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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Évközi 33. vasárnap

A kevésben hű voltál, sokat bízok rád!
Az Urat várva

A

z elmúlt években Magyarországon
több esetben előfordult, hogy egy
cég egyszerűen eltűnt a befektetők pénzével vagy tönkrement és nem tudta
visszafizetni azt.
Bizalmi pénzügyletről hallottunk az
evangéliumban. Egy úr rábízza vagyonát a szolgákra, hogy kamatoztassák
azt távollétében. Egyesek vállalják a kereskedés kockázatát és kétszer annyit
tudnak visszafizetni az úr visszatérésekor. A harmadik szolga azonban, aki félelmében inkább elásta a pénzt, csak
ugyanannyit tudott visszaadni. Az úr,

Éber várakozás

A

hívő emberre jellemző, hogy várja
Urának eljövetelét.
Mi, keresztények, Jézus mennybemenetele óta Krisztust váró korban élünk,
olyan időben, amikor Krisztus dicsőséges második eljövetelét várjuk. Erről a
várakozásról soha nem szabad elfeledkeznünk, hiszen akkor a hűtlen szolgákhoz
hasonlítanánk,
akiket
meglepetésként ér az úr érkezése. Ne
veszítsük el éberségünket!
Várakozásunk nem tétlenséget jelent,
hanem azt, hogy szem előtt tartva a
ránk váró ítéletet, felelősséggel használjuk mindazt, amit Isten ránk bízott.
Nem elegendő a hagyományok őrzése
és az azokhoz való ragaszkodás, hanem
fejlődnünk és növekednünk kell. Kamatoztassuk emberi értékeinket!
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aki tőle is azt várta, hogy kamatoztassa
a rábízottat, haragjában megbüntette őt,
a többiek pedig jutalomban részesültek.
Könnyen felismerjük, hogy ez a történet valójában nem a pénzről szól, és
nem arra vonatkozóan ad nekünk tanácsot, hogy jól nézzük meg, melyik
bankra bízzuk pénzünk kezelését. A
példabeszéd Jézus azon beszédeinek
sorába illeszkedik, amelyek a végső
időkről, az Emberfia végső eljöveteléről
szólnak.
A talentumokról szóló mai beszéd az
Úr visszatéréséről és az elszámolásról
szól, és arra tanít bennünket, hogy milyen magatartással várjuk Jézus második eljövetelét.
Az Úr eljövetelét próbatételek előzik
meg, amelyek magát az Egyházat és
annak tagjait érintik. Az Egyház szüntelenül várja Krisztus jövetelét, amely a
történelem bármelyik pillanatában bekövetkezhet, de előbb át kell mennie a
próbatételeken.
Krisztus eljövetele ítéletet jelent,
tehát mindenkinek számot kell adnia
hitéről. Máté, Márk és Lukács evangéliuma ezt az ítéletet, illetve számonkérést inkább a távoli jövőbe, a végső
időkre helyezi, ezzel szemben János
evangélista azt hangsúlyozza, hogy az
ítélet már azáltal megtörtént, hogy az
Atya elküldte Jézust a világba, s minden
embernek állást kell foglalnia, hogy
hisz-e Őbenne. Aki hisz benne, az nem
esik ítélet alá, aki viszont nem hisz, az
ítéletet von magára (Jn 3,18-19). Az ítélet szempontjából tehát a hit, a mi személyes válaszunk a döntő.

Hitet ébreszteni

I

stenem,
akitől
minden szeretet
ered! A te szeretetedet akarom sugározni
gyermekeim felé.
Eggyé válok azokkal, akik szeretetemet elfogadják, ezért kérlek, segíts,
hogy miközben földi táplálékkal látom
el a rám bízottakat, lelki eledellel is
tudjam táplálni őket.
Miközben testi bajaikban ápolom
őket, lelküket is képes legyek gyógyítani. Hitemmel az ő hitüket növeljem,
reménységgel az ő reményeiket is erősítsem, szeretetem bennük is szeretetet
fakasszon! Felelős vagyok értük, mert
szelíddé tudom tenni őket, hatni tudok
rájuk, és önmaguk gyarlóságaitól is
meg tudom védeni őket.

Szerda

Csütörtök

Péntek

2Makk 7,1.20-31
Lk 19,11-28

1Makk 2,15-29
Lk 19,41-44

1Makk 4,36-37.52-59 Szent Erzsébet
Lk 19,45-48
1Jn 3,14-18
Lk 6,27-38

Élő víz - hitéleti kiadvány w Kiadja: Zalalövői Plébánia H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. E-mail: zalalovo@gmail.com w Szerkeszti: Horváth István Sándor plébános

Szombat,

Krisztus király
vasárnapja
Ez 34,11-12.15-17
1Kor 15,20-26a
Mt 25,31-46

