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… pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. 

Tatán a plébános úr kihirdette a megyés püspök kérését, hogy alakítsanak a hívek imaközösségeket. 
Imádkozzanak naponta egy tized rózsafűzért papi hivatásokért, hogy küldjön az Úr munkásokat 
szőlőjébe. Ájtatos, szép ötlet. Bárcsak ilyen egyszerű lenne, hogy megfelelő, elkötelezett emberek 
álljanak egyházi szolgálatba! Gondolom, hogy a Jóistenen nem fordul! 

A püspök úr is látja, amit mindnyájan. A világban - és persze az egyházban is – valami nincs rendben.  

Az Izaiás próféta által megálmodott boldog korszak nem érkezett el. Igaz, az anyagi javak bősége már 
rendelkezésre állna, csak épp az elosztás! (NB: nagyban és kicsiben! Jó ezt így karácsony előtt 
tudatosítani) 2000 éve a Tanító ugyan megérkezett örömhírével, szavai alig-alig hatékonyak. 

Csoda hát, ha az tapasztaljuk, hogy elcsigázott, kimerült, mondhatnám: összezavarodott (= nem 
tudja, mit tegyen, hogyan viselkedjen) emberek vesznek körül bennünket? Féligazságok, megtévesz-
tés, a könnyebb élet kísértése, a közöny stb. Mindezek a nagy Tanító ellen dolgoznak. 

Kellenének világosan látó emberek. Olyanok, akik meggyőzően hirdetik, élik a Tanító által elmon-
dottakat. Kellenének szeretet-közösségek. Azután már egyszerűbb lenne a vezetők /papok?/ meg-
találása, hisz úgyis kinőnének! 

Mi a teendő? Elég lesz egy tized rózsafüzér? Vagy egyéb, több dolgom is lenne?  
Őszintén figyelni a környezetemre? Észrevenni a gondokat? Megfelelően reagálni? Megtalálni 
feladatomat, küldetésemet?  
Talán jó lenne visszaidéznem elhívatásom élményét?  
A Megváltó ma is kopogtat, be akar térni hozzám, erővel akar eltölteni.  
Vele készülni a Szeretet ünnepére, ez lenne az igazi... 

Horváth Józsi (Tata-Táska) 

»»«« 

Jézus az Isten Országát hirdetni, tanítani és valósítani jött, aminek ő a királya, és amely Ország az 
ember számára jó hír, örömhír. „Beteljesedett az idő és elközelgett Isten Országa; alakítsátok át 
gondolkodásotokat és higgyetek az örömhírben.” (Mk 1.15) 

A hirdetés és tanítás – Terv szerint - a tudatátalakításra irányul, amit követnie kell az életát-
alakításnak. Jézus 2 éves nyilvános működését szülőföldjén, Galileában kezdi - ami egy esztendőt - 
ölel fel. Kafarnaumban, ahol háza is volt (Mt 9.1) szombatonként megjelent a zsinagógában és nagy 
hatással tanított, mindenkit ámulatba ejtett, „úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, 
mint az írástudók.” (Mk 1.21-22) Egyik alkalommal egy tisztátalan lélektől megszállt ember is ott ült a 
hallgatóság soraiban, és felismerte Jézusban a veszélyt, azt, hogy a Sátán országa ellen dolgozik. Le 
akarja leplezni idő előtt Jézus Messiás-voltát, Jézus szándékával, Tervével ellentétben. Jézus kiűzi az 
ördögöt a tisztátalan lélektől megszállt emberből, meggyógyítja őt. Ez még tovább fokozza a tanítás 
által keltett hatást, a csodálkozást. A hír futótűzként terjedt a környéken és még távolabbra is. „Jézus 
bejárt minden várost és falut, hirdette Országának örömhírét, tanított és gyógyított minden 
betegséget és bajt.” (Mt 9.35) Tanítványokat választott maga mellé, akikkel külön is foglalkozott. 
Hatalmat adott nekik, és küldte őket, hogy munkáját segítsék, folytassák. 

Minket is kiválasztott, és küld arra, hogy építsük Isten Országát: hirdessük az örömhírt és váltsuk 
tettekre a szeretet tanítását. „És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.”(Mt 28.20) 

Rohonczi Gábor 
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