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Úgy vagyok köztetek, 
mint a szolga”  

(Lk 22,27) 
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Húsvét elıestéjén, a kovásztalan 
kenyér ünnepén, az „emeleti te-
remben” Jézus elkölti tanítványaival 
az utolsó vacsorát. Miután megtörte 
a kenyeret és körbeadta a borral teli 
kelyhet, végsı tanítását osztja meg 
velük: 

2007. április 

 aki a legnagyobb akar 
lenni az általa létreho-
zott közösségben, an-
nak a legkisebbé kell 
válnia, és aki irányít, 
legyen szolga. 

Jézus egyértelmő jelét is adja an-
nak az újdonságnak, amit az İt 
követık közötti kapcsolatokban látni 
akar: szembeszállva minden szo-
kásos elképzeléssel a tekintélyrıl 
és a vezetırıl, megmosta tanítvá-
nyai lábát . 
 
SZERETNI = SZOLGÁLNI 
Jézus példát adott nekünk errıl. 
 
Jézus szavai tudatosítják bennünk 
keresztényekben, hogy a szeretet 
adósai vagyunk mindenkivel szem-
ben. Vele együtt nekünk is el kell 
ismételnünk minden embernek, 
akivel élünk, vagy akikkel munkánk 
során találkozunk: „úgy vagyok 
köztetek, mint a szolga” 
 
És hogyan kell szolgálni? 
„Éljük a másikat!” Ez azt jelenti, 
hogy meg kell próbálnunk behatolni 
a másik világába, érzéseibe, meg-
próbálni együtt hordozni a terheit. 
 
„A gyerekekkel hogyan bánjak? 
Játsszam velük!”  
Idıveszteségnek gondolhatnánk az 
egészet. Mégsem elvesztegetett 
idı! Ez mind szeretet, mind meg-
nyert idı, mert szeretetbıl kell egy-
gyé válnunk! 
 
„Valóban oda kell vinnem a másik-
nak a kabátját, amikor távozik? 
Tényleg oda kell tennem elé a tá-
nyért az asztalra?” Igen, pontosan 
errıl van szó! Mert az a szolgálat, 
amit Jézus kér, nem elméleti szol-
gálat, nem érzelgısség.  
Jézus konkrét szolgálatról beszélt, 
izmunkkal, lábunkkal, fejünkkel, 
ténylegesen szolgálnunk kell. 

Hogyan élhetjük ezt az igét? 
Úgy, hogy odafigyelünk a másikra, 
és készségesen válaszolunk az 
igényeire, tettekkel szeretve. 
 
Néha arról van szó, hogy jobban 
végezzük a munkánkat, egyre na-
gyobb hozzáértéssel és tökéletesség-
gel, mert ezzel a közösséget szolgál-
juk. Máskor azt jelenti, hogy 
különleges segélykérésekre válaszo-
lunk, amikor a közelünkben vagy a 
tılünk távol élık megszólítanak prob-
lémáikkal, például idısek, munkanél-
küliek, fogyatékkal élık, magányos 
emberek. Vagy amikor távoli, termé-
szeti katasztrófával sújtott országokról, 
örökbefogadásról vagy humanitárius 
projektek támogatási igényeirıl hal-
lunk. 
 
Fel kell hagyni minden visszata-
szító, parancsolgató magatartás-
sal, hiszen mindannyian testvérek 
vagyunk. 

Európából 14-en mentünk a Do-
minikai Köztársaságba. Ott 3 hetet 
dolgoztunk a „Café con Leche” 
iskoláért, mely a „Gyerekek az 
egységért” projektjeinek része, 
amihez már 10 éve mi is hozzá-
tesszük a részünket. A lakótelepi 
gyere kekkel együtt kifestettünk 
5 osztálytermet, rendbe tettük a 
sportpályát, oktatást és bemuta-
tót tartottunk 200 gyerek számá-
ra. Ez különlegesen nagy tapaszta-

lat volt a számomra. Nagy öröm volt, 
hogy végre konkrét módon tehettem 
valamit, hogy jobb legyen ez a világ. A 
dominikai embereken nagy életörömöt 
láttam, pedig egy nagyon szegény 
országban voltunk. Az volt a benyomá-
som, hogy sokkal többet kaptam tılük, 
mint amit adtam, fıleg az iskolában a 
gyerekek között. Dolgoztunk építkezé-
sen az izmainkat megfeszítve, festet-
tünk, és dolgoztunk, mint „tanárok” is. 
Láttam, hogy a kicsik mennyire örülnek, 
és ez minket is boldoggá tett. Megta-
pasztaltuk a kölcsönös szeretetet  
közöttünk.  Számukra nem tanárok 
vagy látogatók voltunk, hanem barátok-
ká, nagyobb testvéreikké váltunk. İk is 
meg fognak maradni nekünk, mint a mi 
kis testvéreink! 

(Jean) 
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