
Gondolatok a Háló tábor egy-egy napjához

Hétfő:  Találkozásaink
Az élet találkozások sora. Hogy mikor, kivel, hogyan találkozunk – meghatározza egész életünket. Az első 
találkozás  az  anyával  történik.  Aztán  a  család  tagjai  következnek,  majd  tágul  a  világ.  Egy  sugárzó 
pedagógus, pap, egy tiszta énekhang évtizedek életútját befolyásolhatja. A hittel, a hazával, a tudománnyal 
való találkozást személyek hordozzák. Akik itt vagyunk, kivétel nélkül találkoztunk már Jézussal is. A vele 
való találkozás is sokféle lehet.
Mindannyian sok-sok találkozás élményét hoztuk most ide. Mit hoztál barátom? Kikkel találkoztál, akik 
meghatározták eddigi életutadat? Hagytál-e nyomot mások lelkében, szívében?

Kedd:  szabadító  találkozás – Zakeus
Jézustól tanulunk ezen a héten. Milyen Jézus? Nyitott. Nem akar megváltoztatni. Elfogulatlanul, előítélet 
nélkül közeledik. Nincs itt felszólítás, elvárás vagy szemrehányás.
Milyen  Zakeus?  Kétes  kapcsolatok  veszik  körül.  Sok  adós,  kevés  barát.  Kettős  életet  él.  Kettejük 
találkozásának  eredménye:  egy  megszólítás,  egy  ki  nem mondott,  de  megértett  meghívás.  Jézus  nem 
bíróként lép fel. Zakeus nem okolja magát. Szabaddá válik attól, amitől eddig függött.
Te milyen hatással vagy a körülötted lévőkre?

Szerda:  Váratlan találkozás – Simon farizeus házában a bűnös asszonnyal.
Amikor váratlan dolog történik velünk, addigi világlátásunk szerint reagálunk.  Simon farizeus ebben a 
találkozásban elvárásait tárja elénk. Sémákban, kategóriákban gondolkodik. Ezekbe nem fér bele a bűnös 
asszony. 
Jézust nem határolják be így az elvárások. Nem ezernyi szabályhoz, hanem az Isten és az emberszeretet 
törvényéhez igazodik. Másokat is ehhez mér.
Jó, ha könnyen kezelhető, világos kép él bennünk az élet alapjairól. Te milyen szabályok szerint élsz?

Csütörtök:  Emmausz  – bátorító  találkozás
Minden  találkozásban  fontos,  hogy  mit  hordozunk  magunkban.  Az  emmausziak  a  keresztre  feszített 
Jézusnál megálltak hitükben. Jézus innen viszi tovább őket a feltámadás hitéig, és teszi foghatóvá önmagát 
a kenyértörésben. Mindezt tanítva, szeretve, bátorítva teszi. Így lehetséges, hogy hallgatói útja módosul. 
Ebben a találkozásban az a döntő, amikor Jézus felszabadítja a tanítványokat mindattól, ami akadályozta 
őket a felismerésben.
Vajon én hatottam-e valamikor ilyen felszabadító, felismerést segítő erővel másokra?

Péntek:  Gazdag ifjú  – meghívó találkozás
Egy sokféle mércét használó világban a hívő ember fix, állandó mércét keres, hogy könnyebbé tegye a 
döntéseit,  hogy  megnyugtassa  lelkiismeretét.  Így  volt  ez  Jézus  korában  is.  A  gazdag  igazolását  keresi 
magatartásának. Logikája: törvény betartva, Isten elvárásai kipipálva, minden rendben. 
Jézus visszajelzi,  hogy ez a logika téves. A törvény nem cél, csak segítő eszköz. Nevelő. Van fontosabb, 
több. Minden embernek testre szabott feladata van. Figyeld Isten szavát, találd meg hivatásodat, és kövesd 
a hívást. Meghívja egy nagyobb gazdagságra, egy szabadabb életre az ifjút. Ő nem ismeri fel sem a meghívó 
nagyságát, sem a cél hatalmas értékét.
Te mindig felismerted életed Isten rendelte feladatát?

Szombat:  a 12 apostol  – hívás  és küldés.
A tizenkettővel nagyon sokféle élethelyzetben találkozik Jézus. Először egyesével, kettesével szólítja meg 
őket.  Ott  ahol  élnek,  dolgoznak.  Odamegy  hozzájuk.  Apró  jeleket  hagy.  Csodákkal,  tanítással  alakítja 
hitüket.  Minden  csoda  alkalom  a  kérdezésre.  Tágul  a  látókörük.  Kezdik  Jézussal  látni  a  világot  és  a 
túlvilágot.
Ez a hit azonban még kevés. Amikor terhelést kapnak, szétfutnak a tanítványok. Majd csak a feltámadási 
imádságos  együttlét,  Jézus  fizikai  távolléte  és  a  Szentlélek  ereje  teszi  alkalmassá  őket  erős  hitű 
szeretetközösséggé váljanak. Így lesznek küldhetővé, görögül apostollá.
Te hová tartozol? Kihez küldettél? 


