
2021. december 12. Advent 3. vasárnapja – Lk 3,10-18 

Szolgáló szeretet 

 

Gaudete, az Örvendezés vasárnapja van ma. Örvendezünk, mert közeledik várva várt ünne-
pünk. Mi is feszülten várakozunk, mint Keresztelő János idejében a nép, és a bűnbánatra, 
megtérésre vágyó emberek a Jordán folyó partján. Ők bűnbánati keresztségben részesültek. 

Az Evangélium fő gondolata, hogy bűnbánatra és megtérésre szólítja az embereket. Meg-
fordulni, megváltoztatni eddigi életünket, életutunkat, ha az nem az evangélium és Jézus 
tanításának útja, ha nem Isten felé vezet, hanem éppen ellenkezőleg, távolodik Istentől. A 
rosszat jóra változtatjuk, a jót igyekszünk még jobbá tenni. 

Összefoglalva: Keresztelő Szent János a folytonos, tevékeny, szolgáló szeretetre buzdít és 
szólít föl bennünket. Nézzük meg, hogy az élet különböző területein hogyan valósíthatjuk 
meg. 

1. Keresztelő János bennünket is osztozásra szólít föl. Ruhánkat, kenyerünket, lelki, szellemi 
értékeinket, drága időnket mi is osszuk meg másokkal! Látogassunk meg idős, beteg, 
elhagyatott embereket, segítsünk rászoruló családokon! 

2. Szolgáló lelkülettel, önzetlenül, jutalmat, viszonzást nem várva tegyük a jót, bár az elis-
merés mindig jólesik. A biztatás és a bátorítás megerősíthet és buzdíthat bennünket, hogy 
jó úton járunk, és serkent a további feladatokra. 

3. Milyen sok ember kerül napjainkban is kiszolgáltatott vagy nehéz helyzetbe. Fölhalmo-
zódik az adóssága. Igazságtalanul, vagy jogtalanul perbe fogják (pl. két erdélyi fiatalember 
ült ártatlanul két évet börtönben, igazságtalanul elítélve. Most a nyáron szabadultak). 

4. A pénzügyi világban, az üzleti életben, a munka világában is milyen kiszolgáltatott az 
ember. Dolgozik, és alig kap tisztességes fizetést. Félelemmel és aggodalommal van tele az 
életünk, hiszen felelősséggel tartozunk családjaink, gyermekeink és önmagunk felé is. 

Mindegyikünk saját maga tudja a legjobban, hogy melyek a legnagyobb gondjai és 
nehézségei, hol szorul segítségre. Ugyanakkor azt is, hogy miben tudunk konkrétan a jó 
irányába változni és előrelépni. 

Uram, adj éber szívet, hogy észrevegyem, hol tudok másoknak segíteni! Adj figyelmet, hogy a 
rosszindulat, a kíváncsiság, vagy a nemtörődömség el ne terelje gondolataimat, hogy a 
fölismert jót megtegyem! Adj reményteli szívet, hogy adventi várakozásunk gyümölcsöző 
legyen! Ámen. 
 

Tóth Miklós, Rábatamási 
*** 

 
„És fölemelte hangját hatalmas kiáltással és azt mondta: „Te vagy az asszonyok 
legáldottabbja és méhed gyümölcse is áldott!” (Lk 1,42) 

- Mikor és miért szoktam felemelni a hangom? 
- Milyen áldásokat tapasztaltam meg az életemben? 
- Mikor, mivel vagyok tele? 

 [Angel] 


