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

J

Titok és csoda

P

api és szerzetesi hivatások világnapját tartjuk a mai napon. Isten
különféle módokon hívja meg azokat,
akiket kiválaszt a papi szolgálatra.
Előfordulhat, hogy valaki egy súlyos
betegségben már kiskorában megérzi
Isten közelségét és később szeretné
visszaadni az embereknek azt a jóságot,
amit ő Istentől kapott szülei, az emberek, az orvosok vagy az érte imádkozók által. De ennek akár az ellenkezője
is előfordulhat, tudniillik az, hogy valaki
gyermekkorában egyáltalán nem kapott
vallásos nevelést családjában, nem volt
semmilyen kapcsolata az Egyházzal,
csak később ismerte meg Krisztus szeretetét, s évek múltán Isten hívására a
gyermekek és a fiatalok hitre nevelésére
szenteli életét. Nem tudhatjuk, hogy
melyik oltár mellett álló minisztránsból
vagy a szentmisén édesanyja mellett ülő
fiúból lesz évek múlva pap, mert Istennek ez a terve vele. S ha ez az isteni terv
most még titok is számunkra, mégis
imádkozzunk értük, hogy felismerjék
hivatásukat, azt a feladatot, amit Isten
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szán nekik. És ha már a titok szót említettem a papi hivatással kapcsolatban,
akkor érdemes egy gondolatot szentelnünk annak, hogy a pap tevékenységét,
szolgálatát mennyi titok veszi körül.
Nem titkolózásra gondolok, hanem
arra, hogy milyen titokzatos módon
működik az isteni kegyelem a pap által.
Titok és csoda az, amikor Isten gyermekévé válik az a gyermek vagy felnőtt,
akinek fejére vizet önt a pap a keresztelés szertartása alkalmával. Titok és
csoda az, hogy megszabadul bűneitől a
bűnbánó személy, akit a pap által közvetített feloldozás révén megérint az isteni irgalom a szentgyónásban.
Felsorolhatnánk valamennyi szentséget,
de befejezésül csak egyet említsünk
még meg, ami talán a legfontosabb. A
legnagyobb titok és csoda az, amikor a
pap imádsága által a kenyér és a bor az
Úr testévé és vérévé változik a szentmisében. Imádkozzunk rendszeresen
azért, hogy Isten küldjön papokat, akik
Krisztust, a Jó Pásztort követve szolgálják az emberek üdvösségét és jelenvalóvá teszik számukra Isten titkait és
csodáit!

ézus mindvégig tudja, hogy azért
jött a világba, hogy odaadja életét az
emberekért, s küldetése kereszthalálával valósul meg.
Gyerekkorunktól kezdve egyre többet tanulunk meg főként elméletben a
kereszténységről. Megismertük Jézus
életét és tanítását a hittanórákon. A
prédikációkban sokat hallunk hitünk
igazságairól és Krisztus követéséről,
valamint vallásos tartalmú könyvek segítségével mélyítjük el ismereteinket
hitünk titkairól. De mindannyiunk
életében elérkezik a pillanat, amikor
rájövünk, hogy nem csak a templomban tartózkodás ideje alatt kell hinnünk és imádkoznunk, hanem életünk
minden percében az evangélium szerint kell élnünk.

Ima papokért

J

ó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Miként egykor kiválasztottad az apostolokat és elküldted őket, hogy a te
nevedben tanítsanak és csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hívj magadhoz fiatalokat, akik téged és
szeretetedet megismerve indulhatnak
a világba.
Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen
neked szentelik! Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra
vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A
te szereteted alakítsa át szívüket, hogy
képesek legyenek embertestvéreiknek
továbbadni a te jóságodat, irgalmadat
és szeretetedet!
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