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„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. 

Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -- és 

nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.” 

 

Mindannyian jól ismerjük a fenti sorokat és bizonyára gondolatban azonosulunk is vele. Sőt 

fölmelegszik a szívünk, amikor olvassuk. Lelkünk és szellemünk vágyakozik mindarra, amit a 

Mester megfogalmaz ebben a rövid tanácsban-ígéretben. Paradox módon mégis bele-

sodródunk az ellenkező dimenzióba. Az életünk energiái végesek és elfáradunk, sőt időnként 

„bele” is fáradunk. Számos igát veszünk magunkra vagy raknak ránk mások. 

 Úgy látszik, hogy egy újabb igát is a nyakunkba kell vennünk ahhoz, hogy legyen 

erőnk vonszolni a többit is. Az Isten Országa megvalósulását szolgáló igát kell magunkra 

vennünk. Azaz, ha törekvéseink középpontjában a szeretet országának kibontakoztatása áll, 

megtermeli a többi iga vonásához szükséges energiát is.  

Mi tehát a teendőm (felhasználva az idei adventi készületet)?  

- Szívvel-lélekkel a Mester felé fordulni és elfogadni mindazt, amit felkínál számunkra! 

- Szívvel-lélekkel a felebarátom felé fordulni és tovább kínálni mindazt, amit kaptam a 

Mestertől! 

- Húzni „Isten igáját”, nem sajnálva és sajnáltatva magunkat! 

- Átélni a fentiekből forrásozó örömet! 

…és ha valaki irodalmibb megfogalmazásra vágyódna, olvassa el a Sirák fia könyvéből 

idézett, alábbi sorokat: 

„Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, és teljetek el a gyümölcseimmel.  Csak rám 

gondolni is édesebb a méznél, s engem birtokolni jobb a lépesméznél. Aki megízlel, még 

jobban kíván, s aki iszik belőlem, még jobban szomjazik. Nem szégyenül meg, aki rám hallgat, 

akik hozzám szegődnek, azok nem vétkeznek." 

- Hát nem érdekes az, hogy Jézus előtt évszázadokkal ilyen mondatokat fogalmazott 

valaki? 

- És nem érdekes az, hogy a mai dátum olyan sok 12-es számot tartalmaz? 

- Jellemző-e rád is a 12-es szám - …ti., hogy a „tizenkettő” nyomdokaiban lépegetsz? 

 

Ölel a Mester igáját húzni akaró testvéred:  

Miklovicz Laci,( Nőtincs) 

 
 

Az ima lényege nem abban van, hogy Isten meghallja imánkat, 

hanem addig imádkozni, amíg mi meghalljuk, hogy mit akar tőlünk Isten. 


