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

Közülünk való

M

inden település, legyen az egy kisebb falu vagy egy város, büszke
híres szülötteire.
Ha nagyobb ünnepség van a községben, akkor meghívják az onnan elszármazottakat, akik időközben talán ismert
emberré váltak, az első sorban adnak
nekik helyet a díszvendégek között, sőt
felkérik őket egy ünnepi beszéd elmondására. A megbecsülés és a tisztelet kifejezésének egyik legmagasabb foka,
amikor díszpolgári címet adományoznak valakinek. Az illető ugyan sokat
nem nyer ezzel, de a falu lakosai büszkélkedhetnek azzal, hogy milyen nagy
emberek származnak körükből. „Közülünk való” – mondják nagy büszkeséggel.
Régebben úgy látszik nem voltak tisztában mindezzel az emberek. Amikor

Valóban ismered?

J

ézussal együtt bizonyára mi is elcsodálkozunk az egykori názáretiek hitetlenségen. Hiába van egyik oldalon az
isteni hatalom, az igazság tanítása, a
csodákra képes természetfeletti erő, ha
a másik oldalról, az emberek részéről
nincs fogadókészség.
Hiába árad ki a jóság, a kegyelem és
az irgalmasság Isten részéről, ha elutasításra talál az emberek részéről. A hitetlenség azt eredményezi, hogy Jézus
személyében még mindig a korábban
megismert gyermeket és fiatalt látják a
názáretiek, és nem fedezik fel benne az
Isten Fiát. A hitetlenség következményekét Jézus beszédét továbbra is emberi szónak tartják, s nem hallják meg,
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ugyanis vándorútja során Jézus visszatért Názáretbe, ahol nevelkedett, nem
fogadták őt ekkora tisztelettel. A mai
evangélium éppen az ellenkezőjéről számol be, hiszen arról olvashattunk, hogy
latkoztatás. A hitetlen názáretiek üres
mendemondának tartották a hozzájuk
is eljutó történeteket Jézus csodás gyógyításairól, s nem látták meg bennük az
isteni működés csodálatos jeleit. A hitetlenség olyan falat állít közéjük és
Jézus közé, amely teljesen eltorzítja szemük előtt annak a Jézusnak az igazi
személyét, akiről ők azt gondolják,
hogy jól ismerik.
Mondhatjuk, hogy a Jézus nem felel
meg elvárasaiknak, nem illik bele abba
a képbe, amit korábban kialakítottak
róla, ezért meglepetést okoz nekik
Jézus bátor és magabiztos fellépése,
amikor hazatérve a zsinagógában tanítani kezd. A názáretiek azért csalódtak
Jézusban, mert továbbra is azt gondolták, hogy csak „egy közülük való
ember”, és nem hitték, hogy ő a menynyei Atya Fia.
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a názáretiek megbotránkoztak benne, és
elutasítják őt. Azt a Jézust, akit nyilvános működése éveiben szinte mindenütt rajongással fogadtak az emberek,
és mindenhonnan odamentek hozzá,
amikor megtudták, hogy hol tartózkodik, a názáreti lakosok, akiknek a körében harminc éves koráig élt, egyszerűen
elutasítják.
Azt a Jézus Krisztust, akit hittel kérnek mindenütt, hogy gyógyítsa meg a
betegeket, a názáreti emberek hitetlenül
fogadják. Azt a Jézus Krisztust, akinek
a tanítását hatalmas tömegek hallgatják
örömmel és lelkesedéssel, a saját otthonában, Názáretben, nem hallgatják meg
az emberek. Az a Jézus, aki mindenütt
csodákat tett, Názáretben nem tud
egyetlen csodát sem tenni. Könnyű észrevennünk, hogy mindennek a hitetlenség az oka. A hitetlenség, az előítéletek
elvakítják a Názáretben élőket, aki nem
ismerik fel Jézus nagyságát.

Tégy csodát!

U

Jézus
runk,
Krisztus!
Ha előítéletekkel
vagy hitetlenséggel
közelednénk feléd,
félreismernénk téged. Te közülünk
való valóságos ember és közénk jött
valóságos Isten vagy. Emberként élted
földi életed, emberként viselted el a
szenvedéseket és a halált, megmutatva
számunkra, hogy miként kell emberként élnünk. Jöjj, taníts bennünket az
igazságra és vezess minket az örök
életre! Taníts minket a hitre, hogy hitetlenségünk ne akadályozza, hogy közöttünk is csodát tegyél!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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