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„Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“ (Lk 22,27).
Neraugintos duonos šventės, vadinamos Velykomis, metu
„aukštutiniame kambaryje“ Jėzus valgo paskutinę vakarienę su savo mokiniais.
Baigęs laužyti duoną ir persiuntęs ratu vyno taurę, dovanoja jiems baigiamąjį
pamokymą: Jo bendruomenėje didžiausias pasidarys mažiausiu, o tas, kuris
vadovauja, bus kaip tas, kuris tarnauja.
Jono pasakojime Jėzus prideda dar ir atitinkamą gestą, taip
parodydamas naujovę santykių, kuriuos atėjo įvesti tarp savo mokinių: Jis
plauna jiems kojas, prieštaraudamas bet kokiai įprastinei pranašumo bei
įsakinėjimo logikai (apaštalai per tą paskutinę vakarienę ginčijosi, kuris iš jų
galėtų būti laikomas „didžiausiu“).
„Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“.
„Mylėti reiškia tarnauti. O Jėzus mums parodė pavyzdį“, – sako Chiara
Lubich vienoje savo kalboje.
Tarnauti - šis žodis, rodos, pažemina žmogų. Argi tie, kurie tarnauja,
apskritai nėra laikomi žemesnio lygio? Vis dėlto kiekvienas norime, kad mums
būtų patarnaujama. Reikalaujame to iš valstybinių įstaigų (ar žmonės,
užimantys aukščiausias pareigas, nesivadina „ministrais“, išvertus reikštų
„tarnautojais”?), iš socialinių tarnybų (ar nesivadina jos būtent „tarnybomis“?).
Esame dėkingi pardavėjui, jei mus gerai aptarnauja, valstybės tarnautojui, jei
greitai sutvarko mūsų reikalą, gydytojui ir slaugei, jei rūpinasi mumis
kompetentingai ir su dėmesiu...
Jei to laukiame iš kitų, gal ir kiti iš mūsų laukia to paties.
Jėzaus žodis mums, krikščionims, leidžia suvokti, kad visiems esame
skolingi meilės. Su Juo ir taip, kaip Jis, ir mes, sutikę kiekvieną žmogų, su
kuriuo gyvename ar kartu dirbame, turėtume sugebėti pakartoti:

Tarnauti, tarnauti, stovėti žemiau, žemiau, siekti evangelinio pirmumo, bet
tarnaujant visiems. (…) Krikščionybė – rimtas dalykas. Tai ne šiek tiek glazūros,
truputis užuojautos, truputis meilės, truputis išmaldos… O ne! Lengva duoti
išmaldą, kad sąžinė būtų rami, o paskui įsakinėti, užgniaužti kitą”.
Tačiau kaip tarnauti? Šioje kalboje Chiara nurodė du paprastus
žodžius: „gyventi kitu“, arba „stengtis įsiskverbti į kitą, jo jausmus, stengtis
nešti jo naštas“. „Ką daryti su vaikais? – duoda pavyzdį. – Jie nori, kad žaisčiau
su jais: tai ir žaisk!“. Turiu prisijungti prie kito šeimos nario, norinčio žiūrėti
televiziją arba eiti pasivaikščioti? Atrodytų, kad tai vien laiko gaišimas: „Ne, tai
nesugaištas laikas. Visa tai yra meilė, laimėtas laikas, nes reikia tapti viena iš
meilės“. „Bet ar tikrai turiu paduoti švarką tam, kuris nori išeiti, tikrai turiu
padėti lėkštę ant stalo?” Taip, būtent, nes „Jėzus iš mūsų prašo ne idealaus
tarnavimo, ne tarnystės jausmo. Jėzus kalbėjo apie konkretų tarnavimą:
raumenimis, kojomis, galva; reikia iš tiesų tarnauti.“
„Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“.
Tad žinome, kaip gyventi šiuo gyvenimo Žodžiu: atkreipti dėmesį į
kitą, noriai atsiliepti į jo poreikius, mylėti darbais.
Kartais tai reikš patobulinti savo darbą, atlikti jį su vis didesne
kompetencija bei tobulumu, nes juo pasitarnaujame bendruomenei.
Kitais kartais - atsiliepti į ypatingus pagalbos prašymus, kylančius iš
toli nuo mūsų arba visai šalia esančių žmonių: pagyvenusių, bedarbių,
neįgaliųjų ar vienišų; arba į prašymus, pasiekiančius mus iš tolimų šalių po
stichinių nelaimių, prašymų įvaikinti, paremti humanitarinius projektus.
Užimantys atsakingas pareigas, atsisakys atstumiančios įsakinėjimo
pozicijos, prisimindami, kad visi esame broliai ir seserys.
Jei viską atliksime mylėdami, atrasime, kaip sako senas krikščionių
posakis, kad „tarnauti reiškia viešpatauti“.
Parengė Fabio Ciardi ir Gabriella Fallacara

„Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“.
Chiara Lubich dar primena, kad krikščionybė reiškia „tarnauti, visiems
tarnauti, visus laikyti šeimininkais. Jeigu mes - tarnai, tai kiti - šeimininkai.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moterų fokoliaras
Vyrų fokoliaras
Žirgo g. 1-32 10221 Vilnius
Lyglaukio g. 9B 01215 Vilnius
Tel. 277 71 18 – El. paštas: czflituania@post.5ci.lt
Tel. 215 35 05 – El. paštas: info@focolare.lt
Leidinys skirtas Fokoliarų judėjimo Lietuvoje reikmėms

