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Nem könnyű szöveg a mai szentírási szakaszunk sem. Mindjárt az első mondaton megütközhetünk:
„Senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, aki küldött engem, nem vonzza.” Ezek szerint tehát lennének
olyanok, akiket vonz az Atya, és olyanok is, akiket nem? Igazság ez? Ez utóbbiak eleve ki lennének zárva az
Isten Országába jutás lehetőségéből? Nem hihetjük. Pedig Jézus korában is találkozunk
megátalkodottakkal, akik Jézusnak csak keresztbe tesznek, csak tőrbe csalni akarják, nem a tanítására
figyelni. Ezekkel – elsősorban farizeusok, írástudók – Jézus sem tudott mit kezdeni. De ott van a jó
szándékú gazdag ifjú, akit a nagy vagyona akadályoz meg abban, hogy Jézus tanítványa lehessen. Akkor
tehát kijelenthetjük, hogy ezeket az Atya nem vonzza? Semmiképpen nem így van.
Az Atya mindenkit vonz! Itt olvassuk ebben a szakaszban is, hogy „mindnyájan Isten tanítványai lesznek”. Ez
persze újabb látszólagos ellentmondás, mert az előbbi példák szereplői nem lettek azzá. Csak egy
magyarázat lehet: Az Atya mindenkit vonz, de vannak, akik ellenállnak ennek a vonzásnak, ilyen vagy olyan
okok miatt. Az 1Tim 2,4-ben is azt olvassuk, hogy „Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és
eljusson az igazság ismeretére”. Persze aki nem kér belőle, aki elutasítja, azon az Isten sem tud segíteni.
Akik viszont engednek az Atya vonzásának, azoknak Jézuson keresztül vezet az út az Atyához. Jézus
meghitt szeretetkapcsolatban van az Atyával, ahogy azt a János evangélium első fejezetében olvashatjuk:
„Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.” Erre az Atya ölén
levésre vagyunk mi is meghívva!
Jézust követve, az ő tanítását valósítva juthatunk lépésről lépésre közelebb az Atyához. A széles út helyett a
keskeny utat választva, a saját keresztünket hordozva kell járnunk a Jézust követés útját. S ha
elcsüggednénk, belefáradnánk? Akkor sincs baj, hiszen ott van a Szentlélek, aki eljövetelének ünnepére
készülünk ezekben a hetekben. Ő megerősít és bátorít minket, amikor arra van szükségünk. Ilyenformán
előállt az egész Szentháromság ebben a rövid szakaszban.
Legyünk tudatában, hogy kincsünk van - a teljes Szentháromságot birtokolhatjuk! Csak rajtunk múlik. És
akkor az Oltáriszentségről még nem is beszéltünk. Éljünk vele!
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