
Szolgálat 

."..az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. 

"(Mk 10,45) 

Aki hittel elfogadta Jézus Krisztus értünk végzett szolgálatát, golgotai áldozatát, 

abban felébred a vágy: hálából ő is tenni akar valamit Jézusért, az evangélium 

ügyéért, másokért. S ez a hála az idő múlásával nem csökken, hanem nő. Minden 

ilyen szolgálat önkéntes és válasz arra, amit Jézus adott nekünk - sohasem 

érdemszerző jelentősége van. 

A szolgálat szó sokakban negatív érzéseket ébreszt: kényszerű, alantas, megalázó. 

A Biblia azonban egészen mást tanít erről, és Krisztus tanítványainak lelki 

fejlődésük szempontjából ezt komolyan kell venniük. 

1. A szolgálat nem alantas tevékenység, hanem az Úr Jézus munkájában való 

részvétel. Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Aki 

tehát szolgáló lelkülettel él, az a legjobb társaságban van: Jézussal együtt. 
 

2. A szolgálat nem alkalmi tevékenység, hanem életstílus. Isten gyermeke mindig 

kész Atyja parancsát teljesíteni, s mindig észreveszi a számára elkészített 

feladatokat. Jézus egész földi élete szolgálat volt. 
 

3. Aki Jézusnak szolgál, az nem valamit ad neki, hanem önmagát adta oda már előbb. 

Ezért kész az ilyen ember bármilyen áldozatra, mert ha magamat odaadtam, akkor 

már semmi sem drága. 
 

4. Jézus szolgálatának lényege: mindig fontosabb a másik, mint én. A diakónia 

eredetileg az asztalok körüli szolgálat volt. Ezt végezni azt jelentette: nem helyet 

foglalok, hanem hellyel kínálok másokat. De jó lenne így jelen lennünk a 

házasságban, családban, idegenek között! 
 

5. Ha embereknek szolgálunk, az akkor is az Úrnak végzett szolgálat. Pál még a 

rabszolgákban is ezt tudatosította. Ezért a jutalmat is az Úrtól kapjuk: „ha valaki 

nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Jn 12,26) 

Tűnődjünk el a szolgálattevők szép jelszaván: „Jutalmam, hogy tehetem”. S ne 

feledjük: senki sem szolgálhat két ellentétes úrnak! Jézusnak csak teljes szívből lehet 

örömmel szolgálni. 

Misszió osztály 

                            Tájékoztató az SOS imalánccal kapcsolatban! 

 

 

 

 

 

Az SOS Imalánc NEM ugyanaz, mint a szerda délelőttönként megtartásra kerülő 

imacsoport működése. 

Az SOS Imalánc arra szolgál, hogyha valakinek hirtelen, váratlanul szüksége van 

arra, hogy egy csoport imádkozzon érte, ez a szolgálat erre lett kifejlesztve. Ha 

hirtelen bármely oknál fogva imaerősítésre van szükség, saját maga, vagy 

családtagja ügyében, akkor felhívja vagy SMS-ben értesíti az első három testvér 

közül azt, aki éppen elérhető. Lehetőleg a sorban az elsőt! /De mivel bárkinek 

lehetnek olyan percei, órái, amikor nincs telefon közelben, ezért szükséges 

legalább három elérhető Imalánc tag telefonszámát elmenteni./ Tehát, amikor 

„beérkezik” a segélyhívás, akkor a sorban egymás után következő testvérek 

értesítik egymást, továbbítva a kérést, és azt, hogy ki kérte az imát. Amikor 

megérkezik a hívás, megpróbáljuk megoldani, hogy egy órán belül minden 

imalánc tag az imakérést a jó Isten elé vigye.                                         

Az első 3 testvér telefonszáma:         

Abaházi Enikő, 0630/253-1604 
Molnár Aranka, 0630/295-1366  
Rohánszki Erika, 0630/652-2570 

 

                        Szeretettel: Takácsné D. Judit 
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