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

Kit keresel?

A

mai vasárnap evangéliuma három részre tagolódik. Először arról olvastunk, hogy Jézus meggyógyítja Péter
anyósát. A gyógyítás eredményességét az jelzi, hogy a meggyógyult asszony azonnal szolgálni kezd nekik.
A második történet arról szólt, hogy az esti órákban újabb
betegeket visznek hozzá, akiket szintén meggyógyít.

Jézust keresve

A

z evangéliumok beszámolnak
arról, hogy nem mindenki keresi
jó szándékkal Jézust.
Az utolsó vacsorát követően Jézus kiment apostolaival az Olajfák-hegyére.
Ide jön utána Júdás vezetésével egy csapat katona, hogy elfogják. A megérkező
katonáktól Jézus kétszer is megkérdezi:
„Kit kerestek?” (Jn 18,4 és 18,7). A felfegyverzett katonák félelmükben a
földre rogynak, amikor Jézus megmondja, hogy Ő az, akit keresnek.
Júdás az árulás szándékával keresi ezen
az éjszakán Jézust, a katonák pedig
azért, hogy elfogják és a főtanács elé vigyék.
De azzal, hogy a katonák megtalálják
és elviszik, és másnap keresztre feszítik
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A harmadik epizód szerint másnap reggel Jézus félrevonul,
hogy imádkozzék, s aztán elindul, hogy más helyeken is gyógyítson és hirdesse az evangéliumot.
Ha odafigyelünk a történetek apróbb részleteire, akkor
könnyen észrevehetjük, hogy nem három teljesen különálló
és egymástól független elbeszélésről van szó, mert a szövegek egy olyan egységet alkotnak, amelynek hátterében a Jézust kereső emberek és az Atyával való együttlétet kereső
Jézus áll. A keresés fűzi egybe a részeket, viszi tovább az elbeszélést. Az emberek Jézust keresik, hogy meggyógyítsa a
betegeket. Reggel az apostolok Jézus keresésére indulnak, aki
hajnalban egy magányos helyet keresett magának, hogy egyedül imádkozhasson. „Mindenki téged keres” – mondják lelkesen az apostolok Jézusnak, aki ezután elindul más
városokba és falvakba, hogy keresse az embereket és tanítsa
őket.
Mindez bennünket is arra indít, hogy Jézus keresésére induljunk. A földi életben soha nem mondhatjuk, hogy már
nem kell tovább keresnünk Istent!
Vajon tudom-e, hogy kit keresek? Vajon beállok-e a Jézust
keresők közé? Indulok-e lelkesen, hogy megtaláljam Őt? Engedem-e, hogy az Atya országába vezessen engem is?

Jézust, nem fejeződik be az evangéliumban a keresés. A „Kit kerestek?”
kérdés három nap múlva újra elhangzik. Húsvétvasárnap hajnalban Mária
Magdolna Jézus sírjánál sírdogált, mert
üres volt a sír, ahová az Urat temették.
Ekkor valaki a háta mögött megszólalt:
„Asszony miért sírsz? Kit keresel?” (Jn
20,15). És Mária Magdolna felismerte,
hogy Jézus az, aki megszólította őt. A
halott Jézust kereste, hogy bebalzsamozza a holttestet és megtalálta a feltámadt Krisztust! Vajon én keresem-e
a feltámadt Jézust? Felismerem-e, amikor nevemen szólít?
Életünk végén befejeződik számunkra a Jézus-keresés. De vajon megtaláljuk-e? Ha életünk minden napján
az élet Urát, Jézus Krisztust keressük,
akkor halálunkkor magához emel majd
minket az örök mennyországba.

Az igazság tanítása

M

indenható Istenünk, te azt
akarod, hogy minden
ember üdvözüljön és
eljusson az igazság ismeretére. Tekints a sok aratnivalóra,
mindazokra, akik szomjazzák az evangélium igaz tanítását és küldj munkásokat, hogy mindenkihez eljusson
Jézus Krisztus örömhíre!
Táplálj minket, Urunk, Igéddel és
Testeddel! Gyűjtsön össze és formáljon minket egy közösséggé az igazság
tanítása és támogasson bennünket a
szentségek ereje, hogy előbbre jussunk
az üdvösség és a szeretet útján!
Segíts minket, hogy Krisztus evangéliumához méltóan éljünk!
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