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  Itt ujbóli hangzik el az, amiről vasárnap
délelőtt az epistola alapján már hallottunk, t.i. hogy az
Isten szeretet. És hogy mi is szeressük őt,mert Ő előbb

 szeretett minkét."/I.Ján.4,16.19./ Az ige alapján mondottuk
azt is, hogy csak azok szeretik igazán az Istent, akik sze- 
retik a felebarátukat. Mert "ha azt mondja valaki , hogy sze- 

eretem az Istent és gyülöli a maga atyjafiát, hazug az."/V.20./ 
Az irgalmatlan szolga példázata ezt az igazságot világosan 
igazolja. A példázatot ismerjük. Egy szolga tizezer tálen- 
tommal- tartozik az ő urának. Mai számitás szerint ez az ösz- 
szeg több millió forintot tesz ki. A szolga, mivel nem tud 
fizetni, haladást kér. Megkapja. Sőt mi többet: „az ur meg- 
szánván őt, elengedé néki az adósságát."  Pillanat müve volt, 
 hogy cafatokká tépte sulyos adóslevelét. Azután elmehetett. 
Kint az utcán összefut azzal a szolgatársával, aki az ő  adó
sa volt, aki neki mindössze csak azzal dénárral- azaz cse
kély l00 ft.-tal - tartozott. De a világért sem engedte vol- 

  na el neki ezt a tartozását, vagy legalább is hagyott volna 
neki időt,a törlesztésre. Hanem kezdte faggatni, fojtogatni,

  mig meg nem fizeti, pedig az imént neki sokkal-sokkal többet 
engedtek el!- Ezt lássuk még most is. Azt, hogy: legyünk min- 

- denkor irgalmasok egymás iránt és szeressük egymást, mert ezt
cselekszi Isten is mivelünk. Vagyis           

  
    Isten szánalmas i r á n a t u n k !

/Gott erbarmet es unser!/       
1./ Ő sajnál minket, megszán minket. Szi- 

vének fáj az, hogy nekünk leborulva kell Előtte könyörögnünk 
kegyelemért. Neki fáj az, hogy mi ennyire szegények és nincs
telenek vagyunk, Neki szörnyen fáj, hogy még egyetlen fillért 
sem tudunk,törleszteni nagy adósságunkból. Ez már magában vé
ve édes vigasz lehet a számunkra, szeretteim. Mert aki már 
eljutott odáig, hogy ott hevert a sorban a nagy Isten szent 
színe előtt és számolnia kellett a m ultjával,a hibáival, a 
mulasztásaival és minden bünével; és a nagy léten ahelyett,- 
hogy kiöntötte volna reája keserü harag poharát és sujtott vol
na kemény itéletével, felmentette és megbocsátott neki, - mon
dom aki idáig eljutott, az fog találni vigaszt minden körül-  
mények között, mert megtapasztalta, átélte lsten szeretetét,

                                                                            



                                                                                           

Isten szánalmas voltáját. És aki valóban egyszer is átérezte 
azt, hogy semmit nem tud többé jóvá tenni, amit elhibázott, 
amit elmulasztott és egyetlen garast nem tud ellenszolgálta- 
tásképpen fizetni és mindennek ellenére a nagy Isten kegyel- 
méből mégis megmaradhat és ujból és ujból kezdheti elölről 
életét: lehetetlen, hogy e b  b e n ne találjon vigaszt! 
Szánalmas irántunk az Isten, - ebben ez édes vigaszban ta
láljunk megnyugvást a mai napra is. Gondoljunk arra, hogy 
mindmáig megtartattunk és megvolt mindenünk, legalább is 
annyi, amennyire szükségünk volt, hogy életünket fenntart-  
suk.

2./ Mégis: miért kell ennyit szenvednünk?
Ha Isten szeret bennünket és szánalmas irántunk, akkor miért 
nem kimél meg a szenvedéstől, miért nem szabadit meg végle
gesen a szenvedés rabságától? Ebben a kérdésben nekünk ke
resztyéneknek mindig tisztán kell látnunk, hogy tudjunk má- 
soknak is felelni, mert ilyen kérdések éppen az e  világ fiai 
részéről hangzanak el és érdekes, mennyire vágyakoznak meg- 
nyugvó, kielégitő válasz után. Először is m e g  kell állapita- 
nunk ezzel kapcsolatban azt, hogy Isten mindenképpen meg 
a k a r  szabadítani minket, embereket ettől a rabságtól,hi
szen szeret, szánalmas irántunk. Csakhogy az ember nem akar 
erről tudni. Az ember inkább a maga esze után szeret járni 
és a maga belátása és elgondolása szerint akar cselekedni.
És e z z e l  máris dacol máris ellenkezik az Istennel.Az 
önfejüségével. A  s a j á t  akarataval  a m a g a v á i - 
t a útjaival. És ez mindig bünbe visz. Lefelé. A lejtőn 
egyre jobban lefelé, - a kárhozatba. De mivel Isten ezt nem 
akarja és fáj a szive és megszán minket, kénytelen olyan  
eszközhöz nyulni, amely visszatart ezen az uton. És ez az 
eszköz a szenvedés. Ő igy látja jónak, hogy a szenvedés is
koláját járjuk, hogy a szenvedés ostorát érezzük a h átunkon 
és hogy ez az ostor visszakeressen bennünket a jó utra, a- 
melytől eltévelyedtünk, hogy visszataláljunk megint ŐHozzá,  
Istenhez, Akitől elszakadtunk. És hogy ezentu l ne a  m a g u n k  
utján járjunk, hanem az Övén, amelyet Ő jelölt ki a számunk- 
ra és amely nem a kárhozatba, a Tőle való eltaszitottságba 
vezet, hanem a mennybe, a Vele való közösségbe. Istennek ezt 
a nagy nevelő-eszközét ne utáljuk meg, sőt inkább szeressük. 
Mert melyikünk nem e szenvedésben talált Istenhez, és  me- 
lyikünk nem a szenvedésben, a szenvedés nehéz óráiban tanult 
ŐHozzá kiáltani, hogy segitse meg, legyen szánalmas iránta?   
Ugy-e, hogy igy van, szeretteim. Lássátok Isten e z é r t  
nem akar minket kivenni a szenvedés iskolájából, mert szük
ségünk van rá, hogy szenvedjünk. 

Persze hogy ha az ember nem szakadt volna 
el Istentől, hanem megmaradt volna Nála, akkor minderre nem 
lenne szükség. És nem is lenne sem betegség, sem könny, sem 
gyülölet, sem vér, sem fájdalom, sem gyász, sem halál, se 
semmiféle szenvedés, amely csak keserüvé teszi ezt az életet. 
Mindazáltal ebben a szenvedésben Isten mégis megadja minden
kinek a szabadulás lehetőségét és rács e pegteti Isten ezekre 
a fájdalmas, égő sebekre a gyógyulás balzsamcseppjeit. És ki 
akar emelni a szenvedés és fájdalom mélységéből, ki akar ve
zetni a halál sötét völgyéből. De csak azzal teszi ezt meg,



  aki Vele egy. És Vele egy csak az lehet, aki m á r  ott állt a 
kereszt alatt és hálával áldozott és megköszönte, hogy Jé- 
zus Krisztus fizetett helyette. Jézus Krisztus meghalt é- 
rette.  Aki ilyen szemszögből nézi az életét és aki meg tud
ja becsülni Istennek iránta való szeretetét, szánalmasságát, 
annak számára könnyü lesz a szenvedés is!        

    3./ Ez valóban megtörténik. Megtörténik 
azokkal,. akik hisznek. De  akik hisznek, tudják azt is, hogy 
szeretni kell a felebarátot is. Nem azért, mert enyhült a 
szenvedésük és hogy Istennek ezt a jóságát visszafizessék, 
meghálálják az emberek iránti szeretetükkel. Hanem egysze
rüen csak azért, mert szereti őket az Isten! Ha mindjárt a 
szenvedés szigoru  iskolájába is járatja őket és csapásra 
csapás zudul reájuk, akkor is, szeretik embertársaikat, még 
az olyanokat is, akik a vesztüket akarják és gyülölik őket. 
Erre kötelez minket is az ige. Arra, hogy gyakoroljuk az ir
galmasság cselekedetét és ne ugy tegyünk, mint a példázatbe- 
li szolga, aki ugy viselkedik adósával szemben mintha vele 
egyáltalában semmi sem történt volna. Mert ha számba vesz- 
szük, hogy velünk tulajdonképpen mi is történik, valahány
szor azúr asztaléhoz járulunk, és ott halljuk felénk hang
zani az Isten szavát: Megbocsáttattak néked-a te büneid:ak- 
kor meg fogjuk tapasztalni azt, hogy a megbocsátás nem is 
olyan nehéz dolog! Nem nehéz nekünk bocsánatot adni azért, 
mert Isten nekünk ezerszer és százezerezer nagyobb és több 
bünt bocsát meg, mint amennyivel vét akárhány felebarátunk 
ellenünk.  

             Sokszor halljuk ugyan azt mondani, hogy 
vannak emberek, ember-tipusok, akik arról nem tehetnek, hogy 
nehezen  vagy egyáltalában nem tudnak-megbocsátani, mert hát 
igy szülöttek, a keményszivüséget már szüleiktő l, őseiktől 
örökölték. Van ebben valami és részben igazuk is van . De 100 
százalékosan tévednek abban, ha ugy gondolják, hogy az ujjá 
 lett- ember, vagyis,az olyan, akinek Isten megbocsátott, egy
általában, nem tudja levetkőzni az óember természetét, é p p e n  
azt a természetét, amelyet őseitől örökölt,a keményszivüség, 
a megbocsátani nem tudó és nem akaró természetét. Meg tudja 
tenni! Csak kerüljön bármelyikünk is közülünk abba a szorult  
helyzetbe, amelyben rájön; milyen nagy adósa Ő az Istennek, 
és csak érezze át csak egyszer is bármelyikünk az Istentől 
nyert kegyelem kézzelfogható tényét és valóságát: majd meg- 
látja, hogy igenis meg t u d j a  tenni - az " örökölt" ke
ményszivüsége ellenére is - az irgalmasság cselekedetét!Sőt 
nem is tud másképpen cselekedni, csak megbocsátani. Egy fran
cia közmondás szerinti mindent megérteni annyi, mint mindent 
megbocsátani." Szeretteim, szorult, nehéz helyzetetekben pró- 
báljatok igy mindent megérteni és tudjatok m indenkor minden  
kinek minden rosszaságát, minden vétket megbocsátani, elfe
lejteni. Mert nem elég csak megbocsátani. Kell tudni elfelej
teni is. Ez az igazi megbocsátás Isten is ezt teszi!

  Szánalmas irántunk az Isten! - ez volt ma 
a mi vigaszunk. És ha még mindig fáj valami, ami miatt sehogy- 
sem találunk vigaszt és békességet, gondoljunk arra: Isten 
n e m  veheti el tőlünk ezt a szenvedést azért, mert talán 
még nem bocsátottunk meg az ellenünk vétkező felebarátunknak. 
De mégis fáj az Istennek és azon lesz,hogy megerősitse szi
vünket. Ámen! 

   /N ko.jegyzete és forditása./


