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

Hiteles válasz

A

A

z evangéliumi történet azzal kezdődik, hogy egy ember odalép Jézushoz. Ez a történet egy valódi
találkozást mutat be. Márk evangélista
nem árul el semmit az illető személyéről, mintha egyáltalán nem volna fontos, hogy ki lehetett ő, hiszen végül
minden jószándéka ellenére sem csatlakozott Jézushoz, nem lett az ő tanítványa. Az evangélista csak ennyit ír:
„odasietett hozzá valaki.” A sietség
azonban sokat elárul az illető jelleméről
és szándékáról, hát még az a cselekedete, hogy Jézushoz érve azonnal
„térdre borult előtte”, és így adta elő
kérését. Valamilyen titokzatos erő sürgeti ezt az embert, szeretne valami fontosat, számára lényegeset megtudni, s
hisz abban, hogy sürgető kérdésére
Jézus igaz választ tud adni.
Odasietett tehát Jézushoz valaki, egy
ember, aki egy közülünk, s aki ismeri
Isten ígéretét, az üdvösséget. Most azt
szeretné megtudni, hogy mit kell tenni
az üdvösség elnyerése érdekében. Az
élet, az emberi létezés értelmére rákérdező nagy sóhajként fakad ki belőle:
„Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem
az örök életet?”

Kérdése után a rövid párbeszédből
kiderül, hogy ez az ember ismeri és
megtartja Isten törvényeit, jónak, az
örök életre vezetőnek tartja a parancsokat, ugyanakkor érzi azt is, hogy valami
ennél többet kellene tennie, különben
nem sietett volna kérésével Jézushoz.
Bátran és magabiztosan kimondja magáról, hogy a törvényeket megtartotta
és megtartja. Ennek alapján mondhatjuk: jónak látja önmagát, törvénytisztelőnek tartja önmagát, Istennek
tetszőnek minősíti saját életét. És ne
gondoljuk, hogy ez nagyképűség a részéről, hiszen ismeri az alázatot, amelynek jele, hogy kérését Jézus elé borulva,
térden állva adja elő.

Az üdvösség közvetítője

U

runk, Jézus Krisztus! Életünk során számtalan dolog elterelheti, eltérítheti
figyelmünket a legfontosabbról, végső célunkról, az üdvösségről.
Újra és újra vissza kell térnünk Isten hívásához, aki elültette szívünkben az
örök élet vágyát. Vissza kell térnünk az első szeretethez, hogy megerősödve újra
továbbinduljunk! Fáradság, küzdelem nélkül nem lesz eredmény, nem jutunk
sokra, nem tudjuk teljesíteni tőled kapott hivatásunkat. Segíts, hogy mindent
megtegyek, amit üdvösségem érdekében kérsz tőlem!
Te vagy a hit forrása és az üdvösség közvetítője minden ember számára! Uram,
adj nekem félelem nélküli hitet és vezess az üdvösségre!
Évközi 28.
vasárnap
Bölcs 7,7-11
Zsid 4,12-13
Mk 10,17-30

Hétfő

Kedd

Szerda

Gal 4,22-24.
26-27.31 - 5,1
Lk 11,29-32

Gal 5,1-6
Lk 11,37-41

Róm 2,1-11
Lk 11,42-46

Csütörtök,
Szent Lukács
2Tim 4,9-17b
Lk 10,1-9

Jézushoz lépő ifjú jónak látja önmagát, de milyennek látja őt
Jézus? Biztos, hogy Jézus is meglátja
benne a jót, meglátja nemes szándékát, meglátja igyekezetét és buzgóságát, észreveszi végső sorsáért való
aggodalmát és felelősségérzetét,
ugyanakkor megsejti gyenge pontját
is, a vagyonhoz, az anyagi javak által
nyújtott biztonsághoz és kényelemhez
való ragaszkodását. Jól látja, hogy
ennek az ifjúnak miben kell változnia
Mit ér az Istennek való odaadás, ha
csak annyit adok neki, ami a mindenkinek szóló parancsban szerepel?
Mennyit ér az embertárs felé irányuló
szeretet, ha csak annyit adok, amit kötelezőnek érzek? Mit ér a jószándék,
ha csupán az előírások teljesítéséig
jutok vele és nem tovább?
E kérdésekre, ugyanúgy mint az emberi élet nagy kérdéseire Jézus ad hiteles választ. Ő tanít minket a helyes
élet útjára. Az ő törvényei határozzák
meg azt, hogy a cselekedetek jók vagy
rosszak, üdvösségünket szolgálják-e
vagy kárhozatunkat fogják eredményezni. Ha már tudom, hogy kit érdemes kérdeznem az örök élettel
kapcsolatban, akkor legyen meg bennem a készség és bátorság, hogy mindent megteszek, amit kér tőlem.
Az élet és örök élet nagy kérdéseivel
fordulj bátran Jézushoz! Ha minden
felesleges dolognak helye van a szívedben, mindennek, ami nem az
örökléthez, hanem ehhez a világhoz
köt, akkor nem vagy még szabad
ember. Tedd szabaddá a szívedet, teljesen szabaddá és akkor be tudod fogadni az üdvösséget!
Péntek

Szombat

Ef 1,11-14
Lk 12,1-7

Ef 1,15-23
Lk 12,8-12
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