Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Szolgálat

Önzetlenül, alázattal

A

J

mai vasárnap evangéliumában
arról hallottunk, hogy Jézus az
apostolokkal együtt úton van Jeruzsálem felé, ahol szenvedés és halál vár rá.
Jézus tudja, hogy az Atya azt a feladatot bízta rá, hogy az embereket szolgálja és értük adja életét. Engedelmes
szolgálata a kereszten teljesedik be. Az
apostolok viszont nem értik még, hogy
miként fog megvalósulni Jézus uralma.
Ők egy dicsőséges eseményre készülnek, s azt gondolják, hogy Isten országa fenséges módon fog eljönni. E
dicsőséges uralkodásban szeretne részesülni Jakab és János apostol, akik
megkülönböztetett helyet szeretnének
maguknak.
A történet második részében Jézus
válaszol kérésükre. Világossá teszi számukra, hogy tanítványainak nem az
uralkodásra kell törekedniük, hanem a
szolgálatra. A szolgálatról mondott tanítása valójában a többi tíz apostolnak
is szól, akik hasonló dicsőségre vágytak,
mint Jakab és János, és természetesen
szól nekünk is, akiket szintén megkísérthet az uralkodás szelleme. Az Úr
arra kéri övéit, hogy a szolgálattal tűnjenek ki, és embertársaik szeretetteljes

szolgálatában akarjanak elsők lenni. Ha
jogos lehet valamiféle versengés a
Krisztus-követők között, az a felebaráti
szolgálat nemes versenye legyen.
A történet összegzéseként Jézus saját
példáját állítja apostolai elé. Ő ugyanis
„nem azért jött, hogy szolgáljanak neki,
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért” (Mk 10,45). Ahogyan ő egész életét Isten tervének és az
emberek üdvösségének szolgálatába állította, ugyanígy kell nekünk is Istent és
az embereket szolgálnunk.

Hitvalló és hithirdető lelkület

U

runk, Jézus Krisztus! Te földi életedben magad is küldött
voltál, küldetést teljesítettél. Annak a küldetésnek megvalósítása volt életcélod, amit a mennyei Atya bízott rád. Szavaddal és
életeddel tanúságot tettél Isten szeretetéről a világban.
Mennybemeneteled előtt azzal bíztad meg apostolaidat és tanítványaidat, hogy
folytassák e tanúságtételt Isten szeretetéről és munkálkodjanak a hit terjesztésén.
Legyen minden keresztény célja a hit hirdetése! Vegyenek részt minél többen a
hit hirdetésében! Adj nekem is hitvalló, hithirdető lelkületet!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
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ézus tanítása alapján a másik emberen való uralkodás, elnyomás és
kihasználás elítélendő, mert egyrészt
embertelen cselekedet annak részéről,
aki ezt teszi, másrészt semmibe veszi
a másik személy emberi méltóságát.
Az uralkodás helyett Jézus a szolgálatot ajánlja nekünk, amely a másik
ember iránti szeretetünknek a megnyilvánulása.
Az egész életen át gyakorolt szolgálat biztos út ahhoz, hogy valaki megtalálja lelki nyugalmát és békében éljen
másokkal. A másoknak ajándékozott
élet boldogságot jelent.
A szolgálatnak vannak bizonyos határai. Senki sem kényszeríthető arra,
hogy emberi méltóságáról lemondva
mások rabszolgájává vagy semmibe
vett cselédjévé váljon. És senki sem
léphet fel azzal az igénnyel, hogy rabszolgatartóként uralkodjon és megalázzon másokat.
Mindenki megérdemli az elismerést
szolgálatáért és munkájáért. Akár kifejezetten igényli ezt valaki, akár nem,
mindenkinek hálával és köszönettel
tartozunk mindazért, amit értünk tesz.
A szeretettel gyakorolt szolgálat
megnyitja az önzésre és magába zárkózásra hajlamos embert a másik
ember felé, kilépve ezáltal az önzés világából.
Jézus arra tanít és arra szólít fel minket, hogy ne féljünk életünket nagylelkűen mások szolgálatára szentelni.
Önzetlen, alázatos és viszonzást nem
váró szolgálatunkban legyen példaképünk Jézus, aki azért jött el a világba
és azért halt meg, hogy üdvösségünket
szolgálja.
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