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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Otthonom lesz az Isten háza,
mindörökké szünet nélkül.
Pihenjetek egy kicsit!

G

yertek egy magányos helyre, hogy
pihenjetek egy kicsit – mondja
Jézus. Akár egy utazási iroda reklámmondata is lehetne ez a felhívás. Egy
ilyen mondattal jól lehetne reklámozni
például egy tengerparti nyaralást.
Most, a nyári időben, amikor a gyermekeknek iskolaszünet van és a felnőttek kiveszik szabadságukat, különösen
is aktuális a pihenésre szóló hívás. A folyamatosan végzett munka egy idő után
sok embert teljesen kimerít, nyugtalanná, néha idegessé tesz. A munkahelyi
főnökök a beosztottak miatt idegesked-

Szünidőben

A

vasárnap megszentelése nem merülhet ki a munkától való tartózkodásban, hanem a lelki feltöltődés
ideje ez minden keresztény számára.
Azért jövünk Jézushoz, hogy tanításával és Testével tápláljuk lelkünket. Tanításának hallgatása és a szentáldozás
erőt ad nekünk a mindennapi feladataink végzéséhez a munkahelyen és otthon, családunk körében.
A szünet nélkül végzett fizikai vagy
szellemi munka egy idő után teljesen kimeríti az embert, és tragédiához vezet.
A keresztény ember minden vasárnap
Jézustól indul el, hogy a hétköznapokban is a Krisztustól tanultakból éljen, s
a hétvégén Krisztushoz tér vissza, miként egykor az apostolok is, amikor a
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nek, a beosztottak pedig úgy érzik,
hogy a vezetőjük idegesíti őket állandóan. A munkahelyen folyamatosan jól
kell teljesíteni, szünet nélkül a kapott
feladatra kell koncentrálni, az egyre növekvő követelményeknek egyre nehezebb megfelelni.
Gyertek egy magányos helyre, hogy
pihenjetek egy kicsit – mondja nekünk
Jézus. Szavai megnyugtatnak bennünket, s lassacskán rájövünk, hogy szükségünk van a pihenésre, a feltöltődésre.
Ráeszmélünk, hogy nem csak a legdrágább helyeken lehet nyugodtan pihenni. A hétköznapi munka után azért
jöttünk a templomba, hogy pihenjünk
egy kicsit és lélekben feltöltődjünk.
Mester missziós útra küldte őket, hozzá
tértek vissza. Tévedés volna azt gondolnunk, hogy Jézus csak egy röpke
hétvégi együttlétre hív bennünket, s
nem akar velünk lenni a mindennapokban. Mind a munka, mind a kikapcsolódás idején az Úr velünk van.
Az evangéliumokban több helyen
előfordul, hogy Jézus egészen egyedül
vonul vissza, keresi a magányt, hogy
idejét az imádkozásnak, az Atyával való
beszélgetésnek szentelje.
Keressük mi is azokat az alkalmakat,
amikor egyedül lehetünk Istennel, amikor visszatérhetünk Jézushoz és beszámolhatunk neki munkánk sikereiről
vagy kudarcairól! Éljünk a lelki feltöltődés lehetőségeivel, a szentmisén való
részvétellel, a csendes imádkozással
vagy a szentírásolvasással! Legyen velünk Jézus a nyári vakáció idején is!

Kedd
Mik 7,14-15.18-20
Mt 12,46-50

Szerda, Szent
Jakab apostol
2Kor 4,7-15
Mt 20,20-28

Te légy vezetőm!

É

letem Ura, Jézus
Krisztus!
Készen állok arra,
hogy tétovázás nélkül
induljak és kövesselek
téged! Tudom, hogy mennyire nehéz
lesz az út számomra, de vállalom, mert
ez vezet holt múltamból a jövő felé, az
élet felé, az üdvösség felé. Nem tart
vissza semmi. Nem hátráltathat
semmi. Nem akadályozhat semmi. Te
vagy számomra az út és te vagy a cél!
Te légy vezetőm az örök élet felé! Te
légy társam az Atyához vezető úton!
Te légy erősítőm, ha fáradok! Te légy
bátorítóm, ha csüggedek! Te légy örömöm, amikor megérkezem!
Segíts, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek!
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