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Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek,
pedig nem fáradoznak!
A megváltás titka

N

ézzük meg a gondviselés és a
megváltás kapcsolatát!
„A ti mennyei Atyátok jól tudja,
hogy mire van szükségetek” mondja a mi Urunk az evangéliumban.
Jézus szavait úgy is értelmezhetjük,
hogy azok valójában az Isteni Gondviselést magasztalják. Ha a Jézust megelőző időkben az Isteni Gondviselés
azt szolgálta, hogy felkészítse a teremtett világot és az embert Jézus jövetelére, vajon milyen célt szolgálhat a Jézus
utáni időben?
A második isteni személy emberré
válása maga is e gondviselés része,
amely által a jóságos Isten segítsé-

A gondviselésben bízva

J

ézus a mai evangéliumban arra bíztat
minket, hogy olyan kincseket gyűjtsünk földi életünk során, amelyekkel a
mennyországba juthatunk.
A mennyei kincsek közé tartozik az
is, ha Isten gondviselő szeretetére bízzuk magunkat. „Ne aggodalmaskodjatok” (Mt 6,31) – szól hozzánk Jézus,
és ezzel az Atya gondviselő szeretetére
irányítja figyelmünket.
Az Isteni Gondviselés nem valamiféle végzetszerűséget jelent, mintha az
embernek nem kellene semmit sem
tennie, hiszen minden Isten akaratától
függ. De nem is arról van szó, hogy az
embert nem érheti semmilyen baleset
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günkre siet, hogy megmentsen minket,
bűnösöket. Ezt nevezzük megváltásnak. Isten nem szeretné a vesztünket,
hanem irgalmával és jóságával megmentésünkre siet. A megváltás titka az
és Krisztus keresztje azt hirdeti örökre,
hogy Isten elkötelezte magát az ember
mellett, a szeretet mellett.
Az Isteni Gondviselés arra irányul ma
is, hogy újra megtaláljuk Istent, s a vágyakozáson túl mindent megtegyünk
azért, hogy az üdvösséget elnyerjük.
Amikor arról beszélünk, hogy Isten a
gondunkat viseli, akkor arra gondoljunk, hogy megad nekünk minden
lelki lehetőséget az üdvösséghez, de
nem veszi el szabad akaratunkat.
Elfogadom-e a Gondviselés nekem
szóló ajándékait?
vagy baj, mert Isten ezektől is tökéletesen megvéd bennünket.
A gondviselés azt jelenti, hogy az Istenben bízó embernek nem kell féltenie
az életét, nem kell aggodalmaskodnia a
jövő miatt, hiszen Isten mindig tudja,
hogy mire van szükségünk és mi válik
a javunkra. Ez a tudat állandóan erősíti
bizalmunkat, s főleg a megpróbáltatások idején van rá szükségünk. A nehéz
helyzetekben is megtapasztaljuk, hogy
Isten nem hagy magunkra, s ilyenkor
arra nevel bennünket, hogy mindenkor
nagy bizalommal forduljunk felé.
A gondviselés megtapasztalása
arra indít minket, hogy legyünk hűségesek Istenhez, aki védelmez
minket, s aki megmutatja nekünk
az üdvösség biztos útját.

Ima a családokért

Ó

, Jézus, add, hogy
családjainkban
béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét,
és hogy a törvény megtartása ennek
szeretetét is jelentse.
Ó, Jézus, élj úgy minden keresztény
családban, amint egykor Názáretben
éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az
örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó, Jézus azt a családi
békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit.
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