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Kő kövön nem marad!

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

Rendkívüli jelek

A

végső időkben „nemzet nemzet
ellen és ország ország ellen támad.
Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség
és dögvész. Félelmetes tünemények és
rendkívüli jelek tűnnek fel az égen”(Lk
21,10-11) - figyelmeztet Jézus.
Az evangéliumi leírásban nem a félelmetes jelekről szóló mondatok a legjelentősebbek, hanem a következő:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek
titeket! Sokan jönnek az én nevemben,
s mondják: „Én vagyok”. Ne kövessétek
őket!” (Lk 21,8) – mondja Jézus.

Amikor újra eljön

A

filmkészítők gyakran dolgoznak
fel katasztrófákat alkotásaikban.
Évekkel ezelőtt azt gondoltuk, hogy
a filmes katasztrófaláz egy idő után
alábbhagy, de nem így történt. Éppen
ellenkezőleg, egyre nagyobb természeti
csapásokat visznek filmre, amelyeknek
persze nincs sok alapja, hanem csupán
a fantázia szüleményei. Korábban csak
egy várost fenyegetett a vulkánkitörés
vagy a földrengés, de mostanra már a
világűrből érkeznek a félelmetes nagyságú meteoritok, amelyek az egész Földet elpusztíthatják. A régebbi filmeknél
elég volt egyetlen ember is, hogy megállítsa a veszélyt, az újabbaknál már
egész csapat fáradozik a világ megmentésén.
Minden bizonnyal még az amerikai
filmrendezők fantáziáját is megmozgatná mindaz, amiről Jézus a mai evanÉvközi 33.
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Jézusnak ez a kijelentése egyértelműen
azt jelenti, hogy a végső időkben, s talán
ma is, egyesek Jézus helyébe akarnak
lépni, Istennek képzelvén magukat.
Mindazok, akik ilyen értelemben azt
mondják, hogy „Én vagyok Krisztus”,
ember létükre Isten helyébe állnak.
Nagy kísértés az ember számára, hogy
Isten létét tagadja, de az is hogy önmagát istenítse, s teremtményként azt gondolja magáról, hogy ő a Teremtő.
Ne engedjünk az önimádat kísértésének, hiszen Krisztus a mindenség királya és a mi életünk Ura. Ne
önmagunk, hanem Krisztus legyen
életünk középpontja.
géliumban beszél. Az utolsó napokról
szólva azt mondja, hogy „kő kövön
nem marad”, minden elpusztul, az országok és nemzetek háborúzni fognak
egymás ellen, földrengés és éhínség
lesz, rendkívüli jelek tűnnek fel az égen,
a tanítványokat pedig üldözés éri.
Az egyházi év utolsó előtti vasárnapján a végső időkre gondolunk, amikor
Krisztus újra eljön a világba. E visszatérés döntő lesz a világ számára és az
emberek számára is. Ekkor majd eldől,
hogy ki tudta megőrizni hitét, s ki készült fel a vele való találkozásra.
Mi keresztények, Jézus mennybemenetele óta ebben a Krisztust váró
korban élünk, olyan időben, amikor
Krisztus dicsőséges második eljövetelét várjuk. Az Úr eljöveteléről soha
nem szabad elfeledkeznünk, hiszen
akkor hűtlen szolgákhoz hasonlítanánk,
akiket meglepetésként és felkészületlenül ér az úr érkezése. Ne veszítsük el
éberségünket!
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A szív öröme

A

jándékozd nekem a te kegyelmedet, jóságos Uram, az legyen
velem, és te tevékenykedj bennem!
Maradj velem a végső beteljesedésig!
Akaratod legyen a saját törekvésem: azt
szeretném követni, mindenben egyetértve veled.
Adj, Uram, Istenem, téged megismerő
értelmet, téged kereső buzgalmat, téged
megtaláló bölcsességet.
Add, hogy életem előtted kedves legyen, állhatatosságom téged várjon; és
adj bizodalmat, amely téged végül majd
átkarolhat.
Engedd, hogy benned találjam meg
megnyugvásomat, mert egyedül te vagy
a béke. Rajtad kívül csak viharok és zavarok találhatók itt a földön, te azonban
a legfőbb jó vagy, a szív öröme örökkön
örökké.
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