
Sir 27,30-28,7; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
A Szentírás szavaiból egyértelmű a megbocsátás fontossága. Sirák

Fiának könyvében az egyik fő érv a megbocsátás mellett, hogy Isten csak
akkor tudja megbocsátani a mi bűneinket, ha mi is „megbocsátunk a másik
embernek,  ha  vétett”.  Hogyan  kérnénk  mi  bocsánatot  Istentől,  ha
egymásnak  nem  vagyunk  hajlandók  megbocsátani?  Hogyan  várunk
irgalmat, ha mi nem vagyunk irgalmasok? Hogyan várunk türelmet, ha mi
nem vagyunk türelmesek? Alapvetően tudjuk mindezt.  Imádkozzuk nap,
mint nap a Miatyánkban, hogy „bocsátsd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk”,  értjük,  érezzük,  hogy  elengedhetetlen  a  megbocsátás
ahhoz,  hogy  Isten  szeretetében,  békéjében,  az  Ő  országában  éljünk.
Azonban attól  még, hogy tudjuk,  sokszor mégis  nagyon nehezen  megy.
Sokszor  mégis  küszködünk,  hogy  hogyan  bocsátsunk  meg  a
testvérünknek? Meddig kell még elmennünk a türelemben? Hányszor kell
megbocsátanom? 

Péter  kérdése  a  megbocsátásról,  számunkra  is  mindig  aktuális.
„Uram, ha testvérem vétkezik, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?” Ahhoz, hogy békében és szeretetben legyünk együtt, családban,
közösségben, iskolában vagy munkahelyen folyton türelmet, irgalmat kell
gyakorolnunk egymással.

A  mai  Igékből  három segítséget,  három gondolatot  emeltem ki,
amely konkrétan tovább segíthet bennünket ebben.

Először  is  abból,  hogy  ennyire  összefügg  a  mi  megbocsátásunk
Isten  megbocsátásával,  vagy  pontosabban  Isten  megbocsátásának  a
befogadásával, abból nem csak az következik, hogy ha mi nem bocsátunk
meg  egymásnak,  akkor  Isten  sem  tud  nekünk,  hanem  az  is,  hogy  ha
befogadjuk  Isten  megbocsátását,  akkor  könnyebb  lesz  nekünk  is
megbocsátanunk magunk között. Ezért mindig ezzel érdemes kezdenünk. 

Ebből a szempontból szép, hogy Jézus a példabeszédében először
arról  beszél,  ahogyan  az  úr  megbocsát  egy  szolgának,  aki  nagyon  sok
pénzzel  tartozik  neki.  Minden  az  úr  megbocsátásával  kezdődik.  A
szolgának alapvetően ebből a tapasztalatból kellene kiindulnia és az urát
kellene  utánoznia  szolgatársával  kapcsolatban:  „Én minden  tartozásodat
elengedtem  neked.  Nem  kellett  volna  neked  is  megkönyörülnöd
szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?”

A  megbocsátásban  tehát  nagyon  segíthet,  ha  abból  indulunk  ki,
hogy nekünk is már elengedték és folyton elengedik a tartozásunkat.  A
kérdést, hogy „hányszor kell megbocsátanom a testvéremnek?, meddig kell



még  türelmesnek  lennem?”,  meg  is  fordíthatjuk  magunkra  alkalmazva:
„Hányszor kell a másiknak megbocsátania nekem? 
Hányszor kell a másiknak türelmesnek lennie velem? Napjában hányszor
kapok tiszta lapot, újrakezdési lehetőséget a másiktól, Istentől?”

Ahhoz,  hogy jobban  menjen  a  megbocsátás,  jó  rácsodálkoznunk
arra,  hogy  Istennél  folyton  újrakezdhetünk.  Nem  csak  hétszer,  hanem
hetvenszer  hétszer,  vagyis  mindig.  És  nem  csak  rácsodálkozni  jó  erre,
hanem érdemes élnünk is a folytonos újrakezdés lehetőségével. Nem csak a
szentgyónás  ajándékában,  hanem  nap,  mint  nap.  Mindig  rögtön
újraindulhatunk  a  szeretetben.  Minden  pillanatban  visszaléphetünk  Isten
szeretetébe,  irgalmába és kérhetjük:  „Légy türelemmel  irántam,  mindent
megfizetek. Légy türelemmel irántam, most újra egészen Rád figyelek, most
újra egészen a Te akaratodat akarom tenni…”  

Működik ez, amikor elkalandozunk az imádságban, amikor éppen
nem a dolgunkat tesszük, hanem mással kezdtünk foglalkozni, amikor nem
szertetettel  szóltunk valakihez,  amikor túlzottan  aggódni  vagy  kapkodni
kezdtünk, amikor leragadtunk a telefonunknál, ahelyett, hogy a leckénket
írnánk, amikor valamit elrontottunk…

Ha egy kicsit is elkezdünk erre figyelni, hogy hányszor van, hogy
Isten,  vagy  a  másik  türelmes  és  irgalmas  lehet  velünk,  akkor  mindjárt
könnyebb lesz a többiekkel is türelmesebbnek lennünk: a tanárunkkal, az
elöljárónkkal, a diákunkkal, a gyermekünkkel, a ránk bízottokkal.

Szép,  hogy  most  már  egy  hete  együtt  vagyunk  az  új
papnövendékekkel,  és lassan beleszokunk a közös életbe.  Ahogyan még
alakulnak  a  dolgok,  ahogyan  hozzászokunk  a  feladatainkhoz,  sok-sok
alkalom nyílik az egymás iránti türelemre, újrakezdésre. 

Az  újrakezdéseinkhez,  a  megbocsátás  befogadásához  az  is
elengedhetetlen, hogy magunknak is megbocsátsunk.

A  példabeszédbeli  szolga,  aki  oly  sok  pénzzel  tartozott  urának,
hiába  kapott  új  lehetőséget,  teljesen  tiszta  lapot,  minden  adóssága  alól
fölmentve,  mintha még magában nem tudott volna igazán megbocsátani
magának. Még mindig úgy viselkedett, mintha sok tartozása lenne és ezért
muszáj  volna  mindenkin  behajtania  a  legkisebb  garast  is.  Még  félt  és
megpróbált volna minél hamarabb pénzhez jutni, hogy többet ne kerüljön
ilyen helyzetbe. Még nem tudott szabad lenni, még nem tudta elengedni a
nyomorúságát és így nem tudott ráállni arra, hogy mindez nem számít már.
Még nem tudott nagylelkű lenni, mert nem igazán hitte el, fogadta be ura
nagylelkűségét.



A megbocsátásunk egyik legfontosabb alappillére az, hogy tudjunk
magunknak  is  megbocsátani  tudjuk  elfogadni,  elhinni,  megélni,  hogy
valóban  elengedték  már  minden  tartozásunkat.  Csak  ez  tesz  minket
nagylelkűvé, szabaddá a többiek felé, akik esetleg tartoznak nekünk.

Magunknak is újra és újra megfogalmazhatjuk a szolga bizalommal
teli  kérését:  „Légy  türelemmel  magad  iránt…!”  Legyünk  türelemmel
magunk iránt  és  békésen tegyük a dolgunkat.  Nyilván a türelem nem a
megtérés, vagy újrakezdés halogatását jelenti, hanem éppen azt, hogy nem
ragadunk bele az önsajnálatba, vagy az önutálatba.

Amellett,  hogy  rácsodálkozunk  Isten  végtelen  irgalmára  és  a
többiek  velünk  gyakorolt  türelmére,  és  igyekszünk  magunkkal  is
türelmesnek  lenni,  egy  második  főbb  gondolat,  ami  a  megbocsátásban
konkrétan  segít,  az  az,  ha  valóban  igyekszünk  nem  beleragadni  a
sérelmeinkbe.

Sirák  Fiának  könyve  elég  egyértelműen  fogalmaz:  „A  düh  és  a
harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. […] Aki
más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának?
[...] Jóllehet ő csak ember, kitart a haragban…” Érdekes, hogy a haraggal,
dühhel, bosszúval kapcsolatban a szentírás csupa olyan igét használ, amely
mind a mi szabadságunk hiányára utalnak: „ragaszkodni hozzá, konokul
haragudni, kitartani a haragban”.

Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a megbocsátás kapcsán a mi
múlik  mirajtunk.  Nekünk  kell  elengednünk  a  sérelmet,  nekünk  nem
szabadna ragaszkodni hozzá, konokul kitartani benne.

Ami ellen tehát jobban kellene küzdenünk azok a megsértődéseink
és  leginkább  az,  hogy  kitartunk  a  sértettségünkben.  Valahogy  jobban
kellene  sietnünk  azzal,  hogy  kijöjjünk  ezekből.  Nem  szabadna
beleragadnunk  és  nem  szabadna  mindinkább  belelovalni  magunkat  a
sértettségbe,  haragba,  folyton  felhánytorgatva  magukban  a  dolgokat,
feltépkedve a sebeinket, másokkal megbeszélve, kibeszélve mindazt, ami
bántás  minket  ért.  Diákok  a  tanáraikkal  kapcsolatban,  tanárok  egymás
között  vagy  a  diákjaikkal  kapcsolatban,  mennyiszer  tudunk  hosszan
morogni,  pletykálkodni  a  vélt,  vagy  valós  sérelmeken,  bántásokon,
igazságtalanságokon,  gyöngeségeken…  Kár  konokul  kitartanunk  a
haragunkban. Itt az ideje, hogy elengedjük egymás tartozásait.

Ez  nem  azt  jelenti,  hogy  el  kellene  fojtanunk  azt  ami  fáj  és
magunkban kellene őrlődnünk, hanem inkább azt, hogy ne foglalkozzunk
túl sokat a bántásokkal. Elég egyszer kibeszélni magunkból, lehetőleg Isten



előtt,  és elég egyszer  letenni…, aztán  hagyjuk,  hogy Isten begyógyítsa,
engedjük, hogy Ő elrendezze a többit.

Végül  harmadikként  a  Rómaiakhoz  írt  levélben  kapunk  egy
hatalmas  segítséget  a  megbocsátásban  és  a  türelemben.  Annak a  biztos
tudatát, hogy bármi is történik, „akár élünk, akár meghalunk, mindig az
Úréi  vagyunk”.  Jézusé  vagyunk,  Őhozzá  tartozunk,  aki  meghalt  és
feltámadt értünk. 

Nem kell félnünk, hogy mi lesz velünk, nem kell félnünk, ha egy-
egy helyzetben, kapcsolatban megsebezve, megbántva érezzük magunkat,
hiszen már nem vagyunk egyedül: „akár élünk, akár meghalunk, mindig az
Úréi  vagyunk”.  Ebben a helyzetben  is  az Úréi  vagyunk,  ezt  is  Jézussal
élhetjük  meg,  aki  folyton  életet  ad nekünk.  Ő mindnyájunk adóslevelét
egyszer  és  mindenkorra  a  keresztre  szegezte  és  minden  adósságot
megszűntetett,  letörlesztett  végtelen  szeretetében.  Onnan  a  keresztről
mindig tudunk új szeretetet, új türelmet meríteni magunk és mások iránt. 

A  héten  növekedhetünk  az  irgalmasságban  és  a  türelmes
szeretetben az által, hogy mi magunk is folyton újrakezdünk és hiszünk
Isten irgalmas szeretetében. Az által, hogy nem ragadunk bele a minket ért
bántásokba és nem tartunk ki konokul a megsértődéseinkben. És az által is,
hogy  egyre  inkább  igyekszünk  mindent  abban  az  örömben  és  békében
megélni,  hogy „akár  élünk,  akár  meghalunk,  mindig az Úréi  vagyunk.”
Amen.


