ÉLŐ VÍZ

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

Az Úr közel van

Ö

rüljetek az Úrban szüntelenül!
Újra csak azt mondom, örüljetek!
– olvassuk Szent Pál apostol bátorítását
a filippiekhez írt levélben.
A harmadik adventi vasárnap a keresztény hagyomány szerint az örvendezés napja. Minek is örülünk? Az apostol

Adventi keresés

A

z advent a keresés ideje. Mindenfelé keressük az ajándékokat, amelyeket azoknak szándékozunk adni,
akiket szeretünk.
Keressük, hogy hol tudunk megpihenni a nagy sietségben. Keressük a családi békét. Keressük az életünket védő
értékeket. Keressük a jóságot, amely
összeköt minket másokkal. Keressük a
jeleket, amelyek utat mutatnak. Keressük az utat, amely Jézushoz vezet. Boldogok, akik az Úr útját keresik!
Boldogok, akik meg merik kérdezni
Jézust, hogy „Mit kell tennünk?” Boldogok, akik meg is teszik, amit Jézus kér.
Boldogok, akik vállalják, hogy „kivonul-

Advent 3.
vasárnapja
Iz 35,1-6a.10
Jak 5,7-10
Mt 11,2-11

megadja a választ: Az Úr közel van! Biztosan az is fontos, hogy közel van már
az ünnep, de talán még ennél is fontosabb, hogy ki az, aki közeledik: Isten Fia,
Jézus Krisztus jön hozzánk: Boldogok
mindazok, akik őt várják!
Az adventi időszak szentmiséinek olvasmányai egymás mellé állítják a hasonló tartalmú ószövetségi és
újszövetségi részeket. Sokszor azt a majanak a pusztába” és bátran kiáltják a
mai világ felé az Úr üzenetét, mert tanúságtételük a hűség jele. Boldogok, akik
magukban hordozzák a reményt, mert
reményüket Istentől kapták.
Boldogok, akik nem ismerik a „legyen
meg az én akaratom” varázsigéjét, mert
távolabb tarthatják maguktól az önzés
kísértését. Boldogok, akik őszintén tudják imádkozni, hogy „legyen meg a te
akaratod”, mert meg fogják ismerni az
Úr szándékát.
Az örömhír az Ige megtestesüléséről, az Üdvözítő e világba érkezéséről minden embernek szól,
függetlenül attól, hogy várja-e valaki őt
vagy sem, keresi őt valaki vagy nem. De
egyáltalán nem mindegy, hogyan éljük
át az adventi időt.

Hétfő

Kedd

Szerda

Szám 24,2-7. 15-17a
Mt 21,23-27

Szof 3,1-2. 9-13
Mt 21,28-32

Iz 45,6b-8. 18.21b-26 Iz 54,1-10
Lk 7,19-23
Lk 7,24-30
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Örüljetek az Úrban
szüntelenül!
gyarázatot fűzzük mindehhez, hogy az
ószövetségi ígéretek és jövendölések beteljesedtek az újszövetségben. Valójában
azonban ennél többről szó. Mindaz,
ami Jézus Krisztus személyében
megvalósult, messze felülmúlja az
ószövetségi ígéreteket, benne sokkal
több valósul meg, mint amit a jövendölések megfogalmaznak. Isten nem az
emberek közül választ ki valakit, akit különleges képességekkel áld meg, hogy ő
legyen a Messiás, hanem saját Fiát küldi
el megváltónkul. Boldogok, akik őbenne
felismerik az Isten Fiát!
Az advent azt jelenti, hogy valami új
kezdődik el a világban, az Egyházban és
mindannyiunk személyes életében.
Minden advent azt jelenti, hogy nyitott a jövő, a reményteli, az örömöt
rejtő jövő.

Jöjj el, Urunk!

Ó

, Krisztus, akit az emberiség évszázadok óta várt és vágyott. Általad az emberiség újjáépítheti önmagát
és határozott, megvilágosító vezetést
nyerhet útján a történelmen keresztül!
Te, aki a megosztott népeket egyesítetted Atyádnak bemutatott áldozati
adományoddal, jöjj, és mentsd meg az
embert! Az embert, aki szánalomra
méltó és nagyszerű, az embert, aki általad jött létre a föld porából, s a Te képedet és hasonlóságodat hordozza!
Jöjj, és segíts nekünk, Urunk! Jöjj el,
népek várakozása, mert szükségünk
van rád!
II. János Pál pápa

Péntek

Szombat

Ter 49,2.8-10
Mt 1,1-17

Jer 23,5-8
Mt 1,18-24
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Iz 7,10-14
Róm 1,1-7
Mt 1,18-24

