JÉZUS LÁTOGATÁSAI
Amit mond, tegyétek meg!
– Édesapám, ha van egy kis idõd, szeretném megbeszélni a
lakodalmunkat – szólt a fiatal võlegény.
– Természetesen, fiam – válaszolt az apa. – Ahogy szokás
nálunk, már meghívtuk a rokonokat, barátokat, szomszédokat. Szeretnél még mást is
meghívni?
– Igen, Jézust.
– Mária néni itt lesz a családjával együtt – felelte az apa.
– Jézus már elköltözött Názáretbõl, vándortanító lett, és tanítványai is vannak.
Erzsébet néni fia, János, a Jordán mellett keresztel, és azt mondta Jézusról, hogy Õ az
Isten Báránya.
– Igen, fiam. Jézus az Isten Fia, a Messiás, aki azért jött le a földre, hogy megszabadítsa
népét a bûneibõl. Ezért Õ az Isten Báránya. Most már harminc éves, így elkezdhette
messiási szolgálatát. Természetesen meghívjuk Õt is a tanítványaival együtt.
– Köszönöm, édesapám. Alig várom, hogy eljöjjön, és hallhassuk a tanítását.
Ti még bizonyára nem tervezitek a lakodalmatokat, de talán vannak köztetek olyanok,
akik meg szokták ünnepelni a születésnapjukat. Kiket hívtok meg? Jézus is ott lesz, mert róla
fogtok beszélgetni? Egy bibliai történet elmondása vagy eljátszása is szerepel a programban?
Ha már szívedbe fogadtad az Úr Jézust, Õ az életed minden eseményében veled van, akár
szomorú vagy, akár örülsz.
A kánai menyegzõn a vendégek együtt örültek a fiatal párral, és Jézus is ott volt
velük. Kedves beszéde mindenkinek örömöt jelentett. Jézus anyja, Mária bizonyára a
háziasszonynak segített, mert észrevette, hogy elfogyott a bor. Úgy gondolta, hogy ezt
feltétlenül meg kell mondania Jézusnak.
– Mi közöm nekem hozzád, nem jött még el az én órám – felelt Jézus.
Talán ti is csodálkoztatok már azon, miért adott Jézus ilyen elutasító választ anyjának.
Máriának emlékeznie kellett volna, hogy már 12 éves korában megmondta Jézus, neki
mennyei Atyja akaratát kell cselekednie. Most Mária akart volna intézkedni, ez nem volt
helyes. Néha mi is úgy gondoljuk, ha egy problémánk van, hogy Jézusnak azonnal cselekednie
kellene. És ha nem tesz semmit, úgy érezzük, nem törõdik a mi bajunkkal. Pedig Õt minden
érdekli, ami velünk történik, és cselekszik is, amikor eljön az ideje.

Még nem jött el az én órám? – tûnõdött Mária. Ezek szerint tenni fog valamit, de
még nem most. A szolgákhoz sietett: – Ha valamit mond nektek Jézus, tegyétek meg!
A szolgák csodálkozva várták, mit fog nekik Jézus mondani. Nagyon különös parancsot
kaptak: töltsék meg a mosakodásra szolgáló kõvödröket vízzel. Vajon miért? Engedelmesen
megtették, és ezután jött egy még különösebb parancs. Meríteniük kellett a vízbõl és
elvinni a násznagynak.
A násznagy megízlelte a vizet, és a szolgák nagy csodálkozására azt mondta, hogy az
jobb bor, mint amit addig ittak.
Jézus ezzel a jellel megmutatta Messiási hatalmát. Õ Isten Fia, aki bármit megtehet. A
víz ugyanúgy engedelmeskedik neki, mint a szél, a tenger, a kenyér, ahogy más történetekbõl
ismerjük. Mint élet és halál ura, a betegségeknek is
parancsolt. Holtakat is feltámasztott.
És ami a legnagyobb csoda, téged és engem
is meg tud változtatni. Azért halt meg a
kereszten a bûneinkért, hogy új, örök
életet adjon nekünk. Más természetet,
mint a bûnöst, amit örököltünk.
A Bibliában szól hozzád, és ha engedelmesen
megteszed, amit mond, megtapasztalod,
hogy megváltozol. Más lesz az ízlésed, más
dolgok fognak érdekelni. Szeretni fogod Istent
és az embereket is, talán olyanokat is, akiket
korábban nem kedveltél.
Ha még nem hitted el, hogy Jézus érted
is meghalt a kereszten, még ma megteheted.
Meglátod, téged is megváltoztat!
A kánai fiatal võlegény boldog volt, hogy
Jézust meghívta és õk voltak az elsõk, akik megtapasztalták Jézus csodálatos hatalmát.
Ezzel az elsõ messiási jellel Jézus megmutatta, hogy Õ valóban az Isten Báránya, aki meg
fog halni a világ bûneiért. A bor Jézus kiontott vérének a jelképe, amire az úrvacsorában
is emlékezünk.
Ilonka néni

