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Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak
vagytok, és terhek alatt görnyedtek:
én felüdítlek titeket. (Mt 11,28)

Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket,
Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és
győzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán,
szamárnak csikaján.
Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a
lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek,
uralkodik tengertől tengerig, a Folyótól egészen a föld határáig.

Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban
Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak
Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust
feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre
kelti a bennetek lakó Lelke által.
Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test
szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok,
de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

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
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kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám
mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak
az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú
ki akarja nyilatkoztatni.
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.

A mai evangéliumban Jézus küldetésének látszólagos kudarca tűnik
elő. Galilea lakói nem tértek meg, annak ellenére, hogy sok csodát tett
városaikban. Az írástudók és bölcsek elzárkóztak Jézus örömhíre elől.
Kiindulhatnánk abból, hogy Jézus visszavonul talán kissé
elbátortalanodott tanítványaival, hogy csendben és imádságban újra
átgondolja küldetését és újra felfedezze, mi az Atya terve vele.
És Isten nem hagyja őt magányban. Megosztja vele örömét
üdvösségterve jósága és ellentmondásossága miatt: nem a bölcseknek
és okosaknak nyilatkozik meg Isten, akiknek annyira tele van a szívük
tudással, hogy nincs már benne hely Isten kinyilatkoztatásának. De a
kicsinyek és alázatosak nincsenek megterhelve: szivük tág és nyitott,
hogy befogadják Isten ígéretét.
Milyen ellentmondás világi életünkhöz képest! Gyakran csak azoknak
van esélyük az érvényesülésre, akik kemények, intelligensek, számítók
magánéletükben éppúgy, mint nyilvánosan. Aki egyszerű, őszinte és
egyenesen halad útján, azt butának és naivnak tartják. Aki jó, azt
gyakran kihasználják.
De Jézus éppen ezt a viselkedést éli elénk. Ő maga soha sem igényelt
hatalmat vagy alkalmazott erőszakot. Az erőszakmentes, jóságos
megoldást választotta. Ezen az úton minden valószinűség szerint senki
sem csinál karriert. Semmi olyan nem szegélyezi, amit sikernek
nevezhetnénk. Mégis biztosan van olyan út, amely békére vezet. Arra
vagyunk hivatva, hogy békében éljünk és békét vigyünk. Gyakran úgy
tapasztaljuk, hogy járhatatlan vagy terhes ez az út. De Jézus tudja ezt
és arra bíztat, hogy Nála pihenjünk meg.


