Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Lelki klímaváltozás

Tartsatok bűnbánatot!

N
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apjainkban egyre többet hallunk
az éghajlatváltozás és a globális
felmelegedés problémájáról. A meteorológusok és a szakemberek egyre
többször figyelmeztetnek a veszélyre,
hogy az óceánok vizének felmelegedése, a gleccserek és a sarkvidéki jég
erőteljes olvadása, a légkör hőmérsékletének állandó emelkedése miatt újabb
hurrikánokra és más rendkívüli erejű viharokra, hatalmas esőzésekre illetve
áradásokra és árvizekre lehet számítani.
Nem szükséges erről most többet beszélnünk, csupán három megállapítást
tegyünk ezzel kapcsolatban, amelyek
mindjárt át is vezetnek mai lelki témánkra, a bűnbánatból fakadó lelki
megújulásra, amelyről a mai napon,
nagyböjt 3. vasárnapján szó van az
evangéliumban.
1. A klímaváltozás oka az, hogy az
ember azt hiszi, hogy büntetlenül kizsákmányolhatja a földet és következmények
nélkül
leigázhatja
a
természetet. Az ember az egész világ
urának képzeli magát.
2. Az éghajlatváltozás vagy klímaváltozás miatt az ember van veszélyben.
Mi és a következő nemzedékek.
3. Valamit tenni kell, hogy a rossz folyamatok megálljanak és megforduljanak. Cselekedni kell, mind társadalmi,
mind egyéni szinten.
És most egy hirtelen váltással mindjárt beszéljünk is a mi lelki témánkról!
Napjainkban egy „lelki klímaváltozásnak” is tanúi lehetünk. Ennek természetesen semmi köze a természeti
éghajlatváltozáshoz, de köze van az emberhez, a személyhez és a XX. század
végének, valamint a harmadik évezred
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kezdetének egyik fontos jellemzője. A
„lelki éghajlatváltozás” jeleit láthatjuk a
hitetlenség terjedésében, a közömbösség egyre szélesebb körű megnyilvánulásaiban és a lelki igénytelenségben. Sok
embernek szinte minden energiáját leköti a munka, a megélhetésért való küzdelem, az anyagi javak gyűjtése és a
jólét biztosítása, és mindeközben megfeledkeznek lelkük gondozásáról és az
örök életet biztosító lelki kincsek gyűjtéséről. Lelki környezetünk e változásával kapcsolatban a következő
megállapításokat tehetjük:
1. A „lelki klímaváltozás” oka az,
hogy az ember áll a középpontban és
nem Isten. Szívesebben törődünk a
földi dolgokkal, mint az égiekkel.
2. Az ember van veszélyben. Mi vagyunk veszélyben. Gyermekeink és
unokáink vannak veszélyben.
3. Valamit tennünk kell, hogy a lelki
süllyedés és értékvesztés folyamatát
megállítsuk.
A nagyböjti időszak arra ad nekünk
lehetőséget, hogy Istent visszahelyezzük életünk középpontjába és a böjt, az
imádság, valamint a jócselekedetek által
közeledjünk hozzá.

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 is
erről szólt: Krisztus „nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára” (Lk 26,47). S ahogyan 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.

Isten irgalma

U

runk, Jézus Krisztus! Súlyos lelki teherként nehezedik ránk
a tudat, hogy bűneinkért vállalnunk kell a következményeket, s azokért akár büntetésre is
számíthatunk. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni ítélettől.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy menynyei Atyánk irgalmas, kész a megbocsátásra.
Urunk, a te tekintetből nem elítélés,
hanem megbocsátás sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az irgalmas szeretetre. Hiszem,
hogy irgalmad nagyobb bűneimnél.
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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