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Ha valaki közületek 
nagy akar lenni, legyen 
a szolgátok.               (Mk 10,43) 
______________________________________                        

Válj naggyá és szolgálj! 
Be great and serve! 
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Jézus Igéjének kedves Barátai, 

  
 az én szülőházam mellett lakott egy öregasszony, aki minket, gyerekeket nagyon-
nagyon kedvelt. Amikor csak tehette, kimutatta ragaszkodását apró jelek segítségével. Mi is 
nagyon szerettük őt. Valahányszor szünidőre indultunk, kora reggel biztosak lehettünk abban, 
hogy lakásában már ég a lámpa. Felkelt, hogy integethessen nekünk és kellemes időtöltést 
kívánjon. Szobájának lámpája emlékezetemben maradt, szívének fényét jelképezte és 
jelképezi mai napig. 
 
 Jézus Igéjének kedves Barátai, ami a szeretetben számít, az maga a szeretet 
gyakorlása. Gyakran a kicsik mutatják nekünk az utat. Életük arra mutat rá, amit Ferenc pápa 
2015 júniusában a szarajevói prédikációjában hangsúlyozott, amikor arra hívott meg, hogy 
„szolgálatkész fellépéssel és cselekedettel“ a béke vetésén fáradozzunk. Egyik ázsiai 
országból két fivér menekült hozzánk Németországba és menedékjogot kértek nálunk. 
Kérésüket azonban elutasították. Előző megkínzattatásukról a bírósági tárgyalásokon nem 
sokat beszéltek, mivel a női tolmács jelenlétében szégyelltek nyíltan arról beszélni, mi is 
történt velük hazájukban valójában. Így tehát a menedékjogi kérelmüket indokolatlanul 
elutasították. Egy középkorú férfi, maga is beteges és az élet nehézségeitől meggyötört, 
befogadta őket és a „menekültek keresztapja“ lett. Gyakran meg is látogatta őket, egyre 
inkább bizalmukba férkőzött. Utánajárt egy írásos pszichológiai szakvéleménynek, elkísérte a 
két fiatalembert az összes orvosi vizsgálatra és a peres ügy lebonyolítására. Testvérükké lett! 
A keresztapa segítőkész szeretetének köszönhetően a férfiak második alkalommal beadott 
menedékjogi kérelmét pozitívan bírálták el, így a két férfi végül Németországban maradhatott. 
Amikor e két menedékkérő átadta nekem ezt az üzenetet, sírtak. Egyikük ezt mondta: „Ilyen 
szeretetet, amit keresztapánktól kaptunk, eddig még soha sem tapasztaltunk meg. Számunkra 
ő egy igazi testvér!“ 
 
 „Ami a szeretetben számít, az maga a szeretet gyakorlása!“ Induljunk el naponta újra 
és újra az egymás kölcsönös szeretete szolgálatának útján. Legyünk a szolgálatban 
világbajnokok! Válj naggyá és szolgálj! - Be great and serve! Már most bíztosak lehetünk, 
hogy életünk végén Jézustól ezt fogjuk hallani: Mindezt nekem tetted! Tehát: Be great and 
serve! 
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