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

Végső idők

M

J

inden bizonnyal még az amerikai
filmrendezők fantáziáját is megmozgatná mindaz, amiről Jézus a mai
evangéliumban beszél.
Az utolsó napokról szólva azt
mondja, hogy „kő kövön nem marad”,
minden elpusztul, az országok és nemzetek háborúzni fognak egymás ellen,
földrengések és éhinség lesz mindenütt,
„félelmetes tünemények és rendkívüli
jelek tűnnek fel az égen” (Lk 21,11), a
tanítványokat pedig üldözés fogja érni.
Az egyházi év utolsó előtti vasárnapján,
a Krisztus király ünnepét megelőző vasárnapon az utolsó 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 állhatatosan megőrizni hitét, ki ragaszkodott hűségesen
az Úrhoz, s ki készült fel lelkileg a vele
való találkozásra.
Az evangéliumi leírásban mégsem 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.
Jézusnak ez a kijelentése egyértelműen azt jelenti, hogy a végső időkben,
s talán ma is, egyesek Jézus helyébe
akarnak lépni, Istennek képzelvén magukat. Ne engedjünk az önimádat kísértésének, hiszen Krisztus a mindenség
királya és a mi életünk Ura. Ne önmagunk, hanem Krisztus legyen életünk
középpontja.

Bölcsesség és tisztánlátás

U

ram, segíts, hogy ne engedjek a megtévesztésnek és a félrevezetésnek!
Bölcsességet és tisztánlátást kérek tőled, hogy megkülönböztessem a te igazságodat az emberek hamisságától. Te Úr vagy az
egész világ és az egész természet felett, és hatalmad van, hogy legyőzd a gonoszságot. A te segítségeddel én is le tudom győzni a rosszat. Életem biztonságban
van a te kezedben, s ha hűséges maradok hozzád és hitemhez, akkor nem veszíthetem el az üdvösséget. Add, hogy semmiféle veszély, még az életveszély
miatt se tagadjam meg hitemet, hanem a Szentlélekre hallgatva tegyek tanúságot
rólad!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
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ézus egyértelművé teszi, hogy nem
a végső idők bekövetkezésének időpontja a lényeges, hanem, hogy tanítványai kitartsanak mellette.
Lesznek, akik éppen Jézusra hivatkozva akarják félrevezetni az embereket. Bölcsesség és tisztánlátás kell
ahhoz, hogy megkülönböztessük a
krisztusi igazságot az emberek hamisságától. A könnyű ígéretek sok ember
fülének jobban tetszenek, mert nem
kívánják meg az isteni értékrendhez
való ragaszkodást. Krisztus tanítványának egyedül az Urat szabad követnie, s nem szabad félelembe
burkolóznia, ha az említett jeleket
látja. A végső időknek hatása van jelen
életünkre, ha felismerjük a bennünket
figyelmeztető isteni jeleket.
Jézus a végső időkben bekövetkező
félelmetes jelekről és rendkívüli természeti jelenségekről beszél, amelyek
a világot sújtani fogják, valamint üldözésekről, és a gonosz emberi erők elszabadulásáról. Az embereket félelem
fogja eltölteni mindezeknek a veszedelmeknek a látványa miatt. A földrengések, a szökőárak vagy a
hurrikánok hatalmas pusztítását látva
könnyen el tudjuk képzelni mindezeknek a megvalósulását, s talán egyesek
a mai időkben látják megvalósulni a
Jézus által mondottakat.
Az utolsó idők bekövetkezése idejét
nem tudhatjuk, s nem tűnik valószínűnek, hogy a közeljövőben bekövetkezik. Ez viszont nem ad okot a
könnyelműségre senki számára, hiszen az életből távoznunk kell, s akkor
számot kell adnunk Istennek. Az üdvösség elnyerésének szándéka vezessen bennünket életünkben!

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Krisztus király

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

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

1Mak 4,36-37.52-59
Lk 19,45-48

1Mak 6,1-3
Lk 2027-40

2Sám 5,1-3
Kol 1,12-20
Lk 23,35-43
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