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

2012. december 16.
Advent 3. vasárnapja

Mit tegyünk?

Napjaink válasza

A

A

z evangéliumban Keresztelő Jánosról hallottunk, akihez azzal a
szándékkal indulnak el a különféle társadalmi helyzetben élő emberek, hogy
hallgassák őt. De a hallgatásból cselekvés lesz.
Mit tegyünk? – kérdezik a vámosok,
a katonák és az egész nép. Rögtön
érzik, hogy nem elegendő az, ha hallgatják János tanítását, hanem valamit
tenniük kell. Cselekvésre indítja őket,
mindaz, amit János hirdet. A kérdezők
nem csak egy szóbeli tanításra kíváncsiak, hanem útmutatást és gyakorlati
tanácsokat szeretnének kapni mindennapi életükhöz. Az adventi időszak
bennünket is indítson a bűnbánatra és
jócselekedetekre!
Érdemes odafigyelnünk e szereplőkre. Olyanok ők, akik – finoman fogalmazva – nem a vallásosságban való
buzgólkodásukról voltak híresek. Most
viszont a megtérést és bűnbánatot hirdető Jánoshoz mennek. Nem a kíváncsiság vezeti őket, hanem komoly
elhatározás, a javulás szándéka. Ezt
jelzi, hogy nem csak a szavakat hallgatják meg, hanem cselekedni akarnak. A
történet fontos mondanivalója, hogy

ezekkel az emberekkel is szót lehet érteni. Az örömhír nekik is szól, s János
megtalálja a módját, hogy nekik is elmondja, hogy mit kell tenniük.
Mit tegyünk? – kérdezzük ezekben
az adventi napokban. Igyekezzünk jól
felhasználni e napokat! A lázas adventi
tevékenységek helyett mostantól igyekezzünk még több időt szánni a lelki
készületre, a családdal való együttlétre,
a közös imádságra. Készüljünk a karácsonyi Gyermekkel való találkozásra!
Várakozásunk hamarosan beteljesedik,
s újra örömbe öltözhet a szívünk.

Adventi ima Szűz Máriához

Ü

dvözítünk Anyja, Szűz Mária! A mindenható Isten egykor
kiválasztott téged arra, hogy az Üdvözítő és Megváltó Anyja
legyél, s te elfogadtad Isten akaratát. Vezesd az embereket a Megváltó felé! Segíts mindenkit, hogy megtalálja az utat Fiad felé!
Segíts engem, hogy én is utat mutassak Betlehem felé! Segíts, hogy a hitetlenség
sötétségében, a kételkedés homályába tévelygőknek megmutassam Krisztust, a
hit forrását! Segíts, hogy megmutassam őt, az egyetlen reményt e bizonytalan világban! Segíts, hogy az Úr örömét adhassam embertársaimnak!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
Advent 3.
vasárnapja
Szof 3,24-18a
Fil 4,4-7
Lk 3,10-18

z adventi időszak elmaradhatatlan alakja, az ószövetségi idők
utolsó prófétája, Keresztelő János
tűnik fel a mai vasárnap evangéliumában. Mindenki ugyanazt kérdezi tőle:
Mit tegyünk? A kérdés először a nép,
másodszor a vámosok, majd végül a
katonák részéről hangzik el.
Mit tegyünk? – kérdezik napjainkban az orvosok és az egészségügyben
dolgozók. Mit tegyünk? – kérdezik a
tanárok és a gyermekek nevelésével
foglalkozók. Mit tegyünk? – kérdezik
a tisztségviselők és a hivatalokban dolgozók. Mit tegyünk? – kérdezik a gyárakban, üzemekben dolgozó kétkezi
munkások. Mit tegyünk? – kérdezik a
gyerekek, a fiatalok és a szülők? Mit
tegyünk? – kérdezik a betegek és az
idősek?
Napjainkban János bizonyára így
válaszolna: Végezzétek munkátokat
odaadó, szolgáló szeretettel! Tanítsátok növendékeiteket az igazságra! Végezzétek munkátokat a közösség
javára tisztességesen! A becsületesen
végzett munkában találjátok meg azt,
ami emberségben felemel! Legyetek
engedelmesek, növekedjetek tudásban
és lélekben, legyetek Isten mintaképei
családotokban! Fogadjátok szeretettel
a betegség és az idős kor keresztjét!
Aki most, az adventi időben megtalálja az Istenre figyelő csendet, választ
fog kapni kérdésére. Legyen meg bennünk a készség, hogy Isten válaszát
nem értjük félre, hanem maradéktalanul megvalósítjuk azt! Induljunk bátran a számunkra kijelölt úton!
Mindannyiunk útja a betlehemi jászolhoz vezet.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Ter 49,2.8-10
Mt 1,1-17

Jer 23,5-8
Mt 1,18-24

Bir 13,2-7. 24-25a
Lk 1,5-25

Iz 7,10-14
Lk 1,26-38

Én 2,8-14
Lk 1,39-45

1Sám 1,24-28
Lk 1,46-56
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Advent 4.
vasárnapja
Mik 5,1-4a
Zsid 10,5-10
Lk 1,39-45

