
Áhítat – 2021. 04. 28.
Egy ember, név szerint Anániás, feleségével,  Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének a
tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt:
„Anániás,  miért  szállta  meg a Sátán a szívedet,  hogy hazudj  a  Szentléleknek,  és  félretegyél  magadnak a föld
árából?... Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr Lelkét?” (ApCsel 5:1-11)

Az első keresztyének, a későbbi korok számára szokatlan módon, vagyonközösségben éltek. A vagyonukat eladták, és
szétosztogatták  egymás  között,  mindenkinek  a  szüksége  szerint.  Ne  gondoljuk,  hogy  ezzel  ők  a  magántulajdon
intézményes megszüntetésén és a vagyonközösség kötelezővé tételén fáradoztak. Egyszerűen, az a szándék vezette
őket, hogy ne legyen közöttük szegény és szűkölködő. Ismerjük, hogy például a Barnabás nevű gyülekezeti tag eladta
minden vagyonát, és annak a teljes árát  „letette az apostolok lábai elé.” Nem azért, mert ez így lett volna közöttük
kötelező, hanem, mert erre indította őt a Lélek. Tulajdonképpen a Jézusi igét alkalmazták magukra: „Mit használ, ha
valaki az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall?”  (Máté 16:26) Ehhez társult az a meggyőződésük, hogy
Jézus Krisztus visszajövetele a küszöbön áll, ezért nem tulajdonítottak jelentőséget a vagyon felhalmozásának.

Egy házaspár, Anániás és Szafira is csatlakozott ehhez a hitbeli gyakorlathoz. Eladták a földjüket, és annak egy részét
letették az apostolok elé azzal, hogy az a birtok teljes vételára. Nem voltak kénytelenek letagadni, hogy félretettek
maguknak  a  pénzből,  hiszen,  mint  mondtuk,  nem valami  kötelezően  bevezetett  új  társadalmi  formáról  volt  szó
közöttük. De ők is legalább olyan kegyeseknek akartak látszani, mint azok, akik az eladott vagyonuk értékéből nem
tartottak meg maguknak semmit. Lelki dolgon, hazugsággal, csalással akartak anyagi előnyhöz jutni. A Szentlélek
ellen  vétkeztek,  mert  a  legszentebb dologból,  az  istentiszteletből  csináltak  üzletet,  képmutatást  űztek,  be  akarták
csapni Istent és a gyülekezetet. Az életükkel fizettek érte.

Ha  előáll  bármi,  ami  szent  és  Istentől  való,  ott  megjelenik  a  Kísértő.  Úgy,  ahogyan  legelőször  megjelent  az
Édenkertben, és az ember máris elbukott. Jézus, alig, hogy megkezdi földi működését, azonnal megkísérti őt a Sátán –
egy könnyebb úttal, az anyagiakkal és a hatalommal. Nem ébredhet úgy egy nemes gondolat, egy tiszta szándék, nem
ölthet  testet  úgy  egy  önfeláldozó  cselekedet,  hogy rövid  időn belül  meg  ne  jelennének mindezeknek a  hitvány,
számító,  maszatos  kis  utánzatai.  Kivétel  nélkül  mindenütt,  ahol  a  szívekben,  a  szavakban  és  a  cselekedetekben
felragyog a Krisztus. Ma is óv az ige: „A bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyik, de te uralkodjál rajta.” (1Mózes
4:7)

Imádkozzunk az ének szavaival:

Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!
Te szent nevedért légy segítséggel, ne essem kétségbe,
Mert mindenfelől, látod, Úristen,
Vagyok kísértésben.

Gyermekségemtől, felséges Isten, mind ezideiglen
Téged hívtalak én segítségül minden ínségemben:
Mostan sem lehet más bizodalmam,
Sem földön, sem mennyben.

Nincs is énnekem más bizodalmam, Úristen, náladnál.
Akármiképpen cselekedj vélem, csak ne haragudjál!
Mint kegyes Atya, fiadat dorgáld,
Ó, csak meg ne utálj!

Dicséret neked, Atya Úristen, a te szent Fiaddal!
Áldassál tőlünk a Szentlélekkel, mi Vigasztalónkkal!
Most és örökké imádunk téged
Zengő énekszókkal.


