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

J

Az Úr tanítása

A

mai evangéliumban Jézus pontosan megnevezi, hogy mi az alapja
annak a kapcsolatnak, ami közte és követői között fennáll. Ezt mondja: „Aki
szeret engem, megtartja tanításomat.”
A kapcsolat a szeretettel kezdődik.
Megtapasztaljuk Krisztus szeretetét és
viszonozzuk azt. Ez azonban nem merülhet ki szavak hangoztatásában vagy
valamiféle kiüresedett érzésben, hanem
abban mutatkozik meg, hogy az Úr tanítása szerint élünk. Ez utóbbi mutatja
meg azt, hogy mennyire gondoljuk komolyan szeretetünket. Ha valóban szeretjük Istent, akkor tanításának egyre
jobb megismerésére és megértésére törekszünk, illetve arra, hogy aszerint éljünk.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat.” Milyen tanításra gondol
Jézus? Minek a megtartására kapunk
keresztény emberként meghívást Istentől? Jézus nem parancsok sokaságával
és törvények gyűjteményével áraszt el
bennünket, hanem nagyon röviden és
lényegretörően mondja el, hogy mit
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kíván tőlünk: életünk legfőbb vezérelve
a szeretet parancsa legyen. Szeressük
Istent mindenekfelett és szeressük felebarátainkat! Észre kell vennünk azt is,
hogy Jézus esetében ez a parancs, ez a
kérés olyan szóbeli kijelentés, amelyet
ő a gyakorlatban megvalósított. Egészen odaadta magát Istennek a kereszten, hogy ilyen módon is kimutassa,
semmit nem helyez Isten szeretete elé.
És egészen odaadta magát az embereknek, hogy megmutassa szeretetét. Az
utolsó vacsora megható jelenete, amikor az Úr megmossa tanítványai lábát.
E cselekedetében is a teljes odaadást
kell felismernünk.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat” - mondja Jézus. Jogosan
támasztja ezt az igényt minden követője
számára, hiszen ő ugyanezt megélte a
mennyei Atyával való kapcsolatában.
Azért tette meg mindazt, amit az Atya
kért tőle és azért engedelmeskedett
mindhalálig az Atyának, mert szereti az
Atyát. Ha ez nem így volna, nem volna
hiteles a kérése.
A szeretet útjára lépve megtapasztaljuk, hogy Krisztus vezet minket ezen az
úton az örökkévalóság felé.
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ános apostol és evangélista így fogalmaz egyik levelében: „Abból
tudjuk meg, hogy ismerjük Jézust, ha
megtartjuk parancsait. Aki megtartja
az ő igéjét, abban Isten szeretete valóban tökéletes, ebből tudjuk meg, hogy
őbenne vagyunk. Aki azt mondja,
hogy őbenne marad, annak úgy is kell
élnie, ahogyan ő élt” (1Jn 2,3-6).
Megismerni, meghallgatni és követni
Jézust azt jelenti, hogy teljesítjük amit
mond. Teljes meggyőződéssel rálépünk arra az útra, amelyen a mi Urunk
is járt, a szeretet útjára, az engedelmesség útjára, az igazság útjára és az
öröm útjára. Krisztus tanításában felismerhetjük a szeretet teljességét, az
engedelmesség értékét, az egyedül üdvözítő igazságot és az öröm kiáradását. Lépjünk rá erre az útra!

A szeretet üzenete

U

runk, Jézus Krisztus! A szeretet
oly titokzatos számunkra, hiszen
nem tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki
iránt.
És azt sem láthatjuk előre, hogy mi
lesz az a cselekedetünk vagy szavunk,
amely alapján felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett
a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk
soha ne merüljön ki szavakban,
hanem cselekedetekben nyilvánuljon
meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét
egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!
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