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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Évközi 15. vasárnap

Az útra ne vigyetek semmit,
csak vándorbotot!

Meghívás és küldés

A

mai vasárnap evangéliumában
arról olvashatunk, hogy Jézus
misszióba küldi apostolait.
Hatalmat ad nekik a gonosz lelkek legyőzésére és a betegek gyógyítására, és
lelkükre köti, hogy vándorboton kívül
semmit ne vigyenek magukkal, így hirdetve az evangélium üzenetét. A korábban kiválasztott és magához hívott
apostolokat most elküldi, hogy továbbadják mindazt, amit tőle tanultak. Az
evangéliumi leírásból úgy tűnik, hogy
Jézusnak nem állt szándékában pontosan és részletesen meghatározni a tanítást, amit az apostoloknak hirdetniük

Eszköztelenül

A

z apostolok utódait, a püspököket
és a papokat sok kritikai éri hivatásuk és küldetésük teljesítésével, illetve
nem teljesítésével kapcsolatban.
Ezek sok esetben hiteltelenek, mert
olyan kívülállók szeretnék meghatározni azt, hogy mit jelent az evangélium
szerinti élet, akik másként élnek.
A jószándékú kritikára már érdemes
odafigyelnünk. Azokéra, akik gyakorolják hitüket és aggódva figyelik, hogy
Egyházunk vajon hogyan felel a modern kor kihívásaira. Sok vallásos
ember sürgeti manapság az evangélium
szelleméhez való visszatérést, amely a
Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel
feltétele. De nem csak beszélnek az
evangelizáció, a szeretetközösség és a
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Ef 1,3-14
Mk 6,7-13

szolgálat fontosságáról, hanem törekszenek is mindezek megvalósítására
saját életkörülményeik között.
Ha a külső és belső kritikák kapcsán
és az evangélium rendszeres olvasása
közben felszínre tör bennünk a vágy
egy krisztusibb élet, egy új egyházi
hangnem, új stílus iránt, akkor mindenekelőtt ne másoknak adjunk ötleteket,
hanem kezdjük önmagunkon a változást! Ahogyan egykoron az apostolok
Mesterüktől indultak el missziós útjukra, ugyanígy nekünk is Krisztustól
kell elindulnunk! A Jézussal való személyes és belső kapcsolat alakít át bennünket és tehet képessé minket arra,
hogy eszközök nélkül is eredményes legyen szóbeli igehirdetésünk, amelyet
tetteink hitelesítenek.
Induljunk és hirdessük bátran Krisztus evangéliumát!

kell. Ehelyett inkább a szegénység és az
eszköztelenség fontosságára hívja fel a
kettesével útnak induló apostolok figyelmét, hogy egyedül az őket küldő
Jézusban és a tőle kapott tanítás belső
erejében bízzanak.
A kiválasztás, a meghívás és a küldés
Jézus részéről azóta is minden korban
megismétlődik. A meghívottak és a küldöttek arra törekszenek, hogy hűségesen teljesítsék mindazt, amit az Úr vár
tőlük, s emellett meg kell felelniük az
adott kor és az abban élő emberek elvárasainak is.
Az evangélium tanítása ma is, mint
minden korban, az emberi élet minden
területét érinti, és minden emberre vonatkozik.

Ima a Jó Pásztorhoz

U

Jézus
runk,
Krisztus!
Te vagy a Jó Pásztor, aki összegyűjtöd
és őrzöd nyájadat, az
Egyházat. Te fáradhatatlanul indulsz
az elveszett bárányok után és visszavezeted őket a közösségbe. Te ismered
és nevükön szólítod mindazokat, akik
nyájadhoz tartoznak. A kereszten életedet adtad a juhokért, minden emberért, értünk. Hívj napjainkban is
fiatalokat szolgálatodra, akik téged követve egész életükkel a te szeretetedet
közvetítik az embereknek, és a te tanításodat hirdetik.
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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Iz 1,10-17
Mt 10,34-11,1

Iz 7,1-9
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