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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!
Otthon van

A

béna ember meggyógyításáról szóló elbeszélés bevezetéseként Márk evangélista pontosan megjelöli a helyet, ahol az esemény történik.
A hely, ahol Jézus „otthon van”, Péter apostol háza Kafarnaum városában. E helymegjelölés azért lehet fontos, mert
arról tanúskodik, hogy Jézus otthon érzi magát egyik tanítványa házában, aki befogadja Mesterét tanító útja során.
Vajon én, aki szintén tanítványa vagyok Jézusnak, meghívom-e őt otthonomba és befogadom-e az életembe? Utat
talál-e a szívemhez, otthonra talál-e a szívemben az Úr? Jézus
ugyanis nem a lakatlan pusztában akar járni, hanem szeretne
betérni otthonainkba. Otthont keres nálunk.
E helymeghatározás azért is fontos lehet, mert jelzi, hogy
Jézus nem csupán a zsinagógákban tanít az istentiszteletek
alkalmával, ahogyan ez abban a korban szokásos volt, hanem
kilép a zsinagóga falai közül, és magánházaknál, a városok
utcáin, sőt később a lakott területeken kívül, a tóparton és a
hegyen tanítja a hozzá érkező embereket.

Menj békével!

A

z evangéliumi történetekről sokszor elmélkedünk azzal a módszerrel, hogy valamelyik szereplő
helyébe képzeljük magunkat.
A mai evangélium (a béna ember csodás meggyógyítása - Mk 2,1-12) arra
ösztönöz bennünket, hogy gondoljuk
magunkat a béna helyzetébe! Talán
most egyesek tiltakozni kezdenek: „de
hiszen én nem vagyok béna”, „nem
szorulók rá más emberek segítségére”,
„egészséges vagyok és nem kell orvoshoz járnom”. Igen, talán mindez igaz,
de talán mégis én vagyok az a beteg, aki
ott fekszem Jézus előtt. Magatehetetlen
vagyok, mert nem tudok megszabaÉvközi 7.
vasárnap
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Jak 3,13-18
Iz 43,18-19.21-22.25 Mk 9,14-29
2Kor 1,18-22
Mk 2,1-12

Az igehirdetés helye folyamatosan szélesedik, egészen
addig, amikor mennybemenetele előtt parancsba adja tanítványainak, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék az evangéliumot. Ezután az örömhír az apostolok köztük Szent Pál, a „népek apostola” - munkája révén kezd
elterjedni világszerte. A mi Urunk minket is arra hív, hogy
ne csupán hallgassuk, hanem hirdessük is evangéliumát.

dulni a magam erejéből bűneimtől.
Szükségem van rá, hogy Jézus megbocsásson! Ha nincs is szükségem a testi
gyógyulásra, de a lelkire annál inkább!
A bűnbocsánat útja éppen ott kezdődik, hogy beismerem bűnösségemet,
belátom, hogy beteg a lelkem, szükségem van arra, hogy Jézushoz menjek,
aki isteni hatalmával képes eltörölni
vétkeimet. Csak bűneim beismerése
után tud Jézus csodát tenni velem,
tiszta szívet teremteni bennem és új lelket önteni belém.
A lelki újjászületést tapasztalhatjuk
meg, amikor részesülünk a bűnbocsánat szentségében. Menj békével! mondja a gyóntató pap. Ezt hallani
nem csak lelki megnyugvást jelent,
hanem igazi lelki feltámadást!

Krisztus nevében

U

runk,
Jézus
Krisztus!
Te
csodálatos dolgokat
tettél és tanítottál
földi életed során.
Tanításod jó magként hullott az emberi szívekbe, s gyökeret vervén bőséges termést hozott.
Arról is gondoskodtál, hogy legyenek, akik távozásodat követően a te
nevedben, a te erőddel, a te megbízásodból hirdetni fogják mindazt, amit
te hirdettél. Add, hogy a papok szavában felismerjük a te szavadat!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Kedd

Hamvazószerda
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Péntek, Szent

Jak 4,1-10
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