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Kedves Testvérek! 

Olvastam egy történetet, miszerint valaki éppen az üzletben vásárolt, amikor egy hangos zörgésre, 
üvegtörés hangjára lett figyelmes. Kíváncsi volt, hogy mi történt, így megkereste a zaj forrását. Az 
árupolcok végén látott egy idős nénit, aki véletlenül nekiment a bevásárlókocsival a polcoknak, s 
emiatt sok doboz és üveg leborult, összetört, tartalma szétfolyt. A néni ott térdelt a padlón és 
szégyenében próbálta összetakarítani, de láthatóan nem ment neki. A történetet mesélő hölgy 
megsajnálta, odament hozzá, letérdelt mellé, próbálta megnyugtatni, és segített neki feltakarítani. Egy 
percen belül odaért az üzletvezető, melléjük térdelt, és szólt, hogy majd ők feltakarítanak. Az idős 
hölgy, mély szégyenkezéssel csak ennyit tudott kinyögni: „Előbb ki kell fizetnem, amit összetörtem.” 
Mindenki legnagyobb megdöbbenésére az üzletvezető teljes nyugalommal ekkor elmosolyodott, és 
kedvesen csak ennyit mondott: „Van biztosításunk rá, semmit sem kell kifizetnie, csak menjen 
nyugodtan.” 

Ma, Isteni Irgalmasság vasárnapján kifejezetten aktuális ez a történet. „VAN BIZTOSÍTÁSUNK.” Ezen a 
napon ünnepeljük, hogy Jézus feltámadása után megalapította a bűnbocsánat (szentgyónás) 
szentségét. Amikor gyónni megyünk, kapunk penitenciát, de az nem a bűneinknek a megfizetése, 
hiszen, azt mi nem vagyunk képesek „megfizetni”. Krisztus az, aki helyettünk lerótta az adósságot, 
amikor bűneinket saját testében fölvitte a keresztára, s az adóslevelünket eltörölte. Elmondhatjuk 
tehát, hogy „van biztosításunk, semmit sem kell fizetnünk”. A kárt, amit az emberiségnek okoztunk 
bűneinkkel, illetve az Istennek okozott sérelmeket Ő nem kéri, hogy megfizessük. Isten csak a mi 
megtört, alázatos szívünket, bűnbánatunkat, megtérésünket kéri. 

A mai evangélium második szakaszában Tamás apostolról olvashatunk, aki meg akart bizonyosodni 
arról, hogy Jézus valóban feltámadt. 

Patsch Ferenc jezsuita atya írja egyik könyvében (Katolikus spiritualitás), hogy az egyik közösségi 
játéka, amit ő szeret, a bibliai történetek elképzelése, melyben a résztvevők beleképzelik magukat a 
bibliai jelenet valamelyik szereplőjének a helyzetébe. Ferenc atya középre szokott állítani egy 
feltámadt Krisztus szobrot is, és azt a feladatot adja, hogy mindenki helyezkedjen el Krisztustól a 
számára megfelelő és pillanatnyi lelkiállapotát kifejező távolságra. Ezután Ferenc atya körbejár, 
megérinti mindenkinek a vállát, és megkérdezi, hogy az illető kivel, melyik bibliai szereplővel 
azonosult, és miért. Saját magára nézve Ferenc atya leírja, hogy ő kit szokott választani: Tamás 
apostolt. Vele szívesen azonosul, mert neki vannak kérdései, s meg akar bizonyosodni. Ferenc atya 
szerint minden embernek át kell mennie hitkrízisen, hiszen igaz a heideggeri állítás, miszerint az a hit, 
amely nem teszi ki magát a kérdéseknek, nem érdemli meg a hit elnevezést. 

Tamás kételkedett, Jézus pedig nem elutasította őt emiatt, hanem megmutatta magát neki. Ez az isteni 
gesztus is az Ő végtelen irgalmasságának tanúbizonysága. Isten nem ítél el bennünket azért, mert 
életünknek bizonyos mélypontjain meggyengül vagy elvész a hitünk, vagy ha csupán kritikusan 
közelítjük meg az Egyház tanítását. Ő megmutatja magát annak, aki őszintén keresi Őt. Ő az Út, az 
Igazság és az Élet. Akár eltévelyedtünk a földi élet útvesztőiben, s az utat keressük, akár az igazságot 
keressük az igazságtalanság megtapasztalása közepette, akár az életünkkel kapcsolatban érezzük úgy, 
hogy „ez nem élet”, Jézus megmutatja magát, és utat mutat, rávezet az igazságra, és betölti életünket. 

„Békesség nektek!” – mondta Jézus a zárt ajtók mögött félve tartózkodó apostoloknak. Kívánom a 
Kedves Híveknek, hogy az ő békéje, melyet a világ nem adhat, töltse be szívüket, és irgalmával árassza 
el Mindannyiukat. 

  

Szeretettel: Elemér atya 


