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Ha az emberek tetszését keresném,
nem volnék Krisztus szolgája. (Gal 1,10)

A templomszentelés napján Salamon így imádkozott a
templomban: "Uram! Az égben, ahol trónodon ülsz, hallgasd meg
az idegent is, aki nem tartozik népedhez, de nevedért messze
földről jön ide. Ők is hallanak dicső nevedről, erős kezedröl és
kinyújtott karodról. Ha eljön és imádkozik ezen a helyen, teljesítsd
az idegen minden kérését, hogy a földnek minden népe fölismerje
nevedet, és úgy féljen téged, mint Izrael. Tudja meg, hogy ez a
templom, amelyet építettem, a te nevednek van szentelve."

Testvéreim! Pál, aki nem embertől, nem is ember által kapta
apostoli küldetését, hanem Jézus Krisztustól és az Atyaistentől, aki
Krisztust a halálból feltámasztotta, és Pállal együtt minden itteni
testvér üdvözletét küldi Galácia egyházainak.
Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus
kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz,
jóllehet más evangélium nincs. Legföljebb néhány ember akad, aki
megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát.
De még ha mi, vagy egy mennyei angyal más evangéliumot
hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint
már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más
evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok,
átkozott legyen! Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az
Istenét?
Talán embereknek akarok tetszeni? Ha az emberek tetszését
keresném, nem volnék Krisztus szolgája.
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Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte,
Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a
szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a halálán volt.
A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit
azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját.
Amikor ezek odaértek Jézushoz, kérlelték őt: "Megérdemli,
hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát
is ő építtette nekünk."
Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a
háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel:
"Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
Éppen ezért nem tartottam magamat érdemesnek arra sem,
hogy hozzád menjek. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a
szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, alattam is
szolgálnak katonák. S ha azt mondom az egyiknek: 'Indulj!' –
akkor elindul, ha a másiknak meg azt mondom: 'Gyere ide!' –
akkor odajön, vagy ha a szolgámnak szólok: 'Tedd meg ezt!' –
akkor megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, s így
szólt az őt követő tömegnek: "Mondom nektek, nem találtam
ekkora hitet Izraelben." Amikor a küldöttek hazaértek, a beteg
szolgát egészségesnek találták.


