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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Aki első akar lenni,
legyen mindenki szolgája!
Az első

V

annak helyzetek, amikor örvendetes, ha valaki első szeretne lenni.
Gondoljunk csak például a sportokra
vagy a szellemi vetélkedőkre, amelyek
során kiderül, hogy kik a legügyesebbek
vagy legokosabbak. De természetesen
csak a becsületesen megszerzett győzelem és elsőség az, amelyik értékes, mert
a csalással megszerzett nem okozhat
igazi örömet senkinek. De sajnos vannak olyan helyzetek is, amikor valaki
mások elnyomásával vagy a szabályok
megszegésével akar első lenni. A mai
vasárnap evangéliumában Jézus olyan

Isten szolgái

A

keresztény felfogás szerint az elsőség szolgálatot jelent.
Jézus arra tanította apostolait és minket is, hogy tevékenységünket tekintsük
szolgálatnak, és legyünk mindenkinek
a szolgái. Jézus tanítványai az evangélium hirdetésének szolgálatába állították életüket, és az emberek közti
kiengesztelődés és az Egyház szolgájává váltak.
A szolgálat két – talán legfontosabb
– jellemzőjéről nem szabad megfeledkeznünk. Az első az, hogy személyesen
Jézustól kapunk meghívást a szolgálatra. Szent Pál apostol, amikor „gyengeségeivel dicsekszik”, akkor nagyon
határozottan Krisztus szolgájának nevezi magát, akinek számtalan fáradtság,
fogság, verések és a halálveszély köze-

meghökkentő kijelentést tesz, amely a
mi emberi gondolkodásunkkal teljesen
ellenkezik. A következőket mondja:
„Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek
a szolgája” (Mk 9,35). Mi pont fordítva
gondoljuk: „Aki első akar lenni, legyen
mindenki között első és győzzön le
mindenkit”. Bármennyire is furcsának
tűnnek Jézus szavai, komolyan kell vennünk azokat. A jézusi és keresztény értékrendben az elsőség egészen mást
jelent, mint egy olyan világban, amely a
minden áron való érvényesülést, a törtetést, a felemelkedést, az uralkodást és
a hatalomhoz való erőszakos ragaszkodást tekinti legfőbb értékeknek.
pette is végezni kell feladatát (2Kor
11,23). Szolgálatunkat – legyen az papi
szolgálat vagy a világi krisztushívők
szolgálata – végezzük mindig annak tudatában, hogy Isten hívott meg minket
arra, hogy legyünk szolgái a világban.
A keresztény szolgálat másik jellemzője, hogy mindig a Szentlélek irányítja.
A bölcsesség, a tudomány, a hit, a csodatévő hatalom, a prófétálás vagy az
igehirdetés adományát mindenki azért
kapja Istentől, hogy másoknak szolgáljon vele, de ezeket az adományokat a
Szentlélekkel együttműködve és a Lélek
irányításával lehet csak végezni.
„Ha valaki első akar lenni, legyen
mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” – mondja Jézus és mi
vegyük komolyan szavait! Ne vonakodjunk életünket Isten és embertársaink
szolgálatába állítani!
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Hétfő, Szent
Kedd
Gellért püspök Péld 21,1-6.10-13

Bölcs 2,12.17-20
Jak 3,16-4,3
Mk 9,29-36

Bölcs 3,1-9
Mt 10,28-33

Lk 8,19-21

Gyermeki lelkülettel

U

Jézus
runk,
Krisztus!
Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet állítod elénk
példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a lehetőséget, amely az
üdvösségre vezet. Nem másokhoz
akarjuk magunkat hasonlítani, hanem
arra törekszünk, hogy Isten szemében
növekedjünk, az ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt
úton szeretnénk járni, miként te is neki
engedelmeskedtél. Isten dicsőségét
szeretnék szolgálni szavainkal, tetteinkkel és egész életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat, Szent

Péld 30,5-9
Lk 9,1-6

Préd 1,2-11
Lk 9,7-9

Préd 3,1-11
Lk 9,18-22

Mihály, Gábor és
vasárnap
Rafael főangyalok Szám 11,25-29
Jel 12,7-12a
Jak 5,1-6
Jn 1,47-51
Mk 9,38-43.45.47-48
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