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Ne légy kemény szívű! 

Ne légy szűk markú! 

Lectio: 5 Móz 15,1-11 

Textus: 5 Móz 15,1-2 

Kedves Testvéreim! Isten azt akarja, hogy mi közösségben legyünk Ővele és 

ne úgy éljünk, mint a világi emberek, akik rohangálnak össze-vissza és még sincs 

békességük. Hiába küzdenek, harcolnak, hogy minél több anyagi jóval 

rendelkezzenek, még sincs békességük, mert soha sincsenek semmivel sem 

megelégedve. Az az ember viszont, aki közösségben van Istennel vasárnaponként 

a templomban, vagy naponta a belső szobájában, az megtapasztalja, hogy sok 

áldást nyer Istentől. 

Isten azt akarja, hogy Vele legyünk közösségben. Ezért is rendelte a 

különféle szertartásokat, a különféle ünnepnapokat. Az áldozatok is különfélék 

voltak az Ószövetség népe számára. 

• Voltak minden napos áldozatok, amikor reggel és este áldozatot 

kellett bemutatni az Úrnak. 

• Volt szent nyugalom napja - minden héten. 

• Volt újhold - minden hónapban. 

• Páska ünnep - minden évben. 

• Tízed - minden három évben.  

• Elengedés - minden hetedik évben. 

• Kürtzengés – minden ötvenedik évben. 

Ezek az ünnepek bennünket is tanítanak. 

1. A reggeli és esteli áldozatokon bárányt áldoztak. Az Isten Bárányára 

gondoltak. Vajon mi áldozunk-e reggel és este? Nem bárányt, hanem 

időt. Időt arra, hogy reggel az Igét kutassuk, az Isten akaratát. Este 

pedig tudunk-e időt áldozni, hogy hálás szívvel megköszönjük az Isten 

egész napos segítségét. 
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2. A szent szombat. Mivel foglalkozunk a nyugalom napján? 

Megszenteljük-e? Vagy inkább a vasárnapot is munkára használjuk? 

3. Az újhold ünnepe. A megújulásért adtak hálát. Minket is megújít Isten 

Igéje és Szent Lelke által.  

4. A Páska ünnepe. Ekkor az egyiptomi szabadulásra emlékeztek a 

zsidók. Mi emlékezünk-e a Krisztus által végbevitt szabadításra? 

5. A tízed. Pénzedet mire használod? Mindent, a pénzt is az Úrtól 

kapod. A 100 %-ból 10 %-ot sem tudsz az Úr dicsőségére adni?! 

6. Az elengedés éve. Minden adósság elengedését jelentette ez az év. 

Minden adósságunkat eltörli Isten. Minden terhünktől megszabadít 

Isten. Ilyenkor a foglyok is szabadokká lettek. Visszatértek hazájukba 

a száműzöttek. Izráel és az egész föld örvendezik a Dávid Fiának 

jóságos uralma alatt. 

7. A kürtzengés – az ötvenedik év, a helyreállítás éve, amikor minden 

adósság eltöröltetik.  

Ezek a rendelkezések Isten dicsőségére és az ember áldására szolgáltak. 

Isten és ember áldott közösségbe kerültek egymással. Az ember örvendezett 

ilyenkor az Úr előtt. 

Az Igében a hetedik esztendőről, mint az elengedés évéről olvastunk. 

„Elengedés az Úrért.” Ilyenkor elengedik az adósságot. És ilyenkor örült az is, 

akinek az adósságát elengedték és az is örült, aki könyörületességet gyakorolt. 

Sajnos mi sokszor önzők vagyunk. Sokszor csak magunkkal törődünk. 

Isten arra tanít bennünket az Ige által, hogy ne legyünk kemény szívűek és 

ne legyünk szűk markúak. A kegyelmet kell gyakorolnunk egymás irányába. Isten 

megbocsátott mi nekünk, nekünk is meg kell bocsátanunk egymásnak (az adós 

szolga, Mi Atyánk…). 

Az Úr azt mondja: Légy bő kezű! Mert Ő is az! 

A jókedvű adakozót szereti az Isten. (2 Kor 9,7). 
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Amíg alkalmunk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen a mi 

hitünk cselédeivel. (Gal 6,10). 

    Ámen. 

Biharszentjános, 2016.04.17. 

        Csomay Árpád. 


