ÉLŐ VÍZ

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

Meghívott vagyok

H

ázasságra készülő jegyesektől
tudom, hogy az esküvői előkészületek egyik legnehezebb feladata a meghívottak névsorának összeállítása.
Bár az esküvők esetében nem szoktak
spórolni, mégis a család anyagi helyzete
meghatározza, hogy hány fős lakodalmat tudnak tartani. A fiatalok akár több
héten keresztül is gondolkoznak azon,
hogy kiket kell feltétlenül meghívniuk
életük megismételhetetlen eseményére,
s rajtuk kívül még kik azok, akiknek
részvétele fontos számukra. Szempont
továbbá az is, nehogy valaki megsértődjön, mert nem hívják meg az esküvőre.
Egyeseknek elegendő egy szép meghívót küldeni, de a szokásoknak megfelelően a legközelebbi rokonokat illik
személyes is felkeresni és meghívni. A
meghívottaknak természetesen illik

Ünnepi ruhában

M

inden szentmisén Isten meghív
minket vendégségre.
Először meghív minket az ige asztalához, a tanítás asztalához, amelyet úgy
fogadunk el, hogy figyelmesen meghallgatjuk tanítását és kifejezzük készségünket annak megtartására.
Ezután meghív minket az oltár asztalához, egy ünnepi asztalhoz, hogy
Krisztus testével táplálkozzunk. Ezt a
hívását úgy fogadjuk el, hogy a szentmisén szentáldozáshoz járulunk. Ha
nem élünk a szentáldozás lehetőségével, akkor tulajdonképpen visszautasítjuk hívását.
A szentmisét bemutató pap közvetlenül a szentáldozás előtt Krisztus testét
és vérét felmutatva a következőket
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részt venniük mind a polgári ceremónián, mind a templomi szertartáson, valamint az azt követő lakodalmi
vacsorán. A lakodalmas násznép lét-
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száma egészen különböző lehet. Vannak szűk családi körben rendezett kisebb lakodalmak, és vannak nagyobb
mulatságok, amelyeken akár több száz
fő is jelen lehet, hogy együtt ünnepeljen
az új házaspárral.
A mai evangéliumban olvasott példabeszéddel Jézus nem esküvői tanácsokat szeretne adni, hanem – miként ezt
a történet bevezető része elárulja – az
Isten országáról vagy más kifejezéssel a
mennyek országáról beszél.
Isten meghív minket, hogy vele éljünk. Nem gondolkozik azon, hogy kit
hívjon meg és kit ne, nem vesződik a
meghívottak listájának összeállításával,
hanem mindenkit meghív. Mindannyiunkat arra hív, hogy vele éljünk. Egy
boldog életre hív minket. Ne keressünk
kifogásokat és ne utasítsuk vissza meghívását! Hallgassunk küldötteinek szavára! Fogadjuk el szeretetteljes hívását!

mondja: „Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus.” Igen, valóban boldogok
vagyunk, mert mindannyiunknak szól
ez a hívás. Boldogságunk akkor válik
teljessé, ha elfogadjuk Jézus hívását és
szentáldozáshoz járulunk. „Boldogok,
akiket meghív asztalához Jézus.”
Ehhez hozzátehetjük még: Hát még
azok milyen boldogok, akik elfogadják
hívását és ünnepi ruhába öltözött lélekkel táplálkoznak az Úr szent testével.
A példabeszédben az ünnepi ruha
nélkül érkezett vendég elbizakodott
volt, s azt gondolta, hogy semmit sem
kell tennie annak érdekében, hogy méltónak bizonyuljon a királyi meghívásra.
Ne legyünk elbizakodottak! Isten meghívásához akkor leszünk méltók és
ajándékát akkor nyerhetjük el, ha ünnepi ruhába öltöztetjük lelkünket, azaz
szakítunk bűneikkel.

Ima szeretetért

M

ennyei Atyánk,
aki a végtelen
jóság vagy, életre hívtál
és egymáshoz vezettél
bennünket, s azt akarod, hogy együtt jussunk el hozzád, az
örök boldogságra. Ne botlásainkat,
emberi hibáinkat és gyengeségeinket
nézd, hanem engedd, hogy egymást
folytonosan buzdítva haladhassunk a
feléd vezető úton előre.
Te végtelen szeretet vagy, és soha el
nem múló szeretetkötelékkel ölelsz
magadhoz minket, hogy szeretetben
éljünk életünk minden napján.
Vésd lelkünkbe, hogy egyedül az
irántad való szeretet tarthat meg minket az egymás iránti szeretetben.
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