Megkezdődött a nyári szezon. Talán az elkövetkező hetekben meg fogjuk látni,
milyen, ha kedves vendégeket fogadunk. Talán mi magunk leszünk a házigazdák.
Most mindannyiunkat meghív az Úr. Szélesre tárja az ajtót és vár bennünket, hogy
menjünk. Halljuk tőle azt a szót, amely irányt ad az életünknek. Az oltárnál erőt
gyűjthetünk, hogy nyomába lépjünk, gondolkodásunk és cselekedeteink során Őt
kövessük. Könyörögjünk az irgalmáért.
ÉVKÖZI XIII. VASÁRNAP
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám.
Aki titeket befogad, engem fogad be.
Abban az időben Jézus ezt mondta
engem küldött. Aki befogadja a prófétát,
apostolainak:
mert próféta, az a próféta jutalmát kapja.
Aki apját vagy anyját jobban szereti,
És aki az igazat befogadja, mert igaz, az
mint engem, nem méltó hozzám. Aki
az igaznak jutalmát kapja.
nem veszi föl a keresztjét és nem követ
S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad
engem, nem méltó hozzám. Aki
is e legkisebbek egyikének azért, mert
megtalálja életét, elveszíti azt, de aki
az én tanítványom, bizony mondom
értem elveszíti életét, megtalálja azt.
nektek, nem marad el a jutalma.
Aki titeket befogad, engem fogad be, és
aki engem befogad, azt fogadja be, aki
Ezek az evangélium igéi.
A nyilvánvaló trend mentesítése
“Valójában hogyan lehet elengedni? A változások sikeressé tesznek.” “Engedje
el és bízzon. Lelki fejlődés és belső gyógyulás 12 lépésben.” “Hogyan lehet
változtatni - Válságkezelés, a félelem elengedése, az élet szeretete” “Tanuld meg
elengedni: Így érkeznek a negatív tapasztalatokat.” Stb. stb. Ezek és sok más könyv
és rövid videóból származó cím árasztja el a piacot. Úgy tűnik, hogy az elengedés a
modern idők művészete, amelynek közvetítésével valódi pénzt lehet keresni.
Keresztény nézőpontból megközelítve nem minden jó és hasznos, amit reklámoznak
és eladnak, mert az ajánlott gyakorlatokkal, praktikákkal és meditációkkal mindig
csak magunkra hivatkozunk. Mennyire különböznek azok a vigasztalások és
figyelmeztetések, amelyeket Jézus szájából hallunk a mai evangéliumban.

A keresztények számára nincs
elengedés kereszt és veszteség
nélkül
Te r m é s z e t e s e n n e m
lényegtelen, hogy megfigyeljük
magunkat

a

konfliktushelyzetekben és
megkérdőjelezzük saját
viselkedésünket. Mi,
keresztények semmiképpen sem szabad, hogy abban bízzunk: a “szerető Isten” majd
mindent megold. Egyszerűen nem ruházhatjuk át a felelősséget azokkal kapcsolatban,
amelyekkel szembesülünk, sem a megoldásokat, s nem ülhetünk ölbe tett kézzel s
imádkozunk, hogy majd megoldódik. Mindenféle öngyógyító erő és önmegváltási
elmélet, amit a mai ezoterikák és a New Age kínál, mindet láthatjuk, hogy minek van
kitéve a modern társadalom. Arra késztetnek bennünket, hogy higgyünk az “ősi belső
tudásban”. “Ezoterika és az isteni én”, “Ezoterika és az új lélek” és más címsorok
olyan életstílus programok elsajátítását hirdetik, amelynek már semmi közük sincsen
sem az Istenhez, sem a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott igazságokhoz. Végső
soron az emberek alternatívája, akik minden magasságban és mélységben találkoznak
az élettel: meg akarják azt tartani vagy elengedni? Nekünk, embereknek újra és
újra el kell döntenünk, hogy vajon annyira hiszünk önmagunkban, hogy nincs
szükség az Istenre, vagy a hit és a bizalom által veszünk részt az életben, s az
Istennel mint partnerrel formáljuk azt. Jézus Krisztus az Atyának való
engedelmességet megérte és létével megélte. Ha teljes mértékben megbízunk
benne, akkor nem fog megkímélni bennünket a keresztektől és a veszteségektől,
de szabadok leszünk, s tényleg nem kell zavarba esnünk. Ő megelőz bennünket,
a testvéreink oldalán áll és velünk él. Az élet értelmét bizonyos konfliktuskezelési
stratégiák gyakorlata nem mutatja be, sem pedig az önmegváltás, de hagyva,
hogy az idő nekünk dolgozzon, s elfogadjuk a halál állandó tudatát, akkor
keresztényként éljük meg a -rejtélyes - életünket.

Jézus imádsága, Jézus
közelsége, Jézus ígérete
János evangéliumában az úr
engedi, hogy részt vegyenek az
imádkozásban. “De nem csupán
értük könyörgök, hanem azokért
is, akik az ő szavuk által hinni
fognak bennem, hogy
mindnyájan egy legyenek;
ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk,
és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál,
átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te
énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél
engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy ők is,
akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet,
amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz Atyám! A
világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te
küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a
szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.«”1
Amikor Jézus a mai evangéliumban az apostolokkal beszél, az az ő közeli
bizalmasainak szól. Amit Ő mond, rendkívül fontos. És ha mi, kedves keresztény
társaim, akik itt vagyunk ezen a szentmisén, átvesszük az úrhoz fűződő bizalmas
viszonyt az apostolokhoz hasonlóan, akkor mindannyian részt veszünk az
Emberfia egységében, a vele való egységben és az istennel való egységben mint
testvérek.
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Jn 17,20-26

Az élet Jézussal: egy élet,
ami a halálon át vezet
A próféták és az igazak,
akikről

Jézus

az

evangéliumban beszél, az
ószövetség Istenének
emberei.Jézus tanítványai
egyenlőek velünk. Mi is Jézus
küldetésének részesei
vagyunk. Ez egy feltétlen
parancs. És aki “vizet ad”,
“nem marad el a jutalma.”2
Ennek az ígéretnek a fényében
könnyebb megérteni, mit
jelent, amikor Jézus arra
buzdít, hogy szeressük Őt
jobban az édesapánknál és
édesanyánknál, a fiúnknál és a lányunknál.
Kedves Testvéreim (!), életünk értelmét ne az öngyógyulásban keressük, se a
feltételezett “isteni én” révén, és ne közelítsük meg egy “új lélekkel”, hanem
hallgassunk az Úr hangjára, amikor azt mondja: “bizony mondom nektek”3. És a
könyv, amelyben olvashatunk róla, nagyon régen írták meg. Ez a Szentírás, “a
könyvek könyve”, minden idők bestsellere és ugyanakkor praktikus életsegítő.
Szerezzük be ezt a könyvet!
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