ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

Nyolc nap múlva

H

úsvét 2. vasárnapján Tamás
apostol történetét olvassuk az evangéliumban, aki először nem hisz apostoltársainak, majd pedig egy héttel
később ő is találkozik a feltámadt Krisztussal.
A feltámadás napja a húsvét.
Reggel megérkeznek az asszonyok az apostolokhoz, s azt állítják, hogy Jézus sírja üres. Péter
és János a sírhoz szaladnak, de ők
csak az üres sírt találják. A kérdések
napja ez az apostolok számára. Hol lehet
az Úr teste? Talán elvitte valaki? Mi történhetett? Ugyanezen a napon estefelé megjelenik Jézus, s jelenése nagy örömmel tölti el a tíz apostolt. A kérdések
napjából az öröm és a bizonyosság napja lesz számukra. Ezt
az örömöt és bizonyosságot egyedül Tamás nem éli át.
Valószínűleg a következő napon találkozik Tamás a többiekkel, akik örömmel számolnak be arról, hogy előző este
megjelent nekik a Feltámadott. Tamás teljes hitetlenséggel

Újra megjelenik

A

mikor a feltámadt Jézus újra megjelenik az apostoloknak, azonnal
Tamáshoz fordul, hogy válaszoljon
annak kételkedésére.
Nem hagyja bizonytalanságban, nem
engedi, hogy tovább kételkedjen, Jézus
nem akarja, hogy a hitetlenség növekedjen Tamásban. A dicsőséges Isten
újra leereszkedik, és a saját emberi
szintjén szólítja meg a hitetlenkedőt. A találkozás és a megtapasztalás
felébreszti a hit parázsló lángocskáját,
és eleven tűzként csap fel az őszinte
hitvallás: én Uram, én Istenem! Ettől
kezdve már Tamás is együtt örvendezik
a többiekkel, hiszen a feltámadás tanúja
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fogadja a hírt. Ő is bizonyosságot szeretne: „Hacsak nem látom kezén
a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg
kezemmel oldalát, én nem
hiszem!” (Jn 20,25) – mondja
Tamás apostol.
A következő napokban Tamásnak nem megy ki a fejéből, amit a többiek mondtak.
„Mi van akkor, ha mégis igaz?
Milyen kár, hogy éppen akkor
nem voltam ott, s kimaradtam
mindenből. Vajon megjelenik még
az Úr? Vajon én is találkozhatok vele?
Hiszen én is csak annyit szeretnék, amit a
többiek átéltek.”
A nyolcadik napon, amikor ő is együtt volt az apostolokkal,
ismét megjelent Jézus. Tudja, hogy mi a hitetlenkedő és hitre
vágyó ember kívánsága és pontosan ezt a vágyat teljesíti.
Látni szeretnéd a sebhelyeket, a halál bizonyítékait? Jöjj
és nézd meg őket! Érinteni akarod a sebeket? Gyere és
érintsd meg őket! Hinni szeretnél? Jöjj és szülessen meg
benned a hit! Ne légy hitetlen, hanem hívő!

lett. Ő és a többi apostol indulnak,
hogy tanúságot tegyenek Jézus feltámadásáról, találkozásukról és személyes
hitükről.
Íme ezt teszi Isten kegyelme a kereső
emberrel. A feltámadt Jézus újra és újra
megjelenik napjainkban is, hogy akik
keresik, megtalálják. Hitet akar ébreszteni minden emberben. Hitünk növekedésének legbiztosabb forrása, ha
rendszeresen találkozunk vele.
Legyünk a feltámadás tanúi és hirdetői! Legyen meg bennünk a találkozás
vágya és fogadjuk el a Szentlelket, engedve, hogy vezessen minket! Próbáljuk megfogalmazni saját hitvallásunkat!
Aztán induljunk és hirdessük hittel
és meggyőződéssel Jézus feltámadását!

Kedd,Szent
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Ahová életünk tart

U

runk, Jézus, hittel valljuk feltámadásodat, amely győzelem a halál
felett, diadal a bűn és a gonosz felett.
Feltámadásod új életet jelent számodra, ugyanakkor az új élet forrása
számunkra is. Te újra élsz, s új életre,
örök életre hívsz mindannyiunkat.
Feltámadásod mutatja meg számunkra az utat, a sorsot, a végső célt,
mindazt, ahová emberi életünk tart.
Feltámadásod mutatja meg számunkra
az Atyát, aki várt téged, s vár minket
is az örök boldogságban.
Mutasd meg magadat minden
kereső, hitre vágyó embernek!
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