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

A jó mag

J

I

ézus két példabeszédét olvassuk a
mai evangéliumban Isten országáról.
Az első hasonlat a magvető emberről
szól, aki becsülettel elvégzi munkáját és
utána jogosan várja, hogy Isten megáldja tevékenységét, a föld termést hozzon. A második példázatban a kicsiny
mustármag hatalmasra növekszik. A
növekedés folyamatát az ember egyik
esetben sem tudja befolyásolni. Nincs
lehetősége arra, hogy siettesse a kikelést, s el kell fogadnia azt a tényt, hogy
munkája eredménye az időjárási körülményektől függ. Úgy tűnik, hogy az
emberre és munkájára korábban, a
megfelelő föld kiválasztásakor és a mag
elvetésekor van szükség. Ha rossz földet választ, hiába fog vetni, nem lesz
bőséges termés. Ha elmulasztja munkáját, mert lusta dolgozni, azaz nem veti
el a földbe a magokat, akkor a zsákban
maradt magok nem fognak termést
hozni.
A magvető története az igehirdetést,
az örömhír terjesztését is szemlélteti.
Kifejezetten ilyen mondanivalót sugall
Jézusnak egy másik magvetőről szóló
példabeszéde, amely szerint a magok
egy része az útszélre, bogáncsok és

kövek közé hull, míg a többi mag jó
földbe kerül, s csak ez utóbbiak hoznak
bőséges termést (vö. Mt 13,3-23). Amikor azt hangsúlyozzuk, hogy szem előtt
kell tartanunk, hogy kiknek hirdetjük
Isten üzenetét, akkor nem a hallgatóság
körét akarjuk leszűkíteni, hiszen az ő
örömhíre mindenkinek szól. Inkább
arról van szó, hogy azt tegyük, amit
Isten kér tőlünk, amire megbízást kaptunk. Ne akarjunk a magunk elképzelései után menni, hanem az Úr
akaratának megfelelően hirdessük tanítását.

Áldásod kísérjen!

U

runk, Istenünk! Ahogyan a magvető ember bízik abban, hogy a természet
titokzatos rendje és a te áldásod gondoskodik majd a mag kikeléséről,
ugyanezzel a bizalommal végzik szolgálatukat az igehirdetők és azok, akik hitükről tanúságot tesznek a világban. Lehet, hogy veszélynek lesz kitéve a tanítás jó
magja, de emiatt nem veszítik el kedvüket és lelkesedésüket.
Te mindannyiunkat meghívsz, hogy munkatársaid legyünk Isten országa terjesztésében. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen minden növekedés
egyedül neked köszönhető! Légy velünk és kísérjen minket áldásod, hogy az
evangélium igazságának hirdetése által növekedjék az Isten Országa!
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sten Országa kicsiny magként kezdi
életét, s aztán titokzatos módon, de
valójában az isteni közreműködésnek
köszönhetően állandóan növekszik.
Sokan nem látják ezt a növekedést.
Nem érzékelik, hogy Isten jósága jelen
van a világban és nem veszik észre a
lelki fejlődés jeleit. Ők bizonyára úgy
gondolják, hogy az isteni üzenet hirdetése nem hoz gyümölcsöt az emberi
szívekben, és állandóan csak keseregnek, hogy az Egyház nem tudja felmutatni napjainkban azokat az
értékeket, amelyek biztos támpontot
jelentenek az emberek életében. Ők
azok, akik fiatalkorukban és később is
állandóan csak keresik életcéljukat, de
sosem találják meg azt.
Ezzel szemben mások egészen másként látják a világot. Nap mint nap
észreveszik, hogy mivel segíti őket,
családjukat vagy a környezetükben
élőket a jó Isten kegyelme. Ők észreveszik a csendben történő lelki növekedést, mert nem látványos
eredményeket várnak. Ők magukat
akarják jó talajnak előkészíteni az isteni tanítás befogadására és készségesen követik azokat az útmutatásokat,
amelyekben felismerik Isten vezetését.
Ők látják, hogy az Egyház közössége
képes a szüntelen megújulásra, és észreveszik a Szentlélek működése nyomán fakadó virágokat. Ők felismerik
életük célját és értelmét, mert Istenre
merik bízni magukat.
A jó magot mindenki szívébe elülteti az Isten. Csak rajtam múlik, hogy
örökre eltemetem magamban, vagy
termést hozok. Rajtam múlik, hogy
növekszik-e bennem, s általam Isten
Országa.
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2Kor 6,1-10
Mt 5,38-42

2Kor 8,1-9
Mt 5,43-48

2Kor 9,6-11
Mt 6,1-6.16-18

2Kor 11,1-11
Mt 6,7-15

2Kor 11,18.21b-30
Mt 6,19-23

2Kor 12,1-10
Mt 6,24-34
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