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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Megtaláltuk a Messiást
Életfordító találkozás

S

orsdöntő találkozásokról hallottunk
a mai szentmisében.
Az olvasmányban Sámuel találkozik
az Úrral, az evangéliumban pedig Keresztelő János két tanítványa, illetve
Péter találkozik Jézussal. Ezek az Istennel való találkozások megváltoztatják az
ő életüket, sőt, átalakítják személyiségüket. A történetek bemutatják , hogy milyen elemei vannak az Istennel való
találkozásnak, és az ebből fakadó belső,
lelki átalakulásnak. E meghívástörténetek arról szólnak, hogy nyitott szívvel
kell keresni Istent, bátran a nyomába
kell szegődni, és vele kell lenni, hogy eljussunk a Jézusról szóló igazság felismerésére és a tanúságtételre.

Jézus nyomában

K

risztusra figyelésünk és a vele való
rendszeres személyes kapcsolatunk azt fogja eredményezni, hogy
egyre jobban felismerjük az ő személyében Isten Fiát és elfogadjuk őt Megváltónknak és Üdvözítőnknek.
Keresztelő János felismeri Jézusban
az Isten Bárányát, amikor megkereszteli
őt és leszáll rá a Szentlélek. A Jézus
nyomába induló András és János szintén felismerik benne a Messiást. Sokan
hallhatták Keresztelő János Jézusról
szóló tanúságtételét, hiszen igen sokan
mentek hozzá megkeresztelkedni. De
mégsem figyelt fel erre mindenki, csupán két tanítványa indul el Jézus után.
Évközi 2.
vasárnap
1Sám 3,3b-10.19
1Kor 6,13-15.17-20
Jn 1,35-42

Hétfő

Kedd

1Sám 15,16-23
Mk 2,18-22

1Sám 16,1-13
Mk 2,23-28

Az Istennel való találkozás elsődleges
feltétele, hogy az ember odafigyeljen az
isteni szóra, meghallja és megértse azt.
Ha találkozni szeretnénk Istennel, mindenekelőtt legyünk nagyon figyelmesek
az ő tanítására! Szívesen és örömmel olvassuk a szentírást és különösen is az
evangéliumot, amelyen keresztül Isten
szól hozzánk.
A másik fontos elem az, hogy örömmel legyünk együtt Jézussal. Az evangéliumban azt hallottuk, hogy a két
tanítvány, akik Jézus követték, „aznap
nála maradtak”. E találkozás nem csupán egy rövid kapcsolatot indít el,
hanem hosszútávon meghatározza életüket. Ma Jézus nekünk mondja, hogy
menjünk vele és maradjunk nála. Ne
sajnáljuk neki adni az időnket! Ne féljünk neki adni életünket!
Nem állhatunk meg annál, hogy felismerjük Őt, hanem tovább kell adnunk ezt az örömhírt, el kell vezetnünk
másokat is Jézushoz. Mondjuk el másoknak, hogy megtaláltuk a Megváltót!
András és János Keresztelő János tanúságtételének hatására indulnak el Jézus
után. Pétert az ő testvére, András vezeti
el Jézushoz. E példa bátorítson bennünket , hogy mi is elvezessünk másokat Jézushoz! Ez mindannyiunk
keresztény küldetése.
Másik példa: legyünk olyanok, mint
az emmauszi tanítványok, akiknek a kenyértöréskor megnyílt a szemük és felismerték Jézust! Legyünk Jézus lelkes
tanítványai, akik felismerjük Őt az Oltáriszentségben! Járjunk vele, életünk
egyetlen Urával!
Szerda
Szent Margit
2Kor 10,17-11,2
Mt 25,1-13

Te vagy fényességünk

M

indenható Urunk! Te vagy példaképünk, rendezőnk és életünk
kormányzója. Te vagy utunk és örök
fényedre nyiló ajtónk.
Te vagy az Igazságosság képe! Te
vagy csillagunk és fényességünk! Hálát
adunk neked, dicsérünk és áldunk!
Téged dicsőítünk, hiszen mindenütt
téged ünnepelnek, Halhatatlan, Fáradhatatlan, Örökkévaló! Te vagy a lélek
életének példaképe, te vagy boldog
Atyánk, Királyunk és Istenünk.
Ha Terád tekintünk, Uram, nem halunk meg. Ha megvalljuk nevedet, nem
veszünk el. Ha hozzád imádkozunk,
meghallgatást nyerünk.

Csütörtök

Péntek

Szombat

1Sám 18,6-9; 19,1-7
Mk 3,7-12

1Sám 24,3-21
Mk 3,13-19

vasárnap
2Sám 1,1-4.11-12.19
23-27
Jón 3,1-5.10
Mk 3,20-21
1Kor 7,29-31
Mk 1,14-20
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