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Hát ti, kinek tartotok engem?
Irgalom és remény

S

zent Péter apostol hitvallását hallottuk a mai evangéliumban, aki Jézus
kérdésére ezt válaszolja: „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia.”
Az Egyház 2000 esztendő óta mindig
ugyanezzel az örömhírrel áll a világ elé:
Jézus Krisztus az Úr, Ő az Isten Fia, és
egyedül Őbenne van az üdvösség. Időről-időre azonban Jézus személyének
más oldalára figyelünk. Voltak korok,
amikor a gyermek Jézus ártatlansága
állt az emberek előtt példaként, míg a
középkor egyes szakaszaiban a szenvedő Krisztus alakját hangsúlyozták,

Az irgalmas Atya

A

mennyei Atya Jézus Krisztusban
utat nyit és ezen az úton elindul az
ember felé, és az ember Jézuson keresztül jut el az Atyához.
Jézus azt mondta magáról, hogy Ő az
út, az igazság és az élet. Igen, Ő az
üdvösség útja, Ő az irgalom útja, Jézus
a megbocsátás és kiengesztelődés útja.
Jézus azt tartotta küldetésének, hogy
az ószövetségi haragvó, ítélkező és
bűntető Isten helyébe olyan Isten-képet
állítson elénk, aki szeretettel és irgalommal fordul az emberek felé. Példabeszédeiből egy olyan Isten rajzolódik ki
előttünk, aki mindenkor kész megbocsátani, akinek irgalmas szeretete nem
csak a megbocsátás szavában, hanem
cselekedetekben is megnyilvánul, és aki
kész visszafogadni azokat, akik eltávozÉvközi 21.
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ismét máskor a feltámadt és megdicsőült Krisztus állt a középpontban.
Korunkban Jézus személyével kapcsolatban két jellegzetes hitvallás látszik
kikristályosodni, amelyek a pápai üzenetekben, a különböző egyházi megnyilatkozásokban, a lelkiségi írásokban és
természetesen az igehirdetésben egyre
gyakrabban fordulnak elő.
Az egyik az irgalmas Jézus alakja. A
másik, sokszor ismételt hitvallás pedig
így hangzik: Jézus a mi reményünk!
Az irgalmasság és a remény hangsúlyozásának van egy nagyon fontos
közös vonása: mindkettő Isten jelenlétéről tanúskodik.
tak az atyai házból, sőt, jó pásztorként
utánamegy az elveszett bárányoknak,
hogy visszavezesse őket.
Az irgalmasság gondolata különösen
is szembetűnő Lukács evangéliumában,
amelyet az irgalmasság evangéliumának
is nevezünk. Gondoljunk csak a tékozló fiú történetében szereplő atyára,
aki visszafogadja fiát (Lk 15,11-32),
vagy az irgalmas szamaritánus elbeszélésére (Lk 10,30-37), amelyben arról
hallunk, hogy valaki egy olyan emberrel
gyakorolja az irgalmasság jócselekedetét, aki neki a közfelfogás szerint az ellensége. Az elveszett bárányról szóló
példabeszédben (Lk 15,1-7) szintén az
irgalmas Isten jelenik meg, aki otthagyja a 99 bárányt, hogy megkeresse
az egyetlen elveszettet.
Az irgalmas Istent mutatja ma is
az Egyház az embereknek.

Ima boldog családért

U

ram, adj szeretteimnek
jó
egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet.
Ajándékozd nekik békédet, amelyet
nem kaphatnak meg a világtól.
Engedd, hogy védelmed alatt boldog
közösséggé váljunk, mindig szeretettel
és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, osztozzunk egymás örömében és
bánatában. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást,
menedéket, támaszt jelenthessek számukra.
Segíts mindig meglátni a jót hitvestársamban és segíts, hogy közösen
tudjuk megoldani gondjainkat.
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