Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Állj be a csapatba!

B

A Jó Pásztor követői

J

eremiás próféta meghívásának történetében olvashatunk arról az ígéretről, amely szerint Isten maga
gondoskodik majd arról, hogy az ő
szíve szerinti pásztorok gyűjtsék össze
és vezessék a választott népet. Az ószövetségi nép történetét szemlélve azt láthatjuk, hogy a nép hűtlensége és
engedetlensége ellenére is mindig teljesült ez az ígéret, s Isten soha nem
hagyta magára az általa választott nemzetet.
Az egykor tett ígéret igazi beteljesedése akkor történt meg, amikor a
mennyei Atya saját Fiát, Jézus Krisztust
küldte el a világba, aki azt mondta,
hogy „Én vagyok a Jó Pásztor” (Jn
10,11). Jézus a mai evangéliumban
pedig így szól: „Juhaim hallgatnak szavamra és követnek engem” (Jn 10, 27).
Vajon ki hallgat ma erre a szóra? Ki vállalkozik a meghívó Isten követésére?
Krisztus szava korunkban is elhangzik:
Jöjj, kövess engem, legyél pásztor, legyél pap! De ki vállalja manapság a papi
szolgálatot?
A karrier, az önérvényesítés, a személyes célok elérése sokkal inkább vonHúsvét 4.
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zóbbnak tűnnek a mai fiatalok számára,
mint önmaguk felajánlása Istennek és
életüknek a szolgálatban való odaajándékozása az embereknek. A gazdagság
vagy az anyagi jólét vágya sokszor elhomályosítja a lelki értékek utáni vágyakozást. A korszellem alakítói, akik
mindenáron negatív színben igyekszenek feltűntetni a papokat, véleményükkel sok fiatalt visszatartanak attól, hogy
életük értelmét Istenben találják meg,
illetve sok szülőt arra ösztönöznek,
hogy gyermeküket visszatartsák a papi
pályától. Megállapíthatjuk tehát, hogy a
világ negatív hatása sajnos sokszor elnyomja a fiatalok szívében élő pozitív
értékeket és vágyakat, ugyanakkor ma
is sokan vannak olyanok, akik e rossz
befolyásoló tényezőket felismerve és leküzdve, képesek felülemelkedni önmagukon és elfogadják a papi hivatást.
Amikor ma új papi hivatásokért
imádkozunk, ezt azzal a bizalommal
tesszük, hogy Isten teljesíti egykor tett
ígéretét és napjainkban is kiválaszt
olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy
életüket elkötelezetten és visszavonhatatlanul Isten szolgálatába állítva vállalják a papságot és Krisztusnak, a Jó
Pásztornak példáját követve az „Úr
szíve szerinti pásztorok” lesznek.
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átorítok minden fiatal fiút, aki
úgy érzi, hogy tudja, milyennek
kell lennie egy jó papnak, jöjjön és álljon be a csapatba! Sok támadás ér
minket, sokan hangosan fütyülnek ellenünk, mások meg fütyülnek ránk,
néha pedig úgy tűnik, hogy vesztésre
állunk, s egy ilyen csapatba nem érdemes beállni.
Mi papok viszont kitartunk, várjuk
az erősítést, s imádkozunk az utánpótlásért. Örömmel, de néha fáradtan, kimerülten tevékenykedünk. Nem
törődünk az ellenséges szurkolótáborral, hanem a pályán maradunk, azon a
helyen, ahová Isten állított minket.
Addog végezzük szolgálatunkat, amíg
le nem telik életünk „kilencven
perce”.

Ima papokért

Ú

r Jézus, aki jelen
vagy a Oltáriszentségben, Te papjaidon keresztül akarod
folytatni jelenlétedet közöttünk.
Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te
életedet. Legyenek olyan emberek,
akik népük nevében szólnak Istenhez,
az embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az Egyházat,
ahogyan arra az Egyháznak szüksége
van. Legyenek olyan emberek, akik az
örökkévalóról és az örök életről tesznek tanúságot korunkban.
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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