Az Úr az!

Az Úr az!

„Az Úr az!” Ez a tanítvány kiáltása, akit Jézus
szeretett, Szent János evangéliuma szerint.
Aki megtapasztalja Jézus szeretetét, mindenütt
felismeri, tudja, hogyan tudja őt meglátni, tudja,
hogyan kell megtalálni. A legfontosabb az, hogy
„megtapasztaljuk a szeretetét". A hit a szeretet
kifejeződése, nem pedig szimplán egy rítus. A hit a
bizalom kifejeződése, nem vak hit, vagy teológiai
összefoglaló. A szeretett tanítvány kiáltva adja
tudtunkra a hitét, „Az Úr az!”
Bizonyára sokféle módon lehet felismerni Jézust. De
számomra nagyon fontos, hogyan élsz. Hogy van-e
mindennapi életedben hely a csendre, az evangélium
elolvasására, meditációra, Jézussal való barátságra.
Ezek a terek segítenek, hogy úgy tekints az életre, hogy meg tudd találni
benne Jézust és fel tudd Őt fedezni másokban is. Fél óra minden nap? Te
döntöd el, mennyi időt szánsz rá. De teremtsd meg ezt a teret Jézus számára
magadban. Ez át fogja alakítani az életedet!
Vannak terek a Jézussal való találkozásra. Itt érezhetjük az ő hangját: „Az
ajtónál vagyok, és hívlak. Ha kinyitsz engem...” Lehet, azt kérdezi tőled:
„Szeretsz engem?” Mit fogsz akkor válaszolni?
Ezek a terek egy egyszerűbb életre vezetnek téged. Ahhoz, hogy egy
egyszerűbb életet élhessünk, anélkül, hogy a nagyra vágyás ne vakítson el
bennünket,
hanem
megelégedjünk
azzal,
ami
szükséges
a
mindennapjainkhoz, hogy „környezetbarátabb” életet éljünk. Talán
megoszthatod másokkal azt, amid van. Egyszerű cselekedtek az emberek felé,
akik körül vesznek téged. Bizonyára ezek a tettek felerősítik benned a
szolidaritást is.
Miután felismerted Jézust, Ö meghív téged, hogy "legeltesd juhaimat." Vagyis:
"ne lépj át a másikon, a rászorulókon. Légy igazságos hozzájuk. Légy az ő
oldalukon. Fogj össze a testvéreiddel. A szeretett tanítvány így kiált: „Az Úr
az!”. Nem magának szól ez a kiáltás, hanem a többieknek, akik őt körülveszik.
Nem tudod egyedül megélni ezt a Jézus - szeretetet: hozz létre közösséget,
éljél közösségben, oszd meg hitedet a közösségben. A Jézusi projekt egy
közösségi projekt. Jézus hív meg személyesen. Meghív téged, hogy kövesd
Őt. Egy bensőséges kapcsolatra hív meg. Hogy az életed vele éld. Mindezt
azért, hogy testvéreid gyarapodjanak.

https://www.youtube.com/watch?v=-tA3P4jwINE

Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai
Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. Simon Péter
így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Veled tartunk” – felelték. Kimentek és
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bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvirradt,
Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus
az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” –
felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s
ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek
haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az Úr az!”
Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét –
mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a
bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a
parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat
láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a
halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely
tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne,
nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok
közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr
az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is. Ez volt a
harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban
szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.”
Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is
megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram –
válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd
juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia,
szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz
engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy
szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” Jn. 21/ 2-17
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URAM, NYISD MEG SZEMEMET!
Uram, nyisd meg szememet szereteted csodáira!
Nyisd meg fülemet testvéreim hívására!
Ne engedd, hogy szívem elzárkózzék ínségünk elől!
Nyisd meg kezemet, hisz rászoruló testvérek állnak ajtóm előtt.
Világosítsd meg szívem vakságát, hogy lássam mi a helyes, és erősítsd akaratomat,
hogy meg is tegyem.
Így cselekedeteimen a te világosságod
ragyogjon át!
Tárd ki szívünket, Uram, hogy
megtanuljuk egymást szeretni,
ahogyan te szeretsz minket!
Add nekünk újra Szentlelkedet, Uram,
hogy egy szív és egy lélek lehessünk
nevedben!
Ámen.
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Ezek a képek, mit sugallják neked?

Mit javasolják neked ezek a képek?
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Hol van a kutya?
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