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kölcsönösen önmagatokká öleljétek egymást. Az a 
megbízatástok, hogy öröm legyen a szemetekben.  
Az a megbízatástok, hogy örök életre szökellő vízforrás 
legyen az, amit idáig kaptatok, amit a következő 
percekben kaptok, és kaptok majd végig egész életetek 
során Jézusunktól az Ő Egyházában. Az a megbízástok, 
hogy az Isten ajándéka termékenyítő és messzire áradó, 
s az örök életre szépen elfolyó víz-forrássá legyen 
bennetek. Ez a megbízástok, hiszen ti is és mi is 
mindannyian ahhoz a Jézushoz tartozunk, aki azt akarja, 
hogy legyetek és legyünk forrás, „pégé”, amelyet Ő 
fakaszt fel bennetek és bennünk is, mindannyiunkban, 
mind-örökké. Amen. 
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Jézus életének és működésének fontos eseménye volt a 
tanítványok kiválasztása. Szüksége voltmunkatársakra, 
akik tovább folytatták a megkezdett munkát. Bemutatta 
a kisközösség építését, amely nélkül elképzelhetetlen és 
nem lehet megvalósítani az Isten országa építését. Jézus 
ügye mindenkor közösségi  
ügy. Maga hívta és választotta ki tanítványait. 
Megérezték vonzó erejét és vágytak a vele való 
együttlétre. 
Bátrak voltak megvallani tanítványságukat. Ahogyan 
Jézus az Atyának, a tanítványok is engedelmesek voltak 
Jézusnak.  
Ez az engedelmesség abban nyilvánult meg, hogy Jézus 
ügyét állították életük középpontjába. Elvállalták és 
felvették a keresztet így is osztoztak Mesterük sorsában, 
aki emberhalászokká tette tanítványait. Ők teljesen a 
világban éltek. Hirdették az örömhírt. 
 
Nézzük csak mi jellemző a halászokra: 
 
1. Az életkörülményeik arra kényszerítik őket, hogy 
Jézus közelében éljenek. 
2. Türelmesek legyenek, kitartóan, gyakran és sokáig 
kell várniuk míg a hálóba hal kerül. 
3. Bölcsnek kell lenniük, azaz bölcsen kell 
kiválasztaniuk a helyet, a hálót és a csalétkeket. 
 
 Tanítványait követésre hívja Jézus, mert részesíteni 
akarja Krisztus életében. Ennek érdekében fel kell 
adniuk mindent, ami megakadályozza őket abban, hogy 
Isten akarata szerint cselekedjenek. 
 
E szolgálatban kettős feladat van: 
1. Beszéddel való bizonyságtétel 
2. Szolgáló élet, amellyel megvalósítja a tanítvány mind 

azt, amit szóval hirdetett. 
 
Amit fülbe súgva hallotok a háztetőkről hirdessétek az 
emberek között.  Krisztus követése a tanítványok 
számára szenvedést jelent.  
Megmondta: ha gyűlöl titeket a világ tudjátok meg, 
hogy engem előbb gyűlölt tinálatok /Jn. 15,18/ A 
tanítványok osztoznak Mesterük sorsában, aki őket erre 
a szenvedésre előkészítette. 
"Elbocsájtalak titeket, mint juhokat a farkasok közé/Mt. 
1O,16/ 
Rajta kívül nincs olyan pásztor, aki a juhokat a farkasok 
közé küldené. Hát nem az a pásztor feladata, hogy 
megvédje a juhokat? Emberi értelem számára ez 
egyenesen érthetetlen. Ilyen veszélyeztetett élete van 
annak, aki ebben a világban Krisztus követésében jár. 
Láthatjuk ma is ez történik a világban. Nem várhatja a 
tanítvány, hogy a farkas szeresse és kímélje. A 
tanítványok fenyegetettsége a világ részéről megmarad 
az idők végezetéig. 
Ha Jézus azért jött, hogy megszeresse és megtartsa az 
elveszett Bárányt, akkor a gonosz azért van, hogy 
elpusztítsa. A tanítványnak nem szabad számítani arra, 
hogy a farkas szeretni és kímélni fogja. De mit tud tenni 
a bárány a farkassal szemben?  Emberileg semmit. 
Nincs védtelenebb állat, mint a bárány a farkasok 
között. 
Csak egyet tehet, követi Ura nyomdokait, akit, ha 
szidalmaztak nem szidalmazott, amikor szenvedett nem 
fenyegetőzött. Az vigasztalhatja a tanítványokat, hogy 
a bárány a farkas mellett nincs egyedül, hanem Jézussal 
van.  
Mint feltámadott velük van a farkasok között. A 
tanítványok ebben a szenvedésben is közösségben 
vannak Jézussal. 
 
 Én vágyakozom naponta közösségben lenni Jézussal? 
- Átitatja-e napjaimat az a szándék, hogy jelen lehessek 
Jézus számára? 
- Tudok-e a Szeretet csatornája lenni akkor is, amikor 
farkasok vesznek körül? 
- Kellően tisztában vagyok teremtmény mivoltomban a 
saját értékeimmel? 
- Felelősen alakítom-e még magamat? 
- Tudatában vagyok-e annak, hogy a problémákon és 
nehézségeken keresztül még sokat kell tanulnom? 
- Törődőm-e egészséges módon az egészségemmel 
testileg és lelkileg? 
-  Mennyit veszítettem az első lelkigyakorlatoktól 
kapott lendületemből? 
- Van-e még újabb és újabb nekilendülésem, vagy 
elfáradtam, belefáradtam?  
 

(Lelkigyakorlat, Tar, 2019.) 
 


