
Te vagy a mi életünk, haldoklásunkban is ! 
le vagy a mi édességünk, keserűségünkben is ! 
l e vagy a mi reménységünk, reménytelensé-
günkben is ! üdvözlégy Királynőnk, Magyarok 
Nagyasszonya ! p . g g | | g g g g ^ 

Ottó Karrer: 

A vezeklés szelleme 
Vétkeink megbocsátása e földön az Egyház 

hivatásához tartozik. Mert még a legbuzgóbb 
keresztény élete sem nélkülözheti, légyen az 
még oly dúsi a jóban, bűnei bocsánatát. 

Mindenekfölött a «Miatyánk» révén nyerjük, — 
hogy úgy mondjuk — mindennapi keresztsé-
günket. E mindennapi ima, melyre maga Jézus 
tanította meg az emberiséget, kiirtja a minden-
napi tévelygéseket, hisz napról-napra újból és 
újból könyörögjük a bűnbocsánatot. «Bocsásd 
meg vétkeinket!», . . . így imádkoznak a még 
csak nemrég hivőkké váltak és a tökéletesség 
legmagasabb hágcsóján is éppígy fohászkodnak 
az előrehaladott hivők. 

Azután gyakoroljuk naponta a töredelmet, 
de megint ne csupán a földi élet múlandósága és 
bizonytalansága kedvéért vagy talán a minden-
napi élet bajai miatt — ezeket Isten nevében 
vállalnunk kell, míg csak le nem pereg életünk 
homokórája. Az alamizsna is a mindennapi élet 
tisztulásához tartozik. Kétféle" alamizsna van : 
adni és megbocsátani — adni, ami néked jó 
adatott és megbocsátani a kirótt szenvedéseket. 
A könyörületesség műveivel felajánljuk magun-
kat Istennek. A jó cselekedetek bevezetése, a 
rossz cselekedetek bevallása. Aki bevallja bűneit 
és önmagát vádolja, máris Isten oldalára került. 
A bűnvallomás az ember alázatossága, míg az 
irgalom Isten magasztossága. Amíg földi útun-
kat rójuk, az alázat kötelességünk. És ha a 
vétkező kimondja maga ellen a szigorú, de üd-
vösséges ítéletet, akkor zarándokoljon el azok-
hoz, akiknél az egyházban a kulcsok vannak. 
Arra irányuló törekvésében, hogy újból jó gyer-
meke akar lenni a mennyei Atyának, az Egyház 
törvényeinek értelmében a szent titkok kezelői 
kezéből kell elfogadnia büntetése mértékét.. Mert 
korántsem elegendő egyszerűen csak megjavulni 
és kiszabadítani magát a gonosz karmáiból, ha 
egyúttal az elkövetett vétkekért nem szolgálta-
tunk elégtételt. A Krisztusra alapozott Egyház 
megkapta az Ürtól Péter személyében a meny-
nyei birodalom kulcsait, más szóval azt az. erőt, 
mely vétkeket köt és old. Ez az Egyház Péter 
apostolt, az első apostolt általánosságban ábrá-
zolja. Mert ami személyét illeti,- Péter is csak 
magában álló egyén volt, kegyelem útján kiváló 
keresztény, még dúsabb kegyelem révén apostol 
és mint ilyen, első az apostolok sorában. De 
amikor kihirdettetett előtte, hogy «néked adom 
a mennyek országának kulcsait», (Máté 16, 19), 
akkor ez már az egész Egyházat jelentette. Az 
Egyház megbocsáthatja a vétkeket, de a szelle-
mileg meghalt egyén kizárólag Isten hangjának 
lelkében felcsendülő szózata útján támasztható 

fel újból, mert ilyen legbensőbb cselekedet 
végrehajtására egyedül Isten hivatott. Isten jó-
ságos, 0 megbocsát a vallomást tevőnek. Meg-
bocsát és nem kutatja, vájjon hol rejlik még 
valami, amit meg kellene büntetni: ő azt ku-
tatja, mit bocsáthat meg? Csupán egy bűn van, 
melynél Istennél nincs bűnbocsánat. És pedig 
a, bűneltitkolás. Békítsd meg Istent olyan vallo-
mástétellel, melyben mitsem rejtegetsz elhall-

Vastagh László : Szent Imre szobra a budapesti 
kegyesrendi főgimnáziumban 

gatással szemei elől. Vallomásod Isten számára 
nem újdonság, viszont téged megtisztít. 

Menekülni akarsz Isten elől! Menekülj hozzá ! 
Menekülni akarsz a Haragvótól! Menekülj az 
Irgalmashoz ! Kiengeszteled őt, ha könyörüle-
tességére építsz és eltölt az a szilárd akarat, hogy 
ezentúl elkerülöd a gonoszt, amikor a rég el-
követett vétkeidért esdekelsz bűnbocsánatot az 
Ürtól! 

Akkor tekinthető legyőzöttnek a vétek, ha 
isteni szeretet győzte le. Azok számára, akik 
szeretik őt , Isten mindent jóra fordít — annyira 
mindent, hogy a tévelygésekből és hibákból is 
jót fakaszt, hisz e hibák vezették a megtért bű-
nöst az alázatosság és megismerés útjára. 

( Augustinus. 
Németből ford. : dr. Horváth József né) 
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