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„ Aki megtartja és tanítja 
[ezeket a parancsokat], az 
nagy lesz a mennyek 
országában. ” 

(1Tessz 5,17) 
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TANÚSÁGTÉTEL  
AZ ÉLETÜNKKEL 
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 Behajtani két 
részre 
vízszintesen 

 

Jézust tömeg vette körül, ezért 
fölment egy hegyre, és onnan 
mondta el híres beszédét, melynek 
már elsı szavai is rámutatnak 
arra az újdonságra, amit el akart 
hozni közénk: „Boldogok a lélek-
ben szegények, boldogok a sze-
lídek…”  Jézus az élet, a fény, a 
remény szavaival fordul tanítványa-
ihoz, hogy megvilágosítsa ıket, 
hogy új ízt és értelmet nyerjen az 
életük. 
Jézus mély mondanivalót rejtı 
beszéde megváltoztatta és megújí-

totta a tanítványokat, ezért meghívta 
ıket, hogy adják át másoknak is a 
kapott és életté váltott tanítást. 

Társadalmunknak ma különösen is 
szüksége van arra, hogy megismer-
je az evangélium igéit, és engedjen 
azok átalakító erejének.  
Hagynunk kell, hogy Jézus ma is 
ezt ismételje:  

 ne gerjedjetek haragra testvérei-
tekkel szemben; 

 bocsássatok meg, és akkor nektek 
is megbocsátanak;  

 mondjatok igazat, úgy, hogy ne 
kelljen esküdnötök;  

 szeressétek ellenségeiteket; 
 vegyétek észre, hogy egyetlen 
Atyátok van, és mind testvérek 
vagytok;  

 tegyétek meg testvéreiteknek 
mindazt, amit szeretnétek, hogy ık 
is megtegyenek nektek.  

Ez a mondanivalója a „hegyi beszéd” 
gondolatainak. Ha ezt megélnénk, 

elég lenne ahhoz, hogy a világ 
megváltozzon. 
Jézus minket is arra hív, hogy 
hirdessük evangéliumát, de 
mielıtt „tanítanánk”, azt kéri, 
hogy „tartsuk is meg” szavait.  
Ahhoz, hogy hitelesek legyünk, 
az evangélium „szakértıivé” kell 
válnunk, „élı evangéliummá”.  
Csak így tehetünk tanúságot róla 
az életünkkel, és taníthatjuk 
szavainkkal. 

Hogyan élhetjük legjobban ezt 
az igét? 
Hagyjuk, hogy Jézus tanítson 
meg erre minket! Hívjuk İt ma-
gunkba és magunk közé kölcsö-
nös szeretetünkkel! Így İ sugall-
hatja majd, hogy milyen szavak-
kal közeledjünk az emberekhez. 
İ mutatja meg az utat, és İ tárja 
ki a kaput, hogy testvéreink szí-

véig juthassunk, és tanúságot 
tegyünk Róla mindenütt, a legne-
hezebb körülményekben, a legku-
szább helyzetekben is.  

Így azt fogjuk látni, hogy a világ 
– a világnak az a része, ahol 

élünk – átalakul, összhangra,
megértésre, békére talál.

Az a fontos, hogy kölcsönös 
szeretetünk által  élın tartsuk 

magunk között az İ jelenlétét, és 
készségesen hallgassunk hang-

jára , lelkiismeretünk hangjára, 
mely mindig megszólal, ha el tud-

juk hallgattatni a többi hangot.

   Az osztályunkban van egy fiú, akivel 
nem szeretek viccelıdni és játszani sem, 
mert amikor a tanár feleltet, beszólásaival 
gyakran nevetségessé tesz az osztály elıtt. 
Mikor a legutóbb ez történt, kerestem az 
alkalmat, hogy bosszút álljak. A szóbeli 
vizsgákra az osztályunkat különbözı ter-
mekbe osztották szét. Miközben a barátnı-
met kerestem, hallottam, hogy ennek a 
fiúnak a termében a tanár elkezdte a vizs-
gákat, és éppen az ı nevét szólította. A fiú 
viszont ezt nem hallotta, mivel a barátaival 
beszélgetett. Íme! Itt az alkalom a bosszúra. 
Bennem egy hang azt súgta, hogy értesít-
sem, hogy a tanár behívta. Egy másik hang 
viszont azt, hogy ne szóljak neki. A két hang 
kavarodott bennem, majd beugrott, hogy a 
második hang az, amely nem akar békét, és 
nem gyızhet rajtam. Visszaemlékeztem az 
Evangéliumnak arra a mondatára, ami ezt 
mondja: „tegyétek meg testvéreiteknek 
mindazt, amit szeretnétek, hogy ık is meg-
tegyenek nektek”. Persze, hogy én is azt 
szeretném, hogy ı is értesítsen, mikor 
engem hívnak be. Tehát így tettem. İ meg-
köszönte nekem, én meg nagyon örültem, 
mert azon a nap a béke magja el lett vetve 
közöttünk és az osztályunkban is.  
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