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Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk 7,18b-23
Keresztelő János idejében már nagyon várták a zsidók a Messiást.
János, miután Jézus megkeresztelkedett nála, valószínűleg benne látta az „Eljövendőt”.
Jézus azonban csalódást okozott. Nem úgy viselkedett, ahogy azt egy messiástól elvárták:
Nem gyűjtött csapatokat a rómaiak kiűzésére, és nem is beszélt róla. Tanításaiban is eltért
kora elvárásától: Az igazságos Isten helyett a szerető Istent hirdette. János a börtönben is
értesül Jézus tetteiről, de türelmetlensége arra ösztönzi, hogy elküldje két tanítványát Jézushoz, hiszen aggódik a népéért, és magáért is.
Jézus most sem ad egyértelmű választ, hanem arra biztatja őket, mondják el Jánosnak, amit
láttak és hallottak: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek
hallanak...
„Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.”
Életünk során mi is kerülhetünk nehéz helyzetbe, minket is érhetnek csapások. Hogyan
viselkedünk? Nem tántorítanak-e meg bennünket az utunkon? Mi, akik Jézus útján igyekszünk járni, illetve botladozni, ismerjük az Evangéliumot, „látunk és hallunk-e”, észrevesszük-e a körülöttünk élők néma segítségkéréseit? Felkaroljuk-e őket, és segítünk-e, hogy
ők is „láthassanak és hallhassanak”!
Bódi Bernadette (Betti, 5. régió)
***
Lk 7,19-23
János tanítványai Jézusnál
Nem tudom János azért küldte-e tanítványait Jézushoz, mert az igazság biztos tudatában
akart csak eltávozni e világból, vagy abban reménykedett, hogy ha Jézus a Messiás, akkor
csak nem hagyja börtönben veszni Előfutárát. Azt sem tudom, hogy a Jordán-folyóban való
keresztelési jelenet során vajon János hallotta-e az Atya igazoló szavait, s ha igen, mennyit
értett a mennyei szózatból? Az azonban bizonyos, hogy valamiért fontos volt számára tudni
Jézus pontos kilétét.
Mert kétségek között élni nem jó. Szokták mondani, hogy a biztos rossz hír is jobb, mint a
bizonytalanság. Jézus nem hagyja Jánost ebben az állapotban, válasz-üzenete egyértelmű:
azok a tettek jellemzik (gyógyítások, evangélium hirdetése), amelyek a várt Messiás jellemzői
az Írást ismerők számára.
Jézus bennünket sem hagy bizonytalanságban. Nem hagy kétséget afelől, hogy követése
nem lesz sétagalopp: teljes odaszánást, kitartó szolgálatot követel, s nem ígér evilági babérokat. De arról is bizonyságot tesz, hogy a száz testvér-nővér öröme, az evilági és az örök
boldogság is részünk lesz.
Mennyei Atyánk! Hamarosan újra közénk születik a Fiad, ezúttal már 2015 karácsonyán.
Segíts, hogy ne legyen kétségünk afelől, hogy érdemes Országod építésére rátennünk az
életünket, s adj nekünk halló füleket és engedelmes szívet, hogy megtaláljuk, mi a legnagyobb szeretet az adott pillanatban.
Kőszeginé Melinda (Pécs, 10. régió)
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