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

2012. szeptember 30.
Évközi 26. vasárnap

Bármit tesztek, szóval vagy tettel,
mindent az Úr Jézus nevében tegyetek!

Miként a Mester

A

mai vasárnap evangéliuma egy nagyon érdekes történetet tár elénk.
Az apostolok megtiltják, hogy egy
ember Jézus nevében jót tegyen, mert
nem tartozik Jézus követői közé. Jézus
viszont kifejezetten megengedi ezt és
azt mondja, hogy ne tiltsák meg neki,
mert aki nincs ellene, az ővele van.
A történet érdekessége abból adódik,
hogy itt is egy olyan esettel állunk
szemben, amelyből kiderül, hogy az
apostolok egészen másként gondolkodnak bizonyos kérdésekben, mint
mesterük, pedig az volna a kívánatos,
hogy úgy gondolkozzanak és éljenek,

Az egység útján

A

z evangéliumban Jézus egyértelmű utalást tesz arra, hogy tanítványai nem lehetnek féltékenyek
másokra és távol kell tartaniuk maguktól az előítéleteket.
Az Egyház közösségének mindenkor
nyitottságot és befogadókészséget kell
tanúsítania az emberekkel szemben.
Hitünk szerint az Egyház azt a népet
jelenti, amelyet Isten hív meg és gyűjt
össze, hogy élő közösséggé váljon és
Krisztushoz kapcsolódjon. Nincs jogunk ahhoz, hogy csupán emberi
szempontok miatt bárkit is kizárjunk
ebből a közösségből, mert akkor Isten
szándéka ellenére cselekednénk. Arra
kell törekednünk, hogy megőrizzük azt
az egységet, amelyet az Egyházban az
Évközi 26.
vasárnap
Szám 11,25-29
Jak 5,1-6
Mk 9,38-43.45.47-48

Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az
egysége biztosít. Az Egyházat és tagjait
az egyetlen hit, a közös szentségi élet,
az apostoli jogfolytonosság, az egy remény az üdvösségben és a szeretet egysége élteti. Sem előítéleteinkkel, sem
emberi ítéleteinkkel ne zárjunk ki másokat e közösségből, és magunkat se
zárjuk ki belőle az egységet megsértő
cselekedeteinkkel!
Az egység útján Isten szándékait kell
keresnünk és megélnünk. Ez természetesen nem jelenthet tétlenséget, hiszen
az egységet Isten általunk és a mi közreműködésünkkel fogja megteremteni.
Törekedjünk arra, hogy mindig Isten
szándékát keressük! Tegyük félre emberi elképzeléseinket és gondolatainkat,
hogy azok soha ne állhassanak az isteni
akarat megvalósításának útjába!

Hétfő

Kedd

Jób 1,6-22
Lk 9,46-50

Jób 3,1-3.11-17.20-23 Jób 9,1-12.14-16
Lk 9,51-56
Lk 9,57-62

Szerda

mint ő. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy meg kell tanulni az isteni
szándékok elfogadását, az Isten terveivel való együtt gondolkodást és a vele
való együttműködést.
Jézus kemény szavakkal illeti Pétert,
amikor azt mondja neki, hogy „Távozz
tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka
szerint gondolkodsz, hanem emberi
módon” (Mk 8,33). Ugyanezt mondja
vagy mondaná nekünk is, ha ragaszkodunk emberi elképzeléseinkhez és semmibe vesszük szándékait. Keresztény
életünk folyamatos út, amely során
egyre jobban megismerjük Isten velünk
kapcsolatos személyes tervét és megtanuljuk akaratának elfogadását, illetve
teljesítését.

Jézus nevében

U

Jézus
runk,
Krisztus!
Neved megvallása a
te személyedhez és az
általad létrehozott közösséghez, az Egyházhoz kapcsol
minket. Miként az apostolok azon fáradoztak, hogy igehirdetésükkel megismertessék a te nevedet, a te
személyedet az emberekkel, ugyanúgy
nekünk is életünk példájával kell dicsőséget szereznünk neked. A te nevedben szeretnénk cselekedni, hogy így az
üdvösség megvalósulását szolgáljuk a
világban. Neved megvallásával kifejezzük, hogy az üdvösségre törekszünk.
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Csütörtök

Péntek

Szombat

Jób 19,21-27
Lk 10,1-12

Jób 38,1.12-21;
40,3-5
Lk 10,13-16

vasárnap
Jób 42,1-3.5-6.12-16
Lk 10,17-24
Ter 2,18-24
Zsid 2,9-11
Mk 10,2-16
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