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~ Szent József, a gyengéd apa ~ 

 

(Szerkesztett írás) 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

A Patris corde kezdetű, apai szívvel című pápai körlevéllel, a Szentatya apostoli buzdításával 

kapcsolatban szeretnék szólni megint. Az első alkalommal picit szóltam a körlevélről is. 

Arról a hét pontról elmélkednék, amely a körlevélnek a tartalma. Múlt alkalommal arról 

beszéltünk, hogy milyen apa is volt Szent József; szeretett apa. A Szentatya hét pontot említ 

róla: gyengéd apa, engedelmes apa, elfogadó apa, teremtő bátorságú apa, dolgozó apa, és 

árnyékként kísérő apa. Most a gyengéd apáról fogok beszélni, illetve arról, hogy Szent József 

a gyengéd apa. A Szentatya azt mondja, hogy József látta, hogy Jézus napról napra 

növekszik. És ahogy az Ószövetség Istene Izraelt nevelte, formálta, alakította, valami hasonló 

gyöngédséggel, szeretettel bánt József is Jézussal. Ozeás próféta könyvében olvasható, hogy 

mint ahogy arcához emeli a csecsemőt a szülő, olyan gyengédséggel törődött az örökkévaló 

Isten az ő népével. Valamiképpen József is ilyen módon viszonyult Jézushoz. Persze a 

gyengédségről azt gondolnánk, hogy az csak női tulajdonság, és hogy a férfinek talán nem 

kéne gyöngédnek lennie, pedig nagyon is. 

A biblia Istene megmutatja Istennek szinte minden arcát. Nemcsak az igazságos Istent, Aki 

biztonságot teremt, Aki rendet tesz, hanem a gyöngédséggel szerető Istent is – és hogy József 

ezt az oldalát is megmutatja. Rajta keresztül Istennek ezt a tervét is föl lehet fedezni. A 

Szentatya azt mondja, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy minket Isten csak a győztes 

oldalunkon keresztül akar igénybe venni, csak akkor vagyunk előtte sikeresek, boldogok, 

örömteliek, hogyha valami nagyot produkálunk, pedig valójában az igazi eredmények a 

gyöngeségeinken keresztül mutatkoznak meg. Maga Szent Pál apostol a második korinthusi 

levélben azt mondja, hogy: „… azért hogy el ne bízzam magam, testembe tövist kaptam, a 

sátán angyalát, hogy arcul csapdosson. Háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, 

de ő azt mondta nekem elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben 

nyilvánul meg teljesen.” (Kor 12,7-9). Isten a mi saját törékenységünk fölfedezése által 

akarja, hogy megtapasztaljuk a gyöngédséget. Akkor tudunk gyöngédek lenni, ha 



felfedezzük, hogy mi is gyöngédségre szorulunk, mi is esendők, törékenyek vagyunk. És 

akkor nem ítéljük el a másikat, nem mutogatunk a másikra – mondja a Szentatya, – hanem 

tudjuk, hogy mi is a rászorulunk Isten gyöngéd szeretetére. A gonosz is ki tudja mondani 

ránk az igazat. A gonosz igazság kimondása azonban mindig ítélkezéssel jár, vádol. Ő a 

vádló. Aki képes a gyöngédségre, az nemcsak az igazságot, hanem Isten irgalmát is 

megjeleníti. Isten irgalma a tékozló fiú történetében nagyon szépen jelenik meg; az az atya, 

aki egy erős, határozott nagygazda, mégis végtelen gyöngédséggel fogadja az ő fiát, és várja 

az ő fiát. Istennek ezt az irgalmas szeretetét és gyöngédségét megmutatja Szent Józsefnek a 

karakterén, alakján keresztül. József törődő, aggódó szeretete mutatkozik meg, ahogy 

Jézushoz viszonyul. Isten a mi gyöngédségünkön keresztül, és a mi saját törékenységünk 

megtapasztalásán keresztül akar működni, hogy felfedezzük, nem mi oldjuk meg az életnek a 

nagy problémáit, nem mi oldjuk meg a világ gondjait, hanem úgy teszünk, mint József, aki 

ráhagyatkozik Istenre, aki engedi, hogy Isten szeresse őt és így képes ő is gyöngéd szeretettel 

odafordulni fiához, Jézus Krisztushoz. 

 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=4EwUs9tjlZ0 
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