ÉLŐ VÍZ

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

Nyitva áll előttünk

N

émetországban, egy székesegyház
bejáratánál találkoztam pár évvel
ezelőtt a tíz hajadon ábrázolásával,
akikről a mai vasárnap evangéliumában
olvasunk.
A főbejárat melletti oszlopok tetején
mindkét oldalon 5-5 nőalak szobra állt:
bal oldalon kendővel bekötött szemű
ostobák, kezükben üres mécsesekkel,
jobbról pedig az égő lámpásokat tartó
okosak éberen figyelve. Ezek az evangéliumi példabeszédben szereplő hajadonok fogadták a templom látogatóit.
Elgondolkoztam, vajon mit üzenhetnek évszázadok óta az érkezőknek és a
távozóknak? Az ostobák és az okosak
között a szélesre tárt kapu hívogatta az
embereket, s mintha a szobrok azt
mondták volna: „Jöjjetek, az ajtó nyitva
áll előttetek! Gyertek, vár bennetek a

Előrelátóan, bölcsen

A

z örök életre való feltámadásban
mindazok részesülnek, akik megőrizték a Krisztussal való közösséget.
Akik hűségesek maradnak hozzá, és
éberen várják őt, azok előtt nem fog
becsukódni a mennyország ajtaja. A belépőnek pedig az ember jócselekedetei
számítanak, mindaz a szolgálat, amit
önzetlenül végzünk másokért. Ezeket a
jócselekedeteket jelképezi a példabeszédben az olaj, amellyel a hajadonok
egyik része rendelkezett, a másik fele
viszont nem.
Az olaj jelképezi továbbá imádságainkat, a kísértések visszautasítását és
hűséges helytállásunkat az üldözések
idején. Mindezeket nem lehet kölcsönadni másoknak, mert mindenki szeÉvközi 32.
vasárnap
Bölcs 6,13-17
1Tessz 4,12-17
Mt 25,1-13

mélyesen felel saját üdvösségéért. E
személyes felelősségre utal, hogy az
okosak nem tudnak, nem képesek olajat adni azoknak, akiknek nincs elegendő.
Azt is megfigyelhetjük az evangéliumban, hogy mennyire praktikus, gyakorlatias, előrelátó az éberség és a
bölcsesség, amely igyekszik minden
élethelyzetre, még a hosszas várakozásra is felkészülni.
A példabeszéd szerint nem az a fontos, hogy ki tud egész éjszaka fennmaradni, hiszen az ostobák és az okosak
egyaránt elalszanak, hanem az, hogy
kik készülnek el egyetlen pillanat alatt,
amikor felébresztik őket. Az oktalanok
nem azzal követik el a hibát, hogy elalszanak a várakozás közben, hanem
azzal, hogy nem voltak előrelátóak, s
nem készültek fel kellőképpen.
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Csütörtök

2011. november 6.
Évközi 32. vasárnap
vőlegény, vár a ti Uratok, Jézus!” A
szobrok sugallta üzenetet követve pap
barátaimmal éppen be akartunk lépni a
templomba, amikor a sekrestyés pillanatok alatt becsukta a hatalmas kapuszárnyakat, s hiába mondtuk neki, hogy
messziről érkeztünk és papok vagyunk,
ő csak annyit mondott, hogy jöjjünk
vissza délután, s elment ebédelni.
Délután kinyitották újra a templomot,
s visszatérvén be is mehettünk. Közben
volt időnk elgondolkozni azon, milyen
érzés kívül maradni, megtapasztalni azt,
hogy becsukják előttünk a kaput és
nem tudunk bemenni, bármire is hivatkozunk.
A mennyország kapuja előtt semmiképpen sem szeretnék így járni, nem
örülnék, ha bezárulna előttem.
Legyünk bölcsek, akik mindenkor készen állunk az Úr eljövetelére. Az üdvösség ajtaja nyitva áll előttünk.

Édesanya imája

V

ilág kormányzója,
kegyes
Isten!
Te szabod ki minden ember életútját és
hivatását. Arra rendeltél, hogy szavaimmal és tetteimmel, testemmel és lelkemmel az életet szolgáljam
családomban, és minden nap segítőkész, tevékeny szeretettel végezzem
szolgálatomat.
Ezen az úton mindig együtt vagyok
veled, mert minden szolgálat a te megváltó szeretetedből fakad. Te vagy az,
aki bennünk élsz, és általunk teszed
csodálatos tetteidet. Hadd menjek tovább, állhatatosan ezen az úton, és ha
letérnék, téríts vissza!

Péntek

Szombat

Bölcs 13,1-9
Lk 17,26-37

Bölcs 18,14-16;
19,6-9
Lk 18,1-8
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