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Térjetek meg,
mert elközelgett a mennyek országa!
Üdvösségünk szolgája

A

mai evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus megkezdi nyilvános működését.
Jézus harmincéves, felnőtt férfi, akinek szavára már odafigyelnek az emberek. Eddig Názáretben nevelkedett,
most pedig fellép a nyilvánosság előtt.
Mindjárt az elején világossá teszi
programját, tanításának lényegét: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennnnek országa!”
Úgy tűnik számunkra, hogy mindaz,
amit Máté evangélista a mai evangéliumi szakaszban leír, egyetlen nap alatt
történt, de a valóságban mindez hoszszabb időt vett igénybe. A történetbe

Jézus tanúi

N

yilvános működésének kezdetekor Jézus tanítványokat gyűjt
maga köré. Olyan embereket, akikkel
megosztja életét, s akiknek később az
lesz a feladata, hogy a mesterüktől hallott tanítást továbbadják, s elmondják
majd mindazt, amit az Úr tett.
A tanítványok a Jézussal való mindennapi együttlét során megtapasztalják, hogy Jézus éli is mindazt, amit
hirdet. Először tehát Krisztus életének,
csodáinak és tetteinek tanúivá válnak,
hogy aztán az ő küldötteiként mindennek hirdetői legyenek.
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minden bele van sűrítve, amit Jézus a
következő három évben nap mint nap
tenni fog: tanít, csodás módon gyógyít
és tanítványokat gyűjt maga köré.
E tevékenységeiből kiderül, hogy az
embereket akarja szolgálni. Tudjuk,
hogy a mennyei Atya küldte őt el a világba, tehát minden amit tesz, szolgálat
az Atyának, ugyanakkor szolgálatot
végez azoknak, akikhez elküldetett.
Jézus megváltásunknak és üdvösségünknek a szolgája lesz. Az embereket
szolgálja azzal, hogy tanítja őket, a betegeket szolgálja azzal, hogy meggyógyítja őket és a közösséget szolgálja
azáltal, hogy olyan tanítványokat gyűjt
maga köré, akik távozása után folytatják
az általa megkezdett munkát. Szolgálatát a mi érdekünkben végzi.
got rejt számunkra. Jézus nem arra
hívta meg egykor az apostolokat és a tanítványokat, hogy egy eszmének, filozófiának vagy gondolkodásmódnak a
hirdetői legyenek, hanem az ő személyének a tanúi. Legyenek az Isten Fiának tanúi! Ismerjék meg életét, ismerjék
meg, hogy mi a küldetése, lássák csodás
tetteit, s lássák, hogyan él az emberek
között. Az Úr távozását követően ezt
kell majd elmondaniuk, erről kell majd
tanúságot tenniük.
A mi számunkra sem elegendő
Jézus tanításának megismerése, hiszen minket is arra hív, hogn kössünk barátságot vele, s legnünk
tanúi a világban. Keresztényként mi
is az ő küldöttei vagyunk, akik szeretetét hirdetjük.
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Maradj mellettem!

U

ram, ne távolodj el tőlem, maradj
mellettem! Kihez vagy közel,
Uram? A megtört szívűekhez. Távol
vagy a kevélyektől, közel az alázatos
szívűekhez.
Ne higgyék a gőgösök, hogy elrejtőzhetnek színed elől: Távolról fölismered a dicsekvő farizeust, és a vámos
mögé állva megsegíted a bűnbánót.
Uram, távol áll tőlem, hogy igaznak
tartsam magam. Most rajtam a sor,
hogy kiáltsak, megvalljam bűnömet,
hogy ne dicsekedjek érdemeimmel;
mert ha van is valami örvendetes, mim
van, amit nem tőled kaptam?
Szent Ágoston
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