Magyar

Az alázatosok látják ezt és örülnek,
keressétek Istent, és szívetek újra éled.
Mert az Úr meghallgat minden szegényt.
(Zsolt 68,33-34a)

Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak
gyalázkodását: "Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!"
Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: "Hátha
valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk
rajta."
De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s
nem bírnak velem, szégyent vallnak és elbuknak. Örökké tartó, soha
el nem múló gyalázatban lesz részük.
Te pedig, Seregek Ura, igazságos Bíró, aki a vesék és szívek
vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút,
mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az
Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből.

Testvéreim! A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn
következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze
lett, mert mindnyájan bűnbe estek.
Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs
törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól
Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint Ádám, aki az
Eljövendőnek előképe.
A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha
egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy
embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább
kiárad sokakra.
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Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az
emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény derülne, sem titok,
amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti
mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a
háztetőkön!
És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják
megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba
taszíthatja.
Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se
közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat
számontartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!
Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt
Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem
az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a
mennyekben van.

Krisztus nem dicsőséges és hatalomteli életet igért övéinek. Senkiben sem keltette azt az
illúziót, hogy csak meg kell jelenniük és a személyiségük kisugárzásának erejével meg
tudnak győzni másokat és győzni fognak. Sokkal inkább nyíltan szembesíti őket azzal a
ténnyel, hogy egész útjukon elkíséri őket a szenvedés és üldözés. Ha az evangélium
valóban olyan hatalom, amely minden gonosszal és rosszal szembeszáll, akkor nem
kerülhető el a kereszt, mint azt Jézus példája mutatja. Kereszt nélkül nincs feltámadás és
dicsőség. A hazug kompromisszumok és a politikai – gazdasági hatalmakhoz való
igazodás abban válnak láthatóvá, hogy láthatóan csökken az evangélium elevensége és
ereje.
De a Jézus tanítványai nincsenek magukra hagyva a nehézségek, kétségek és üldözés
közepette. Mindig számíthatnak Krisztus jelenlétére és támogatására. "Ne féljetek!" Ha az
evangélium lelkülete irányítja cselekedeteinket, akkor minden nehézség ellenére biztos az
eredmény.
Csak személyes bűneink választhatnak el Istentől, de senki sem, aki testünk, gondolataink
ellen küzd, mert lényünk lényege az Istené, aki atyai szeretettel őrködik minden
teremtménye fölött.
Valaha a vértanúság csaknem liturgikus cselekmény volt. A vértanúk csaknem úgy léptek a
máglyára, mintha oltárra léptek volna. A kihallgatások lehetőséget adtak, hogy megvallják
hitüket, mielőtt meghalnak. Ezáltal a mártírok hozzájárultak az örömhír elterjedéséhez.
Manapság nem ilyen látványos a vértanúk viselkedése. Napjaink mártírjai börtönökbe vagy
táborokba vannak elrejtve, ahonnét általában nem térnek vissza. A modern kínzótechnika
gyakran összetöri a testet, a lelket és megzsarolja a "spontán emlékezetet". De Isten nem
hagyja el ezeket a névtelen mártírokat. Végül Krisztus jár közben az Atyánál tanúiért.
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