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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Úgy tanított, mint akinek hatalma van
Tanítónk, Krisztus

E

gy a ti tanítótok: Krisztus – olvassuk a mai evangéliumban. Mit jelentenek ezek a szavak?
Jézus nyilvános működésének történetét olvasva a szentírásban szembetűnik számunkra, hogy mennyire fontos
volt Üdvözítőnk számára a tanítás.
Nemcsak tanítványai és apostolai oktatására fordított időt, hanem minden alkalmat megragadott, hogy az emberek
sokaságát is tanítsa. A sátoros ünnep alkalmával tanít a jeruzsálemi templomban (Jn 7,14), máskor a vidéki
zsinagógákban, például Kafarnaum vá-

Megtérés és hit

I

sten Országának eljövetele felszólítást jelent számunkra a megtérésre és
a hitre.
A megtérésre, hiszen Jézus tanítása új
magatartást, új életmódot kíván a hallgatóktól és mindenkitől, akit Krisztus
meghív, hogy tanítványa legyen, tőlünk
is. Szakítanunk kell bűneinkkel és
Krisztusban újjászületve egész emberi
lényünkkel Isten felé kell fordulnunk.
Ez a megtérés nem azért fontos, mert
közel van az ítélet, ahogyan egykor Keresztelő Szent János hirdette, hanem
azért, mert ez üdvösségünk feltétele.
Személyes megtérésünk nélkül hiába
keressük az üdvösség útját.
Jézus tanítása ugyanakkor felszólít
bennünket a hitre. Hittel kell hallgatnunk és elfogadnunk szavait. Azt kéri
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rosában (Mk1,21). Egyik leghíresebb és
legszebb tanítása a hegyi beszéd (Mt 57), de beszél az embereknek sík vidéken
és a tóparton is.
Vándortanítóként járja végig az országot, látszólag semmiben sem különbözik a kor más tanítóitól. A
hallgatóság azonban észreveszi a különbséget, amelyet Máté evangélista így
foglal össze éppen az említett hegyi beszéd lezárásaként: „A nép csodálkozott
tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az
írástudók” (Mt 7,28-29).
Jézus tanítása feltárja számunkra a
szeretet lényegét, s megmutatja nekünk
az örök életre vezető utat.
tőlünk, hogy higgyünk őbenne, higygyünk evangéliumában, az örök élet
igéjében, tehát itt is előkerül az üdvözülés szempontja. A megtérés mellett
az üdvösség másik feltétele a Krisztusban való hit.
A keresztény ember Krisztusban nem
csupán a tanítót látja, hanem azt is hiszszük, hogy ő a Megváltónk, Üdvözítőnk, életünk Ura, ő a Messiás, ő az
Isten Fia.
Mi, keresztények, akiket Krisztus
meghívott, hogy tanítványai legyünk,
nem csak egyszerűen tanulók vagyunk,
hanem Jézus társai, akik úgy szeretnénk
élni, mint ő. Jézus követői és feltámadásának hirdetői vagyunk. Ő a mi tanítónk, aki az örök élet tanításával
ismertet meg bennünk és ő a mi üdvösségünk, hiszen nincs üdvösség senki
másban, csak egyedül Krisztusban.
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Szülő imája

I

stenem! A te alkotásod minden a világon. Tieid tehát
gyermekeim is, akikért most hozzád
imádkozom. Nem azt kérem, hogy
fényben, pompában vagy gazdagságban éljenek.
Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a te szíved szerinti jó
katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket.
Ígérem, hogy szavam a te fölségedet
fogja hirdetni előttük, életem pedig jó
példának szolgál számukra akaratod
követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek,
amint te kívánod tőlem.
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