2. évközi vasárnap 2012.
Bevezetés
Mester hol laksz? Kérdezték
egykoron a Jézust követni akaró halászok. Jertek! Lássátok! A jertek,
lássátok jézusi hívás nekünk is szól.
El is fogadjuk meghívását és minden
vasárnap vendégül is lát bennünket
Jézus itt a templomban. S a vendégül
látás után a mi feladatunk is az, amit
az apostolokká tett halászok tettek,
hívjuk testvéreinket is Jézushoz.
Szoktunk-e mi erre a feladatunkra
gondolni?
Kirie litánia
Urunk, Jézus Krisztus, Te az élő Isten Fia vagy. Uram irgalmazz
Urunk, Jézus Krisztus, Te a világ
Világossága vagy, ki megvilágosítja e világot. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus, Te az Isten
Báránya vagy, aki elveszed e világ bűneit.
Uram irgalmazz!”

Evangélium után
„A két tanítvány követni kezdte Jézust.”
E szavak hallásakor, gondolatunk a Jézus követése körüli kérdésekre irányul. Tényként állapíthatjuk
meg, hogy gyermekkorunk úgynevezett népegyházi korszaka szinte mindenütt véget ért. Az a korszak, amikor az egész társadalom lényegében
kereszténynek vallotta magát, mikor
a magát hitetlennek, ateistának valló
ember ritkaságszámba ment. Az a
korszak, amikor az emberek tömegesen jártak vasárnaponként a szentmisére. Ez a korszak véget ért. Sajnos
ma nem növekszik, mint a kezdet
kezdetén, hanem csökken a Krisztust
követők száma.

Ma az Egyház egy új pogány
korszak előtt áll. Egy olyan korszak
előtt, amikor az emberek nagy többségének nincsenek világos fogalmaik
a kereszténységről, Jézus Krisztusról, az Istenről. Ha vannak is, azok a
legtöbb estben eléggé torzak.
De erről a legtöbb ember nem
is tehet, mert önhibáján kívül alakult
ki bennük. A tévé, rádió, s a médiumok tudatos, keresztényellenes tudatformálása által. És még sorolhatnám tovább, hogy minek köszönhetően.
Annak idején, hiába kérte a
Szentatya is, hogy vegyék bele az
EU alkotmányának preambulumába
a keresztény gyökereket is. Nem vették be. Ma már a még meglévőket is
kegyetlen módszerekkel irtják a társadalmak életéből is. Az EU alkotmányára hivatkozva zúdítanak szitok
áradatot a magyar kormányra.
Mit vétett Magyarország, hogy
ilyen szitokáradat ömlik hazánkra a
világ legtávolabbi részeiről is.
Nagyon sok, velünk együtt-érzőgondolkodó írásaiból idézhetnék.
De kellemes meglepetésemre a minap, az erre adható legszelídebb választ olvashattam Székely János püspökúrtól a Magyar Kurírban. Ebből
idézek most egy részt.
Mi ennek a gyűlöletnek az
oka? A valódi ok az, hogy hazánk
olyan alapvető emberi értékek mellé
állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdődik, amely azt állítja, hogy a magzat
életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve, hogy Magyarország

védi a házasság intézményét, mint
férfi és nő között létrejött életszövetséget. Az alkotmány azt is kijelenti,
hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.”
Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az
emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása Vádlóink szerint alkotmányunk sérti a vallásszabadságot, a homoszexuálisok egyenjogúságát és a nők jogát a magzatelhajtáshoz.
Mi több, a magyar kormány
átmeneti külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait,
nehogy a példa ragadós legyen. A
hazánkat érő támadások oka alapvetően ez.
Egy velünk nem szomszédos
ország újságszerkesztője, vallja az
előbbi okokat, de még erősebb okokra mutat rá.
A lap szerzője úgy véli, a demokrácia helyett egészen mást félt a
Magyarországot támadó uniós kritikazuhatag.
A cikkíró meggyőződése szerint ugyanis a magyar alaptörvénnyel
szemben kidomborodó uniós kritikák
veleje nem az alkotmányosság nemléte, avagy a demokrácia megszűnése.
Nem azért ömlik a szitokáradat hazánkra, mert az unió félti a demokráciát, hanem azért, mert az új
alaptörvény akadályozza a volt keleti
blokk országainak a gyarmatosítását.
Az ateista Nagyhatalom az elmúlt

évtizedekben céltudatosan tisztította
meg a keresztény örökségtől és a
nemzeti hagyományoktól Európának
ezt a részét „Amit nem ért el az ateista Nagyhatalom az, reményeik szerint, sikerülni fog az Európai Uniónak.”
De ha Ő, (nagybetűvel) - fejezi be cikkét az újságíró, - akihez a
magyar alkotmány fohászkodik, közbelép, akkor ennek egészen más vége lehet...”
De ezt ne úgy képzeljük el,
hogy majd Ő, az Isten rendbe hozza
a dolgokat, mi pedig ölbe tett kézzel
kivárjuk a végét, mert Isten semmit
nem tesz a mi közreműködésünk nélkül.
Ha nem hiszünk abban, hogy
másként is lehet, mint ahogyan a
pénzvilág szeretné, és feladjuk a bátor tanúságtételt, amely nyitott minden ember felé, amely a legnagyobb
erősségünk, - az Európai Parlament
Elnöke szerint – a politikában is, akkor bennünket fognak kárhoztatni az
európai eszme szétporladásáért.
Ugyancsak az Európai Parlament elnökének parlamenti imájából
vett szavak szerint: „Az értékek eltűnése sokkal veszélyesebb Európa, és
teszem hozzá én, hazánk számára,
mint a tőkehiány”.
Miként az evangéliumban említett két halász, úgy mi is, kövessük
hát Krisztust. És hívjunk másokat is,
hívjuk honfitársainkat is, hogy ne
egyre kevesebben, hanem ellenkezőleg, mint a kezdet kezdetén, egyre
többen legyünk, keresztény-nemzetei
értékeink őrzői.
Ámen
F. F.

