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Uram, Istenem, virrasztva kereslek.
Téged szomjaz a lelkem. (Zsolt 62,2)

A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik,
akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre
megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá.
Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál
ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, aki érte virraszt,
hamar megszabadul a gondtól.
Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá,
barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden
szándékukban találkozik velük.

Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozat-
lanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a
többiek, akiknek nincs reményük.
Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten
vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta
tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz,
akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük
balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat,
de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban
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olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind
elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: "Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek
mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák
kérték az okosakat: "Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink
kialvóban vannak!" Az okosak ezt válaszolták: "Nem lehet,
nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a
kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később
megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: "Uram, uram! Nyiss
ajtót nekünk!" De ő így válaszolt: "Bizony mondom nektek, nem
ismerlek titeket!"
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Az Isten országába vezető út nem okvetlenül hasonlít napfényes tavon való
vitorlázáshoz. Az odavezető út inkább egy ideodahányódás, vihar és nyugalom
váltakozása. A mai evangélium világosan megfogalmazza az ehhez az úthoz
szükséges tudnivalókat, és ez vajmi kevéssé fedi azt, amit a farizeusok, írástudók
és "rendes" hívők élete elénk tár: az okos szűzekre éberek és mindig készen
állnak, hogy fogadják a bármikor bekövetkező beteljesedést. Ez a téma mindig
visszatér a Máté-evangéliumban.
A szüzek: olyan kép, amely ennek a résznek a lényegét fejezi ki: a mennyek
országáról és annak beteljesedéséről szól. Az éberség nem azt jelenti, hogy
szakadatlanul ébren kell lenni, hiszen az okos szüzeket is ellepte az álom. Ez
önmagában még nem rossz. Mégis előrelátóak, a balga és felkészületlen
szüzekkel szemben, készek a vőlegény váratlan érkezésére. Lámpáik tele vannak
olajjal, vagyis meghallgatták az evangéliumot és aszerint éltek, felkészültek. A
balga szüzek későn érkeznek az olajjal: aki nem Isten igéjére irányította életét,
az már nem tudja behozni mulasztásait az örök mennyegző kezdetéig.
Régi zsidó meggyőződés szerint a Vőlegény az éjszaka közepén érkezik. Azon
az éjjelen, amely a örök húsvét kezdetét hordja magában, mindenki, aki hitt
Krisztusban megtapasztalja az élet teljességét, amely a keresztséggel
megkezdődött. Már Pál is meggyőződött erről (ld.: 2. olvasmány): Jézus Krisztus
meghalt és feltámadt, ezért Isten egyesít mindenkit, aki Krisztusban halt meg és
aki hite által Krisztusban él, hogy mindörökké Vele legyenek. Ez a mi hitünk is,
ami megakadályozza, hogy elnyeljen minket a reménytelenség és a
kétségbeesés, és ami segít, hogy vígaszt nyújtsunk egymásnak.
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szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik
azoknak, akik vágyódnak rá.
Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve
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megszabadul a gondtól.
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Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozat-lanságban
hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek
nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt,
akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.
Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az
Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A
parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr
maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak
fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk
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