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

N

agyböjt 5. vasárnapján a szentmisében elhangzott bibliai szövegek
arra ösztönöznek minket, hogy a bűnös
múlton felülemelkedve a jövő felé irányítsuk figyelmünket.
Az elmúlt vasárnap evangéliuma a tékozló fiúról szólt, aki azért tudott felemelkedni méltatlan helyzetéből és
azért volt képes megtérni, mert beismerte és megbánta a múltban elkövetett
bűneit, majd előre tekintve kiutat keresett magának. A reményteli jövő felé
fordulás gondolatát folytatják a mai
szentírási részletek, amelyek a megtérés
forrását nem a múlt bűnein való végtelen kesergésben, hanem a kegyelemre
alapozott jövőben látják. Nézzük meg
röviden a szövegeket, figyelve közös vonatkozásukra!
Az olvasmányban a következőt hallottuk Izajás próféta könyvéből: „Most
már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek!
Nézzétek: én valami újat viszek végbe,
nem látjátok?” (Iz 43,18-19)

A szentleckében pedig Szent Pál apostol így tanít a filippiekhez írt levélben:
„Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van.
Futok a kitűzött cél felé” (Fil 3,13-14).
Az evangéliumban a házasságtörésen
ért asszonynak ezt mondja Jézus:
„Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,11)
Nem a múltját nézi tehát, hanem a jö-

vőre vonatkozóan mondja neki, hogy ne
vétkezzen.
Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy
végtelenül sokat keseregjünk múltunk
vétkei miatt, és ne bízzunk az új lehetőségeket rejtő jövőben. Isten új jövőt készít nekünk és a ránk váró dolgok felé
irányítja figyelmünket. Az irgalomban
gazdag Isten új utat mutat nekünk.

Feltétel nélkül

Többé ne vétkezz!
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ézus irgalommal nézi a bűnöst. Minden szava irgalmasságról tanúskodik. Nem vádolja, nem ítéli el, nem kíváncsi esetleges mentegetőzésére. Az irgalomnak nincs
feltétele. Isten feltétel nélkül bocsát meg az embernek.
Egyedül a feltétel nélküli szeretet képes az embert szabaddá tenni. Szabaddá tenni, azaz megszabadítani a bűntől,
s szabaddá tenni a jó úton való önkéntes elindulásra. A felmentő ítélet, vagy keresztény szóhasználat szerint a megbocsátás Isten feltétel nélküli szeretetéből fakad. E szeretet
mutatkozik meg akkor, amikor Jézus vállalja a szenvedést
és a kereszthalált, de ez nyilvánul meg abban is, amikor irgalommal fordul a bűnösök felé. Ezzel a feltétel nélküli szeretettel és megbocsátással vár engem is Jézus.
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ram, Jézus Krisztus! Te egykor így szóltál a bűnös asszonyhoz: Menj és többé
ne vétkezz! Szavad azt bizonyítja, hogy a
bűnt tartottad rossznak, de nem az embert.
Te magát a bűnt ítélted el, de megbocsátottál az embernek.
Tudom, hogy csak akkor lehet a bűnökből felemelkedni, ha
a bűn elkerülésének szándékával indulok el egy új úton.
Taníts engem arra, hogy a te tekinteteddel nézzek minden
bűnösre! Segíts engem, hogy ha bűnös emberekkel találkozom, gyakorolni tudjam ezt a tőled tanult és igazi irgalomból fakadó megbocsátást! Segíts, hogy ne ítélkezzek
embertársaim felett!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Virágvasárnap

Dán 3,14-20.91-95
Jn 8,31-42

Ter 17,3-9
Jn 8,51-59

Jer 20,10-13
Jn 10,31-42

Ez 37,21-28
Jn 11,45-57

Iz 50,4-7
Fil 2,6-11
Lk 22,14-23,56

ÉLŐ VÍZ - hitéleti kiadvány w Kiadja: Zalalövői Plébánia H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. E-mail: zalalovo@gmail.com w Szerkeszti: Horváth István Sándor plébános

