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Den som vill vara stor 
bland er skall vara de 
andras tjänare. (Mark. 10:43)                        
______________________________________           

Var stor och tjäna! 
Be great and serve! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
 i mina föräldrars grannhus bodde en gammal kvinna som tyckte väldigt mycket om oss 
barnen. Hon visade sin sympati för oss genom små tecken var hon än kunde. Vi tyckte också 
mycket om henne! När vi skulle iväg på en semesterresa tidigt på morgonen så kunde vi vara 
säkra på att det var redan ljust i hennes lägenhet. Hon hade gått upp för att vinka till oss och 
önska oss en trevlig resa. Ljuset i hennes lägenhet minns jag även idag. Det var och är ett 
tecken för hennes hjärtas ljus. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, det som räknas i kärleken är att älska. Ofta är det de som är 
små som kan vara våra vägvisare. Deras liv visar det som påven Franciskus menade i sin 
predikan i Sarajevo i juni 2015 när han uppmuntrade till att så fred ”med dagliga 
handlingar och tjänstvilligt uppträdande”. Två bröder från ett asiatiskt land hade flytt till 
Tyskland och sökt asyl. Deras ansökningar hade inte beviljats. Under de rättsliga 
förhandlingarna hade de nästan inte pratat om deras tortyr, för de hade känt skam att berätta 
öppet inför en kvinnlig tolk om det som hade hänt dem. Därför avvisades deras ansökning 
som ogrundad. En medelålders man som själv hade fått utstå sjukdom och andra svårigheter 
tog sig an männen. Han blev deras ”flyktingsfadder”. Han besökte dem regelbundet, vann mer 
och mer deras förtroende. Han organiserade en psykologisk bedömning och följde med dem 
två unga männen till alla tider hos läkaren och domstolen. Han blev deras bror! I andra 
försöket beviljades deras ansökan om asyl – tack vare deras fadders hjälpsam kärlek. De fick 
stanna. När de två bröderna kom till mig med det här budskapet grät de. En av de sa: ”En 
sådan kärlek som vår fadder visade oss har vi aldrig upplevt. Han är en riktig bror för oss!” 
 
 „Det som räknas i kärleken är att älska!“ Låt oss ge oss iväg för att tjäna varandra, 
varje dag på nytt. Låt oss bli världsmästare i tjänandet! Var stor och tjäna! – Be great and 
serve! Vi får veta redan nu att vi kommer att höra från Jesus vid vårt livs ände: Det har du 
gjort för mig! Alltså: Be great and serve! 
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