ÉLŐ VÍZ

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

Állhatatosan és
bizalommal

A

mai evangéliumban arról
hallottunk, hogy egy aszszony leánya gyógyulásáért
fordult Jézushoz, aki először
megtagadja a kérést, de az aszszony kitartó érvelésére végül
is teljesíti azt és meggyógyítja
a lányt. A történet azt bizonyítja, hogy érdemes állhatatosnak és kitartónak lenni
imádságainkban, hiszen Jézus meghallgatja azt.
Mindig nagy-nagy bizalommal forduljunk Istenhez! Amikor az imában valamit
kérünk, akkor elismerjük, hogy egy cél eléréséhez kevés az emberi erőnk és rászorulunk Isten segítségére. A kánaáni asszony azért fordul Jézushoz, mert tudja,
hogy sem ő, sem az orvosok nem tudnak segíteni a lányán,
de hiszi, hogy Jézusnak hatalma van meggyógyítani. Bármilyen kéréssel is fordulunk Istenhez, előtte fel kell ismernünk

Ami javunkra szolgál

K

önnyen abba a tévedésbe eshetünk, hogy ha bizalommal és kitartóan imádkozunk, akkor minden
kérésünk teljesülni fog, és azt gondolhatnánk, hogy szüntelen imádkozásunkkal bármit kikényszeríthetünk
Istentől, mert úgysem fog semmit sem
megtagadni tőlünk.
Ezáltal felborulna az ima egyensúlya,
hiszen mindig csak a mi akaratunk érvényesülne. A helyes arány megtartásában az segít, ha mindig Isten
akaratában megnyugodva és azt elfogadva imádkozunk. Nyugodjunk bele
abba, hogy Isten csak azokat a kéréseinket fogja teljesíteni, amelyek valóban
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mindenhatóságát, és a kéréssel
azt fejezzük ki, hogy hatalmában áll kéréseinket teljesíteni.
De nem vakmerő bizalom
ez, amely azt hiszi, hogy
bármit kérhet, Isten
mindent teljesíteni fog,
hanem alázatos bizakodás ez Isten jóságában.
Ez a bizalom és alázat
csendül meg például az
ószövetségi imádságokban, a zsoltárokban: „A
mélységből kiáltok, Uram,
hozzád, Istenem, figyelj a
szómra! Fordulj felém, és
hallgass figyelmesen könyörgésem hangos szavára! … Remélek
az Úrban, benne remél a lelkem”
(129. zsoltár). De Jézus is ugyanezzel a bizalommal fohászkodik mindig az Atyához. Merjünk
mi is bizalommal fordulni imádságaikban Istenhez! A bizalom mellett az is fontos, hogy állhatatosan kérjünk, s ha az
első pillanatban nem is teljesül, amit kértünk, újra és újra forduljunk Istenhez!

a lelkünk üdvösségét szolgálják. Ha
úgy látja, hogy valóban szükségünk van
arra, amit kérünk, biztosan megadja
egyszer.
A kérő imádsággal kapcsolatban meg
kell még azt is tanulnunk, hogy túllépjünk önmagunkon. Természetesen
lehet és szabad önmagunk számára
kérni, de még jobb, ha tudunk mások
számára könyörögni. A kánaáni aszszony is nem önmaga, hanem leánya
számára fordult segítségért Jézushoz.
Imádságainkkal mi is tudunk másokat
segíteni.
A szeretet egyik legtökéletesebb formája az, amikor az általunk szeretett
személyt abban segítjük imáinkkal,
hogy üdvözüljön. Többet ér ez bármi
más ajándéknál.

Isten útján

U

runk, Istenünk,
aki
esküvőnk
napján szeretettel kötötted össze szívünket,
és azóta is nap mint
nap erősíted ezt a köteléket, kérünk,
hogy mindig békében és egyetértésben
éljünk, és soha ne térjünk le parancsaid
útjáról!
Szent Anna, házasok példaképe, könyörögj érettünk Istennél, hogy áldja
meg egész életünket és gyermekeinkért végzett minden fáradozásunkat!
Adja meg nekünk Isten a kegyelmet,
hogy egész családunk mindig és mindenben az Ő tetszése szerint éljen!

Szerda

Csütörtök

Péntek

Bir 9,6-15
Mt 20,1-16a

Bir 11,29-39a
Mt 22,1-14

vasárnap
Rút 1,1.3-6.14b-16.22 Szent István király
Mt 22,34-40
Péld 4,10-15.18-27
Iz 22,19-23
Ef 4,17-24
Róm 11,33-36
Mt 7,24-29
Mt 16,13-20

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

Szombat,

Évközi 21.

