ÉLŐ VÍZ

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

Küldetéstudat

N

éhány nappal megválasztása után,
2005. április 24-én több százezer
hívő jelenlétében volt Rómában, a
Szent Péter-téren az az ünnepi szentmise, amellyel az új pápa, XVI. Benedek
megkezdte szolgálatát.
A szentmisén a Szentatya arról szólt,
hogy nem szükséges külön kormányzati
programot bemutatnia, mert az ő igazi
programja az, hogy ne a saját akaratát
valósítsa meg, hanem az egész Egyházzal együtt arra figyeljen, mi az Isten
szava és akarata, és engedje, hogy maga
Isten vezesse őt és az egész Egyházat.
A pápai palliumról szólva beszélt arról,
hogy jó pásztorként akarja kormányozni Isten népet és vissza szeretné
vezetni az eltévedt bárányokat az Egyház közösségébe. A pápai halászgyűrűvel kapcsolatban pedig kifejtette, hogy

Megtérés és hit

T

érjetek meg! – kezdi igehirdetését
Jézus, a kereszten pedig még azokért is tud imádkozni az Atyához, akiknek éveken keresztül hiába hirdette a
megtérés fontosságát: „Atyám bocsáss
meg nekik, hisz nem tudják, mit cselekszenek!”
Az evangéliumokból tudjuk, hogy
sokan hallgattak Jézusra és megtértek.
Mások viszont elutasították őt és nem
akarták megváltoztatni életüket. Ez
utóbbiakért fohászkodik Jézus az irgalmas Atya bocsánatáért a kereszten. Ne
féljünk a megtéréstől!
Higgyetek az evangéliumban – hirdeti Jézus működése első napjától
kezdve tanító útján. Három éven keresztül bejárja a városokat és a falvakat,
Évközi 3.
vasárnap
Jón 3,1-5.10
1Kor 7,29-31
Mk 1,14-20

Hétfő
2Sám 5,1-7.10
Mk 3,22-30

Kedd

apostolutódként ő maga is emberhalász, aki „kivetve a hálót” hirdeti az
Evangéliumot a világban.
A példát azért említem, mert rá szeretnék világítani arra, hogy amikor va-
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Évközi 3. vasárnap
laki egy fontos szolgálat és küldetés tejesítését megkezdi, akkor pontosan tudnia kell, hogy mit szeretne
megvalósítani és azt világosan el kell
mondania. A pápa beszéde a beiktatási
misén erről tanúskodott.
A mai szentmise evangéliumában
Jézus nyilvános működésének kezdetéről hallottunk. A mi Urunk pontosan
tudja, hogy mi a küldetése, és ezt világosan el is mondja az embereknek:
„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az
evangéliumban!” (Mk 1,15)
„Betelt az idő” – mondja az embereknek működése kezdetén, a kereszten
pedig így szól az Atyához: „Beteljesedett”. Jézus eljövetelével az üdvösségtörténet új korszaka kezdődött el, Isten
elküldte Fiát, hogy véghezvigye a megváltás művét, amely a kereszten teljesedik be. Élete mindannyiunk életében
folytatódik.

mindenütt hirdetve az evangéliumot. E
jézusi kijelentés mellé ne egy kereszten
mondott tanítást állítsunk most párhuzamba, hanem a feltámadás napján elhangzott hitvallást. A Krisztusban való
hit ugyanis a feltámadásról tanúskodó
üres sír láttán születik meg az apostolokban, s ez erősödik meg a találkozások alkalmával. Péter és János apostol
húsvétvasárnap hajnalban a sírhoz szaladtak, amikor Mária Magdolna hírül
viszi nekik, hogy az Úr nincs a sírban,
ahová eltemették. Amikor Péter után
János is bement a sírbarlangba, ő is
csak az otthagyott lepleket látta, de
Jézus testét nem. „Látta mindezt és
hitt” – írja az evangélista (vö.: Jn 20,310).
Hinnünk kell nekünk is az evangéliumban, hinnünk kell a Feltámadottban,
ha el akarunk jutni az örök életre.

Szerda, Szent Pál
2Sám 6,12b-15.17-19 apostol megtérése
Mk 3,31-35
ApCsel 9,1-22
Mk 16,15-28

Te élj bennem!

U

ram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy téged mindinkább
megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és egyre hűségesebben kövesselek.
Buzdító kegyelmed hívása nálam ne
süket fülekre találjon, hanem legyek
mindenkor kész, hogy akaratodat teljes odaadással teljesítsem!
Szembefordulok önszeretetemmel
és önzésemmel, s követlek a megaláztatásban, a szegénységben, a nélkülözésben és az üldöztetésben.
Teljesen újjá akarok születni isteni
kegyelmed által, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te
élj bennem.

Csütörtök, Szent Péntek
Timóteus és Titusz 2Sám 11,1-4a.5-10a.
13-17
2Tim 1,1-8
Mk 4,26-34
Lk 10,1-9
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Szombat
2Sám 12,1-7a.10-17
Mk 4,35-40

Évközi 4.
vasárnap
MTörv 18,15-20
1Kor 7,32-35
Mk 1,21-28

