ÉLŐ VÍZ

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

A legnagyobb kincs

A

mai evangéliumban Jézus
folytatja a mennyek országáról szóló beszédét.
Három hasonlatot mond az
igazgyöngyről, a kincsről és a
halászhálóról. Az első kettőnek
ugyanaz a mondanivalója: a
mennyek országáért érdemes
mindent odaadni. A kereskedő
mindenét eladja, hogy megvehesse
az igazgyöngyöt, a földműves szintén,
hogy birtokolhassa a felfedezett kincset.
Mindkét személy viselkedése az, ami példaértékű számunkra. Hányszor ragaszkodunk a földi javakhoz,
az evilági dolgok birtoklásához, s bízunk abban, hogy a pénz,
a vagyon megoldja gondjainkat, pedig Jézus nem ezek megszerzéséről beszél, hanem a lelki javakról.
Ha tartanánk a szentmise után egy árverést, hogy ki szeretné megvenni a mennyek országát, vajon mit ajánlanánk
fel érte? Az autónkat nem, mert akkor gyalog kellene hazamenni, de a házunkat sem, mert akkor nem lenne hova hazamenni. Ki az a bátor közöttünk, aki képes lenne mindenét

Isten Országának
megvalósulása

A

z Isten országa soha nem választható el Jézus személyétől.
Ő az, aki meghirdeti ennek az országnak a minden emberhez szóló örömhírét. Az ő földi életével kezdődött el
ennek az országnak a megvalósulása az
emberek között, s Jézusban lesz a beteljesedése is a végső időkben.
Az Isten országa nem választható
el ugyanakkor az Egyháztól sem, de
nem azonos annak látható valóságával,
hiszen nem zárhatjuk ki azt, hogy mind
Krisztus működése, mind a Szentlélek
kegyelme az Egyház keretein kívül is
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felajánlani, hogy övé legyen a mennyek
országa? A mennyek országának birtoklása olyan lelki kincs, ami minden földi dolognál értékesebb, és
amelynek a megszerzésére minden erőnkkel törekednünk kell.
Emellett a példabeszédek azt
is tanítják, hogy a mennyek országánál nincs értékesebb az
ember számára. Ha miénk a
mennyek országa, akkor minden
a miénk: az örök élet, az üdvösség,
az örök boldogság. Ha nem birtokoljuk azt, akkor tulajdonképpen semmink
sincs, mindent elvesztünk.
Az Isten országa bennünk, bennem és általam
valósul meg. Ha ragaszkodom Krisztushoz és az ő Egyházához, akkor az üdvösség útján járok, és ezért az üdvösségért,
amely a legnagyobb lelki kincs számomra, érdemes mindent
odaadni.
Azzal járulhatunk hozzá Isten országának, Krisztus uralmának és az Egyháznak a növekedéséhez, ha a világ történelmében és a saját személyes életünkben is felismerjük az
üdvözítő isteni szándékot.

megtapasztalható. Az Isten országa
tehát az egész világra, benne minden
emberre és emberi közösségre vonatkozik. Jó és rossz emberek egyaránt
meghívást kapnak, hogy az országhoz
tartozzanak, s egyedül Isten ítélheti
meg az embereket, hogy ki mennyire
élt a felkínált kegyelmi lehetőségekkel.
Az Egyház az Isten országára irányuló
intézmény, amely egyrészt Jézus megbízásából minden korban hirdeti ennek
az országnak az evangéliumát, másrészt
jelzi annak folyamatos megvalósulását
és növekedését.
Az Isten országa úgy valósul meg,
hogy az isteni törekvés folyamatosan átformálja a világot és az embereket, s ez a törekvés nem más, mint
Isten üdvözítő szándéka.
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Csütörtök

Kiv 33,7-11;
34,5b-9.28
Mt 13,36-43

Kiv 34,29-35
Mt 13,44-46

Kiv 40,14-19.32-36
Mt 13,47-53

Ima a gyermekekért

U

ram, aki házasságomat megszentelve
gyermekeket
adtál nekem, fogadd el
értük alázatos hálaadásomat, hallgasd meg buzgó imámat,
add szent áldásodat gyermekeimre!
Adj nekik jó egészséget, növeld őket
a jó erkölcsben, szeretetben. Legyen
velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban és okosságban!
Óvd meg őket minden bűntől és
bűnre vivő alkalomtól! Add, hogy
előre haladva a korban, növekedjék
bennük a szeretet is irántad!

Péntek,
Szent Márta
1Jn 4,7-16
Jn 11-19-27
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