ÉLŐ VÍZ

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

2012. június 17.
Évközi 11. vasárnap

Bennem és általam növekszik

A

mai vasárnap evangéliumában két példabeszédet hallunk Jézustól az Isten Országáról. Mindkettő annak
szüntelenül növekedő és fejlődő természetét világítja meg
számunkra.
A magvetőről szóló példázat szerint az a feladatunk, hogy
az Ország magvait, azaz Jézus tanítását, elhintsük a világban,
de a növekedés már Isten kegyelmétől függ. A mustármagról
szóló hasonlat pedig azt jelzi, hogy a legkisebb magból a legnagyobb növény fog kinőni.
A két példázat kapcsán érdemes felfigyelnünk arra, hogy
mennyire közérthetően beszél Jézus az Isten Országának
belső titkáról és természetéről. Az egyszerű emberek is könynyen megértik világos beszédét. Amikor tehát mi a magvetés
szolgálatát végezvén szólunk ugyanerről a titokról, nekünk
is szem előtt kell tartanunk, hogy érthető legyen a beszédünk.
De arról se feledkezzünk meg, hogy mi sem vagyunk minden
ismeretnek a birtokában, mi is csak folyamatosan ismerjük
fel Isten Országának kimeríthetetlen természetét. Törekedjünk arra, hogy bennünk és általunk a világban Isten szelíd
uralma növekedjék!

Csendesen

A

magvetőről és a mustármagról
szóló példázatok az Isten Országának szüntelenül növekvő természetéről szólnak, s e növekedést Isten adja.
Nem szükséges magas képzettség
ahhoz, hogy valaki felfogja Jézus tanításának lényegét, hanem elegendő, ha
nyitott szívvel hallgatjuk. Az igehirdetőknek ugyanilyen egyszerűséggel és világosan kell beszélniük e titokzatosan
megvalósuló és növekvő Országról,
amelynek valósága az ő számukra is fokozatosan tárul fel. Minél többet megismerünk és befogadunk az isteni
szándékból, annál többről tehetünk tanúságot.
Miként az ember elvégzi a magvetés
feladatát és Istenre bízza, hogy kikelÉvközi 11.
vasárnap
Ez 17,22-24
2Kor 5,6-10
Mk 4,26-34

Az Ország növekedése nem az emberi tevékenységnek köszönhető, hanem Isten szüntelen munkálkodásának jele. Ő
gondoskodik az Ország megvalósulásáról. Emberi képességeinket meghaladja az Ország építésének feladata, Isten
azonban mégis meghív, hogy együttműködjünk vele a további építésben. Mindig ajándékként kell fogadnom, ha Isten
Országa bennem is megvalósul.

nek-e a magok és munkájának lesz-e
gyümölcse, ugyanúgy az Isten üzenetének hirdetői is tudatában vannak annak,
hogy miután küldetésüket elvégezték,
egyedül Isten kegyelmétől függ, hogy a
hirdetett tanítás milyen termést fog
hozni a hallgatóság szívében.
Az isteni kegyelem működését lelkünkben nem lehet időhöz kötni, nem
lehet sürgetni. Talán már mindannyiunkkal előfordult, hogy minden évben
elolvastuk ugyanazt az evangéliumi történetet, de nem volt ránk különösebb
hatással, mígnem egyszer megvilágosodott számunkra, megértettük mondanivalóját, s úgy éreztük, hogy általa Isten
személyesen nekünk üzen valamit. Az
évek során Isten szava titokzatosan,
csendesen elvégezte feladatát. Ha nyitott szívvel, türelmesen hallgatom Istent, meghallom üzenetét.

Igehirdetők imája

U

runk,
Jézus
Krisztus!
A te hívásodra vállalkozunk az igehirdetés
feladatára,
amelyet mindenkor a te nevedben szeretnénk végezni. Bátoríts bennünket,
hogy akkor is folytassuk szolgálatunkat, ha az eredmény csekély. Ha hűséggel teljesítjük kötelességünket, nincs
okunk félelemre, mert isteni közreműködésed eredményt hoz, gyümölcsöt
fakaszt. Légy velünk és kísérjen minket áldásod, hogy az evangélium igazságának hirdetése által növekedjék az
Isten Országa!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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Csütörtök

Péntek

Szombat

1Kir 21,1-16
Mk 5,38-42

1Kir 21,17-29
Mk 5,43-48

2Kir 2,1.6-14
Mk 6,1-6.16-18

Sir 48,1-15
Mk 6,7-15

2Kir 11,1-4.9-18.20
Mk 6,19-23

2Krón 24,17-25
Mk 6,24-34
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