ÉLŐ VÍZ

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

Hatalommal tanított

K

étségtelen tény, hogy a tanító
Jézus több mindenben hasonlított korának más tanítóihoz. Ugyanúgy,
mint az írástudóknak, Jézusnak is voltak tanítványai, akiket oktatott.
Ő is tanított a zsinagógai istentiszteleteken, és a kor szokásának megfelelően nagyon sokszor szólt az
emberekhez könnyen megérthető példabeszédekben. Tanítói tevékenységét
Jézus is csak felnőtt korában, 30 évesen
kezdhette meg, és másokhoz hasonlóan
ő is vándortanítóként járta végig az országot. De a hasonlóságok ellenére különbségeket is észrevehetünk. Jézus
újszerű beszédmódját és tanítási módszerét a mai evangélium a következőképpen foglalja össze: Jézus ámulatba
ejtette az embereket, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és

Meghívó szó

J

ézus beszédmódjának nagy újdonsága, hogy nem azt mondja, amit az
emberek hallani szeretnének, hanem
azt, amit az Atyától hall.
Nem a levegőbe beszél, hanem kinyilatkoztatja az embereknek az Atya tanítását. Beszéde nem tájékoztatás az Atya
életéről, hanem meghívás számunkra,
hogy Krisztus által és a Szentlélekben
bekapcsolódjunk az Atya életébe. Jézus
szavainak hallgatása nem csupán a szellemi gyarapodás lehetősége számunkra,
hanem a szívünk megtérését igénylő isteni megszólítás.
A másik jelentős újdonság a mi
Urunk beszédében, hogy meghívó
szava küldetést jelent számunkra. Jézus
kiválaszt minket és azt mondja nekünk:

Évközi 4.
vasárnap
MTörv 18,15-20
1Kor 7,32-35
Mk 1,21-28

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!” (Mk 16,15).
A küldetés teljesítése nem a magunk
bölcsességének vagy emberi tudásának
továbbadását jelenti, hanem Krisztus
megismertetését. Az igehirdető mindig
magát Krisztust mutatja be, az ő feltámadásáról, mint hitünk alapjáról beszél,
de nem eltakarva a szenvedő Jézus
arcát sem. A hiteles igehirdetés felébreszti a vágyat, hogy a hallgató, akinek
szívében jó talajra hull a mag, megtérjen és Krisztust kövesse. Nem az erőszakos rábeszélés a helyes módszer,
hanem a megismert szeretetről és megtapasztalt irgalomról szóló tanúságtétel,
amely vonzó és követendő lehet. De
Jézus tanítása nem egy a sok választható igazság közül, hanem ezek az örök
élet igéi, amelyeket senki másnál nem
találhatunk meg.
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nem úgy, mint az írástudók” (Mk 1,22).
Vajon mi lehet ez a hatalom, ez a titokzatos erő? Honnan származik Jézus különleges magabiztossága és tekintélye?
A kérdés megválaszolása érdekében
érdemes megvizsgálnunk Jézus és tanítványai kapcsolatát!
Láthatjuk, hogy nem az ismeretek továbbadása illetve megszerzése a cél,
hanem az, hogy a mester és az ő tanítványai között egészen szoros kapcsolat
jöjjön létre. Jézus tanítványai mesterük
életmódját akarják elsajátítani, ezért elhagyják otthonukat és családjukat, hogy
állandóan vele legyenek. A tanítványok
nem válnak önálló tanítókká, hanem
mindenkor Jézust képviselik, az ő tanítását adják tovább, megélve annak igazságát, hogy „nem nagyobb a tanítvány
mesterénél”. Mi is akkor járunk el helyesen, ha Jézus követőjeként evangéliumát olvasva és élve, hozzá kötjük
életünket.

Adj bölcsességet!

U

runk, Jézus, te felbecsülhetetlen
ajándékot helyeztél életünkbe.
Mindenkinek fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szereteted
szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésed. És lelkünket
betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük
mindazok életét, akiket reánk bíztál.
Köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg. Utunkon
erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk jelenlétednek
és küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy
felismerjük jelenlétedet.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök, Urunk Péntek

Szombat

2Sám 15,13-14.30;
16,5-13a
Mk 5,1-20

2Sám 18,9-10.14b.
24.25a.30-19,3
Mk 5,21-43

2Sám 24,2.9-17
Mk 6,1-6

bemutatása
Mal 3,1-4
Lk 2,22-40

1Kir 3,4-13
Mk 6,30-34

Sir 47,2-13
Mk 6,14-29
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Évközi 5.
vasárnap
Jób 7,1-4.6-7
1Kor 9,16-19.22-23
Mk 1,29-39

