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

Te vagy a Messiás!

A

J

mai vasárnap evangéliumában
Jézus érdekes kérdéssel fordul tanítványaihoz, arról tudakozódik, hogy
kinek tartják őt az emberek (vö.: Mk
8,27).
A válasz elárulja, hogy a nép körében
nagy a bizonytalanság Jézus személyét
illetően. Az újabb kérdés arra irányul,
hogy a tanítványok mit gondolnak mesterükről (vö.: Mk 8,29). Péter válasza
valójában saját maga és apostoltársai
nevében tett hitvallás: „Te vagy a Messiás!” (Mk 8,29).
Hogyan juthatunk el egy egészen személyes hitvallásra? Hogyan juthatok el
egy szavakba foglalt hitvalláson túl arra
a szintre, hogy életem legyen a hitvallásom?
Akit kisgyermekként kereszteltek
meg, nem emlékezhet rá, hogy az ő nevében szülei tettek egykor hitvallást a
keresztelési szertartás keretében. A keresztségi fogadalom megújítása a húsvéti szertartás alkalmával már
személyesebb hitvallásnak számít, miként az is, hogy vasárnapokon és ünnepnapokon a szentmisében a
közösség minden tagja elmondja a Hi-

szekegyet vagy az Apostoli Hitvallást.
Jogosan érezzük, hogy e szóbeli hitvallást felülmúlóan kellene tanúskodnunk
hitünkről a világban, hogy felébresszük
a hitet és a hit szerinti élet utáni vágyat
a hittől eltávolodottakban.
Csak arról tudunk tanúságot tenni,
amit megismertünk, ismerünk. Mégpedig olyan mértékben, amennyire megismertük. Keresztény tanúságtételünk
Krisztusról szól.

Vezess minket az Atyához!

U

runk, Jézus Krisztus! A te követésed azt jelenti, el kell fogadnunk, a mennyei
Atya akaratát, hogy szenvedéseddel és haláloddal válts meg minket.
Félretesszük emberi gondolatainkat és elképzeléseinket, hogy megérthessük
Isten szándékait és az ő akaratát tudjuk teljesíteni, miként te is neki engedelmeskedtél mindenben. A te életed feláldozása a szeretet legnagyobb kifejezése. Segíts
minket, hogy életünkkel mi is Isten dicsőségét és embertársaink javát szolgáljuk!
Keresztjeink és szenvedéseink által vezess minket a mennyei Atyához!
Segíts, hogy ne csak szavainkkal valljuk meg hitünket, hanem keresztünket felvéve kövessünk téged, és így a hit életté váljon bennünk!
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ézus korában az embereknek nem
csak neve volt, hanem nevüknek
volt jelentése is.
Nevével együtt mindenki hordozta
családja múltját, örökségét. A név
meghatározta a személyek származását és sokat elmondott tulajdonosáról.
Akkortájt mindenki tudta, ki volt Illés
és Keresztelő János. Miért gondolták
Jézusról, hogy ő Illés vagy Keresztelő
János? Általános nézet volt, hogy a
messiási időket megelőzően újra el fog
jönni a világba Illés, az ószövetség
nagy prófétája. Keresztelő Jánost
sokan a Messiás előfutárának tartották, akinek az volt Istentől kapott küldetése, hogy előkészítse az embereket
a Megváltó jövetelére. Illés és János
említése Jézus személyével kapcsolatban tehát arra utal, hogy a messiási
idők bekövetkeztek. Azt azonban az
emberek még nem tudják kimondani,
megvallani, hogy Jézus a Messiás.
A Mester kérdésére Péter kimondja
Jézus igazi nevét, amely küldetését is
magába foglalja: „Te vagy a Messiás!” Jézus nem utasítja vissza,
hanem elfogadja ezt a megnevezést,
mert nem akar névtelenségbe burkolózni, nem titkolja személyét, származását, küldetését az emberek előtt.
Péter hitvallása a személyről szól.
A hitvallást tevő esetében ismét egy
név szerint említett személyről van
szó és nem egy névtelenségbe rejtőző
ismeretlenről. Az Úr kérdésére nem
egy valaki válaszol az apostolok közül,
hanem az evangélista fontosnak tartja
leírni, hogy a válaszolónak van neve,
Péternek hívják azt, aki a maga és
apostoltársai nevében szólal meg.
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