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

K

özel egy évvel ezelőtt, amikor
megválasztották Ferenc pápát, a
világsajtó nagy érdeklődést mutatott az
iránt, hogy mivel telnek az új egyházfő
első napjai.
Beszámoltak a vatikáni hivatalokban
dolgozó egyházi személyekkel való találkozásairól, valamint az államfők és
más diplomaták fogadásáról. Olyan érdekességnek számító dolgok is nyilvánosságra kerültek, hogy például
telefonon felhívta Buenos Aires-i cipészét és megkérte, hogy a legutóbb javításra hozzá vitt lábbelijét küldje a
Vatikánba. Úgy tűnik, hogy az embereket érdekli, mivel telnek egy pápa hétköznapjai. A hittanórákon a gyerekek is
számtalanszor tesznek fel ezzel kapcsolatos kérdéseket.
Érdekes kérdés lehet: Mivel telhettek
2000 esztendővel ezelőtt Jézus napjai?
Mit tudunk meg erről a Szentírásból?
Jézus nyilvános működésének kezdetét beszéli el a mai evangéliumi szakasz.
Máté nem törekszik olyan pontos időmeghatározásra és sorrendiségre, mint
amit megfigyelhettünk az elmúlt vasárnapon János evangélista leírása kapcsán, mert őt más szándék vezeti. Ő
mintegy Jézus egyetlen napjába sűríti
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mindazt, amit az Úr nyilvános működésének három esztendeje alatt mindennap tenni fog: tanít, tanítványokat
gyűjt (közösséget hoz létre) és gyógyítja
a betegeket. Ezzel teltek az ő mindennapjai.
Jézus tanít. Tanítja az embereket a
zsinagógákban, a hegyen, a síkságon
vagy a tenger mellett. Mindegy, hogy
éppen hol tartózkodik, tanítja azokat,
akik hozzá mennek. Hirdeti Isten országának örömhírét, hiszen ezt tartja
küldetésének, ezért jött a világba. Tanítása egyszerű, bárki megértheti. Tanítása közérthető, gyakran alkalmazza a
példabeszédeket, azaz olyan hasonlatokkal világítja meg mondanivalóját,
amelyek témája az emberek hétköznapi
életéhez kapcsolódik.
Jézus mindennapjainak másik fontos
része, hogy együtt van tanítványaival.
Ne csupán az apostolok kiválasztására
vagy a tanítványok meghívására gondoljunk, hanem arra, hogy az Úr megosztja velük életét. Mindennap együtt
van velük, s ők mindenhová követik őt.
Hallgatják tanítását, részesei életének,
hogy feltámadását követően a Mesterüktől kapott parancsnak megfelelően
tanúi legyenek. A tanítványok közösséget alkotnak, amely közösség végezni
fogja a Krisztustól kapott küldetést.

ézus feladatot bíz ránk, küldetést ad
nekünk. Nekünk, az Egyház tagjainak pontosan azt kell tennünk, amit Ő
egykor tett. A Mester tevékenysége
minta tanítványai számára és mintául
szolgál napjainkban a keresztényeknek, az Egyház egész közösségének.
Kihez szól a küldetésünk? Miként
Jézus egykor nem a hatalommal rendelkezőkhöz és nem a gazdagokhoz
szólt, hanem elsősorban a szegényekhez, a betegekhez és a megtört szívüekhez, ugyanúgy a mi küldetésünk az,
hogy a mai világ szegényeihez, a kitaszítottakhoz, a magányosokhoz, a
nehéz körülmények között élő családokhoz szóljunk és a szeretet jócselekedeteivel segítsük őket.
Napjainkban is tanítványok kerestetnek e feladatra.

A tanítvány imája
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runk, Jézus! Te azért hívtad meg
egykor tanítványaidat, hogy a te
tanúid legyenek.
Tanúskodjanak arról, amit tanítottál
és cselekedtél. Ők megismerték a te
életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Te arra hívsz
bennünket, hogy megismerjünk téged
és tanításodat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk
mindenkihez szól, örömhíredből
senki nem lehet kizárva, irgalmad
mindenki felé kiárad.
Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet
alázattal folytatjuk annak érdekében,
hogy Isten országa szüntelenül növekedjen.
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2Sám 5,1-7.10
Mk 3,22-30

2Sám 6,12b-15.17-19
Mk 3,31-35

2Sám 7,4-17
Mk 4,1-20

2Sám 7,18-19.24-29
Mk 4,21-25

2Sám 11,1-4a.5-10a.
13-17
Mk 4,26-34

2Sám 12,1-7a.10-17
Mk 4,35-40
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