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

A

z egyházi év vége felé közeledve a
szentmise liturgiája az utolsó
időkre, Jézus második eljövetelére irányítja figyelmüket. Az evangéliumból
három fontos elemet emeljünk ki ezzel
kapcsolatban: a felkészült várakozást, a
jeleket és az Emberfia végidőbeli tevékenységét.
Emberként szeretnénk tudni, hogy
mikor következik be a végidő. Jézus újbóli eljövetele biztosra vehető, de pontos idejét egyetlen ember sem tudhatja.
Ő mondja: „azt a napot vagy órát
senki sem tudja” (Mk 13,32). De vajon
fel lehet készülni egy ilyen esetre? Igen.
A keresztény ember állandó várja az
Úrral való találkozást. Arra törekszik,
hogy lelkét tisztán és bűn nélkül őrizze.
Ha a végső idők bekövetkezésének
pontos dátumát nem is ismerjük, Jézus
szavai szerint mégsem fog egészen váratlanul bekövetkezni, hiszen égi jelek és
természeti jelenségek fogják jelezni. A
jelek csak akkor érnek valamit, ha azokat felismerjük. A jeleket mindenki látni

fogja, de nem mindenki fog azoknak jelentőséget tulajdonítani és nem mindenki fogja megérteni jelentésüket.
Hittel nézzük az égi jeleket, hogy üdvösségünk érdekében felismerjük azokat!
A végső időkben újra eljön Jézus. Ő
az emberiség megmentője, s egyedül az
ő segítségére számíthatunk. Amikor
Jézus „nagy hatalommal és dicsőséggel eljön”, összegyűjti választottait. A
széteső világban összegyűjti tanítványait, és a megszűnő világ helyett beve-

zeti őket, elvezet minket egy új világba,
az örök életbe. Jézus nem a bolygónkat
akarja megmenteni, hanem minket, embereket és a mi lelkünket.
A változó világban biztos pontot keresünk. A divatos elméletek sodrában
maradandó tanítást keresünk. Jézus
mondta: „Ég és föld elmúlnak, de az
én igéim soha el nem múlnak” (Mk
13,31). Az ő szavaiban találjuk meg az
igazság örökérvényű tanítását, amely
utat mutat számunkra az örök életre.

Mikor jön el a világvége?

Hitből fakadó tett és ima

K

U

önnyen beláthatjuk, hogy ha valaminek van időbeli
kezdete, akkor annak lesz vége is. Egyedül Isten örökkévaló, akinek nincs kezdete és vége. Isten létezése nem
köthető az időhöz, de rajta kívül minden az időben létezik.
Az embernek az élete elkezdődik és be is fejeződik. Az
Isten által teremtett világnak szintén volt kezdete, és minden bizonnyal lesz egyszer vége is. A világ vége egyszer biztosan bekövetkezik, arról azonban nincs biztos tudásunk,
hogy ez mikor fog megtörténni. Semmilyen alapja nincs
azoknak az elképzeléseknek, tudományosnak tűnő elméleteknek vagy éppen vallási indítékú híreszteléseknek, amelyek szinte napra pontosan előre megmondják, hogy mikor
lesz vége a világnak. Ezt előre nem tudhatjuk.
Évközi 33.
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Dán 12,1-3
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Mk 13,24-32

Hétfő,
Árpád-házi
Szent Erzsébet

ram, Jézus Krisztus! Add nekem kegyelmedet, hogy akkor is boldognak érezzem magam, ha hitem miatt szavakkal vagy
cselekedetekkel bántanak. Bár a világban
élek, mégsem vagyok a világé, mert egész életemmel téged
akarlak szolgálni. Add nekem a hit ajándékát! Add nekem a
hithez való hűség kegyelmét! Add nekem a hitben való kitartást és növekedést! Tudom, hogy hitből fakadó jócselekedeteimmel biztosíthatom üdvösségem. Tudom, hogy
hitből fakadó imáimmal segíthetek másokat az üdvösség
útján. Segíts, hogy tetteim és szavaim dicsőséget szerezzenek neked, aki mindenkit az örök életre hívsz.
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
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Krisztus király

Jel 3,1-6.14-22
Lk 19,1-10

Jel 4,1-11
Lk 19,11-28

Jel 5,1-10
Lk 19,41-44

Jel 10,8-11
Lk 19,45-48

Jel 11,4-12
Lk 20,27-40

Dán 7,13-14
Jel 1,5-8
Jn 18,33b-37

1Jn 3,14-18
Lk 6,27-38
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