
Kegyelmet - Kegyelemre !
Mgegbocsátani csak az tud,akinek megbocsátottak már.Különben ez 
nem telik tőlünk.Isten bünbocsátó Isten,aki szeretettel fordul az 
ember felé,az ember nagyon rászorul erre a bünbocsátó szeretetre 
erről beszél állandóan a Szentirás akár történetet,akár példázatot, 
akár tanitást olvasunk,vagy hallunk belöle,Ez a példázat is erről 
beszél különösen világosan.-Miért szorulunk a bünbocsánatra?Mert 
Isten számot akar vetni az emberrel és ezen a számvetésen mindig
csak az az eredmény,amit Belsazár király lakomáján irt fel a
titokzatos, kéz a falra:Megmérettél és hijjával találtattál!/Dán.5/ 
Ugye ez lenne az eredmény Nálad is ,aki most olvasod ezeket a 
sorokat?Jézus a leszámolás óráján igy szól felénk:Tudom a te dolgai
dat lépéseidet gondolataidat tudom ki vagy,tudom azt is ,amit senki 
emberfia nem tud rólad.Az elszámo1ás óráján kiderül,hogy fizetés 
képtelenek vagyunk,olyan nagy a tartozásunk,hogy meg sem kisérelhet
jük a v i s szafizetést.Nézzük csak meg közelebbről mit jelent az 
elszámolás számvetés?E1 kell számolnod testeddel,hogy arra használ
tad e ,amire teremtettél,szemeddel /bün kapuja/füleddel,nyelveddel 
kezeddel,mire használtad tagjaldat?El kell számolnod lelkeddel:az 
i gehirdetéssel és a szentségekkel ugy éltél e ,amint lehetett volna?
A Bibliáddal,az imádkozásaiddal,a kereszttel kegyelmi ajándékoddal 
El kell számolnod a rádbizottakkal/szeretteiddel /Ugye érted mit 
jelent a lo.ooo talentum?Rajtunk gonosz - szolgákon csak az segit, 
ha a z  Ur megkönyörül ,megszán bennünket.Rajtunk csak a bünbocsánat 
seg it.Csak akimár egyszer nagyon komolyan vette a leszámolást,annak  
jelent sokat mindent életet a bünbocsánat.Adós levelünket széttépték 
/Kol 2,4/  Isten elengedte tartozásomat. Az egészet,mind a lo.ooo et ! 
Isten nem a jog,hanem a kegyelmes és irgalmas szeretet alapján 
bánik velünk.Isten hálát vár tőlünk ! Amint Ö megbocsátott nekünk 
igy kell nekünk is felebarátunk felé fordulnunk,a Miatyánkot igy 
kell életünkkel is imádkoznunk /5.kérés!/Csak igy maradunk meg a 
kegyelmi állapotban Krisztusban,ahogyan Pál gyakran mondja,különben 
Krisztuson kivül kerülünk,vagyis vi s za a törvény állapotába,ahol 
pedig csak a haragvó Istennel találkozhatunk,ez pedig rettenetes.

De lehet e megvetni ennyi kegyelmet és ennyi szeretetért gyülölett 
tel fizetni? lehet.Sokszor mi is megmutatjuk.Ne játszunk a kegyelem
mel! Isten nem Bocsánat-automata "A semmibevett kegyelmet szigoruan 
bünteti!Ha nem kell a kegyelme ugy törvényével jön felénk.Az ember 
csak két féleképen találkozhatik az élő Istennel:vagy a bünbocsánat
ban,vagy az itéletben.Tanulj meg naponként csodálkozni Isten bocs - 
natán igy tudsz te is mások felé mindig bocsánatos szeretettel 
fordulni.   Bocsánatot ,hogy 
életedből áradjon a bocsánatAnnyit ugysem tudsz elengedni másoknak 
amennyi Néked engedtetett el.! Ne feledd kegyelmet nyertél kegyelemre 
Legyetek irgalmasok,mint a ti Mennyei Atyátok is irgalmas./Luk 6,36/


