Magyar

Nektek pedig, akik félitek a nevemet,
felragyog az igazság napja,
és sugarai üdvösséget árasztanak. (Mal 3,20)

Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és
minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely
elérkezik, lángra lobbantja őket – mondja a Seregek Ura –, úgy hogy
sem gyökér sem lombozat nem marad belőlük.
Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és
sugarai üdvösséget árasztanak.

Testvéreim! Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül
közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves
fáradsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne
legyünk terhére.
Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk
nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk,
meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék.
Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem
dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.
Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus
Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék.

Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép
kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom,
Jézus ezt mondta: "Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt
láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak."
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Erre megkérdezték tőle: "Mester, mikor történik mindez? És milyen
jelek előzik meg?"
Ő így válaszolt: "Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan
jönnek az én nevemben s mondják: 'Én vagyok.' És: 'Elérkezett az idő.'
Ne kövessétek őket.
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek.
Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!"
Aztán így folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen
támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész.
Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.
De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és
helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot
tegyetek.
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan
védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek,
hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s
némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog
titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal
őrzitek meg lelketeket."

A tesszaloniki keresztény közösségben voltak gnosztikus tévtanítók is, akik Krisztus újra
eljövetelét a közvetlen közeli jövőben várták. Ez az elképzelés zavarta a munkához
való viszonyukat. Nézőnek érezték magukat, akik a világ színpadát figyelik és egyre
zavarodottabb társadalmi kapcsolatokba bonyolódtak. "A lustaság a bűn melegágya."
Nekünk is ördögi teher lehet a munka: stressz azoknak, akik túlhajták, kétségbeesés
másoknak, akiknek nem jut munka. A munka istenítése és gyalázása közel állnak
egymáshoz. Kérdésünk így hangzik: a teljesítményhajszolás meghatározhatja-e
életünket és kiszolgáltathat-e minket egy személytelen folyamatnak? Hol marad az
ember? Minden a teljesítmény? Hol van keresztény hivatásunk? Életünk biztosításáért
való fáradozásunk és dolgozni akarásunk nem tehet a mammon rabjává (ld. az esztelen
gazdagról szóló példabeszédet: Lk 12,16-21). Ha a munka hőstörténetét építjük, akkor
az egyéni céloknak összhangban kell lenniük a társadalmi célokkal. Különben is a
munka és a szabadidő összetartozik, egyenlő mértékben. A munka lehetővé kell, hogy
tegye az emberi életet; teljes erőnkből azon kell fáradoznunk, hogy a munka világa
humánusabb legyen. Azért dolgozunk, hogy éljünk, és nem fordítva. Az irgalmasság
emberi magatartására kell, hogy legyen hely ebben a világban. "A munka nem fut el,
amíg megmutatod egy gyermeknek a szivárványt. De a szivárvány nem vár, amíg
végzel a munkáddal".
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