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Kedves Barátaim! 
 
A kereszténység sok alapfogalmát mára nehezünkre esik kimondani. Túlságosan 
eltávolodtunk tőlük, magukkal rántottak a világ fő irányvonalai. Ki akarja ma azt, 
hogy őt bárki is alázatosnak, szemérmesnek vagy szelídnek jellemezze? 
 
A "szolgálat" szó sem divatos, és azok a foglalkozások sem azok, amelyeknek 
alapvető értéke a szolgálat. A kórházakban az ápolók egyre nagyobb számban a 
fejlődő országokból származnak, a szolgálóból takarító személyzet lett, ami 
szintén a társadalom felfogását tükrözi, amely már csak a menedzseri és 
tanácsadói állásokat ismeri el. 
 
Mivel a társadalom egésze az önmegvalósítást tűzte ki fő céljául, az önfeláldozó 
elköteleződést már nem értékeli. Értetlenül és bizalmatlanul áll olyanhoz, aki 
ellenszolgáltatást nem vár, sőt ezt a magatartást gyengeségnek is tekinti. 
 
A szolgálat válsága egyben az emberiség válsága. Jézus Krisztus példájával, aki 
azért jött, hogy szolgáljon, válik a szolgálat örömmé, a keresztények pedig így 
válnak az emberiség kovászává. 
 
Egy megújult életkultúráért, 
 
Az „Európa Krisztusért!” csapata 
 
Ui: Ne felejtsük: imádkozzuk naponta a Miatyánkot, hogy Európa újra keresztény 
értékeken alapulhasson! 
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A szolgálatról 
Hans Thomas írása 
 
 
A "miniszter" szavunk a latinból származik, és eredetileg 
szolgát jelent. Ma, az elmúlt korokhoz képest talán még 
homályosabb a két szó közötti kapcsolat. A modern korok 
változásainak része - párhuzamosan az ember 
függetlenségének erősödésével és Istentől való 
eltávolodásával -, hogy a természeten, de az emberen való 
uralkodás is más értelmezést kapott. A szolgálat aspektusa 
egyre csökken, sőt a XX. század totalitárius rendszerek 
diszkreditálták azt, annyira, hogy a szolgálat végül negatív 
fogalommá, az alávetettség vagy a szolgaság 
szinonimájává vált. Az elittel kapcsolatos viták, illetve az 
őket érő kritika is a szolgálat válságáról szólnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az elit azonban nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz az elképzeléshez, amely a 
szolgálat. A vitás pont azonban ott van, hogy az elit-e az, amelynek különösen 
kell szolgálnia, vagy amelyet legjobban ki kell szolgálni. 
 
Erre a kérdésre az Evangélium világos választ ad: "Aki közületek nagyobb akar 
lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia 
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és 
odaadja az életét, váltságul sokakért." (Mt, 20, 26-28.) 
Lehetséges, hogy társadalmunk, amelyben a szolgáltatási szektor annyira 
kifejődött, ezt a viselkedést elfelejtette volna? Az Istentől való eltávolodás azzal 
járt-e volna együtt, hogy a szolgálat fogalma negatív fénybe került? 
 
Ez mindenképpen tragikus, ugyanis még a francia forradalom főszereplői is, akik 
"meg akarták szűntetni Istent", meg voltak győződve arról, hogy ő maguk 
szolgáló forradalmárok. Claude Henry de Saint Simon fogalmaz úgy, hogy "valódi 
papi missziójuk" van, ugyanis "pozitív hatalmat kell gyakorolniuk a társadalmon". 
Gratulált a polgároknak az új elitjükhöz, amely "előfutárként szolgálja" majd őket. 
Az elit lényegéhez tartozik tehát, hogy példa legyen - a szolgálatban is. 
 
Ha a hírekből újabb és újabb "fontos" ember korrupciós vagy sikkasztási 
botrányáról hallunk, nem csoda, hogy az elit kifejezésen mára azokat a 
személyeket értjük, akik a dolgok javát megszerzik maguknak, a többieknek 
pedig a silány részt hagyják. A legnagyobb rossz azonban abban rejlik, hogy a 
társadalom az elit sikerét irigykedve nézi, és magatartását és gondolkodását 
példaképpé teszi, hiszen mintha az volna a siker kulcsa. 
 
Mindezek után nem csoda tehát, ha az úgynevezett szolgáló foglalkozásokban 
nincs utánpótlás. Mármint statisztikailag nincs. Aki ugyanis környezetében 
felismeri a beteg gyermekét ellátó édesanyát, az orvost, aki a nap bármely 
szakában rendelkezésre áll, az iparost vagy vállalkozót, akinek éjjel nincs nyugta, 
mert el kell bocsátania az embereit, mindazokat, akik mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy vevőik vagy megrendelőik elégedettek legyenek, és mindezt 
jókedvvel teszik, és a számtalan házaspárt, akik minden nehézség ellenére hűek 
maradnak egymáshoz, mert ez számukra a legtermészetesebb…, azt biztosan 
megérinti a szolgálat ezen sok, csöndes hőstette. És végső soron ez az, ami 
számít. 
 
 
Hans Thomas orvos és számos, orvosi munkaetikai és egyéb 

interdiszciplináris témájú kiadvány írója. A Lindenthal Intézet vezetője 

Kölnben. 


