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2022. február 27., vasárnap
„SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK ÖRÖMMEL!”
(ZSOLT 100,2A)

F ó k u s z b a n :  a  S Z O L G Á L A T
Bevezető gondolatok az áhítatsorozat elé

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Talán nincs még egy kifejezés keresztyén közbeszédünkben, 
közösségi szóhasználatunkban, amelyet annyira elkoptat-
tunk volna, mint a „szolgálat”! Az elmúlt évtizedek során 
hagytuk, hogy kiüresedjen, hogy devalválódjon, vagy hogy 
lázas semmittevésünk takarójául szolgáljon. Miért hagytuk, 
hogy ez történjen? Miért tekintjük normálisnak, hogy a gyü-
lekezet tagjainak kisebb hányada végzi el a látható szolgála-
tok nagyobb hányadát – sokszor a kiégésig? Hányan jönné-
nek zavarba, ha megkérdeznénk tőlük: „Kedves Testvérem! 
Mi a szolgálatod a gyülekezetben?”? Vajon nem az az oka, 
hogy nem ismerjük eléggé a Szentírást, és abban Istennek az 
igazi szolgálatról alkotott véleményét és elvárásait? Lehet, 
hogy ezért nevezünk szolgálatnak bizonyos tevékenysége-
ket, amik pedig nem azok, és nem végzünk olyan szolgá-
latokat, amiket pedig a mi Urunk szívesen látna egyéni és 
gyülekezeti életünkben?
Amikor a szolgálatról gondolkodunk, tisztában kell lennünk 
azzal, hogy a fogalom jelentése, tartalma és megnyilvánulási 
formái folytonos változáson mentek keresztül. Kezdetben az 
egy igaz Isten imádatát jelentette a bálványok imádata he-
lyett. Aztán az oltár körüli papi és lévitai közreműködést az 
áldozatok bemutatásánál. Az újszövetségi korban az asztal 
körüli szolgálatokat és az anyagi ügyek intézését értették 
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alatta. Majd egyre hangsúlyosabbá válik a diakónia és a litur-
gia által a mások javára végzett munka, a szeretetszolgálat, 
kifelé irányulva az evangélizálás: „a megbékélés szolgálata”, 
valamint a Krisztus-test felépítésére adott kegyelmi ajándé-
kok használata. Akiket erre a szolgálatra felavatással is ki-
rendelünk, azok a diakónusok. Azonban ez nem jelenti azt, 
hogy csak nekik munkaköri kötelességük ily módon szolgál-
ni, hisz erre valamennyiünket hív Megváltónk, aki mielőtt a 
keresztre ment, megmosta tanítványai lábát. És ebben példát 
adott nekünk, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Egy másik 
helyen kifejezetten ezt mondja: „aki naggyá akar lenni közöt-
tetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az 
legyen a rabszolgátok.” (Máté 20,26–27). Az Úr Jézusnak ezek 
a szavai nemcsak a nagyravágyást, hanem a tétlenséget is 
megítélik bennünk. 
A holnapi nappal induló áhítatsorozat elmélkedései abban 
szeretnének segíteni, hogy megértsük, mit jelent a Biblia sze-
rinti szolgálat. Mit jelent Istennek szolgálni, és mit emberek-
nek szolgálni, illetve hogy a kettőnek kéz a kézben kell járnia 
hívő életünk során. Megtanulhatjuk, hogy nemcsak a gyü-
lekezeten belül szolgálhatunk, hanem a világ irányában is. 
Megismerjük a Szentírásban található szolgálati formákat, 
és végiggondolhatjuk a jelenleg gyülekezetünkben működő 
szolgálati területeket. Eligazítást kapunk arra nézve, hogy 
hogyan, milyen lelkülettel végezzük vállalt szolgálatunkat, 
hogy azt teljesen be tudjuk tölteni. Vigasztalást nyernek 
azok, akik úgy gondolják, hogy már semmilyen szolgálatra 
nem képesek, de – mint Anna – a buzgó közbenjáró imád-
kozást az utolsó pillanatig lehet gyakorolni. Végül – és ezt 
sem hallgathatjuk el – a szolgálatban ki is lehet égni (mint 
Illés próféta), de helyre is lehet állni, fel lehet frissülni az Úr 
hatalmas ereje és Szentlelke által!
Kedves Testvérem! A naponként olvasott gondolatok segít-
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ségével imádkozó szívvel értékeld ki a szolgálatról alkotott 
képedet. Van-e olyan feladat, amelyet a gyülekezetben tá-
lentumod vagy kegyelmi ajándékod szerint te végezhetsz? 
Van-e olyan szolgálatod, amelyben másokkal együttműköd-
ve részt veszel? Vizsgáld meg magadat, hogy milyen szív-
vel, milyen érzésekkel munkálkodsz az „Úr szőlőjében”? Ha 
nincs semmilyen szolgálatod, fordulj a gyülekezet elöljárói-
hoz, akik segítenek a helyedre állni. Ha túl sok a szolgálatod, 
és a kiégés veszélye fenyeget, ezen is lehet változtatni – szü-
netet tartva a felfrissülés érdekében. 
Az előttünk álló fókuszidőszakban (február 27–március 31.) 
a gyülekezetünk tagjai által írt áhítatok olvasása mellett va-
sárnaponként is a SZOLGÁLAT-ról hallhatunk tanítást, va-
lamint élő bizonyságtételeket szolgálatot végző testvérek 
tapasztalatairól. Az elmélkedéseket naponként elérhetővé 
tesszük az Alsóhegy38 Facebook-oldalon, és a gyülekeze-
tünk honlapján (budaibaptista.hu) is. Az a reménységünk, 
hogy a fókuszidőszakot követően megerősödünk szolgála-
tunkban, vagy éppen rátalálunk arra a szolgálatra, amelyre 
gyülekezetünkben nagy szükség van. A cél az, hogy felké-
szüljünk valamennyien „a szolgálat végzésére, a Krisztus tes-
tének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia 
megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét 
elérő nagykorúságra…” (Ef 4,12–13).

A Budai Baptista Gyülekezet elöljárósága nevében
Szeretettel: Kolozs Nagy János diakónus, 

az áhítatsorozat szerkesztője
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Könyvajánló
A FÓKUSZTÉMÁHOZ OLVASÁSRA,
TANULMÁNYOZÁSRA AJÁNLOTT IRODALOM:

    1. Watchman Nee: A szolgáló testvér – Evangéliumi Irat-
misszió, 1972.
    2. E. H. Fosdick: A szolgálat értelme – Harmat Kiadó, Bu-
dapest, 1996.
    3. Dr. Almási Mihály: Az úrvacsora mint szolgálat – MBE, 
Baptista Kiadó, 1995.
    4. Dr. Boross Géza: Nem beszédben, hanem erőben (Pél-
dák az egyház történetéből). 7. fejezet: Isten országának ere-
je a keresztyén diakóniatörténet fényében. Harmat Kiadó – 
Kálvin Kiadó. Budapest, 2000.
    5. Timothy Keller: Bálványaink (Ismert és rejtőzködő is-
tenek). Harmat Kiadó – Koinónia Kiadó. Budapest – Kolozs-
vár, 2015.
    6. Döbrentey Ildikó – Levente Péter: Őrangyalok – sze-
mélyi igazolvánnyal. Sorsfordító találkozásaink. Harmat 
Kiadó. Budapest, 2015.
    7. Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem
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2022. február 28., hétfő
AZ URAT SZOLGÁLJUK HŰEN ÉS
FEDDHETETLENÜL!

Alapige: Józsué 24,14–17a

„Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok hűen 
és feddhetetlenül! Távolítsátok el azokat az istene-
ket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl 
meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! De ha 
nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, vá-
lasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: 
akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a 
folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most 
a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat 
szolgáljuk! Erre így válaszolt a nép: Távol legyen tő-
lünk, hogy elhagyjuk az URat, és más isteneket szol-
gáljunk! Az ÚR a mi Istenünk!”

Vajon hogy jutnak el a népek az isteneik tiszteletére?
Csak néhány kérdés ezzel kapcsolatban: Belesodródnak? 
Egymástól tanulják el? Mi alapján döntenek egyik vagy má-
sik mellett? Az istenek jellemének az életvitelre gyakorolt 
hatása alapján választanak? Amelyik engedi, vagy amelyik 
nem engedi az élvezeteket? Amelyik isten válaszol, segít, az 
lesz az isten? Az ember valószínűleg mindig is egy élő istent 
keres.
Józsué, aki Isten népének a vezetője volt, aki a családjára ha-
tással tudott lenni, hatással akart lenni népére is. Nem erő-
szakosan, de kezdeményező és példamutató módon, a maga 
döntésével és példájával a népet is választásra készteti.
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„Szemetekkel láttátok, hogy mit tettem… nem a te kardod és nem a 
te íjad…” Az ÚR munkája hibátlan volt. Ő hűséges, megbíz-
ható Istennek bizonyult népe számára. Erről nem a korábbi 
nemzedék mesélt, hanem ők élték át. Már rég itt volt az ideje 
tiszta szívből az Úrhoz visszatérni, de lehet, túl elfoglaltak 
voltak, a honfoglalás lekötötte őket. Ha eddig valamilyen 
oknál fogva nem jutott volna eszükbe elhagyni a régi istene-
ket és az Úrhoz pártolni, Józsué felhívására átgondolhatták 
ezt a nagy súlyú kérdést, ami istentiszteletet és életvitelüket 
is érintette.
Egy isten mellett dönteni megfontolást, tudatosságot igé-
nyel. Ha bármi a hűségünket követeli, amire rá akarjuk ten-
ni az egész életünket, érdemes alaposan átgondolni, hogy 
adott-e egyáltalán valamit nekünk, és azok alapján mi vár-
ható, mit adhat nekünk!
Az tetszik, amit az ÚR tett értünk, de az nem tetszik, hogy 
hozzá pártoljunk? Ha nem tetszene az ÚR szolgálata, vi-
szontszolgálata, van választék bőven, válasszatok, melyik 
isten szolgálata tetszik. Mérlegeljetek, döntsetek!
Minden istent szolgálni, egyik iránt sem elkötelezettnek len-
ni, komolytalan magatartás. Az Úr szolgálatában az az elvá-
rás, hogy teljesen elkötelezettek legyünk, tiszteletben tartsuk 
lényét, akaratát.
Légy élenjáró, kitartó az élő Úr szolgálatában, mégha nem 
akadna is társad ezen az úton! Ez az igazi meggyőződés. Kö-
nyörögj ma reggel, hogy ez megvalósuljon életed során!

Kotán Béla lelkipásztor
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2022. március 1., kedd
A BÁLVÁNYOK HELYETT AZ ÚRNAK
SZOLGÁLJUNK!

Alapige: 1Sámuel 12,10.20–21.24

„Akkor segítségért kiáltottak az ÚRhoz, ezt mondva: 
Vétkeztünk, mert elhagytuk az URat, és a Baaloknak 
és az Astartéknak szolgáltunk. De most ments meg 
bennünket ellenségeink kezéből, és neked fogunk szol-
gálni!” … „Akkor ezt mondta Sámuel a népnek: Ne 
féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de 
azért ne tántorodjatok el az ÚRtól, hanem szolgálja-
tok az ÚRnak teljes szívetekből! El ne tántorodjatok, 
hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, 
és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok.” … 
„Csak féljétek az URat, és szolgáljátok őt híven, tel-
jes szívetekből, mert lássátok csak meg, milyen nagy 
tetteket vitt véghez rajtatok!”

Miután Sámuel próféta megöregedett, engedett a nép kíván-
ságának és királyt adott nekik Saul személyében. Ezt úgy 
élte meg, hogy Izráel gonosz dolgot tett, mert elfordult igazi 
királyától, Istentől. Búcsúbeszédében röviden összefoglalja 
a zsidók történetét, amely az Örökkévaló szabadító tetteiről 
és a nép ismétlődő bálványimádásáról szólt. Kánaán elfog-
lalása során Isten parancsa szerint az izráelitáknak ki kel-
lett volna írtaniuk az őslakókat, de legalábbis őrizkedniük 
kellett volna a velük való összekeveredéstől (5Móz 7,1kk). 
Ez csak részben valósult meg, ezért a kánaáni és föníciai po-
gány istenek, Baal és Asera tisztelete állandó veszélyt jelen-
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tett a választott népre. Amikor elhagyták az Urat, szerte az 
országban áldozóhalmokat hoztak létre, ahol Baal oltára és 
Asera napistennő örökzöld lombú fája állt. Baal tiszteletéhez 
hozzátartoztak az áldozati ünnepek, összekapcsolva zajos 
lakomákkal, italozással és az ún. kultuszi paráznasággal, 
mely utóbbi a termékenység mágikus kifejezője, felidézője 
volt. Ezzel gyakorlatilag Izráel behódolt ezeknek a kultuszi 
szokásoknak és annak a gondolatnak, mintha az emberek 
Baaltól kapnák a föld javait, a kenyeret, a mustot, lent, ola-
jat (Hós 2,7kk). Szép hasonlat szerint Istennek és Izráelnek 
a kapcsolata olyan, mint a házasság; a Baal imádatát ezzel 
szemben házasságtörésnek, paráznaságnak minősítették a 
próféták (Jer 3,6kk; Hós 1,2; 3,1).
„Az emberek többsége a „bálvány” szót hallva vagy kőszob-
rokra gondol, vagy a tehetségkutató műsorok legújabb üd-
vöskéire (idol). A világban sok helyütt mindmáig gyakorol-
ják a bálványimádás hagyományos formáit, a belső, szívbeli 
bálványimádásról viszont bátran állíthatjuk, hogy egyete-
mesen elterjedt. Az Ezékiel 14,3-ban Isten ezt mondja Izrá-
el véneinek: „Ezek az emberek szívükbe fogadták bálványaikat, 
és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket.” A vének bizonyára 
hozzánk hasonlóan megrökönyödtek e vád hallatán, és talán 
így feleltek: „Miféle bálványokról beszélsz? Mi itt semmiféle 
bálványt nem látunk.” Isten azt akarta mondani nekik – és 
erre hívja fel a mi figyelmünket is –, hogy az emberi szív 
hajlamos megragadni valami jót, például a sikeres karriert, 
a szerelmet, az anyagi javakat, a mások feletti hatalmat vagy 
akár a családot, majd a boldogság egyetlen és legfőbb forrá-
saként tekinteni rá. Isteníteni kezdjük, és az életünk közép-
pontjába helyezzük a kiválasztott dolgot, mert azt hisszük, 
hogy ha sikerül elérnünk, értelmet nyer az életünk, és teljes-
sé válik általa s végre biztonságban érezhetjük magunkat.” 
(T. Keller: Bálványaink)
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Pál apostol arra inti levelében a kolosséiakat, hogy „öldököl-
jék meg” a szív gonosz vágyait, beleértve a „telhetetlenséget, 
amely bálványimádás” (Kol 3,5). De vajon hogyan? Az apos-
tol az előző versekben mutatja meg ennek módját: „Ha tehát 
feltámadtatok a Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a 
Krisztus van, Isten jobbján ülve. Az odafennvalókkal törődjetek, ne 
a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisz-
tussal együtt az Istenben.” (Kol 3,1–3).  
Könyörögjünk ma reggel az Úrhoz, hogy soha ne tántorod-
junk el tőle, hanem szolgáljunk neki teljes szívből, az oda-
fennvalókkal törődve!

Kolozs Nagy János diakónus

2022. március 2., kedd 
EGY VILÁGHATALOM KIRÁLYA – MINT ISTEN 
SZOLGÁJA

Alapige: Jeremiás 25,8–11 

„Azért ezt mondja a Seregek URa: Mivel nem hall-
gattatok az én igéimre, elhozatom észak valamennyi 
nemzetségét – így szól az ÚR – meg szolgámat, Ne-
bukadneccart, Babilónia királyát. Rázúdítom erre az 
országra, lakóira és valamennyi szomszédos népre. 
Kiirtom őket, hogy megborzadva felszisszen, aki lát-
ja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszün-
tetem náluk a hangos, vidám örvendezést, a vőlegény 
és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécs-
világot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és 
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ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 
hetven esztendeig.”

Ez a prófécia egy szomorú epizódról szól a választott nép 
életéből. Isten ítéletének végrehajtója egy hatalmas biroda-
lom vezére, Nebukadneccar volt. Ez a történet rávilágít a 
szolgálat egyik alapvető vonására: szolgálni annyit jelent, 
mint végrehajtani az Úr akaratát.
Látható, hogy ha Isten valamit elhatároz, akkor az akara-
tának a végrehajtása nem akadály számára. Még egy olyan 
embert is tud használni, aki nem is ismeri őt. Még egy olyan 
embert is, aki nem is tud róla, hogy az ő akaratát viszi vég-
hez. De azt is látni kell, hogy az ilyen szolgálat nem min-
dig dicsőséges. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy 
nem válik a szolga javára az ilyen szolgálat. Ismerjük fel, 
hogy mennyivel kiváltságosabb helyzetben vagyunk, ami-
kor Isten áldását közvetíthetjük, amikor mások épülésére 
szolgálhatunk Istennek. Mennyivel jobb adni, mint elvenni, 
életeket építeni, mint életeket elvenni. A gyülekezet épületét 
felépíteni vagy a gyülekezet tagjainak öröméhez hozzájárul-
ni és nem rombolni, megkárosítani, tönkretenni közössége-
ket, emberi életeket. Az egymás felé végzett szolgálatunk 
így sokkal örömtelibb, dicsőségesebb lehet és mi magunk is 
épülhetünk általa, hiszen másoknak örömöt, áldást hozha-
tunk az életébe.
Gondoljuk végig, hová helyezett bennünket Isten: milyen 
történelmi korszakba, milyen vidékre, milyen társadalom-
ba, milyen emberek közé, milyen gyülekezetbe? Az Úr az 
Ő akaratát véghez fogja vinni, vagy velünk vagy nélkülünk. 
Számunkra az hoz áldást, ha vállaljuk azt a szerepet, szol-
gálatot, amit Isten nekünk szán. Vajon mi az Isten akarata 
itt és most, ahol én élek? Mit akar véghezvinni, kiknek az 
életébe akar belépni? Milyen hatást akar gyakorolni a gyü-
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lekezetünkre, környezetünkre, városunkra, országunkra raj-
tunk keresztül? Milyen erőforrásokat bízott ránk és kikkel 
tudunk összefogni, hogy Isten akaratát előmozdítsuk? Ne-
bukadneccarnak egy egész birodalom erőforrásai és katonái 
álltak a rendelkezésére – nekünk ugyan nincs ilyenünk, de 
van tehetségünk, lelki ajándékaink, szakértelmünk, tapasz-
talataink, vannak lelki testvéreink, családtagjaink, barátaink, 
ismerőseink, akikkel összefoghatunk. Legyünk az Úr szol-
gái, akaratának beteljesítői úgy, hogy mindezeket számítás-
ba vesszük és bölcsen felhasználjuk.

Horváth Ádám elöljáró

2022. március 3., csütörtök
MEGTÉRÉS NYOMÁN TISZTÁNLÁTÁS

Alapige: Malakiás 3,18

„És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az 
igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és 
aközött, aki nem szolgálja Őt.” (Károli ford.)

Életünk döntések sorozata és döntéseink jó részénél – akkor 
is, ha nem is tudatosul bennünk – feltesszük magunknak ezt 
a kérdést: megéri-e? Ez történik, amikor vásárolni akarunk 
valamit a boltban, de ugyanígy mérlegelünk, ha munkahe-
lyet választunk. Általánosságban is igaz, hogy döntés kérdé-
se, hogy mire szánjuk az időnket, az erőnket. „Nincs időm 
rá!” – ugye ismerősen hangzik ez a kifogás? – miközben 
egyetértek azzal a megállapítással, hogy mindenkinek alap-
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vetően arra van ideje, amire akarja. (Nem tagadva persze azt 
sem, hogy sokszor szakítani kell az időt erre vagy arra; ez a 
kifejezés nagyon szemléletesen mutatja, hogy mindez áldo-
zattal jár.)
Amikor a szolgálatról beszélünk, akkor is felmerül ez a meg-
éri-e? kérdés – még ha nem szabadna is, hogy felmerüljön. 
Malakiás könyvében Isten kérdés–felelet formájában perle-
kedik az ő népével, így alapigénk – mely Isten felelete – egy 
előző kérdésre válaszol: „Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten 
szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alá-
zatosan járunk a Seregeknek Ura előtt?  Sőt inkább magunk hir-
detjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonosz-
ságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent!” (14–15. 
versek). Nagyon hasonlót fogalmaz meg Ászáf a 73. zsoltár-
ban, vagy Péter őszinte kérdése is erre utal: „Ímé, mi elhagy-
tunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?” (Mt 
19,27). Kísért bennünket ez a kalmárszellem (ajánlott olvas-
mány: Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem című könyve).
Bevallom, sokszor magam is elgondolkozom a múlton… és 
előjön a kérdés: volt értelme a húsz éven át végzett gyüleke-
zetvezetői és elöljárói szolgálatomnak? Az áldozatnak, ami 
ezzel járt? Mi az eredménye mindennek? Nem kellett vol-
na-e helyette inkább több időt tölteni a családommal, jobban 
jelen lenni gyermekeim életében?
Abban a válaszban nyugszom meg, hogy ha Istentől vettem 
ezt a szolgálatot, akkor az egyetlen lehetséges válasz ezek-
re a kérdésekre, hogy igen, jól tettem, hogy végeztem, ami 
rám/ránk bízatott. Bátorító, hogy még a Biblia nagy embere-
ivel is előfordult, hogy elegük volt a szolgálatból. Illés pró-
féta annyira elkeseredett, hogy meg akart halni (1Kir 19,4), 
Jeremiás is elhatározta, hogy többé nem szól Isten nevében 
(Jer 20,9).
Mi Isten válasza minderre? Az nem baj, ha vannak kétsége-
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ink. Fontos, hogy időről-időre megvizsgáljuk, hogy helyes 
úton járunk-e. Az viszont baj, ha abbahagyjuk az Isten ál-
tal ránk bízott szolgálatot. Ilyenkor szükséges – ahogy ala-
pigénk fogalmaz – a megtérés, hogy helyes látásra jussunk. 
Mert Isten mit is ígér? „Akkor tanakodtak egymással az Úrnak 
tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték 
ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét.” (16. v.). 
Ő nem marad adósunk! Ugye, ez a tapasztalatunk? Kell-e 
ennél több?

Ádány Mihály presbiter

2022. március 4., péntek
AZ ÉLŐ ÉS IGAZ ISTENNEK SZOLGÁLJUNK!

Alapige: 1Thesszalonika 1,9–10 

„Mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadta-
tásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok 
a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Isten-
nek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő 
Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megsza-
badít minket az eljövendő haragtól.”

Gyerekkorom óta többször hallottam azt a mesét, ami talán 
egy skandináv országban játszódik, egy kis falu még kisebb 
gyülekezetében. Két egyszerű pap szolgált itt, akik az ének-
lést is próbálták vezetni, bár tehetségük nem sok volt hozzá. 
Az emberek nem feltétlenül hallgatták őket örömmel, de Is-
ten a mennyből nagyon szerette az éneküket, mert tiszta szív-
ből énekeltek, egyenesen neki.
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Egyszer hivatalos látogatásra jött egy magasabb rangú egy-
házi vezető ebbe a kis gyülekezetbe. Híres volt kiváló ének-
hangjáról – amikor elkezdődött az éneklés, akkor olyan le-
nyűgözően énekelt, hogy a két helyi pap inkább csöndben 
maradt mellette, megszeppenten. A gyülekezet nagy öröm-
mel hallgatta őt – Isten viszont a mennyben egyre csak fü-
lelt: „Hát hol van ma reggel az ének ebben a gyülekezetben? 
Nem hallom! Miért nem énekel ma nekem ott senki?”
A történet egy egyszerű definícióját adhatja a szolgálatnak: 
Bármi lehet szolgálat, amit az Úrnak végzünk. Azaz a leg-
szentebb dolog, például hívő énekek éneklése sem feltétle-
nül szolgálat, ha nem Isten dicsőítése a cél, hanem emberek 
lenyűgözése. Pál dicséri a thesszalonikai gyülekezetet, mert 
Istent szolgálják, és elfordultak a bálványoktól – lehet az 
emberek elismerésének keresése is bálvány, ami lenullázza 
a szolgálatunkat!
Sok bálvány létezhet, amelyek céltévesztések, Isten szolgála-
ta helyett valamilyen önző célból végzett cselekvések. Lehet 
„szolgálni” megfelelési kényszerből, félelemből, ellenszol-
gáltatásért, önmegvalósításból vagy más hátsó szándékkal 
– ezek mind könnyen lehetnek céltévesztések, azaz bűnök, 
bármilyen szent cselekedetnek is tűnnek messziről. Cserébe 
a legegyszerűbb tettek is lehetnek szolgálatok, az imaháztól 
távoliak is, ha Isten erejéből és dicsőségére történnek.
Ha úgy érzed, hogy a gyülekezeti szolgálatoddal elakad-
tál, nem találsz benne örömet, nincs hozzá energiád, vagy 
nem is akadsz olyan szolgálati lehetőségre, amire elhívást 
éreznél, akkor vidd Isten elé a szívedet: Miért is szolgálsz? 
Kérd az Urat, hogy segítsen, hogy a szolgálatod olyan le-
gyen, ami felülről, a mennyből nézve gyönyörködteti Istent 
– Ő meg tudja igazítani a szívedet, és ezáltal találhatsz új 
erőt és örömet a valódi szolgálathoz!
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„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és is-
merd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és 
vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139,23–24)

Sonkoly Tamás diakónus

2022. március 5., szombat
AZ Ó ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG SZOLGÁLATÁNAK 
DICSŐSÉGE

Alapige: 2Korinthus 3,4–11

„Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten 
iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk 
erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is 
megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Is-
tentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az 
új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a 
Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 
Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata 
dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mó-
zes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy-
ne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? Mert 
ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel 
dicsőségesebb az igazság szolgálata! Sőt ami ott di-
csőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmú-
ló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, 
mennyivel inkább dicsőséges a maradandó.”
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Pál apostol munkájának sok ellenzője volt. Ezek rendsze-
rint a törvényeskedő zsidók voltak, akik kétségbe vonták 
az apostol megbízatását, tanítását. Mindent megtettek lejá-
ratása érdekében, beszédét silánynak minősítették, volt, aki 
gyávának tartotta, még az adományok hűtlen kezelésével is 
meggyanúsították. Szemére vetették, hogy nincs ajánlóleve-
le, míg Mózes ajánlólevele az Isten által írt kőtáblák voltak. 
Ebben nem az volt a leginkább fájó, hogy leértékelték sze-
mélyét, hanem az, hogy az apostol által hirdetett, Isten Jézus 
Krisztus által küldött üzenetét vonták kétségbe.
Az apostol nem védekezik, hanem magyaráz. Nem Mózes 
nagyságát vonja kétségbe, hanem az általa képviselt tör-
vényt hasonlítja az evangélium üzenetéhez. Dicsőséges volt 
a törvényt szolgálni Mózesnek, amely rábizonyította az em-
berekre a bűneiket, szembesítette őket a kárhozatos követ-
kezményekkel. Isten Szellemének szolgálata ezzel szemben 
a kegyelmi lehetőségre hívja fel a figyelmet. A Lélek üzene-
te: élet! Míg a törvény üzenete: halál.  Ezek elválaszthatatlan 
testvérek. A törvény, a betű szembesít a halálra méltó álla-
pottal. A Lélek törvénye a halálra ítélt ember számára pedig 
az élet lehetőségét nyújtja.
Kérdés felénk, ma élő hívő embereknek, hogy van-e aján-
lólevelünk, amely hitelessé teszi a bizonyságtételünket? A 
válasz egyértelmű: Igen, a bennünk élő Krisztus Lelke, aki 
nemcsak a szavainkkal, hanem indulatainkkal, viselkedé-
sünkkel, a Lélek gyümölcsével is igazolja, hogy Isten gyer-
mekei, szolgái vagyunk. Bizonyságtételünk, Krisztus üze-
nete az egyetlen reális és hiteles megoldás a törvény által 
leleplezett bűnök kárhozatos következményeire.
Kérjük a Szentlélek uralmát életünkben, hogy tegye alkal-
massá és hitelessé a mi szolgálatunkat is!

Gulyás Jenő presbiter
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2022. március 6., vasárnap
AZ ÚR JÉZUS SZOLGAI FORMÁT VETT FEL 

Alapige: Filippi 2,5–11

„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jé-
zusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem te-
kintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, em-
berekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta 
magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten min-
denek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely 
minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden 
térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatti-
aké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsőségére.” 

Amikor a szolgálatról gondolkodunk, olyan tevékenységre, 
feladatra szoktunk gondolni, amit másvalakiért, egy közös-
ségért, egy jó cél érdekében, vagy éppen magáért Istenért 
végzünk. A pogány vallások istenképe többnyire arról szól, 
hogy ezen vallások követői az isteneiknek valamilyen for-
mában megfeleljenek, kedvében járjanak, áldozzanak, szol-
gáljanak nekik, elnyerve ezzel jóindulatukat. A magukat 
istenként kikiáltó fáraók, királyok, császárok, diktátorok is 
tiszteletet, dicsőséget, és ezzel együtt szolgálatot kényszerí-
tenek ki maguknak alattvalóiktól. 
Egyedül a keresztyénség tanítja azt, hogy Isten szolgál az 
embernek. Egyedül a Biblia tanít arról, hogy az Isten Fia 
elindul, hogy megkeresse és fölemelje a bűn szakadékába 
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zuhant embert. Ahhoz, hogy könyörülni tudjon rajtunk, 
emberré kellett, hogy legyen. Megüresítette magát, otthagyta 
a menny minden dicsőségét, eljött, és szolgált nekünk. 
Gyógyított, hordozta a betegségeinket, fájdalmainkat. 
Tanított. Egyszer arról, hogy naggyá, igazán az alázatosan 
végzett szolgálat által válhatunk. Példát mutatott, amikor az 
utolsó vacsorán megmosta a tanítványai lábát. 
Értünk való szolgálatának kiteljesedése mégis az ő halála 
volt, amikor az emberiség összes bűnét fölvitte testében a 
keresztfára, a Mennyei Atya pedig gyönyörködött benne, és 
felmagasztalta Őt.
A mi egyetlen helyes hozzáállásunk pedig az lehet, hogy a 
Jézus nevére meghajtjuk térdeinket, és elfogadjuk az Ő ne-
künk nyújtott szolgálatát és életet adó váltsághalálát. 
A szolgálatunk motivációja pedig nem lehet más, csak és ki-
zárólag a szívből jövő igazi, őszinte hála. Nem lehet más a 
szolgálatunk célja, mint hogy bármit teszünk, mindent az Ő 
dicsőségére tegyünk. Ezáltal válhat valóra az apostol felhí-
vása: „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből 
fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irga-
lom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy 
ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet 
akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se 
hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást 
magatoknál és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a 
másokét is.” (Fil 2,1–4).
Ma reggel adjunk hálát a Szolga-Király engedelmességéért, 
és könyörögjünk alázatos, szolgáló lelkületért!

Ádány Béla diakónus
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2022. március 7., hétfő
SZERETETBEN SZOLGÁLJUNK EGYMÁSNAK! 

Alapige: Galata 5,13

„Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, 
csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, ha-
nem szeretetben szolgáljatok egymásnak.” 

Nemrég olvastam egy kezdeményezésről „72 óra kompro-
misszum nélkül” szervezésében. Önkéntes ifjúsági „akció” 
keretében 5000 fiatal mintegy kétszáz projektben vett részt, 
környezete szépítéséért, jobbá tételéért – közel száz települé-
sen Magyarországon. Ennek a felhívásnak a címe: „Cselekvő 
szeretet”. 
De vajon mi késztet ennyi fiatalt arra, hogy szeretetből oda-
szánja az idejét, erejét, munkáját, szolgálatát? Lehet-e pa-
rancsba adni, hogy valakit szeressünk? Pedig a mi Urunk 
parancsba adja, hogy szeressük egymást. („Szeresd felebaráto-
dat, mint magadat!”).
Isten az embert szabadnak teremtette, és mielőtt bármit kér-
ne tőle, először felszabadítja, és azt kéri, hogy a szabadságát 
önként szeretet alapján adja vissza neki, és engedjük, hogy 
a megnyert szabadságunkat felülírja valami: a SZERETET. 
A szabadság lényege, hogy választhatok, hogy dönthetek így 
is, meg másképp is. A szeretetem értékét pedig éppen ez adja 
meg, hogy dönthetnék másképp, de én azt választom például, 
hogy ragaszkodom a családomhoz, gyülekezetemhez.
A szeretet nem tartja különbnek magát a másiknál, sőt a má-
sikat önmaga elé helyezi. A kegyelmet nyert ember ismeri a 
helyét, és tudja, hogy a benne élő Krisztus az, aki szereti a 
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másikat. Ő nemcsak parancsot ad rá, hanem meg is cselek-
szi bennünk a szeretetet. Szeretetben szolgálni nem mindig 
könnyű. Jézusnak sem volt könnyű felmenni a keresztre. De 
kérhetjük a Szentlélek segítségét. A Szentlélek nem jutalom 
a hűségünkért, hanem Isten ajándéka a gyengeségünk miatt. 
Adjunk hálát a Krisztusban nyert szabadságunkért, és ezt 
használjuk fel a másokért, szeretettel végzett szolgálat vég-
zéséhez!

Nagyné Kalán Éva
elöljáró, szolgálatszervező

2022. március 8., kedd
KÖVESD JÉZUST, S ÚGY SZOLGÁLJ NEKI!

Alapige: János 12,26

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én 
vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem 
szolgál, azt megbecsüli az Atya.”

Az Úr Jézusnak úgy szolgálni, hogy Őt követjük – Vele egy 
ösvényen, az Ő sarkában –, egyet jelent a kereszt felvételé-
vel, azaz a mindennapi önmegtagadással, és az isteni célra 
tartással: az Atya akaratában való járással.
Vajon hogyan követte, hogyan járt Jézus az Atya akaratának 
megfelelően? Könnyű volt ez neki? Hiszen az Ő akarata egy 
volt az Atya akaratával, hiszen Ők egyek. Nem volt könnyű, 
mert a Földre jöttével a mennyei körülményeket felváltot-
ták a földiek, és ezek között kellett beteljesítenie küldetését. 



23

Ezt csak azzal a hozzáállással (Fil 2,5; eredeti jelentés szerint: 
azzal a törekvéssel, gondolkodásmóddal, törődéssel) tehette 
meg, ami lényének lényege volt: megüresítve, szolgái formá-
ban, alázattal, engedelmeséggel, saját maga feláldozásával. 
Ezzel az Atya megfosztotta Őt az identitásától? Nem. Ez volt 
az Ő identitása. Mi nem tudjuk Őt a megváltói munkájában 
követni, de nem is kell. Nekünk az Ő hozzáállásához hason-
lóan a mennyei identitásra kell törekednünk – földi körül-
mények között.
Jó lenne Őt követve úgy szolgálni – ismerve az Ő akaratát –, 
hogy közben utat mutatunk másoknak, tiszta életet élünk, 
frissítő víz vagyunk, tápláló életkenyeret adunk, világítunk 
a sötétségben, gondoskodó pásztorként segítünk, a mások 
hasznát is mindig figyelembe véve, az Ő igazságát szólva, 
nem a magunkét, azonos mértékkel mérünk, hogy áldássá 
legyünk a környezetünk számára. Ne okoskodjunk állandó-
an, tetteink beszéljenek hitünkről, Róla. Ahogy nemrég hal-
lottam az egyik testvéremről, akihez a gyerekei iskolájában 
odalépett egy szülő, hogy: „Te vagy az a bibliás ember?” 
Mert neki ilyen híre van.
Az Urat követni, Őt szolgálni csak így érdemes, és akkor 
bizton állíthatjuk, hogy nem járunk úgy, ahogy az egysze-
ri bőgős, aki az egész esti zenélést követő osztozkodás után 
nem kap semmit, mire megkérdezi a prímástól: – Mi van ko-
mám, nekem nem jár? – Járni jár, csak nem jut! – feleli a társa.
Aki jól követi Jézust, aki a nyomában jár, aki Isten gyermeke, 
az örökös, annak a legjobb, az üdvösség jut, mert azt megbe-
csüli az Atya.
Valljuk meg, ha eddig úgy szolgáltunk, hogy nem követtük 
Jézust! Könyörögjünk azért, hogy mindig ott lehessünk, ahol 
Jézus van!

Ádány Judit
a Manna c. gyülekezeti lap szerkesztője
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2022. március 9., szerda
AZ ÚRNAK SZOLGÁLJUNK!

Alapige: Róma 12,11 

„(Legyetek) a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a 
Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.”

Kedves Testvérem, hívlak egy közös önvizsgálatra. Nem 
könnyű ez, mert idő kell hozzá. Úgy gondolom az itt olva-
sott igeszakasz többi része is mind-mind erre sarkall. Ezért 
kérlek, mielőtt tovább olvasol, inkább olvasd el végig az 
egész 12. fejezetet!
Mi az, ami alapvetően feltűnik? Hogy csupa-csupa konkrét 
felhívást látunk tevékenységekre Istentől. Szánjuk oda ma-
gunkat, ezt tegyük, azt ne tegyük, ezt így tegyük. Mindenki 
kezelje a „helyén” magát. Adjunk tiszteletet. Vállaljunk kö-
zösséget, támogassuk egymást. Éljünk békességben, ameny-
nyire tudunk, és sorolhatnám tovább. Nagyon jó mérce az 
egész életünkre nézve, de szűkebben véve a szolgálat tekin-
tetében is. 
Kezdjük a vizsgálódást kívülről: a szolgálatunk – a tied és az 
enyém is – tükrözi ezeket? Vagy csak „le van tudva”, össze-
csapva a feladat? Esetleg „megy a bosszankodás” vagy „álcá-
zott testvéri szeretet” X.Y. testvérrel kapcsolatban szolgálat 
közben? Netán rendezetlen a múltam valakivel – és közben 
kint állok a gyülekezet előtt látszólag patyolattisztán?
„Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és 
egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik 
önmagával.” olvassuk Máté 12,25-ben. Ha úgy szolgálok, 
hogy közben ellentmond az életem Istennek, nem maradok 
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fenn, ez a belső feszültség felemészt. Szolgálhatok bármilyen 
buzgón, ha nincs benne isteni szeretet és nem tükrözi Krisz-
tust. Kifelé nem lesz sem hiteles, sem építő – és magunk felé 
sem, sőt!
A gondolatmenetünk hamar áttérhet így a külsőről a ben-
sőnkre. Miért teszem, amit teszek? Kinek teszem? A Magyar 
Értelmező Kéziszótár ezt írja a szolgálatról, a szolgáról: „füg-
gő viszonyban van valamely személlyel vagy közösséggel, 
és annak irányítása szerint dolgozik.”
Istentől függő módon teszek bármit az életemben? Az Ő di-
csőségére? Az Ő iránymutatása szerint? Az Ő fényében al-
kalmazkodom a közösségemhez, vagy épp annak alapján 
fogalmazok meg – szeretettel – helyreigazítást, új irányt?
Írjuk külön le: szolgálat, készség. „Apa, kész vagyok!” – hal-
lom a kislányomtól. Ilyenkor remélem, hogy adhatom a kö-
vetkező feladatot, vagy jöhet a játék, a pihenés ideje. Mikor 
vagyok kész? Mit jelent késznek lenni? Olyan állapot, ami-
kor „jöhet” a feladat. Amikor helyet készítek neki. Nem va-
gyok kész, ameddig valami az útját állja: amíg „mindig van 
fontosabb”, amíg „ma már nem fér bele, majd holnap”, amíg 
„majd ha a másik is kész lesz rá és felhív”, amíg tartanak a 
kifogások.
Isten teljes odaszánást vár, és emellett tudja, mikor jön el a 
következő feladat vagy éppen a pihenés ideje. Ahogy egy 
jó szülő is figyeli a gyermekét, úgy a Mennyei Édesatyánk 
még mérhetetlenebb módon szeret és gyönyörködik a tisz-
tán neki végzett munkánkban. 
Ne várjuk meg, míg Ő ad olyan élethelyzetet, amikor mu-
száj késznek lenni. Sokszor keserves módon tapasztaljuk 
meg, hogy jobb lett volna önszántunkból Istennek adni azt az 
időt… viszont egy-egy kényszerpihenő vagy „isteni metszés” 
után hálásak lehetünk, hogy a felesleges dolgokat elhagyva 
immár készen vagyunk gyümölcsöt teremve szolgálni.
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Szóval… Legyen az mosogatás a közösségi vasárnap után 
vagy dicsőítésvezetés, igehirdetés vagy imaháztakarítás: „A 
Lélekben buzgón, az Úrnak szolgáljatok!”.

Gulyás Zsombor

2022. március 10., csütörtök
BÖJTÖLÉS ÉS IMÁDKOZÁS MINT SZOLGÁLAT 

Alapige: Lukács 2,36–37

„Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér 
törzséből. Igen idős volt; csak hét évig élt férjével ha-
jadonkora után, és nyolcvannégy éves özvegyasszony 
volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtölés-
sel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.”

Böjtölés, imádkozás és szolgálat. Három igen komoly kife-
jezés. Három igen komoly cselekvés, amelyekben hatalmas 
erő rejlik. 
A böjtölés időszakos, amely Isten elhívására történik. A böj-
tölés megtanít arra, hogy lemondj. Lemondj a vágyaidról, pl. 
kedvenc ételek, italok fogyasztásáról napokra, hetekre vagy 
akár évekre is. Megtanít arra, hogy Istenhez fordulj erőért, 
kitartásért, szeretetért. 
Az imádkozás az Istennel való kapcsolattartás. Lehet szavak-
kal, énekléssel vagy akár zenéléssel. Mindenkinek megvan a 
saját szeretetnyelve Istennel, ami által a leginkább tud szól-
ni hozzá Isten, és ami által a leginkább meg tudjuk Őt hal-
lani. De ami igazán fontos, hogy ez a kapcsolat folyamatos 
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legyen. Ne csak este, vagy csak reggel, hanem folyamatosan 
keressük Istent, osszuk meg vele az örömünket, a vágyain-
kat, a fájdalmainkat. Nekem például Istennel a szeretetnyel-
vem, ahogy a legtöbbször imádkozom, és ahogy Isten is szól 
hozzám, az a zene, a dicsőítés. Nincs olyan nap, hogy ne éne-
kelnék, dúdolnék vagy hallgatnék dicsőítő dalokat.
Szolgálat: Istennel, Istenért. Isten használ minket, hogy má-
sok is megélhessék az isteni szeretetet.
Nekem régen volt egy több éven át tartó kávé- és kólaböj-
töm. Nem mindig volt könnyű, sokat imádkoztam, voltak 
nehezebb napok, de Isten megáldotta azt az időszakot. De 
nem csak engem formált ezzel, hanem egyfajta szolgálatba 
állított ebben az időszakban, mert sokszor kerültem olyan 
helyzetbe emiatt, amikor nem hívő, rendkívül szkeptikus 
emberek megkérdezték tőlem, miért nem iszom kávét és a 
válasz csak annyi volt, hogy „Mert Isten ezt kérte tőlem.” 
Gondolhatjátok, milyen tekintettel néztek rám. Isten használ 
minket a böjtök által.
Szeretettel bátorítalak, hogy kezdj el egy böjtöt, nyisd meg 
a szívedet, olvasd a Bibliát, imádkozz és meglátod, hogy Is-
ten mennyire szeret téged, milyen tökéletesen tud használni 
más emberek felé! Megmutatja, hogy mikor és hol tudsz az 
Ő dicsőségére szolgálni és olyan Isten-élményekkel ajándé-
koz meg téged, amikre eddig gondolni sem tudtál! 

Gulyás-Orcifalvi Tímea
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2022. március 11., péntek
AKIK VAGYONUKBÓL SZOLGÁLTAK JÉZUSNAK

Alapige: Lukács 8,1–3

„Ezután városról városra és faluról falura járt, és 
hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt 
a tizenkettő és néhány asszony, akiket gonosz lelkek-
től szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: 
Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög 
ment ki, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főembe-
rének felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, 
akik vagyonukból szolgáltak neki.”

Az Úr Jézus emberek közötti szolgálata átütő erejű volt. Úgy 
beszélt, ahogy azelőtt senki, tettei vonzották az embereket, 
elámultak, és követték, bármerre ment. Ezek az asszonyok 
is látták az Úr csodálatos munkáját, jellemét, ők is követték 
Jézust. 
Az Úr Jézus hatalmas területeket járt be, gondolhatjuk, hogy 
elkopott a saru és a ruha is. A nők észrevesznek olyan dol-
gokat, amiket a férfiak nem. Ezek az asszonyok meglátták, 
hogy mire van szüksége az Úr Jézusnak, és ezt finanszírozni 
is tudták. Követték Jézust, mert hallgatni akarták, és segíteni 
is akartak neki, amikor valamire szüksége volt. „Aki nékem 
szolgál, engem kövessen.” Aki szolgál, ott tartózkodik, ahol az ő 
ura van. A Mennyei Atya így gondoskodott az Ő Fiáról földi 
szolgálatában. Így mutatta meg nekünk, hogy nem kell aggo-
dalmaskodnunk az életünk felől, meglesz, amire szükségünk 
van a jövőben is. A mi Urunk hatalmas arra, hogy ránk árasz-
sza azokat a javakat, amikre szükségünk van a jótékonyságra. 
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„A jótékonyságba ne fáradjunk bele, mert a maga idejében aratunk.” 
(Gal 6,9). A szolgálathoz keresnünk kell az Atyát. „Ahol az 
Úrnak Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17b). Igazán szolgálni 
csak szabadságban lehet. „Krisztus minket valódi szabadságra 
szabadított meg, melyben álljatok meg, és ne kössétek magatokat 
gúzsba a szolgaság igájával.” (Gal 5,1) Döntési szabadságunk 
van, hogy kit szolgálunk. Amikor az első ember a kígyóra 
hallgatott, nem szabadságra, hanem szolgaságra jutott. Az 
ördög nem szabad embereket akar, hanem olyanokat, aki-
ket leigázhat, kényszerhelyzetben tarthat, és azt teszik, amit 
nem akarnak. Mi, akik szabadon akarunk szolgálni, kény-
szer nélküli, boldog, szabad életet akarunk élni. Jézus köve-
tése mindig kényszer nélküli. Ahol kényszerek vannak, ott 
már nincs az Úrtól való szellemi vezetés. 
Amikor szolgálunk, nem hasonlítgatjuk magunkat mások-
hoz, és nem kívánjuk mások kegyelmi ajándékát. Nekem azt 
kell tennem, amivel az Úr megbízott. Az Úr megszabadított 
a bűn rabságából, ezért meg kell szabadulnom attól, hogy 
emberek tetszését akarjam kivívni. Tudnunk kell, hogyha 
embereknek akarunk megfelelni, az kényszer, vagyis szol-
gaság, a szolgaság igája újra megkötöz minket. Így nem lesz 
öröm a szolgálat. Szolgaságban a magam akarata teljesül, 
és a saját énem és hiúságom rabszolgája leszek. Hogy tehe-
tek olyant, amiről tudom, hogy nem tetszik Istennek? „Az 
Úr szolgája legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türel-
mes.” (2Tim 2,24). Jézus szolgája légy, ne a sötétségé! Az Úr 
arcát kell visszatükröznünk!
Ma reggel vizsgáld meg, hogyan tudnád még jobban szol-
gálni Istent anyagi javaid felhasználásával! Kérj látó szeme-
ket és érző szívet ezen a területen való növekedéshez!   

Lukács Edit
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2022. március 12., szombat
ALÁZATTAL SZOLGÁLJUNK EGYMÁSNAK!

Alapige: János 13,12–17

„Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruhá-
ját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik: 
Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úr-
nak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. 
Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a 
Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 
Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem ve-
letek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nek-
tek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött 
sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok eze-
ket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.”

Alapigénk a lábmosás történetéből való, és minden továb-
bi szószaporítás helyett, hadd idézzek Watchman Nee erről 
szóló tanításából; szívemből szól. (Tizenkét tele kosár, I. kötet 
5. fejezet, Evangéliumi Kiadó).
„Egészen világos, hogy a lábmosás semmi összefüggésben 
nincs a bűnkérdéssel. Jézus azt mondta, hogy Péter tiszta. .… 
A zsidók akkoriban sarut viseltek. Ez alig védte meg a lábu-
kat az út porától… Amikor Urunk megmosta a tanítványok 
lábát, nem rótta meg őket azért, hogy esetleg valami fertő-
zést kaptak, arra sem figyelmeztette őket, hogy óvatosabban 
járjanak. Elkerülhetetlen, hogy aki a poros utakat járja, a por 
rátapadjon a lábára, ezért tehát nem rendreutasítás jár, ha-
nem inkább egy kis víz a fáradt és bemocskolt lábakra.
…vannak időszakok, amikor eltűnik bennünk az utunk foly-
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tatásához szükséges kedv. Ilyenkor az történik, hogy a föld 
érintése vámot szed tőlünk, gyulladt lábúak lettünk az út 
durvaságától és porától, és ez legyengített. Van új életünk: 
újjászületés által kaptuk, de az élet elveszítette frissességét 
és megújulásra van szükségünk. Nem az egész testet kell 
megfürösztenünk, hanem a lábat, de azt ismételten meg kell 
mosni.
…Tudjátok, milyen érzés az, amikor semmi szellemi erőnk 
nincs? … Szeretnéd tudni, hogy hol a hiba, de akármivel 
próbálkozol is, nem tudod megállapítani, hogy hol a baj. 
Elmégy A. testvérhez, tanácsot ad, de amíg meghallgatod 
hosszú értekezését az igéről, még az a kis maradék életerőd 
is elfolyik. … Egészen váratlanul találkozol C. testvérrel. Ő 
nem prédikál, nem imádkozik veled, hanem egyszerűen csak 
beszélget veled természetes módon és minden határozott cél 
nélkül, és majdnem észrevétlenül megtörténik a lehetetlen: 
újra megelevenedsz.
…A szentekkel való érintkezésben ez a lábmosás nagyon 
fontos. Gyakran szükségünk van az élet szolgálatára, és en-
nek mindig kölcsönösnek kell lennie. … Ha a hívők nagyobb 
része tétlen szemlélőként jár el az összejövetelekre, vagy ha 
az egyetlen vágyuk, hogy ők maguk kapjanak valamit, ak-
kor akadályozzák az élet körüláramlását. … Testvérek, ne 
kívánjuk mások … alapos bibliai tudását, de kívánjuk azt, 
hogy élettel szolgáljunk a szenteknek…
Ha mi Krisztussal akarunk szolgálni másoknak, akkor … 
engednünk kell, hogy keresztje folyamatosan munkálkod-
jék bennünk és általunk, máskülönben szolgálatunk a másik 
embernek csak a lelkét éri el és nem a szellemét. Ha meg-
maradunk az Ővele való eleven közösségben, akkor tovább-
adhatjuk azt a megelevenítő erőt azoknak, akikkel érintke-
zésbe kerülünk. Életet csak önkéntelenül lehet továbbadni, 
de semmiképpen nem erőlködéssel. Igaz, hogy a lábmosás 
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vízzel történik, de ehhez nem kell fáradságosan felszivaty-
tyúznom a vizet, mert az szabadon áramlik hozzánk, ha ben-
ne élünk, aki az Élet Vize. Igyekezzünk hát, hogy állandóan 
benne is maradjunk.”

Rövidítve közreadta: Ádány Mihály presbiter

2022. március 13., vasárnap
A GYÜLEKEZETEN BELÜLI NAGYSÁG TITKA

Alapige: Máté 20,25–28

„De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: Tudjá-
tok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, 
és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne 
így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, 
az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar len-
ni, az legyen a rabszolgátok. Mert az Emberfia sem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szol-
gáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Egy kicsivel korábban, a 19. rész végén olvashatunk arról, 
amikor Jézus elmondta azt a tanítványainak, hogy milyen 
jutalomban lesz részük nekik, akik mindent elhagyva kö-
vették Őt. „…amikor az Emberfia beül dicsőségének trónszékébe, 
ti is tizenkét trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét 
törzse felett.” – hangoztak Jézus szavai. Micsoda ígéret, mi-
csoda jutalom! Nekik azonban ez nem volt elég, vagy csak 
egyszerűen még mindig képtelenek voltak felfogni, hogyan 
is működik Isten királysága. A lehető legnagyobb dicsőség-
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re vágytak, amit csak teremtmény megkaphat. Még mindig 
olyan vágyak hajtották őket, amik a Krisztust nem ismerő 
embereket motiválják, pedig már körülbelül három éve éltek 
közösségben Krisztussal és egymással. Olyan sok tanítást 
kaptak már, olyan sok csodáját tapasztalták meg Jézusnak, 
hatalmas ígéreteket kaptak tőle, és még mindig helytelen 
vággyal volt telve a szívük. 
Aztán Jézus felfedi, hogy mennyire szöges ellentétben áll 
ez azzal, ahogyan ez a hívők között kell, hogy történjen. A 
norma itt pont az ellenkezője. Aki magasra akar jutni, annak 
mélyre kell hajolnia. Aki arra vágyik, hogy felmagasztaltas-
son, annak meg kell alázkodnia. Aki első akar lenni, annak 
az utolsóvá kell magát tennie. 
A gyülekezeten belüli nagyságnak igazából nem titka van, 
hanem ára. Jézus egyértelművé tette ezt mind a tanításával, 
mind pedig az életpéldájával. Az ő földi életének a szolgálat 
nem csak a velejárója, hanem a célja, a mozgatórugója volt. 
Ő azért született, hogy meghalhasson értünk, hogy mi, akik 
halottak voltunk, életre kelhessünk vele együtt. Azért jött a 
földre, hogy élete feláldozásával szolgáljon, és ezáltal kivált-
son minket a bűn rabszolgaságából, hogy benne élve, oda-
szánhassuk magunkat Isten szolgálatára. És mi az ő testének, 
a gyülekezetnek a tagjai hogyan szolgálhatnánk másként őt, 
akit nem látunk, mint azáltal, hogy azokat szolgáljuk, akiket 
látunk, a testvéreinket, akikben az ő Szentlelke él? 
Testvérem, mi a te szíved vágya? Önmagadat akarod magas-
ra emelni, vagy lehajolsz azért, hogy másokat felemelhess? 
Nekem van rendeznivalóm ezzel kapcsolatban. És neked? 
Könyörögjünk az énekíró szavaival: „Taníts, Uram, meghaj-
lani, mint szélben az aranykalász! Hajoljak meg, ha Szentlelked 
reám fuvall, s porig aláz!” (BGyÉ 363. 1.v.).

Gőczi János, a BTA missziói szakos hallgatója
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2022. március 14., hétfő
A BIZONYSÁGTÉTEL IS SZOLGÁLAT

Alapige: Zsoltárok 40,9–12 

„Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat tel-
jesítsem, tövényed szívemben van. Hirdetem igazsá-
godat a nagy gyülekezetben és nem zárom be számat, 
júl tudod, Uram! Igazságodat nem rejtegetem szívem 
mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításod-
ról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy 
gyülekezet előtt.” 

Egy prédikátor a hitéletet az emberi testhez hasonlította. Az 
ismeret olyan, mint a csontváz, a tapasztalatok és személyes 
élmények pedig mint az izomzat. Az ismeret tartja, az élmé-
nyek mozgatják a testet, és mindkettőre szükség van. A bi-
zonyságtétel pont ez utóbbiról szól, ezért olyan jelentős! 
Ha meg kellene határoznom, mi a szolgálat, három fogalom-
mal írnám körül: alázat, áldozat és nyereség. Legfőbb példánk 
maga Jézus Krisztus. Legnagyobb szolgálata a megváltás 
munkája volt, amikor mindenről lemondott, teljesen meg-
alázta magát, szolgai formát vett fel, hogy mi üdvösséget 
nyerjünk. Hasonló történik olyankor is, amikor mi szolgá-
lunk Istennek és másoknak. Szeretem, hogy a magyar nyelv-
ben az alázat szóban benne van az „alá” szó. Jelzi, hogy 
lejjebb kell adnom, más alá kell rendelnem magamat. Az ál-
dozat azt jelenti, hogy a szolgálat lemondással jár, valamit 
adok, ami az enyém: időt, pénzt, munkát, stb. A nyereség 
pedig, hogy a másiknak mindez javára válik, több lesz tőle. 
E három fogalom mentén gondolkodhatunk a bizonyságté-
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telről is. Részünkről áldozat, mert magunkból adunk azzal, 
hogy megosztjuk magunkat, ami nehéz és gyakran ijesztő 
(főleg a nagy gyülekezet előtt). A bűneset óta az ember ta-
kargat, rejtőzködik. Nemcsak Isten elől, hanem egymás elől 
is. Szégyelljük magunkat, nem vállaljuk fel igazi valónkat. 
(Ezzel szemben a zsoltáros így fogalmaz: „nem rejtegettem”, 
„nem zárom be számat”, „nem titkolom el”).
A bizonyságtétel alázatot is kíván: olykor gyengeségeinket 
is vállalnunk kell. Nem szeretjük magunkat rossz színben 
feltüntetni, pedig pont ahol gyengék vagyunk és erőtlenek, 
ott lép közbe Isten. Pál így fogalmaz: „»Elég neked az én ke-
gyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz«. Legszíveseb-
ben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje 
lakozzék bennem.” (2Kor 12,9) 
A zsoltár elején ezt olvassuk: „eltelnek az Úr iránt bizalommal” 
(SZIT fordítás). Ez a bizonyságtétel nyeresége. Amikor azt 
halljuk, hogy a testvérünkkel mit tett Isten, akkor megfogal-
mazódik bennünk: velünk is meg tudja tenni! Remény tá-
mad bennünk, felbátorodunk: Isten valóban képes erre, cse-
lekszik, törődik velünk!
Vegyük komolyan egy kedves gyülekezeti énekünk felszólí-
tását: „Ébredj, bizonyságtévő lélek!” 

Kotán Péter

2022. március 15., kedd
A SZOLGÁLATRA FEL KELL KÉSZÍTENI
A GYÜLEKEZET TAGJAIT – Alapige: Efezus 4,11–16
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„És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat pró-
fétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pász-
torokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a 
szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg 
eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megis-
merésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus tel-
jességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk 
kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda 
hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tév-
útra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz 
ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenes-
től őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test 
egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízü-
letek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja ere-
jéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, 
hogy épüljön szeretetben.”

Hajlamosak lehetünk úgy gondolni, hogy a tálentumaink, 
ajándékaink állandó dolgok, mint a szemszínünk vagy a 
vércsoportunk. Olyanok, amik Isten különös kegyelméből 
nálunk vannak és kész, a mi dolgunk legfeljebb annyi, hogy 
amikor kézenfekvőnek látszik, használjuk azokat. 
A legtöbb szolgálat mégis csak folyamatos erőbefektetés 
mellett látható el Istennek tetsző színvonalon. Ha jó ének-
hangunk van, akkor is rendszeres gyakorlás mellett fogunk 
tudni csak énekkel szolgálni. Ha olyan, kevésbé kézzelfog-
ható tálentumok kellenek a szolgálatunkhoz, mint az igei 
látás, az empátia, a szervezőkészség stb. – végképp nem 
gondolhatjuk, hogy elég a puszta gyakorlás, és minden 
menni fog.
Abból, hogy Isten ránk bíz valamilyen tálentumot, mint a 
külföldre utazó gazda a szolgáira Jézus példázatában, még 
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nem következik, hogy azt automatikusan jól, áldott módon 
fogjuk is tudni használni. A szolgák közül sem sikerült min-
denkinek. További dolgok is kellenek tehát a sikerhez.
Olvashatjuk a fenti igében, hogy a lelki nagykorúság nem 
egy pillanat alatt elérhető állapot, ami a megtérésünkkel 
megvalósul, hanem egy folyamat, amin dolgoznunk kell, 
hogy előbbre jussunk benne. Azt is olvashatjuk, hogy nem 
vagyunk ebben magunkra hagyva. Isten rendelt közénk 
prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat, hogy 
felkészítsenek bennünket a szolgálatra, segítsenek közelebb 
kerülni a lelki nagykorúsághoz.
De még ez sem jelenti azt, hogy ha megtértünk és magunk 
körül tudhatjuk ezen áldott szolgálatú testvéreket, elég hát-
radőlnünk, és jóformán magától teljesülnek a saját szolgála-
taink, maguktól kamatoznak a ránk bízott tálentumok. Pé-
ter apostol írja második levelének első részében, hogy teljes 
erővel kell törekednünk a hitünk kiegészítésére számos más 
képességgel – olyan lelki tulajdonságokkal, mint a jóság és 
a tisztesség, de olyan, tanulást igénylőkkel is, mint a helyes 
ismeretek és tudás elsajátítása. Isten adja Lelke vezetését, 
sőt mások támogatását is a szolgálathoz, de elvárja a saját 
komoly erőfeszítéseinket is.
Imádkozzunk ma azokért, akik felkészítenek minket a szol-
gálatra, és magunkért, hogy hajlandók legyünk folyamato-
san tanulni, és egyre magasabb osztályba lépni a gyakorlati 
megvalósítás terén!

Baranyai Zsolt elöljáró
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2022. március 16., szerda
JÓ SÁFÁRKÉNT SZOLGÁLJUNK EGYMÁSNAK!

Alapige: 1Péter 4,10–11

„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok 
azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének 
jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, 
mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, 
mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy min-
denkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié 
a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.”

Mindig is tetszett az a gondolat, hogy a gyülekezetben 
ugyanúgy „specializálódjunk”, mint a munkahelyünkön, a 
karrierünk során. Kommunikációs szakemberként nem jár-
na jól velem a cég, ha a pénzügyeket bízná rám. Ugyanígy 
ha valaki a testvérek közül a lelki tanácsadásban erős, akkor 
rosszul járunk, ha nem jut erre ideje éppenséggel azért, mert 
sok más egyéb szolgálatot kell teljesítenie.
Egyrészt tehát így értelmezhetjük Péter mondatait: azt csináld, 
amihez igazán értesz, de legalábbis amivel érzed, hogy érdemes 
foglalkoznod, mert lehet, hogy hosszú távon több potenciált tud 
belőled az adott szolgálat kapcsán kihozni Isten.
Ezzel pedig el is érkeztünk egy másik fontos szemponthoz, 
amiről egyébként Péter itt speciel nem beszél: a szolgálatot 
mi végezzük el, vagy a bennünk élő Isten Lelke? Egy kicsit ta-
lán mindkettő, bár a kérdés kétségkívül rendkívül komplex, 
érdemes vigyáznunk arra, nehogy túlságosan is leegysze-
rűsítsünk egy összetett kérdéskört. Akárhogy is, rám nagy 
hatással voltak Adrian Plass gondolatai „Növekedésem kínjai” 
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c. könyvsorozatában, amiben egyszer csak lekerült róla az a 
bizonyos teher, amit a szolgálatunk-munkánk előtt szoktunk 
érezni a vállunkon (nála speciel a fűnyírás szolgálata okozta 
ezt). És pont akkor került le, amikor megértette, hogy maga 
Jézus „viszi a vállán”, és végzi el tulajdonképpen helyette, 
felette a szolgálatot. Egyszerű, mégis felemelő gondolat!
Milyen mélységekig hisszük ezt el, testvérek? Hogy a követ-
kező szolgálatomban – nekem, mondjuk, lehet egy ifjúsági 
alkalom – ott akar lenni, mi több, ott is lesz Isten Lelke? Sza-
badítson fel minket ez a tudat!
Mondjuk hát valóban úgy a szavainkat, mint Isten igéit – 
persze miután megbizonyosodtunk azok igaz voltáról –, és 
engedjünk a Lélek lelkesedésének, lendületének! Hiszem, 
hogy ez tovább tudja vinni a gyülekezetünket – még akkor 
is, ha éppen állóvízbe kerülünk.
Adjunk hálát az Úrtól kapott lelki ajándékokért, és könyö-
rögjünk, hogy azokkal jó sáfárként tudjunk szolgálni testvé-
reink javára és Isten dicsőségére! 

Bodó Dániel ifjúsági vezető

2022. március 17., csütörtök
AJÁNDÉKAINK SZERINT SZOLGÁLJUNK!

Alapige: Róma 12,6-8

„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző 
ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a 
prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya sze-
rint prófétáljon; aki a szolgálat ajándékát kapta, az 
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végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló 
a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró 
igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.”

Pál apostol a kijelölt igeszakaszban azt írja, hogy az Úrtól 
mindannyian kaptunk egy, vagy akár több ajándékot, ami-
vel szolgálni tudunk. De ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk 
ezeket, szükséges, hogy felismerjük azokat az ajándékokat, 
amiket Tőle kaptunk. Azonban nem elég az, hogy rájöjjünk 
erre, hanem tisztában kell lennünk azzal is, hogy miként 
akarja Isten, hogy használjuk ezeket. De hogyan tudjuk azt, 
hogy milyen ajándékaink vannak? A Bibliában több helyen 
is olvashatunk arról, hogy milyen szolgálatokat tudunk vé-
gezni, de pontos és teljes lista nincs. Kicsit olyan ez, mint 
amikor gyerekként azon gondolkozunk, hogy mi lesz az a 
szakma, amivel felnőttként foglalkozni szeretnénk. Ilyenkor 
döntő tényező például az, hogy melyek azok a tantárgyak, 
amikben jók vagyunk. Ugyanígy a mi adottságaink, képes-
ségeink, jellemvonásaink támpontot adnak ahhoz, hogy 
megismerjük, Isten milyen szolgálatot vár Tőlünk. Ne felejt-
sük el, hogy ezeket az adottságokat elsősorban arra adta ne-
künk az Úr, hogy szolgáljunk Neki, és ne a magunk javára 
használjuk. Pál apostoltól egy útmutatást is kapunk, hogy 
ha már tudjuk és felismertük az ajándékainkat, akkor azok-
kal hogyan is szolgáljunk: arra használjuk a képességeinket, 
amire kaptuk, és ne akarjunk mást csinálni vele. Egyszerű 
példával élve, a kalapácsot sem arra használjuk, hogy egy 
gödröt ássunk vele, hanem arra, hogy egy szöget beüssünk 
a helyére. Amikor szolgálunk, akkor ne felejtsük el azt, hogy 
az Úrnak szolgálunk, az Ő munkáját végezzük. Ne vegyük 
félvállról, hanem szorgalmasan, felelősségteljesen és hűsé-
gesen szolgáljunk, arra gondolva, hogy az Úr folyamatosan 
figyel Bennünket!
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Kedves Testvérem, arra bátorítalak, hogy ha még nem is-
merted fel kegyelemből kapott ajándékodat, akkor kérd Őt, 
hogy mutassa azt meg neked, és ha már tudod, hogy mi az, 
akkor azt ne rejtsd el, és ne a magad javára használd, hanem 
gerjeszd fel és teljes szívből szolgálj vele az Úrnak és testvé-
reidnek úgy, ahogyan azt várja Tőled!

Szabó Levente

2022. március 18., péntek
CSUPÁN SZOLGÁK VAGYUNK

Alapige: 1Korinthus 3,4–5 

„Ha az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik 
pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszél-
tek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák 
csupán, akik által hívőkké lettetek; mégpedig ki-ki 
úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.”

Szolgák vagyunk, szolgálatra lettünk hívőkké. „Mert ő szaba-
dított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cseleke-
deteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet 
még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.” – írja 
Pál apostol (2Tim 1,9). Ebben erősít meg Péter apostol is: 
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet 
vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit 
annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el ti-
teket.” (1Pt 2,9).
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S mivel Isten tett minket szolgákká, fontos, hogy ezen identi-
tásunk is Krisztusban nyugodjon! Sokszor figyelhetjük meg 
a hívőkön (kicsit elcsendesedve persze magunkon is), hogy 
keresztyén identitásunknak nem kis részét teszi ki, hogy me-
lyik gyülekezetbe járunk, ott ki a lelkész éppen, milyen szol-
gálatban veszünk részt, milyen karizmákat kaptunk, esetleg 
melyik felekezethez tartozunk. Talán egy kicsit rangsoroljuk 
is az embereket ezen paraméterek alapján… Azonban egy 
dolog a lényeges: bárhol is vagyunk, bárhol szolgálunk, 
elsősorban Jézushoz tartozunk, s Neki minden szolgálója 
egyformán fontos és értékes. Határozza meg ez énképünket 
mint Isten szolgáját! „A nekem adott kegyelem által mondom 
tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat többnek, 
mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék min-
denki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke 
szerint.” (Róm 12,3)
Ránk bízott feladatainkat végezzük alázattal, ne másokhoz 
méregetve magunkat, szolgálatunk típusát, ajándékainkat! 
„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak 
ugyanaz a feladata… Mert a nekünk adott kegyelem szerint külön-
böző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is” (Róm 12,4.6a)
Váljunk inkább elérhetővé a szolgálatra, legyünk hűségesek, 
abban, amit kaptunk és motiváljon minket Isten irántunk 
személyesen is mutatott végtelen szeretete! Mindehhez pe-
dig adjon erőt az Ő bennünk munkálkodó Lelke!

Bodóné Nagy-Lukács Doroti
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2022. március 19., szombat
AJÁNDÉKOK A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE

Alapige: 1Korinthus 12,4–11; 27–31

„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek 
vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a 
szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek 
vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, 
aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek 
megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, 
hogy használjon vele. Mert van, aki a Lélek által a 
bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, 
ugyanazon Lélek által. Az egyik ember ugyanattól 
a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a 
gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni 
erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek 
megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig 
a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt 
egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét 
kinek-kinek ajándékát, amint akarja.” ... „Ti pedig 
Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 
Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká 
tett az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, 
harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, 
kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, 
vezetésre, nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? 
Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? 
Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik 
a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak 
nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? 
De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra! 
Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.” 
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Talán a kegyelmi ajándékok kérdése az egyik legmegosz-
tóbb téma a keresztyének között. Hogy mindig is így volt-e, 
azt nem tudom, de hogy az utóbbi évszázadban igen, abban 
majdnem biztos vagyok, hiszen magam is tapasztaltam. Fe-
lekezetek és gyülekezetek szakadtak szét amiatt, mert más-
képp értelmezték az erről szóló tanítást (vagy annak vala-
mely részét), és ez megnyilvánult hitgyakorlatukban is.
Bennünk, közöttünk is lehetnek nyitott kérdések a kariz-
mákkal kapcsolatban, pl. hogy a Bibliában levő felsorolá-
sok teljesek-e vagy lehetnek ezen kívül is lelki ajándékok? 
Vannak-e olyan lelki ajándékok, amelyek ma már nem mű-
ködnek? Minden hívő kap-e karizmát? Vannak-e kisebb és 
nagyobb lelki ajándékok? A nyelveken szólás jele-e a Szent-
lélek keresztségnek? A tálentumok is lelki ajándékok? Vagy 
fordítva? Vagy két külön ajándékról van szó? Biztos vagyok 
benne, hogy ezekre a kérdésekre eltérő válaszokat adnak a 
mai elmélkedés olvasói is. De a nyitott kérdéseket félretéve 
javaslom, hogy koncentráljunk a lényegre!
A lényeg pedig a gyülekezet működése, ezen belül pedig 
az egyes tagok lelki fejlődése. Az ajándékok ezt hivatottak 
elősegíteni (beleértve persze ebbe a gyülekezet növekedését 
is!). Pál apostol ennek szemléltetésére az emberi test műkö-
dését hozza elénk, amely sokféleségében működik egyként. 
Ez a célja a karizmáknak, a test egészséges működése!
Egy másik példát is hallottam, amelyet szintén nagyon kife-
jezőnek tartok, a házépítést. Amikor építik a falakat, elein-
te még a talajszintről rakják a téglákat egymásra, de előbb-
utóbb szükség lesz állványzatra. Aztán ha felépült a fal, majd 
később rákerül a szigetelés és a vakolat, akkor elbontják az 
állványzatot, nincs rá többé szükség.
„Épüljetek föl lelki házzá!” – szólít erre bennünket Péter apos-
tol (1Pt 2,5). Az első lényegi kérdés, hogy akarjuk-e ezt? 
Vagy pedig a lelki életünk csak sekélyes, mondhatni „föld-
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szintes”… Ha épül a lelki ház, akkor viszont szükség van 
állványzatra, ezek a lelki ajándékok. Ezekkel építhetjük ma-
gunkat és másokat is. Ha pedig kész a ház, ki emlékszik már 
az állványzatra?! – csak eszköz volt, nem pedig cél! Ugye 
milyen megmosolyogtató lenne, ha valaki azt mondaná: mi-
lyen szép is ez az állványzat, kár elbontani! 
Mi tehát a lényeg? Az, hogy épüljön a lelki házunk, fejlődjön 
a jellemünk, hogy járjunk a kiváltképpen való úton, a szere-
tetben (31. v.), mert egyedül ez marad meg, ez a legnagyobb 
(1Kor 13,13)!
Tudod-e, mi a te lelki ajándékod? Ha igen, hozzájárulsz-e 
azzal a gyülekezet építéséhez?

Ádány Mihály presbiter

2022. március 20., vasárnap
A SZOLGÁLATOK MEGOSZTÁSA A
HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN

Alapige: Apostolok Cselekedetei 6,1–7

„Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítvá-
nyok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni 
kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti 
gondoskodásban elhanyagolják a közülük való öz-
vegyasszonyokat. Ekkor összehívta a tizenkettő a 
tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták ne-
kik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagol-
va mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem válassza-
tok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről 
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jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel 
és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a mun-
kába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az 
ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész 
gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel 
és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, 
Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Ni-
kolaoszt, az antiókhiai prozelitát, az apostolok elé 
állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették 
kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon meg-
növekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt 
igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek.”

A munkám végzése során sok cég működését ismerhettem 
meg. Az elmúlt hónapban találkoztam olyan vállalkozással is, 
amely a közelmúltban robbanásszerű fejlődésen ment keresz-
tül. Betörtek a piacra egy nagyszerű termékkel, szinte nincs 
konkurenciájuk, a külső piaci folyamatok, körülmények is ne-
kik kedveztek, ők pedig kihasználták ezt. A létszámukat meg 
kell duplázniuk, mert nem bírják a sok munkát. A cég ügyve-
zetőjével beszélgettem a minap. Egyetértettünk abban, hogy 
egy bizonyos fejlődési fázisig elegendő a kezdeti keretek kö-
zött dolgozni (pl. az ügyvezető céget vezet, értékesít, munka-
erőt vesz fel, adminisztrál, mindent ő csinál, mint az egyszerre 
tíz hangszeren játszó cirkuszi bohóc). Mert így adja a helyzet, 
ez a praktikus. De ha a cég fejlődik, elérnek abba a fázisba, 
amikor már nem elég nagyon jól dolgozni, nem elég nagyon 
sokat dolgozni, hanem másképp kell dolgozni. Sőt, másképp 
kell gondolkodni. Új szerepkörök kellenek, és új szereplők a 
szerepkörök betöltésére. Meg kell húzni a határokat (hatáskö-
röket), és nem elitizmusnak gondolni, ha egy műszaki igaz-
gató nem hegeszt, vagy szegecsel. Hanem az adottságokkal, 
emberi erőforrással történő jó gazdálkodásnak. Sáfárságnak.
Amikor már-már hajlamosak lennénk úgy gondolni, hogy 
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Isten országáért végzett munkánknak csak szellemi vonat-
kozásai vannak, az alapigénkben olvasható esemény emlé-
keztet minket arra, hogy a tudatosságnak, a józan gondolko-
dásnak is mekkora jelentősége van szolgálatainkban. Mint 
ahogy aki építkezik, előtte tervezzen, mérlegeljen. „Aki tor-
nyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, 
vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse? Nehogy azután, hogy az 
alapokat lerakta, de befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, 
kicsúfolja: Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.” 
(Lk 14,28–30) Ezt Jézus kifejezetten az Ő követésének meg-
fontolása kapcsán ajánlja.
Az apostolok gyülekezete dinamikusan változott. Hibák je-
lentek meg a szervezetben, csikorogtak a fogaskerekek. Test-
vérek kezdték rosszul érezni magukat, szükségleteik nem 
kerültek betöltésre. Valaki elrontott valamit? Hanyag volt? 
Rosszindulatúan kárt okozott. Nem hiszem. Csak változtak 
az idők, változtak az adottságok, és az eddigi jól bevált mód-
szerek nem működtek. Ami nem a működtetők hibája volt. 
Valamit máshogy kellett csinálni, és a felelős vezetők jó sáfár 
módjára módszert változtattak.
Gyülekezetünkben is rendre tapasztalhatunk csikorgó fogas-
kerekeket. A múltban nem is mindenki tolerálta a működési 
hiányosságokat. De folyamatosan keresnünk kell: mit tudunk 
jobban csinálni? Mit kell másképp csinálni? Hogyan működ-
hetünk jó sáfárként? Hogyan élhetünk gyülekezetként mind-
inkább Isten dicsőségére?
Ma imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünk vezetői, elöljá-
rói bátorsággal, józan körültekintéssel és a Lélek vezetésére 
hagyatkozva keressék és találják meg a szükségesnek mu-
tatkozó új utakat! Imádkozzunk gyülekezetünkért, hogy jó 
sáfárként bánjunk szolgálóink erőforrásaival, tehetségével, 
lelki ajándékaival!

Nagy Péter diakónus, gyülekezetvezető
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2022. március 21., hétfő
TÖLTSD BE VÁLLALT SZOLGÁLATODAT!

Alapige: 2Timóteus 4,5

„Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szen-
vedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be 
szolgálatodat.”

Szolgálni nem könnyű, de hiszem, hogy a szolgálat lehe-
tőség, ajándék, és az Ige szerint kötelesség. Két iránya van: 
a gyülekezeten belül, és a világban. A gyülekezeti szolgá-
lat ugyan könnyebbnek tűnik, de legalább annyi kitartást 
és szeretetet igényel, mint a másik. Sok nehézsége lehet. 
Melyek ezek a szolgálatok? Például: igehirdetés, tanítás, 
elöljárósági szolgálat, ének-zene, bizonyságtétel, takarítás, 
gyerekek közötti szolgálat, és még hosszan sorolhatnám. A 
sátán azonban ezen a területen is rombolni akar. A módsze-
rei kifinomultak és ravaszak. Mire gondolok? Elsősorban a 
vádaskodásra. Vádolom magamat, hogy nem jól csináltam, 
rosszul mondtam, nem tettem meg, értéktelen vagyok stb. A 
szolgálatokat másképp is támadja a sátán. Ugyanis én is kárt 
okozhatok más szolgálóknak. Bírálok, okoskodok, magam-
ban azt gondolom, esetleg ki is mondom, hogy én jobban, 
vagy okosabban mondtam, tettem volna. Komoly károk ke-
letkeznek emberekben, közösségekben. 
Van-e bennem alázat, hogy igen, van aki jobb, van aki 
ügyesebb, jobb hangú, stb. Az a fontos, hogy amit Isten az 
ő Lelke által rám bízott, azt tegyem meg. Szeretettel visel-
jem a kritikát, de én se bántsak meg másokat. Nagyon ne-
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héz dolgok ezek. Ezzel együtt hiszem, hogy az Ige vezet, és 
az Ő Szentlelke által irányít minket. Felismerteti és eliga-
zítja a gondolatainkat, beszédünket. Egy titka van ennek: 
közelebb és közelebb Jézushoz! Csak őáltala halljuk meg a 
Szentlélek hangját, és vagyunk képesek engedelmeskedni. 
Akkor is megtenni, ha nem sikerül. Kitartani akkor is, ha 
nem az én meglátásaim valósulnak meg. Jaj, de nehéz! Jaj, 
de nagy öröm, ha Krisztus igazgat minket, bátorít és lecsen-
desít ilyenkor. Hiszem, hogy a közösség is szárnyal, ha se-
gítjük és támogatjuk a szolgálókat – szeretettel és Isten adta 
bölcsességgel. 
Szolgálat a világban. A hitetleneknek elmondott bizonyság-
tétel, és az örömhír terjesztése nagyon fontos, ám vannak 
meglátásom szerint más dolgok is, amikben kitartóaknak 
kell lennünk. Bemutathatjuk Krisztust az életünkkel. Ez is 
nehéz, legalább annyira. Jönnek a vádak, a gúnyos meg-
jegyzések, a szenvedések. Mert bizony megkapjuk, hogy 
„szentfazék”, „élhetetlen”, „maradi”, „miért olyan kedves 
mindenkihez”, „miért nem szidja a főnököt, a munkatársa-
kat”? Néha úgy érzem, könnyebb elmondani az örömhírt, 
mint megélni a mindennapokban. Hiszem, hogy Jézus min-
den helyzetben velünk van. Ha figyelünk az Ő csendes, halk 
vezetésére, akkor és csak akkor tudjuk betölteni szolgála-
tunkat, és sajnos akkor sem maradéktalanul. Nem ez szá-
mít, hanem az, hogy engedelmesen és örömmel szolgáljunk 
az élet bármely területén. Isten adjon ehhez nekünk kitar-
tást, és halló füleket! Főleg pedig szeretetet, sok szeretetet 
testvéreink és embertársaink iránt!
Könyörögjünk azért, hogy vállalt szolgálatunkat be tudjuk 
tölteni – józanul és a bajokat elszenvedve!

Sonkolyné Nagy Ágnes
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2022. március 22., kedd
AZ ANGYALOK SZOLGÁLÓ LELKEK – ÉRETTÜNK

Alapige: Zsidókhoz írt levél 1,7 és 14

„És az angyalokról ezt mondja ugyan: Angyalait 
szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává”…
„Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért 
küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az 
üdvösséget?”

A Bibliát olvasva sokszor találkozunk az angyalokkal külön-
böző események kapcsán. Az angyal név a görög angelosz = 
követ, küldött szóból származik s ez arra utal, hogy ők Isten 
üzenetét továbbítják illetve utasításait teljesítik. De kik is az 
angyalok? Megítélésük az egyház története során a hívők 
között a teljes figyelmen kívül hagyástól a már okkultnak 
mondható angyalimádatig terjed. Ezért törekedjünk az ob-
jektív értékelésre, amit a Szentírás megenged számunkra. 
Az angyalok mennyei lények. Nagyobb méltósággal rendel-
keznek, mint az ember, de kisebbel, mint Jézus Krisztus, az 
Isten Fia. Az angyalok teremtett lények (Zsolt 148,1–6), csak 
szellemük van, testük nincs. Nem házasodnak (Lk 20,34–36), 
szentnek alkotta őket Isten (1Móz 2,1; Júd 6). Az angyalok 
egy része fellázadt Lucifer vezetésével, kiestek a bűntelenség 
állapotából, s ezek közül egyesek megkötöztettek (2Pt 2,4), 
míg másoknak (a Sátán és az ördögök) megmaradt a szabad-
ságuk arra, hogy Isten akarata ellen cselekedjenek, és az em-
bereket bűnre csábítva igyekezzenek kárhozatra juttatni. 
Fókusztémánk szempontjából az angyalok számunkra 
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legfontosabb tulajdonsága, hogy ők szolgáló lelkek, s 
azon túl hogy imádják és dicsőítik Istent, segítik, védik és 
megszabadítják a Jézus Krisztus vérén megváltott hívőket. 
„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád 
minden utadon, 12kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne 
üsd lábadat a kőben.” (Zsolt 91,11–12). Azért küldte el őket, 
hogy szolgálatukkal segítsenek minket a keskeny úton 
való előrehaladásunkban. Gondoljuk végig, hányszor 
tapasztaltunk meg egyéni és családi életünk során emberileg 
megmagyarázhatatlan, csodás megszabadulást, gyógyulást, 
megoldást? Úgy hiszem, nem merészség kimondani, hogy 
ilyenkor az Úr angyala avatkozott közbe, s ez néha lehet egy 
önzetlen, segítőkész ember is, lásd „Őrangyalok – személyi 
igazolvánnyal”! 
Célunk a Krisztus által elkészített mennyei örökség elérése. 
„Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy 
Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, akkor örökösök 
is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt 
szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róm 8,16–
17). Ebben a nemes törekvésünkben segítenek, védenek és 
támogatnak minket az angyalok. 
Legyen példa előttünk az angyalok engedelmessége, böl-
csessége, szolgáló lelkülete és hűsége, amikor a szolgálat 
mibenlétéről, nehézségeiről és örömeiről elmélkedünk. Bá-
torítson minket az a tudat, hogy mi a mennyei üdvösség ho-
nában fiak leszünk (isteni természet részesei), az angyalok 
pedig szolgák maradnak. Mindezt „Jézus csodás kegyelme” 
műveli! Adjunk ezért hálát, és dicsőítsük Őt!

Kolozs Nagy János diakónus   
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2022. március 23., szerda
SZOLGÁLATUNKKAL NE OKOZZUNK
MEGÜTKÖZÉST!

Alapige: 2Korinthus 6,3–10 

„Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy 
ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánl-
juk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tű-
résben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatás-
ban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, 
fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölés-
ben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóság-
ban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, 
az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és 
bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázat-
ban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, 
mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és 
íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint 
szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, 
de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmi-
jük és akiké mégis minden.”

Krisztus szolgálatának célja, hogy az emberek elfogadják 
Isten üzenetét, és ne utasítsák vissza azt. A visszautasítás 
egyik okozója lehet, ha az üzenet és a közvetítő személy élet-
módja, magatartása nincs összhangban. A hirdetett szóval 
nem egyezik az, amit tesz a hirdetője a mindennapi életben. 
Elkerülhetetlen, hogy ha Isten szolgája botrányt, megütkö-
zést okoz a magatartásával, akkor hiteltelenné válik mint 
szolga, és így az általa képviselt, hirdetett üzenet is.
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Ennek elkerülése csak úgy lehetséges, ha Isten szolgája türel-
mes, megértő, béketűrő, jóságos. A személyét ért megpróbál-
tatások, sérelmek, nehéz körülmények, nélkülözések, bajok, 
betegségek között, a Szentlélek uralma és vezetése látható 
az életében. Szeretni tud képmutatás nélkül, fel van fegyver-
kezve a Lélek fegyvereivel.
Jól példázza ezt, hogy az emberek szidalma és dicsérete 
mit vált ki belőlünk. Jól esik az elismerés, és mindent meg-
teszünk azért, hogy jót mondjanak rólunk az emberek. Cé-
lunk, hogy „jó emberek” legyünk az elismerésért. De az is 
jellemző, hogy milyen a reakciónk a szidalmakra, megvetés-
re, megalázásra. Isten szeretete látható-e rajtunk, vagy sér-
tettek, törlesztők, visszautasítók vagyunk.
Az igénk alapján azt kell megtanulni, hogy Isten hűséges 
szolgája mindent megtesz azért, hogy élete, magatartása jó 
bizonyság legyen az emberek előtt, és így el tudják fogadni 
Isten üzenetét, amit tolmácsolnia kell.
Könyörögjünk azért, hogy szolgálatunk végzése közben ma-
gatartásunkkal soha ne okozzunk megütközést, és miattunk 
ne káromolják Isten nevét!

Gulyás Jenő presbiter

2022. március 24., csütörtök
BECSÜLJÜK MEG A SZOLGÁLATTEVŐKET!

Alapige: 1Korinthus 16,15–18

„Kérlek titeket, testvéreim, mivel tudjátok 
Sztefanász háza népéről, hogy ők Akhája zsengéje, 
és a szentek szolgálatára szánták magukat: ti is 
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engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, 
akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak. Örülök 
Sztefanász, Fortunátusz és Akhaikosz megérkezésének, 
mert ők távollétetekben pótolnak majd benneteket. 
Mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tiéteket. 
Becsüljétek meg tehát az ilyeneket!”

Amikor egy értékes tárgyat kapunk, jól tesszük, ha megbe-
csüljük. Mit jelent ez? Vigyázunk rá, hogy be tudja tölteni 
a funkcióját. Lehet, hogy csak dísz, de ha megcsorbul vagy 
összetörik, akkor már nem lesz többé a helyiség éke. Ha egy 
értékes eszköz, akkor pedig vigyázunk rá, hogy ne rongá-
lódjon és ne vesszen el, hiszen sok hasznunk származhat 
belőle: megkönnyítheti, felgyorsíthatja a munkánkat, vagy 
jobbá teheti az eredményét a munkánknak. 
De mit jelent megbecsülni egy szolgálatot vagy egy szolgá-
lattevőt? Az idézett szakasz végén a szolgálók elismerésére 
szólít fel az apostol: ismerjük el a szolgálatukat, azaz lás-
suk be, hogy értékes, elfogadásra méltó. A 16. versben az 
engedelmességre kapnak felszólítást az olvasók. Valóban, 
ha nem ismerjük el Istentől jövő szolgálatnak például egy 
igehirdetést vagy egy intést, akkor nem fogjuk megtartani 
azt, amit hallottunk. Ennek a fordítottja is igaz: úgy tudjuk 
megbecsülni a felénk végzett szolgálatot, hogy engedelmes-
kedünk neki.
Nagy a felelősségünk nekünk, akik felé sokan sokfélekép-
pen szolgálnak. Jézus Krisztus általuk építeni akar bennün-
ket, segíteni akar nekünk, megóvni a bűnöktől, a hibáktól 
és azok következményeitől. Rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e 
a szolgálatokat, elismerjük-e a szolgálókat. Akkor válnak a 
hasznunkra a szolgálatok és a szolgálattevők, ha nagyra be-
csüljük őket és azt, amit rajtuk keresztül Istentől kapunk.
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Ma reggel adjunk hálát azokért a testvéreinkért, akik gyüle-
kezetünkben sokat szolgálnak és fáradoznak közöttünk! Az 
Atya megbecsüli őket, de mi se felejtkezzünk el róluk! 

Horváth Ádám elöljáró

2022. március 25., péntek
SZÉP TISZTESSÉGET SZEREZHETÜNK…

Alapige: 1Timóteus 3,13

„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet sze-
reznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jé-
zus Krisztusba vetett hit hirdetésére.”

A szolgálatnak sok fokmérője lehet, például a hűséges kitar-
tás vagy az Istenre figyelés. Most egy másik fokmérőt néz-
zünk meg az ige tükrében: JÓL szolgálni vajon mit jelent? 
Személyesebbre fordítva: ha van rendszeres gyülekezeti 
szolgálatod, azt mennyire végzed jól?
Nem arról van szó, hogy aki szolgálni akar, az csak profi 
lehet, maximális teljesítménnyel! Ha egy gyülekezet azt 
mondja, hogy csak a tökéletes szolgálat Istenhez méltó szol-
gálat, ott sosem lesz éneklés, takarítás, igehirdetés vagy bár-
mi más… hiszen senki sem tökéletes, illetve hát ilyen elvárá-
soknak ki az, aki meg tudna felelni? Soha ne félj attól, hogy 
te nem tudsz tökéletesen jól szolgálni! A Bibliában oly sokan 
érezték alkalmatlannak magukat a szolgálatra (Mózes, Ge-
deon, Saul stb.), nem voltak tökéletesek, de ez nem zavarta 
Istent, elhívta őket szolgáinak!
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Inkább az a kérdés, hogy fejlődsz-e a szolgálatban, hogy JOB-
BAN szolgálsz-e most, mint korábban. Például a gyülekezeti 
gyerekszolgálatban erre nagy hangsúlyt fektetünk a tanítók-
kal: Igyekszünk nem rutinból tanítani, nem a megszokott 
módszereket használni, hanem folyamatosan újítani, fejlőd-
ni, tanulni. Kérdezgetjük egymást, utánaolvasunk, képzésre 
megyünk vagy könyveket vásárolunk. Nagyon szeretnénk 
folyamatosan fejlődni – sosem fogunk tökéletesen szolgálni, 
de talán elég jól szolgálunk, és helyén van a szívünk Isten 
előtt, ha nem elégszünk meg a szokásossal.
Tedd ilyen módon mérlegre a szolgálatodat! Rutinból csi-
nálod, megszokott módszereket használsz, régi elképze-
lésekhez ragaszkodsz? Vagy igyekszel mindig megújulni, 
fejlődni, tanulni? Ha csak embereknek akarsz megfelelni, 
ha csak ki akarod pipálni, akkor könnyű „hozni a minimu-
mot”, de ha Istenért dobog a szíved, akkor egyre jobban 
szeretnéd őt szolgálni.
Pál úgy fogalmaz Timóteusnak, hogy aki jól szolgál, az szép 
tisztességet (az Egyszerű Fordítás szerint megbecsülést) sze-
rez. Krisztusi szívvel szolgálva nem az a cél, hogy nagyra 
tartsanak az emberek – számomra ez inkább arról szól, hogy 
olyan visszajelzéseket kapok a szolgálatomról, amelyek alap-
ján jól végzem azt, ezért kapok tisztességet, megbecsülést. 
Te szoktál kérni visszajelzést a szolgálatoddal kapcsolatban? 
Legtöbbször ez a fejlődés leghatékonyabb módja! (szorgalmi 
olvasmány erről Jetró története: 2Móz 18) A jó visszajelzés 
lehet, hogy akár fájdalmas, de ettől még építő, főleg ha nem 
önérzetesen, hanem alázatosan tudod fogadni. A gyerekta-
nítókkal például sokszor kérünk visszajelzést egymástól, a 
gyerekektől és a szülőktől – ebből látjuk, hogy mi működik 
jól és mi nem, és ezeket beépítve tudunk egyre inkább jól 
szolgálni, Isten dicsőségére.
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Imatéma: Isten előtti csendben gondold végig a szolgálato-
dat. Mi az, amit ugyanúgy csinálsz, mint egy éve? Lehetne 
vajon jobban? Isten ad most ötletet, bátorítást, ami által fej-
lődhetsz?
Felhívás: Ha úgy érzed, hogy elakadtál a szolgálatoddal, 
nem tudsz fejlődni, kérünk, szólj egy elöljárónak! Szívesen 
segítünk lelkigondozással, mentorálással, akár könyvek és 
tréningek keresésével és anyagi támogatásával. Fontos szá-
munkra, hogy jól szolgálhass az Úrnak, örömmel segítünk 
ebben!

Sonkoly Tamás diakónus

2022. március 26., szombat
A FELETTES HATALMAK:
ISTEN SZOLGÁI A MI JAVUNKRA

Alapige: Róma 13,1–7

„Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmak-
nak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami 
hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát 
nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendel-
kezésével fordul szembe; akik pedig szembefordulnak 
vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem 
a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem 
a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a 
hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert 
Isten szolgája ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban 
a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli 
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a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját 
hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát en-
gedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem 
a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, 
mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálat-
ban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel 
tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a 
vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak 
a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tisz-
teletet.”

Jézus beállt a Dániel által prófétált Emberfia képbe, magára 
vonatkoztatva az örök hatalmat. 
Az ember meghatalmazottnak tekintheti magát Istentől. Ez 
bátorságot, hűséget, alázatot adhat.
De a hatalom illúziójában is élhet az ember, mint Pilátus és 
a többiek. Hogyan értheti meg valaki és hogyan veheti ko-
molyan hatalmának az eredetét és annak a szolgálat voltát? 
A királyok, fejedelmek, miniszterelnökök arra kaptak felha-
talmazást Istentől, hogy az egész társadalom javát, a közjót 
szolgálják. Isten tehát tekintélyeket rendelt fölénk, akik az ő 
szolgálatában állnak. Az Ő beosztottjai, Őt képviselik, az Ő 
haragját közvetítik a rosszak felé és az Ő dicséretét a jók felé. 
Fékezik a rosszat és bátorítják a jót. Alárendeltek vagyunk 
tehát, hogy féljünk, vagy épp bátorodjunk.
A hatalom tiszteletet és igazodást vár el, kényszerít ki be-
lőlünk. Becsületes polgárt farag, belőlünk, nehogy bűnöző-
vé váljunk, s hogy hasznos tagjai legyünk a társadalomnak. 
A hívő ember bensőleg egyet ért ezzel az isteni céllal, ezért 
hagyja magát, és támogatja, sőt még adót is fizetünk érte.
Könnyű Isten szolgájaként mások javára szolgálni? Melyik 
része könnyebb ennek a szolgálatnak? A büntetés, az intés, 
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vagy a dicséret? Nagyon nehéz és nagyon értékes az intés 
szolgálata. Természetesen a dicséretre is szükség van.
Adjon Isten minél több olyan embert, akik a társadalom ne-
héz és építő szolgálatát vállalják!

Kotán Béla lelkipásztor

2022. március 27., vasárnap
A BÉKÉLTETÉS SZOLGÁLATA

Alapige: 2Korinthus 5,17–20

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 
régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől 
van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus 
által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten 
ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önma-
gával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és 
ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva 
követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztu-
sért kérünk, béküljetek meg Istennel!”

A békéltetésről elsőre a hétköznapi konfliktuskezelés 
juthat eszünkbe. Az itt idézett ige azonban nem erről szól, 
hanem a világ megbékéltetéséről Istennel. Ami igen hosszú 
előzményekkel bíró feladat, hiszen az emberek és Isten 
közti béke már az Édenkertben felbomlott. Azóta aki csak 
bűnben élt, ellensége volt Istennek, és ez alól csak akkor 
nyerhetett feloldozást, ha a törvény szerinti áldozatot 
mutatott be a bűnéért.
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Azzal, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten, „megbékél-
tette a világot önmagával”. Egyoldalú, érdemeinktől független 
váltságot kínál a bűneink alól. Minden volt és eljövendő bű-
nünkre kiterjedő bocsánatot adott nekünk, eltörölte minden 
akadályát annak, hogy békesség lehessen Isten és köztünk – 
és mindehhez csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk ezt 
a bűnbocsánatot. Olyan titok ez, amit Isten gyermekeként 
is nehéz egészében megértenünk és átéreznünk, még ha a 
megváltottság örömét át is éljük és mindig hálásak is tudunk 
lenni érte Istennek.
Van azonban a fenti igében egy felszólítás is: hogy Krisz-
tus követeként kérjük a minket körülvevő világot is, békül-
jön meg Istennel. Fogadja el azt a biankó kegyelmet, amit 
a keresztáldozattal éppúgy felkínált Isten nekik is, mint ne-
künk! Önmagában egy teljes áhítatsorozat témája lehetne, 
mit jelent ez az alapvető fontosságú szolgálat. Talán már az 
is megtévesztő lehet, ha szolgálatként tekintünk rá, hiszen 
nem afféle konkrét, behatárolható tevékenység, mint a köz-
benjáró imádság, az igehirdetés vagy a köszöntés, hanem 
olyan szemléletbeli alapvetés, ami minden Krisztusban újjá-
született embernek meghatározó vonásává kell, hogy váljon. 
Nem kezelhetjük kezdő- és végponttal rendelkező napiren-
di feladatként, hogy mikor kell kérnünk a világot, béküljön 
meg Istennel. Akkor élünk helyesen, ha minden tettünkkel, 
minden szavunkkal, minden gondolatunkkal ezt a békélte-
tést tudjuk képviselni. De ha épp elbukunk, akkor se csüg-
gedjünk, hanem emlékezzünk: Isten „erőt ad a megfáradtnak 
és az erőtlent nagyon erőssé teszi” – akkor is, amikor érte járunk 
követségben! 
Adjunk hálát, hogy Isten országának követei lehetünk ezen 
a földön. Könyörögjünk, hogy Krisztust tudjuk képviselni 
szomszédaink, munkatársaink és barátaink között!

Baranyai Zsolt elöljáró
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2022. március 28., hétfő
„ÖNTUDATLAN” SZERETETSZOLGÁLAT?

Alapige: Máté 25,31–46

„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, 
és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trón-
jára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elvá-
lasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja 
a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a 
kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a 
király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám ál-
dottai, örököljétek az országot, amely készen áll szá-
motokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem 
adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény vol-
tam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruház-
tatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben 
voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak 
neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, 
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy in-
nod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy 
befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felru-
háztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtön-
ben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel 
majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor 
megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb 
testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal 
keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, 
az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre! 
Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, 
és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fo-
gadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, 
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beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok 
meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mi-
kor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek 
vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor 
nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony 
mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg eze-
ket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek 
meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak 
pedig az örök életre.”

Az Úr Jézusnak ez a példázata az utolsó ítélet felől visz-
szanézve világít rá a gyülekezet és tagjainak magatartására. 
Az ítélet mértékéül – amint azt a királyként ítélő Jézus Krisz-
tus mondja – az irgalmas szeretet legelemibb cselekedetei 
szolgálnak. Üdvösséget ígér azoknak, akik irgalmasságot 
gyakorolnak az Emberfián, s kárhozattal sújtja azokat, akik 
az irgalmasság cselekedeteit megtagadták tőle. Pontosabban 
Jézus azt mondja, hogy akik az irgalmasság cselekedeteit vé-
gezték, azok rajta gyakoroltak irgalmasságot, s akik a nyo-
morultaktól megtagadták a felebaráti szeretet segítő kezét, 
azok tőle tagadták meg az irgalmasságot. 
Első pillanatra azt gondolhatnánk, hogy Jézus itt azt teszi 
az üdvösség feltételévé, amit „humanizmus”-nak szoktunk 
mondani, vagyis az emberbaráti szeretetnek jószívből 
fakadó gyakorlását. Ha ez az értelmezés helyes volna, nem 
lehetne megérteni, miért beszél Jézus az irgalmasság őrajta 
véghezvitt cselekedeteiről. E magyarázat szerint Jézusnak 
tulajdonképpen csak azt kellett volna mondani, hogy az 
Atya áldottai azok, akik embertársukkal irgalmasságot 
cselekedtek. Jézus azonban azt mondja, hogy az Atya 
áldottai azok, akik ővele cselekedtek irgalmasságot. Jézussal 
irgalmasságot cselekedni azonban csak úgy lehet, ha segítő 
szeretettel felkaroljuk „az ő legkisebb testvérei közül 
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egynek” az ügyét. Megváltónk csak azt a kegyességet fogadja 
el igaznak, amely Istent a felebarátja érdekében teljesített 
segítő szolgálattal szereti. E szolgálat nélkül minden Isten 
iránti szeretetünk csak üres szó. Amikor az Úr Jézus Krisztus 
eljön ítéletre, követőinek seregénél ezt a hitből fakadó, az Úr 
legkisebb testvéreinek ügyét tettekkel felkaroló, önmagát 
odaáldozó szeretetet keresi.
Könyörögjünk azért, hogy a rászorultak érdekében végzett 
munkánk tudatos szeretetszolgálatnak bizonyuljon!

Kolozs Nagy János diakónus

2022. március 29., kedd
AZ ÉNEKLÉS IS SZOLGÁLAT

Alapige: 1Krónika 6,16–17

„Ezeket bízta meg Dávid, hogy az ÚR házában ve-
zessék az éneklést, miután elhelyezte ott a ládát. Ők 
végezték az éneklés szolgálatát a kijelentés sátrának 
a hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette az ÚR 
házát Jeruzsálemben, szolgálatban állva a rájuk vo-
natkozó rendtartás szerint.”

Efezus 5,18–20

„Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás 
van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok 
egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, 
énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben 
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az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának 
mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében.”

Nagyon sok gazdagság van egy-egy énekben, hatékonyan 
átmegy a mi lelkünkön, és ez erősít és éltet minket. Isten 
Lelkével beteljesedve szavakkal, dallam nélkül is mondunk 
egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, éne-
kelve és dicséretet mondva szívünkben az Úrnak, adjunk há-
lát az Úrnak Jézus Krisztus nevében. Más megfogalmazás-
ban a kolosséi levélből: „hálával zengedezvén a ti szívetekben 
az Úrnak.” A szívünk megszólal, mint valami hangszer, ez a 
hálaadásunk jele. Ez nem ízlés vagy szimpátia kérdése, ha-
nem a mi szívünk felhangolásán múlik. „Aki hálával áldozik, 
az dicsőít engem.” A hangszereket eredetileg Isten dicséretére 
alkották, de az ördög ezt meg akarja rontani, ezért óvatosnak 
kell lennünk. Az igazi dicséret és imádat a dicsőítők szel-
lemét vonja bele Isten tiszteletébe. Az igazi dicséret Istent 
magasztalja fel. Amikor dicsérjük az Urat, nem maradhat 
érintetlen a szívünk.
Sok helyen olvashatunk a Bibliában arról, hogy megjelent az 
Úr dicsősége. Nagyon erőteljesen megjelent a templomban, 
amikor felszentelték. Akkor is, amikor Izráel népe kivonult 
Egyiptomból, a dicsőség felhője leszállt az izráeliták és az 
egyiptomiak közé, Isten dicsősége a hátvédjük volt. Ahhoz, 
hogy az Egyház Isten hadseregeként mozogjon, meg kell 
találnunk a helyünket, hogy az Úr dicsősége közöttünk le-
hessen. A dicsőség győzelmet ad, ezt láthatjuk Júda csodá-
latos szabadulásának történetében. Moáb és Ammon fiainak 
hatalmas serege fenyegette Júdát. Próféta által szólt az Úr, 
hogy nem nekik kell harcolni. Jósafát bátorította a népet, 
hogy az Úr harcol értük, az Úr velük lesz. A király előállítot-
ta az énekeseket és elkezdték az éneklést és a dicséretet. Az 
Úr ellenségeskedést szerzett azok között, akik összegyűltek 
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Júda ellen és egymás ellen fordultak. Júda népe megszaba-
dult. Azután a nép a hálaadás völgyébe ment hálát adni a 
győzelemért. A hála nem maradhat el. 
A dicsőítésnek, éneklésnek nagyobb teret kell biztosítanunk, 
az ne csak vasárnapra (gyülekezeti és énekkari éneklésre) 
korlátozódjon. „Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig 
ajkamon van.” Tehát bármikor, bárhol dicsérhetem az Urat, 
nemcsak az imaházban, hanem otthon is. Az Úr öröme a 
keresztyének erőssége, a dicsőítés bevezet minket ebbe az 
örömbe. A dicséret által csatlakozunk ehhez az erőforráshoz, 
így felélénkül a mi bensőnk. A legbensőbb lényünkből faka-
dó éneklés ráhangol minket arra, hogy az Igével összhang-
ban éljünk. A dicséret reményre cseréli a reménytelenséget, 
elűzi a kétséget, a homályt és a hitetlenséget, és lehetne még 
tovább sorolni. Amikor nehézségek között dicsérjük a mi 
Urunkat, akkor az Ő ereje megváltoztatja a körülményeket 
a mi javunkra. A Biblia egy dicséretgyűjtemény. Ezért Isten 
Igéjét építsük be a szívünkbe! 

Lukács Edit

2022. március 30., szerda
ÉNEKLÉS HANGSZERES KÍSÉRETTEL

Alapige: 1Krónika 16,4–7

„Dávid szolgálattevő lévitákat rendelt az ÚR ládája 
mellé szolgálatra, hogy hirdessék, magasztalják és 
dicsérjék az URat, Izráel Istenét. Ászáf volt a vezető-
jük, a helyettese Zekarjá, továbbá Jeíél, Semírámót, 
Jehíél, Mattitjá, Elíáb, Benájá és Óbéd-Edóm. Jeíél 
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lanton és citerán, Ászáf pedig cintányéron játszott. 
Benájá és Jahazíél papok voltak az állandó harsoná-
sok az ÚR szövetségládája előtt. Azon a napon bízta 
meg először Dávid Ászáfot és annak rokonságát, hogy 
magasztalják az URat.”

Zsoltárok 105,1–3 (Dávidé)

„Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül 
nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, 
zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden 
csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, 
akik keresik az URat!”

Évekkel ezelőtt láttunk a barátaimmal egy promóvideót egy 
technozenei fesztiválról. Sokkoló volt, ahogy az emberek 
valósággal önkívületi állapotba kerültek az ütemes dübör-
géstől, mintha tömeghipnózist néztem volna. Aztán beleg-
ondoltam, hogy a törzsi népek is gyakran élnek ezzel a meg-
foghatatlan erővel: tanulmányaim alatt több olyan vallással 
találkoztam, ahol a zenével megsegített önkívületi állapot a 
rituális gyakorlatok természetes része. A zenében erő van. A 
zenének ereje van. És ezt Isten is tudja – hiszen ő teremtette 
ilyenné.
Persze ahogy mindent, a bűnös ember a zenét is céltévesz-
tett irányokba tereli, de nem véletlen az sem, hogy az Isten 
milyen nagy hangsúlyt helyez a zenés dicsőítésre. A zené-
ben önmagában is erő van (gondoljunk csak bele, ha meg-
ható zene megy a film alatt, megkönnyezzük, ha feszült, mi 
is idegesek leszünk), ám ha igazságokkal töltjük meg, akkor 
aknázzuk ki igazán az erejét. Az Isten egyenesen parancsba 
adja ennek az erős eszköznek a használatát, hogy dicsőítsük 
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vele őt. Egy olyan eszközzel, mely önmagában is képes ér-
zelmeket kiváltani, még üres sorokkal is – mennyivel inkább 
érdemes valós, erőteljes, isteni igazságokkal megtölteni! A 
zenés dicsőítés erről szól.
Ha megkérünk valakit az utcán, hogy énekeljen egy sort 
bármilyen dalból, zavarba jön, nem akarja teljesíteni. Az át-
lagember, főleg, ha nem muzikális, nem énekelget csak úgy. 
Pláne nem mások előtt. Ez amolyan intim dolog. Az éneklé-
sünket nem hallhatja bárki, nem igaz? Esetleg ha kiszűrődik 
a zuhany alól. Ehhez képest van egy egész közösségnyi fura 
ember, akik ma, a 21. században heti rendszerességgel éne-
kelgetnek együtt, akármilyen is a hangjuk, és nem szégyellik, 
sőt, beleélik magukat, akár még a szemüket is lehunyják, fel-
emelik a kezüket… nem félnek megnyitni magukat egymás 
előtt. Belegondoltunk valaha, milyen különleges ez? Hogy a 
keresztény gyülekezeti kultúránknak szerves része az ének-
lés? Az énekkel való dicsőítés megnyit és kitár mások előtt, 
közösségbe kapcsol, mélyíti az igazságokat magamról és Is-
tenről, a szerepemről, az életemről. Érdemes élni vele!
Adjunk hálát ma azért, hogy Isten megalkotta a zenét és 
azért, hogy közösségként is jól ki tudjuk használni ezt a kü-
lönleges eszközt a dicsőítésére!

Kotán Melitta
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2022. március 31. csütörtök
KIÉGÉS ÉS HELYREÁLLÁS A SZOLGÁLATBAN

Alapige: 1Királyok 19,1–8
Olvasandó:

• a történet előzménye: 1Kir 18, A Kármel-hegyi istenítélet
• a helyreállás története: 1Kir 19,9–18

„Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, 
amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte 
karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel 
az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek 
most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt 
teszem veled, ami azokkal történt! Illés meg-
ijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az éle-
tét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét 
ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egyna-
pi járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és 
leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és 
így szólt: Elég most már, URam! Vedd el az éle-
temet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azu-
tán lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. 
De egyszer csak egy angyal érintette meg, és 
ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor fölte-
kintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró 
kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, 
majd újra lefeküdt. Az ÚR angyala másodszor 
is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj 
föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő 
fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az 
erejével ment negyven nap és negyven éjjel az 
Isten hegyéig, a Hórebig.”
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Amikor Illés beállt a szolgálatba, értékesnek érezte magát. 
Szerintem még a családját is hátrahagyta. Fáradhatatlan 
volt, csak úgy pörgött, hiszen élvezte a szolgálatát. Feldobta 
őt, hogy eredményes lehet. Minden küszködés nélkül hívta 
tetemre a hamis prófétákat, szinte játszi könnyedséggel. 
Tette ezt abban a reményben, hogy népét Istenéhez fordítja, 
mindenesetre a célja ez volt. Az ám az igazi öröm! Az ered-
ményesség boldogságforrás lehet a szolgáló életében. Így vi-
szont az eredménytelenség boldogtalanság forrásává válhat.
Arra számított, hogy Isten elképzelése megvalósul rajta ke-
resztül, hogy hasznosabb lesz elődeinél? Lehet, hogy miköz-
ben sokat fáradozott Istenéért és népéért, önmagával nem 
törődött? Az ember sokszor még büszke is arra, hogy magá-
val nem törődik és másokért él.
Pál apostol figyelmezteti ifjú munkatársát: „Legyen gondod 
önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így 
cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.” (1Tim 4,16). 
Pál apostol az efezusi véneket is intette: „Viseljetek gondot 
tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett 
titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, 
amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28).
Illés szeretett volna megfelelni Istennek? Szeretett volna Is-
ten kedvében járni? Szerette volna bizonyítani, hogy mél-
tó volt az elhívásra? Volt benne megfelelési kényszer Isten 
iránt és népe iránt? Szeretett volna jobb lenni atyáinál? Mi-
lyen álomkép volt előtte, ami most összeomlott?
Illés egyedül volt a szolgálatban, mint egy szuperhős, most 
aztán végképp egyedül érezte magát, hiszen a szolgáját is 
leadta útközben, akit ő tanított, segített. Na de őt ki segíti?
Illés oda jutott, hogy ereje úgy elfogyott, hogy már semmit 
nem tudott adni másoknak. Eltűnt a lelkesedés, a tenni 
akarás. Miközben hatalmasra nőtt az eredménytelenség 
érzése, közönyössé vált. Érzelmei kezelhetetlenek voltak 
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és kimerült. Ez egy süllyedő hajó, innen lehetetlennek látja 
felállni.  A halálát kérte Istentől: Elég volt az életből, vedd el 
a lelkemet!
Azt az életet, amiben nincs további kilátás, cél, nincs értelme 
tovább élni.
Aztán Isten megint távlatokat, feladatokat adott elé, hogy 
lássa: Isten munkálkodni szeretne rajta keresztül. Van az éle-
tének, szolgálatának értelme, célja, eredménye.
Jézus azt mondta: „Jobb adni, mint kapni.” Ez a szolgálat bol-
dogságáról beszél, akár eredménytelenség ellenére is.

Kotán Béla lelkipásztor
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok fáradozását, akik 
valamilyen módon kivették részüket e kiadvány létrehozá-
sából. Kolozs Nagy János testvérnek a SZOLGÁLAT témakö-
rében mozgó áhítatsorozat szerkesztéséért és lektorálásáért; 

gyülekezetünk elöljáróinak és tagjainak az elmélkedések 
megírásáért, Kotán Melitta testvérnek a tördelőszerkesztői 

munka elvégzéséért, és Sonkoly Tamás testvérnek a nyomdai 
kivitelezés megszervezéséért. Végül, de nem utolsósorban 
hálát adunk Mennyei Atyánknak, aki az Ő kegyelméből 

megengedte, hogy valamennyien szolgáljunk a SZOLGÁ-
LAT jobb megértése és megvalósítása érdekében. Soli Deo 

Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

A Budai Baptista Gyülekezet Elöljárósága
BUDAPEST, 2022. FEBRUÁR 27. 




