
Áhítat – 2020. 12. 27.
Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta:
„Két ember ment fel  a templomba imádkozni: az egyik farizeus,  a másik vámszedő. A farizeus megállt,  és így
imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna,
vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig
távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem,
bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja
magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lukács 18:9-14)

„Két ember ment fel a templomba imádkozni…”
A farizeus imádságának a lényege ez: „Uram, hálát adok, hogy ilyen vagyok!”
A vámszedő imádságának a lényege pedig ez: „Uram, bocsáss meg, amiért ilyen vagyok!”
Lássuk külön-külön, ahogyan a templomban megállnak Isten előtt.

Vannak a farizeus templomi magatartásában pozitív elemek. Nagy erőt fordít arra, hogy szándékosan ne kövessen el
bűnt.  Azért  „teljesíti  túl” a törvényt, mert inkább így legyen, mintsem akaratán kívül lemaradjon. Inkább kétszer
böjtölt hetente, noha a Törvény egyszer írta elő, nehogy egy hét véletlenül böjt nélkül múljon el. A  szent adót a
kereskedelemben  a  termelőnek  kellett  megfizetnie,  ő,  a  farizeus,  vevőként  is  megfizette,  hátha  a  kereskedő  ezt
megspórólta,  csakhogy a Törvény ne sérüljön.  Ez azt  jelentette,  hogy az igazi farizeus, csak hogy tudtán kívül  a
Törvényt át ne hágja, minden áruért, amit a piacon vett a dézsmát még egyszer lefizette. Jóval több volt ez, mint
vallásos formalitás, jelentős összeg forgott benne. Sőt, ezt a nem őreá kirótt adófizetést olyan fűszernövényekre is
kiterjesztette a farizeusi gyakorlat, amelyekért ezt a Törvény nem írta elő. Tudja be ezt – úgymond – Isten azok javára,
akik kevésbé tisztelik  a  törvényt.  Azt  hiszem,  magából,  az  Isten törvényének a  tiszteletéből  nem feltétlenül  kell
karikatúrát csinálnunk az értelmezés során. A farizeus tévedése máshol van.

A vámszedő semmivel sem tud dicsekedni. Nem tudja ilyen magabiztosan  „tiszta” kezeit Isten felé emelni, hanem
„csak” irgalomért  kiált.  Teljesen megadja  magát  Istennek,  neki  ad igazat  önmagával  szemben.  Rábízza magát  a
Kegyelemre: „Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!”
A  farizeus  mást  gondol  maga  és  Isten  kapcsolatáról.  Úgy  véli,  ők  „adsza-nesze” viszonyban  vannak  Istennel.
Valahogy úgy, ahogyan a Hegedűs a háztetőn című darabban énekli a főhős, mint Izráel gyermeke:

„Egyezzünk meg, Istenem, Uram,
Osztozzunk meg azon, ami van:
Száz dicsőség néked odafent,
S nekem egy kis pénz, itt lent.”

Jézus ezt a felfogást ítéli el, és hirdeti a Kegyelem egyedüli, kizárólagos hatalmát.

Imádkozzunk az ének szavaival:

Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom,
Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek,
És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;
Igaz utat mutass nékem, szegényednek,
Járhassak kedvére te szent Felségednek.

Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,
Miként a virrasztó virradást vár éjjel;
Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel,
Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

Dicsértessél, Atya Isten, magasságban,
Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,
És a Szentlélekkel mind egy hatalomban:
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.


