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A mag jó földbe hullott és termést hozott!
Százszoros termés

S

zent Máté evangéliumának 13. fejezetében hét példabeszédet olvashatunk az Isten országáról.
Jézus beszél a magvetőről, a búzáról
és a konkolyról, a mustármagról, a kovászról, a szántóföldbe rejtett kincsről,
az igazgyöngyről és végül a hálóról. Valamennyi példázat más-más szempontból mutatja be az Isten országát. A hét
hasonlat közül az első, s egyben a leghosszabb a magvetőről szóló beszéd,
amelyhez a későbbiekben bőséges magyarázat is kapcsolódik. A mag az Isten
szava, amely egyes emberek lelkében

Igehirdetők

A

z igehirdetők számmára nagy vigasztalás, hogy az igehirdetésnek
végül is mindig van eredménye, amely
természetesen elsősorban Isten kegyelmének köszönhető, s csak ezután azoknak, akik ezt a szolgálatot végzik.
Bármennyi mag hull az útszélre, a
kövek vagy bogáncsok közé, a jó földbe
is bőségesen kerül mag, amely sokszorosan megtermi gyümölcsét. Ha vannak is olyanok, akik nem hallgatják meg
az Isten szavát, mellettük mindig szép
számmal vannak olyanok is, akik hűségesen, örömmel és szívesen hallgatják
azt és meg is valósítják életükben.
Izajás próféta könyvében olvashatuk
arról, hogy miként az eső lehull az
égből és nem tér oda vissza, hanem
megöntözi és termékennyé teszi a fölÉvközi 15.
vasárnap
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rossz talajra hull, és nem hoz termést,
de másokéban termékeny földre talál és
bőséges, sokszor százszoros termést
érlel.
Az evangélium hirdetésének sorsa
és gyümölcse jelentős mértékben
függ a hallgatóság hozzáállásától.
Kérdezzük meg magunktól: vajon milyen talajra hull az én lelkemben az isteni tanítás? Hogyan hallgatom Isten
szavát és mennyit próbálok abból megvalósítani az életemben? Törekedjünk
arra, hogy ne legyen eredménytelen
vagy terméketlen egyikünkben sem az
isteni szó! Figyeljünk oda rá, próbáljuk
megérteni, hogy aztán meg is valósíthassuk életünkben!
det, ugyanígy Isten szava sem eredménytelen, hanem megtermi gyümölcsét az emberek lelkében. Az
evangélium hirdetése minden korban
meghozza eredményét.
Az igehirdetés akkor hiteles, ha magunk is az evangélium szerint élünk, és
a hallgatóság keresztény élete és vallásossága is csak akkor válik hiteles tanúságtétellé a világ számára, ha nem csak
hallgatják Isten igéjét, hanem ez határozza meg mindennapi cselekvésüket
és viselkedésüket!
Isten igéjének hallgatása, megélése
és hirdetése minden keresztény ember
életében szorosan összetartozik, legyen
az illető pap vagy hívő. A hívek is az
evangélium hirdetőivé válnak azáltal,
hogy megélik az evangéliumot, s így
példát adnak sokaknak a keresztény
életre.

Ima jó férjért

É

gi atyám, valahol él
már az a férfi, aki
engem keres, akihez
egész szívvel tartozhatom szent akaratod szerint, s aki majd
gyermekeim édesapja lesz.
Légy jó hozzá, Istenem! Őrizd meg
őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben számodra és számomra. Védj
meg engem is az ő számára.
Hintsd szívünkbe kegyelmed magját
életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék számodra, és közösen
neked tetsző, boldog családi otthont
építhessünk! Add, hogy megtaláljam
választottamban az igaz, megértő házastársat, leendő gyermekeimnek
édesapját, akit öröktől fogva rendeltél
számomra.

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Kiv 2,1-15a
Mt 11,20-24

Kiv 3,1-6.9-12
Mt 11,25-27

Kiv 3,13-20
Mt 11,28-30

Kiv 11,10-12.14
Mt 12,1-8

Kiv 12,37-42
Mt 12,14-21

Élő víz - hitéleti kiadvány w Kiadja: Zalalövői Plébánia H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. E-mail: zalalovo@gmail.com w Szerkeszti: Horváth István Sándor plébános

Évközi 16.
vasárnap
Bölcs 12,13.16-19
Róm 8,26-27
Mt 13,24-43

