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Tudjátok hogy azok, akiket a világ
ur~inak tart~nak, zsarnokoskodnak a né
peken, a hatalmasok pedig önkényüket
éreztetik velük, Köztetek azonban nem
így van' hanem ha valaki nagy akar
lenni kö~tetek, annak a szelgátokká kell
lennie, ha valaki első akar lenni köz
tetek, annak rabszolgátokká kell len
nie."

Ezek a sokszor idézett evangéliumi
moridatok épp abszurditásukban félre
ismerhetetlenül Jézusra vallanak, de
ugyanakkor a mcssziről érkező gyanak
vását, sőt gúnyos elutasítását is kivált
ják. Mert mif'óle közösség is volna az,
kérdezheti akárki, amelyik ezt az alap
el vet komolyan veszi? Ahhoz, hogy .az
emberiség haladjon, hogy benne egy-egy
közösség boldoguljon, egészséges sze
lekcióra van szükség. Arra, hogy a te
hetséges, vezetésre termett emberek él
re törjenek, és valóban kezükbe vegyék
a többiek sorsának irányítását. Ha egy
csoportban ezek az emberek - akár
kénytelenségből, akár valamiféle aláza
tosságtól vezetve - szolga-szerepre jut
nak s helyettük a hitványok kezébe ke
rül 'a vezetés, akkor az a csoport ön
magát ítéli halálra, Hamarosan le is
szorul az élet országútjáról, helyébe
olyan közösségek lépnek, amelyek élet
revalóságukat épp azzal bizonyítják,
hogyalkalmazzák minden keneteskedés
nélkül a "megfelelő embert a megfelelő

helyre" el vet.
Szerencséje az egyháznak és a keresz

tény társadalmi egységeknek. - folytat
hatná némi iróniával egy másik dialógus
partner -, hogy ezt a jézusi mondást
sohasem vette igazán komolyan. Ha egy
közösség élni akar, márpedig az egyház
és a kereszténység élni, sőt hódítani
akart, nem vállalhat életet gátló etikai
normákat; s ha nyiltan elvetni restelli,
hát hazugságokba ágyazza, s csak név
leg tartja fenn őket. A keresztények
éppúgy törekedtek hatalomra, mint más
életre termett közösségek tagjai, csak
szolgálatnak nevezték el a méltóságot :
servus servorum Dei-nek apápát, "mi
nister"-eknek az állami élet irányítóit.

A fölidézett vádak elevenbe találnak,
de mégsem mondhatunk le arról, hogy
Jézus szavában kőzősségí életünk alap
vető stílustörvénvének megfogalmazását
lássuk. Zavarunkból az segít ki, ha meg
gondoljuk, hogy ezek az "abszurd" mon
datole nem valami absztrakt térből hang-

zanak felénk hanem épp Jézus szájá
ból. Komme~tárul tehát az ő életét,
egyéniségét s az ap.ost~loknak meg...~z
apostoli egyháznak eletet ~e.u ~ellE~Juk
helyeznünk. Maga az evangéliumi sz~v~g

is fölhívja erre a figyelmunket; az idé
zett mondatok tudniillik így folytatód
nak: "Az Emberfia sem azért jöt~; hogy
neki szolgáljanak, hanem, hogy o szol
gáljon. és váltságul adja oda életét so
kakért."

Hogyan szolgált Jézus? Az utolsó va
csorán megmosta tanítványai lábát:
Példát adtam nektek, amint én tettem

~eletek, ti is úgy tegyetek!" Ez a láb
mosás nem valami esetleges gesztus volt
számára. Valamit föltárt a lelkületé
ből ami végig jelen volt tettei és szavai
mögött. De egész életét mégsem azzal
töltötte hogy mások körül apró-cseprő

szolgál~tokat végezzen. Tudott és akart
mcsterként és úrként föllépni.

A szelgálatra kötelező jézusi példát
és parancsot az apostolok sem értel
mezték úgy, míntha emberi értékeik
nek elrejtésére vagy megtagadására kö
telezte volna őket. Szolgálatnak fogták
föl küldetésüket, de (modern szóval élve)
valóban "a hívek vezető szolgálatának".
Hogy ez csak játék a szavakkal? Ki ál
litaná ezt nyugodt lelkiismerettel, mond
juk Szerit Pál élete előtt, aki oly egy
ért~lműen visszhangozza az evangéliumi
törvényt: "Amikor mindenkitől függet
len voltam, mindenkinek rabszolgájává
tettem magam." .

Jézus nem töri össze tanítványainak
becsvágyát; inkább a nagypéntek és a
húsvét titkának megtisztuló fényébe
emeli. Szent Pál pedig épp becsvágyat
akar ébreszteni a Krisztus népéhez tar
tozókban. Hisz mindenkinek hivatása
van arra, hogy valamiben első legyen.
Ez biztosít neki saját helyzetet, hiva
tást a közösségben, ez az ő szolgálata,
amivel a többieknek és Istennek is el
sősorban tartozik. S a vezetés nem arra
való, hogy a tagok önmozgását pótolja
vagy lehetetlenné tegye. hanem hogy
összefogja.

Utópia? Ezzel a programmal lépett a vi
lágba Jézus, s ezt kéri számon minden
keresztény közösségtől - a keresztény
családtól az cgyházközséglg vagy a ví
lágegyházig. Hogy ez a program bonyo
lult, kíjátszható, folytonosan résenlétet
kíván? De hiszen Jézus sose mondta
könnyűnek azt, amire meghívott. S ha
egy program megragadása, megvalósí
tása oly nagyon könnyű volna, talán
már meg sem érné, hogy az életünket
tegyü~( rá.
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