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

Talál-e hitet?

J

Újra eljön

N

yugat-Európa egyes országaiban
vagy Amerikában a hívők számának csökkenése miatt az utóbbi időkben több helyen bezárták a
templomokat. Sem szentmisét, sem
más szertartást nem tartanak bennük, a
hívek egy másik, közeli templomba járnak istentiszteletre.
A püspökségnek vagy a helyi egyházközségnek komoly fejtörést okoz, miként hasznosítsák az épületeket a
jövőben. Van, ahol múzeumot vagy kiállítótermet alakítottak ki, másutt orgonakoncerteket,
hangversenyeket
tartanak.
A hollandiai Utrecht városában egy
könyvesbolt lett a templomból. Az építészeket dicséri, hogy úgy tervezték
meg a három emelet magas galériát, a
lépcsőket és a könyvespolcokat, hogy
tiszteletben tartották az épület templom-jellegét. A XIV. századi épület
szerkezetét nem bántották, még az orgonát is meghagyták, hanem úgy helyeztek el minden könyvesbolthoz
tartozó építészeti elemet, hogy azokat
bármikor könnyen el lehet távolítani
anélkül, hogy kárt tennének az épület-

ben. Szóval, meghagyták annak lehetőségét, hogy újra templom legyen egyszer majd e helyen.
Napjainkban valóban sokan elfordulnak Istentől, az Egyháztól, a hittől, a
vallástól, de talán nem kellene mindent
felégetniük, lerombolniuk maguk mögött. Talán érdemes volna meghagyni a
lehetőséget, hogy visszatérjenek a
hívők közösségébe. Talán érdemes
volna nyitva hagyniuk egy kaput, amelyen Isten visszatérhet életükbe.
Mert abban biztosak lehetünk, hogy
az Úr eljön, újra eljön a világba. Valószínűleg nem a mi hátralévő életünk néhány évében, évtizedében fog ez
bekövetkezni, de biztosan meg fog egyszer történni. És abban is biztosak lehetünk, hogy halálunk után Isten elé
kell állnunk. A számonkérés viszonylag
egyszerű lesz. Ezt írja le a mai evangélium. Isten azt fogja megkérdezni tőlünk, hogy mire használtuk földi
életünket? Csak magunknak gyűjtögettük az anyagi javakat vagy valami hasznosabbat is tettünk? Csak magunkkal
törődtünk vagy megnyitottuk-e szívünket embertársaink felé? Azt kérdezi
majd, hogy felismertük-e Krisztust a
szegényekben és rászorulókban és segítséget nyújtottunk-e?

ézus mondta: „Csak az a kérdés,
hogy amikor az Emberfia eljön,
talál-e hitet a földön?” (Lk 18,1-8).
Az Úr végső időkben várható jövetelére gondolva, mi is ezt kérdezzük.
Talál-e hitet, talál-e hívő embereket a
földön? Vagy csak könyvesboltokat,
olvasó embereket talál? Vagy koncerttermeket, ahol a művészi szépség mögött senki nem veszi észre a lelki
kincset? Vagy múzeumokat, ahol az
egykori vallásos élet tárgyi emlékeit
őrzik? Talál-e hitet a földön?
Az igazságot kereső embereket,
életük magasztosabb célját kereső embereket biztosan fog találni. Mert az
igazság keresését senki nem ölheti ki
az ember szívéből.

Átadni a hit kincsét

U

runk, Jézus, te vagy a mindenség
királya! Hittel várjuk eljöveteledet és a veled való találkozást.
A hitről való tanúságtétel minden
korban bátorságot kíván a keresztényektől, tőlünk. Bátorságot, hogy az
üldözések idején, az elutasításokat
megtapasztalva vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése.
Annak tudatában élünk, hogy a te
megbízásodból, a te munkatársadként
adjuk tovább a hitet. Nevelj minket az
alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem
téged és a te örömhíredet hirdessük!
Segíts minket, hogy hitünkben erősödjünk, és munkálkodjunk azon,
hogy a következő nemzedékeknek átadjuk a hit kincsét!

Krisztus király

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Ez 34,11-12.15-17
1Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

Jel 14,1-3.4b-5
Lk 21,1-4

Jel 14,4-19
Lk 21,5-11

Jel 15,1-4
Lk 21,12-19

Jel 18,1-2.21-23;
19,1-3.9a
Lk 21,20-28

Jel 20,1-4.11 - 21,2
Lk 21,29-33

Jel 22,1-7
Lk 21,34-36
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Advent 1.
vasárnapja
Iz 63,16-19; 64,1-8
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37

