ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2010. december 5.
Advent 2. vasárnapja

Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!
készüljünk Jézus születésének ünnepére
és tovább haladjunk adventi utunkon.
János nem némán érkezik, hanem szól
ár az üzletekben és bevásárlóköz- hozzánk. Egyszerű, világos, érthető szapontokban sokféle fények gyúlnak vakkal szól hozzánk. Vajon mit mond?
decemberben, nekünk keresztényeknek S meghalljuk-e egyáltalán, amit mond?
az igazi világosságot érdemes keresHa sikerül egy kis csendet teremtenünk, aki maga Jézus.
nünk magunk körül és bennünk, akkor
Keresésünkben az adventi időszak elbiztosan meg fogjuk hallani Keresztelő
maradhatatlan alakja, Keresztelő Szent
János hangját, aki nekünk is ugyanazt
János érkezik segítségünkre a mai vasármondja, amit egykor azoknak, akik
napon, aki Jézusra irányítja a figyelmünhozzá mentek: „Teremjétek hát a
ket. Mondhatnám úgy is, hogy János a
bűnbánat méltó gyümölcsét!” (Mt
napsugárhoz hasonlít. Már megvilágítja
utunkat, de még nem látjuk az igazi 3,8). Csak a csendben hallhatjuk meg a
fényt, Jézust. Az ő előfutárának, Keresz- megtérésre indító isteni szót.
Az advent bűnbánati idő. Alkalmat
telő Jánosnak egykor az volt a feladata,
ad
nekünk arra, hogy a megtérés úthogy felkészítse a választott népet a
Megváltó érkezésére. Ma, advent 2. va- jára lépjünk. Az advent új élet kezsárnapján pedig nekünk segít, hogy fel- dete lehet számunkra.

Csak a csendben

B

A bűnbánó imája

Az üdvösség ideje

U

indazok, akik késztetést éreznek
magukban, hogy jobban odafigyeljenek Keresztelő Szent János szavaira és e szavakon keresztül Isten
üzenetére, gondolkozzanak el az evangéliumban hallott igazságon, mely szerint hamarosan „minden ember
meglátja az Isten üdvösségét.”
A kinyilatkoztatás egyik leglényegesebb eleme, hogy Isten üdvözíti az embereket, és „azért küldte el Fiát a
világba, hogy üdvözítse a világot” (Jn
3,17). Jézus az üdvösség evangéliumát
hirdette, csodás gyógyításaival pedig láthatóvá tette, hogy ő az Üdvözítő. A
Szentírás szerint az üdvösség feltétele az
Úr Jézusba vetett hit, hiszen „nincs üd-

runk, Jézus, te azért jöttél el
bűnös emberi világunkba, hogy
megmutasd számunkra a bűntől való
szabadulás útját. Nélküled soha nem
találnánk rá a bűnbánat útjára. Te adod
nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és érints meg
minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss
meg nekünk, akik nem halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a
bűnbánat útján indulunk most feléd.
Születésed, jöveteled nagy változást
hozott egykor a világba. Te képes vagy
megváltoztatni az embert. Képes vagy
a bűnösöket szentté változtatni.
Hozz változást az én életembe is!
Advent 2.
vasárnapja
Iz 11,1-10
Róm 15,4-9
Mt 3,1-12
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vösség senki másban, mert nincs
más senki az emberek közt az ég
alatt, aki által üdvözülhetnénk”
(ApCsel 4,12).
Az üdvösség ideje pedig most, az adventi időben érkezett el. Ezért nyissuk
meg szívünket, hogy mi is azok között
legyünk, akik számára felragyog az üdvösség napja.
A megtérés a feltétele annak, hogy
megérinthessen bennünket a mennyei
Atya végtelen szeretete, aki saját Fiát
sem kímélte az emberek érdekében, a
mi érdekünkben. Istennek ez a cselekedete a mi üdvösségünket szolgálja. Az
Üdvözítő, Jézus Krisztus azért jön el,
hogy megtisztítson bennünket a
bűntől. A betlehemi Gyermekben
felismerhetjük Üdvözítőnket.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Iz 35,1-10
Lk 5,17-26

Iz 40,1-11
Mt 18,12-14

Ter 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38

Iz 41,13-20
Mt 11,11-15

Iz 48,17-19
Mt 11,16-19

Sir 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13
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Advent 3.
vasárnapja
Iz 35,1-6a.10
Jak 5,7-10
Mt 11,2-11

