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Veres András: A szeretet
legalapvetőbb ajándék

„Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság
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törvénye szerint ítélkeznek. Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki
nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött” – hangzott
Szent Jakab apostol leveléből (Jak 2,12-13) az idézet a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus hétfői napjának reggeli dicséretében
(Laudes), melyet Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke vezetett.
Ehhez kapcsolódóan Veres püspök az irgalom fogalmát emelte ki, melyről
megjegyezte, ez „Isten szeretetének sajátja”. Ahogy egykori professzorát idézte,

ik

Isten azért irgalmas, mert „botrányosan jó”. A szívtelen szolgáról szóló jézusi
példabeszédet felhozva azt mondta: „nem mondhatja magát Isten gyermekének
az, aki nem irgalmas”.
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Felelevenítve Szent Pál Isten kegyelmi működéséről szóló tanítását, Veres András
azt húzta alá: az apostol egyformán használja az irgalmasság, a szeretet és a jóság
fogalmát. Ebből azt kell tehát megértenünk – mondta a püspök –, hogy „az
irgalmasság inkább Isten szeretetének együttérzését, a jóság pedig inkább
szeretetének ingyenességét emeli ki. Tehát mindnyájunknak arra kell
törekednünk, hogy a Jézusban megismert isteni irgalmasságot és jóságot
keresztény életünk alapmagatartásává tegyük”. Rámutatott, az irgalom és a jóság
az Ószövetségben is szorosan összefonódik, vagyis – vonta le a következtetést
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Veres András – nekünk is ez az út vezet az üdvösség felé.
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A püspök aláhúzta, különbség van a Lélek ajándékai és gyümölcsei között, a
szeretet pedig a legalapvetőbb ajándék. Felidézte, Jézus az őt megszólító
fiatalembernek azt mondta: „senki sem jó, csak egyedül Isten”, azért, mert Ő
maga a szeretet, vagyis a jóság teljessége. Mi, emberek azonban csak töredékesen
vagyunk jók – mutatott rá Veres András –, aszerint, hogy mennyire él bennünk
Isten szeretete. A jóság a szeretet közegében árad, ezért törekednünk kell Isten
szeretetében, jóságában, irgalmasságában élni! – zárta gondolatait a győri
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megyés püspök.
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