Ima a tized felett
Drága Jézusom, Te vagy az igazság és békesség Királya,
a felséges Isten Fia, főpap vagy Te mindörökké. Nem a
törvény szerint, nem parancsolat által, hanem örvendezve,
hálám jeléül hozom Eléd minden jövedelmem zsengéjét.
Te, aki bizonyság szerint élsz, fogadd tőlem e tizedet
szívem teljességéből. (Zsid. 7,8.)
Most, hogy Eléd hozom jövedelmem zsengéjét, elismerem,
hogy mindenem Tőled van, Tőled kaptam, Te áldottál meg
mindazzal, amim van. Mert Tőled van minden, és amiket a
Te kezedből vettem, azokat adom most Néked. (1Krón. 29,14.)
Uram, Istenem! Mindez a gazdagság, amit Eléd hozok, hogy
Néked és a Te szent nevednek adjam Isten országának építé−
sére, a Te kezedből való és mind a Tiéd. (1Krón. 29,16.)
Mindezt tiszta szívemből, nagy jókedvvel adom Neked.
Nagy örömmel, szabad akaratom szerint adom Neked
Uram. Tartsd meg mindörökké ezt az érzést a szívemben,
és irányítsd az én szívemet Tefeléd. (1Krón. 29,17. 18.)
Uram, ékesség és fenség van Előtted; tisztesség és méltóság
a Te szent helyeden. Dicsőséget és tisztességet adok Neked.
Uram, dicsőséget adok nevednek; ajándékot hozok Eléd,
és így jövök be tornácaidba. Meghajlok Előtted Uram, szent
ékességben. (Zsolt. 96,6–9.)
A Te Igéd szerint: A földnek minden tizede, a föld vetésé−
ből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak.
(3Móz. 27,30.)

Uram, megvallom, hogy bementem arra a földre, amelyet
Te adtál nekem örökségül. (5Móz. 26,1.)
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Jövedelmem zsengéjét Eléd hozva Uram, vallást teszek
Előtted, Uram és Istenem, hogy bejöttem a földre, amely
felől megesküdtél Uram, az én atyáimnak, hogy nekünk
adod azt. (5Móz. 26,3.)
Elveszett voltam, de Te Uram, megváltottál, nagy és erős
néppé tettél engem. (5Móz. 26,5.)
Mert kiáltottam az Úrhoz, az én atyáim Istenéhez, és meg−
hallgatta az Úr az én szómat, és megtekintette az én
szorongattatásomat. (5Móz. 26,7.)
És kihozott engem az Úr erős kézzel, kinyújtott karral,
és behozott engem e helyre, és adta nekem ezt a földet,
a tejjel és mézzel folyó földet. (5Móz. 26,8. 9.)
Imádkozom Uram, Istenem Előtted, és hálát adok, hogy
örömet találok mindabban a jóban, amelyet nekem és
a házam népének adtál. (5Móz. 26,11.)
Uram, tekints alá a Te szentségednek lakóhelyéből a
Mennyekből, és áldd meg a Te népedet, és a földet,
amelyet nekünk adtál, amint megesküdtél. (5Móz. 26,15.)
Uram, Te Istenem vagy nekem, a Te útjaidon járok, meg−
ismerem a Te rendeléseidet, parancsolataidat és végzéseidet,
és engedelmes vagyok a Te Igédnek. Uram, a Te tulajdon
néped vagyok, minden parancsolatodat megtartom. Te
feljebbvalóvá teszel engem minden nemzetnél, amelyeket
teremtettél, feljebbvaló leszek dicséretben, névben és
dicsőségben. Szent népe vagyok az Úrnak, az én Istenem−
nek, amint megmondotta. (5Móz. 26,18. 19.)
Uram, a Te Igéd szerint, beviszem a tizedet a Te házadba,
mert azt mondtad: „Ezzel próbáljatok meg engem, ha nem
nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok

reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a
kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem
lesz a szőlőtök meddő a mezőn. És boldognak monda−
nak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesz−
tek ti.” (Mal. 3,10. 11. 12.)
Uram, a Te tulajdonod vagyok, és Te kedvezel nekem,
amint ki−ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És meg−
látom, hogy különbség van az igaz és a gonosz között,
az Isten szolgája között és aközött, aki nem szolgálja Őt.
(Mal. 3,17. 18.)
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