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IGELAP

Olvasmány
Jón 3, 1-5. 10
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a
nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe
az Úr parancsa szerint.
Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a
városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát
öltöttek.
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől,
amellyel fenyegette őket.

Szentlecke
1 Kor 7, 29-31
Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki
örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ
dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.

Evangélium
Mk 1, 14-20
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába
ment, és hirdette az
Isten evangéliumát:
„Betelt az idő, közel
van az Isten országa.
Térjetek meg, és higygyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileaitó partján járt, látta,
hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává
teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a
hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat,
Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

Emberhalász vagyok
Uram, nem háromezret kérek én.
Ne ujjongjon tömeg, ha prédikálok.
Csak egyet adj! Te jó vagy, és tudom,
éltemet te az egyért is megáldod.
A hullámzó, zajos élettavon
– mint Péter – én is lelkeket halászom...
Hálóm csak egy piciny hal húzza le,
ha olykor-olykor csüggedezni látszom.
Tudom, hogy csónakom nagyon kopott,
S hogy hányszor szakadt hálóval merítek!
De küldj a mélyre, mondd, hogy mit tegyek,
és munkámban, – ha lankadok – segíts meg!
Ha vízre indulok, magad helyezd
botló nyelvemre az Ige „csalétkét”,
s Hozzád bármilyen nagy bűnöst küldenék,
mosd le kihulló véreddel a vétkét.
Uram, nem háromezret kérek én;
Csak annyi lángot, mécses-életembe,
hogy tüzet fogjon, akivel beszélek
Rólad, ki minden bűnöst hívsz az üdvre.
És nem kérek városokat ott fenn sem,
országodban, csak egy csöpp kis zugot,
hol égi fényed szent, örök sugára
egy megbékélt halászra – rám ragyog.
Gerzsenyi Sándor, 1959
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