
Zak 9,9-10; Róm 8,9.11-13, Mt 11,25-30 
Zakariás próféta egy olyan király eljöveteléről beszél, aki úgy lesz 

győzedelmes és úgy veszi át az uralmat egészen a föld határáig, hogy közben 
mégis egészen alázatos és igazi békét teremt. Fegyver nélkül jön és mégis 
elpusztítja a harciszerkereket és összetöri a harci íjakat. Győz és uralkodik, 
ugyanakkor alázatos és igazi békét hoz. 

A mi emberi tapasztalatainkban általában a győzelem és az uralkodás 
egyáltalán nem kötődik az alázathoz és nem szokott belőle teljes béke 
születni. Azt szoktuk meg, hogy ahol győznek, ott valaki mindig veszít, ahol 
uralkodnak, ott valakire mindig ráerőlteti más az akaratát. Eléggé különös 
tehát az a király és az az uralom, amelyről a próféta beszél. Mindnyájan egy 
ilyen uralomra vágynánk, ahol ez a fajta teljes béke van. Jó volna ennek a 
királynak a szolgálatába állni, az uralma alá tartozni, hogy valódi béke és 
öröm lehessen bennünk és közöttünk, családjainkban, közösségeinkben, 
kapcsolatainkban a hétköznapokban is és a nyári pihenésünkben is. 

Hittel valljuk, hogy Jézus az a király, akiben beteljesedett a próféta 
jövendölése. Aki az Ő uralma alá tartozik valódi békére és örömre talál és 
aki az Ő oldalán harcol olyan győzelmet arat, ahol senki sem veszít. Hogyan 
is lehetnénk mi Jézus uralmának, az Ő győzelmének egyre inkább részesei? 
Mi kell ahhoz, hogy Ő győzzön bennünk és közöttünk? 

Jézus imádságából és szavaiból először is az derül ki, hogy kicsinek 
kell lenni. A bölcsek és okosak nem tudják befogadni ezt az igazi békét és 
győzelmet. Valószínű ezzel Jézus nem azt akarja tanítani nekünk, hogy 
akkor fölösleges a sok tanulás, a vizsgaidőszakban való helytállás, vagy az 
a rengeteg beadandó, beküldendő feladat a karantén alatt, mert semmi 
szükség nincs az emberi okosodásra és az emberi bölcsesség elsajátítására. 
Jézus itt a kicsinyek és az okosak ellentétében nem bizonyítványokról, vagy 
diplomákról beszél, hanem inkább a szívünk hozzáállásáról. Csak akkor tud 
bennünk Ő győzni, ha nyitott szívűek, tanulékonyak és alázatosak vagyunk. 
Jézus békéje nem a mi emberi okoskodásunk, erőlködésünk gyümölcse, 
hanem ajándék. Az tartozik a kicsinyek közé, aki tanulékony marad, 
mindarra, amire Isten szeretné őt tanítani a testvéreink, a körülmények, az 
élet különféle helyzetei által. Aki kicsiny, tudja, hogy milyen sokat kellene 
még tanulnia, növekednie a szeretet tudományában. 

Ha azonban valamiképpen mégsem értenénk és nem tudnánk, 
hogyan tudnánk kicsik lenni, szerencsére Jézus még egy további kategóriát 
megfogalmaz, amibe már biztosan mindnyájan beleférünk: „Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek…!”  



Ez alapján, már valóban könnyű a kincsinyek közé tartozni. A 
fáradtságainkkal és terheinkkel ugyanis mindnyájan találkozunk. Erre 
mondhatjuk, hogy pont nekünk szól. Ezek szerint Jézus senkit sem akar 
kihagyni az Ő szeretetének és békéjének uralmából. Mindnyájunkat, 
mindenkit hívogat, aki fáradt és terhek alatt görnyed. 

A legelső dolog tehát, amit érdemes tennünk, hogy békével 
fölismerjük kicsiségeinket, és a fáradtságainkat és terheinket nem 
akadálynak, nem nyűgnek tekintjük, hanem inkább lehetőségnek, hogy 
Jézushoz jöjjünk. Ahelyett, hogy keseregnénk, szenvednénk azon, ami 
nehéz, hálát adhatnánk érte és rögtön meghallhatnánk benne Jézus hívását. 
A napokban az ÉD-s táborban igyekeztem jelen lenni, úgy, hogy közben az 
egyéb szolgálatok, elrendezni valók sem csökkentek. Jó volt egy-egy fáradt 
pillanatban arra gondolni, hogy most különösen is biztos, hogy meghívóm 
van Jézushoz, hogy Hozzá jöjjek. 

Nem elég, hogy észrevesszük a kicsiségünket, meg is kell hallanunk 
hívó hangját és folyton Őhozzá kell jönnünk. Az Ő Uralma nem soha nem 
erőszakos, Jézus nem erőlteti ránk még az Ő felüdítő szeretetét sem, hanem 
csak szelíden hívogat. Egészen közel van, de nekünk kell odamennünk 
hozzá. Amikor fáradtak vagyunk, könnyen kezdenénk el kapkodni, a saját 
emberi erőlködésünkkel könnyíteni a terheinken vagy máshová és nem 
Jézushoz menni. Természetesen Jézus szereti, ha használjuk a józan 
eszünket, és ha nem vállaljuk túl magunkat, de azt is tudja, hogy igazán csak 
Ő tud fölüdíteni minket. Nélküle nem tudunk igazán megpihenni és ha nem 
Őhozzá jövünk a fáradtságainkban, akkor az eredmény megpihenés helyett 
még nagyobb fáradtság, béke helyett csak egyre nagyobb feszültség. Sokféle 
módon jöhetünk Jézushoz. Most az ÉD-s tábor folyamán az egyik nap éppen 
arról volt szó, hogy milyen sokféle módon találkozhatunk az élő Krisztussal. 
Többek között hét jelenlétéről beszéltünk: Rá találhatunk a Szentírás 
szavaiban, a felebarátunkban, a bennünk szóló hangban, az elöljáró 
szavában, a fájdalomban és szenvedésben, a testvéri közösségben, és 
különösképpen az Eucharisztiában. Érdemes nap, mint nap keresnünk ezeket 
a jelenléteket, és mindig újra Őhozzá jönnünk, hogy felüdítsen. A Jézussal 
való bármely találkozásunk, soha nem marad hatástalan. Ő biztosan felüdít. 
Akkor is, amikor nem érezzük rögtön.  

Végül, ahhoz, hogy Jézus békéje uralkodhasson bennünk, és 
nyugalmat találjon a lelkünk, azt kéri tőlünk, hogy vegyük magunkra az Ő 
igáját. Érdekes, hogy a múlt héten arról volt szó, hogy vegyük magunkra a 
keresztünket és úgy kövessük Őt, most pedig még az Ő igája is, meg az Ő 
terhe is?  



Jó, hogy azt mondja róla, hogy könnyű, meg hogy édes, de azért 
mégis, hogyan szól ez a megpihenésről és a szívünk nyugalmáról? 

Jézus igája és terhe, amelyet Ő magára vett, a szeretet igája. Az, hogy 
mindenben az Atya akaratát teljesíti. Amikor Jézussal együtt az Atya 
akaratát tesszük, Ő valóban megpihentet és fölemel bennünket. Furcsa ez, 
hogy amikor fáradtak vagyunk, akkor Jézus úgy akar minket megpihentetni 
és felüdíteni, hogy látszólag még feladatot ad, de az Atya akarata nem 
elsősorban csak tevékenységekről, vagy elintéznivalókról szól, hanem 
leginkább a kölcsönös szeretetről. Ha fáradtak vagyunk, Jézus arra hív, hogy 
kezdjünk el szeretni. Kezdjük új szeretettel tenni a dolgunkat, szeretni azt, 
akihez éppen küldetésünk van. Csak a szeretetben pihenünk meg, kapunk új 
erőre. 

A táborban voltam így, hogy este megígértem még, hogy gyóntatok a 
közbenjáró ima alatt, de már nagyon fáradt voltam, és úgy bennem volt, 
hogy azért amilyen hamar lehet eljövök. Aztán azzal, hogy sikerült 
szeretettel beleállnom az imádságba, a gyónók fogadásába és így Isten 
szeretetének eszköze lehettem, annyira föltöltött, hogy a végén már szinte 
tudatosan kellett figyelnem arra, hogy azért mégis időben hazaérjek, mert 
másnapra is kell az erő.  

Jézus igája többek között két dolog miatt édes, és felüdítő: Egyrészt 
azért, mert Jézusé. Ez azt jelenti, hogy nem egyedül húzzuk, hanem Vele. 
Együtt munkálkodni valakivel, akit szeretünk és aki szeret minket, már 
emberi szinten is öröm (az unokaöcséim nagyon szeretnek együtt mosogatni 
pl. édesanyámmal vagy a húgommal – peresze még kicsik és jó móka is ez 
nekik… de hát éppen a kicsinyeké a mennyek országa). Jézussal együtt 
munkálkodni, Ővele húzni az igát végtelen nagy öröm, mert Vele vagyunk 
és igazából mindent Ő visz mi csak éppen segítünk. Olyan ez, mint mikor 
kisgyerekként együtt korcsolyáztunk anyukánkkal. Maga elé vett minket és 
nekünk csak csúszni kellett a kétélünkön, ő tolt minket és így száguldottunk, 
mintha mi lettünk volna gyorsak. Jézussal sokkal nagyobb dolgokat teszünk, 
mint, amit mi egyedül tudnánk, vagy akár elképzelnénk. 

A másik dolog, ami miatt Jézus igája édes, az az, hogy csodálatos 
termést szolgálhatunk vele. Az iga húzásának mindig van értelme: szántás, 
boronálás, valamely jármű húzása. Jézus igája abba a legnagyobb munkába 
von bele minket, amelynek végsősoron egyedül van értelme. Mennyei, örök 
életre szóló gyümölcsöket terem, Isten országának örömét szolgálja az 
emberekben. Persze, aki az igát húzza, nem látja rögtön a termést, inkább 
csak a port, meg a fáradtságot érzi, de azért, ha visszatekint, sokszor utólag 
nagy örömmel tapasztalhatja, hogy messze megérte.  



Így vagyok sokszor a táborokkal. Mindig van benne fáradtság, kicsit 
belehalunk, de a végén ragyogó látni azt a sok gyümölcsöt, kegyelmet, 
amelyet a táborozók kaptak, az életet, amely elindult és növekedett bennük, 
közöttük. Ilyen öröm volt tegnap az ÉD-s tábor végén is hallgatni az esti 
imában, hogy ki miért ad hálát.  

A héten, akár vakáció és pihenés, akár munkák, feladatok, táborok 
várnak ránk, örömmel ismerhetjük föl kicsiségeinket fáradtságainkat, mint 
lehetőségeket, hogy Jézushoz jöjjünk. Minden pillanatban kereshetjük az Ő 
jelenlétét és különösen is érdemes időt szakítanunk arra, hogy találkozzunk 
Vele az Igében, az Oltáriszentségben, a testvéri közösségben. Bárhol is 
vagyunk, mindig új szeretettel, új örömmel tehetnénk be a nyakunkat Jézus 
édes igájába, hogy Ő felüdíthessen minket és egyre inkább megvalósíthassa 
bennünk és közöttünk az Ő szelíd békéjének és szeretetének uralmát.  


