Mindig felkészülten?
Előfohász: „Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki
eljövendő... (Jel 1,4a).“ Ámen.
Gyülekező ének: 38:1-4: „Haragodnak nagy voltában…”
Fennálló ének: 180: „A töredelmes szívet, Te, Uram szereted…”
Fő ének: 272: „Mind jó, amit Isten tészen…”
Köszöntés: „Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen
néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem! Hiszen te
vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Ezért tehát a lankadt kezeket
és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok,... (Zsolt
43,1; Zsid 12,12-13)
Lekció: Máté evangéliuma 24, 45-51
„Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga
idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura,
amikor megjön! Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha
pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram – és verni kezdené
szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel; megjön annak a szolgának az
ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is
gondolja; akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás
és fogcsikorgatás.“
Előima
Felséges Istenem, drága mennyei édesatyám a Jézus Krisztusban! Annyi ígéret és
annyi fogadkozás van már mögöttem. Személyes életemben egy igazi csődtömeg
vagyok, nem pedig szolga. Taníts ma felfogni és megérteni a szolga igazi
küldetését. Megvallom, hogy a nyomorúság teljes özönében élek. Megvallom, hogy
csak a mellettem élők hűtlenségét látom a sajátomat észre sem veszem. Megvallom,
hogy csak magam erejében bízok és elbizakodva járok a földön és a gyülekezetben
is. Találj meg ma szelíd Uram és vezérelj az alázat ösvényére, hogy mindenki, aki
engem és szolgálatom tapasztalja, az valóban a Te nevedet dicsőítse. Erőd nélkül,
jelenléted nélkül, bátorításod nélkül, drága Jézus nem létezik hitvalló élet. Segíts
most megállni testvéreim körében, szolgálni feléjük és meglátni mindenki
szemében azt a szeretetéhséget, amit egyedül Fiad, az én Uram szolgálata
csillapíthat. Általa, Benne és Vele, „hadd legyek bús, gyarló bűnös én” (445.
dicséret 5. verse) a te gyermeked. Ámen.

Igehirdetés előtti ének: 170. „Jövel ó, áldott Szentlélek…”
Textus: Máté evangéliuma 24, 46
„Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön!“
Böjtben élő keresztyén gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Ez a jézusi példázat egy hatalmas kérdéssel kezdődik. A hűséges sáfárság
mélységére kérdez rá Jézus. Vajon van-e még igaz és hű szolgám? Vajon megállhat
valaki a szolgálatban? Vajon van olyan ember, aki megbízást teljesít és teljes
engedelmességgel áll meg szerető mennyei édesatyja előtt? Van ilyen? Létezik
ilyen ember? Megtalálható még a hites, az Úrhoz hűséges szolga ezen a földön?
Hűség és hívség. Ez az első nagy üzenete Isten Igéjének a Lélek által. A hűséges
szolga Jézus szerint az igazán hívő és gondolkodó.
Az Úr Jézus olyan szolgát állít elénk, akinek a szava megbízható, akinek a tette
követhető, akinek nincsenek mulasztásai és mindent idejében elvégez. Tehát
mindig valamiről gondoskodnia kell. Nem lankadhat, nem állhat meg és le, nem
ülhet a sarokban a kályha mellett melegedve. Neki tenni kell a dolgát, mert szolgál.
Gondoskodik, gondolkodik, hisz és cselekszik. Jézus szerint ilyen a hűséges és okos
szolga. Isten akaratának megfelelően teszi a dolgát. A boldog szolga ilyen, mert
Ura áldása kíséri. A boldog szolga ilyen, mert folyamatosan dolgozik. Nincs
szabadnap, nincs lazsálás, nincs délutáni kávé. Bizony ez a szolga éjjel-nappal,
korán reggel és későn este is csak egyre figyel, az eledel ki legyen osztva.
Elemózsiát biztosít. Etet. Itat. Táplál. Bíztat. Erősít. Cselekszik. Kegyelmet hirdet.
Békességet hoz. Irgalmat gyakorol. Szívességgel szolgál. Jó lelkiismerettel
munkálkodik. Félelemmel és rettegéssel munkálja mások üdvösségét.
Kérdezhetnék van ilyen egyáltalán? Teremtett Isten ilyen embert? Ennek a fajta
szolgának egyetlen szó jellemzi az életét. Mindig. Mindig ott van, ahol lennie kell.
Mindig, tehát idejében kiosztja azt, amit kell. Mindig igyekszik a ház urának

rendszabályait megélni. Ez a szolga nem elfoglalt, nem fáradt, de mindig a ház
Urára összpontosít. Nagy lehetőség ez, és nagy felelősség ez.
Drága Testvérem! Felmérted lehetőségeidet a gyülekezetben? Elfogadtad az Úr
által a felelősséget, amit kaptál? A szolgálatban a mindig, tehát idejében, vagy a
minden, tehát a sok elfoglaltság jellemez? Az örök „mindig”-ért fohászkodj. Az
idejében, kellő időben való szolgálatért imádkozz. Ne kövesd a világ trendjét, hogy
mindenütt ott légy, te maradj meg abban, amit tanultál, szolgálj alkalmas időben,
kellőképpen és hasznosan az Úrnak. Légy áldott eszköz, ne pedig az áldatlan
pillanatban betoppanó szolga. Gondolkodj és ne forró fejűen cselekedj. Építs,
szeress, és ne kötekedj. Gyógyíts és ápolj, és ne filozofálj, hogy hogyan kellene…
Higgyj az Úr Jézus Krisztusban és szolgálj neki víg örömmel…
A másik szolga hűtlenségéről tesz bizonyságot. Mik a hűtlen szolga jellemvonásai?
A rossz vágyak. A szolga elfelejtkezik arról, hogy Ura csak késik, de bizonyára
érkezik. A szolga haszontalan dolgokat végez. Az ő jel szava: Nekem lehet! Sőt,
nekem ezt is lehet. Ez az én életem. Ez az én szolgálatom. Megalázhatom a
szolgákat. Ütlegelhetem őket. Fát hasíthatok a hátukon. Nekem lehet. Én vagyok…
Csak én létezem… Csak én tudom… Csak én ismerem… Csak én vagyok… Drága
testvérem! A lehet felülír minden muszáj-t. A szeretetlen élet hasít és lelket gyötör.
A szeretetlen élet ütlegel. A könyörtelen élet fájdalmat okoz. A könyörtelenség
többet vár és sohasem dicsér. A kegyetlenkedés alá és fölé rendelő státuszokat
kíván. Minél kevesebbet dolgozik, annál nagyobb követelményeket vár másoktól.
Röviden képmutató. Tettlegességig fajul szolgálata, vagyis büntet, üldöz, zaklat és
bántalmaz. Röviden rossz szolga.
A Jézusi korban élők, a görögök sok esetben csak a becsületes, kétkezi, hűséges
munkát ismerték el, és akkor sem dicséret volt az eredménye, hanem az a
meggyőződés: „Hát így kell ezt csinálni!”
Ezt kellene megtanulnunk mindnyájunknak. Csak így lehet. Hűséggel. Csak így
kell. Szeretettel. Csak az Úr Jézus Krisztusban. Hittel. A sok diakonissza. A

szeretetszolgálat

nem

önmegvalósítás,

hanem

Krisztus-központúság

következménye.
Idegen ma ez a világtól és sajnos az egyháztól is. Ahol a teljesítmény fontosabb,
mint a kegyelemhirdetés. Ahol a munka mennyisége felülírja a munka minőségét.
Ahol a mű precízség nem tűr el hibát. Ahol az érzelem és értelemküszöb csak a
vígasságra gondol, de nem az Úrral való örömre. Ahol a hasznoság elve nem
érvényesül, ott nincs jelen Krisztus és nem Isten országa gyarapszik, hanem
stagnál, ne adj Isten csökken minden…
Az Úr pedig lesújt olyan erővel és olyan hatalommal, amit nehezen fogunk fel.
Szolgát feldarabolja, vagyis megöli. Kettéhasítja a hűtlen szolgát. Így cselekszik a
földi király, a föld uralkodója. Mit tesz az Úr, az Üdvözítő: a képmutatók sorsára
juttatja, és ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
Mire tanít meg Jézus e két különböző életvitel leírás után. Egyedül hit ált van
menetelünk az Atyához. Hová vezet a hites élet? Mibe torkollik a hites szolgálat?
Mennybe, Krisztus által Jézuson keresztül az Atya boldogságába. Boldog az a
szolga…
De mi a végeredménye annak az életnek, ahol nincs fölfelé tekintés, ahol csak a ma
van, de az eljövendő nem érdekes. Ahol nincs folyamatos várakozás, csak carpe
diem létezik. Ahol az eljövendő nem lényeges, csak a most, a pillanat és a „még
egyszer” érzése vezérel.
Eljövendő. Eljött. Amikor megjön, mert jön, érkezik. Annyian elfelejtjük. Addig,
amíg jön, mit fogunk csinálni? Addig, amíg Ő megjön, mit akarunk csinálni?
Addig, amíg Ő megjön, hogy fogjuk csinálni? Letudással, „nem akarom”, a „hátam
közepe sem kívánja”, látni sem akarom, akivel együtt kel dolgoznom, lent van és
fent vagyok kategóriákkal, vagy alázattal és szelídséggel, tudva azt, hogy Krisztus
mindannyiunkért meghalt.
Hívség, hűség. Kitartás. Edzsés, lélek-edzsés, megedződés Krisztus keresztjére
nézve. Másképp nem megy. Ő előttünk járt a szolgálatban. Az ő jelszava minden

emberért, ahogyan Pál apostol írja. Az ő jelszava az utolsóig. Az ő jelszava a teljeség
idején. Az ő jelszava az utolsó leheletig. Az ő jelszava az életért. Az ő jelszava a mi
üdvösségünkért. Az ő jelszava a vérig. Az ő jelszava: Atyám… Az ő jelszava:
Bocsáss meg nekik. Az ő jelszava: elvégeztetett. Az ő jelszava: Még ma velem leszel
a paradicsomban. Ki tehát a hű és okos szolga? Az, aki minden munkát jókedvvel
és hűséggel Jézusra tekintve végez a Szentlélek ereje által. Ámen.
Utóima:
„…de Istenünk áldásra fordította az átkot (Neh 13,2b).”
„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem
tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét (IIKor 5,19).”
„Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véresáldozatot
nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen (Zsolt 51,17-18).”
„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is
közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő
Fiával, Jézus Krisztussal (IJn 1,3).”
„Ezért kerülő úton vezette Isten a népet, a Vörös-tenger felé a pusztán át.
Hadirendben vonultak ki Izráel fiai Egyiptomból (IIMóz 13,18).”
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál,
azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott (Róm 8,28).”
„De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből
Hágárnak, és így szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten
a fiú hangját onnan, ahol fekszik! Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy
népet támasztok belőle (IMóz 21,17- 18)!”
Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás: „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy
ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért (Mt 20,28).“
Áldás: Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap
lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged (Zsid
5,5).” Ámen.

Záró ének: 238:8-10: „Szent Lélek Istenünk…”

Túrmezei Erzsébet
A minta
Mindig mosolyog és szeretve szolgál,
tekintetében távol fény ragyog.
lényéből már a menny nyugalma árad.
El sose fárad.
Megsérteni semmivel nem lehet,
hisz nincsen benne kit megsérteni,
nincs énje. Földhöz nem köti már semmi.
Kész hazamenni.
Nincsen neve. Krisztus nevében él.
Krisztus kezének csendes eszköze.
Krisztus lényének visszasugárzása:
Hűséges mása.
Ím, itt a minta. Áldó két kezed,
én Mesterem, vezesse hát a vésőt!
Fájjon, ha fáj, én kegyelmedet zengem.
Készíts el engem!

