Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Jézus nevében

A

Missziós út

A

mai evangélium szerint Jézus
missziós útra küldte tanítványait.
A négy evangélistánál találunk különböző és megegyező elemeket, amelyek
a missziós feladat teljesítésének sokféleségére, ugyanakkor egységére utalnak.
Máté evangéliumának sajátossága ebből
a szempontból az lehet, hogy a misszió
szorosan kapcsolódik a jézusi alapítású
Egyházhoz, amely a Jézus által rábízott
tanítást, igazságot hirdeti, és kapcsolódik a szentségekhez, különösen is a keresztséghez, amelyeket az Úr szintén az
Egyház közösségére bízott (Mt 28,19).
Márk elsősorban az igehirdetésben látja
a misszió megvalósulását, s az a szándék vezérli, hogy az ige hallgatóját
olyan hitvallásra késztesse, amelyet a Jézust Messiásnak nevező Péter apostol
(Mk 8,29) vagy a Jézust Isten Fiának
megvalló római katonatiszt tett a kereszt tövében (Mk 15,30).
Ugyanezt a küldetést Lukács az isteni
irgalmasságról és a feltámadásról szóló
tanúságtételnek tekinti, János pedig Jézusnak az Atyától való küldetése és az
apostolok Jézus általi küldése közötti
párhuzamot emeli ki: „Amint engem
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küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21) – mondja Jézus.
A küldetésben emellett vannak közös
elemek is. Mindenekelőtt a Jézus nevében való cselekedetet kell megemlítenünk. A misszió minden formája –
legyen az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, tanúságtétel vagy szeretetgyakorlás – a küldőnek, Jézusnak a
nevében történik. Az ő nevében hirdetjük az evangéliumot és gyakoroljuk az
irgalmas szeretet cselekedeteit.
Másodszor: Jézus megfelelő segítséget ad nekünk a küldetés teljesítéséhez
azáltal, hogy elküldi a Szentlelket. A
Lélek indít minket az igehirdetésre és a
tanúságtételre, Isten Lelke irányítja és
vezeti az Egyházat e misszióban és a
Lélek gondoskodik az eredményességről.
Harmadszor: Az első missziós út a
környék városaiban és falvaiban élőket
érintette. A feltámadás utáni második
missziós parancs már minden emberhez szóló küldetést jelent, azért a mi
feladatunk a világ minden népéhez szól.
S végül: Jézus minden tanítványának
kötelessége a misszió, a hit és az igazság
továbbadása. Én is küldött vagyok, akit
a Szentlélek indít és vezet!

Hétfő

Kedd

Szerda

Ter 28,10-22a
Mt 9,18-26

Ter 32,23-33
Mt 9,32-38

Ter 41,55-57;
42,5-7a.17-24a
Mt 10,1-7

Csütörtök, Szent
Benedek apát
Péld 2,1-9
Mt 19,27-29

z útnak induló tanítványok tudatában vannak annak, hogy küldöttek, megbízottak. Nem a maguk
nevében indulnak és tevékenykednek,
hanem mesterüket Jézust képviselik.
Lukács evangélista leírása szerint
Jézus olyan helyekre küldi őket,
„ahová menni szándékozott”, tehát
ahová személyesen akar eljutni a közeljövőben. Nem egyszerűen csak
arról van itt szó, hogy a tanítványok
szállást keressenek Jézus számára,
hanem hogy előkészítsék az ő érkezését. Ez a valóságos, ugyanakkor jelképes cselekedet azt az üzenetet
hordozza minden idők küldöttei számára, hogy a feladat nem lehet más,
mint Krisztus jövetelére, fogadására
felkészíteni az embereket.

Buzgósággal

U

runk, Jézus Krisztus!
Te, miután kellő ideig
tanítottad tanítványaidat, elérkezettnek láttad az időt, hogy
útnak indítsd őket tanításod hirdetésére. Az indulás előtt gyakorlati tanácsokat adtál nekik, amelyek
bátorságra, eszköztelenségre, Istenbe
vetett bizalomra és lelkesedésre ösztönözték a misszióra indulókat. Te napjainkban is szeretnél eljutni, szeretnél
utat találni minden emberhez. Nekünk, a te követőidnek az a feladatunk, hogy segítsük a találkozásodat az
emberekkel. Adj nekünk apostoli lelkesedést és buzgóságot!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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