ÉLŐIstenem,VÍZ
irgalmazz nekem, bűnösnek!
Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Melyiket választom?

R

emélhetőleg érdemes újra átgondolnunk az önmagát igaznak tartó
farizeusról és a szerény, bűnösségét beismerő vámosról szóló evangéliumi történetet, s hasznunkra válik, ha a mai
példabeszéd szereplőinek helyébe képzeljük magunkat.
Jézus példázatai sokszor választás elé
állítják a hallgatóságot. Így vagyunk a
mai hasonlattal is. Vajon melyik ember
magatartása áll közelebb hozzám? A
farizeushoz vagy a vámoshoz hasonlítok jobban? Melyiket választom a két,

Tartsatok bűnbánatot!

S

úlyos lelki teherként nehezedik az
emberre, hogy bűneiért vállalnia kell
a következményeket, s valamilyen igazságos büntetésre számíthatunk.
Bűntudatra ébredve jogosan tartunk
az isteni ítélettől.
Ha csupán a bűntudatról és a bűnök
beismeréséről lenne szó, valóban a félelem és a rettegés maradna számunkra.
Mindezek egyoldalú hangsúlyozása
azonban azt a veszélyt rejti magában,
hogy túlzottan bűneinkbe temetkezünk
és megfeledkezünk Isten irgalmáról.
Pedig a kétségbeeséstől éppen az irgalmasság, a megbocsátás menthet meg
bennünket.
Az áruló Júdás szörnyű tette után
bűntudatra ébredt, de nem látta meg az
irgalom útját, mint egyetlen kivezető
utat. Péter apostol tagadása is súlyos
bűnnek számít, de ő bűnösségének felismerésekor észrevette Jézus irgalmas
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Hétfő

Bölcs 11,22-12,2
2Tessz 1,11-2,2
Lk 19,1-10

Jel 7,2-4.9-14
1Jn 3,1-3
Mt 5,1-12a

Mindenszentek

tekintetét, amelyből nem elítélés, hanem
megbocsátás sugárzott.
A bűnbánatra való felszólítás az evangélium középpontja, s éppen ezért az
evangéliumról szóló igehirdetésnek is a
központi témája.
Szent Márk írásának kezdetén olvashatjuk: „Tartsatok bűnbánatot és
higgyetek az evangéliumban!” (Mk
1,15). Nyilvános működésének idején
többször elhangzik Jézustól a bűnbánatra hívás, s mennybemenetelekor
utolsó tanítása is erről szól: a meghalt és
feltámadt Krisztus „nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden
népnek” (Lk 26,47).
Miként Jézus a bűnbánatra való felhívással együtt az irgalmas Atyáról is tanított, illetve tanúságot tett, ugyanígy az
igehirdetésnek is a bűnbánat mellett
Isten megbocsátó szeretetéről kell
szólnia, mert csak így válhat igazi
örömhírré az emberek, a bűnösök számára.

Kedd
Halottak napja
1Tessz 4,13-18
Jn 5,24-29

egymással ellentétes emberi magatartás
közül?
Ha igaznak tartom magam, Isten nem
tud semmit sem ajándékozni nekem.
Úgy fogok távozni Isten közeléből, ahogyan érkeztem. Szegényebb talán nem
leszek lelkileg, de gazdagabb sem, ez
egészen biztos. Ha elégedett vagyok önmagammal, sosem fogom megtudni,
hogyan értékeli viselkedésemet és életemet Isten.
De ha őszinte vagyok magamhoz
és beismerem bűneimet, Isten meg
tud ajándékozni a bocsánattal és az
üdvösséggel. Lélekben gazdagon távozhatok.

Érints meg
irgalmaddal!

U

ram, Jézus, taníts meg engem arra,
hogy ne akarjak mások felett ítélkezni, hanem igazságosan ítéljem meg
cselekedeteimet.
Ébredjen bennem bűntudat és bűnbánat! Ugyanakkor sose feledkezzek meg
arról, hogy irgalmas Istenként mindig
kész vagy megbocsátani nekem
Azzal a bizalommal sietek feléd, hogy
nálad nem csak igazságos ítéletre számíthatok, hanem rátalálok irgalmas szeretetedre is. Hiszem, hogy bármily
nagyok is bűneim, nagyobb a te irgalmad és kegyelmed. Tekints rám, Uram,
irgalmas tekinteteddel!
Érints meg kezeddel, amelyből
megbocsátás, irgalom, gyógyulás,
tisztulás, megbékélés, szeretet és
öröm sugárzik. Érints meg irgalmaddal és szereteteddel!
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Fil 2,12-18
Lk 14,25-33
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