ÉLŐ VÍZ

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

Menni vagy maradni?

A

mai vasárnap evangéliuma lezárja
azt a sorozatot, amelyben az elmúlt vasárnapokon arról olvastunk,
hogy Jézus az élet kenyérének nevezte
magát, és kijelentette, hogy az ő teste
valóban étel, amelyet enni kell ahhoz,
hogy valaki eljusson az örök életre.
Jézus beszéde előrevetítette az Eucharisztiát, az Oltáriszentséget, amelyben
Jézus valóban a saját testét adja eledelül.
A mai evangélium Jézus kijelentéseinek a következményét mutatja be. Az
eucharisztikus beszéd hallatán ugyanis
az emberek választás elé kerültek. Elmenni vagy maradni? Ez volt a kérdés
a hallgatóság számára, s mindenki a
maga módján választ is adott. Egyesek
elhagyták Jézust és többé már nem követték, mások viszont kitartottak mellette és továbbra is vele maradtak.

Mit viszel magaddal?

A

z evangéliumban olyan emberekről hallottunk, akik hosszabb vagy
rövidebb ideig Mesterüknek tekintették
és tanítványként követték Jézust, de
aztán elhagyták őt. Úgy tűnik, hogy
Jézus közelsége, az ő tanítása nem volt
életalakító hatással rájuk. De vajon mit
vittek magukkal?
És olyanokról is hallottunk, akik továbbra is Jézussal maradtak. Vajon ők
később mit vittek magukkal?
Mit visznek magukkal, akik elhagyták
Jézust? Sokat biztosan nem, talán csak
néhány emléket. A Jézus-esemény úgy
suhant rajtuk át szinte teljesen nyomtalanul, miként a szél átfúj az ablak nélküli házon. Elpártolnak a Mestertől,
nem követik többé, s ezért jövőjük, sorÉvközi 21.
vasárnap
Józs 24,1-2a.15-18b
Ef 5,21-32
Jn 6,60-69

Az „elmenni vagy maradni?” kérdés
sok élethelyzetben előkerül. A híradókban például többször látni olyan helyeket, ahol hatalmas erdőtüzek
pusztítanak. A hatóságok ilyenkor felsuk nem érdekes az evangélista számára.
Helyettük János inkább azokra irányítja figyelmünket, akik továbbra is Jézussal maradnak, s engedik, hogy
életüket átalakítsa az Úr. Ők, a hűséggel
kitartók felismerik, amit Péter a többiek
nevében megvall: Nem érdemes máshoz menni, mert az örök élet igéi Jézusnál, az Isten Fiánál vannak (vö.: Jn
6,68). Őket küldi majd Jézus missziós
útra, ők lesznek majd ott az utolsó vacsorán, nekik nem lesz majd bátorságuk, hogy ott legyenek a keresztúton,
de az ő számukra fog majd megjelenni
a feltámadt Jézus. És mit visznek ők
magukkal? A Feltámadottal való találkozás élményét. A Jézus melletti kitartásuk odáig vezet, hogy igazi
tanúságtevők és a feltámadás bátor hirdetői lesznek.

Hétfő

Kedd

Szerda,

2Tessz 1,1-5.11b-12
Mt 23,13-22

2Tessz 2,1-3a.13-17
Mt 23,23-26

Keresztelő Szent
1Kor 1,1-9
János vértanúsága Mt 24,42-51
Jer 1,17-19
Mk 6,17-29

Csütörtök

2012. augusztus 26.
Évközi 21. vasárnap
szólítják a lakosságot, hogy hagyják el
otthonaikat és utazzanak el távolabbi
helyekre, ahol életük nincs veszélyben.
Az emberek többsége azonnal útnak
indul, házukat, mindenüket otthagyják.
De mindig vannak olyanok is, akik nem
akarnak elmenni, nem akarják elhagyni
házukat és az utolsó pillanatig próbálják
megvédeni a tűz pusztításától. Így az is
előfordulhat, hogy aki a maradás mellett döntött, sikeresen megvédi házát,
aki viszont elment, annak a háza leég.
Most talán azt gondolhatnánk, hogy
amikor vallási értelemben kerülnek az
emberek döntési helyzetbe, akkor nem
ennyire komoly a helyzet, pedig az igazság az, hogy itt is éppen olyan fontos
dologról van szó. Hiszen az életünk
sorsáról, sőt végső soron az örök életünkről döntünk, amikor a próbatételek,
a nehézségek, a szenvedések vagy az
esetleges üldözések idején elhagyjuk Jézust vagy kitartunk mellette.

A jó mag

U

Jézus
runk,
Krisztus!
Tisztán látjuk, hogy
korunkban milyen
nagy szükség van
evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi szívekben. A te
szeretetedet akarjuk viszonozni és sugározni embertársaink felé. Támogass
és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk
tanúságot tenni a te tanításodról és a
te személyedről, hiszen benned mindenki felismerheti az Igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat,
hiszen minden növekedés egyedül
neked köszönhető!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Péntek

Szombat

1Kor 1,17-25
Mt 25,1-13

1Kor 1,26-31
Mt 25,14-30
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Évközi 22.
vasárnap
MTörv 4,1-2.6-8
Jak 1,17-18.21b-22.27
Mk 7,1-8.14-15.21-23

