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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Évközi 12. vasárnap

Jézus kérdése

É

rdekes kérdéssel fordul tanítványai
felé Jézus a mai vasárnap evangéliumában. Arról tudakozódik, hogy kinek
tartják őt az emberek, mit gondolnak
róla (vö. Lk 9,18). Miért tesz fel ilyen
kérdést? Miért kíváncsi az emberek véleményére?
E kérdés könnyen megválaszolható,
ha megnézzük az előzményeket. A jelenetet a csodálatos kenyérszaporítás eseménye előzi meg. A nagyszámú nép
táplálékkal való ellátása önmagában is
rendkívüli eset, mégpedig olyan csoda,
amely Jézus messiási mivoltára utal.
Abban a korban ugyanis elevenen élt az
a hagyomány, amely szerint a messiási
idők egyik nagy jele lesz, hogy Isten küldötte, a Megváltó megismétli majd a
manna csodát, amit az ószövetségi választott nép az Egyiptomból való kivonulás után a pusztai tartózkodás idején
átélt. Amint egykor Isten manna-kenyeret adott népének a pusztában, ugyanúgy fog különleges kenyeret adni a
fellépő Messiás. Ennek fényében mond-

hatjuk, hogy Jézus talán arra lehetett kíváncsi, hogy vajon a nép felismerte-e a
kenyérszaporításban a messiási idők
jelét? Megértették-e, hogy ki adott nekik
valójában kenyeret? Felfogták-e a csoda
jelentőségét? A válaszok azt tanúsítják,
hogy a nép körében meglehetősen zavaros a kép Jézus személyét illetően.
Jézus újabb kérdése arra irányul, hogy
mit gondolnak róla tanítványai. Tőlük
joggal vár többet, mint a néptől, hiszen
nap mint nap vele vannak. Nem is az a
lényeg, hogy hallják tanítását és látják

csodáit, mert ez a megismerésnek csupán egy korlátozott szintje, hanem az,
hogy vele vannak. A közvetlen kapcsolat, a közös élet, Jézus részéről életének
megosztása, a tanítványok részéről
pedig Mesterük életmódja elsajátításának vágya egy magasabb szintre emeli
ugyanis a megismerést. Nekik már illik,
illene többet tudniuk Jézusról. Péter válasza, ami saját maga és a többiek nevében tett hitvallásnak tekinthető, nem
okozhatott Jézusnak csalódást, hiszen
„Isten Fölkentjének” nevezi őt.

Személyes válaszom

Segíts az üdvösségre!
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risztus Urunk kérdésére, amely ma közvetlenül nekünk szól, személyes választ kellene adnunk, hitvallásunkat kellene megfogalmaznunk és kifejeznünk. Kinek
tartom őt? Mit gondolok, mit hiszek róla? Ki nekem ő?
Ne féljünk megfogalmazni véleményünket Jézusról! Fogalmazzuk meg, hogy mit hiszünk róla! És fejezzük ki,
hogy mit érzünk iránta! Ez utóbbi nagyon fontos. Ha Jézust csak a Szentírásból, a róla szóló prófétai jövendölések
és evangéliumi történetek olvasása révén ismerjük meg,
akkor eljuthatunk egy szóbeli hitvallásra, de tovább aligha.
A megismerésnek egy magasabb szintjére juthatok, ha elfogadom, hogy megossza velem életét, ha arra törekszem,
hogy hozzá hasonlóan éljek.
Évközi 12.
vasárnap
Zak 12,10-11; 13,1
Gal 3,26-29
Lk 9,18-24

Keresztelő Szent
János születése
Iz 49,1-6
ApCsel 13,22-26
Lk 1,57-66.80

Kedd

Szerda

Ter 13,2.5-18
Mt 7,6.12-14

Ter 15,1-12.17-18
Mt 7,15-20

runk, Jézus Krisztus! Te meghívsz
minket, hogy téged kövessünk és vezetéseddel eljussunk a mennyei Atyához. Meghívsz, hogy tőled tanuljunk és szolgálatodba
álljunk. Tudjuk, hogy tanítványodként ugyanaz a sorsunk,
mint a tiéd, aki mesterünk és tanítónk vagy. Nem akarjuk
kikerülni a keresztutat. Nem keresünk más utat, ami könynyebbnek tűnhet. Azzal a szándékkal hallgatjuk szavaidat,
hogy azok szerint éljünk. Hozzád hasonlóan engedelmeskedünk a mennyei Atyának, mert hisszük, hogy türelemmel
viselt szenvedéseink jutalma az örök élet és az örökké tartó
boldogság lesz. Segíts minket az üdvösségre!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

Csütörtök, Szent
Péntek
László király Ter 17,1.9-10. 15-22
Bölcs 10,10-14
Mt 22,34-40

Mt 8,1-4
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Szombat, Szent
Péter és Pál

Évközi 13.
vasárnap

ApCsel 12,1-11
2Tim 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

1Kir 19,16b.19-21
Gal 5,1.13-18
Lk 9,51-62

