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A könyörület, 
amely a mindent átváltoztató 

evangéliumból fakad
Írta Byron D. Klaus

A napjainkban történő emberi 
tragédiák valóságosságát nem 
tudjuk elkerülni azzal, hogy nem 
akarunk tudomást venni arról, 
hogy azok az egész világra hatással 
vannak. Statisztikák azt mutatták, 
hogy 2005-re 16 millió afrikai 
gyermek lett árva az AIDS miatt. Kb. 
35.000 gyermek hal meg naponta 
megelőzhető betegségekben, 
melyek oka általában a nem 
megfelelő tisztaságú víz és a 
rossz higiénia. Masszív szexipar 
ejti rabul nyugattól távol eső 
világ szegényeit, ahol a szülők 
eladják saját gyermekeiket 
prostituáltaknak csak azért, hogy 
ők maguk túléljenek. A szívünk 
talán összetörik az embermilliók 
láttán, akik egy éven belül biztosan 
éhen halnak Etiópiában, mégis, 
mint pünkösdi keresztényeknek, 
a közös reakciónknak mégis 
többnek kellene lennie annál, 
mint az együttérzés vagy az 
empátia. Egy biblikus gyökerekkel 
bíró, és jelentőségteljes válasz 
adása kihívása számunkra, és 
megköveteli, hogy őszintén és 
igen alaposan tanulmányozzuk 
át pünkösdiségünk történelmét 
és helyünket az amerikai 
kereszténység nagyobb keretein 
belül.

Fókuszban a történelmünk

Megszületése óta az Assemblies of God egyház elkötelezte magát arra, hogy része lesz a 
„legnagyobb evangelizációnak, amit a világ valaha látott.” Mindig is motiváltak voltunk, 
hogy dolgozzunk „amíg nappal van – mert amikor eljön az éjszaka, már senki sem 
munkálkodhat. (János 9:4) A Szentlélek keresztsége és a Jézus közeli visszatérésében 
való hit mindig is motiválta az Assemblies of God egyházat a történelme során missziós 
tevékenységeiben, melyek középpontjában a helyi gyülekezetek plántálása volt.
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A korai pünkösdiek világosan kimondták, hogy ennek kell állni a fókuszpontban. 1920-
ban J. Roswell Flower azt írta a Pentecostal Evangel-ben, hogy „A pünkösdi küldetés 
ez: bizonyságot tenni, bizonyságot és BIZONYSÁGOT. … Oly’ könnyű olyan munka felé 
fordulni, ami önmagában jó, de egyébként nem felel meg a pünkösdi mércének.”

Alice Luce, az Assemblies of God egyház korábbi missziós stratégistája összefoglalja 
a pünkösdi álláspont fókuszpontját: „Amikor kimozdulunk és elkezdjük hirdetni a 
teljes evangéliumot, ugyanolyan megtapasztalásokat várjunk, amit más felekezeti 
misszionáriusok is várnak, és kell, hogy keressük a bekövetkező csodákat?” 1

Világosan látszik, hogy régen, a világ elérésére tett pünkösdi próbálkozások fókuszában 
az olyan evangelizáció volt, amely a Szentlélek erejével gyülekezeteket plántál. Az is 
teljesen érthető, ha az egyháztörténelmet nézzük, akkor miért volt ez a fókusz annyira 
erős. A 19. század volt az, amit a történészek „keresztény évszázadnak” neveztek el. 
A 19. század szemtanúja volt annak, amikor a modernkori missziós mozgalmak teret 
nyertek és virágzásba kezdtek. Mindezek ellenére, ez a nagy missziós tevékenység a 
gyarmati birodalmak kontextusában nőtt ki világszerte.  A missziós tevékenység központi 
motívuma így világszerte az emberek „civilizálása”, és így részben „kereszténnyé 
nevelése” volt. Így, a formális struktúrák, mint az iskolák és kórházak építése is része 
volt a 19. századi missziós törekvéseinek.

Mikor Luce kifejtette látását azzal kapcsolatban, hogy mivel kellene számolnunk akkor, 
ha a „teljes evangéliumot” hirdetjük, világosan arra utalt, hogy le kell cserélnünk a 
19. századi „civilizáló és struktúrát kiépítő” stratégiáit, és kezdjünk el a Szentlélek 
erejére hagyatkozni, aki jeleket és csodákat is felhasznál, hogy terveit véghez vigye. 
A pünkösdiek egy „radikális stratégiát” jelentettek ki olyan missziós törekvések 
megvalósítására, amiket a korábbi „keresztény évszázad” minimalizált. A késői J. Philip 
Hogan lefektette a helyi gyülekezetek tervezését:

„A gyakorlat tűzpróbája azt tanítja nekünk ma, hogy a világ-evangelizáció végső és 
igazán sikeres egysége maga a gyülekezet. Konkrétan az egyház, a gyülekezetek vállán 
van az egész világ evangelizációjának felelőssége. Az olyan kiadott energia, amelynek 
végső célja nem egy bizonyságot tévő gyülekezet kiépétésére irányul, nem lehet Isten 
legjobb eszköze.”2

Hogan állítása egy olyan álláspontot összegez, mely nem csak az Isten Lelkének 
mozgásában testesül meg, hanem az amerikai kereszténység nagyobb keretében is. 
A késő 19. század annak az időszaka volt, amikor az európai vallásos gondolkodás 
betört az Egyesült Államok egyházába. Elindult az ún. „modernista/fundamentalista” 
gondolat háborúja. Alapvetőnek számító keresztény hittételeket (mint a Szentírás 
fennhatósága, a Szeplőtelen születés, Krisztus Isten volta, a helyettesítő vezeklés és 
Krisztus feltámadása) aknázott alá az európai tudósok hatása. Ennek a vitának hatására 
határvonal alakult ki azok között a keresztények között, akik arra akartak fókuszálni, 
hogy lelkeket nyerjenek meg, és azok közt, akik egyfajta társadalmi evangéliumot 
hirdettek, amelynél a keresztény szolgálati törekvések fókuszaként a társadalmi változás 
és a reform állt. Az amerikai kereszténységben egy óriási szakadás, meghasonlás volt 
kialakulóban ekkor, és a töréspont Scopes „Majom perével” jött el, ami Tennessee-ben 
zajlott le 1925-ben. A „modernista” álláspontot Clarence Darrow védő személyesítette 
meg, aki retorikájával és védőbeszédével világosan mutatta be azt az evolúciós modellt, 
amit a mai napig is tanítanak az iskolákban. A „fundamentalista” álláspontot William 
Jennings Bryan képviselte, a nebraskai populista, akinek tárgyalótermi prezentácója 
inkább hasonlított egy Billy Sunday evangelizációs összejövetelhez. A nemzet figyelme 
erre a perre terelődött, mert ez megszemélyesítette a nemzet vallási elkötelezettségeit, 
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és rávilágított az evangelizmus és a szociális tevékenységekben „rejlő” evangélium 
szétválására, amely azóta is sajátosan amerikai jelenség. A Scopes per megerősítette 
az amerikai kereszténységen belül kialakuló, és lényegesen eltérő elképzelések 
körvonalait, és csak 1947-ben történt meg az, hogy a Biblia-hívő keresztényeket valaki 
új kihívás elé állította, hogy újragondolják az evangélium szélesebb értelmezését. 
Ez a személy Carl F.H. Henry volt, akinek abban az évben jelent meg a The Uneasy 
Conscience of Modern Fundamentalism (A modern fundamentalizmus nem nyugvó 
lelkiismerete) című könyve.

Egy őszinte méltatás

Mi a haszna ennek a rövid történelemórának az Assemblies of God és a Pünkösdi 
egyház számára? Először is, el kell ismernünk, hogy missziós fókuszunk egy isteni 
helyesbítés során alakult ki, amelyet Isten az Ő egyházának adott. Az a „radikális 
stratégia”, amely a Szentlélek erejére támaszkodik, alapvetően szükséges, hogy lángra 
kapjon a világméretű evangelizáció. A 20. század tanúsítja is azt, amit a történészek 
méltán hívhatnának „pünkösdi évszázadnak”. 1900-ban a világ keresztényeinek 
csupán 5%-a volt nem-nyugati. Ma a világ keresztényeinek több mint két harmada 
nem-nyugati.3 Akárhogy is számolunk, Alice Luce pünkösdi stratégiája ezek szerint a 
mai napig hatékony volt. 

Azt is el kell ismernünk, hogy pünkösdi „radikális stratégiánk” az amerikai kereszténység 
egy nagyobb vita-időszakának kellős közepén alakult ki, mikor a pünkösdizmus 
önmagában is a kezdeti stádiumában volt. A modernista-fundamentalista vitát az 
evangélizmus és a társadalmi tevékenységek stratégiájának szétválása okozta. Mivel a 
tanítások terén az ortodox kereszténység felé húztunk, érthető, hogy az Assemblies of 
God miért helyezte a hangsúlyt a szilárd tanításra és az emberek üdvösségére, és így 
miért kerültek elsődlegesen fókuszpontba a Szentlélek erejéből táplálkozó evangelista 
törekvések.

Mindezek ellenére, történelmileg pontatlan dolog lenne azt gondolni, hogy azok, 
akik régen elkötelezték magukat a világ-evangelizációra, hanyaggá váltak volna a 
szegénység és igazságtalanság miatt szenvedő emberek felé. Az amerikai polgárháború 
után óriási váltás történt a társadalomban; a vidéki társadalom elmozdult a városi 
társadalom irányába. A gazdaság iparosodását egy masszív bevándorlás is kísérte 
Nyugat- és Észak-Európából, ami így együtt a legzordabb városi realitásokhoz vezetett. 
Az angliai Üdvhadsereg mintáját követve az evangelizációs szolgálatok bejutottak az 
amerikai nagyvárosok nyomornegyedeibe is, és gyógyírként hatottak a kor társadalmi 
tragédiáira. Otthonokat építettek az alkoholisták, a prostituáltak és a TBC-s betegek 
számára. A vasárnapi iskolák, amelyek olyan gyerekek szükségeit szolgálták, akiknek 
szülei a hét minden napján gyárakban dolgoztak, a kor egyik legnagyobb stabilizáló 
tényezőjévé váltak.4 

Az Assemblies of God egyházra ható egyik legkorábbi tényező A.B. Simpson, 
és az ő Christian and Missionary Alliance nevű („Keresztény és Missziós 
Szövetsége”) volt. Simpson nem csak a Négyszeres Evangéliumról szóló 
üzenetével hatott a pünkösdiekre. Megvilágította és kiemelte a kapcsolatot 
az energikus evangelizácó, az isteni gyógyítás bizonyossága és Jézus Krisztus 
közeli eljövetele közt. Simpson számára ezek a biblikus alapok szükségszerűen 
kapcsolódtak ahhoz a törődéshez, amit azoknak a társadalmi szükségeknek 
a látványa váltott ki, amellyel az USA keleti felének nagyobb városaiban 
találkozott. 1893-ban Simpson hangot adott elgondolásának, amelyben az 
evangelizáció és a „könyörületi szolgálat” ötvöződik: 
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„Helye van nem csak az Isten imádatának, a szent igazság tanításának és az 
elveszettek felé való evangelizációnak, hanem a hasznosságnak és a gyakorlatban 
megnyilvánuló emberszeretetnek is. Ez mind tökéletesen illik az Isten egyházának 
egyszerű lelkesedéséhez és méltóságához, és a múltbéli energikus munkához, 
amelyet nagy embertömegek eléréséért végeztek, hogy a bűnös emberek minden 
rétegét megszólíthassák. Ilyen megnyilvánulás a betegekért és szenvedőkért való 
közbenjárás a Jézus nevében, amely a gondoskodás legteljesebb formája, valamint 
a munkaadás munkanélkülieknek, otthonok az árváknak, illetve menedék a 
részegeseknek és azoknak, akik nem tudnak segíteni magukon. És nincs olyan munka, 
amely dicsőségesebb Istennek, mint egy olyan gyülekezet, amely pontosan ezeket a 
jellemzőket és teljességet mutatja.”5 

Az A.B. Simpson által hangsúlyozott ideák közül a korai pünkösdiek sokat példaértékűen 
megvalósítottak. A pünkösdi misszionáriusok közül sokan egyedülálló nők voltak, akiket 
a 19. század végi „Szentség mozgalom” körüli szenvedély és buzgalom idején hívtak 
misszióba. Minnie Abrams is egy ilyen hölgy volt, aki Indiában szolgált. A Szentlélek 
keresztség vezette őt a „The Baptism of the Holy Ghost and Fire” („Szentlélekkel és Tűzzel 
való Keresztség”) című pamflet megírásához, amely közvetlenül hatott a Szentlélekre 
helyezett hangsúly meghonosodására Chilében. Abrams munkája összekapcsolta az 
özvegyek és árvák misszióját az eddig kereszténység által nem érintett népcsoportok 
evangelizációjával.

Lillian Trasher az egyiptomi árvák és özvegyek között szolgált egész életében. Az Assiout 
Árvaház közel 50 évig tartó szolgálatát elkötelezetten végezte, és elveszetteket ezreit 
nyerte meg odaadó szolgálata közben. Florence Steidel a libériai leprásokkal törődött, 
összekötve az evangelizációt, az együttérzést és a gazdasági stabilizációt elősegítő 
szolgálatokat. Steidel az egyik legsikeresebb missziót hozta létre az Assemblies of 
God egyház történetében. George és Carrie Montgomery árva-, és menedékotthona 
a gyógyító szolgálatot és az evangelizációt kapcsolta össze.6 A test és lélek ilyen 
keveredésére újabb példaként szolgálhatnak Mark és Huldah Buntain erőfeszítései 
Kalkuttában, illetve a John és Lois Bueno „ChildCare” nevű szolgálatának hatása Latin 
Amerikában. 
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Továbbra is kérdés azonban, hogy minek kell lennie az Assemblies of God egyház 
fókuszának a továbbiakban. A világ-evangelizációhoz való történelmi elhivatottságunk 
volt a misszióink és szolgálati erőfeszítéseink középpontjában. Mégis, van sok jól látható 
példa olyan pünkösdiek közt, akik úgy döntöttek, nem akarnak az evangelizáció és a 
társadalmi elkötelezettség között létrejött különválás egyik vagy másik oldalára állni. 
Egy ilyen őszinte felismerésnek azonban figyelembe kell vennie azokat a hatalmas 
globális kihívásokat, amelyek csak a következő évtizedben várnak ránk.

Az aratás mindenható Ura igencsak felerősítette a 19. századi misszionárius mozgalmat 
azzal, hogy elindított egy pünkösdi megújulást, amely a 20. században a kereszténység 
olyan mértékű megnövekedéséhez vezetett, amilyenre addig nem volt példa. Az 
éhínséggel, az AIDS-szel, a gazdasági problémákkal, a háborúkkal és az erőszakkal 
kapcsolatban mit tud az aratás mindenható Ura mondani egy pünkösdi gyülekezetnek, 
hogy még nagyobb hatékonysággal tudja folytatni a misszióját?

A nem-nyugati világban a Szentlélek-keresztséget sokan hatalmas erőként tartják 
nyilván, az egyetlen reményforrásként és lehetőségként, hogy az ember tartalmas 
életet élhessen. Erősen figyelnünk kell azokra a pünkösdi testvérekre, akik a tragédia, 
szegénység, igazságtalanság és a perifériára szorult életek között is képesek voltak új 
jelentést adni a Szentlélek-keresztség erejének. Egy puerto rico-i pünkösdi humanista, 
Eldin Villafañe tömören így foglalja össze: 

„A Szentlélek-keresztséget joggal látjuk a szolgálatban való megerősítésnek, hiszen 
nagy hatást gyakorol a hívőre; óriási bátorsággal, a saját szentségének megerősítével, 
személyes erővel ruházza fel őt, és önértékelése új értelmet nyer. A pünkösdi 
gyülekezetnek tehát megvannak a szellemi erőforrásai, hogy szembenézzen a lélek 
küzdelmeivel. Ha a keresztség célja a Messiás folyamatos missziója, akkor a kihívás, 
mely a pünkösdiekre vár, nem más, mint a keresztség tágabb, profetikus és rehabilitáló 
szerepének megragadása.”7 

Egyszerűbben szólva Villafañe azt mondja, hogy a Szentlélek-keresztségből származó 
erőre a legnagyobb erőpróbákat hordozó körülmények között is lehet számítani. 
Figyelmen kívül hagyva a szükség vagy az akadály mértékét, a Szentlélek ereje mindig 
a megfelelő mértékben van jelen, hogy megmutassa a Királyok királyának és az Urak 
urának hatalmát minden kihívás felett.

Egy indiai pünkösdi a Szentlélek megerősítéséről beszél egy olyan környezetben, ahol a 
hatalmas szociális problémák a mindennapos élethez tartoznak. Az állítja: „a Szentlélek 
erejével felvértezve az ember biztos lesz abban, hogy egy olyan társadalmat épít, amely 
igazságos és emberi, békés és jó. Ha meg akarjuk nyerni Indiát Krisztusnak, le kell gyűrni 
minden előttünk tornyosuló akadályt, és késznek kell lennünk a küzdelemre. Küzdjünk 
a peremre szorultakért, a száműzöttekért, az érinthetetlenekért, a prostituáltakért 
és kuncsaftjaikért, és a gyermekekért, akiket megfosztottak gyermekkoruktól. Most 
van szükség olyan szociálisan elkötelezett keresztényekre, akik felveszik a világ által 
odadobott kesztyűt, és küzdenek a győzelemig!”8

Láthatjuk, hogy a pünkösdiek a misszió társadalmi vonatkozásait különböző 
nézőpontokból egyszerre vizsgálják. Lehetséges, hogy e testvéreink éleslátása 
profetikus hangként szolgál felénk is?
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Alapok a 21. századi kihívások kezelésére

A pünkösdiek mindig is a Bibliára tekintettek a szellemi tapasztalatik és határozott 
missziós erőfeszítéseik tiszta megértéséért. Az örömhír alapvetően személyes, mivel 
minden embernek találkoznia kell Istennel, és választania, hogy követi Őt vagy sem. 
De amikor az örömhír átalakít egy embert, annak vannak szociális vonatkozásai is. 
Minden emberi lény része egy szociális környezetnek, és a Biblia világossá teszi, 
hogy lehetetlen Istent szeretni, amíg a felebarátainkat gyűlöljük (1János 4:20-21). 
A Biblia általi személyes transzformációnak szociális eredményei is vannak, mivel 
Isten hatalmas kegyelme egy társadalmi helyzet során terjed ki az emberiségre, nem 
pedig azon kívül. Mégis, ez az összekapcsolódás, kötődés a Szentíráson belül nem egy 
társadalmi örömhír, hanem Jézus Krisztus hatalmas, és mindent megbocsájtó ereje 
(Zsidó 7:25).  

Vannak olyan területek, ahol jobban oda kell figyelnünk a bibliai Isten királyága és az 
utolsó idők (eszkatológia) közötti kapcsolat teljesebb megértésére. A horvát pünkösdi 
pásztor, Peter Kuzmic bepillantást nyújt ezekbe a tematikus feszültségekbe. Kuzmic 
rámutat, hogy az evangeliumi keresztények (és köztük a pünkösdiek is) hajlamosak a 
komplex dolgok leegyszerűsítésére. Olyanokra is, mint például Jézus azon tanításai, 
amelyeket az Isten királyságáról mondott. Kuzmic arra figyelmeztet, hogy ne engedjük 
a jelen és a jövő szétválasztását. Amíg a „már beteljesedett” és a „még nem kész” 
között élünk, Jézus első eljövetele a döntő esemény az evangélium tanításában. Jézus 
Krisztusban elkezdődött a jövő, és a vég nem kétséges. A Templom megalapításával, 
ahol a Lélek lakik, Jézus győzelme kialakította azt a képet, hogy milyen is megmentett 
emberként élni egy nem megmentett világban (2Korinthus 5:17-20). Kuzmic arra 
is figyelmeztet minket, hogy a Hegyi Beszéd és más újszövetségbeli részek erkölcsi 
fontosságának a háttérbe helyezése szakadást hoz létre az evangélium teljes ereje és 
a jelenlegi hasznossága között. Kuzmic René Padilla argentín humanistát idézi: 

„...a bibliai tanítások fényében nincs helye olyan ’más világiasságnak’, amely nem 
eredményezi azt a keresztény elhivatottságot saját felebarátaink iránt, amely az 
evangéliumban gyökerezik. Nincs helye olyan statisztikáknak, amelyek azt mutatják 
ki, hogy percenként hány lélek hal meg Krisztus nélkül, ha közben nem veszik számba, 
hányan halnak meg ezek közül éhezésben. Nincs helye tehát az olyan evangélizálásnak 
sem, amely a Jeuzsálemből Jerikóba tartó emberben (akit a rablók megaláztak) csak 
egy megmenteni való leklet lát, de magát az embert nem.”9

A jövőről alkotott képünk hatással van arra, hogyan élünk a jelenben. Krisztus 
királysága erősen kritizálja jelenlegi dolgainkat a világban, és arra hívja a megmentett, 
Istennel megbékéltetett embert, hogy mutasson egy darabot a jövőből. Ahelyett, 
hogy azzal a félelemmel tekintenék könyörületünk és az evangélium kapcsolatára, 
hogy történelmi evangéliumi elhivatottságunk semlegessé válna, úgy tekintem ezt az 
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értekezést, hogy egyben azt feltételezem, hogy az a hatékonyság, amellyel az örömhírt 
terjesztjük, lehet még sokkal sikeresebb is. A nyomasztó globális szükségletek és a 
nyilvánvaló társadalommi problémák arra hívnak minket, hogy járuljunk az Úr színe 
elé, hogy Ő erősíthesse, élesíthesse erőfeszítéseinket. Komoly kérdések bukkannak 
fel a horizonton. A szociális vonatkozásokra való odafigyelés gyengíteni fogja az 
evangelizációt? Lehet-e az evangelizáció folyamatosan hatékony, ha nem figyel oda a 
jelenlegi társadalmi problémákra, amelyekkel az embereknek szembe kell nézniük? A 
Káin által megfogalmazott ősi kérdés még ma is elevenünkbe vág: „Talán őrzője vagyok 
én tetsvéremnek?” (1Mózes 4:9) A keresztény prosperitás vajon nagyobb keresztény 
felelősséggel jár embertársainkért szerte a világon? A hit-alapú szervezeteknek 
hűnek kell-e vajon maradni azokhoz az irányvonalakhoz, amelyeket az őket pénzelő 
kormányzati szervezetektől kaptak? És hűek tudnak-e maradni így Istenhez is?

Ahogy a pünkösdi testvéreinknek is kritikus kérdésekkel kellett szembenéznie száz 
évvel ezelőtt, mint például a Szentélek-keresztség, illetve hogy az ebből származó erő 
a misszióhoz mennyire hat majd az evangelizációra, ugyanúgy kell nekünk is szelíden 
és kritikusan kezelni a saját kontextusunkat, komoly teológiai reflexió útján.

A szükséges újraértelmezést azonban egy nagy előnnyel kezdjük. Az Assemblies of 
God jelentős növekedésének nagy része a világban olyan helyeken ment végbe, amely 
alapvetően a legsivárabb és leginkább sebezhető. A szegények egyháza voltunk a 
szegények között, és a helyi gyülekezeteink világszerte központjai voltak a rászorulók 
megsegítésére szolgáló erőfeszítéseknek. Az Assemblies of God nem hárította a 
felelősséget a szegényekre. Az elhunyt J. Philip Hogan tömören 
kifejtette az álláspontunkat: 

„Több millió dollárt fektettünk és számtalan életet szántunk az 
éhezők etetésére, a szegények ruháztatására, az otthontalanok 
megsegítésére, a gyerekek oktatására, a hátrányos helyzetűek 
javítására, és minden korú beteg állapotának javítására. Mindig 
bőkezűen válaszoltunk idegen nemzetek kéréseire és szükségére 
hurrikánok, árvizek és földrengések után. Mint a közösség 
tengerentúli erőfeszítéseinek igazgatója, szeretném, ha a világ 
tudná, hogy mi azért tesszük ezeket a dolgokat, mert Jézus Krisztus 
is ezeket cselekedte. Az ok, amiért szeretjük az embereket, az az, 
hogy Jézus is szerette őket. Nincs más motivációnk ezen kívül. A 
mi segélyakcióinkat a Szentírás tanulságtétele inspirálja.”10

Ahogy részt veszünk ez újkeletű megújulásban, a nagytiszteletű 
Melvin Hodges bölcs szavait érdemes figyelembe vennünk. 
Vitathatatlanul a legünnepeltebb missziológus az Assemblies 
of God berkein belül, és általában a hazai és endemikus 
gyülekezetek megalapításával illetve fejlesztésével kapcsolják össze. Azonban Hodges, 
aki a szegénység és a parasztfelkelések között élt Közép-Amerikában, mélyen reflektál 
a szociális érdekeltségre is: „A keresztények a természetüktől fogva szeretik a jóságot 
és gyűlölik az egyenlőtlenséget. Ezért ők minden igaz indítékot és cselekedetet sikerre 
visznek, és minden erejükkel azon lesznek, hogy az összes ember felé jóakaratot 
mutassanak.” Hodges sokszor mondta azt is, hogy „az emberek nem egyszerűen 
fülekkel rendelkező lelkek.” 

A Theology of the Church and Its Mission-ben Hodges lefekteti a szociális érdekeltség 
irányelveit, amelynek szinopszisa így néz ki: 
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1. Meg kell jelenítenünk Isten szeretetét, és segítenünk, ahol és ahogy 
csak tudunk a körülöttünk élőkön. Isten elvárja tőlünk, hogy ez a 
szeretet cselekvő legyen.
2. A helyi gyülekezeteknek minden szociálisan érzékeny misszió 
központjaivá kell válniuk.
3. Minden programnak a Krisztus vérén keresztül történő megváltásra 
kell mutatnia.
4. A missziónknak soha nem szabad elfogadhatatlan, vagy jogi 
elvárásokat támasztania a szolgált emberek felé. 
5. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a missziónk a megfelelő, igazi cél 
felé halad. Nem szabad pazarló versenyre kelni világi szervekkel. 
6. Úgy kell szolgálnunk, hogy magukon az embereken segítsünk.
7. Emlékezzünk arra, hogy csak azok a dolgok állnak meg az 
örökkévalóságig, amelyeket az emberiség megmentéséért tettünk. 

Hodges egy másik tömör kijelentése a témával kapcsolatban a következő: 
Evidens, hogy az evangéliumi keresztények a teljes emberrel foglalkoznak. 
Mindazonáltal az ember szellemi igényei kapnak nagyobb hangsúlyt, és ez nyitja meg 
az utat minden máshoz. Az evangéliumi keresztények mind kinyilatkoztatással, mind 
pedig cselekedettel hirdetik Jézus Krisztus örömhírét, így mutatják ki a fényüket, hogy 
az emberek lássák az ő jó cselekedeteiket és megtérjenek Krisztushoz (Máté 5:16).11

Doug Petersen, az Assemblies of God egyik missziológusa felhasználta a latin-amerikai 
szegények között végzett munkáját, hogy megírja eredeti gondolatokban gazdag, nagy 
hatású művét, a Not By Might Nor By Power-t. („Nem erővel, nem hatalommal”) 
Azt sugallja, hogy bármely embernek, aki részt vesz az „együttérzés missziójában”, 
szüksége van, sőt, kell, hogy legyen kapcsolata Jézus Krisztussal, amely egy olyan 
radikális találkozás, aminek során a személy Isten uralmának a teljes elmét kitöltő 
fókusza alá kerül. Ez a szellemi átlényegülés, valamint a Szentlélek megerősítése arra 
kötelezi az egyént, hogy felelősen viselkedjen a szegényekkel egy helyi gyülekezeten 
keresztül. A Szentlélek-keresztség Isten kegyelmének megnyilvánulása, amely 
felvértezi az egyént, hogy az Istennel való találkozásának következményeként Igét 
hirdessen, és jóságot gyakoroljon. A társadalmi kontextus, amelyben a pünkösdi hívők 
találják magukat, szükségszerűen nem határozza meg az igényeket és a problémákat, 
amelyeket figyelembe kell venni. Ez inkább egy olyan dolog, amikor az Isteni erő 
megláttatja magát a pünkösdi közösségen keresztül; ők lesznek feltámadott Urunk 
mindent megváltoztató evangéliumának Lélek által megerősített tanúi, és a Lélek által 
megerősített cselekvői. A szenvedő emberek szívfájdalmát nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül. Lehetséges, hogy adott a lehetőségünk arra, hogy azoknak az embereknek is 
bemutassuk Jézus Krisztus csodálatosan átformáló üzenetét, akiket az életben útszélen 
hagytak? Ha teljesen megélünk mindent, ami az Isten országáról szól, amelyben élünk 
– szóban és cselekedetben egyaránt – akkor megláthatjuk a legnagyobb evangélizációt, 
amelyet ez a világ valaha is látott.12

Byron D. Klaus, D.Min., Az Assemblies of God 
Theológiai Szeminárium, Springfield, Missouri elnöke. 

Jegyzetek
1. “Missions, Overseas (North America)” in Dictionary of Pentecostal and 
Charismatic Movements, Stan Burgess and Gary McGee, eds. (Grand Rapids: 
Zondervan Publishers, 1988), 621.
2. Everett Wilson, Strategy of the Spirit: J. Philip Hogan and the Growth of the 
Assemblies of God Worldwide: 1960-1990 (Oxford: Regnum Books, 1997), 



10

50.
3. Lásd az éves statisztikai analízist az International Bulletin for Missionary 
Research 2003-as januári számában.
4. See Norris Magnuson, Salvation in the Slums: Evangelical Social Work 1865-
1920 (Grand Rapids: Baker Book House, 1977).
5. Daniel Evearitt, Body and Soul: Evangelism and the Social Concern of A.B. 
Simpson (Camp Hill, Penn.: Christian Publications, 1994), 5.
6. Lásd a következő bejegyzéseket a Dictionary of Pentecostal and Charismatic 
Movements-ben: “Abrams,” “Trasher,” “Steidel,” and “Montgomery.”
7. Eldin Villafañe, “The Contours of a Pentecostal Social Ethic: A North 
American Hispanic Perspective,” in Transformation, Vol. II, No. 1 (January/
March 1994), 9.
8. Gary McGee, “Assemblies of God Missiology by the 1990’s: A Pilgrimage of 
Change and Continuity since 1914,” 21st Meeting of the Society of Pentecostal 
Studies, Southeastern College, 1991.
9. Peter Kuzmic, “Eschatology and Ethics: Evangelical Views and Attitudes” in 
Mission as Transformation. Samuel and Sugden, eds. (Oxford: Regnum Books, 
1999), 134–165.
10. Division of Foreign Missions Annual Report, 1986.
11. Melvin Hodges, A Theology of the Church and Its Mission (Springfield, 
Mo.: Gospel Publishing House, 1977), 103–105.
12. Lásd: Douglas Petersen, Not By Might Nor By Power: A Pentecostal 
Theology of Social Concern (Oxford: Regnum Books, 1996).

Egy gyülekezet vezető szerepet 
tölt be a helyi közösség 
problémáinak leküzdésében
 
Templo Calvario, 
Santa Ana, CA 

Írta: Joel Kilpatrick

Talán nincs még egy gyülekezet 
Dél-Kaliforniában, amelyik annyi 
ételt osztana szét, mint a Templo 
Calvario Santa Ana-ban. Ez egy 
többségében spanyol nyelvű 
város, amely egyfajta kapuként 
szolgál a mexikói bevándorlók 
számára.

„Belvárosi gyülekezet 
vagyunk, és nagyon benne 
vagyunk az olyan problémák 
ellen való harcban, mint 
a túlnépesedés és az 
iskolából kimaradtak 
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magas aránya.” – mondja Lee De Leon, segédlelkész. Santa Ana, mondja Lee, a 
legzsúfoltabb város Kaliforniában és az ország azon városai közé tartozik, ahol az iskolai 
lemorzsolódás a legnagyobb méreteket ölti.

A gyülekezet élen járó missziója az Obras de Amor (Szeretet cselekedetei), amely 
ételeket és különböző termékeket mozgat meg tonnányi mennyiségben egy 
felekezetközi hálózaton belül, amelyet 50-60 Egyesült Királyságbeli gyülekezettel 
közösen végez. A Templo Calvario-nak óriási raktártelepe van, teherautós fagyasztókkal 
és hűtőhelyiségekkel, valamint három teljes munkaidős alkamazottal, úgy 40-50 
önkéntessel kiegészülve.

„Sok partner gyülekezetünk kicsiben kezdi, pl. kioszt egy raklapnyi ételt.” – mondja De 
Leon. „A lényeg az, hogy fel kell mérni a helyi közösség igényeit. Mivel küszködnek az 
emberek? Nem biztos, hogy mindig az étel a probléma. Lehet, hogy sok egyedülálló 
anya van a térségben, akiknek szüksége lenne gyerekvigyázásra. Lehet, hogy erre 
határozza majd el magát egy gyülekezet.” 

Templo Calvario kulcsfontosságú területekre fókuszál, amelyekről azt tartják, 
hogy anyagi, személyzeti és energia- befektetéssel fejleszthetők. Van egy családi 
segélyközpontjuk, tanító központjuk egy sűrűn lakott területen, és néhány charter 
iskolájuk. Fejlesztés alatt áll egy közösségfejlesztő társaság, amely a lakásproblémákat 
célozza meg, valamint kilátásba helyezi az üzleti élet segítését, és a munkahelyteremtést. 
A legtöbb szolgáltatás teljesen ingyenes.

„Ez mindig is a gyülekezeti élet része volt”, mondja De Leon. „Sok jelenlegi tagunk 
az ételosztó vagy más szolgálaton keresztül csatlakozott hozzánk. Ezek a szolgálatok 
szinte ajtóként üzemelnek a gyülekezethez. Jönnek olyan családok, akik éhesek, vagy 
nem tudják égve hagyni a villanyt otthon, és így találnak rá a gyülekezetre.” 

Gondosan ügyelnek arra, hogy ne feledjék, elsődleges küldetésük az, hogy életeket 
formáljanak át Jézus Krisztus erejével és szeretetével.

„Érezni a feszültséget. Jó szolgálatást akarsz nyújtani, és profi akarsz lenni abban, 
amit csinálsz, és ez mind nagyon szép, különösképp, amikor a kormánytól kaphatsz 
pénzt arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújthasd. Nagy gonddal kell ezt végezni, és 
tisztelettel fogadni a lehetőséget, és mi így is teszünk. És ha ezt a szolgáltatást átitatjuk 
Krisztus szeretetével, még a kismama is, akit arra tanítasz, hogyan gondoskodhat még 
jobban a gyermekéről, meg fogja érezni, mi van a szívedben, és mindig elmondhatod 
az ilyen embereknek, hogy a szolgáltatásokon kívül, amiket nyújtasz, vannak bibliaórák 
és más dolgok is. Nem csak azt szeretnéd látni, hogy a helyi közösség jobban nézzen ki, 
és jobban érezze magát a bőrében, és nagyobb biztonságban élhessen, hanem azt is, 
ahogyan az emberek szívére hatással van Isten, és érintést kapnak.” 

Templo Calvario 100 fős gyülekezet volt 1976-ban, mikor Lee bátyja átvette a vezetését. 
Ma 10.000 ember látogat el a gyülekezetbe minden héten, és 6.000 ember jár a 
vasárnapi istentiszteletre. 

“Filozófiánk az, hogy ’Arra áldattam meg, hogy másokat is megáldjak’ vagyis az ottani 
nyelven Soy bendicido, para bendecir,” mondja Lee. 

[Joel Kilpatrick könyvek szerzője és újságíró, aki Thousand Oaks-ban él, 
Kaliforniában.]
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Isten törődik az emberekkel!
Tanulmány pünkösdi szemszögből, a Lukács 

evangéliumából és az Apostolok Cselekedeteiből

Írta Craig S. Keener

Everett és Esther Cook nyugdíjas 
pünkösdi gyülekezetplántálók 
voltak az USA nyugati részén. 
Akkor találkoztam velük, mikor 
a Springfield-i missziót végezték 
a férfi nyugdíjas jövedelméből. 
Egyik feladatuk volt, hogy néhány 
főiskolás hallgatót mentoráljanak 
a Central Bible College főiskolán, 
köztük engem is. Segédkeztem nekik 
a misszióban, és megpróbáltam a 
gyakorlatban alkalmazni mindazt, 
amit a Bibliából, illetve olyan 
művekből tanultam, mint Ron Sider 
könyve, a Rich Christians in an Age 
of Hunger („Gazdag keresztények 
az éhezés korában”).

A szegények felé való szolgálat 
mindig is egyike volt a fontos, 
pünkösd által hangsúlyozott 
dolgoknak — amelyek Pünkösd 
Napján kezdődtek. Isten Lelkének 
első kitöltetése, valamint Péter 
pünkösdi prédikációja után a 
keresztények elkezdtek a Lélek 
ereje által élni, vagyis úgy hogy 
már a Lélek ruházta fel őket erővel 
(Apcsel 2:41–47). Ezzel nem csak 
jelek és csodák, közös imádságok, 
illetve az apostoli tanításhoz való elkötelezettség járt, hanem egy radikálisan új 
életstílus is, melyet a szolgálat és a másikkal való osztozás jellemzett. Mivel ezek a 
keresztények jobban szerették keresztény társaikat, mint saját tulajdonukat, készek 
voltak megosztani azokat úgy, hogy azok a többiek szükségeit betöltsék (Apcsel 2:44). 
Amikor csak valaki szükségben szenvedett, azok, akiknek többletük volt ahhoz képest, 
mint amire szükségük volt az életben, szétosztották azok javára, akik szükségben 
szenvedtek (2:45). Amikor a koinonia-ról (“közösség”)-ről olvasunk az Apcsel 2: 42-ben, 
néha olyanok jutnak eszünkbe, mint a gyülekezeti alkalom utáni csevegés (persze, jó is 
az!). A korai keresztények számára viszont a „közösség” szó sokkal mélyebb értelmet 
nyert; a mások életében és szükségeiben való komoly felvállalásokat jelentette. A 
görög koinonia kifejezést megtalálhatjuk ősi üzleti dokumentumokon is, és vonatkozik 
közös pénzügyi kapcsolatra, valamint osztozkodásra, és ezt a jelentést megtalálhatjuk 
az Újszövetségben is (2 Korinthus 8:4; 9:13). Pál rendszerint ebben a jelentésében 
használta ezt a szót (Róma 12:13; 15:27; Galata 6:6; Filippi 4:15).



13

Miután az üldöztetést elszenvedő Egyház imádkozott Istenhez, hogy adjon bátorságot 
jeleken és csodákon keresztül, Isten ismét kitöltötte az Ő Lelkét. E kitöltetés egyik 
velejárója volt annak, hogy a keresztények ismét elkezdtek gondoskodni a köztük 
lévő szegényekről. (4:31–37). Ez a séma – a szegényekről való gondoskodás – tovább 
folytatódott az Apostolok cselekedeteiben (pl. 9:36,39), és végül kulturális határokat is 
lerombolt azért, hogy szolgálhasson más szegény keresztény csoportoknak ugyanazon 
városon belül (6:1–6), illetve áthatolt földrajzi határokon is, hogy más településeken is 
segítse a szükségben szenvedő gyülekezeteket. (11:29,30; 24:17). Az ilyen fajta szolgálat 
folytatódott az Apostolok cselekedetei könyvének befejezése után is, és már nem csak 
a keresztényekről való gondoskodásra terjedt ki (pl. Jakab 5:4,5; vö. Ámósz 2:1), habár 
szükségszerűen itt kellett elkezdődnie. A második századra a gazdag pogányság már 
gúnyt űzött a keresztényekből, mert nem csupán saját szegényeiről gondoskodott, 
de a pogány világéról is. Míg a gazdag pogányok panaszkodtak, a keresztény egyház 
megtérítette a pogány világ elszegényedett részének többségét, és kihúzta talpuk alól 
azt a birodalmat, amin uralkodtak.

Hol tanulták meg a korai keresztények, hogyan kell szolgálni egymásnak ilyen módon? 
A Lélek adott nekik erőt, hogy áldozatokat hozhassanak az Ő Királyságáért. Az Ő 
gyümölcsének legszembetűnőbb aspektusa életünkben a szeretet (Galata 5:22). Jézus 
tanítása és példája megmutatta nekik, hogyan kell a szeretetet ténylegesen kifejezni, 
Lukács evangéliuma pedig ezt a tanítást részletesen bemutatja. Mivel Lukács úgy írta 
le az evangéliumot és az Apostolok cselekedeteit, hogy azokat együtt olvassák majd 
el, legjobban úgy érthetjük meg az első pünkösdi gyülekezet radikálisan más, szolgáló 
életstílusát, hogy megvizsgáljuk azt az evangéliumi tanítást, mely elvezetett oda. 
Jézus missziója a szegények felé

A régi korok írói – csak úgy, mint a modern koriak – gyakran már műveik elején 
összegezték és kifejtették központi téziseiket. A legtöbb tudós úgy tekinti a Lukács 
4:18–27-et, mint a Lukács evangéliumának irányjelző prédikációját, mely ugyanúgy 
lefekteti a mű alaptémáit, mint ahogyan azt az Apcsel 1:8 és a 2:17-21 is teszi az 
Apostolok cselekedeteiben. Ennek az igerésznek a témái (mint Jézus megkenetése a 
Lélek által, Apcsel. 4:27; 10:38) többször is visszatérnek mind a Lukácsban, mind az 
Apcsel-ben. Az, ahogyan Jézus megemlíti a régebbi próféták szolgálatát egy idegen 
özvegy ill. egy leprás felé, nem csak saját szolgálatát vetíti előre az özvegyek és 
leprások felé az evangéliumban (pl. Lukács 5:12,13; 7:12), hanem azt a pogányok felé 
végzett szolgálatot is, amelyről az Apcsel-ben olvashatunk. Jézus betöltötte Ézsaiás 
azon ígéretét, hogy a Krisztus jó hírt fog hirdetni a szegényeknek (Lukács 6:20–25) és 
később Jézus elmondja Jánosnak, hogy az Isten Királyságának jelei közé tartozik az is, 
hogy a szegények hallani fogják a jó hírt. (Lukács 7:22). 

Milyen módon befolyásolhat bennünket a Lukács evangéliumában olvasható Jézusi 
misszió? Mivel Jézus Lélek-keresztsége és a Lukács evangéliumában leírt missziója 
előrevetítik azt a megtapasztalást és szolgálatot, amit az egyháznál láthatunk az 
Apcsel-ben, az Ő példája és küldetése érvényesek maradnak az Ő követőire nézve. 
Habár Lukács második könyvének (Apcsel) fókusza leginkább a Lélek ereje által végzett 
kultúraközi evangelizáció (missziók; Apcsel 1:8), a Lélek kitöltetését követő, szegények 
felé végzett szolgálat demonstrálja, hogy az evangélium e hangsúlyos alkotórésze 
érvényes marad a mai egyház számára is (Apcsel 2:44,45; 4:32,34). Elsőként és 
legfőként a mi elhívásunk az, hogy evangélizáljunk a világban; de emellett arra is 
elhívattunk, hogy törődjünk azzal a világgal, aminek a jó hírt hirdetjük.

Jézus egy, az Ézsaiás könyvében található igeszakaszra alapozva jelentette be 
küldetését.  (Ézsaiás 61:1,2 a Lukács 4:18,19-ben). Hallgatósága jól ismerte az Ézsaiás 
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könyvét, és ezért tisztában voltak azzal a hangsúllyal, amit Ézsaiás a szegényekkel való 
törődésre, és a társadalmi igazságosság megteremtésére helyezett. Az Igerész azt 
írja le, hogy ha Izrael semmibe veszi ezeket, a vallási rituáléi egyáltalán nem fognak 
Istennek tetszeni, és nem fogja meghallgatni imádságaikat. (Ézsaiás 1:11–17; 58:5–7). 
Ézsaiás elmarasztalta azokat, akik elnyomták a szegényeket (pl. Ézsaiás 10:2), és csak 
azzal törődtek, hogy maguk számára mindent felhalmozzanak. (Ézsaiás 5:8). Ezért, a 
társadalom vezetőit tartotta leginkább felelősnek – akiknek az lett volna a dolguk, 
hogy fenntartsák a társadalmi igazságot. (Ézsaiás 3:14,15). Más próféták is követelték 
az igazságot, mint pl. Ézsaiás egyik kortársa is, Ámósz. (pl. Ámósz 2:6,7). Csak úgy, 
mint Ézsaiás, Ámósz is azt állította, hogy az áldozatok, és a külsőségekben megjelenő 
vallásosság teljesen értelmetlen, ha csak nem fáradozunk azon, hogy társadalmunkat 
erkölcseiben átformáljuk, és igazságot szolgáltassunk azoknak, akikkel rosszul bánnak. 
(Ámósz 5:21–24). Mint Jézus első hallgatóságának, számunkra ugyanúgy ismerősek 
az ezzel kapcsolatos Igeszakaszok a próféták könyveiből; pl. az, hogy az Istennel való 
kapcsolatunkra nézve igazán lényeges, hogy kiállunk-e a szükséget szenvedők jogaiért. 
(Jeremiás 22:16). Aztán Szodoma bűnei közé tartozott az, hogy semmibe vette a 
szegényeket (Ezékiel 16:49); és arról is olvashatunk, hogy még egy pogány birodalom 
is meghosszabbíthatja saját fennállását azzal, hogy irgalmassá válik a szükségben élők 
felé. (Dániel 4:27).

Jézus hallgatósága a zsinagógában szintén ismerte azt a korai szakaszt a törvényből, 
amelyre Ézsaiás maga is utalt. Ézsaiás felhívása, hogy hozzunk „szabadulást a foglyoknak” 
és hirdessük „az Úr kegyelmének esztendejét” (Ézsaiás 61:1,2) talán eszünkbe juttatja 
a Jubileumi évről való tanítást (3Mózes 25). Mivel az ősi Izrael gazdasága olyan farm 
gazdaság volt, mely földbirtokra alapult, csak azok reménykedhettek jó megélhetésben, 
akiknek földjük volt. Abban a korban azt, aki képtelen volt már eltartani magát, vagy 
eladták rabszolgának, hogy adósságait rendezhesse, vagy eladták a földet, melytől 
megélhetése függött. Míg Izraelben is jórészt hasonló rendszer működött, Istennek volt 
egy különleges terve, hogy igazságot szolgáltasson: minden nemzedéknek megadatott 
egyszer, hogy minden adósságát elengedjék. Ez azt jelentette, hogy minden nemzedék 
újra kezdhette, és mindenki ugyanarról a pontról indulhatott a megélhetést illetően. 

A szegénység így nem vált olyan körforgássá, amely generációkon át hömpölyög a 
következő nemzedékre, és amely egy teljes embercsoportot szorított volna be 
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maradandóan a legalsó társadalmi rétegbe. Mai társadalmunk nem agrártársadalom; 
a ma emberének sokkal fontosabbak a megélhetéshez a diplomák, a számítógépes 
ismeretek és más erőforrások, mint a földbirtok. Ezektől függetlenül viszont, az alapelv, 
hogy keressük felebarátaink igazságát, ugyanaz maradt.

Jézus azért idézte ezt a részt, mert ez pontosan jellemezte az Ő misszióját. Ézsaiás arról 
beszélt, akit a Lélek kent föl az Ő missziójára, és Jézus éppen e megtapasztaláson volt 
túl, mikor erről beszélt. A Lélek ugyanis leszállt Jézusra akkor, amikor a vízkeresztséget 
kapta (Lukács 3:21,22), majd bevezette a pusztaságba (4:1) és kivezette (4:14) onnan, 
ahol megpróbáltatott. Jézus aztán szolgált azon mintacsoportok felé is, akiket Ézsaiás 
felsorolt: a szegényeknek, a foglyoknak (Lukács 13:15,16), a vakoknak (7:21,22; 18:35–
43), és az elnyomottaknak (beleértve más, periférián elhelyezkedő csoportokat is). 
E csoportok közül a Lukács evangéliuma kiváltképp a szegényekre összpontosít. Az, 
hogy Jézus saját példáján keresztül és tanításában is hangsúlyt fektetett arra, hogy a 
szükségben szenvedőkkel törődni kell, jól magyarázza, miért tudták  pontosan az első 
keresztények Pünkösd után azt, hogyan kell véghezvinni küldetésüket.

Keresztelő János, aki elkészítette az utat Jézusnak, megtérésre hívott, amikor prédikált 
– ezzel készítette az utat az Isten eljövendő Királyságának (Lukács 3:3,8), és ezt 
hasonlatosan tette Péter is, aki ugyanígy prédikált a Pünkösd napján (Apcsel 2:38). 
Gyakorlatiasan nézve, mit takart ez a megtérés? Amikor a tömeg Jánosnak feltette ezt 
a kérdést, János úgy válaszolt, hogy akinek két ruhája van, az egyiket adja olyannak, 
akinek egy sincs (Lukács 3:10,11). Sok földművesnek, aki Jánost hallgatta, csak egy 
ruhája volt, de sokaknak lehetett kettő. Elképzelhetjük, mennyire kényelmetlenül 
érezhették magukat ezek az emberek, amikor János ilyen áldozathozatalra szólította 
fel őket.

A modern olvasók gyakran értelmezik ezt a részt hiperbolaként (vagyis mint egy retorikai 
túlzást egy állítás megerősítéseként). Valóban lehetséges hiperbolaként olvasni ezt a 
részt, de csak akkor, ha észben tartjuk azt is, hogy a hiperbola célja az, hogy egy alap 
felvetést kommunikáljon, nem pedig az, hogy figyelmen kívül hagyjuk (mivel az „csak 
egy hiperbola”.) János prédikációja arra mutat rá, hogy sokkal inkább kell törődnünk 
másokkal, mint amennyire azzal törődünk, amink van. Ha pedig többünk van, mint 
amire szükségünk van, késznek kell lennünk azt megosztani azokkal, akiknek kevesebb 
jutott, mint amire szükségük lenne.

Egy olyan kultúrában, ahol az emberek úgy juthattak előre, ha meghívták barátaikat 
vagy más köztiszteletnek örvendő embereket vacsorázni, Jézus arra hívta fel a 
figyelmet, hogy hívjanak meg szegényeket és nyomorékokat, akik nem tudják semmivel 
sem viszonozni vagy visszafizetni a szívességet vendéglátóiknak (Lukács 14:13,21). 
Mint amikor a pénzünket osszuk meg a szegényekkel, amely kincset gyűjt nekünk 
a mennyben (12:33,34), ezek a fajta vacsora meghívások is egy magasabb jutalmat 
ígérnek annál, mint amit ezen a földön megkaphatnánk. Jézus azt mondja, hívj meg 
olyanokat, akik nem tudják neked visszafizetni, és Isten majd visszafizeti neked ezt az 
ítéletkor (14:14). Amikor Jézus elküldte követőit az első evangelizációs missziós útjukra, 
úgy utasította őket, hogy gyógyítsák meg a betegeket, és utazzanak egyszerű módon, 
éljenek olyan egyszerűen, mint a szegények, akik felé szolgálni fognak. (Lukács 9:3; 
10:4). (A galileaiak 70-90%-ban elszegényedett földművesek voltak. A halászok nem 
voltak a szó szoros értelmében gazdagok, de sokkal jobban éltek, mint a galileaiak 
nagy többsége.) A szolgálatra kellett összpontosítaniuk, nem társadalmi státuszukra, 
vagy az ezért járó jutalmazásra.
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Habár Jézus nagy könyörületet tanúsított a szűkölködők felé, és befogadta azokat, 
akik magukat bűnösöknek mondták, nagyon kemény volt azokkal, akik vallási vagy 
társadalmi szempontból elégedettek voltak magukkal. Amikor a leginkább elégedett 
vagyok, gyakran nagyon önelégült is egyben, és akkor van szükségem a legkeményebb 
szavakra, amelyek megragadhatják a figyelmem. Gyanítom, hogy a legtöbb ember ma is 
– mint akkoriban, hasonlóképpen veszélybe sodródik, amint az élet kényelmessé válik. 
Jézus nem fukarkodott az ilyen kemény szavakkal, hogy hallgatói megszabadulhassanak 
önelégültségüktől. Beszélt egy bolond gazdag emberről is, aki felhalmozott magának 
mindenféle anyagi és más javat ahelyett, hogy mások szükségeivel törődött volna; és 
ahelyett, hogy a mennyben 
gyűjtött volna kincseket 
magának, hátra hagyta 
teljes vagyonát, mikor 
meghalt és a pokolba került. 
(Lukács 12:16–21). Jézus 
nem mondja el pontosan, 
miért került a pokolba egy 
másik gazdag ember is. 
(Lukács 16:23). Ami viszont 
talán nyomra vezethet, 
az az, amikor megemlíti, 
hogy ez a gazdag ember 
még életében elnézte, 
ahogy Lázár az ő házának 
küszöbén éhen hal. (v. 25) 
Jézus ezt a példázatot jó 
néhány, még meg nem tért 
vallásos embernek szánta, 
akik „szerették a pénzt” 
(16:14). Az, hogy nincs senki, aki így éhezne a mi ajtóküszöbünkön, nem fog minket 
szükségszerűen megmenekíteni a bajtól. Társadalmunk túlságosan kifinomult azt 
tekintve, hogy megtűrne ilyen látványt a küszöbeinken. Mégis, ha tudunk hasonló 
szükségekről, éhezésről, felelősek maradunk. 

Jézus figyelmeztetése a szegényekről való gondoskodást illetően nem arra utal, 
hogy cselekedetek által igazulunk meg; a Biblia világosan kifejti, hogy csakis hit által 
üdvözülünk. Viszont sok olyan ember van, aki kereszténynek nevezi magát, de ezt 
sosem demonstrálja azon keresztül, ahogyan él. Minden újszövetségi írónál az igazi 
hit, csak úgy, mint az igazi keresztény könyörület, konkrét kifejezési módot követel. 
Jakab figyelmeztet levelében arra, hogy az olyan hit, melynek nincsenek vele járó 
cselekedetei, nem igazi, nem üdvöt szerző hit. (Jakab 2:14). Aztán ezt az igazságot 
illusztrálja, amikor megkérdi: „Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és 
nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek 
el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire 
a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, 
halott önmagában.” (Jakab 2:15–17).

Jézus prédikációi sem azt jelentik, hogy a gazdagsággal lett volna baja. Nem az volt a 
probléma, ha valakinek  pénze volt, hanem hogy kinek mije volt, azzal mihez kezdett. 
Jézus jelentős időt töltött el azzal, hogy adószedők felé szolgált. Míg az adószedők 
társadalmilag és erkölcsi szempontból is a perifériára szorultak, anyagi szempontból 
nem mondhatni. Gyakran lecsippentettek annak az összegnek a végéből, amit Róma 
vagy Heródes Antipász követelt a szegényektől, és néha brutálisan léptek fel, amikor a 



17

pénzeket begyűjtötték. Az a hír járta róluk, hogy néha idős asszonyokat is összevertek 
azért, hogy kiderítsék, hol bujkálnak fiaik, akik az adófizetés elől menekültek el. Annyira 
rossz hírnévre tettek szert, hogy néhány egyiptomi falu lakói, miután elmulasztották 
befizetni adóikat, fogták magukat, és mindenestől áttelepültek máshová, és inkább 
új település építésébe kezdtek, amikor meghallották, hogy hamarosan adószedők 
érkeznek. Az adószedők olyan gazdag emberek voltak, akik elnyomták a galileai 
földműveseket, akik felé Jézus is szolgált. Mindezek ellenére Jézus az adószedők felé 
is kinyújtotta a kezét. 

Jézus azt mondta, hogy a gazdag ember bejuttatása az Isten királyságába olyan, mint 
egy tevét átjuttatni a tű lyukán. (Néhány modern író legjobb igyekezete ellenére, a 
„tű lyuka” ugyanazt jelentette azokban az időkben is, mint ma; szerintük Jézus itt a 
„tű lyuka” nevű kapura gondolt, amely Jeruzsálemben található, amit viszont csak a 
Középkorban építettek meg.) Jézus valószínűleg egy hiperbolával élt itt, mivel azért 
néhány gazdag ember is követőjévé lett. Zákeus, a gazdag adószedő, egész vagyona 
felét szétosztotta a szegények közt, és felajánlotta, hogy mindenkinek négyszer 
annyit fizet, mint amennyivel megkárosította (amely valószínűleg emiatt komolyan 
leapasztotta a magának megtartott fél vagyont is; Lukács 19:8). A gazdag Arimátiai 
József még Jézus legközvetlenebb tanítványainak az elkötelezettségét is túlszárnyalta 
akkor, mikor közvetlenül Pilátustól kérte ki Jézus testét. Azzal ugyanis, hogy azonosulni 
mert mások előtt olyannal, akit előtte felségárulás bűntette miatt keresztre feszítettek, 
saját életét kockáztatta, még akkor is, ha ő maga az arisztokráciához tartozott.

Amit Jézus követel minden tanítványától

Nem szabad azt gondolnunk, hogy Jézus csak a gazdagoktól követel dolgokat. Gyakran 
sikerül elolvasnunk Jézus követeléseit anélkül, hogy egy szikrányit is gondolnánk arra, 
hogy azok nekünk is szólnak. Ahogy Dietrich Bonhoeffer rá is mutatott: amikor Jézus 
egy gazdag úrnak azt parancsolta, hogy adja minden vagyonát a szegényeknek (Lukács 
18:22), gyakran több időt töltünk annak a magyarázatával, hogy Jézus csak ezt az 
embert szólította meg, mint azzal, hogy átgondoljuk, milyen vonatkozásai lehetnek 
ránk nézve. Bonhoeffer egy német teológus volt, aki azért halt meg, mert kiállt Hitler 
ellen. Bátran olvasta az Igét élete során, és mindig panaszkodott, hogy a teológusok 
nagyon gyakran abban segédkeznek, hogy kikerüljük Jézus tanításait, ahelyett, hogy 
segítenének engedelmeskedni nekik.

Ellentétben azzal, amit gyakorta gondolunk, Jézus nem csak a gazdag úrnak mondta, 
hogy adja el anyagi javait és gyűjtsön kincseket a mennyben, hanem minden 
tanítványának is (Lukács 12:33). Jézus nem tartotta a pénzt gonosznak, ahogyan 
ezt sokan gondolják róla; inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy számára a pénznek 
semmilyen értéke nem volt önmagában azokhoz az örökkévaló befektetésekhez 
viszonyítva, amelyeket a pénzzel tehetünk meg mások életében (Lukács 16:9–13). 
Megígérte, hogy Isten betölti szükségeinket, ha keresni fogjuk az Ő országát, (12:22–
32) és meghívott bennünket, hogy készítsük elő az Ő országának eljövetelét az által, 
hogy javainkat olyasmikbe fektetjük, amelyek számítanak. (12:33–40). 

Charles Finney, egy 19. századi evangélista, aki vagy félmillió embert vezetett már 
Krisztushoz, egyszer a Lukács 14:33 alapján prédikált egy gazdag gyülekezetnek 
Bostonban. Ebben az Igeszakaszban, miközben a Mennyország áráról beszél Jézus, 
figyelmeztet, hogy senki sem lehet az Ő tanítványa, aki nem képes átadni neki az 
ő tulajdonát képező dolgokat. (14:33). A gyülekezet pásztora, Lyman Beecher, úgy 
zárta le Finney prédikációját, hogy biztosította a gyülekezetet, hogy Isten sosem 
kérné őket arra, hogy adják fel minden vagyonukat – csupán az a szükséges, hogy 
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elméletben „hajlandóak” legyenek megtenni. Finney viszont szembehelyezte magát e 
véleménnyel, és azt válaszolta, hogy Isten bármit követelhet tőlünk – amit csak akar. 
Vagyis ha nem is veszítjük el anyagi javainkat megtérésünk pillanatában, a fölöttük lévő 
tulajdonjogot igen. Finney megértette, hogyha Krisztus valóban Ura az életünknek, 
akkor Ura mindannak is, amink csak van. 

Sokan, akik ma szolgálunk, Jézus első halász-tanítványaihoz hasonlatosan (Lukács 
5:10,11), jövedelmező karrier lehetőségeket hagytunk a hátunk mögött, hogy kövessük 
Isten elhívását. Ezzel kimutattuk, hogy a földi kincseknél többre értékeljük az Ő országát. 
Mégis, gyakran még nekünk is kényelmesebb, hogy elfordítsuk tekintetünket, mint 
hogy fájdalommal szembesüljünk azzal a szenvedéssel, mely szolgálatunk közvetlen 
területén túl húzódik.

Néhány statisztikai adat szerint naponta 35.000 gyermek hal meg alultápláltság és 
megelőzhető betegségek miatt, de ezek a számok már túl elvontak, és túl bénítóan 
hatnak számunkra ahhoz, hogy érzelmileg megragadjanak. Hogy egy kicsit konkrétabban 
és grafikusan fogalmazzak: jogosan dúlt fel bennünket 3000 ember meggyilkolása 
a New York városában lévő World Trade Center ikertornyainak elpusztításakor. De 
a 35.000 tízszer ekkora szám – ennyi gyerek hal meg minden nap. A távolság nem 
szabad, hogy csökkentse a könyörületet. Pál arra buzdította az egyházat a föld egyik 
részén, hogy gondoskodjon a világ más területein lévő gyülekezetekről. (Róma 15:26; 
2Korinthus 8:13,14). 

A statisztikák persze nem ilyen ijesztőek a mi országunkban, de ha a százezres létszámú 
hajléktalanokat vesszük, akik közt tizenéves csellengők is vannak, akiket gyakran 
prostitúcióra kényszerítenek, a dolgok jelentőségének hordereje itt sem kevésbé 
döbbenetes. Bár a statisztikák hasznosak, az Isten Igéje, és az, hogy az igazi emberi 
szükségek területén dolgozni kezdünk, sokkal jobban meg fog minket érinteni, mint 
bármilyen statisztika, mert Isten az Ő szeretetét helyezte a szíveinkbe. A Szentírás 
emlékeztet arra, hogy Krisztus letette életét értünk, és kérdőre von, hogyan is 
utasíthatjuk vissza, hogy gondoskodjunk a szükségben lévő testvéreinkről Krisztusban 
(1János 3:16,17). Korábbi missziós éveim Springfieldben, Missouri államban, 
valamint az utóbbi évek, melyekben egy elszegényedett, s gyakran drogosokkal teli 
lakóövezetben való szolgálattal teltek, olyan arcokkal szembesítettek az utcán, melyek 
elől nem lehet úgy elbújni, mint a statisztikák elől.

Jézus arra hív bennünket, hogy áldozzuk fel életünket az Ő királyságáért. Része annak, 
hogy az Ő országát szolgáljuk az, hogy betöltjük embertársaink szükségeit, mert 
az ember az, ami örökké tartó, legyen az olyan, aki már a testvérünk, vagy olyan, 
akiket Isten azzá akar tenni. (tehát mindenki más; 1Timóteus 2:4; 2Péter 3:9). Az 
olyan missziós szolgálatoktól kezdve, mint a Teen Challenge („Tini Kihívás”) egészen 
a kalkuttai Irgalmas Misszióig, azok a cselekedetek, melyeket könyörületességünk 
vezérel, olyan módokon mutatják be Krisztust, melyek a világ figyelmét Mesterünkre 
irányítják. Ruházzon fel bennünket a Lélek erővel ma is, úgy, mint az első Pünkösd 
idején, hogy Isten szívét megmutathassuk a világnak.

Craig S. Keener, Ph.D., az Újszövetség professzora a Palmer Theological 
Seminary-n (teológiai szeminárium), Wynnewood-ban, Pennsylvania 
államban, valamint tíz könyv szerzője, melyek közül kettő megnyerte a 
Christianity Today (Kereszténység Ma) könyv díjat: The IVP Bible Background 
Commentary: New Testament (150.000 eladott példány); A Commentary on 
the Gospel of Matthew (Kommentár Máté evangéliumához (Eerdmans).
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A könyörületesség 
szolgálatának 

beindítása saját 
gyülekezetünkben 

Írta Heidi Rolland Unruh és Philip N.Olson 

Hiszed, hogy Isten vágya, hogy összetört életeket újíthasson meg, és baj-sújtotta 
környékeket építhessen teljesen át olyan szolgálatokon keresztül, amelyek vegyítik 
az evangelizációt és a segélyszolgálatokat? Vágysz arra, hogy gyülekezeted Krisztus 
jelenlétének jó cserépedényévé válhasson a közösségedben? Mégis, sokkal könnyebb 
elhagyni magunkat, hogy lenyomjanak a szükségek, és elcsüggesszenek az akadályok, 
melyek elmozdíthatnák a gyülekezetet a szolgálat felé. Kérdések vetődnek tehát fel: 
Milyen szolgálatot kéne végeznünk? Támogatni fogja a gyülekezet? Hol találunk rá 
támogatást és főleg munkásokat? Hogy kezdjük el? Milyen lépéseket kell megtennünk, 
hogy eljussunk a következő szintre?

Az emberek hatékony eléréséhez kell látás, cél és tervezés. A Látás azt jelenti, hogy 
meggyőződésünk van arról, hogy Isten egy bizonyos irányba elhívta a gyülekezetet. A 
Cél egyesíti a közösséget az Isten Országának céljaira. A Tervezés pedig lefekteti azokat 
a lépéseket, amelyek betöltik azt, ami a látásban szerepel. 

Hogyan kell törekedenie egy gyülekezetnek arra, hogy meglelhesse ezeket az 
elengedhetetlen hozzávalókat? Egy gyülekezet sem fogja bejárni ugyanazt az utat a 
hatékony helyi misszióban. Minden közösség máshol kezdi, és mindnek egy teljesen 
egyedi felépítése és jellege van, illetve egy meghatározott célközönség felé szolgál. 
Ugyan nincs egy egyszerű 1-2-3 lépéses megoldás a könyörületi szolgálat létrehozására, 
létezik három lépcső, amelyet minden gyülekezet megtapasztal, és mindhárom lépcső 
öt tevékenységi pontot tartalmaz. Néhány pont e szakaszokon belül a bemutatott 
egymás utáni sorrendben alakul ki, máskor viszont egyidejűleg is kifejlődhetnek.

Ahogy a következőket olvasod, kérdezd meg magadtól: Hol tart az én gyülekezetem 
ebben a folyamatban? Mik az erősségeink és gyengeségeink? Ezek segítenek majd, és 
megmutatják, mi legyen a következő lépés, amit meg kell tenned. 

1. lépcső: Az alapok lefektetése

Gondolj gyülekezetedre úgy, mint egy kertre (ld. 1Korinthus 3). Gondosan elő kell 
készíteni a termőtalajt a magok számára. Ugyanígy, az irgalmas szolgálatok is csak akkor 
kelnek majd életre, ha a gyülekezet arra készen áll. A sürgető szükséglet láttán sok 
gyülekezet első felindulásból egyből beindít egy programot. Ha viszont egy program 
elválik a gyülekezet elsődleges és magasabbrendű céljától, elveszítheti szellemiségét, 
és az elvilágiasodás veszélye is fenyegetheti.

Az olyan könyörületi szolgálatok, amelyek nem kapnak alapozást egy támogató, 
egészséges közösségtől, kevésbé valószínű, hogy hatékonyak, és önfenntartóak 
tudnak maradni. Ezért az első kritikus szakasz az, hogy hátra kell lépnünk egyet attól 
a feladattól, hogy szociális alapú szolgálatokat akarjunk kialakítani, és fókuszálnunk 
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kell a gyülekezet identitására, mint ami azoknak a hívők testülete, akik arra hívattak 
el, hogy kövessék Krisztus szolga-példáját, és megosszák Isten szeretetét a világgal. 
Egy gyülekezet szolgálatának saját hitének középpontjából kell erednie. Erősítsd meg 
gyülekezeted elkötelezettségét az emberek elérésére azzal, hogy a szolgálatokat 
olyan alapra helyezed, melyet érett vezetőség, szeretetteljes gyülekezeti kapcsolatok, 
szellemi életerő, és a közösség szükségeinek valamint értékeinek pontos ismerete 
jellemez.

Készítsd föl a vezetőséggel 
megbízott csapatot! 

A szolgálat legtermékenyebb 
vetőágya az olyan egyházi és nem 
hivatásos vezetők csapata, akikben 
ugyanaz a szellemi buzgóság lakik, 
és akikben közös az elkötelezettség 
illetve a teológiai keretek elképzelése 
a helyi misszióra, és akik közt pozitív, 
működő kapcsolatok vannak. C. Gene 
Wilkes azt írja a Jesus on Leadership 
(„Jézus vezetői szerepben”) című 
könyvében: „Akkor kezdhetünk 
vezetésről beszélni, mikor egy Isten 
által kijelentett misszió megragad 
egy embert.” Segíts a gyülekezet 
vezetőinek, hogy „megragadja” őket 
Isten a tanításon, tanácsadáson, 
példamutatáson, valamint más példa 
értékű szolgálatok bemutatásán 
keresztül. Munkálkodj bárminemű 
konfliktus feloldásán a missziós 
vezetői csoporton belül. Imádsággal 
toborozd, és tápláld az ide beépülő 
embereket, akik új elképzeléseket 
tudnak elindítani és vezetni. 

Ismerd saját gyülekezetedet! 

Mindannak, amit a gyülekezeted 
tesz a szolgálata során, abból kell, 
hogy fakadjon, akik vagytok – és ebbe bele kell venned az egyedi identitásotokat, a 
gyülekezet történetét és beállítottságait. Egy gyülekezeti önfeltáró tanulmány fel tudja 
mérni az aktuálisan életben lévő programokat, és felfedheti gyülekezeted erősségeit 
és gyengeségeit, amelyek létfontosságúak egy újabb kihívás felvállalására nézve. Egy 
ilyen tanulmány egyben „pulzust” is mér; megvizsgálja a gyülekezet szellemi érettségét, 
a misszió iránti elkötelezettségét, és a változásokra való nyitottságot, mely egyben 
rámutat, milyen területeken van szükség további képzésre. Szervezz egy csoportot, 
akik információkat fognak gyűjteni a gyülekezetről olyan területeken, mint identitás, 
történet, tagság, teológia, programok, vezetés, szervezés, anyagi források, szellemi 
élet, kapcsolatok és a társas viszonyok. A tanulmány módszerei közt szerepelni szoktak 
az interjúk, a fókusz csoportos megbeszélések és a kérdőívek.
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Készítsd fel a gyülekezetet! 

Nem biztos, hogy a gyülekezetben mindenki kész arra, hogy befogadja a misszióval 
kapcsolatos látást. Vesd meg az alapokat azzal, hogy olyan képzést tartasz, amely 
elmagyarázza az evangelizáció teológiai alapját és a szociális érzékenységet. Ezt 
megteheted prédikációkon keresztül, vasárnapi iskolában való tanítással, külön 
képzéssel és olyan terepmunkával, mely bemutatja a gyülekezeti tagoknak, milyen 
izgalmas lehetőségek előtt állnak. Építsd föl a gyülekezet szellemi életét és munkálkodj 
azon, hogy egészséges kapcsolatok legyenek. 

Mérd föl a közösség közvetlen kontextusát! 

A hatékony szolgálat függ attól, milyen pontos információink vannak a szolgálati 
kontextusról. Egy közösségi felmérés fókuszba állítja azokat a problémás területeket, 
melyek átformálásra szorulnak csak úgy, mint azokat a módokat, melyeken keresztül 
Isten már dolgozik a közösségen belül.

Az első lépés az, hogy definiálnod kell a közösségedet — legyen az egy speciális 
lakónegyed, egy etnikai csoport, vagy egy olyan környék, amit egy bizonyos 
szükségprobléma jellemez. Ismerd meg a környéket demográfiai, kulturális jellemzőit, 
és felépítését. Ismerd meg a benne rejlő értékeket és szükségeket. Alkalmazz sétákat, 
járjátok körbe a környéket kocsival, használd fel a népszámlálási adatokat, használj 
ajtóról ajtóra vitt kérdőíveket, interjúkat és fókusz csoportokat. Azzal pedig, hogyha 
más közösségekkel illetve vezetőikkel is hálózatot építesz ki, elkerülheted azt, hogy 
egy bizonyos szolgáltatásból fölösleg jöjjön létre, ki tudod építeni a megértést és a 
tiszteletet, és jövőbeni társulások magjait ültetheted el.

Táplálj elkötelezettséget a gyülekezetbe a misszió iránt! 

Egyike a főbb, leküzdésre váró akadályoknak sok gyülekezetben az a domináns felfogás, 
hogy a gyülekezet azért létezik, hogy kiszolgálja a tagjai szükségeit. A vezetők dolga az, 
hogy olyan átváltozást idézzenek elő és vezessenek végig, hogy a gyülekezet missziós 
orientáltságúvá váljon. Ez azt jelenti, hogy olyan elkötelezettséget kell táplálni, mely a 
gyülekezeti ház falain túlra nyúl, és mely a közösség hitének és dicsőítésének központi 
motívuma. Biztosítsd, hogy legyenek képzések és különböző tevékenységi lehetőségek, 
hogy eltűnhessen minden faji, társadalmi osztálybeli és képességi akadály, ami csak 
elválaszthatja gyülekezetedet a környék közösségétől.

2. lépcső: A látás felfedése

Egy látás olyan, mint egy portré arról a jövőről, amire a gyülekezeted hívatott, hogy 
azt elvégezze a Lélek erején keresztül. Ebben a fázisban a gyülekezet egy látást észlel 
a könyörületi szolgálattal kapcsolatosan, és szervezésbe kezd, hogy megvalósíthassa 
azt. Ez a látás a közösség identitására alapszik, amely által a gyülekezet betöltheti 
környezete szükségeit és kihasználhatja az ott rejlő lehetőségeket – mindezt azzal a 
vággyal, hogy megoszthassa Isten szeretetét szavakkal és tettekkel egyaránt. Amint 
gyülekezeted szolgálatán a Lélek kenete van, és ezzel összpontosít rá, elkezdhetsz 
stratégiát formálni a meglépendő feladatokhoz.

Keresd Isten látását a szolgálatra! 

Készíts egy listát a lehetséges jövőbeli szolgálatokról. Van olyan speciális terület, melyről 
a gyülekezeted azt érzi, azzal kéne foglalkoznia a szolgálatban – pl. rossz életkörülményű 
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emberek, különböző veszélyeknek kiszolgáltatott fiatalság, segélyekből élő családok, 
vagy éppen bevándorlók? Hol vannak az áthídalandó szakadékok? Milyen kapuk nyílnak 
meg mostanság? Próbáld meg a fókuszt egy vagy két területre leszűkíteni. Dolgozz 
ki egy nyilatkozatot a látásról, amelyben megfogalmazod a szolgálat pontos céljait, 
melyet az elkövetkezendő években a gyülekezetnek kell megvalósítania. Döntsd el, 
hogy ez a látás arra hív-e, hogy egy új programba kezdjetek, egy meglévő gyülekezeti 
programot gondoljatok-e át, vagy egy másik gyülekezet vagy szervezet programjába 
társuljatok-e be.

Oszd meg a látást a közösséggel! 

Amint világos útmutatás kapott a gyülekezet, segíts nekik, hogy magukévá tehessék 
a látást! Próbáld meg kreatívan, tisztán érthetően és következetesen kommunikálni 
feléjük a látást. 

A következő dolgok tartoznak ebbe bele: 

- egy missziós terv, mely magában foglalja a látást; 
- egy logo, ami a missziótok lényegét ragadja meg; 
- különleges alkalmak, mint pl. egy dicsőítő nap, missziós konferencia, elvonulások 
vagy egy koncert, mely a misszióra fókuszál. 
- Aztán kellenek oktatási programok is, mint pl. vasárnapi iskolai óra-sorozat azokról a 
dolgokról, amikkel a gyülekezet foglalkozni kíván. 
- Kellenek különleges vendégek is a közösségből vagy más szolgálatokból, akik 
elmondhatják saját történeteiket. Például, ha a gyülekezeted úgy érzi, arra van vezetése, 
hogy lakásproblémákkal foglalkozzon, tervezzetek be egy „Habitat for Humanity”-vel 
dolgozó hétvégei programot (http://www.habitat.hu/ - a ford.: Magyarországon is 
működő, a nyomorúságos lakókörülmények felszámolására létrejött szervezet), vagy 
járjátok körbe a hajléktalan menedékeket. 

Szervezd meg a szolgálatot! 

Készíts egy részletes tervet (amely tartalmazza a szolgálathoz tartozó tevékenységeket, 
és amely számba veszi a hozzá szükséges anyagi forrásokat, illetve lehetséges 
partnereket, valamint a szervezési és vezetési feladatokat) és a lépéseket, melyeket 
meg kell tenni, hogy az egész beindulhasson – ki fogja végig követni a projekt pontjait, 
mikor kéne kezdeni, és milyen módon érinthet mindez más gyülekezeti dolgozókat, 
illetve más szervezeteket. Döntsd el, hogy az egészet közvetlenül a gyülekezet 
igazgassa és vezesse, vagy esetleg egy különálló nonprofit társaság. Tanulj a legjobb 
tapasztalatokból, és vezéreljenek azok téged a tervezés során, valamint kerüld azt, 
hogy te akard ismét feltalálni a spanyolviaszt! Ezek mellett pedig, mérd föl, hogy a 
jelenlegi gyülekezeti struktúra segíti, vagy éppen akadályozhatja a szolgálati tervet. 

Gyűjts anyagi forrásokat és partnereket! 

Öntanulmányotoknak meg kell neveznie azokat a forrásokat, amelyeket a gyülekezet 
biztosítani tud a program számára — anyagiak, helyigény, munkások (gyülekezetiek 
és önkéntesek), illetve bármilyen speciális felszerelések, amikre csak szükség lehet. 
Ezeken kívül azt is számba kell venni, mire lehet szükség, és mit lehetne beszerezni 
külső forrásokból. Jó befektetésnek bizonyulhat, ha felkerestek egy hivatásos pályázat-
kiírót és támogatásgyűjtőt. Gondolkozz el olyan lehetőségeken, mint a szakmai 
gyakorlatra felvett emberek vagy a közös személyzet. Alakíts ki egy rendszert, ami 
szerint toborozni, illetve felügyelni tudod az önkénteseket. Alakíts ki kapcsolatokat 
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más csoportokkal, akik hasonló céllal jöttek létre. Van-e már, aki jó munkát végez a 
környék közösségében, és hogyan tudnátok együttműködni? 

Hívd össze a gyülekezetet! 

Toborozd össze és készítsd fel a gyülekezeti tagokat, hogy gyakorlati módon 
kapcsolódhassanak a missziós tervhez. Hangsúlyozd, hogy minden egyes tag számára 
szól az elhívás, és mindenkinek van ajándéka a szolgálatra. Használj statisztikákat, 
történeteket, igeverseket, alapelveket és minden olyan dolgot, ami csak megragadhatja 
a tagok szívét, és akcióba lendítheti őket. Egy lelki ajándék-leltár elkészítése alapvető 
eszköz lehet arra, hogy felébressze a gyülekezet szolgálati lehetőségeit. Személyesen 
hívd meg a gyülekezeti tagokat, hogy részt vegyenek a dolgokban saját ajándékaik, 
érdeklődésük, szolgálataik és élettapasztalataikhoz mérten. Tisztán fogalmazd meg az 
önkéntesek munkaleírását. Az önkéntesek képzése segíthet számukra, hogy legyőzzenek 
olyan akadályokat, mint a tétlenség, tapasztalatlanság vagy a bizonytalanság 
érzése. Evangelizációs képzést is tarts, mely felkészítheti az önkénteseket arra, hogy 
magabiztossággal oszthassák meg hitüket.

3. lépcső: A látás folyamatos fenntartása

Ha be is indult már egy szolgálati program, a missziós 
feladatnak még nincs vége. Erőfeszítéseket vesz igénybe, 
hogy a szolgálati látást folyamatosan fenntartsuk, 
nehogy az egy múló szeszéllyé váljon a gyülekezet 
életében. Az Isten által adott küldetés mindig vonzza az 
egyházat, ahogyan Aslan is mondja C.S. Lewis „Narnia 
Krónikáinak” utolsó könyvében, vagyis hogy a cél 
az, hogy előrébb jussunk „egyre feljebb és beljebb.” 
Amiképp személyes elhívásunk arra, hogy szentek 
legyünk, egy élethosszig tartó megszentelődéshez 
vezet, úgy az egyház elhívása a misszióra egy átformálási 
folyamat, amiben Isten érettségre vezeti, kicsiszolja és 
megtisztítja az Ő népét saját céljaira. 

Nevezd nevén a félelmeket és a konfliktusokat! 

A látással rendelkező vezetők szembesülni fognak azzal, hogy a változásoknak sokan 
ellenállnak. Egy új dolog kipróbálása nyugtalanságokhoz és néha szakadásokhoz is 
vezet. Segíts a gyülekezetnek, hogy felmérhesse azt, mibe fog ez kerülni, és milyen 
javakkal szolgál. Ha dolgoztok azon, hogy egészséges egyensúlyban maradjon a 
misszió, a dicsőítés, a tanítványozás és a közösségi élet gyakorlása, az csökkentheti 
a viszálykodás esélyeit. A konfliktusokra és aggodalmakra mindig építően reagálj, 
és használd fel a feszült pillanatokat arra, hogy a gyülekezet újra felmérhesse, mik 
a prioritásai és paradigmái. Ajánljuk Jim Herrington, Mike Bonem, és James H. Furr 
könyvét, a Leading Congregational Change: A Practical Guide for the Transformational 
Journey („Gyülekezeti változás vezetése: Gyakorlati útmutató egy átváltoztató 
utazáshoz”) című útmutatót, mely ennél részletesebben körvonalazza, hogyan kell 
egy gyülekezetet ismét a misszió felé irányítani. 

Építs ki folyamatos elszámolhatóságot! 

Alakíts ki kritériumokat, amelyek alapján fel tudsz mérni minden erőfeszítést. 
Hatékony ez a szolgálat és eléri a kitűzött célokat? Az erőforrásokat hatékonyan 
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tudjátok felhasználni? Ápoljátok a kapcsolatokat az önkéntesek 
és azok közt, akik a szolgáltatásokban részeülnek? Jutnak hitre 
emberek, illetve újulnak meg a hitükben a szolgálat hatására? 
A gyülekezet, a közösség, és a mentorok visszajelzései alapján 
értékeld ki, mindenre kiterjedő, hatékony-e a szolgálat és 
hűséges marad-e a gyülekezet elhívásához. Ismerd fel azt a jó 
munkát, amit Jézus nevében végzett el a gyülekezet (2Korinthus 
9:12). Tervezz egy évente megrendezett dicsőítő alkalmat, mely 
Istent dicsőíti azokért a gyümölcsökért, melyeket gyülekezeted 
könyörületi szolgálatán keresztül érlelt az Úr.

Képezz ki új vezetőket! 

Kerüld el a kiégés veszélyét azzal, hogy kijelölsz és kiképzel új 
vezetőket. Fektess be a következő generációba azzal, hogy 
elkezdesz dolgozni a fiatalok körében, hogy már jó korán 
elültethesd bennük a missziós központú gondolkodást. Ápold 
a kapcsolatod jelenlegi és későbbi potenciális vezetőségi 
tagokkal. 

Tartsd frissen a látást! 

Folyamatosan, és a gyülekezeti valamint közösségben végbemenő 
változások fényében igazítsd a prioritásokat és a futó projekteket, 
miközben megerősíted missziód fő célját. Segítsd azokat, akik 
részt vesznek benne, hogy szolgálatukat össze tudják kapcsolni 
hitükkel; tedd ezt úgy, hgoy alkalmakat biztosítasz, hogy lelkileg 
felfrissülhessenek, átgondolhassák szolgálatukat, és el tudjanak 
vonulni. Folyamatosan támogasd meg a szolgálatokat imával 
és kérd a Szentlélek folyamatos kenetét. Ne engedd, hogy 
a látás elhalványuljon, eltűnjön, és akadályozd meg ezt úgy, 
hogy kiépítesz egy követelmény rendszert annak érdekében, 
hogy a vezetőségi tagok és a kulcs feladatokat ellátó munkások 
magukévá tehessék a gyülekezet misszióját. 

Növekedj tovább! 

Keresd azokat a lehetőségeket, melyeken keresztül a szolgálat egy 
újabb szintre juthat. Ha a gyülekezeted egy népkonyhát támogat, 
ez kifejlődhet olyan módon, hogy átalakul szakács-iskolává, 
amely ezzel kapcsolatos munkára képezhet ki embereket. Egy 
ilyen fajta oktatóprogram partnerkapcsolatot is teremthet a helyi 
iskolákkal. A bevándorlókkal kapcsolatos szolgálat beindíthat egy 
levelező kampányt is a bevándorlási szabályokkal kapcsolatban. 
Ugyanígy, folyamatosan növekedj kapcsolataid, és szellemi életed 
mélysége terén. Tágítsd a lehetőségek tárházát azok számára, 
akik felé szolgáltok, hogy minél több féle módon találkozhassanak 
Isten szeretetével: pl. Biblia órákon keresztül, imakörökben 
és barátkozós evangelizáción keresztül. Lépj kapcsolatba más 
gyülekezetekkel vagy gyülekezetközi szervezetekkel, melyek 
hasonló látással rendelkeznek, hogy gyülekezeted a megfelelő 
tanácsokat, szakértelmet és bátorítást kaphassa.

Heidi Rolland Unruh korábban a 
Congregations, Communities and 
Leadership Development Project 
társigazgatója volt az Eastern 
University (egyetemen), St. Davids 
városában, Pennsylvania államban. 
Ezek mellett politikai elemző is 
volt, aki szociálpolitikára, és a 
hit-alapú közösségi munkákra 
szakosodott az Evangelicals for 
Social Action szervezettel. Továbbá, 
a következő könyv társszerzője: 
Churches That Make a Difference: 
Reaching Your Community With 
Good News and Good Works („A 
gyülekezetek, melyek változásokat 
hoznak a világba: Hogyan érheted 
el környezetedet a jó hírrel és 
jó cselekedetekkel”), melyet 
Ronald J. Siderrel és Philip N. 
Olsonnal írt (Baker Books, 2002). 
Férjével, Jimmel, a „Faith” („Hit”) 
nevű Mennonita Gyülekezetet 
pásztorolják, Hutchinson-ban, 
Kansas államban.

Philip N. Olson korábban az 
Evangelicals for Social Action 
szociális szervezet gyülekezeti 
kapcsolatok részlegének alelnöke 
volt, valamint a Network 9:35 
(„9:35-ös Hálózat”) igazgatója, 
mely anyagi forrásokkal és 
szervezeti kapcsolatokkal látja el 
a gyülekezeteket és a hit-alapú 
szervezeteket. Wynnewood-ban él, 
Pennsylvania államban.
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Befejezés 

Kezd el kicsiben, ha kell, de a lényeg, hogy elkezdd! Ne késleltesd a szolgálat 
beindítását, míg a gyülekezet nem teszi magáévá teljesen a látást. Ha tüzet akarsz 
gyújtani a gyülekezetben, a tűzhöz szükséges oxigén a „tettekben rejlik”, ahogy 
egy lelkipásztor is tanácsolta. Imádkozz, majd indítsd el a szolgálatot. Időközben a 
gyülekezet talán életmentő szavakat juttathat el olyannak, akinek szüksége van arra, 
hogy megtapasztalja Isten irgalmát. Krisztusban minden gyülekezet azt a parancsot 
kapta, hogy „gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (János 15:16). 
Ez az ígérete tartsa meg gyülekezetedet a könyörületi szolgálatok felé vezető úton.

Mit tehet a gyülekezet?
Eszközök a lakóközösség tanulmányozásához

Írta Ronald J. Sider, Philip N. Olson, 
és Heidi Rolland Unruh

Olyan módszerek, amelyek segítségével megismerheted a közösséget, ahol 
gyülekezeted elhelyezkedik: 

Népszámlálsi adatok és más publikált jelentések: Ezek az adatok gazdagon 
ellátnak bennünket demográfiai információkkal, és számon tartják a 
különböző trendek változásait is. Más féle tanulmányok is elérhetőek 
lehetnek a helyi főiskolán, egyetemen, iskolai vezetőségnél, kereskedelmi 
kamaránál vagy egy másik gyülekezetnél.

Térképek: Szerezz, vagy készíts egy részletes térképet arról a környékről, 
ahol a gyülekezeted van.  Lásd el kis jelekkel, szimbólumokkal, amelyek 
valamilyen lakóközösséget jelölnek: saját tulajdonban lévő házak, bérházak, 
elhagyatott épületek, üzlethelységek, iskolák, nonprofit intézmények, állami 
intézmények (posta, rendőrség, szociális iroda), fiatalok által kedvelt helyek, 
utcai ill. köztéri helyek, ahol fiatalok találkozni szoktak, gyülekezeti házak stb. 
Adj nekik fontossági szintet színek szerint; melyik kulcs fontosságú, melyik 
jelöl szükséget, illetve hol lelhettek potenciális partnerekre.

Felmérések, kérdőívek: Használj írott vagy szóban lekérdezhető kérdőíveket 
és kérd meg a környék lakosait, hogy nevezzék meg a helyi szükségeket, 
problémákat és a hely jó tulajdonságait. A legjobb, ha a felméréseket 
ajtóról ajtóra járva végzik a gyülekezeti tagok. Ha a gyülekezeti tagok nem 
a helyi lakóközösségből származnak, próbáld őket párba állítani olyan helyi 
lakosokkal, akik ismerik a környéken élőket.

Interjúk: Készíts interjút a környék vezetőivel, és olyanokkal, akik 
bennfentesnek számítanak ebben a lakóközösségben (megválasztott 
tisztviselők, az üzleti élet irányítói, más pásztorok, hosszú ideje itt élő 
emberek). Kérdezzétek meg őket, milyen tapasztalataik és meglátásaik 
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vannak a közösséggel kapcsolatban, illetve, hogy mit gondolnak a 
gyülekezetetekről. Kérdezd meg tőlük, szerintük hogyan tudnának segíteni a 
gyülekezetek a lakóközösségnek.

Lakóközösségi információs munkacsoport: Hívj meg egy válogatott szakértői 
csoportot — iskolaigazgatót, városi önkormányzati képviselőt, rendőrtisztet, 
üzletembert, és egy képviselőt a környék szervezetéből — egy találkozóra 
a gyülekezetben. Kérd meg őket, hogy tartsanak egy rövid beszámolót a 
környék közösségéről, és hogy válaszoljanak kérdésekre. Szerepeljenek 
ebben olyan gyülekezeti tagok is, akik a környék közösségében dolgoznak, 
különösen olyanok, akik szolgálat jellegű munkát végeznek, mint pl. 
egészségügyi dolgozók vagy tanárok. 

Fókusz csoportok: Gyűjts össze egy csoportot olyan emberekből, akik 
a környéken laknak, kérd meg őket, hogy osszák meg meglátásaikat. A 
csoportok vagy a tágabb értelemben vett közösség sokféleségét tükrözik, 
vagy van egy közös, kulcsfontosságú jellemvonásuk (mint pl. hogy idősek, 
vagy tizenévesek szülei). Kezdd azzal, hogy általánosabb kérdéseket teszel 
fel azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményük a közösségi életről, és mik 
a megfigyeléseik. Ahogyan egyre világosabb lesz a szolgálattal kapcsolatos 
látás, a fókusz csoportok bizonyos célirányos kérdéseket fognak kapni (mint 
pl. az, hogy milyen szolgálatokra van szüksége az idősebb embereknek, vagy 
hogy a helyben lakók szerint mitől lehet az, hogy olyan sok tizenéves lány 
teherbe esik).

Megfigyelés: Szervezz vizuális felméréseket gyalogosan és autóval is 
(„szélvédős felmérés”). Vásárolj, étkezz valahol a környéken, és járd körbe a 
helyet tömegközlekedéssel; menj el nyilvános helyekre, mint pl. parkokba, 
könyvtárakba és szociális intézményekbe; menj el nyilvános eseményekre, 
mint pl egy Little League meccsre (ez egy gyerekek számára megrendezett 
nonprofit baseball liga neve – a ford.), vagy egy városi szintű megbeszélésre; 
jelentkezz önkéntesnek helyi nonprofit szervezetekbe.

Ronald J. Sider, Philip N. Olson, és Heidi Rolland Unruh, Churches That Make 
a Difference: Reaching Your Community With Good News and Good Works 
(„A gyülekezetek, melyek változásokat hoznak a világba: Hogyan érheted el 
környezetedet a jó hírrel és jó cselekedetekkel”) (Grand Rapids: Baker Books, 
2002), 263. munkája nyomán.

TONHAL Portál
Prédikátoroknak, gyülekezeti és missziós vezetőknek - 
mindenkinek, aki szolgálja és építi Isten Országát!

8000 prédikáció tematikusan feldolgozva, három online 
magazin a missziómunka különböző területeiről, több mint 
100 külföldi szervezet, kiadó és szerző írásai magyar nyelven! 
Egyedülálló adatbázis, széleskörű források, gyakorlati 
szemlélet, több mint 1000 felhasználó. Csatlakozzon Ön is!

www.theologion.hu
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Engedjétek el pásztoraimat, 
hogy felkészíthessenek és 

felszereljenek gyülekezeteket a 
könyörületi szolgálatokra!

Írta Brad Smith

Egy lelkész barátom épp túl volt egy óriási, több éve tartó gyülekezetépítő kampányon, 
amely már nagyon régóta célja volt hosszú távú szolgálatának az egyik gyülekezetnél. 
Idősebb volt, bölcsebb és nagy tiszteletnek örvendett. Néhányan meg is kérdeztük 
tőle: „Most, hogy a gyülekezetépítés befejeződött, végre egy kicsit te is élvezed a 
gyülekezetedet?”
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„Nem-nem.”, mondta. „Úgy tűnik, minél nagyobbak leszünk, annál jobbakká válnak 
programjaink, és én annál kevésbé élvezem. Néha azon tűnődöm, miféle szörnyet 
hoztam létre. Az emberek bejönnek az épületbe vasárnap reggel, és állandóan egy 
jobb show-t akarnak: „Nevettess meg!”, „Ríkass meg!”, vagy „Adj egy morzsányi bibliai 
tanítást, hogy azt érezzem, növekedem.” Valamikor volt egy gyülekezetem. Most azt 
érzem, mintha fogyasztóim lennének – és ők csak a legjobb vallási termékeket és 
szolgáltatásokat akarják fogyasztani. Úgy érzem, a végsőkig feszítik a húrt, és a végén 
engem fognak kiküldeni, hogy osszak szét hirdetéseket. Kisebb hadseregünk van már 
kiscsoportokból, akik állandóan együtt vannak, és sosem szóródnak szét. Adtunk nekik 
egy 13 hétre szóló kiscsoportos tananyagot, amely arról szól, hogyan kell szolgálni az 
emberek felé a helyi közösségben. Annyira élvezték ezt, hogy szinte alig várták, hogy 
ebben a kiscsoportban belekezdhessenek egy újabb tanulmányba. Fizetett munkásaink 
vannak, akiknek az a feladata, hogy kiképezzék az embereket, hogy több szolgálatot 
végezzenek; de az egész eredménye az, hogy még inkább azt várják el, hogy mindent 
ezek a munkások végezzenek el helyettük.”

Aztán így folytatta: „Vannak könyveim a célirányos gyülekezetről, a kiscsoportos 
gyülekezetről, aztán a ’10 kulcs az egészséges gyülekezethez’ témáról, illetve az 
evangelizáló gyülekezet öt alapkövéről. Nekem viszont a fogyasztó gyülekezet 
ellenszeréről szóló könyvre lenne szükségem. Teljesen elvesztettük azt a lelkiséget, 
amelytől igazán nagyszerű lehet egy gyülekezet.”

Ennek a pásztornak a gyülekezete rendelkezett látással és vezetéssel is, de egy rejtett 
szennyezés folyamatosan rombolta egészségét. A pásztor minden vasárnap – néha 
könnyek közt – prédikált a szolgálatról, az áldozatról és arról, hogy alá kell vetnünk 
magunkat Istennek. De szolgálatának heti egy órás hatása az emberekre nem volt 
elég ahhoz, hogy megfordíthassa vele az események sodrát – vagyis, hogy visszaverje 
azt a hatást, ami a maradék 167 órában éri őket, amelyben gyülekezetének tagjait a 
fogyasztói társadalom üzenetei szinte agyon bombázzák. Igazság szerint, akármelyik 
gyülekezet hasonló gondokkal küzd, ahol földrajzi okokból és időben is a vasárnap 
reggeli tevékenységek állnak a központban. 

Sok ember úgy tekint a könyörületi szolgálatra, mint egy fontos opcióra, melyet a 
gyülekezete arra használhat, hogy a környéken, a városukban többen megismerjék 
őket. Így Krisztus parancsa, hogy etessük a szegényeket, öltöztessük a mezíteleneket, 
hogy meglátogassuk a börtönben élőket, és jelentős átváltozások szemtanúi legyünk 
a hátrányos helyzetű környékek lakóinak testi, érzelmi és szellemi életében – csupán 
opció a számukra. 

Mégis, ha a vezető lelkész és a gyülekezet vezetői rájönnek, hogy a könyörületi szolgálat 
a legjobb titkos fegyver lehet arra nézve, hogy a tanítványságot bevihessék az emberek 
életébe a hét minden napján, és annak mind a 24 órájában, valamint hogy a harcot a 
gyülekezeten kívül lehessen megharcolni, az emberek fogyasztói hozzáállása (amelyet 
a gyülekezetbe hoznak), és a könyörületi szolgálatokkal kapcsolatos megközelítésük 
hirtelen más értelmet nyer. Ezelőtt a könyörületi szolgálat egy plusz program volt. 
Most viszont ez a hajtóereje lehet egy gyülekezeten átmenő változásnak, mely a 
közösség ellátása és az ellátó rendszerek kialakítása felé tolódik. Ezeknek az ellátó 
rendszereknek a használata nem csak azt a célt szolgálja, hogy szimplán meg tudjuk 
tartani azokat, akik eddig ki-be járó látogatóink voltak valamint, hogy feltöltsük a 
gyerekóráinkat tanárokkal – hanem, hogy tanítványokat képezzünk ki. 
 
A konzumerizmus ellen folytatott, minden fronton indított háborúnak többet kell 
jelentenie a lelki ajándékokról és a szolgálati lehetőségekről való prédikációknál. 
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Az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt az olyan prédikációk száma, melyek a 
lelki ajándékok felfedezéséről szólnak, illetve arról, hogyan kell őket a szolgálatban 
felhasználni. Mégis, a legtöbb gyülekezet úgy találja, hogy legjobb esetben 10%-a a 
hallgatóságnak az, akik tényleg alkalmazzák is azt az önkéntes szolgálatokban. 

Erre a pásztorok első reakciója az volt, hogy magukat kezdték el okolni; valahogy a 
prédikáció nem sikerült elég jól ahhoz, hogy a maradék 90%-ot cselekvésre késztesse. 
Úgyhogy, még több prédikáció hangzott el az Efézus 4-ről, a Róma 12-ről vagy az 1 
Kor. 12-ről. Újabban a gyülekezetek nagy választékkal ellátott szolgálati expókat 
használnak, hogy választ csikarhassanak ki az emberekből a szolgálati felhívásokra. 
Ezek az expók 50% feletti szolgálati jelentkezést produkálnak a prédikáció napján, de 
a hosszú távú eredmények azt mutatják, hogy a jelentkezők csupán 10%-a változtat 
az életmódján. A vasárnap reggelek önmagukban nem képesek megmozgatni egy 
gyülekezetet a hét minden napján, és nem képesek abból egy, a közösség felé szolgáló 
gyülekezetet építeni. 

A gyülekezetek mozgalma, amelyet a könyörületi szolgálatokra helyezett nagyobb 
hangsúly jellemez, néha a „laikus felhatalmazás” nevet kapja – ami azt jelenti, 
hogy felszabadítjuk a laikus embereket az alól, hogy többé ne érezzék magukat 
alkalmatlannak, vagy felkészületlennek. Valójában, ez ugyanúgy fog szólni a gyülekezeti 
szolgálók felhatalmazásáról is – ami annyit jelent, hogy felszabadítjuk ezeket a 
szolgálókat saját irreális elvárásaik, valamint gyülekezetük lehetetlen elvárásai alól. 

Miután tanulmányoztam több száz 
hatékony ellátó gyülekezetet, három 
alapvető alapelv merült fel minden olyan 
gyülekezetnél, amely embereket képez 
ki és indít el a könyörületi szolgálatok 
területén. 

1. A gyülekezeti vezetőség látható 
támogatása arra nézve, hogy az embereket 
bátorítják a szolgálat végzésére

A prédikációk emlékeztetik az embereket, 
hogy az érettség nem jön el az életünkbe 
szolgálat végzése nélkül. Ebbe tartoznak 
olyan prédikációk is, melyek az elhívásról, 
az ajándékokról és a szolgálatokról szólnak. 
Idővel nyilvánvalóvá válik azok számára 
is, akik a prédikációkat csak elszórtan 
hallgatják, hogy a hatékony tanítványság 
többet kíván, mint a vasárnapi jelenlétünk 
az Isten házában: mert ahhoz a hét során 
végzett szolgálatok is hozzá tartoznak. 

Vannak erőfeszítések arra nézve, hogy 
sikerüljön kiépíteni egy olyan belső kultúrát 
a gyülekezeteken belül, ahol a tagokkal 
szembeni természetes és normális elvárás 
a szolgálat. A gyülekezeti vezetőknek fel 
kell mérniük, hogyan végzik saját dolgukat: 
nehogy olyan, vegyes üzenetet adjanak 
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ki az emberek felé, mely engedélyez bármiféle apátiát. Ezek után személyes példán 
keresztül kell bemutatniuk a tagok felé, hogyan kell jól szolgálni a közösség felé. Rá 
kell mutatniuk olyan emberekre, akik példái annak, milyen is egy érett keresztény 
– prédikációkon, illusztrációkon, vagy történeteken keresztül, melyek gyülekezeti 
hírlevelekben jelennek meg, vagy olyan példákban, amiket az újonnan csatlakozottak 
óráin hoznak föl. 

Egy little rock-i gyülekezet olyan karácsonyi üdvözlő lapot küldött ki, amin a gyülekezeti 
tagok sportszurkolókhoz hasonló ruhákban voltak lefényképezve, zászlókkal a 
kezükben, amelyekre a következő feliratot tették: „Mi szurkolunk nektek, miközben 
ti a szolgálatot végzitek!”. Egy Los Angeles-i gyülekezet nem csak a misszionáriusok 
közt alkalmaz kiküldött szolgálókat, hanem a tanárok, a rendőrök, farmerek és a 
háziasszonyok körében is, mivel szimbolikus értelemben munkájuk minden eszközét 
a gyülekezetük küszöbére helyezik, és ezért misszionáriusként küldik ki őket a 
munkahelyeikre. Más gyülekezetekben az a szokás, hogy nagyon odafigyelnek arra, 
hogy az új tagokat ne közvetlenül a pásztor, hanem kirendeléssel nem rendelkező 
vezetők üdvözöljék, látogassák és vezessék. Ha ezek a vezetők hűségesek a gyülekezet 
pásztorához, és a gyülekezet látását és küldetését képviselik és kommunikálják, az az 
új tagok számára tiszta jelzéssel bír, és azt mutatja, hogy ez egy olyan gyülekezet, ahol 
a pásztor meghatalmazásokat ad, és nem hatalmat gyakorol. 

2. Az egy darabban szőtt rendszer, 
amely a szolgálat felé mozdítja 
az embereket

Míg sok szakmánál sokkal 
eredményesebb, ha képzési 
rendszerekben oktatják, a 
pásztori hivatásnál ez nem annyira 
hatékony. A farmerek megértik, 
hogy a sikeres termés egyik kulcsa 
az ültetésen és betakarításon 
túl a termőföld előkészítése, a 
magválogatás, a rovarmentesítés, 
a környezetvédelem, valamint 
a betakarítás utáni szerződések 
megkötése a forgalmazókkal 
és felvásárlókkal. Egyszóval, ez 
mind része a teljes rendszernek, 
amelyet gazdálkodásnak hívunk. A 
farmerek tisztában vannak azzal, 
hogy sokkal jobb egy hármas 
átlagot elérni az összes részben, mintsem csillagos ötösre megcsinálni néhányat úgy, 
hogy közben bizonyos részeket teljesen kihagyunk. Ez az egész egy egybevarrt rendszer, 
ami sikerhez vezet, nem pedig csillagos teljesítmény, mely csak bizonyos területeken 
mutatkozik meg. 

Ugyanez igaz az ellátó gyülekezetre is. A rendszernek vannak standard részei, amelyek 
közül egyet sem lehet kihagyni. Rick Warren  egy baseball pálya alaprajzát (gyémánt 
alakú) használta a The Purpose Driven Church („A céltudatos gyülekezet”) című 
könyvében, hogy illusztrálja az ellátó rendszereket, ahol a bázisok, és mérföldkövek 
összeköttetésben vannak. Ez alatt az egyszerű kommunikációs keret alatt helyezkednek 
el az alkotóelemek, amelyek az egészet működtetik:
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Asszimilálódás. Ez a folyamat segít a látogatóknak, hogy megismerjék a 
gyülekezetet és eldönthessék, hogy csatlakozni akarnak-e. Ez kimerülhet olyan egyszerű 
cselekedetekben is, mint az új arcok felismerése és üdvözlése – és elmehet egészen 
az internetes célmarketinges tevékenységekig, külön parkolóhelyek biztosításáig, 
vasárnap reggeli fogadásokig, látogató csoportokig, bemutató videók használatáig, 
valamint az erre kijelölt emberek munkájáig.
 
Biblikus alapok. Az új tagok tanítást kapnak az ajándékokról, az elhívásról 
és a szolgálatról. A korai időkben az emberek felismerték, hogy az önkéntes munka 
– „választhatom, hogy szolgálok másokat” – a Szentírást vizsgálva, attól teljesen 
idegen gondolat. Arra teremttettünk, hogy szolgáljunk. Más alapvető gondolatokat is 
tanítanak még erről a Róma 12:3-8, az Ef. 4:11-16, az 1Kor. 12, a Jakab 1:22-27 részeiből 
a tanítványságról és a növekedésről szóló tételek, illetve a gyülekezet legfontosabb 
alapelvei mellett. 
 
Felfedezés. Az embereket tanítjuk lelki ajándékaikról és elhívásukról. Mivel ezt 
a tanítást különböző szinteken megismételhetjük az évek során, a kezdő csoportnál 
érdemes, ha először leginkább az odaadó, és lelkes szolgálatra fókuszálunk. A lényeg 
nem az, milyen mérési eszközt használunk. Sokkal inkább abban rejlik a kulcs, 
milyen viszonylagos kontextusban vagy kiscsoportban történik meg a felfedezés. Az 
ajándékokról nem valamiféle „ez az én beteljesedésemre van, és nem nézek kifelé” 
módon tanítunk. Sokkal inkább úgy, ami ezt vallja: „Ez Isten egyházáról szól és arról, 
hogy Isten megáldott engem képességekkel, melyeket arra tervezett, hogy azokkal 
mások felé szolgáljak.”

Párosítás és elhelyezés. Ez a folyamat összeköti az egyes ajándékokat és 
elhívást azzal a hellyel, ahol lehetőség van a szolgálatra. Ez a rendszer legnehezebben 
felépíthető része. Kisebb gyülekezetekben a felfedezést végző személy és a 
kiválasztott szolgálatok vezetője közti átadás néha egy-egy rövid telefonhívás, vagy 
a parkolóban történt kézfogás alkalmával történik meg. Nagyobb gyülekezeteknél 
a név és a választott szolgálat adatbázisba kerülnek. Minden szolgálati területre 
van egy kijelölt személy, akit szolgálati összekötőnek hívnak (ritkább esetben annak 
az adott szolgálatnak az igazgatója), aki felelős azért, hogy felhívjon bárkit az újabb 
emberek közül, aki csak érdeklődést mutatott a szolgálatban. A szolgálati összekötő 
felelős továbbá a folyamatban lévő képzésekért és a saját szolgálati területén dolgozó 
emberek továbbképzéséért, és gyakran negyedéves értekezleteket is szerveznie kell a 
többi összekötővel közösen. 
 
Oktatás/edzés és megbecsülés. Az embereket legjobban a szolgálat 
közben lehet tanítványozni, nem pedig egy tanterem padjaiban. Mégis, időt kell 
szakítani a képzésre és a gondolkodásra. Ezek mellett Isten szükségesnek látja, hogy 
megbecsüljük az embereket. Az pedig csodákra képes, ha a vezetők ezt rendszeresen 
ki tudják ezt fejezni.  

Az olyan gyülekezetek, melyek kiscsoportok köré szerveződtek, megtalálták már 
ezt a lépcsőt, mely szinte ellenszérum arra a befelé forduló, és személyes igényekre 
összpontosító látásmódnak, amely gyakran károsan hat a kiscsoportok egészséges 
működésére. Amikor egy kiscsoport központi célja az lesz, hogy elgondolkodjon 
és felkészüljön valamilyen könyörületi szolgálat végzésére, egyben egy erőteljes 
tanítványozó központtá is válik ezzel, mely folyamatosan működik, és amely a 
Bibliatanulmányozást és a közösségi életet egy áldozatkész, életeket megváltoztató 
szolgálattá teszi. Mégis, a kiscsoportok gyakran nem látnak túl saját szükségeiken, ha 



32

csak a vezető erről nem tanítja őket célirányosan, illetve nem válnak elszámolhatóvá 
– amit az ellátó rendszer lehetővé tesz.
 
A csatarendbe fejlődés és átváltozás. Mivel az emberek nagy 
részéről az olvasható le, hogy már első gyülekezeti tartózkodásuk után szívesen 
megtalálnák helyüket, kell, hogy legyen a folyamatnak egy olyan előre kigondolt része, 
mely szolgálati lehetőségekkel kapcsolhatja össze a szolgálni vágyókat a gyülekezet 
falain túl. Ebben beletartozhat egy olyan csapat, akik folyamatosan kapcsolatokat 
építenek ki különböző ügynökségekkel a helyi közösségben, és akik helyet készítenek 
a szolgálóknak a közösségben, illetve a munkahelyeken.
 
A hatodik lépcső az a „zsanér”, mely megakadályozza, nehogy az ellátó rendszer 
arra szolgáljon, hogy még egy móddá váljon a gyülekezet számára abban, hogy még 
több vallásos terméket és szolgáltatást nyújtson vallásos fogyasztóknak. Négy-öt 
évvel egy gyülekezeti ellátó rendszer felépítése után, gyakran többszörösen összetett 
azoknak a kapcsolati szálaknak a rendszere, mely a gyülekezet és a helyi közösség közt 
húzódik. Ahogy minden egyes új és már régóta meglévő taggal rendszeresen interjúk 
készülnek, a gyülekezet azt fogja látni, hogy sokak kaptak elhívást a gyülekezeten 
kívüli szolgálatra. Ha a rendszer jól működik, az interjú végén a gyülekezeti tag nem 
egy telefonszámot és egy címet fog kapni, hanem egy olyan tag nevét, aki már egy 
könyörületi szolgálati területen dolgozik, és aki fel fogja hívni, és együtt megy vele 
az első találkozóra. Amikor megérkeznek, egyből egy olyan könyörületi szolgálatot 
találnak, mely felhasználó-barát az olyan önkénteseknek, akik már eleve úgy sétálnak 
be, hogy tudatában vannak ajándékaiknak és elhívásuknak. A képzés és az elhelyezés 
előre elgondolt módon történnek, a tanítványozás a követendő norma, az elvárások 
és a szerepek pedig világosak. 

Ezzel ellentétben viszont, ha a forgatókönyv 4-5 évre szól, hogyan kezded el ezt 
a felfejlesztő folyamatot különösen, ha ti egy kisebb gyülekezet vagytok? Ha 15 
emberetek szolgál 15 különböző könyörületi szolgálatban, az azt fogja jelenteni, hogy 
az együttes tanítványozás lehetőségét így elszalasztják, és nem fognak tudni nagyon 
összegyűlni sem, hogy együtt átgondolják 
szolgálataikat. Így munkájuk hatása is 
annyira elaprózódik, hogy szinte alig 
tud hatással lenni másokra, és szinte 
képtelenség lesz másokat is megmozgatni 
a gyülekezetben, hogy kövessék a példát. 
A legjobb mód a kezdésre gyakran az, 
ha kiválasztunk egy, a gyülekezet által 
szponzorált cél-szolgálatot – itt pedig 
észben kell tartani, hogy ezzel sokaktól azt 
kérjük majd, hogy személyes ajándékaikat 
és elhívásukat áldozzák fel egy időre, 
hogy ez által támogathassák a gyülekezet 
fókuszban lévő elhívását egy bizonyos 
számú könyörületi szolgálatra.  

Egy fókuszált cél-szolgálat választását 
a gyülekezet könyörületi szolgálatainak 
területén leginkább egy erre kialakult 
ellenőrző csoport tudja elvégezni, akik 
nyolc kérdést kell, hogy megvizsgáljanak:
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(1) Olyasmi ez, amit a könyörületi szolgálatban kezdők könnyen megtanulhatnak? 
A gyermekek tanítása általában egy könnyebb, kezdőknek is elvállalható szolgálat. A 
börtönben élő felnőttek szakmai képzése viszont már nem. 

(2) Olyasmiben gondolkodunk, amivel sok embert lehet megmozgatni, különösebb 
speciális képzés nélkül is? Például egy használt bútorraktár üzemeltetéséhez sokféle 
és általános jártasságra is szükség van. Egy orvosi klinikának viszont kevesebb és 
kevésbé speciális ajándékokra van szüksége. 

(3) A szolgálat színhelye köthető valahogyan a gyülekezethez? Sok városban vannak 
gazdaságilag válságba került környékek, ahol nagy, régi lakóházak állnak. Viszont, ha 
a korai stádiumban egy közelebbi színhelyet választunk, az gyakran sokkal nagyobb 
gyülekezeti részvételt idéz elő. 

(4) Olyan helyen lenne, ahol Isten már felemelt olyan vezetőket a gyülekezetünkből, 
akik már rendelkeznek kultúraközi elkötelezettséggel, kapcsolatokkal és 
tapasztalattal? A kultúraközi szolgálatban végzett munka bizalom-építő fázisa gyakran 
minimum öt évbe is beletelik – mire el lehet jutni arra a pontra, ahol már bele lehet 
vágni közös projektekbe. Sokan azok közül, akik részesülnek a könyörületi szolgálat 
javaiból, tapasztalták már, hogy jó szándékú emberek úgy segítettek nekik, hogy közben 
nem ismerték fel a szolgálatban részesülő ember értékeit, ajándékait és potenciáljait. 
Keresd, Isten hol jár előtted, ahol előkészített számodra kultúraközi, bizalmon alapuló 
kapcsolatokat, melyekbe Ő már olyan gyülekezeti tagokat is odakészített, akikről 
lehet, hogy nem is tudsz. Szánj időt arra, hogy megtanulod mind a könyörületi, mind 
a felhatalmazó szolgálat leckéit az ő példájuk alapján. Ne becsüld le azt az útmutatást, 
amit Isten ad egy vagy két lelkes és hűséges emberen keresztül, akiknek életébe Ő egy 
tiszta „szolgálati köntöst” adott.

(5) A szükség, melyet megcélzunk olyasmi, ahol ténylegesen látható változásokat 
tudunk előidézni? Ha az egész város bűnözési statisztikájának javítását célozzuk meg, 
az lehet, hogy túl széleskörű feladat még egy nagyobb gyülekezet számára is. Ha 
viszont azt célozzuk meg, hogy harmadikos gyerekek olvasási készségeit erősítsük egy 
helyi általános iskolában, annak már könnyen mérhető eredményei vannak. 

(6) A szükség, melyet megcélzunk, egy kritikus fontosságú dolog, és eddig még 
talán senki nem foglalkozott vele a hely közösségben? Kutass fel minden betöltetlen 
szükséget, és olyan folyamatban lévő munkákat, melyekhez csatlakozhatnál.

(7) Képesek vagyunk úgy mesélni erről a könyörületi szolgálatról, hogy az továbbra 
is hatással legyen gyülekezetünk belső kultúrájára? A könyörületi szolgálat korai 
szakaszában fontos, hogy az egész gyülekezet azonosulni tudjon a megcélzott 
szükségekkel, és azokkal az emberekkel, akiknek szolgálnak. A függőségben élők, 
vagy a szexiparban dolgozók felé való szolgálatot például csak úgy lehet hatékonyan 
végezni, ha teljesen kivesszük a reflektorfényből. A gyerekek vagy az idősek felé 
végzett szolgálat viszont olyan, amivel az emberek általában könnyebben tudnak 
érzelmi szinten azonosulni. 

(8) Az általunk választott könyörületi szolgálat olyasmi, ami közösen is végezhető 
lesz más gyülekezetekkel való partneri kapcsolatban? Az ilyen típusú szolgálat kiváló 
és minden veszélytől mentes módja, ha a teljes gyülekezet együtt éli meg a teljes 
evangéliumot az egész város javára. A más gyülekezetekkel való kapcsolat sok időt 
és energiát megspórolhat. Gazdaságilag hanyatló környékeken fel kell állítani olyan 
szolgálatokat, amelyek a gyülekezetek partneri kapcsolataira alapulnak, és amelyek 
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együtt gondoskodnak mindarról, ami az ilyen szolgálat működéséhez elengedhetetlenül 
szükséges.

Az ellátó gyülekezeti struktúra hat részét (asszimilálódás, alapok, felfedezés, elhelyezés, 
képzés és felfejlesztés) adminisztratív és vezetői fejlesztő csapatoknak is támogatniuk 
kell. Nagyobb gyülekezetekben mindegyik részre külön csapatot is létre lehet hozni, 
akiket egy mindent felügyelő alap csapat koordinál. Kisebb gyülekezetekben ezt a 
feladatot rá lehet bízni egy önkéntes, fizetési juttatásokat nem kapó emberre, aki 
mindig a rendszerben gondolkodik, és párbeszédeket teremt, hogy az embereket 
felsegíthesse növekedésük következő lépcsőjére.

Egy vezető, aki azért felelős, hogy a rendszer felépüljön, és képviselje az ellátó rendszer 
értékeit  

Az ellátó rendszer élére a legjobb, ha olyan vezető kerül, aki jól használható vezetői 
ajándékkal rendelkezik. Amikor egy elvégzendő feladattal találkozik, ösztönösen 
először nem elvégeztetni akarja, hanem inkább összetoboroz egy csapatot, akikben 
jelen vannak a megfelelő, különféle ajándékok, és ahol tisztán látszanak a szerepek 
és a célok. Az ilyen személy folyamatosan csapatokat épít, és úgy engedi őket útra, 
hogy az elvárásait világossá teszi számukra, valamint megadja nekik a szükséges 
támogatást ahhoz, hogy sikerrel járjanak. Még egy 50 fős gyülekezetben is óriási 
lendületet tud adni a szolgálati életbe való bekapcsolódásnak, ha van egy ember, aki 
tiszta tekintéllyel, felelősséggel és ajándékokkal rendelkezik, és képes az embereknek 
vezetést adni azzal, hogy elbeszélget velük és megkérdi őket ajándékaikkal, elhívásukkal 
és kívánt szolgálati helyükkel kapcsolatban. Egyfajta szolgálati „házasságközvetítővé” 
válnak, akik összeházasítják az emberek ajándékait a szolgálati szükségekkel, valamint 
összekapcsolják a prédikáció szavait a prédikáció szerinti életvitellel. 

Mikor ez a három ellátó alapelv a helyén van, a könyörületi szolgálatban végzett munka 
előtérbe és központba kerül – és már nem csak a pulpitusról fogunk róla 
hallani, hanem az emberek életvitelében is megjelenik. A könyörületi 
szolgálat az, ahol egy gyülekezet elkezdheti megmásítani a dolgokat a 
helyi közösségben, és saját embereinek életében is, ahogyan mindenki 
szépen kikerül saját komfort zónáján kívülre. Mégis, míg ez az egész a 
vasárnap reggeli alkalmakkal kezdődik, és ott kapja az első támogatást 
is, önmagában ezek által nem tartható fönt. Szükség van egy ellátó 
gondolkodásmódra, egy rendszerre és vezetőkre, hogy táplálni lehessen 
a tanítványok képzését és hadrendbe állítását, mely végül változásokat 
hoz a gyülekezet falain belül és kívül egyaránt. 

Brad Smith A dallasi Teológiai Szemináriumon végzett, és a dallasi 
(Texas állam) vezetői hálózat elnöke volt. Dolgozott lelkipásztorként és 
gyülekezet plántálóként.

A Tárház Magazin magyar honlapja:

www.tarhazmagazin.com
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Az evangelizáció és a 
tanítványság körforgása

Amikor Jézus a tanítványaira bízta a Nagy Misszióparancsot, az nem volt számukra 
újdonság. Tanításain és személyes példáján keresztül Jézus már jó ideje készítette 
tanítványait elkövetkező feladatukra. Az előttük álló küldetés nem az volt, hogy még 
egy vallásos, szociális mozgalmat indítsanak be. Az volt a feladatuk, hogy részt vegyenek 
Isten tevékenykedésében a világon, amellyel az elveszett emberiség megváltásáért 
munkálkodik. Ahogyan láthatták a kenyerek és a halak megsokszorozódását, innentől 
az ő feladatuk volt, hogy megőrizzék és megsokszorozzák azt az üzenetet, amelyet 
Jézus rájuk bízott. 

Mind a négy evangélium azzal végződik, hogy kihangsúlyozott szerepet kap az a küldetés, 
amit Jézus bízott tanítványaira földi szolgálatának végén. A Nagy Misszióparancsot 
leíró igeszakasz mindhárom szinoptikus evangéliumban, csak úgy mint Jánoséban, egy 
olyan összevont küldetést mutat be, amely tartalmazza mind az evangélizációt, mind 
a tanítványozást. 

William Temple (1942-44), Canterbury 98. érseke, egy pontos és összefoglaló 
definíciót adott az evangelizációról: „Az evangelizáció annyit jelent, hogy úgy mutatjuk 
be Jézus Krisztust a Szentlélek erejével, hogy az emberek bizalmukat helyezik Belé, 
Megváltójuknak mondják, és végül szolgálják Őt, mint Urukat az Ő egyházának 
közösségében.” 

Az evangelizáció és a tanítványság külön kezelése egy mesterséges különbségtétel. 
Mint ahogy nem lehet vonalat húzni egy szivárvány színei közt, úgy az evangelizációt 
sem lehet külön választani az Igében a tanítványságtól. E két dolog nem egy nagyobb 
folyamat két része, mely az evangelizációval kezdődik, és a tanítványsággal végződik. 
Ehelyett, sokkal inkább egy körforgást alkotnak. A tanítványozás szemszögével 
kell evangelizálnunk, a tanítványságnak pedig fel kell készítenie a hívőket az 
evangelizálásra. 

Elő-tanítványozó evangelizáció

A magvető példázatában Jézus úgy tanított, hogy a mag – ami az Isten Igéje, vagy más 
szóval az üzenet – különféle földekbe fog esni. Sokan, akik hallják az üzenetet, nem 
fogadják be, és sokan, akik befogadják, nem fognak megmaradni benne.  Néhányan a 
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magvető példázatát negatív szemléletből nézik, mivel a négy földtípusból háromnak 
nem sikerült maradandó életet létrehoznia. A példázat viszont túltekint ezeken az 
akadályokon, és meglátja Isten Igéjének győzelmét, mellyel Isten országában életet 
teremt. Akkor is, ha a példázat sok helyet szán a három terméketlen talaj leírására, egy 
kisebb magról azt mondja, hogy mégis igazi termőföldbe kerül. A példázat nem sugall 
olyasmit, hogy a magvető munkájának nagy része emiatt idő és energiapocsékolás lett 
volna. 

A legtöbb igemagyarázat úgy tekinti a magvető példázatát, mint négy talajtípust: 
kemény föld, sekélyes föld, tüskés talaj és a jó talaj. A példázatot viszont úgy is lehet 
tekinteni, mint ami kétféle talajt mutat be: a termékenyt és a terméketlent. Három 
példát mond mind a kétféle talajra. Minden embernek egy végzete lesz a két lehetőség 
közül. Az evangelizáció eredménye a jó talajról szól – azokról, akiknek életében nem 
csak gyökeret ver, de növekszik és sokszorozódik is.  

Néhány ember úgy értelmezi az evangelizációt, hogy az egyenlő azzal, amikor látjuk, 
ahogyan egy nem hívő elimádkozza a megtérő imát, miután hallotta a jó hírt. Az 
evangelizáció célja viszont több mint az üdvösségre vonatkozó döntés. Az evangelizáció 
célja egy változás az életstílusban – ahogyan egy ember engedelmesen követi Krisztust 
tanításaiban és parancsolataiban. A végcél az, hogy tanítvánnyá váljunk – Krisztus 
elkötelezett és hűséges követőivé.

Sajnálatos módon, ha egy személy úgy dönt az üdvösségről, hogy közben nem érti 
meg, milyen ára van Krisztus követésének, könnyen elbukhat az Ő követésében és 
a neki való szolgálatban. Ezt a szituációt a magvető példázatának első három talaja 
illusztrálja. Az emberek megkapják az üzenetet, de a madarak felcsipegetik a magot, 
vagy a nap kiégeti, vagy tövisek fojtják meg. Jézus úgy magyarázta, hogy a madarak, a 
nap és a tövisek reprezentálják az emberek életében rejlő szellemi akadályokat. Ezek 
közé tartozik a gazdagság hajszolása is. Ezek azok a dolgok, melyek megakadályozzák, 
hogy az üzenet hosszú távú hatást fejthessen ki. Amilyen buzgón vágyunk arra, hogy 
láthassunk embereket megtérni, lehetséges, hogy túlságosan idejekorán késztetjük 
őket döntésre, ahelyett, hogy együttműködnénk a Szentlélekkel, aki majd vezeti őket 
– elsőként a döntés meghozatalára, majd a tanítványságra.

Az, hogyha megértjük, hogy az evangelizáció célja a tanítványság, hatással lesz arra, 
hogyan osszuk meg másokkal az üzenetet. Jézus megtanította követőinek, mennyire 
fontos, hogy megértsék az Ő tanítványságának az árát: „Ha valaki nem hordozza a 
maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az 
közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, 
hogy telik-e mindenre a befejezésig?” (Lukács 14:27-28).1

Egy nem hívőnek fel kell fognia annak a döntésnek a jelentőségét, amikor Krisztus 
megbocsátását elfogadja és követni kezdi Őt. A hívőknek viszont nagyon vigyázniuk 
kell, nehogy érzelmileg manipuláljanak embereket, hogy döntést hozzanak olyasmivel 
kapcsolatban, amit nem is értenek, és amit nem készek meghozni. Amikor egy emberrel 
közös imádkozásba fogunk, hogy Krisztust befogadja, meg kell bizonyosodnunk arról, 
hogy pontosan tudja, mit is tesz. Ez néha bölcsességet, és önuralmat is igényel. 
Nem vagyunk felelősek azért, hogy meggyőzzük az embereket arról, hogy életüket 
Krisztusnak szenteljék. Az evangelizáció nem csupán emberi rábeszélés; a Szentlélek 
munkája az. Jézus azt ígérte, hogy a Szentlélek majd meggyőzi a világot, és „leleplezi a 
világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.” (János 16:8) Felelősek vagyunk 
azért, hogy az emberekkel érthetően osszuk meg az evangéliumot. A Szentlélek 
viszont az, aki meggyőzi a hallgató ember szívét. Amikor megértjük, hogy Isten a 
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kezdeményező és aktívan dolgozik az evangelizáció folyamata alatt, bátrakká válunk 
és egyszerre az Ő meggyőző munkájára kezdünk támaszkodni. Lehetünk türelmesek 
is, és hagyatkozhatunk az Ő időzítésére is ahelyett, hogy korai döntésre késztetnénk az 
embereket. Ettől nem leszünk sem hezitálóak, sem sietősek a bizonyságtételünkkel. 

Elő-evangelizáló tanítványság

Az evangelizáció és a tanítványság körforgása akkor teljes, amikor a tanítványok olyan 
küldöttekké válnak, akik maguk is evangelizálni kezdenek, és tanítványokká tesznek 
másokat. Az amerikai egyház és más nyugati országok egyházai sokat tanulhatnak 
ilyen szemszögből a világ többi részén levőktől. Az utóbbi 50 évben az Assemblies 
of God egyház gyülekezetei sok országban felülmúlják a nyugati országok növekedési 
arányait. Ez különösképpen igaz Latin-Amerikára, Afrikára és Ázsia több részére. 
Egyik oka ennek a robbanásszerű fejlődésnek az, hogy a legtöbb Harmadik világbeli 
országban a hívőknek megtanítják a személyes evangelizálást. Ezzel szemben az 
észak-amerikai hívők nagy része úgy gondolja, hogy az evangelizációt fizetett, profi 
gyülekezeti tagoknak kell végeznie. Az olyan országokban, ahol a fizetett gyülekezeti 
munkások száma nem jelentős, a gyülekezetek sokkal aktívabbak az evangelizálás 
terén.

Az, hogy valakiből hatékony bizonyságtevő válhasson, nem szükségszerűen függ attól, 
hogy milyen régóta követi Krisztust. Kiterjedt kutatói munkák bizonyítják, hogy sok 
ezer gyülekezetben olyan emberek végzik a személyes evangelizációt, akik kevesebb, 
mint egy éve keresztények. A személyes evangelizáció alapeleme Krisztus követésének. 
Minden hívő életstílusában ott kell lennie annak, hogy valamilyen módon hatást 
próbáljon gyakorolni a körülötte lévő nem hívőkre. 

A célfeladat

Az evangelizáció és a tanítványság célját világosan körvonalazza Pál a Kolossébeliekhez 
írt levelében: „most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy 
mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan 
megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium 
reménységétől.” (Kol. 1:22-23) Pál aztán tovább fejtegeti az evangélium hirdetésének 
célját: „Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és 
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tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban.” (Kol. 1:28, - 
kiemelés hozzáadva) Figyeljük meg, hogy a végcél az, hogy minden tanítvány szenten, 
hibátlanul és feddhetetlenül állhasson majd az Úr elé – tökéletesen Krisztusban – földi 
élete végén. 

Mikor a lelkészek saját helyi gyülekezeteiket vezetik az evangelizálás területén, gyakran 
kell döntést hozniuk a felhasznált időt és anyagiakat illetően.  Mint Pálnak, nekünk is 
el kell köteleznünk magunkat arra, hogy „mindenképp” megmentsünk embereket. (1 
Kor. 9:22, kiemelés hozzáadva) Viszont prioritásokat kell felállítanunk, melyek azok 
az eszközök, amelyek ahhoz a célhoz vezetnek, amit Isten Igéje definiál – vagyis a 
„Krisztusban tökéletes” tanítványokhoz. (Kol. 1:28) Néha ez azt fogja jelenteni, hogy 
olyan módszereket kell választanunk, melyek talán nem késztetik gyors döntésre az 
embereket, de végül több tanítványunk lesz.

Jézus aggodalmának fókuszában minden ember végzete, és a bűn örökre szóló 
következményei állnak. Az evangélium arra hív mindenkit, aki hallja, hogy döntsön, 
és színt valljon az Isten Igéjével kapcsolatban. Az evangélium fókuszában azoknak az 
embereknek az üdvössége áll, akikből Krisztus menyasszonya lesz. Az egyház küldetése 
az, hogy Krisztus missziójában részt vegyen, hogy „számtalan fiát vezesse dicsőségre”. 
(Zsidók 2:10)

Az evangelizáció és a tanítványság körforgása egy véget nem érő folyamat, melyben 
elérünk embereket, és szolgálatba fogadjuk őket, akik egyben Krisztus örök 
királyságának polgáraivá válnak. 

RANDY HURST, Springfield, Missouri-ból származik, és az Assemblies 
of God Világmissziójának kommunikációs igazgatója, valamint a 
Commission on Evangelism (Evangelizációs Bizottság) megbízottja. 

A könyörületes 
evangélizáció

Valaki leejtett valamit az irodám előtt – egy sprayt. Kissé viccesen és szarkasztikusan az 
volt ráírva, hogy „Higgy Istenben! – Egy csodás, borsmenta illatú, hitnövelő szájspray.” 
Ugye szeretnénk, ha ilyen könnyen lehetne elérni az embereket az evangéliummal?

Isten arra hívott el bennünket, hogy tanítványaink legyenek az által, hogy megosszuk 
az emberekkel Jézus Krisztus életet átváltoztató üzenetét. Posztmodern világunkban 
viszont pusztán a kimondott szavaink nem elegek, hogy felfigyeljenek ránk. Talán 
minden kornál inkább igaz mai világunkra a régi mondás: Az embereket nem érdekli, 
mennyi mindent mondasz, míg nem ismerik meg, mennyire törődsz velük. 

Azok, akik ismerik az evangéliumot és dicsőítő alkalmainkat, valószínűleg inkább 
fognak eljönni és meghallgatni az üzenetünket. Ahhoz, hogy az emberek válaszoljanak 
az üzenetre, az kell, hogy az Isten Igéjét felkent módon és tisztán tudjuk prezentálni. Így 
nem hagyom abba a Bibliából való prédikálást és a meghívók osztogatását. Azonban 
sok millió ember van, akik a közeljövőben egyáltalán nem tervezik, hogy elmenjenek 
egy gyülekezetbe. Nem érzik, hogy szükségük lenne az evangélium erejére, mert még 
nem látták az evangéliumot cselekedetekben megnyilvánulni. Posztmodern világunk 
pragmatikus természetű és csak az érdekli, ami működik. Mégis, valahol legbelül a 
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posztmodern kor is vágyik arra, amit eddig minden ember ellenállhatatlannak tartott a 
történelem során – a valóságos könyörületre és jószívűségre. E két szót összefoglalhatjuk 
úgy is, hogy szívünk az emberekért dobban. Ezt a törődést viszont cselekedetekké kell 
fordítanunk azáltal, hogy segítünk másoknak, és betöltjük szükségeiket.

A korai egyház egyik ismertetőjegye volt – és ami egyik oka annak, hogy oly nagy hatással 
lehetett egy keresztény-gyűlölő kultúrára – az, hogy könyörületesek és jószívűek voltak. 
Megértették azt, mekkora erő van abban, ha jószívűséggel megérintik az emberek 
életét. Ahogyan mi is, ők is egy olyan társadalomban éltek, mely az életet igen csak 
alulértékelte. Testi rendellenességgel született fiúkat dobtak a város szemétdombjára, 
és nem-várt lány gyermekeket dobtak a kukába. A keresztények megmentették ezeket 
a csecsemőket, táplálták őket és gondoskodtak róluk. Az egyház oly nagy szeretettel 
volt a szegények és szükségekben szenvedők felé, hogy egész időszakokra böjtölésbe 
fogtak. Nem csak böjtöltek és imádkoztak a szegényekért, hanem azt a pénzt is 
összegyűjtötték, és nekik adták, amit egyébként abban az időben étkezésre fordítottak 
volna. Egy olyan kultúrában, ami nem viselt gondot a szegényekről és szűkölködőkről, 
a keresztények járták az utcákat, és kinyújtották karjaikat, hogy gondoskodhassanak 
róluk. 

A korai egyházzal foglalkozó történészek elmondják, hogy két pusztító erejű járvány 
söpört végig a Római Birodalmon (Kr.u. 165-ben, majd 251-ben), amiben az emberek 
egyharmada meghalt. Az emberek elmenekültek 
a városokból, mert féltek, hogy a pestis őket is 
elviszi. Ezekben az időkben a keresztények ott 
maradtak a városokban és szolgáltak az emberek 
felé. Az, ahogyan a haldoklók felé szolgáltak, 
óriási hatással volt. Az idő múltával a teljes 
kultúra megváltozott azért, mert a keresztények 
könyörületességet és jószívűséget gyakoroltak 
azok felé, akik körülöttük voltak.  Valójában, 
Pál parancsa a kolossébelieknek – hogy öltsék 
magukra a „könyörületességet és jóságot” (Kol. 
3:12) – egyfajta felhívás az elő-evangelizációra, 
amely arra szolgál, hogy megnyissa az emberek 
szívét az evangéliumra azáltal, hogy a gyülekezet 
betölti az emberek szükségeit. A Lélek kenetével 
rendelkező jóság hihetetlenül nagy erejű eszköz 
arra, hogy az üdvösség erejére rávezessük az 
embereket. Ez az, ahogyan Isten is kinyúlt felénk. 
Pál apostol emlékeztet bennünket a Róma 2:4-ben, 
hogy Isten jósága vezet el minket a megtérésre. 

Néha úgy tűnik, túl bonyolulttá tettük az 
evangelizálást. Nagyon sok keresztény azért nem 
hatékony evangélista, mert olyan fölösleges terhet 
hordoz, hogy neki mindig tisztán és világosan kell 
fogalmaznia, vagy úgy érzi, minden kérdésre tudnia 
kéne a választ. Az idők során én viszont egyre inkább megbizonyosodtam arról, hogy 
az Isten iránti szenvedélyes szeretet párosítva az emberek felé tanúsított könyörülettel 
és jósággal együtt olyan világosságot gyújtanak, melynek fénye segíthet a sötétben 
élőknek, hogy hazataláljanak. 
  

John Lindell, vezető lelkész, James River Assembly of God, Ozark, Missouri
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Élet a mixerben 
Az elegyített családok felé való szolgálat  

Írta Don R. Partridge

Készen állunk vagy sem, itt vannak — nevelőszülők vezette, „elegyített” családok, 
„csonka” családok. Ezek a családok képviselik korunk legjelentősebb kulturális 
változását. Szolgálatodban kritikus fontosságúak, és nagy gonddal kell őket kezelni. Az 
ilyen típusú család-rendszerek szinte mindenkire hatással vannak, akit csak ismersz, és 
valószínű, hogy saját családodra is.

Hatalmas azoknak a gondoknak a száma, amelyeket ezek a családok megélnek. Ebben 
a cikkben szeretnék beszélni néhány komolyabb problémáról, és szeretnék lehetséges 
megoldásokat is felvázolni. Olvasni fogsz pár dolgot, amit talán még nem tudtál, illetve 
be fogok mutatni néhány biblikus alkalmazást is. A cikk viszont kihívások elé is állít. 
Készen állsz arra, hogy újra-orinetálódj?

A statisztikákat ismerheted: a mai felnőttek fele egyedülálló, vagy ismét az lett egy 
házasság után, és egyedül neveli a gyerekét. A másik fele házas, és annak is egyik fele 
újra házasodott. A válási statisztikák azt mutatják, hogy az első házasságok kb. 43%-a, 
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illetve a nevelőszülők belépésével létrejövő második házasságok 60%-a felbomlik. Ez 
utóbbi százalék arra enged utalni, hogy egyre inkább gyakoriak a harmadik és akár 
a negyedik házasságok is az emberek életében. Függetlenül attól, mik a háttérben 
húzódó okok, az egyedülálló szülők és a nevelőszülők száma már statisztikai adatként 
is megjelenik.

Miért fog egyre inkább egy frekventált szolgálattá válni gyülekezetedben az, hogy 
elegyített családokkal illetve egyedülálló szülőkkel kell dolgozni? Amikor eléred a 
tágabb értelemben vett közösséget, ahol a gyülekezeted elhelyezkedik, azt fogod 
kapni, amit ott találsz – aminek növekvő részét egyedülálló szülők, illetve elegyített 
családok képezik.

Az egyház Feje ezt mondta: „Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent 
engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a 
megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a 
megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása 
napját, vigasztalok minden gyászolót.” (Ézsaiás 61:1-2). Kevés olyan nyomorúságos 
állapot van, amire jobban megfelelne a „megtört szívű” és a sebek miatt „bekötözött” 
kifejezés, mint amilyen az egyedülálló szülőké és az elegyített családokban élőké.

Akkor most beszéljünk egy családdal, akik majd eljönnek a gyülekezetedbe. A történet 
igaz, csak a helyszínt változtattuk meg és a neveket.

Egy fájdalmas válás után Barbara, aki Wichita-ban, Kansas államban élt, azt tervezte, 
hogy fogja két lányát, és olyan távolra költözik, amilyenre csak tud. Kötött egy 
munkaszerződést Seattle-ben, Washington államban, és az áttelepedésre kapott pénzt 
használta föl, hogy abból finanszírozza a költözködést. Mielőtt éppen elindulhatott 
volna a gyerekeivel, a gyerekek apja bíróság elé citáltatta őt, ahol sikerült tilalmat 
szereznie arra nézve, hogy Barbara a gyerekeket kivihesse az államból. Így Barbara 
egyedül indult útnak nyugatra. Amint lejárt az egyéves szerződése, visszaköltözött 
Wichita-ba.

Lányaival a viszonya meglehetősen feszült, abból adódóan, hogy nincs ott velük, és 
mert az apjuk végig, azóta is Barbara ellen hangolja a gyerekeket. A lányok tehát az 
apjukkal élnek, de Barbara elhatározta, hogy visszaszerzi őket, hogy vele éljenek, amit 
persze az apa ellenez. A pereskedés szeleit szinte már érezni is.

És akkor most add hozzá ezt: Mialatt Barbara Seattle-ben élt, találkozott Jacobbal, 
akihez hozzá is ment, és aki el is költözött vele, vissza Wichita-ba. Kettejüknek már 
eleve gondjaik vannak a neveléssel kapcsolatban, mivel Jacob azt szeretné, ha Barbara 
szigorú szülő lenne – amire a nő persze nem hajlandó. Neki most az a fontos, hogy 
sikerüljön ismét kialakítania a lányaival való közeli viszonyt, és ezért fél, nehogy 
teljesen elidegenedjenek tőle.

Lehet ennél még rosszabb? 

Jacob már kétszer volt házas, és három gyereke van: az első felesége New Yorkban él, 
és két gyermeke van a férfitól. A második felesége Seattle-ben él az egy fiukkal. Jacob 
már hónapok óta nem is tudott beszélni a gyerekeivel. Mindkét volt felesége ellene 
fordította a gyerekeket. Amikor megpróbálja felhívni őket New Yorkban, leteszik a 
telefont, mikor meghallják, hogy ő az. És most még attól a fiától is messzire költözött, 
akivel egy városban élt, Seattle-ben.
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Barbara és Jacob ott ülnek vasárnap reggel a gyülekezetedben. Jól néznek ki, és 
kellemes elbeszélgetni velük. Mégis, egy kis pillantás belső életükbe, és rájössz, 
mekkora bonyodalmak közt élnek, és milyen szívfájdalmaik lehetnek. Szükségük van a 
segítségedre. De hogy segíthetnél nekik?

Először is, segíthetsz ennek a házaspárnak azzal, amit vasárnap reggel elmondasz 
a prédikációban. Tudathatod velük, hogy megérted a helyzetet, aggódsz értük, és 
hogy a gyülekezetedben útmutatásra és tanácsokra lelhetnek. Ez a házaspár pedig 
az egészség és a stabilitás megtestesítőjévé is válhat saját maga, a gyerekei és más 
egyedülálló szülők, valamint elegyített családok számára. 

Ez az az Ézsaiás-szolgálat, amire Jézus utalt. Szeretnél világítótorony lenni olyan 
házaspárok számára, mint Barbara és Jacob, és szeretnéd látni, hogyan növekszik a 
gyülekezeted? Ha igen, akkor vágjunk bele.

A hirtelen jött megkönnyebbülés veszélye

Fontos megérteni azt az alapvető okot, ami miatt nagyon sok egyedülálló szülő azonnal 
újból randevúzni kezd és újraházasodik. Barbara és Jacob elvált egyedülálló szülők 
voltak Seattle-ben. Nézzük meg azokat a randevúzási praktikákat, amelyek ahhoz a 
döntéshez vezettek, hogy újra megházasodjanak. Ezáltal meg fogod majd érteni, mi 
történt kapcsolatuk kezdetén. 

A Biblia hajmeresztő részletességgel írja le az elválást. Mivel két ember az egyesüléssel 
egy testté válik, az elválasztás annak az egy testnek a totális félbeszakítása; két részre 
szakad, tátongó lyukak maradnak utána és szerteszét heverő testrészek. A válás egy 
olyan, erőszakos és irtózatos tettekkel járó hűtlenség, árulás és fizikai ártalom bűntette, 
amelyet vagy a házaspár egyik tagja vagy mindkettő követ el a másik ellen. 
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Ehhez még add  hozzá a bírósági problémákat, a gyerektartást, a látogatási intéznivalókat, 
a pénzügyi problémákat, azt a kényszert, hogy a gyermekedtől elválasztva kell élned, 
azt hogy van egy élettársad, aki már csak ex-társad, és még ellenséges is, valamint 
azt, hogy a régi barátaid és a rokonaid ellened fordulnak. Ezek a tökéletes hozzávalói 
annak, hogy valaki egy hihetetlenül sebezhető emberré váljon.

Az összetört szívük és érzelmi sebeik hordozása közepette, gondold el, mi játszódhatott 
le, mikor ez a két ember találkozott. Hirtelen egy másik felnőttől kaptak kedvességet és 
egymás személyében igazi társaságra leltek. Olyan érzések ébredtek hirtelen, amelyek 
már nagyon régóta el voltak nyomva. Ezek az érzések teljesen váratlanul érték Barbarát 
és Jacob-ot.

Ilyen fajta hirtelen és radikális környezetbéli változás nagyon el tudja ragadni az embert. 
Sem Barbara, sem Jacob nem fogták föl, hogy ezek a borzasztó intenzív érzések, 
amelyeket egymás felé éreznek, nagyrészt emiatt a hirtelen környezetváltozás miatt 
alakultak ki. Szinte egy olyan érzelmi mérgezés áldozataivá lettek hirtelenjében, amit 
majdnem lehetetlenség kezelni.

A gyerekekkel nem rendelkezőket bevonzzák a kapcsolatok; az egyedülálló szülőket 
pedig szinte beszippantják. Akiknek nincsenek gyerekei, azok kivárnak, nem sietik 
el, mikor randevúznak, és megvárják, míg kifejlődik egy kapcsolat. Az egyedülálló 
szülők egy közös vacsora alkalmával már szerelmesek lesznek. A „Szia, hogy vagy?”-tól 
képesek akár pár röpke óra alatt is eljutni addig a felismerésig, hogy „Ez az az ember, 
akivel az életem hátra lévő részét le akarom élni.”

Első randevújukat követően Barbara és Jacob úgy hitték, hogy mindent tudnak 
egymásról, ami csak szükséges lehet. Figyelmen kívül hagytak minden problémát, 
amit csak észrevettek, és kisebb gondoknak vélték csak őket, miközben közös életüket 
tervezték. A Példabeszédek 27:7 azt mondja: „Jóllakott ember a lépes mézet is 
eltapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes.” Nem vették figyelembe, hogy 
Jacob már kétszer volt házas és elidegenedett a gyermekeitől, valamint azt, hogy 
Barbara szintén messze lakik az ő saját gyermekeitől. Így a kapcsolatban minden édes 
volt és jó.

Hogy segíthetsz hát, te, mint lelkipásztor?

Magyarázd el az egyedülálló szülőknek, akik újraházasodhatnak, (de még mielőtt 
randevúzásba kezdenének) hogy milyen kontrasztos lehet, amikor ilyen hatalmas 
érzések kerítik be az embert. Beszélj az érzelmi mérgezésről, mely az ilyen hirtelen 
környezetváltozás miatt következhet be. Magyarázd el nekik, hogy az érzelmek majdnem 
kezelhetetlenné is válhatnak. Mondd el nekik, hogy ennek következtében valószínűleg 
azt akarják majd, hogy ez az új kapcsolatuk szinte fénysebességgel haladjon előre; 
hogy majd Istent látják megjelenni álmokban, látomásokban, és végeláthatatlan 
mennyiségű megerősítést fognak érezni; hogy az értékítéletük is elszáll, elfelejtik, 
kicsodák, a partnerüket fogják dicsőíteni, elfelejtik hogyan kell randevúzni, elfelejtik 
az erkölcsöt, és (ez időre) megfeledkeznek gyermekeikről. Tanítsd meg nekik, hogy a 
házasság csak azok számára fenntartható, akik türelmesek, és képesek, hajlandóak 
lassan lépéseket tenni, illetve bölcs előkészületeket tesznek.

Ha egy egyedülálló szülő tudja, mire számíthat, az segít abban, hogy ne érje semmi 
váratlanul, és kezelni tudja a nagy volumenű érzelmeket, valamint hogy változtatni 
tudjon randevúzási szokásain.
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Családi kapcsolatok

Amilyen gyorsan összeállnak az 
elegyített családok, olyan gyorsan 
el is kezd romlani az állapotuk. Az 
oka az 1Mózes 2:24-ben található: 
„Ezért a férfi elhagyja apját és 
anyját, és ragaszkodik feleségéhez, 
és lesznek ketten egy testté.” 
A házaspárok saját háztartásuk 
különálló, független urainak lettek 
kitalálva. Képzeld el a lehetségesen 
felmerülő problémákat, amikor 
valaki megházasodik anélkül, hogy 
kikerülne a szülei fennhatósága 
alól. Amikor a tekintélyek, a 
fennhatóságok egymásba érnek, 
illetve mikor a kapcsolatok 
így áthidalják egymást, abból 
konfliktus születik. De állítsunk 
csak szembe egy első házasságot 
egy elegyített családdal.

Az első házasságok esetében 
a párok szándékosan kijönnek 
minden külső kapcsolatból, és tekintélyek fennhatósága alól; az elegyített családoknál 
ezek a külső kapcsolatok és tekintélyek akaratuknál fogva összefonódnak. Az 
első házasságukat élő házaspárok függetlenek és kizárólag egymással vannak 
összefonódva. Ezzel szemben, az elegyített családok már a házasság első napjától 
fogva nem függetleníthetik magukat saját gyerekeiktől sem, és ezért nem tudnak 
kizárólagos kötődést kialakítani jelenlegi partnerükkel. A külső kapcsolatoktól való 
leválás békességet hoz. Az egymást keresztező kapcsolatok viszont automatikusan 
bonyodalmakat és nehézségeket szülnek.

Az első házasságban a férj és a feleség „egy test”, és gyerekeik azonos biológiai 
kapcsolatban osztoznak. A szülők és a gyerekek egy családi egység.

Ezzel szemben viszont, az elegyített családok tagjai biológiailag azonos és eltérő 
felnőttekből és gyerekekből állnak. A gyerekek másik szülei, illetve a másik szülők 
partnerei, mind irányítással bírnak a család fölött és beleszólhatnak a családi életbe. 
Nagyon nyomasztó tud lenni ez a sok, bonyolult kapcsolati szál. Szét tudják szedni a 
legjobb családokat is, és meg is teszik. 

Ez teljesen evidensen látható az igéből, illetve a történelem lapjairól is. A sok feleség 
és a tőlük származó gyerekek (akik nem ugyanattól az anyától vagy apától vannak), 
viszálykodnak egymással, és végeláthatatlanul fel tudják forgatni a családi életet — 
Sára és Hágár, Izmael és Izsák, Lea és Ráchel, Jákob fiai és féltestvérük, József, Dávid 
király nyugtalan utódai, Gedeon 70 fia, Jefta és féltestvérei, Hanna problémája 
Penninával – hogy csak egy párat említsek. Ha viszont a féltestvérek közti kapcsolatok 
sem működnek túl jól, hogy várhatjuk azt, hogy majd biológiailag eltérő eredetű 
kapcsolatok működjenek az elegyített családokban?
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Barbara és Jacob tehát ilyen problémával küszködnek. Jacob kritizálja Barbara nevelési 
stílusát. A nő lányai már megmutatták azt, hogy nem akarják, hogy Jacob beleszóljon az 
életükbe. Barbara és volt férje, a lányok apja, szüntelen konfliktushelyzetben vannak 
arra nézve, hogy melyikükkel éljenek lányaik. Ezek mellett pedig Jacob olyan hosszú 
ideje van távol saját gyerekeitől, hogy volt feleségei már teljesen ellene fordították 
gyerekeik szívét. 

Lehetséges harmóniát elérni az egyedülálló szülő vezette családokban és az elegyített 
családokban? Képesek lesznek Jacob és Barbara lányai egy jószívű, gondoskodó 
kapcsolatot kiépíteni? Te, mint lelkipásztor, tudsz segíteni? 

Teljes mértékben!

A Biblia azt mondja nekünk, hogy a gyermekeknek tisztelniük kell atyjukat és anyjukat, 
hogy szeretnünk kell ellenségeinket, és jót kell tennünk azokkal, akik üldöznek 
bennünket, hogy oda kell tartanunk a másik orcánkat, ha megütnek, és hogy menjünk 
még egy mérföldet azzal az emberrel, aki időnket és energiánkat is irányíthatja. Ezért, 
képesek vagyunk rá, és a következőket kéne tennünk:

Először is, kérd meg az egyedülálló szülőket vagy a nevelőszülőket, hogy nevezzék meg 
maguknak a családjaikban lévő összes kapcsolatot. Az első házasságokkal ellentétben 
–ahol minden családtag ugyanabból a biológiai háttérből származik – az egyedülálló 
szülők és a nevelőszülők családjaiban minden biológiai és azon kívüli kapcsolatot 
világosan meg kell nevezni.

Nézzük Barbarát és Jacobot. Összesen kilenc különálló, és kulcsfontosságú kapcsolatuk 
van a családjukon belül: [1] Barbara gyerekeinek kapcsolata az édesapjukkal, [2] 
Barbara és a gyerekei, [3] Barbara és Jacob kapcsolata, [4] Jacob és gyerekei, [5] Jacob 
két gyereke, akik anyjukkal élnek New York-ban, és [6] Jacob harmadik gyereke, ki 
az anyjával él Seattle-ben. A nem biológiai alapú kapcsolatok pedig [7] Barbara és 
Jacob három gyermeke közötti kapcsolat és [8] Jacob kapcsolata Barbara gyerekeivel. 
Az utolsó kapcsolatrendszer [9] a gyerekek közt húzódik, akik még nem is találkoztak 
egymással.

Ha e különálló kapcsolatok bármelyikének egyensúlya bármely pillanatban kibillenne, 
az azonnal veszélyezteti Jacob és Barbara kapcsolatának stabilitását. Ezért a párnak 
muszáj beazonosítania minden egyes külön kapcsolatot a családjukon belül azért, 
hogy házasságuk békés maradhasson.

Másodszor, amint Barbara és Jacob beazonosítják családi kapcsolataikat, ezek a 
kapcsolatok egyenként azt a célt fogják szolgálni, hogy Barbara és Jacob elfogadják 
őket – nem pedig azt, hogy szembe forduljanak velük. A párnak nem szabad ellenállnia 
egyik kapcsolatnak sem, és nem szabad küzdeniük ellenük. Emellett példát is kell 
mutatniuk olyan téren, hogy elkezdik megbecsülni, és támogatni a második családot 
körülvevő és átszövő összes kapcsolatot.

Azzal, hogy elfogadják a többi emberi kötelékeket, és a második házasságból adódott 
kapcsolatokat, a szülők és a nevelőszülők teljes jogot és kiváltságokat adhatnak a többi 
szülőnek és nevelőnek. Az elfogadás annyit jelent, hogy a többi felnőttnek lehetővé 
tesszük, hogy éljék nyugodtan úgy az életüket, ahogyan az számukra megfelelő. Ez 
nem jelenti azt, hogy az elfogadás egyenlő lenne a jóváhagyással. Nem jelenti azt sem, 
hogy az egyik szülőpárosnak egyet kéne értenie a másik életstílusával, vagy nevelési 
módszereivel. De nekik is, és gyermekeiknek is tisztelniük és becsülniük kell a biológiai 
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szülőket, illetve a nevelőszülőket, valamint azok másik gyermekeit is, akár úgy hozták 
már őket a családba, akár nem. Minden szülőnek és nevelőszülőnek életbevágóan 
fontos szerepe van a gyermekek érzelmi jóllétét illetően.

Akár kedveled a gyermeked másik családjában élő embereket, akár nem, minden egyes 
kapcsolat és másodlagos kötődés kulcsfontosságú alkotórésze gyermeked jólétének 
alakulásában, illetve saját másodlagos családod boldogságára nézve.

Péter apostol ezt írja: „Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, 
testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, 
vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen 
arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. (1Péter 3:8,9). A Biblia tehát azt mondja 
Barbarának és Jacobnak, hogy legyenek együttérzők, testvérszeretők és alázatosak — 
és hogy arra tanítsák gyermekeiket, hogy hasonlóképp viselkedjenek.

Ha már itt tartunk, Barbaráék kilenc családi kapcsolódásához képest szerzőnk saját 
családjában 23 különálló kapcsolat létezik. Amikor azt mondjuk, hogy fontos ezeket a 
kapcsolatokat egyenként beazonosítani és elfogadni, azt nem viccből tesszük.

Gondolkodásmódok

Az első házasságban a családtagok 
ugyanúgy gondolkodnak — 
mindannyian ugyannak a családnak 
a tagjai. 

Akik viszont egyedülálló 
szülő családjában élnek, vagy 
elegyített családban, nem 
rendelkeznek ugyanazon szintű 
gondolkodásmóddal. Még a szülők 
és saját gyermekeik is másképp 
gondolkodnak. Az egyedülálló 
anya nem tekinti előző férjét saját 
élete részének, a fia viszont teljes 
mértékben apjaként kezeli az 
édesapját. Az apa, aki újraházasodott, 
új feleségét családtagnak tekinti, lánya viszont azt gondolja, hogy ez a nő nem az 
anyám.

Ezek a gondolkodásmódok meghatározzák viselkedésünket. (Példabeszédek 23:7) 
Ahogyan gondolkodnak a gyerekek és a szülők, úgy fognak viselkedni is. Mégis, 
szülőkként, természetből adódóan, nem akarjuk, hogy gyermekeink tőlünk eltérő 
módon gondolkozzanak. Azt akarjuk, hogy gyermekeink osztozzanak velünk hitünkben 
és mindabban, amit értékesnek tartunk. Ha mégsem teszik ezt, mi tiltakozni kezdünk. 
Még Pál apostol is ezt mondta egyik gyülekezetének: „mert az evangélium által én 
vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket: legyetek az én követőim.” 
(1Korinthus 4:15,16).

Ez a probléma Jézus és édesanyja illetve apja közt a Lukács 2-ben. Mária és József 
tudta nélkül, a gyermek Jézus néhány napot töltött el a templomban, míg nem szülei 
rátaláltak. Nézzük csak, pontosan milyen szavakat is használt Mária, amikor Józseffel 
rátalált Jézusra: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal 
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kerestünk téged.” Mire ő így válaszolt: “Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy 
az én Atyám házában kell lennem?” (Lukács 2:48,49).
Látjuk a gondolkodásmódokat? És a viselkedésbeli különbségeket? Mária úgy 
fogalmazott: „apád és én”. Jézus azt mondta „az én Atyám házában kell lennem”. 
Jézus és anyja gondolkodásában és nyelvhasználatában eltérő jelentéssel bírt az atya 
szó. Míg Mária e szó alatt Józsefet értette, Jézus az Ő Mennyei Atyjára gondolt, aki a 
mennyekben van.

Ha Jézus családját is összezilálták a különböző gondolkodásmódok és viselkedési 
sémák, könnyű elképzelni milyen problémák merülhetnek fel az egyedülálló szülők 
által vezetett háztartásokban, illetve az elegyített családoknál. 
Ezek a gondolkodásmódbeli különbségek nagyon komoly hatással vannak Barbara és 
Jacob új családjára. Nézzük csak meg, milyen magas azoknak a gondolkodásmódoknak 
a száma, melyek ellenkeznek egymással: szülők ellenkeznek a másik szülőkkel, volt 
férjek és feleségek állnak szemben egymással, és gyerekeknek vannak konfliktusaik a 
szüleikkel. Az ilyen feszült helyzetek katasztrofális hatással lehetnek mindenki érzelmi 
egészségére nézve, különösen a gyerekére.

Mi akkor a megoldás?

Azonosíts be minden egyes gondolkodásmódot, ami jelen van a családban. Írd 
össze, hogyan kellene a család minden tagjának viselkednie a többi családtaggal. 
Ha ez megvan, onnantól a felnőtt családtagoknak el kell kezdeniük tisztelni a többi 
gondolkodásmódot és megpróbálni azokkal együttműködni. Ez sokkal nehezebb, mint 
azt bárki is el tudná képzelni.

Például, Barbara és Jacob fel fogják ismerni, hogy Barbara gyermekeinek mind az 
apjukat, mind az anyjukat szeretniük kell, de azt is, hogy tisztelniük kell Jacobot is, 
és kedvesnek kell lenniük vele. Ezután minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, 
hogy támogassák ezt a gondolkodásmódot. Barbara bizonyára meg fogja próbálni 
megerősíteni saját kapcsolatát is a lányaival, de emellett támogatnia kell a lányai 
kapcsolatát is az apjukkal. Jacobnak mindent el kell követnie azért, hogy Barbara és a 
lányai visszanyerhessék azt a közelséget, amely korábban jellemezte kapcsolatukat. Meg 
fog próbálkozni azzal is, hogy nevelt lányainak segítsen jó kapcsolatban maradni saját 
apjukkal. Emellett Barbara vezetésével, és Jacob szolgai lelkületének köszönhetően, 
Barbara lányai talán hajlandóak lesznek családtagnak elfogadni Jacobot.

Barbarának úgy kell tekintenie magát, mint aki Jacob és az ő gyermekeinek szolgája, 
és ki kell szolgálnia az ő gondolkodásmódjukat. Meg kell tennie minden tőle telhetőt 
azért, hogy a Jacob és gyermekei közt létrejött ellenségeskedés és megosztottság miatti 
sebek begyógyuljanak. Támogatnia kell a férfit abban a tervében, hogy elutazhasson 
New Yorkba és Seattle-be, hogy láthassa gyermekeit. Abban is segítenie kell a férfinak, 
hogy elkezdhesse helyreállítani kapcsolatát ex-feleségeivel, lehetőség szerint úgy, 
hogy személyesen is megismeri őket.

Nevelés és a nevelési szint lecsökkentése

Még két kiváló szülő is tönkre tehet egy jó családot, ahol egyikük nevelőszülőként 
van jelen. Ha nincs köztük megegyezés azt illetően, hogyan neveljék gyermekeiket, az 
nagy valószínűséggel össze is roppantja a családot.

A szülők notóriusan nem figyelnek a fegyelmezésre – a nevelőszülők pedig általában 
túlságosan sokat követelnek. Tetszik vagy sem, aki szülő, annak teljes mértékben 
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kontrollálnia kell azt, hogyan akarja nevelni a gyerekét. Ha az egyik szülőnek a 
nevelési szintje alacsony és ebből nem hajlandó kimozdulni, a nevelőszülőnek nincs 
más választása, mint visszamenni a másik nevelési szintjére. Ez azt jelenti, hogy a 
nevelőszülő meghátrál, és a gyermek szülőjének teljesen átadja az irányítást saját 
gyermeke felett.

Ez a nevelési szint-csökkentés óriási problémát jelent a nevelőszülőknek. Újra és újra 
látni, ahogy házasságok mennek tönkre olyan nevelőszülők miatt, akik képtelenek 
voltak rugalmassá válni, és nem tudták megtanulni, hogyan kell a nevelési szintet 
csökkenteni.

Jézus példa volt az ilyen szintű rugalmasságra. Ő a Messiás és a Király; mégis, mikor 
a földre jött, nem kezdte el gyakorolni a messiási és királyi jogait. Valójában, pont az 
ellenkezőjét tette. Pál azt mondta Jézusról, hogy nem kereste a hírnevet, felvette a 
szolgai formát, és emberekhez hasonló formát vett el, úgy jött el hozzánk. Megrepedt 
nádszálat sem tört volna össze, és a füstölgő gyertyabelet sem oltotta volna el (Máté 
12:20; Filippi 2:7).

Forrásanyagok az elegyített családok felé való szolgálathoz 

A következő internetes oldalakon találhatunk anyagokat, ha ilyen szétszabdalt családok 
felé szeretnénk szolgálni:

 InStep Ministries: http://www.instepministries.com

 Successful Stepfamilies: http://www.successfulstepfamilies.com

 Designing Dynamic Stepfamilies: http://designingdynamicstepfamilies.com

Képesek a nevelőszülők arra, hogy kövessék ezt a példát? Képes egy nevelőszülő 
feláldozni törvényes nevelési jogait és felvenni a szolgai formát, és képes alávetni 
magát a párja nevelési szintjének? Képes a nevelőszülő arra, hogy megnyerje magának 
nevelt gyermekeit azáltal, hogy önmagát áldozza föl szolgálattal, sem mint hogy ezt 
követelmények állításával és erőszakkal tegye?

Barbara és Jacob ilyen szorult helyzetben vannak. A nő már kialakított egy nevelési 
módot. Képes lesz Jacob visszamenni Barbara szintjére a nevelésben? Mi a megoldás 
a férfi számára?

Jacobnak a nagyszülői modellt kell követnie — ahol a szülő végzi a kötelező munkát, 
a nagyszülő pedig egyszerűen élvezi a gyerekek társaságát. Jacob válhat amolyan 
nagypapa-alakká, a nevelési helyzet súlyától szabadon. Így Barbara mindenféle 
közbeavatkozás nélkül végezheti nevelési munkáit. Ha a gyerekekkel bármilyen 
probléma adódna nevelés terén, az mind Barbara feladata lenne. Jacob, viszont, 
megtanulhatja élvezni nevelt lányainak jelenlétét. Megtanulhat gondoskodni róluk, 
és elfogadni őket olyannak, amilyenek – minden jó és rossz oldalukkal egyaránt. Így 
Jacob Barbara legfőbb forrásává válhat a bátorításban.

Azzal, hogy követi Jézus példáját, és felveszi a nagyszülői modellt, Jacob számára 
elengedhetetlen, hogy nyomatékosítani tudjon mindent, ami pozitív, és hogy az új 
családba gyógyulást és kegyelmet hozzon. 
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Befejezés

A bűn szabadjára engedett pusztítás családjaink közt, amely azt eredményezi, 
hogy mára az egyedülálló szülők és az elegyített családok igen jelentős hányadát 
képezik gyülekezeteinknek. Újra kell tanulnunk, hogyan kell építően és segítőkészen 
megközelítenünk ezeket az egyre növekvő család-rendszereket.

Megfelelő információkkal rendelkező és azokra alapozó gondoskodásra és bölcs 
támogatásra van szükség. Ezek a családok összetört szívűek, és folyamatosan sebeket 
szereznek. Elsődleges jelöltjei ők Krisztusnak; akiknek irgalmat akar adni, ahelyett, 
hogy büntetné őket. A szolgálati terület már érett az aratásra – a munkás viszont 
kevés.

A nullára redukált elhanyagolás

Az elegyített családok életében akkor jönnek be a legnagyobb problémák, amikor 
bizonyos kötődési szálak túl nagy figyelmet, energiát kapnak, és emiatt más kapcsolati 
szálakat figyelmen kívül hagynak.

Ha egy kapcsolatra koncentrálunk csak – a többi kárára – az személyválogatás. Ha 
csak nincs ok a megkülönböztetett figyelemre (pl. mint egy nagyobb betegség), 
akkor az ilyen extra figyelem egy bizonyos ember felé halálos csapást mérhet az 
elegyített családokra nézve. A személyválogatás féltékenységet és neheztelést 
ébreszt, amelyek a legjobb családokat is képesek az ízeire szedni.

Az ilyen elegyített család tagjainak akkor tehetjük a legjobbat, ha nullára 
redukáljuk a megkülönböztetett figyelmet a kapcsolatainkban: vagyis hogy 
egyiket sem hanyagoljuk el, és senkiről sem feledkezünk meg. A nullára 
redukált elhanyagolás azt jelenti, hogy az egész vegyes családban mindenki 
megelégedett, és azt érzékeli, hogy érzelmi jólétét munkálják.

Akkor beszélhetünk elhanyagolásról, amikor a vegyes családokban az 
egyének azt látják, hogy kevesebb szívességet, pártfogást, jóindulatot, időt 
és/vagy anyagi javakat kapnak, mint más családtagok. Ezzel megsértik 
velük szemben az egyenlően kezelés szabályait. Úgy érzik, nem tisztelik 
őket. Veszteséget éreznek, mely haragot, neheztelést és szomorúságot 
okoz, és a család legfontosabb kötelékeit is háborúskodásba taszítja.

Egy házaspár azt monda nekünk, hogy az ő vegyes családjuk sikerének 
az volt a titka, hogy mindig vigyáztak arra, hogy házasságuk legyen 
az első a vegyes család többi kapcsolata közül.

Alig 10 percre rá egy másik házaspár úgy nyilatkozott, hogy az ő 
sikerük meg abban nyilvánult meg, hogy mindig gyermekeik 
voltak a legfontosabbak.

Az alapelv viszont ez: Függetlenül a kapcsolatok prioritásától, 
ha a családtagok soha nem érzik, hogy semmibe veszik őket, 
hogy nem gondoskodnak róluk vagy rosszul bánnak velük, az 
csakis a vegyes család javára válhat! 
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Légy Barnabás, 
keress egy Pált, 

és képezz ki Timóteusokat!
Írta: Paul R. Martin

Egy olyan világban, melyet az egyre növekvő elszigeteltség jellemez, és csökken az 
elhívatott szolgálók száma, nem meglepő, hogy újra kell gondolni a szolgálat fejlődésének 
kapcsolati oldalát. Az olyan szavak, mint a mentor, kiscsoport, csoportosulás és az 
elszámolhatósági csoportok, divatosan csengő szavak, melyek felhívják a figyelmet 
az olyan, már-már tünetszerűen megjelenő problémákra, melyek az igazi emberi 
kapcsolatok hiányából adódnak.

A szolgálat nyitott, bizalmon alapuló kapcsolatokat kíván. A helytelen érzések, 
viselkedési minták vagy a rossz hozzáállás szinte felgyülemlenek, amikor titokban 
folynak dolgok. Sajnálatos módon, ez gyakrabban esik meg, mint amit be mernénk 
vallani, és ez az, ami miatt az Isten embere gyakran szellemileg és érzelmileg is 
nyomorékká válik. 

Talán az „ismerd meg és ismertesd meg magad” alapelv időszerű felhívás lehetne 
Urunk egyházának vezetői felé. Jézusnak három „belső kör”-höz tartozó barátja 
volt. Pál apostolnak is megvoltak azok a szolgálati társai, akikben megbízott – végig 
az Apostolok cselekedetei könyvön keresztül. John Wesley számára ott volt a „Holy 
Club” azaz a Szent Klub, ahol igen mély kérdések hangzottak el, összehasonlítva az 
olyanokkal, amiket manapság hallani, mint pl. „Hányan vagytok a gyüliben?” vagy „Mi 
a golf rekordod?”
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Néha azon tűnődöm, KI az, aki valójában ismer engem, az érzéseimet, a küszködéseimet 
és bukásaimat?

Van jó néhány lelkipásztor, aki azt hiszi, hosszú ideje tartó elszámolhatósági partnerei 
vannak. A valóságban viszont, többnyire arról van szó, amit hajlandóak megosztani, és 
ami egyébként is ismert. Néhányan nyilvános platformoktól várják, hogy menedékre 
leljenek, mások kiscsoportokhoz csatlakoznak.

Az elszámolhatóság nem garancia semmilyen kapcsolatban, hiszen maga a kapcsolat 
nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy önmagától automatikusan elszámolhatóvá 
tegyen bennünket. Nekünk kell azzá tennünk magunkat. Amíg csak valaki nem hajlandó 
egy másiknak alávetni magát, a kettős élet megmarad minden sebezhetőségével 
együtt. Az átláthatóság, a nyitottság, az őszinteség és a hasonlók nem vethetők csak 
úgy ki valakire: sokkal inkább az Úr félelme hozza ki az emberből őket.

Napjainkban, mikor a keresztény szolgálók száma drasztikusan csökken, talán az, 
ha újragondoljuk a szolgálathoz tartozó alapvető kapcsolatokat, megfordíthatja az 
események sodrát. Legalább három kulcsfontosságú kapcsolat körvonalait láthatjuk, 
ha beletekintünk az Apostolok cselekedeteinek szolgálati modelljeibe. Talán, ha 
imádsággal alkalmazzuk ezeket a példákat, és saját szolgálati kapcsolatainkra nézünk, 
a Szentlélek rá tud világítani arra a valóságra, amiben élünk. Isten kegyelmével így 
megelőzhető lehet további keresztény vezetők elvesztése.

Légy Barnabás!

El lehet tűnődni azon, vajon Pálnak sikerült volna-e végigcsinálnia útját Barnabás 
nélkül. A damaszkuszi út pora tán még ott volt Pál saruin, és az Út követői körében 
még valóságos volt az a félelem, amelyet Pál gyilkos fenyegetései okoztak, amikor 
Barnabás elvitte Pált az apostolokhoz, és megerősítette bizonyságtételét. (Apcsel 
9:26,27). Barnabásnak ez nem volt kötelessége, de ez a bátorító cselekedete megadta 
szükséges kapcsolódását Pálhoz, és elhívásának beteljesedését. Néhány évvel később 
Barnabásnak azt mondta a Szentlélek, hogy gondoskodjon Pálról (Apcsel.11:25). 
A damaszkuszi út bizonyságát addigra már sokan elfeledték, ez biztos, de Barnabás 
soha.

Ahogy a név is kötelezte, Barnabás valahogy mindig azt nézte, hogy másokat bátorítani 
tudjon a szolgálatban. A tarzuszi sátorkészítőt szinte már elfelejtette a megalakult 
egyház, és nem bíztak rá jelentőségteljes szolgálati feladatokat. Barnabás viszont 
nem feledkezett meg Pálról. Barnabás hatására pedig, az antiókhiai gyülekezet talált 
helyet Pál számára, és segítette őt, hogy bizalomra alapuló kapcsolatokat építhessen 
ki, valamint hogy tanító szolgálata a megfelelő tiszteletet kaphassa. (Apcsel. 11:26; 
13:1,2). Ez nem az első alkalom volt arra nézve, hogy Barnabás megragadta a 
kezdeményezést. Emlékezünk János Márkra? (Apcsel 15:37) Minden múltbéli bukás 
terhét elfeledve, Barnabás ott volt és kiállt mellettük.

Hány olyan lelkész van, akinek élete során szüksége volt modern kori Barnabásokra, 
hogy melléjük csapódjanak, és szolgálati lehetőséghez juttassák? Hány lelkész ül 
„kispadon”, elutasítva, azért mert egyszer elbukott? Talán a gyülekezetük nem 
növekedett eléggé. Nem volt elég szavazat ahhoz, hogy maradhassanak. Valami 
program teljesen befuccsolt. Szétszakadt a házasságuk vagy más családi kapcsolatuk. 
Hol vannak a 21. századi Barnabások, a testvérek, akik megkeresik az elfelejtetteket, 
és akik hisznek az isteni elhívásban – akik a legjobban bíznak?
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A 21. században nagyobb számban van szükség a barnabási gondolkodású szolgálókra, 
mint korábban bármikor! Az elhívás otthagyása szinte már univerzális jelenség. 
Te viszont légy Barnabás! A csendes szenvedők ott lapulnak mások sikereinek 
árnyékában. Te légy Barnabás! A kihívás előttünk áll. Vizsgáld át a terepet és keresd 
meg a félreállítottakat, az elfelejtetteket, az elutasított embereket. Légy Barnabás! 
Keress meg valakit, aki elbukott és el van csüggedve. Légy Barnabás! Ha megtartjuk 
szolgálóinkat, lelkészeinket, az biztosan segíteni fog, hogy az elhívott szolgálók 
számának csökkenését visszafordítsuk. 

Keress egy Pált!

Sokat beszélnek mostanság mentorokról, az 
útmutató, tanácsadó szolgálatról. A szükség 
kétségtelenül egyre nagyobb, és egyre súlyosabb 
erejű lesz a 21. század társadalmi valóságában. 
Minden bizonnyal igen negatív hatással van a 
mai egyházi vezetés kialakulására és fejlődésére 
az otthonok tönkremenése, ahol fiak és lányok 
kerülnek távoli kapcsolatba apáikkal, vagy éppen 
elveszítik a velük való kapcsolatot. Régi időkben 
a fiak ott dolgoztak apjuk mellett, és ezzel nem 
csak szakértelmet és ügyességet sajátítottak el, 
de viselkedési sémákat és értékeket is. Hol látunk 
ma ehhez hasonlót? Talán osztálytermekben, 
ahol elméletet lehet tanulni?

A valós élet más, mint a laboratóriumi elmélet. 
A sok tanulás önmagában nem készít fel senkit az életre. Ahogyan repülőnek és két 
szárnya van, úgy a kognitív ismeretet is egyensúlyban kell, hogy tartsa a gyakorlati 
alkalmazás.

Gondolj azokra az emberekre az Újszövetségből, akikre hatással volt Pál apostol. 
Tantermek padjaiban ültek nála Titusz, Onézimusz, Lukács és Silás? Valószínűleg 
nem. Inkább, az alapvető Igei képzésük úgy került életszerű összefüggésbe és úgy vált 
alkalmazhatóvá, ahogy az apostoli szolgálati csoport városról városra járt.

Ki lehet az a 21. századi Pál, akit te megkereshetsz? A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
mentori munkálatokat nem egy formális program keretein lehet leghatékonyabban 
véghezvinni. A mentorolás sokkal inkább két vágy egymásra találásáról szól. A „Leszel 
a mentorom?” valószínűleg nem a helyes kérdés. Az egésznek úgy kell történnie, 
hogy figyelünk, hallgatunk, szolgálunk, követünk, tanulunk, olvasunk, gyűjtögetünk és 
próbáljuk egymást utánozni és felülmúlni.

Illés napjaiban, ez úgy történt, hogy „mentek ketten együtt” (2Királyok 2:6). „Az élő 
Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el!” felkiáltás megtestesíti azt az 
elszántságot, ami Elizeusban volt, hogy Illéssel mehessen.

Minden lelkésznek, szolgálónak keresnie kell valakit, aki az élet vagy szolgálat valamely 
területén kiválóan teljesít. A 21. századi technológiának és utazási lehetőségeknek 
köszönhetően az egész világ nyitva áll előttünk a nyomtatott médián, régi és mostani 
felvételek, interaktív CD-k, az internet, konferenciák és kapcsolathálózatokon keresztül. 
Ez lehetővé teszi bármely szolgáló számára – akárhol is szolgáljon – hogy a föld bármely 
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részén élő keresztény vezetővel kapcsolatba léphessen.

A mentorolás nem olyasmi, amit valaki tesz egy másik emberrel; ez annak az eredménye, 
ha valaki szorgalmasan keresi és követi egy másik ember életét és szolgálatát. Tehát, 
keress magadnak egy Pált. Nézz körül. Figyelj olyanra, akire felnézel, akit tisztelsz. 
Imádsággal kérd az Urat, hogy vezessen olyanokhoz, akik másokra hatással vannak, és 
akik a te életedre is átformáló hatással lehetnek.

A Pálok keresése nem csak fiatalabb szolgálók tevékenysége kell, hogy legyen. Mindenki 
javára válhat az, ha élethosszig tanul. Keress egy Pált! Lehet, hogy így a lelkészek, 
szolgálók lemorzsolódása is normalizálódhat.

Képezz ki Timóteusokat!

A harmadik kulcsfontosságú, szolgálatot-alakító kapcsolat, amit szemügyre vehetünk 
az Újszövetségben, a szolgáló képzése során jelenik meg. Amikor szolgálóként találsz 
egy lelkes, motivált követőt, használd ki az időt és szánj rá energiát, fektess be az ő 
képzésébe.

Potenciális mentori leltár

Talán gondolkozol azon, mi van, ha arra hívattál el, hogy egy másik személy mentorává 
légy, és azzal szolgáld Istent. Válaszold meg magadnak ezeket a kérdéseket, amelyek 
segítenek kiértékelni rátermettségedet:

1. Türelmes ember vagy? Hosszútávúak az elképzeléseid?
2. Melyik az a terület, amiben jó vagy? Milyen képzettséged van, és mi a 
pontos szakterületed?
3. Milyen jók az interperszonális képességeid? Általában véve egészséges 
emberi kapcsolatokkal rendelkezel?
4. Folyamat-orientált vagy? Képes vagy az emberek mellett maradni, az idő 
alatt, amíg fejlődnek?
5. Hajlandó vagy kockázatokat vállalni?
6. Hajlandó vagy felelősséget vállalni abban, hogy segítesz valaki másnak, 
hogy növekedhessen?
7. Érdemes a te jellemedet utánozni? Tetszene Istennek, ha egy ember 
átvenné viselkedésedet, hozzáállásodat dolgokhoz, értékeidet, nyelvezetedet 
és modorodat?
8. Hajlandó vagy időt szánni valaki másra?
9. Van valamilyen bűn vagy egészségtelen szituáció az életedben, amit 
nem neveztél még meg, és amely károsíthatja a kapcsolatodat egy másik 
személlyel?
10. Elrendezted már az életedben azt a kérdést, hogy Krisztus valóban ura-e 
az életednek? Teljes benned az elkötelezettség arra nézve, hogy tiszteld Őt 
életed minden területén?

(Forrás: Howard és William Hendricks  As Iron Sharpens Iron,(„Ahogyan a vas 
formálja a vasat”) című könyvéből. (Moody Press, 1995). Engedélyezve.)

A képzés egy ciklikus tevékenység, amely útmutatást, kivitelezést, megfigyelést és 
kiértékelést tartalmaz. Ebben a modellben a tanítás/útmutatás csupán egy alkotóeleme 
a képzési folyamatnak. A képzés további lehetőségeket nyújt a tanításban elhangzott 
dolgok megvalósítására és a kiértékeléssel, visszacsatolással ellátott megfigyelésre, 
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amelyeket további tanítás, útmutatás követ, ahogyan a ciklus tovább folytatódik.

Szükséges minden szinten képezni szolgálóinkat. El kell sajátítani készségeket és a 
kompetenciákat finomítani kell. Sok Timóteusnak van égető szüksége arra, hogy 
megnövelt hatékonysággal dolgozhassanak. Jól képzettnek kell lenniük.

Míg az elsődleges eredmény az lehet, hogy a fiatal szolgáló képzetté és hatékonyabbá 
válik, a folyamat melléktermékeként is meg fog jelenni valami. Az is részesül a 
tevékenység javaiból, aki a képzést végzi. Ahogyan a tanár megosztja a diákokkal 
alapelveit, azok további hangsúlyt kapnak a tanár életében, és szívében, és ezzel 
hite tovább erősödik, és szinte mindez szinte feloldódik az emberben. Ezek mellett 
egyfajta elszámolhatóság is létrejön annak az életében, aki a képzést végzi „hogy amíg 
másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.” (1Korinthus 
9:27). Továbbá öröm szabadul fel annak a szívében, aki energiát és időt fektet be 
mások képzésére, amikor csak meglátja, hogy akire hatással volt, kezd hatékonnyá 
válni az Isten munkájában. A korosodó János apostol így utal Gájuszra, barátjára: „Nincs 
nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban 
járnak.” (3János 4).

A jól képzett szolgálók nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig a szolgálatban, 
hasonlatosan a jól képzett maraton futókhoz, akiknek jobb esélyeik vannak a verseny 
megfutására, mint a képzetleneknek. Képezz Timóteusokat! Mellette pedig ne feledd, 
hogy egy másik ember képzésének folyamata a képzőre is pozitív hatással van az 
által, hogy az igazságban megerősödik. Elszámolhatóságot és örömöt hoz az ember 
szolgálatába.

Befejezés

Ha minden szolgáló Barnabássá akarna válni, Pált keresne az életében, és Timóteusokat 
akarna képezni, sok oldalvonalra került szolgáló válhatna aktívvá újra a szolgálati 
feladatok terén. A mentorlás végzése során, amelyre oly nagy szükség van, a szolgálók, 
mint élethosszig tanuló emberek, még jobban felkészülhetnének a hosszú útra. Ha 
fiatalabb szolgálók mentorlást, útmutatást kapnak, hatékonyabbá válnak a szolgálati 
munkában. Akik pedig felajánlják magukat a képzésre, további bátorítást nyernek, és 
védelmet az úton „a cél felé, 
Isten mennyei elhívásának 
a Krisztus Jézusban adott 
jutalmáért.” (Filippi 3:14). 
Minél több szolgálónk van, 
akik nagyobb felkészítést 
kaptak, és akik egy életre a 
szolgálatban akarnak maradni, 
annál nagyobb lesz a szolgálók 
számának csökkenése is. Légy 
Barnabás, keress egy Pált és 
képezz Timóteusokat!
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