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„Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert 
elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! … Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra 
igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az 
én igám édes, s az én terhem könnyű.” 

Jézus – minden bizonnyal a tanítványoknak – az Atyával való legbensőbb kapcsolatáról beszél. Arról a 
kapcsolatról, amit ő egészen másképp tapasztalt meg a valóságban, mint amit népének hagyományából 
tanult. Izrael népének istenképe, a Seregek Ura, az Igazságos Bíró, akiről Jeremiás próféta így ír: „De te, 
Seregek Ura, igazságos ítélettel ítélsz; te a vesék és a szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz 
rajtuk bosszút, mert terád bíztam ügyemet. Gyermekeit halálra adom, hadd tudja meg minden egyház, hogy 
én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfizetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint” (Jer 
11,20-23). 

Hatalmas eufória lehetett megtapasztalni a szerető Atya jóságát és ölelését! Jézus jól ismerhette a „bölcsek 
és okosak” istenképének zártságát. És reménykedett benne, hogy tanítványai, akik talán még elég kicsinyek, 
vagy talán így pontosabb: romlatlanok, képesek lesznek felfogni az Atya lényegét. 

És nekünk, mai embereknek, mit üzen Jézus ezzel az evangéliumi szakasszal? Vajon elég kicsinyek és romlat-
lanok vagyunk-e mi, hogy befogadjuk Jézus örömhírét? 

Korunk ideges, vádaskodó, gyűlölködő közélete milyen társadalmat épít? A háború, a békétlenség, az anyagi 
javak hajszolása, a család szeretetközösségének szétesése és átértékelése legalább olyan mérgező az embe-
riség számára, mint a jeremiási istenkép! Jézus hívása ezért nekünk is szól, hiszen mi is fáradtak vagyunk, és 
terhek alatt görnyedünk! Vegyétek magatokra az én igámat! Jézus a gyűlölködés, békétlenség, léhaság és 
harácsolás helyébe az Atyától tanult szeretet által motivált, tartalmas, másokért élő, szelíd életet kínálja. 
Persze, mondhatjuk, hogy ez sem könnyű élet… Ez igaz. De az ilyen iga valóban édes (más fordításban 
kényelmes), az ilyen teher valóban könnyű, hiszen, amikor az ember a jó utat választja, akkor tiszta a 
lelkiismerete. Tiszta lelkiismerettel pedig biztosan sokkal könnyebb élni, mint a lelkünk mélyére száműzött 
bűntudattal! 
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