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Ézs 58,7-8 7Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mezte-
len embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! 8Akkor eljön világosságod, mint a 
hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögöt-
ted. 

 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Folytatjuk tovább megkezdett igehirdetési sorozatun-

kat a csodákról, mert hisszük, vannak még csodák! De nemcsak hisszük, hogy vannak még csodák, ha-
nem vágyakozunk is arra, hogy történjenek csodák, és hogy legalább egy kicsit mi is részesei legyünk a 
csodáknak. Sorozatunk mai, 11. részének ez a címe: segíteni a rászorulókon. Az alcím pedig ez: diakó-
nia. Ez a szó, diakónia azt jelenti: szolgálat, egyházi szeretetszolgálat.  

Csoda és szolgálat – ez a két fogalom kapcsolódik a mai igehirdetésben össze egymással. És valljuk 
be, nem is nagyon értjük, hogyan kapcsolódhatnak ezek össze? Mi lehet a kettő között a kapcsolat? Hát 
ezt próbáljuk ma körüljárni. 

I. Először is szeretném, ha felidéznénk Jézus egyik példázatát, amit egy gazdag emberről és egy kol-
dusról mondott el. Ez Lukács evangéliumának 16. részében olvashatjuk. A történet így kezdődik: 

19Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rende-
zett. 20Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, 21és azt kívánta, hogy bárcsak jól-
lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a se-
beit. 22Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag 
is, és eltemették. (Lk 16,19-31 Gazdag és Lázár példázata) 

 
Ezzel a történettel Jézus elmondja nekünk azt, hogy a gazdag ember azt gondolta, hogy alaposan 

kiélvezi az életet, és kihasználja az élet minden lehetőségét, hogy éljen. Azonban a végén kiderül, hogy 
nem használt ki minden lehetőséget, amit az élet tartogatott számára.  

Egy rendkívül fontos lehetőséget végzetesen kihagyott. Kihagyta annak a lehetőségét, hogy Isten 
előtt kedves életet éljen, hogy megtérjen és üdvösséget nyerjen.  

Ez a gazdag, akinek még a nevét sem jegyezték fel, mindent megtett azért, hogy ő maga élvezze az 
életet, de semmit sem tett meg azért, hogy élvezhesse az örökéletet. Mindent megtett azért, hogy meg-
nyerje ezt a világot, de eközben elvesztett a lelkét. Kárt vallott a lelkében. Úgy élte az életét, hogy szün-
telenül saját maga körül forgott, csak önmagát látta középen. Miközben az élete teljességgel jelentékte-
lenné vált. 

Én is olyan sokszor hallottam már azt, hogy „élni akarok!”, és ezen általában azt értették, hogy él-
vezni akarják az életet. Utazni akarnak, vagy bulizni. Úgy akarnak még élni, hogy nem terheli őket semmi 
felelősség. 

De az is kiderül ebből a példázatból, hogy ilyen felelősség nélküli élet egyszerűen nem létezik. Ha 
valaki nem is vesz tudomást arról, hogy létezik felelősség, egyszer elérkezik az idő, amikor Isten számon 
fogja őt kérni, felelősségre fogja őt vonni. Ezért nem szabad felelőtlenül élni. 

Jézus példázatában a gazdaggal szemben ott találjuk a szegény, beteg és nyomorult koldust. Az ő 
nevét ismerjük: Lázár. Sőt, azt is tudhatjuk, hogy mennyire beszédes és gazdag jelentésű ez a név. Azt 
jelenti: Isten megsegít. Lázárnak nem volt semmije: sem pénze, sem rangja, sem háza, sem egészsége. 
Valóban koldus volt, aki rászorult mások támogatására. 

És ott élt a gazdag ember háza mellett, hajléktalanként kiszolgáltatva az emberek jóindulatának. De 
úgy tűnik, hogy nem sok segítséget kapott. A gazdagtól pedig egyesen semmit sem. Talán észre sem vette 
őt.  

Végül meghalnak mindketten, és átkerülnek abba a világba, ahol nyilvánvalóvá lesz előttük az Isten 
hatalma és dicsősége. És akkor már a gazdag pontosan tudja, tudná, hogy mit kellene neki csinálnia, hogy 
ne így végződjön az élete. Már nagyon is tudja azt, hogy mi volt élete legnagyobb mulasztása, amit vala-
hogy szeretne jóvátenni. De ezt mégsem lehet.  
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Összefoglalva, ebből a példázatból mindenképpen megtanulhatjuk azt, hogy az életünket felelősen 
kell élnünk, hogy a legfontosabbat ne mulasszuk el. A legfontosabb pedig az, hogy amíg, van rá lehetősé-
günk, addig rendezzük viszonyunkat Istennel, addig éljünk számára kedves életet.  

Jakab apostol levele 1. részében ezt írja arról, hogy milyen az Istennek tetsző élet: Tiszta és szeplőtlen 
kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán 
megőrizni az embernek önmagát a világtól. (1,27) 

 
II. Igehirdetésem elején Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetét olvastam fel. Ennek a résznek azt a 

címet adták: igaz istentisztelet. Ézsaiás nagyon jól látta azt, hogy kortársai milyen erkölcsi mélységbe 
süllyedtek le. Látszólag mindent megtartanak, ami a zsidó valláshoz, a kultuszhoz és a liturgiához tarto-
zik. Valójában azonban éppen az a baj, hogy mindent csak látszólag tartanak meg. A szép és kegyes 
látszattal elfedik életük valóságos hamisságát, pogányságát, kegyetlenségét, a másik iránt való érzéket-
lenségét.  

Formálisan mindent megtesznek, de a valóság egészen más. Már ők sem gondolják komolyan a hitet. 
Isten egykori szabadító tette, hogy kiszabadította a népét Egyiptomból, mostanra teljesen kiüresedett, 
egy szép emlékké laposodott el. De ők maguk egyáltalában nem élnek úgy, hogy az Isten számára kedves 
lenne. Nem végeznek igaz istentiszteleteket, és nem élnek úgy, hogy az életük istentiszteletté, Istent tisz-
telő életté válna. 

Mert mit is kér tőlük az Úr? Hogy legyenek figyelmesek és segítőkészek azok iránt, akik szegények, 
nyomorultak. Egykor az egész nép Egyiptomban élt, vagy inkább rabszolgaként nyomorgott. Akkor ki-
áltottak Istenhez, hogy lássa meg az ő nyomorúságukat, és emelje ki őket a szegénységből, a rabszolga-
ságból és az emberhez méltatlan életből. Isten pedig meghallgatta könyörgésüket, kiáltásukat, és Mózes 
által hatalmasan cselekedett.  

Ézsaiás korára azonban a zsidó nép ugyanolyan lett magatartásában, amilyen egykor velük szemben 
az egyiptomiak voltak. És most a nyomorultak ismét Istenhez kiáltanak segítségért. Az Úr pedig azt 
mondja a jómódban élőknek, hogy „nektek kell megsegítenek a szegényt, mert rajtatok keresztül akarom 
megmutatni irgalmamat és szeretetemet a szegények felé. Ti tegyetek velük jót!”  

Ti adjatok nekik enni – mondja Jézus a tanítványainak, amikor 5000 embert kellene megvendégelni. 
(Mt 14,13kk) 

 
III. Kedves Testvérek! Mi a helyzet ma? Ugyanaz a helyzet? Nagyon sok szempontból a lényeg telje-

sen ugyanaz: vannak szegények, nyomorultak, kéregetők, akik becsöngetnek, akik megállítanak az ut-
cán, akik megszólítanak az élelmiszerüzlet parkolójában. És kérnek tőlünk. Ez ugyanaz – tagadhatatlan. 

Ezt látjuk. De ennek ellenére azt is látjuk és tudjuk, hogy valami sok esetben sántít. Sajnos nagyon 
sokszor tudjuk, vagy legalábbis erős a gyanúnk arra, hogy be akarnak bennünket csapni. 

Van olyan, aki becsapott és hazudott, de mintha nem történt volna semmi, legközelebb újból kér. 
Nem kételkedem abban, hogy szegény, de mégis nagyon rossz érzés fog el, ha találkozom vele. 

Egy másik esetben egy fiatal és egészséges férfi kéregetett. Beszélgetni kezdtem vele. Néhány mon-
dat után őszintén megmondta, hogy ő nem akar dolgozni. Ezzel az esettel kapcsolatban pedig eszembe 
jut a 2Thessz 3-ból Pál apostol intése: 10Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: 
ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dol-
goznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. 12Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre köt-
jük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek. 13Ti pedig, testvé-
reim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. 

Pál szavai arra utalnak, hogy a lusta és élhetetlen emberek ne számítsanak arra, hogy segítséget fog-
nak kapni. Nem helyes és nem is biblikus gondolkodás az, hogy a lusta ember élősködjék a szorgalmas 
emberen. Mert a kegyesség egyáltalán nem jelenti azt, hogy baleknak kellene lennünk. A jótékonyság, a 
szegények felé való szolgálat és diakónia nagyon fontos. De a segítő jószándék nem azonos azzal, ha 
valaki hagyja magát kihasználni és félrevezetni. 

Szabad ébernek lennünk, hogy felismerjük azt, amikor be akarnak minket csapni, amikor megpró-
bálnak visszaélni a jószándékunkkal és a kegyességünkkel. Sőt, ilyen esetben ne hagyjuk, hogy azzal zsa-
roljanak minket, hogy „hát ilyenek a keresztyének?” 

Másrészt Pál nagyon határozottan figyelmeztet minket arra is, hogy nem szabad mindenkiről azt 
feltételezni, hogy be akar minket csapni, csak azért mert kér. Az előbb említett bibliai rész 13. versében 
ezt mondja nekünk: Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Vagyis ne fáradjunk 
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bele abba, hogy segítsünk a valóban rászorulóknak, a valóban szegényeknek és nyomorultaknak csupán 
azért, mert vannak, akik megpróbálnak visszaélni a jószándékunkkal. 

 
IV. Testvérek! Csodákat várunk, és bizony csodákra éhesen vár a világ is. A csoda olyan kategória, 

ami a Mindenható Isten hatalmában van. Ennek ellenére mégis tegyük fel önmagunknak a kérdést: ho-
gyan tudom én magam előmozdítani azt, hogy történjenek csodák az életemben?  

 
Isten Igéje világos ígéretet tartalmaz: ha az Isten szeretetét továbbadod a szegénynek, a rászoruló-

nak, akkor az Úr gazdagon megáldja életedet. Ha adsz, akkor többet kapsz vissza Istentől. Ha igazzá, 
valóságosság válik az istentiszteleted, akkor kiárad rád az Úr áldása. 

Másképpen megközelítve: ha részt veszel Isten áldásainak közvetítésében, akkor az áldásoknak te is 
élvezője leszel. 

Már az is csoda, hogy ha az Úr Isten méltónak talál bennünket arra, hogy munkatársai legyünk, hogy 
áldásait közvetítsük embertársaink felé. 

És csoda az is, hogy a szegények megtapasztalhatják rajtunk keresztül Isten jóságát, és ezért az Urat 
magasztalják. 

Amikor önzetlenül és jó szívvel tudok adni, akkor azt ismerem el, hogy az én életem is Isten kezében 
van. Hogy mindenem, amim csak van, az Úr ajándéka és áldása az életemben. Természetesen a szorgal-
mas munka, a kitartás nélkülözhetetlen. De ugyanúgy nélkülözhetetlen az, hogy az Úr megáldja a mun-
kámat és a kitartásomat. 

Ha megtesszük mindazt a jót, amire lehetőséget, tehetséget adott Isten, ha megtesszük azt a jót, 
amire alkalmat teremtett, akkor hittel várhatjuk, hogy az Úr beteljesíti rajtunk áldásainak ígéreteit, 
ahogy Ézsaiásnál olvassuk: akkor gyönyörködni fogsz az ÚRban, én pedig a föld magaslatain foglak 
hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az ÚR maga mondja ezt. (Ézs 58,14) 
Ámen 
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