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Iz 30,18-21; Zs 146; Mt 9,35.10,7-8 
„És Jézus bejárta az összes városokat és falvakat, tanított zsinagógáikban, hirdette az Ország 
örömüzenetét, és kezelt minden betegséget és gyengeséget… Amikor pedig [hozzájuk] 
mentek, ezt hirdessétek: Elérkezett a Mennyek országa! Gyengélkedőket kezeljetek, 
halottakat állítsatok talpra, leprásokat tisztítsatok meg, rossz szellemeket űzzetek ki!” 
Mi tehát Jézus tanítványainak feladata? 
Tanítani és gyógyítani küld(ött) Jézus, és ebben példával járt előttünk. Küldetésünk a tudat-
lanság, a lelki és testi nyomorúság enyhítése, megszüntetése. Ezek a bajok egymásból 
következnek és szorosan összefüggnek „Amit Jézus tanítványai hirdetnek, azt be is kell 
mutatniuk, pontosabban előbb be kell mutatniuk, aztán meg kell magyarázniuk: Elérkezett 
hozzátok Isten országa!” (Gromon A.)  
Isten Országa ott van, ahol nem uralkodnak, osztoznak, és nem ütnek. Hirdetni szóval és 
tettel kell. Aki nem tesz a szükségben (betegségben, szomorúságban, nyomorúságban lévő) 
embertársáért, az megtéveszti az embereket, sőt megbotránkoztatja. Mert azok joggal 
hihetik, hogy olyan Istent képviselünk, aki magasságos Úr, aki rezzenéstelen arccal nézi az 
általa teremtett világot. 
Nekünk kell lennünk Isten szájának, kezének, lábának. A szónak és a tettnek kéz a kézben 
kell járnia. Hol az egyik, hol a másik az előbbre való. 
Gyógyul vagy betegszik miattam, tőlem a világ? 

Aczél Márti (Halásztelek, 5. régió) 
 

 

Mt 10,7 
„Amikor pedig (hozzájuk) mentek, ezt hirdessétek: Elérkezett a Mennyek Országa.”  
A szeretet parancsa és az erről beszélő tanítás hirdetése jelenti az Ország elhagyhatatlan 
elemét. Az apostoli próbautak alkalmával még egymás mellett szerepel az Ország hirdetése 
és a csodatevésre szóló küldetés, de Jézus végső búcsúzásakor már csak arra küldi tanít-
ványait, hogy tegyék tanítványává az összes nemzetet! 
Mit jelent ez? 
A szeretet és ennek hirdetése az Ország mindenkor nélkülözhetetlen tartalma. A csodákra 
nincs feltétlenül szükség, a szeretetre azonban mindig szükség van. A szeretet és a csoda-
tevés nem azonos súlyú dolog Jézus tanításában. 
Az Isten Országa közelünkbe hozása metanoiát, a gondolkodás, majd ennek nyomán az élet 
átalakítását kívánja meg a tőlünk. A metanoia elválaszthatatlan kapcsolatban van azzal a 
hittel, amely még inkább jelenti a tudattartalomhoz való hűséget. Az Ország népének 
magatartását annak a tudatnak kell irányítania, hogy a felebaráti szeretet, a szolgálat többet 
ér minden egyéb áldozatnál.  
Ez a szeretet jelenti a megbocsátást, a békességnek képviseletét, az erőszaknak, az üldözött-
ségnek elviselését. Ez a szeretet jelenti a társadalmi kicsiség vállalását. A Jézushoz csatlako-
zóknak hirdetniük kell az Országot, tanítaniuk kell minden csonkítás nélkül annak törvényét. 
Virrasztaniuk, imádkozniuk kell érte, hogy félelem nélkül birtokolhassák az Országot.  
Elgondolkodtató kérdések: 

- Mennyire érzem az Ország közelségét? 
- Mennyire tudom megéreztetni az Isten Országának nagyszerűségét? 
- Mennyi energiát vagyok képes fordítani az Isten Országára? 

Mlecsenkov Angel (10. régió)  


