
a szentmise evangéliumi szakaszához  

Téged keres mindenki! 
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+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

Téged keres mindenki! 

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon 

anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, 

megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. 

Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől 

megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat 

meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem 

engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. 

Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott 

helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt 

mondták neki: „Téged keres mindenki!” 

De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is 

hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a 

zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. 
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Idő: 5 perc 

Miután mindenki választott magának egy párt, az egyikük behunyja a szemét, és a 

párjára bízza magát. Ő a „vak” kezén tartott ujjaival vezeti, lehetőleg minél nehezebb 

terepen. Egy „vakot” egymás után két ember is vezethet. Mondja el, érzett-e különbséget! 

Ezt követően üljünk körbe és olvassuk fel a vasárnapi evangéliumot (Mk 1,29-39) az 

előző oldalon, majd pedig a következő elmélkedést: 

Amikor megvalljuk hitünket Jézusban, Isten egyszülött Fiában, gyakran azt 

feltételezzük, hogy az életünk könnyebb lesz. Jézus valóban arról tanított, hogy az ő igája 

könnyű (Mt 11,30), a Zsidóknak írt levél szerzője pedig a szombatról mint a nyugalom 

napjáról beszélt (Zsid 4,9), de ezek a példák arra tanítanak, hogy meg kell tanulnunk 

mélyen bízni Istenben, és nem pedig arra, hogy Jézust könnyű követni. Mi, akik az Úr 

akaratát követjük és megtartjuk, abban bízunk, hogy Ő szívén viseli a mi legfőbb 

vágyainkat (Jer 29,11; Róm 8,28). Az Isten Szentlelkének segítségével, aki bennünk és 

általunk munkálkodik, meg tudunk birkózni azokkal a dolgokkal, amiken épp 

keresztülmegyünk.  

Ahhoz, hogy megbirkózz azzal, amin most épp keresztülmész, szemléletváltásra van 

szükség. Ahelyett, hogy azt kérdezed, „Miért pont én?”, kérdezd azt, hogy „Uram, hogyan 

cselekedjem?”

Kérdések: 

– Tudom-e Istent úgy követni, mint a játékban a vezetőt? 

– Mik homályosítják el látásomat Isten vezetésének észrevételétől? 

– Isten miért nem veszi el a problémákat az életünkből, ha átadtuk az 

életünket Jézusnak? 

– Szerinted mit tenne Isten, ha így imádkoznál: „Uram, segíts meg 

hitetlenségemben!”? 

– Mikor mondtad azt az életed során, hogy „Miért pont én?”  

– Mit gondolsz, mi történne, ha ehelyett inkább azt kérdeznéd, hogy „Uram, 

hogyan cselekedjem?” 

– Mivel küzdök jelen élethelyzetemben? 

– Van-e valaki, aki(k)től segítséget kérhetek? 
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Az elhangzottak alapján egymásért mondott imádsággal zárjuk az 

alkalmunkat! 

A Lectio divina iunior segédanyag kiadványok elsődleges célja, hogy az imádságos bibliaolvasáshoz interaktív 

feladatokkal, játékokkal segítséget nyújtsanak a fiatalabb generációknak is, kiegészítve ezzel a Lectio divina 

segédanyagban foglaltakat. 

Lectio divina iunior segédanyag 

Évközi 5. vasárnap („B” év) 

Borítófotó © Cathopic 

Az élménypedagógiai foglalkozás forrása: www.atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/bizalomerosito-jatekok.html 

Elmélkedés forrása: http://napiremeny.blog.hu/2012/01/22/uram_hogyan_cselekedjek  
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