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Mt 5,13-19

A tanítványok feladata
Jézus nyilvános működését ezekkel a szavakkal kezdi: „Itt a kedvező idő! Elérkezett Isten Országa!
Tekintettel az örömüzenetre, változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket, és bízzátok rá
magatokat Istenre!” (Mk 1,15) Máténál ezután megjelennek az első tanítványok, az a két testvérpár,
akik majd később a tanítványok magját képezik. Jézus ez idő tájt jelentős ismeretségre tett szert
Galileában, Szíriában és még azon túl is. Tanításai között a hegyi beszéd kiemelkedő jelentőségű, a
keresztény tökéletesség lényegét kifejező tanítás. Ebben a beszédben illeszkedik bele a most kijelölt
részlet. Végső soron Jézus azért jött, hogy tanítványait, követőit visszavezesse az Atya házába. (Jn
14,1-11) Tudjuk, hogy az Atyához jutás feltétele a jézusi utat járás, feltétlen feltétele pedig a tudat
átalakítás Jézus tanítása szerint, amely tanítás az Atyától származik. Ez pedig a szeretet, melynek
töve a „SZER” mondhatjuk csodaszer. Ez a „SZER” az, ami etet, táptál és serkenti növekedésünket.
Rabindranath Tagore az Indiai Kalkuttában született, irodalmi Nobel-díjas költőtől az idézet: „A
természet régiójában – amely a különféleség régiója – azáltal növekedünk, hogy kapunk vagy
szerzünk. A szellemi világban, amely az egyesülés világa, azáltal növekedünk, hogy elveszítjük
önmagunkat, hogy egyesülünk.” Ez a létazonosság a mi fogalmaink szerint, amiből kinő a másik két
azonosság is. Úgy is mondhatnánk a „SZER” szálán függ a szárba szökkent földi életünknek a Lélek
gyümölcsét hozó képessége. A rovásírásban az „sz” betű képe a legegyszerűbb, és mondanivalójában egyben a legnagyszerűbb is, egy függőleges vonal. Jelképezi az Ég és a Föld kapcsolatát.
Isten erre kapcsolatra építve akar velünk szövetséget, SZERződést kötni, azt akarja, hogy az Ő
csapatában játszunk.
Nagyon SZERencsések vagyuk, hogy olyan „kincset” találtunk, amelyet nem szolgáltunk meg.
(Gromon András „a nyolc boldogság” „szerencsésekre” való fordítása.) Isten szeretetét ingyen kaptuk,
de rajtunk a sor, hogy ennek megfeleljünk, erre válaszoljunk. Engedjük, hogy Isten szeretete, világossága rajtunk keresztül eljusson másokhoz, ezzel tanulságot téve az Úr mellett, az Ő dicsőségére.
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