Az Úr az!
Kedves Barátaink!
2019 nagyhetén ismét megrendezzük Sátoraljaújhelyen az
húsvéti ifjúsági lelkigyakorlatot: április 18. nagycsütörtök
délutántól április 21. húsvét vasárnapig.
A lelkigyakorlat mottója: „Az Úr az!”. János evangéliumának
21. fejezetében kiált fel így János a sikertelen halászat után,
amikor a parton meglátja Jézust. Fontos nekünk ez a
mondat. A felismerés felkiáltása ez. Az öröm szavai ezek!
Hogy él az Úr, ott van tengeremnek partján, a tűz mellett
vár engem.
Ez a felkiáltás arról a titokról szól, hogy Jézus, az Úr, jelen
van életem minden pillanatában. Itt van velem kudarcaimban és sikereimben is. És felismerhető.
Kegyelmével lehetővé teszi, hogy ráismerjek, hogy Ő az! Ő van itt velem. Arról a misztériumról
szól ez a találkozás, hogy nincs olyan pillanata az életemnek, amelyben a feltámadott és élő Úr
ne lenne jelen. Nincs olyan helyzetem, amely számára nem lenne látható. És nincs olyan, hogy ne
tudnék Vele kapcsolatba lépni, őt ölelni.
Barátaink, várunk benneteket az idei húsvéton is, hogy együtt keressük az Urat, az élőt
életünkben és közösségünkben, és együtt tudjunk örvendezni a vele való találkozásnak.
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Minden férfi és nő egy küldetés, és ez az oka annak, amiért az ember a földön
létezik. Elragadottnak és elküldöttnek lenni: e két érzés, mely szívünket,
különösen fiatal korban, mint belső erő vezeti, életünket és jövőnket
előmozdítja. Senki más nem érzi át oly mélyen az élet hívogató szavát, mint
egy fiatal. Az a felelősség, hogy örömben éljünk a világban, mindnyájunk
számára óriási kihívást jelent. Mindnyájan arra vagyunk meghívva, hogy
elgondolkodjunk azon, hogy „küldetés vagyok ezen a földön, ezért vagyok
ebben a világban”.
Sok szenvedést és sok szegénységet láttam, ami számtalan fivérünk és
nővérünk arcát eltorzítja. Ám azok számára, akik Jézussal vannak
közösségben, minden rossz egyben felhívás is arra, hogy még jobban
szeressenek. Sok férfi és nő, sok fiatal szolgálta nagyvonalúan testvéreit és
Jézus keresztjéből tanuljuk meg önmagunk ajándékozásának isteni logikáját,
mint az evangélium hirdetését a világ életéért. Lángra lobbantva Krisztus
szeretetétől, felemésztődik az, aki ég, és növekszik az, aki szeret; ez a
szeretet megvilágosít és átmelegít. A szentektől tanulva, akik nekünk is
megnyitják az Isten tágas horizontját, meghívlak benneteket arra, hogy
minden élethelyzetben tegyétek fel ezt a kérdést: „vajon mit tenne Krisztus
az én helyemben?”
Részlet „Ferenc Pápa Üzenete a 2018. évi missziós világnapja”
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„Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen
Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre,
tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja
megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem,
asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak:
„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára,
mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is
töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a
násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan
való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s
szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az
alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai
Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.” Jn 2,1-11
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Mindannyian hivatalosak vagyunk erre a menyegzőre az új szövetség jegyében, amelyet
Jézus tanítványaival kötött. Akkor meríthetünk a korsóból, ha meghallgatjuk és a
gyakorlatba is átültetjük Isten szavát.
János evangélista jeleknek nevezi Jézus csodáit, ugyanis ezekkel nem az volt a célja,
hogy ámulatba ejtse az embereket, hanem hogy felfedje az Atya szeretetét. Az első ilyen
csodás jelet éppen János beszéli el nekünk a kánai menyegző leírásával. Ez mintegy a
„bejárati kapu”, ahova föl vannak vésve a szavak, melyek megvilágítják Krisztus egész
misztériumát, és megnyitják a tanítványok szívét a hit előtt.
Jézus a kánai menyegzőn kezdi meg nyilvános működését, Isten népe jegyeseként
mutatva meg magát, akit megjövendöltek a próféták; és egyben fölfedi azt a mély
kapcsolatot, amely hozzá fűz minket: ez egy új szeretet-szövetség. Mi adja a mi hitünk
alapját? Az az irgalmas gesztus, amellyel Jézus magához kötött minket. A keresztény
élet pedig válasz erre a szeretetre, olyan, mint két ember szerelme. Isten és az ember
találkoznak, keresik és meglelik egymást, ünnepelnek és szeretik egymást: éppúgy,
ahogy a szerelmes férfi és nő az Énekek Énekében. Minden más ebből a kapcsolatból
következik. Az egyház Jézus családja, amelyre kiárasztja szeretetét. Ezt a szeretetet őrzi
meg és akarja az egyház odaajándékozni mindenkinek.
Jézus borrá változtatja a vizet, melyet a zsidók tisztálkodáshoz használtak. Ezzel
ékesszóló jelet ad: Mózes törvényét evangéliummá, örömhordozóvá változtatja. Ahogy
Szent János írja: „A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság Jézus
Krisztus által valósult meg”. (Jn 1,17)
Mária szavai, melyeket a szolgákhoz intéz: „Tegyétek, amit mond”. Ma is azt mondja
Mária mindannyiunknak: „Tegyétek, amit – Jézus – mond”. Ezt a szép örökséget hagyja
ránk a Szűzanya. A szolgák pedig engedelmeskednek Jézusnak, aki színültig tölteti velük
a korsókat, majd felszolgáltatja a bort a vendégeknek. Ezen a menyegzőn valóban új
szövetség köttetik, és az Úr szolgái, vagyis az egész egyház új küldetést kap: „Tegyétek,
amit mond”. Az Urat szolgálni azt jelenti, hogy meghallgatjuk, és a gyakorlatba átültetjük
szavát. Ezt az egyszerű, de lényegi tanácsot adja nekünk Jézus Édesanyja, és ez a
keresztény élet programja. A korsóból meríteni számunkra egyenértékű azzal, hogy Isten
szavára bízzuk magunkat, hogy megtapasztaljuk hatékonyságát életünkben. Akkor pedig
a násznaggyal együtt – aki megkóstolta a borrá lett vizet – mondhatjuk: „Te mindeddig
tartogattad a jó bort”. Igen, az Úr továbbra is fenntartja a jó bort az üdvösségünkért,
ahogyan az az Úr átszúrt oldalából csordogál.
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Krisztus, az élő Isten Fia,
te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál
itt, a földön, a mi útjainkon,
és társunkká szegődtél a csendben
és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.
Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,
osztozzunk a megfáradtak,
a keresést feladók fáradalmaiban és a várakozók,
a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.
Szentlélek, lángoló tűz,
világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.
Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,
és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.
Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.
Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,
és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,
amelyet te viszel végbe minden élőlényben.
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Mária, Isten Igéjének anyja,
virrassz megszentelt életünk felett,
hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,
betöltse egész lényünket,
és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,
amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5),
az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket
Isten országának hirdetésében.
Ámen.
(Ferenc Pápa)
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Hol van a Krumpli?
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