
Áhítat – 2020. 12. 13.
Ekkor így  szólt  hozzá valaki  a  sokaságból:  „Mester,  mondd meg a  testvéremnek,  hogy  ossza  meg velem az
örökséget!” De ő így válaszolt: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?” Azután ezt mondta nekik:
„Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja
meg.” Aztán példázatot mondott nekik: „Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott
magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet,
nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok
javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel
elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt,  és nem Isten
szerint gazdag.” (Lukács 12:13-21)

A  zsidók  nehéz  magánjogi  kérdésekben  szívesen  kértek  fel  egy-egy  nevesebb  írástudót,  köztiszteletben  álló
személyiséget a vitás kérdés eldöntésére. Nem vall különösebben tiszta Krisztus-ismeretre, hogy valaki Jézust kéri fel:
döntse el az örökösödési perét a testvérével. Jézus nem egyik vagy a másik fél mellett vagy ellen dönt, hanem Isten
mellett,  a  pénzsóvárság és a telhetetlenség ellen.  Mint  annyiszor,  a válaszát  most  is  egy szemléletes példázatban
fogalmazza meg, vizuálisabb típusúak szinte látják a lényeget:

Nagyszerű aratás  és  szüret  után a gazdag magában beszél.  Vajon mit  mond? Hálát  ad Istennek a  bő termésért?
Jutalmat tervez azok számára, akik a birtokain robotoltak? A Törvény rendelkezése szerint kiszámolja az esztendőket,
és  az  ötvenediknél  rájön,  hogy  éppen  most  kell  felszabadítania  a  rabszolgáit  és  zálogait  visszaadni?  Kiadja  az
elesettebb munkásainak a tizedet? Megkétszerezett ajándékot küld az oltárra? Hálazsoltárt énekel: „Áldjad én lelkem
az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled?” (Zsoltárok 103:2) Ó, nem!

Ő habzsol. Először azt, amije van. Ujjai között fésüli a gabonáját, ínyenc élvezettel szagolgatja borait, egyik tömlőből
a másikba ide-oda csorgatja olaját. Bővíti a csűreit és a magtárait, számolgatja ökreit, juhait és szamarait. Aztán neki
mindenféle örömnek. Ott sincs mérték, ott is dőzsöl. „Egyél-igyál én lelkem!” Belsazár király lakomájának hangulata
egy palesztinai földesúr birtokán… (Dániel 5:1-30) – Ebbe hasít bele élesen a példázat felkiáltása és kérdése Jézus
ajkáról: „Bolond!” Az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor, amit felhalmoztál?” 

Hány embernek ment rá a lelke, a becsülete földre, pénzre, élvezetre, házra, karrierre. És szűnt meg minden józanság
és kontroll az aránytévesztés és a mértékvesztés megszédítő magaslatain!
„Jobb a kevés az Úr félelmével…” (Zsoltárok 15:16)

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Már keresztem vállra vettem, S érted mindent elhagyok. 
Mindenem vagy, árva lettem, Honjavesztett szív vagyok.
Vágyat, célt a múltnak adtam, Nincs már bennem vak remény,
Mégis gazdag úr maradtam: Isten és a menny enyém.

Ember bánthat és zavarhat: Szíved áldott menedék; 
Sorsom próbál és sanyargat: Édes csenddel vár az ég.
Nincsen búm, mely könnyet adjon, Míg szerelmed van velem,
Nincs öröm, mely elragadjon, Hogyha nem benned lelem. 

Lelkem, teljes üdv a részed, Hagyd a bút s a gondot el; 
Légy vidám, ha meg-megérzed: Tenni kell még s tűrni kell.
Gondold el: ki Lelke éltet, Milyen Atya mosolya;
Megváltód meghalt teérted: Mit bánkódnál, menny-fia?

 Kegyelemből dicsőségbe Szállj, hited majd szárnyat ad, 
S az örök menny fénykörébe Bévezet majd szent Urad.
Véget ér itt küldetésed, Elszáll vándoréleted,
Üdvösséggé lesz reményed, Égi látássá hited.


