
A Szolgálat 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2018.01.14. 

Ige: Jn 13,1-5.12-17 
Gal 6,2.9 Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. … A jó cselekvésében 
pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 

 
Bev.: A hó fogságában 
Egy ember, aki az alaszkai Chugach hegységben túrázott, remélte, hogy még a halálos hófúvás előtt 

eljut a táborhelyre. De már túl késő volt. A hófúvás olyan dühvel tört rá, hogy egy méternyit sem látott 
előre. Miközben igyekezett megtalálni a helyes útirányt, a szélfútta hó és jég leverte lábáról. Bár tudta, 
hogy nagyon közel van a tábor, elveszítette tájékozódó képességét, és nem tudta eldönteni, merre men-
jen. 

Végül az éj sötétjében - csuromvizesen, átfagyva és teljesen kimerülten - leroskadt egy hókupacra. 
Nem bírt továbbmenni. Beletörődött, hogy itt kell meghalnia.  

Ahogy ott feküdt a hóban, úgy tűnt, mintha valamit hallott volna - valamiféle halk sírást, mintha egy 
kutyakölyök szűkölne. Szólongatni kezdte, és megpróbálta a hang irányába vonszolni magát. Hát persze, 
hogy egy kutya volt az, ami szintén eltévedt a hófúvásban. A kiskutya valahogy elkeveredett az anyjától, 
és most halálra fagyva nyüszített a hóban. A férfi gyorsan elkezdte dörzsölni a kis testet, hogy a vérke-
ringés beinduljon, és így életben maradhasson. Leheletével is melengette a kutyust, és egész éjszaka 
azon fáradozott, hogy életben tartsa. 

Másnap falusi járőrök megtalálták a férfit és a kutyát, mindkettőt élve. Kiderült, hogy amíg az éjszaka 
folyamán azon fáradozott, hogy életben tartsa a kutyust, önmagát is életben tartotta. (Fején a szöget, 1. 
rész) 

 
 
A napokban azon gondolkodtunk néhányan – együtt is, és egymástól függetlenül is, – hogy miért van 

az, hogy belekerülünk olyan szituációkba, élethelyzetekbe, amelyeket nem igazán szeretünk? Miért ke-
rülünk bele olyan helyzetekbe, amelyek nem segítik gyülekezetünk életét, vagy a saját személyes életün-
ket? Miért van az, hogy bizonyos dolgokban úgy tűnik, hogy nincs előre haladás, hogy szinte csak egy-
helyben topogunk? 

Ezekre a kérdésekkel kapcsolatban egy fontos dolgot értettem meg: növekednünk kell. Isten azt 
akarja, hogy növekedjünk az életünk bizonyos területein. Jellemünk növekedjen. 

 
1. Kedves Testvéreim a Krisztusban! Az elmúlt vasárnap elkezdtünk egy igehirdetés sorozatot. Ez a 

sorozat segít nekünk felfedezni és újra értelmezni gyülekezetünk Istentől kapott és rendelt céljait. Múlt 
héten felelevenítettük azt, hogy Isten arra rendelte a gyülekezetet, hogy tanítson. Ez Isten egyik 
fontos célja a gyülekezettel. 

Urunk elküldte az apostolokat, a tanítványokat azzal a céllal, hogy mondják el mindenkinek, hogy 
kiben van, kiben lehet az ember reménysége? Hogy tegyenek tanítvánnyá, Krisztus-követő emberekké 
másokat. Hiszen az üdvösség olyan ajándék, amelyet tovább kell adni, és azzal nem veszítünk el semmit 
ebből a csodálatos ajándékból, ha sokaknak adunk belőle. Adunk belőle, de nem fogy el. 

Mai igehirdetésben pedig szeretnék a szolgálatról, mint gyülekezetünk második céljáról és fel-
adatáról beszélni. 

Igehirdetésemet egy alaszkai történettel kezdtem. Egy turistáról beszéltem, akire rátört egy halálo-
san veszélyes hófúvás. Ha abban a helyzetben lett volna lehetősége csendesen elmélkedni és töprengeni 
az élet dolgain, akkor talán emberünk is megkérdezte volna, hogy „Uram, miért engedted meg, hogy ilyen 
életveszélyes helyzetbe kerüljek bele?” Azonban az a hófúvás túlságosan veszélyes volt, és biztosan nem 
ezen gondolkozott, csak egyszerűen életben akart maradni. Különös dolog történt ekkor vele: egy ku-
tyakölyök sírását, nyüszítését hallotta meg. Ez a hang, az életéért könyörgő jószág hangja pedig különös 
dolgot tett ezzel a túrázó emberrel: saját magáról a másik bajban levőre fordította gondolatát. 

Egyáltalán nem logikus az, ami vele történt, amikor meghallotta a nyüszítő hangot. Hiszen az lett 
volna az ésszerű, hogy ne foglalkozzon egy állat bajával, hanem csak a saját bajával. De mégis inkább 
minden erejét összeszedte, hogy a kiskutyának segíteni tudjon, hogy szolgáljon. 
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2. Az Ószövetség egyik legismertebb prófétája Illés volt. Az 1Kir 17-ben arról olvasunk, hogy éveken 
keresztül nem esett az eső az országban, és rendkívüli nagy szárazság alakult ki. Kiszáradtak a patakok 
és mindenütt a növényzet is. Az emberek és állatok pedig éheztek. 

A sareptai özvegyasszony története így kezdődik: Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: 9Kelj föl, és menj 
el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy 
gondoskodjék rólad. 

Ez az özvegy is borzasztóan szegény volt. Csak egy marék lisztje és egy kevés olaja volt. Ez minden, 
ami megmaradt, bármennyire is igyekezett okosan és takarékosan gazdálkodni. Ez már csak legfeljebb 
egy napra elég ennivaló volt neki és a fiának. Illés pedig azt mondja ennek az asszonynak, hogy „előbb 
készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts!” 

Isten arra indította ennek az özvegyasszonynak a szívét, hogy segítsen, hogy szolgáljon Illés próféta 
felé. Ráadásul előbb adjon neki, majd utána adhat a fiának. Mert mi történt volna, ha nem segít, és nem 
készít lepényt Illésnek? Mi lett volna, ha elküldi Illést mondván, hogy nincs miből adnia, amije van, az 
pedig neki és a fiának kell. Szerintem aznap ettek volna utoljára, aztán néhány nap múlva éhen haltak 
volna.  

Isten azonban váratlanul olyan helyzetbe sodorja az özvegyasszonyt, és szívébe olyan indulatot ad, 
amikor a józan és megfontolt cselekedetek helyett szolgálni kezd valaki másnak, egy idegennek. 

Ide kívánkozik, hogy megemlítsem a Zsidókhoz írt levél 13 fejezetéből a következő Igét: A vendég-
szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégel-
tek meg. (2.v.) 

 
3. Említsük meg Jézus tanítványait is. Egy alkalommal, amikor hatalmas sokaságnak, tömegnek ta-

nított Jézus, rájuk esteledett. Messze volt a város, és a tanítványok felismerték azt, hogy vacsorát kellene 
adni ezeknek az embereknek. Erre azonban – úgy gondolták – hogy ők képtelenek. Meg aztán nem is sok 
kedvük volt hozzá. Fáradtak voltak maguk is. Ezért így szóltak Jézushoz: 

„Mester! Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és fal-
vakba menve ennivalót vegyenek maguknak.” Jézus pedig visszadobta nekik a labdát azzal, hogy „ti adja-
tok nekik enni!” Szolgáljatok köztük! Kezdjetek el cselekedni. (Mk 6) 

Persze Jézus nem hagyta őket magukra ebben a szolgálatban. Sőt, nagyon is hatékonyan segítette 
tanítványait. De mozdulniuk kellett, cselekedniük kellett, mert Jézus olyan élethelyzetbe sodorta őket, 
amiben szolgálniuk kellett. 

 
4. Testvéreim a Krisztusban! Arra kell rájönnünk, hogy jó dolog a szolgálat. Jó dolog felismerni azt 

a belső hangot, ami sokszor érthetetlen és egyáltalán nem logikus cselekvésre, szolgálatra indít bennün-
ket.  

Mert mi is a szolgálat? Igazából egy ésszerűtlen cselekvés, amikor elfeledkezek arról, hogy én 
ki vagyok, és ezért nem azt nézem, hogy nekem mi lenne a jó, hanem azt helyezem előtérbe, ami a 
másiknak jó. 

 
Így cselekedett Jézus is, amikor megmosta a tanítványai lábát. Teljességgel szokatlan és megbotrán-

koztató dolgot tett egy alkalommal, amikor együtt vacsorázott a tanítványaival. Pedig ismerte jól a ti-
zenkettőt. Tudta azt is, hogy Iskariótes Júdás lesz az, aki el fogja őt árulni. Ráadásul ő volt a tanítványok 
tanítója, a mestere, akire áhítattal és mélységes tisztelettel néztek fel.  

És azt olvassuk, hogy Jézus, miután befejezték a vacsorát, és beszélgettek az asztal mellett, „felkelt a 
vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte 
a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel.” 

Így nem szokott tenni egyetlen tanítómester sem, hiszen azok urak – gondolták a tanítványok döb-
benten. De Jézus egészen más volt, mint amire számítottak. Jézus szolgai formát vett fel, és szolgált 
közöttük. Olyan szituációt teremtett egy pillanat alatt, ami segített megértetni a tanítványokkal azt, hogy 
mi az egyház, mi Krisztus követőinek a célja: a szolgálat. 

 
Szolgálni úgy, hogy az nem ésszerű. Szolgálni akkor is, amikor sokkal inkább önmagunkra 

szeretnénk gondolni. Szolgálni azok felé is, akik nem becsülnek, akik haragszanak ránk, akitől 
csak előítéletet kaptunk.  

Szolgálni akkor is, amikor úgy érezzük, hogy az rangon aluli, nem méltó hozzánk. Szolgálni 
úgy, hogy nem gondolunk a fizetségre, hogy ki fogja nekünk mindezt kifizetni és meghálálni. 
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5. Testvérek! A napokban azon gondolkodtunk néhányan – együtt is, és egymástól függetlenül is, – 

hogy miért van az, hogy belekerülünk olyan szituációkba, élethelyzetekbe, amelyeket nem igazán szere-
tünk? Miért kerülünk bele olyan helyzetekbe, amelyek nem segítik gyülekezetünk életét, vagy a saját 
személyes életünket? Miért van az, hogy bizonyos dolgokban úgy tűnik, hogy nincs előre haladás, hogy 
szinte csak egyhelyben topogunk? – teszem fel újra a kérdéseket. 

 
Vajon nem azért kerülünk bele ilyen szituációkba, élethelyzetekbe, hogy Urunk rávegyen bennünket 

a szolgálatra? Azt hiszem, hogy Krisztus azért mosta meg a tanítványai lábát, hogy megtanítsa őket 
szolgálni. Később az Apostolok Cselekedeteiben már azt látjuk, hogy az apostolok képesek voltak szol-
gálni. Felnőttek ahhoz, hogy már alázattal tudtak szolgálni. 

Amikor Illés elment a sareptai özvegyhez, akkor úgy tűnt, hogy ő segítségre szoruló szegény asszony 
volt. Mi talán azt vártuk volna el, hogy Illés szolgáljon neki. De igazából neki volt arra szüksége, hogy ő 
szolgáljon Illés prófétának. Ez az özvegy is növekedett lélekben és hitben a szolgálat által. 

„Amikor másoknak szolgálunk, sok jót teszünk nekik. De talán ennél is fontosabb, hogy mi magunk 
is megváltozunk. Javunkra válik a szolgálat, amit végzünk. Növekszünk. Mindinkább Krisztushoz kez-
dünk hasonlítani.” 

Urunk Istenünk minket is belehelyez olyan élethelyzetekbe, olyan szituációkba, amelyben elkez-
dünk szolgálni. És miközben végezzük a szolgálatot, önző énünk háttérbe szorul, kisebbé lesz, Krisztus 
pedig növekszik bennünk, és kiformálódik arcunkon az Ő arca, kezünk munkáján az Ő cselek-
vése, szavainkon Krisztus beszéde, indulatainkon pedig az Ő indulata. Ámen. 

 
 
 
 
 
 
Gal 6,2.9 
Áldás:  
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. … A jó cselekvésében pedig ne 

fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 
 
 
 
 
 
 
 


