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Å0LQGHQQDSLNHQ\HUQNHWDGGPHJ
nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
PLNpSSHQPLLVPHJERFViWXQN
D]HOOHQQNYpWNH]ęNQHNµ
(Mt 6,11–12)
/HNFLy
Å$NNRU3pWHURGDPHQWKR]]ipVH]WNpUGH]WHWęOH8UDP
hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkezę
testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom
neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer
is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz,
aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett,
egy olyan embert vittek elé, aki tízezer talentummal volt
DGyVD0LYHOQHPYROWPLEęOÀ]HWQLHPHJSDUDQFVROWDD]
~UKRJ\DGMiNHOęWpVIHOHVpJpWJ\HUPHNHLWpVPLQGHQpW
amije van, és úgy À]HVVHPHJ$V]ROJDHNNRUOHERUXOWHOęWte, és így esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent
PHJÀ]HWHNQHNHG$]úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki száz
dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és
ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! SzolgatárVD HNNRU OHERUXOW HOęWWH pV tJ\ NpUOHOWH /pJ\ WUHOHPPHO
irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett,
KDQHPHOPHQYHE|UW|QEH]iUDWWDęWDPtJPHJQHPÀ]HWL
a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami


W|UWpQW$NNRUPDJiKR]KtYDWWDęWXUDpVtJ\V]yOWKR]]i
Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel
könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem
rajtad? eVXUDKDUDJMiEDQiWDGWDęW, hogy kínozzák, amíg
PHJQHPÀ]HWLQHNLD]HJpV]WDUWR]iVát. Így tesz majd az
pQPHQQ\HL$W\iPLVYHOHWHNKDV]tYHWHNEęOPHJQHPERFViWRWRNPLQGHQNLD]ęWHVWYpUpQHNµ 0W²
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.HGYHV7HVWYpUHLP
Ezen az egész héten áthúzódó sorozaton eddig az úri
LPiGViJHOVęKiURPNpUpVpUęOYROWV]y,VWHQWPDJDV]taló, neki jót kívánó kérések hangzottak el, és a nagy ív
a mennyei Atyától a földön megvalósuló akaratáig hú]yGRWW $] Ę GLFVęVpJppUW QHYppUW DNDUDWipUW KDQJ]RWWD]HOVęKiURP kéréV~MUDpV~MUDPHJV]yOtWYDĘW
Å7HµÅ7HµÅ0HQQ\HL$W\iQNµ$PDLQDSRQDQHJ\HGLN
|W|GLNpVKDWRGLNNpUpVKH]pUNH]WQNpVHEEęODPDL
istentiszteleten a negyedik és az ötödik kérést fogjuk
megvizsgálni, és annak üzenetét a magunk számára
NHUHVQL
0RQGKDWQiQN NpW UpV]EęO iOO D] úri imádság, és
PRVW pUNH]WQN HO D PiVRGLN IHOpKH] $] HOVę KiURP
NpUpVV]yOW,VWHQUęOpV,VWHQKH]DPHQQ\HLWiYODWRNUyO
D] |U|N $W\iUyO pV ,VWHQ HOM|YHQGę RUV]iJiUyO LGęEHQ iWIRJYD PLQGHQW ² PRVW SHGLJ HOpUNH]QN D]RNhoz a kérdésekhez, amelyek a mi emberi világunkba
YH]HWQHN HO EHQQQNHW 7DOiQ H]HN D]RN D NpUpVHN
DPHO\HNUH D]W PRQGMXN -y SHUV]H OHLPiGNR]WXN D]
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HOVę KiUPDW is, de igazából, Atyám, ezeket szeretQpQN NpUQL NHQ\HUHW ERFViQDWRW pV PHJWDUWDWiVW
$] HPEHUHN KpWN|]QDSL YLOiJiED pUNH]WQN D VDMiW
V]NVpJOHWHLQNHW LVPHUMN IHO H]HNEHQ D NpUpVHNEHQ
0pJD]LPiGViJPRQGDWV]HUNH]HWHLVPHJYiOWR]LNLWW
most már újra és újra ez a szó hangzik el, hogy „mi”,
ÅPLpQNµÅQHNQNµ
+DPHJQp]]NH]WDKiURPNpUpVWDPLPpJHOęWWQN
áll ezen a héten, azt látjuk, hogy csodálatos rendben
N|YHWLNHJ\PiVW(OęV]|UDPLQGHQQDSLNHQ\pUpUWWDQtW
-p]XV EHQQQNHW N|Q\|U|JQL ² H] D MHOHQ KHO\]HWQN
D QDSL V]NVpJOHWQN $]WiQ D EħQERFViQDW NpUpVpUH
YH]HWiWEHQQQNHW²DPLEHQDP~OWHON|YHWHWWWHWWHLQNDP~OWEyOXWiQXQNQ\~OyPHJN|W|]ęEħQ|NNHUOQHNV]yED0DMGXWiQDN|YHWNH]LNDNtVpUWpVWpPiMDD]
LGęEHQHOęWWQNiOOyFVDSGiNDPHO\HNWęOHOęUHNpUMN
,VWHQWKRJ\yYMRQPHJEHQQQNHW²D]D]D]HOęWWQN
iOOyM|Yę-HOHQP~OWM|YęPLQGHQRWWYDQWHKiWHEEHQ
D KiURP NpUpVEHQ eV PpJ D PLQGHQQpO LV HJ\ NLFVLW
W|EE+LV]HQDPLNRUDNHQ\pUpUWN|Q\|UJQNDNNRUHOVęVRUEDQ D] $W\D ,VWHQUH JRQGROXQN D WHUHPWęUH pV
DJRQGYLVHOęUHDNLLVPHULV]NVpJOHWHLQNHWpVJRQGRW
YLVHOUyOXQN$PLNRUEħQHLQNUHJRQGROXQNpVDEħQERFViQDWUDDNNRU-p]XV.ULV]WXVD)L~NHOOKRJ\HV]QNEH
jusson, hiszen Ę az, aki a kereszten eleget tett minden
YpWNQNpUW pV HOKR]WD V]iPXQNUD D EħQERFViQDWRW
$PLNRU SHGLJ D M|YęEHQ HOęWWQN iOOy NtVpUWpVHNUH
gondolunk, akkor a Szentlélek Istenhez imádkozunk,
DNLPLQWSiUWIRJyPLQWROWDOPD]yPHJWXGEHQQQNHW
HUęVtWHQLDKLWEHQpVD]iOOKDWDWRVViJEDQ0LO\HQFVRdálatos, kerek egység ez az úri ima, és milyen csodála

0ɢʭ

WRVNHUHNHJ\VpJH]D]XWROVyPiVRGLNKiURPNpUpV
MHOHQP~OWM|Yę²$W\D)L~6]HQWOpOHN
$PDLQDSRQHEEęODKiURPNpUpVEęONHWWęWYHV]QN
YL]VJiOyGiV DOi 1p]]N D] HOVęW Åmindennapi kenyerünket add meg nekünk maµ (] HJ\ RO\DQ My NpUpV
Ez olyan könnyen a szánkra jön6SRQWiQIHOV]DEDGXO
EHQQQN QHP NHOO HOęWWH NHJ\HV iOODSRWED ULQJDWQL
magunkat, nem kell az Atyát magasztaló köntösbe ölW|]WHWQLKDQHPęV]LQWpQNLWXGMXNPRQGDQLÅ$W\iQN
szükségleteink vannak, el kell tartani magunkat, nehéz
a megélhetés, segíts nekünk!” Amikor Jézus ezt a kéUpVWD]HPEHULV]NVpJOHWHNNpUpVHLN|]|WWHOęUHYHV]L
DNNRU V]HUHWHWWHOMHVHQ HOLVPHUL LJHQ WXGRP LJD]DWRN
YDQ$WHUHPWHWWYLOiJUpV]HVHLYDJ\WRNWHUHPWPpQ\HN
YDJ\WRNDNLNQHNWiSOiOpNNHOOROWDORPNHOOeQH]WWXGRP7XGMD-p]XVKLV]HQHJ\WWODNRWWpVHJ\WWYiQdorolt a tanítványaival, Ę is megéhezett, Ę is szomjazott, Ę is várt a samáriai kútnál, hogy DGpOLKęVpJEHQ
DKRVV]~~WXWiQYDODNLYpJUHPHUtWVHQYL]HWQHNL$NHUHV]WHQ V]HQYHGYH LV D]W PRQGWD KRJ\ ÅV]RPMD]RPµ
$PLNRU SHGLJ PHJYHQGpJHOL D] |WH]HU HPEHUW PDMG
a négyezer embert, akkor is annak adja bizonyságát,
KRJ\ WXGMD PLUH YDQ V]NVpJQN 7XGMD pV D]W tJpUL
KRJ\D]$W\DHUUęOLVJRQGRVNRGQLIRJ
Å0LQGHQQDSLNHQ\HUQNµ9DQD]pUWHEEHQDNpUpVben is valami, ami nemcsak visszatükrözi érzéseinNHW KDQHP W|EEUH pV MREEUD WDQtW 2WW YDQ HEEHQ LV
az útmutatás+LV]HQ-p]XVD]WPRQGMDLJHQWXGRN a
szükségleteitekUęO'HD]WLVWXGRPKRJ\PLDMyQHNWHNpQ D]WLV WXGRPKRJ\PL D] HOpJ$mindennapi
NHQ\pUpUW N|Q\|U|JMHWHN $QQ\LW NpUMHWHN DPL QDSUyO
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QDSUDHOpJ-XWGHQHPPDUDG9DQGHQHPYiOLNIHOKDOPR]RWWNLQFFVp1HNWHNHOpJ$QQ\LWGROJR]WRNpUWH
KRJ\PDUDGLGęW|NHJ\PiVUDPDUDGLGęW|NDV]HUHWHWUHPDUDGLGęW|NDFVDOiGRWRNUDEDUiWDLWRNUDWHVWYpUHLWHNUHpVPDUDGLGęW|ND]$W\iUDD]$W\DQHYpUH
D] ,VWHQ RUV]iJiUD D] Ę DNDUDWiUD 0LQGHQQDSL NHQ\pU¬$3pOGDEHV]pGHNN|Q\YpQHNYDQHJ\V]pSPRQdása, ahol nagyon bölcsen azt mondja az Ószövetség
WXGyVHPEHUH„Se szegénységet, se gazdagságot ne adj
nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az
ÓU? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!” (PéOG² (]WMHOHQWLDPLQGHQQDSLNHQ\pU(OpJ(OpJDUUDKRJ\PLKiOiVDQ,VWHQKH]
IRUGXOMXQNHOpJDUUDKRJ\OHJ\HQLGęQND]]DOIRJODONR]QLDPLLJD]iQIRQWRV%L]RQ\ jól teszi az Isten, ha
megóv bennünket attól, hogy már annyi legyen, hogy
azt higgyük, se emberre, se Istenre, se Jézusra nincs
többé szükségünk!
„Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megboFViWXQN D] HOOHQQN YpWNH]ęNQHN” Ha azt mondtam,
KRJ\ D PLQGHQQDSL NHQ\pUpUW YDOy N|Q\|UJpVW RO\DQ
jólesik kimondani, akkor azt kell mondanom most,
KRJ\H]WDNpUpVWSHGLJRO\DQQHKp]LJD]iQYpJLJJRQGROYDHOLPiGNR]QL6]tYHVHQHOKDUDSQiQND]HOVęIHOpQpO Åbocsásd meg a mi vétkeinket…” Mert ami utána
jön, azt nagyon nehéz megérteni és nagyon nehéz
HOIRJDGQLÅ…miképpen mi is megbocsátunk…” Amikor
az egyik lelkészkollégámnak meséltem, hogy lesz ez az
igehirdetés-sorozat, és hogy melyik az a rész, ami ne
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NHPMXWRWWVDMQiONR]YDtJ\V]yOWÅ1DKiW=ROLNiPH]W
MyO NLIRJWDG 1HP YROW PiU PiVLN NpUpV"µ ² 0HUW WDlán ez a legnehezebb kérése ennek az úrLLPiGViJQDN
$]HOHMHV]pSpVYLOiJRVÅERFViVGPHJDPLYpWNHLQket”, de a folytatást nem értjük, nem akarjuk érteni,
QHP DNDUMXN HOIRJDGQL DKRJ\ pQ PHJERFViWRN ~J\
bocsásson meg nekem az Isten?
eVD]WiQM|QDNLV|UG|JHONH]GQNNRPELQiOQLYDOyEDQ
erre gondolt Jézus? Nem lehet itt valami félreértés?
Nem lehet, hogy rosszul hallották ott a hegyen Jézust
D] DSRVWRORN" +D QHP DNNRU QHP OHKHW KRJ\ URVV]
a magyar fordítás? Hiszen kis országunk kis református egyházának kevés bibliatudósa van, és lehet, hogy
pSSHQ HQQHN D V]DNDV]QDN D IRUGtWiViYDO QHP WXGWDN
megbirkózni? Lehet, hogy nem is ezt mondja az eredeti,
görögül írt V]|YHJ" /HKHW KRJ\ D]W D N|WęV]yW KRJ\
hósz, másként kellene fordítani? „Bocsáss meg, hogy mi
LV PHJERFViWKDVVXQNµ" (] PiU ~J\ WHWV]HQH Å%RFViVV
PHJKLV]HQPLLVSUyEiONR]XQNµ"0pJH]LVHOPHQQH
9DJ\WDOiQÅ%RFViVVPHJpVDNNRUHVHWOHJpQLVPHJERFViWRNµ"(]QDJ\RQDV]tYQNEęOM|QQHGHpSSHQH]pUW
J\DQ~VKRJ\-p]XVPpJVHPHUUHJRQGROKDWRWW
Ám a] HOVę GRORJ DPLW HQQpO D NpUpVQpO WXGRPisul kell vennünk, az az, hogy Jézus tényleg erre gonGROW 6]RPRU~DQ MHOHQWHP NHGYHV 7HVWYpUHN KRJ\
Jézus igenis ezt akarta mondani, így, ahogy ide bele
YDQtUYDD%LEOLiQNEDQD0LDW\iQNED(]YDQ7DOiQPiU
Jézus is látta ott, a tanítványai szemén a Hegyi beszéd
alatt, hogy ez nem tetszik nekik, mert amikor befejezi
az imádságot, Máté evangéliuma szerint azonnal viszV]DWpUHJ\HGOHUUHDNpUpVUHÅMert ha az embereknek
ʲ
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megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei
Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek,
Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.µ 0W²
Látja Jézus a szemünkön, hogy nem tetszik nekünk ez
DNpUpV+iWYLOiJRVDQPHJPDJ\DUi]]DQHNQNQLQFV
IpOUHpUWpVH]WDNDURP0HUWH]D],VWHQV]DYD
De nézzünk csak körül Máté evangéliumának szomszédos fejezeteiben! Ha ezt megtesszük, azonnal belátjuk, hogy tényleg ezt akarta Jézus nekünk megWDQtWDQL +LV]HQ YDOyMiEDQ HUUęO V]yO D] HJpV] +HJ\L
beszéd! A bibliatudósok szerint az úri ima az egész
+HJ\LEHV]pGV]tYHDN|]pSSRQWMDYDJ\PiVNpQWIRJDOPD]YD D] HJpV] +HJ\L EHV]pG WXODMGRQNpSSHQ
QHPPiVPLQWD0LDW\iQNPDJ\DUi]DWD0iUSHGLJD
Hegyi beszédben Jézus félreérthetetlenül és világoVDQPRQGMD„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! […] Én pedig azt mondom nektek, hogy
aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Amikor
tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott
eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van elOHQHGKDJ\GRWWDMiQGpNRGDWD]ROWiUHOęWWPHQMHOEpNOMNLHOęEEWHVWYpUHGGHOpVDNNRU térj vissza, és vidd fel
ajándékodat! Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg
együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a
bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj!
Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg
QHPDGRGD]XWROVyÀOOpULJµ 0W² $IHMH]HWEHQQHPVRNNDOD]~ULLPDXWiQSHGLJH]WPRQGMD
Jézus„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen
ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen
mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd.”
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0W² 3iUYHUVVHONpVęEEDIHMH]HWYHUVpEHQ
amit mi úgy ismerünk, hogy aranymondás, ezt mondja
-p]XV„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük,
mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” 0W 1LQFV
félreértés, nincs fordítási hiba, nem lehet mellébeszéOpV QLQFV NLPDJ\DUi]iV QLQFV NLIRJiV ² ~J\ ERFViWMD
meg az Atya a mi vétkeinket, ahogy mi megbocsátunk,
YDJ\QHPERFViWXQNPHJHJ\PiVQDN
Szerencsére Jézus nemcsak ott a hegyen látta a tanítványok szemén, hogy nem tetszik nekik ez a kérés,
KDQHP PiVNRU LV (]pUW DPLNRU 3pWHU UiNpUGH] KRJ\
hányszor is kell egymásnak megbocsátani, egy hosszú
SpOGi]DWEDQHUUHLVPpWHOWHQNLWpU(]DJRQRV]V]ROJD
SpOGi]DWDDPLWIHOROYDVWDPHOęWWHWHN0iWpHYDQJpOLXPiQDN  IHMH]HWpEęO (] D] HJpV] SpOGi]DW PLQWKD
egyenesen a Miatyánknak ezt a kérését akarná megPDJ\DUi]QLeUGHPHVWHKiWLQQHQNLLQGXOQL
Az úULLPD-p]XVWDQtWYiQ\DLQDND]LPiMD$]RNDWWDnítja így imádkozni, akik már megtértek, akik újjászülettek, kegyelmet nyertek és azt elfogadták, akik ismerik
pVpUWLNPiUD]$W\DDNDUDWiW$]úri ima azok imádsága, akiknek Jézus áldozatáért Isten egyszer már minGHQW PHJERFViWRWW 6]ROJiN DNLNQHN HOHQJHGWH PiU
XUD D Wt]H]HU WDOHQWXPRV WDUWR]iVW $ /pOHN EHQQQNHW
már újjászült, miénk az ígéret, az örök élet reményséJHPLpQNDV]DEDGViJDMyUDPHUW.ULV]WXVIHOWiPDGiVD
UpYpQ UHPpQ\VpJQN W~OPXWDW D KDOiORQ 0L QHP ~J\
élünk és nem aszerint ítélünk, mintha a halállal mindenQHN YpJH OHQQH 6HP OpWH]pVQN VHP ,VWHQ V]HUHWHWH
VHP LJD]ViJD VHP KDWDOPD VHP MyViJD VHP KħVpJH
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QHPpUYpJHWDKDOiOODOH]pUWYDJ\XQNV]DEDGRN(]pUW
YDJ\XQN V]DEDGRN QDJ\OHONħQHN OHQQL H]pUW OHKHWQN
szabadok megbocsátani, ezért lehetünk szabadok szeretni, várni, reménykedni, ezért vagyunk szabadok válODOQL D YLV]RQ]DWODQ V]HUHWHW NRFNi]DWiW (]pUW YDJ\XQN
V]DEDGRNDPHJQHPWpUOęiOGR]DWUDLV(]pUWYDJ\XQN
szabadok arcunkat másodjára is odatartani, ahol már
egyszer megütöttek bennünket, és igen, ezért kell, hogy
V]DEDGRNOHJ\QNKDNHOOKHWYHQV]HUKpWV]HULV²PHJERFViWDQL$]úri imádság a megtért és megajándéko]RWWÀDNpVOHiQ\RNLPiMDDV]ROJiNpDNLNQHNHJ\V]HU
PiUPLQGHQEħQpWHOHQJHGWHD]ÚrÍgy talán már értjük,
DPLW-p]XVWęOQNNpUpVDPLQHNDNpUpVpUHEHQQQNHW
WDQtWJDWÌJ\pUWMNKRJ\PHQQ\LUHQHYHWVpJHVHQNHYpV
PHQQ\LUHVHPPLD]DPLWWęOQNNpUD],VWHQ
7XGMiWRN 7HVWYpUHLP KRJ\ PHQQ\L D SpOGi]DWEDQ
V]HUHSOę Wt]H]HU WDOHQWXP" 1pJ\V]i]KDUPLQF|WH]HU
NLORJUDPP DUDQ\ 1pJ\V]i]KDUPLQF|W WRQQD (O WXGMXN NpS]HOQL KRJ\ D] KiQ\ YDJRQ OHKHW" EHQ
0DJ\DURUV]iJ DUDQ\NpV]OHWH ² HJ\ Wt]PLOOLyV RUV]iJp
²FVDNKDWYDQ|WWRQQDYROW(]DV]ROJDD·HVDUDQ\NpV]OHWQN KpWV]HUHVpYHO WDUWR]RWW D] XUiQDN eV PLW
gondoltok, mennyivel tartozott szolgatársa ennek a
gonosz szolgának? Mennyi lehet az a száz dénár? Hát
PHJPRQGRPH]WLV$V]i]GpQiUQHJ\YHQGHNDJUDPP
ezüstöt jelent1LQFVHJ\IpONLOypVQHPDUDQ\KDQHP
FVDNH]VW(]WNHOOPHJpUWHQQNKDD]úri imának ezt
DQHKp]QHNWħQęNpUpVpWROYDVVXNYDJ\PRQGMXNPLOliószor annyit engedett el nekünk az Isten, mint amit
YLV]RQ]iVXOWęOQNHOYiU1HPNLYiViUROMXNKiWPDJXQNDWDEħQEęOQHPPHJGROJR]XQNDPHJYiOWiVpUWGH
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KiOiEyO D PLQGHQpUW DPLW NDSWXQN HJ\ NHYHVHW HJ\
VHPPLW HJ\ ÀOOpUW HJ\ PRU]ViW HPEHUWiUVDLQNQDN
YLVV]DNHOOÀ]HWQQN1HPD],VWHQQHN²N|V]|QLĘjól
van nélkülünk ²QHPD],VWHQQHNKDQHPDPiVLNHPEHUQHNKRJ\ęLVYLVV]DÀ]HWKHVVHQHNQN
Persze hiába tértünk meg, hiába igyekszünk jó keUHV]W\pQHN OHQQL QHNQN D V]i] GpQiU LV QDJ\ SpQ]
pVDNLVVpUHOPHNLVQDJ\RQWXGQDNIiMQL1HPV]HUHWQNPHJERFViWDQL9DODKRJ\LO\HQHNYDJ\XQN)iMQDN
D VpUHOPHN GH IXUFVD PyGRQ V]HUHWMN LV KD IiMQDN
Újra és újra felnyitjuk a sebeket, szeretjük vakargatni,
GpGHOJHWQLęNHW-yOPXWDWMiNH]WH]HNDPRQGDWDLQN
Å(]WVRVHPERFViWRPPHJµYDJ\Å(UUHQLQFVERFViQDWµ9DJ\KDMREENHUHV]W\pQQHNDNDUXQNOiWV]DQLH]W
PRQGMXND]HOęEELHNKHO\HWWÅ0HJERFViWRNGHQHP
IHOHMWHNµ &VDOiGRN KXOODQDN V]pW D]pUW PHUW QHP WXGXQN PHJERFViWDQL 0XQNDKHO\L OpJN|U URPOLN PHJ
PXQNDNDSFVRODWRN PHQQHN W|QNUH PHUW QHP OpSQN
W~OUpJLVpUHOPHLQNHQ*\OHNH]HWLWDJRNQHPV]yOQDN
HJ\PiVKR] YDJ\ J\ħO|ON|GQHN Q\tOWDQ ~M YDJ\ pYWL]HGHVVpUHOPHNHQDPLNHWWDOiQQHPLVęNN|YHWWHNHO
HJ\PiVHOOHQKDQHPDFVDOiGMXNEDQ|U|N|OWpN+RJ\
ragyogjon így fel közöttünk Isten nevének szentsége,
ha egymásra haragszunk? Miért hinné el a világ nekünk, hogy érdemes Isten országán munkálkodni, ha
HJ\PRU]ViWVHPWXGXQNIHOPXWDWQLEHOęOH"+DNRPRO\DQJRQGROWXNKRJ\OHJ\HQPHJD]ĘDNDUDWDDNNRU
bizony nekünk meg kell egymásnak bocsátani! Nem
N|QQ\ħH]6ęWQDJ\RQLVQHKp]'HKDPHJpUWHWWNpV
HOIRJDGWXN-p]XVSpOGi]DWiEyOKRJ\PHQQ\LYHOW|EEHW
DGRWWQHNQND],VWHQDNNRUWDOiQOHV]HUUHHUęQN
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Ha ezt megértettük, és el is fogadtuk, mi lehet a segítségünkre, hogy megélni is sikerüljön?
$]WPRQGMiNYDQHJ\GRORJDPLLJD]iQIRQWRVDEħQERFViQDWKR]H]SHGLJD]önismeret$]WXGPHJERFViWDQLDPiVLNQDNDNLęV]LQWpQOiWMDVDMiWPDJiWDNLNpSHV
|QYL]VJiODWRWWDUWDQL$NLIHOWXGMDWHQQLPDJiQDNDNpUGpVW LGęQNpQW 7ényleg különb vagyok a másiknál? Én
WpQ\OHJMREEYDJ\RNPLQWę"eQPpJVRKDQHPWHWWHP
PHJ D]W PiVVDO DPLW ę PRVW RO\DQ FV~Q\iQ HOOHQHP
elkövetett? Nekem mi esett jól, vagy mi esett volna jól,
amikor én megbántottam másokat? Aztán tegyem azt,
DPLQHNHPDNNRUMyOHVHWWYDJ\MyOHVHWWYROQD
A másik dolog, ami segíthet nekünk megbocsátani,
D] D] HPSiWLD D]D] KRJ\ PHJpUWHP D PiVLNDW KRJ\
EHOHWXGRNKHO\H]NHGQLD]ęKHO\]HWpEH(OWXGRPNpS]HOQLKRJ\RNDYROWDQQDNKRJ\H]WWHJ\H2NDOHKHW
annak, hogy azt mondta, oka lehet annak, hogy ilyenQpYiOWD]pYWL]HGHNDODWW9DMRQpQD]ęKHO\pEHQQHP
ilyen lennék? Ha nekem mindazt át kellett volna élni,
QHP pQ LV LO\HQQp YiOWDP YROQD" 9DJ\ OHKHW KRJ\ D
másik csak félreértett valamit, vagy lehet, hogy csak
félrevezették, vagy lehet, hogy csak fáradt volt, vagy
OHKHW KRJ\HJ\V]HUħHQę LV FVDN N]G D] pOHWWHO pV D
PDJDPyGMiQęLVFVDNEROGRJXOQLDNDUDKRJ\pQ
$N|YHWNH]ęGRORJDPLDVHJtWVpJQNUHOHKHWKRJ\
PHJWDQXOMXNDPiVLNEDQDMyWNHUHVQL3HUV]HPLQGHQkiben van valami, amiért lehet nem szeretni, ez nem
NpUGpV (PEHUHN YDJ\XQN és ha ügyesek vagyunk
és kitartóak, mindenkiben találunk, mint ahogy nyilván bennünk is, nem is olyan nagy keresgélés árán,
N|QQ\HQOHKHWWDOiOQLYDODPLLO\HVPLW0LQGHQNLHOęEE
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XWyEEHON|YHWYDODPLWDPLpUWPHJOHKHWUiKDUDJXGQL
De biztos, hogy nincs a másikban valami jó is? Ha észUHYHWWN D KLEiLW KD IHOWiUXONR]WDN HOęWWQN D EħQHL
azért még lehet szeretni, nem? Biztos, hogy nincs benQHYDODPLDPLpUWPHJpUGHPOLęLVKRJ\WLV]WHOMpNEHcsüljék, embertársnak elfogadják? Nincs benne valami
My PpJ DEEDQ LV XUDPERFVi· DNL HOOHQHP YpWNH]HWW
amiért érdemes lenne mégiscsak megbocsátani?
$] XWROVy SHGLJ DPLW D EħQERFViQDW VHJtWVpJHNpQW
szeretnék kiemelni, az az, hogy minden ellenünk elköYHWHWWEħQDEL]RQ\ViJWpWHOEROGRJyUiMDOHKHW0LQGHQ
ellenünk elkövetett sérelem alkalom arra, hogy felteJ\NPDJXQNQDNDNpUGpVWWpQ\OHJNHUHV]W\pQYDJ\RN"
0HUWDNNRUWXGRPKRJ\PRVWPLWNHOOWHQQLeVKDPHJWHV]HP H]]HO SUpGLNiORN H]]HO KLUGHWHP D] LJpW QHNL
akinek megbocsátok, és mindenki másnak, aki majd
HUUęOWXGRPiVWV]HUH]eQOHONpV]WDQiUYDJ\RNQHNHP
N|QQ\ħPHUWLGęQNpQWV]yV]pNUHállhatok'H7HNHGYHV7HVWYpUHPV]LQWpQSUpGLNiOKDWV]KLV]HQDPHJERcsátás igéjét szólhatod! Én bagadozhatok, belesülhetek
az imádságba, megbotolhat a nyelvem, de ha Te megbocsátasz, az mindennél világosabban, és mindennél
V]HEEHQ SUpGLNiO $NNRU IDODN RPODQDN OH DNNRU DMWyN
nyílnak meg, és odafent az égben mosolyra derülnek az
DQJ\DORN
S végül egy utolsó dologra szeretném még a mai esWpQ IHOKtYQL D ÀJ\HOPHW H]]HO D NpUpVVHO NDSFVRODWEDQ
Az úULLPDHOVęKiURPNpUpVpEHQ,VWHQWV]yOtWRWWXNPHJ
„a te neved”, „a te országod”, „a teDNDUDWRGµ'HLWWD]
XWROVyKiURPNpUpVEHQPLV]yODOXQNPHJHJ\WW$mi
NHQ\HUQNUęOYDQV]yDmi közös sorsunkról, bennünket
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V]DEDGtWVRQPHJDEħQWęOígy együtt, közösségben, és
minketyYMRQPHJDJRQRV]WyO$]]DONH]GWHPD]LJHKLUdetést, hogy ez a tanítványok, a hálás, megtért kereszW\pQHNLPiMDpVH]tJ\LVYDQ'HH]HJ\EHQDJ\OHNH]HWHJ\N|]|VVpJLPiMDLV1HPHJ\pQLOHJPRQGMXNH]W
D]LPiGViJRWÅERFViVGPHJD]én vétkemet, add meg
nekem a kenyeremet, ne vígy engem a kísértésbe”, haQHPPLQGLJHJ\WW0LDNLNPLQGNHJ\HOPHWQ\HUWQN
és akik mind bocsánatra várunk és bocsánattal tartozunk, Te és én, akik itt ülünk, egymás mellett, és együtt
NpUMN,VWHQWKRJ\ERFViVVRQPHJQHNQNÉn amit elleQHGHON|YHWWHP7HDPLWDV]RPV]pGRGHOOHQHON|YHWWpO
(J\WWLPiGNR]XQN+iWQHPOHQQHFVRGiODWRVKDH]W
LJD]iQPHJpUWHQpQNpVPHJpOQpQNKpWUęOKpWUH"1HP
lenne csodálatos, hogy akik haragszanak egymásra, elM|QQpQHN HJ\WW D WHPSORPED pV HJ\PiV PHOOp OYH
talán nem is szólva egymáshoz, csak együtt elmondaQiNH]WD]LPiGViJRW"$]HJ\PiVHOOHQYpWNH]ęNęV]LQWHEħQEiQDWWDOpVXWiQDEDUiWL|OHOpVVHO"ÅBocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
YpWNH]ęNQHN” Adja meg a mi mennyei Atyánk, hogy ezt
így megtehessük!
ÉPHQ

Imádkozzunk!
Mennyei édes Atyánk, irgalmas Istenünk! Oly nehéz,
DPLWNpUV]WęOQNRO\QHKp]QpKDPHJERFViWDQL+RUdozzuk magunkban régi sérelmeinket, jogos vagy csak
képzelt fájdalmainkat. Félünk újra a másik elé állni,
mert egyik arcunkon már kaptunk egy pofont. Félünk,
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