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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Húsvét 3. vasárnapja

Megjelent nekik

A

mai vasárnapon folytatódik a feltámadt Jézussal való találkozások sorozata.
Húsvétvasárnap hajnalban az Úr elsőként Mária Magdolnának és az asszonyoknak jelent meg a sírnál, majd megjelent
az apostoloknak, estefelé pedig a két tanítványnak, akik Emmauszba tértek haza. A múlt vasárnap arról hallottunk, hogy
találkozik Tamással, aki láthatja és megérintheti sebhelyeit.
A mai evangélium elbeszélése szerint szintén az apostoloknak jelenik meg Jézus. Lukács evangélista nagyon fontosnak
tartja annak hangsúlyozását, hogy Jézus nem szellemként
vagy lélekként jelenik meg, hanem testi valóságában. Felszólítja a jelenlévőket, hogy érintsék meg őt és a szemük láttára
eszik, hogy meggyőződhessenek arról, hogy nem egy kísértetet látnak, hanem a feltámadt Krisztust.
A találkozás folyamán az apostolok számára egyértelművé
válik, hogy az a feltámadott test, amelyben Jézus megjelent
nekik, ugyanaz mint amelyben korábban élt, amelyben szenvedett és amelyet keresztre feszítettek. A szenvedés sebhelyei
a feltámadt testen továbbra is látszanak, s megérinthetők.
Emellett azonban azt is észre kell vennünk, hogy Jézus fel-

A hit alapja

A

z apostolok hitének a Jézussal
való személyes kapcsolat az alapja.
Ők egykor azzal a meggyőződéssel lettek az Úr feltámadásának tanúi és bátor
hirdetői, hogy személyesen találkozhattak Jézussal.
Ez az esemény, azaz a feltámadás
válik igehirdetésük legfontosabb elemévé. Jézus feltámadásának fényében
kezdik értelmezni és hirdetni Mesterük
csodáit és beszédeit, amelyeket korábban átéltek. Számukra is és hallgatóik
számára is a Jézus feltámadásába vetett
hit a döntő, s nem az, hogy miként történhetett meg korábban egy-egy csodás
gyógyulás vagy hogyan kell értelmezni
egy jézusi példabeszédet. A Feltámadottal való találkozás élménye válik
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támadt és dicsőséges teste már egészen új tulajdonságokkal
rendelkezik, hiszen nincs alávetve a tér és az idő kötöttségének. A feltámadt Jézus Krisztus bárhol és bármikor meg tud
jelenni, ahol csak akar, még a zárt ajtók sem jelentenek számára akadályt.

hitük biztos alapjává. Az apostolok
nem azonnal, hanem fokozatosan jutnak el erre a hitre.
Az emmauszi tanítványok esete
éppen azt példázza, hogy a hitetlenségből és a csalódottságból hogyan lehet
eljutni a hitre és az örömteli lelkesedésre. A két tanítvány nem a Jézussal
való találkozás első pillanatában jut el a
felismerésre, hanem csak azután, hogy
az út folyamán végighallgatták Jézus tanítását, szeretettel befogadták őt otthonukba, s kezükbe vehették a Jézus által
megtört kenyeret.
Csak ekkor nyílik fel szemük és születik meg szívükben a hit. A mai evangéliumban szereplő apostoloknak egy
ehhez hasonló utat kell megtenniük,
amely a félelemtől és a csodálkozástól
vezet el a hit megszületéséig. Induljunk
el mi is a hit útján!
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Áldozattá válni

U

runk,
Jézus
Krisztus!
Mély hálát érzünk
irántad, hiszen te egészen
egyszerű
módon, megtört kenyérben adod magadat nekünk. Egyszerű módon adsz
lehetőséget arra, hogy veled egyesüljünk. Irántad való szeretetünk jeleként
veszünk téged magamhoz. Változtass,
alakíts át minket, hogy áldozat legyünk
és neked ajánljuk életünk! Te egy lakomára, közös étkezésre, a veled való
egyesülésre hívsz minket, hogy te élj
bennünk, amikor evangéliumodat hirdetjük a világban.
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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