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Az alkalmas szolgálók
 

Írta: Stephen Phillip Green

„Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is 
megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, 
hogy az új szövetség szolgái legyünk” (2Kor. 3:5-6)

Egy olyan világban, amelyben a siker és az örökös teljesítmény-központú gondolkodás dominál, 
felmerül az alkalmasság kérdése, és ez kihívások elé állítja szolgálatunkat. Pál hasonló kérdések-
kel küszködött: Alkalmas vagyok arra, hogy mások felé szolgáljak? Hogyan tudnám véghezvinni 
ezt a munkát? Pál válasza árulkodik a saját, önbizalommal vívott személyes harcairól, valamint 
az apostolsággal kapcsolatos nyilvános harcairól.
 
Pál azt tanította, hogy a boldog, egészséges, reményteljes szolgálat kulcsa abban rejlik, hogy 
megértjük, az alkalmasságunk Krisztustól van, nem tőlünk. Először is, Isten az Ő kegyelmének 
és irgalmának részeseivé tette a pásztorokat. Másodszor, mi a remény és gyógyítás szolgálói 
vagyunk egy bűntől terhelt világban. Pál megmutatta, hogy Isten hívja el, ruházza föl a pász-
torokat, és jelenti ki róluk, hogy alkalmasak az Ő evangéliumának hirdetésére a földkerekség 
minden részén.

Ahogyan az éhes embert is vonzza a grillezett sertésborda illata, úgy vonzza Istenhez a szel-
lemileg éhes embereket az a pásztor, akiben tűz ég Istenért. Pál korai leíró szavai, miszerint a 
keresztények „az élet illata életre” (2Kor. 2:16), arra a templomra utal, ahol az állatok, a vér, a 
szemét és a halál szagát elfedte az oltáron sülő hús illata. Az embereket ezzel emlékeztette Isten 
arra, hogy megbocsátott nekik, és hogy családok találhatnak vissza az Istennel való igaz, helyes 
kapcsolathoz.

„De ki alkalmas erre?” (2Kor. 2:16) Néhányan talán azt érezték, hogy az oltáron feláldozott bika 
nem megfelelő, nem elég ahhoz, hogy bűneikért engesztelés legyen – Izráel bűneiről nem is 
beszélve. Mégis, a bika volt az, amit Isten parancsba adott Izráel gyermekeinek, hogy azt áldoz-
zák föl – és ami ennél is fontosabb: az volt az, amelyet Ő elfogadott.

Isten elhív minket a szolgálatba törékenységeink ellenére is. Szolgálatba való elhívásunkat ki-
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hívások fogják érni mind belülről, mind kívülről, de azok, akik Isten kegyelmében járnak, és 
magukévá teszik Pál bátorítását, valóban „alkalmas szolgálók” lesznek.

A görög „hikanos” melléknevet „alkalmasnak” [az angolban: „sufficient” – latin eredetű szó, 
elég-séges, alkalmas, megfelelő – a ford.] fordították, amely eredetileg annyit tesz, mint 
„megfelelő időben érkező”. Az alkalmasság szó leírja, hogy Pál szolgáló csapata kész volt, képes 
volt, és méltó volt a szolgálatra, mindazok ellenére, amit önmagukban láttak. Pál harcait saját 
alkalmasságával (Fil. 3:5, 1Kor.15:9) az a kijelentése győzte le, hogy „Ő tett alkalmassá minket” 
az evangélium szolgálatára (2Kor. 3:5-6). Kompetenciánk nem személyes tálentumainkban vagy 
tulajdonságainkban rejlik, hanem az Isten kegyelmében. Isten egy olyan szolgálatra hívott el és 
küldött ki bennünket, amely a mi hiányos készségeinken messze túlmutat.

Három fontos építőkockára van szüksége egy pásztornak, hogy elérhesse ezt a szintű magabiz-
tosságot. Először is, szükségük van egy szilárd bizonyosságra Isten személyes elhívását illetően. 
Másodszor, nem szabad elveszíteniük a Jézus Krisztus célja felé való mély elkötelezettséget. 
Harmadszor, táplálniuk és erősíteniük kell magukban a körülöttük élő emberek felé tanúsított 
könyörületet. Ezek a meggyőződések sokkal mélyebb kutakból törnek fel, mint amit bármilyen 
pásztor valaha is találhat magában. Ezért, egy nagyobb forrás kell,  amely fenntarthatja és újra 
felfrissítheti őket; ez a forrás maga Isten.

BIZONYOSSÁGUNK AZ ELHÍVÁSBAN

Az Isten elhívása egy küldetés arra, hogy az Ő királyságát szolgáljuk. Isten nem a tehetségeik 
vagy képességeik szerint hívja el az embereket. Olyan szolgálatra akar elhívni, amely minden 
képességünket meghaladja, hogy az Ő munkáját elvégezhesse rajtunk keresztül.  

Elizeus éppen a szántóföldet szántotta, amikor Illés rávetette palástját. Meghallotta az elhívást, 
hogy kövesse a prófétát. Miután Illés hazatért, Elizeus azonnal letesztelte, hogy az elhívás 
valóban Istentől van-e: Ráütött a vízre Illés palástjával, és azt kérdezte: „Hol van az Úr, Illés 
Istene, hol van Ő?” (2Kir. 2:14). Kettévált a víz Elizeus előtt, és megkapta a választ, amit kért. 
Isten ott volt vele a folyónál, még ha Illés már nem is volt jelen. Elizeus magabiztossága egyre 
növekedett, ahogyan kilépett Illés árnyékából és olyan szolgálatba kezdett, amely saját képes-
ségein és értelmén túl mutatott. 

Sok szolgáló, pásztor küszködik az alkalmatlanság érzetével. Általános földi problémákkal 
küzdenek, és néha úgy érzik, bűnösök testébe szorult szentekként kell élniük. Ez az érzés több-
ször kísérti őket, lelkigondozás, prédikálás alatt, vagy akár az Isten Igéjének tanítása közben. 
Az igazság viszont az, hogy egy pásztor magabiztossága nem épülhet saját magára, csakis Is-
tenre, aki „alkalmassá tett” bennünket a felebarátaink és a világ felé végzett szolgálatra. Habár 
tökéletlen pásztorok vagyunk, Isten engedélyező pecsétje ott marad azokon, akiket elhívott, és 
bizalommal szolgálhatnak az Ő népe felé.

A CÉLUNK IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG

Egy pásztor célja abban a tényben gyökerezik, hogy Jézus meghalt az emberiség bűneiért, 
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ezáltal kibékítve Istent és az embert. Az, hogy Isten szereteti a bűnös embert, a legnagyobb 
üzenetünk, és a Vele való megbékélés a világ legnagyobb reménysége. Pál kijelentette: „Tehát 
Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg 
az Istennel!” (2Kor. 5:20). Azok, akik megszabadultak a bűn földi terhétől, felveszik az Isten 
mennyei terhét. Jézus példáját követve, megtérésre és megbékélésre hívják az embereket Is-
tennel. 
 
A cél, melyet a pásztorok hirdetnek, olyan elkötelezettséget kíván, amelynek nagy ára van. Az 
evangélium elfogadása vagy elutasítása örökkévaló következményekkel jár a hallgatókra nézve. 
Emellett viszont, az evangélium hirdetőjének is kötelessége az elhívást hűségesen és engedel-
mesen betöltenie. Kell, hogy az Isten elhívása árnyékot vessen minden más érdeklődési körre, 
és ez az elhívás kell, hogy legyen a pásztor prioritása az Istennel való kapcsolatában. Még ha 
egy pásztor fáradozása földtől poros is, a célja mennyei. Szavai lesznek az eke, tolla a sarló és 
amit elnyer, az az emberiség aratása. 
 
Ha az Isten fenséges elhívásával szemben egy pásztor elkötelezettsége meginog, azzal üzenete 
is bizonytalanná válik a hitetlenek számára és többé nem lesz meggyőző. Dacosan szembe kell 
szállnunk a világ ideáljaival, bátran hirdetnünk kell az evangéliumot és buzgón be kell vezetnünk 
az Isten országába mindazokat, akik keresik a Vele való megbékélést. Egy pásztor odaszánása 
függ továbbá az Igével való személyes interaktív kapcsolattól, beleértve az Istennel való napi 
imaközösséget is. Az odaszánás, az elkötelezettség, látást ad az ember elhívásához, értéket az 
üzenetéhez, és győzelmet azoknak a küszködő lelkeknek, akik Isten szolgájánál segítséget és 
reményt keresnek.

KÖNYÖRÜLET AZ EMBEREK FELÉ

Jézus szerette a tömegeket. A földön töltött idejét jórészt azzal töltötte, hogy tanította, meg-
érintette az embereket, és beszélgetett velük. Tanított, tanítványokat képzett, és kiigazította 
azokat, akiknek téves gondolataik voltak. Együtt sírt velük. Ami viszont mind közül a legfonto-
sabb: szerette őket.
 
Jézus nem olyan főpap, aki távol állna tőlünk, aki „ne tudna megindulni erőtlenségeinken”, 
hanem „aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.” (Zsid. 4:15) 
Emberi mivolta lehetővé tette a teljes engesztelő áldozatot az emberiség üdvéért. A bikák és 
kecskék vére csak az ember bűnét fedte el, Jézus viszont az egész emberiség összes bűnéért fi-
zette ki a büntetést azzal, hogy bűneinket magára vette, „hogy miután meghaltunk a bűnöknek, 
az igazságnak éljünk” (1Péter 2:24). 
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Ebben a példában látható a pásztor azon alkalmassága, amellyel embereket tud elérni Isten 
számára. A testet öltött emberiség arra kap elhívást, hogy átlépjen saját gyenge testén, azért, 
hogy szolgálhasson szellemi módon olyan emberek felé, akiket saját bűnös testük kötözött meg. 
Az a kiváltság, hogy a test szolgál a szellemnek (léleknek), a Szentlélek munkája. A Szentlélek 
munkálkodik a tökéletlenségeinken keresztül, hogy bemutassa Isten kegyelmét és hatalmát 
a környezetünkben élő szellemi, lelki értelemben éhes emberek számára. Isten felhasználja 
törékeny és véges emberi mivoltunkat, hogy bevégezhesse nagy és végtelen tervét, amely 
megbékélést nyújt mindazoknak, akik Hozzá térnek. 
 
A nagy embertömeg sok lehetőséget nyújt a szolgálatra. Ha belépünk a tömegbe, szolgálni 
tudunk azok felé, akik körül vesznek. Ha pásztorként lefoglaljuk a tömeget, taníthatjuk őket, ta-
nulhatunk tőlük és ott hagyhatjuk magunkat (és Jézust) velük. A jóhiszemű tanítványok sokszor 
meg akarták védeni Jézust a tömegtől, de a legnagyobb csodák akkor történtek, amikor egy vak 
ember kétségbeesetten kiáltott utána, vagy mikor a beteg asszony kereste a nagy tömegben, 
hol érintheti meg Jézus ruháját. Jézus szerette az embereket, és ők is szerették Őt.
 
Pál kínlódott a saját magáról alkotott képével. (2Kor. 12:7-12) Talán, ha magasabb lett volna, 
jól látott volna vagy ékesszólóan tudott volna beszélni, nagyobb önbizalma lehetett volna. 
Egyértelműen látszik, hogy Isten nem tartotta az ilyen dolgokat Pál szolgálatának előfeltételeként. 
Ehelyett, felhasználta Pál erőtlenségeit, hogy kihangsúlyozhassa kegyelmét és hatalmát az apos-
tol életében. „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor. 
12:9) Pál így válaszolt erre: „Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a 
Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor. 12:9, kiemelés hozzáadva).
 
Szoktak kételkedni a pásztorok, mint Pál is, abban, hogy képességeik nem elegendőek az 
életükre szóló isteni elhívás betöltésére? Szoktak aggódni, hogyan tekinthetnek mások az ő 
szolgálatukra? Pál azért volt képes olyan dolgokra, amelyeket véghezvitt, mert Isten tervében 
és céljában bízott töretlenül saját életére nézve. Isten mindent megadott a pásztoroknak, hogy 
elvégezhessék és betölthessék szolgálatukat. Hikanos-szá tette őket – az Isten népe számára 
alkalmas szolgálókká.

Stephen Phillip Green képesített pásztor,  
Springfieldben, Missouri államban él. 

Bátor és hiteles vezetés  
a próbák idején

Írta: Kent J. Ingle

Lásd még ezt a két cikket:
• A Model of Personal Spirituality That Fuels Transformational Leadership (A személyes szel-
lemiesség modellje, mely táplálja az átformáló vezetést)
• Core Values of a Transformational Leader (Az átformáló vezető legfontosabb értékei)

Olyan átmeneti erők közt élünk, melyek egy teljesen új világot hoznak létre. Szükségünk van 
vezetőkre, akik az átformálás ügynökeivé válhatnak, és a bátorság, valamint a bölcsesség 
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képviselői lehetnek az egyházat eddig soha nem látott kihívások idején. Olyan vezetőkre van 
szükségünk, akik szembenéznek a kultúrával, és eszközként felhasználják ahhoz, hogy elérhes-
sék az embereket Krisztus számára. Olyan vezetőkre van szükségünk, akik kifordítják az egy-
házat önmagából, illetve mindazokat a szokásokat, amelyek irányítják az egyházat, azért, hogy 
elkezdhessük megtapasztalni a közösségeinkben bekövetkező átalakulás csodáit. A mai vilá-
gunkban, kultúránkban végzett hatékony szolgálat az átformáló vezetésen áll vagy bukik.
 
Hogyan lesz valakiből bátor vezető a változások idején? Vezetni annyit jelent, hogy veszélyesen 
kell élnünk. Mikor változásokon vezetsz át embereket, kihívás elé állítod azokat a dolgaikat, 
amelyekhez ragaszkodnak – szokásaikat, elkötelezettségeiket és gondolkodásukat. Az emberek 
ugyanis visszavághatnak, ha megzavarjuk komfort zónájuk személyes vagy intézményes egyen-
súlyát.

Nem csoda, hogy a pásztorok gyakran hezitálnak, amikor a vezetés gyakorlására alkalom adódik. 
Akármennyire is szelíd lelkű a vezetési stílusod, akármilyen óvatosan is választod meg a vezetési 
stratégiáid, akármilyen biztos is vagy abban, hogy a jó úton haladsz, vezetni nagy kihívás. Ha 
viszont bátor vezető vagy, aki hajlandó elvinni az embereket az átváltozás útjára, tudod, hogy 
megéri a kockázat, mert mindennek a vége az, hogy kiterjesszük az Isten országának határait. 
Szenvedélyesen ég benned a tűz Istenért, és megteszel bármit, amit csak kell, hogy segíthess az 
embereknek megtapasztalni az életet, amelyet Ő tervezett a számukra.

Milyen az átváltozás vezetője legbelül? Mi a szükségszerű vagy mit várunk el attól a vezetőtől, 
akit átformálónak titulálunk? A bátor, átformáló vezetés a következő vonásokkal bír:
 

A felismerés, hogy az igazi hatékonyság a vezető belső életéből ered

A vezetők hatékonyak akarnak lenni. Kézzel fogható eszközöket és elképzeléseket akarnak, ame-
lyek segíthetnek nagyobb hatást kifejteni Jézus Krisztusért. Rengeteg, az egyház növekedését 
promotáló konferencia, szeminárium, első vonalbeli szakirodalom viszont valahogy inkább a 
külső módszerekre és technikákra fókuszál. Az átformáló szolgálat valódi alapja viszont magában 
a vezetőben található – a jellemében, a szívében és a hitelességében.

Minden szolgálati vezetőnek szembesülnie kellett már olyan időkkel, mikor meglanyhult a lelké-
ben és hatékonyságát vesztette, és emlékszik is mindarra az elkeseredettségre és kétkedésre, 
amiket az ilyen idők hoznak. Annak idején azzal az elképzeléssel sétáltam ki szemináriumi 
képzésről, hogy ahhoz, hogy a legvadabb álmaimat is meghaladja gyülekezetem növekedése, 
nincs másra szükségem, mint egy új látásra, az alapértékek meghatározására, a megfelelő 
helyen plántált gyülekezetre, a gyülekezeti ház körüli parkolási lehetőségek javítására és az 
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ülőhelyek megfelelő kialakítására, egy jól-képzett dicsőítő csapatra, egy tehetséges dráma csa-
patra, kiscsoportos szolgálatra, valamint az állandó kiértékelésre. 

De mi van a hitelességgel? A hatékony szolgálat nem kíván meg többet, mint a kreatív gondola-
tokat, hosszú órák munkáját és a felelős kiképzést?

Szolgálati éveim kezdetén azt hallottam, hogy a gyülekezet a vezető „kiterjesztése”, és a gyüle-
kezet veszi fel a vezető személyiségét. Újabban, a vezetés szakértői azt hajtogatják, hogy a 
vezető a csapat frontvonalba állított első katonája. Ezek a tények – bizonyos szinten – igazak. 
Ha a gyülekezet a vezető kiterjesztése, ha a gyülekezet felveszi a vezető személyiségét, és ha 
a gyülekezet úgy tekint a vezetőre, mint a frontvonalba állított első katonára, nem azt diktálja 
a józan ész is, hogy akkor a vezető hitelességét és magánéletét kell fejleszteni, megvédeni és 
előtérbe állítani?

Egy mentor barátom emlékeztetett arra, hogy Isten ritkán helyezi az áldását olyan szolgálókra, 
akik kettős jellemmel, megkérdőjelezhető viselkedéssel és figyelemre nem méltó szellemies-
séggel rendelkeznek. Isten áldása általában azokon nyugszik meg, akiknek az erkölcsi, szellemi 
és intellektuális cselekedetei egyben vannak. Úgy tűnik, Isten áldása akkor nyugszik meg az 
átformáló szolgálaton, ha a szolgálat vezetőjének magán- és személyes élete rendben van. Az is 
biztos, hogy az olyan vezető, akiből hiányzik a személyes hitelesség, lehet hatékony pásztor – de 
csak egy ideig. Van egy gyanúm, hogy Isten a szolgálati sikert – csak úgy, mint az egyén életét – 
nem karizmánk külső lecsapódásával, hanem életünk belső jellemével méri; nem személyiségi 
hibáinkkal, hanem a szív tisztaságával; nem arra a pillanatnyi szikrára alapozva, amikor tudjuk, 

hogy a jó helyen vagyunk jó időben, hanem az életre szóló 
elkötelezettséggel és a szolgálattal, amely a Menny felénk 
eső oldalán gyakran ismeretlen marad.

Azok közül, akiket Isten elhívott, nem mindenki életében 
zajlik ez az igazi átformálódás. Miért? Két ember diplomázik 
le ugyanabban az intézményben, ugyanolyan diplomát kap-
nak, ugyanakkora gyakorlattal rendelkeznek, mégis más 
eredményeket hoznak. Egyikük sikereket halmoz és előre 
lép, a másik botladozik, majd apátiába és közönybe süllyed. 
Két gyülekezet egy városon belül, ugyanolyan teológiai hát-
térrel, ugyanannak a társadalmi osztálynak szolgál, hasonló 
lehetőségekkel, mégis más eredményeket érnek el. Miért? 
Vannak szolgálati vezetők, akik talán elvesztették a hiteles 
átformáló befolyásukat, és nem szükségszerűen a vágy vagy 
a hajlandóság hiánya miatt, hanem mert nem voltak még 
képesek felismerni, hogy a hatékonyság belülről fakad.

A mély szellemi élet gondozása

Belső életünk magját szellemi életünk fejlesztésén át tudjuk gondozni. Készségekre, tálentu-
mokra és külső egyéniségre támaszkodni csak egy ideig lehet. A vezető szellemi élete sokkal 
kritikusabb fontosságú mutatója annak, mitől következhet be igazán átformáló változás. Az 
emberek sokkal elkötelezettebben követnek olyan vezetőt, akinek kommunikációjából és élet-
módjából sugárzik a szellemiesség (nem a szellemesség - a szerk. megjegyzése).

Mély szellemiességet lehet felfedezni Jézus hívásában is: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt. 11:28-30). 
Miután János bemerítette Jézust, Jézus egy időre elvonult, és böjtölni kezdett, miközben a 
Sátán megkísértette őt a pusztában. Élete és szolgálata hátralévő részében Jézus következe-
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tesen mindig szánt időt arra, hogy egyedül lehessen – akár egy egész éjszakát is végig imád-
kozott – mielőtt követői szükségeire fordított volna időt másnap. A pusztai felkészülés után 
Jézus hatékonyan tudta végezni szolgálatát. Ha nem gondozod életed szellemi központját, nem 
számíthatsz az átváltozás hatékonyságára a mindennapos szolgálat őrlőmalmaiban. 

Az igaz szellemiesség az az ösvény, amely által gondozhatjuk érzékenységünket az élő Isten 
jelenlétére. Éberen életben kell tartanunk ezt, és kulcsfontosságúnak kell tartanunk, hogy szün-
telen formálódhassunk a Jézus Krisztus Lelkében.  

Pásztori szolgálatom kezdetén egy mentor professzorunk, Roger Heuser, bevezetett engem a ke-
gyelem eszközének fogalmába. Ezek az eszközök forradalmasították belső életemet és segítettek 
növekedni Krisztusban. Ezek eszközökre utalnak, nem végre; kegyelemre és nem érdemekre. 
Ezen eszközöknek nincs belső értékük. Nincs értelme tenni őket csak azért, hogy tegyük őket. 
Értékük abban rejlik, hogy képesek felkészíteni Krisztus követőjét arra, hogy elfogadjon, hogy 
megnyithassa a csatornákat Isten és a gyülekezet vagy egy egyén közt, hogy kegyelmet kapjon, 
melyet csak Isten tud adni.1

Magán- és nyilvános életében egyaránt, Jézus példákkal tanított a kegyelem eszközeiről, ame-
lyek a következők: az imádság (Mk. 14:35,36), böjtölés (Mt. 4:2), az Úrvacsora (Lk. 22:14), a 
Szentírás kutatása (Lk. 2:46,47), a szellemi dolgokról való beszélgetés (Mt. 7:28,29), valamint 
a templomi imádat (Lk. 4:16). E belső eszközök mellett vannak még a külső eszközök: az ir-
galmasság cselekedetei (szociális szolgálatok), az, hogy másoknak nem okozunk kárt, illetve a 
gyülekezet alkalmainak, istentiszteleteinek látogatása. Amikor naponta elmerülünk ezekben, és 
gyakoroljuk ezen alapelveket, az oda fog helyezni, ahol az Isten Lelke el tudja kezdeni bennünk 
a munkát, és át tud változtatni.

Vigyázz, nehogy egyenlőséget tégy az átformáló szolgálat, és a szellemiesség közt. A szolgálat 
felemészti a lelket; a szellemiesség új erőt önt bele. Borzasztó nagy szükségünk van aktív, vál-
tozást akaró vezetőkre, de nem szabad kizárnunk az Istennel való intim viszonyt az életünkből. 
A szellemi életed bemutatásánál több, amikor a Krisztussal való kapcsolatod egy tisztán 
érzékelhető inspirációvá válik, mellyel bemutathatod gyülekezetednek a Szentlélek vezetése 
alatt álló átformáló szolgálatot. 

Hagyatkozzunk a szellemi erőre!

A hiteles átformáló vezetők nem veszíthetik el a szellemi erőt. Az erőt akkor kapjuk meg, amikor 
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Isten minden rendelkezésre álló forrására rácsatlakozunk. Fel kell ismernünk, hogy Isten egy 
olyan energiával ajándékozott meg és tervezett meg, amely megváltoztatja az életünket és ha-
tással lehet környezetünkre az Isten országáért.

A szolgálati vezetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a szellemi erő könnyen elveszíthető. 
Egy ószövetségi történet beszél egy fiatalemberről, aki „szemináriumi” tanulmányai végzése 
közben elveszíti szellemi erejét. (2Kir. 6:1-7) Az iskola „igazgatója” Illés próféta volt. Olyan jó 
volt a felvételi arány, hogy szükség volt egy új kollégiumra. A diákok pedig felajánlották a segít-
ségüket.

Egyik fiatalember kölcsönkért egy fejszét, és elkezdett fákat vágni, hogy kitisztítson egy kis 
területnyi földet a folyó mellett. Nagy lelkesedéssel kezdte a munkát, de hirtelen a fejsze feje 
lerepült a nyeléről, és beleesett a folyóba. A fiú elveszítette az átformáláshoz szükséges élt. 
„Jaj, Uram”, panaszolta el Illésnek, „pedig ezt is kölcsönkértem!” Illés ekkor fogott egy botot, 
bedobta a vízbe, a fejszevas pedig ekkor a felszínre úszott.

Nem kell túlságosan mélyre látnunk az esemény felszíne alá ahhoz, hogy megtaláljuk a felszínre 
úszó szellemi igazságot. Sok vezető intenzíven dolgozik az Úrért és frusztrált, mert nincs meg az 
ereje ahhoz, hogy igazán átformáló hatással legyen közösségére. Ellaposodtak, élettelenekké 
váltak, és nagymértékben elveszítették a hatékonyságot, mint a változás ügynökei egy változó 
nemzedékben.

Elveszítettük az átváltozás élét, ha saját eredetiségünkre hagyatkozunk Isten ereje helyett. 
Hagyatkozunk-e már olyan mértékben emberi programokra és tevékenységekre, hogy az Isten 
erejét az életünkben ezekre le is cseréltük? A rendszerek, a stratégiai tervek és a programok 
kialakítása önmagában semmi több, mint az Isten Lelkének helyettesítői az életünkben, illetve 
a gyülekezetünk életében. Az Isten Lelke tud adni nekünk olyan energiát, mely kreativitásunkat 
úgy alakítja, hogy azzal fejleszthetjük azokat az eszközöket, melyek által átformálóakká válha-
tunk.

A korai tanítványok bátrak voltak, hitelesek és átformálóak, mert Isten ereje infúzióként 
csöpögött beléjük. A helyi közösség vezetői felfigyeltek Péter és János magabiztosságára. Mi 
idézte elő ezt? Így kérdezték őket: „Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?” 

„Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: „Népünk vezetői, Izráel vénei! Ha min-
ket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek 
tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, 
akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészséges-
en.” (ApCs. 4:7–10).

Isten ereje nélkül nagyon kevés Isten országa szerinti életváltozást tudunk előidézni. Az Isten 
ereje az Isten élete, melyet Krisztusban a Szentléleken keresztül árasztott ki. Gyülekezeteink, az 
összes szervezeti készségükkel, stratégiai terveikkel és kreatív programjaikkal együtt csupán az 
Isten életét jelentő fejszevashoz tartozó nyelek.

Meg kell értenünk az érzelmi intelligenciában rejlő erőt!

Az átformáló vezetők lángra keltik a bennünk szunnyadó szenvedélyt Isten iránt, és úgy inspirál-
nak, hogy a legjobbat hozzák ki belőlünk. Sokszor stratégiákkal, látásokkal vagy kreatív ötletek-
kel próbáljuk megmagyarázni az ilyen vezetők hatékonyságát. Gyakran, a valósághoz viszont az 
tartozik, hogy a jó vezetés az érzelmeken keresztül működik. 

Teljesen mindegy, mibe fognak bele vezetők – akár stratégiákat építenek, akár csapatokat 
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mozgósítanak egy bizonyos célért – a sikerük mindig attól függ, hogyan teszik a dolgukat. Még 
ha minden mást is helyesen tesznek, ha az érzelmek helyes mederbe terelését illetően el-
buknak, semmilyen munkájuk nem fog úgy végződni, ahogyan kellene, vagy ahogyan kéne.

A viselkedéskutató Daniel Goleman  azt állítja, hogy egy vezető hatékonyságának csupán egy-
harmada az emberi intelligencia és a szaktudás. A maradék kétharmad tartalmazza azt a di-
menziót, amelyet érzelmi intelligencia néven említ, és amely olyan tulajdonságokat tartalmaz, 
mint az öntudatosság, az impulzus kontroll, a kitartás, buzgalom, az önmotiváció és az empátia. 
A vezető és a követői egyaránt részesülnek ennek a bizonyos vezetési kompetencia-csoport 
javaiból. Az érzelmi szinten intelligens vezető jó példát mutat a bátorságról, az önuralomról és 
az önbizalomról, mely a hitelesség, a lelkiismeretesség és a szavahihetőség alapját teremti meg 
– vagyis mindazokat a kritikus fontosságú elemeket, amelyeket követőik keresnek bennük.2

A vezetők érzelmi intelligenciája rettentő nagy jelentőséggel bír azokra a szolgálati szervezetekre 
nézve, amelyeket vezetnek, mert nagyban tükrözi a vezető hangulatait. Ahogyan az embere-
knek is vannak érzelmi kötődései, kapcsolatai egymás közt, egy közösség is képes megragadni a 
vezetője érzelmi szemléletmódját. A vezetők lelkessége, optimizmusa és energiája hullámzóan 
terjed a hatáson keresztül, amelyet kifejtenek másokra. Ezzel párhuzamban, a belőlük áradó el-
keseredettség, pesszimizmus és a negatív hozzáállás is hatással lesz a követőikre. Az átformáló 
vezető számára ott a lehetőség, hogy megadja a hangnemet és a tempót – feszeset, idegeset, 
nyugodtat, stresszeset stb. Közelről meg kell vizsgálniuk mindazokat az érzelmi jeleket, amely-
eket kiküldenek a közösség felé. Ez magasra teszi a lécet a vezető számára, akinek egy nagyon 
magas szintű érzelmi intelligenciát kell kifejlesztenie és kezelnie a kulcs fontosságú vezetői 
pozíciókban és az igaz közösség, csapatmunka, missziós feladatok, valamint az elszámolhatóság 
főbb dolgaiban – vagyis minden olyan elemben, amelyek az átformálódást segítik.

Légy az állandó „álmodozó”!

Elveszítheted az átformáló hatékonyságot, ha nem álmodozol. Az álmodozás az a képesség, 
amellyel előre látjuk a jövőt. Reakciók helyett, tehát, az előre meglátott dolgokra építjük az 
átformáló szolgálatot. Az álom olyan, mintha előre felnyitnánk a borítékot. Az álom elkezdi 
felszakítani a boríték szélét, mert van bátorsága véghezvinni valamit Isten országáért.

Az a személy, aki álmodik, és lelkében táplálja a bátorságot és az inspirációt, hogy életre kelthesse 
azt, képes megváltoztatni a világot. Walt Disney elméjéből pattant ki Mickey egér, Minnie egér, 
Pluto, és Donald kacsa, akiket képregényekben, filmeken, könyvekben és különböző emléktár-
gyakon jelenített meg. Mégis, legnagyobb álmainak egyike az volt, hogy átformálhassa Florida 
egyik értéktelen mocsaras vidékét Orlando mellett azért, hogy kiépíthessen abból egy varázsla-
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tos világot, melyben motelek, hotelek, üdülők, utak és kiállítások találhatók, és amelynek neve 
ma Disney World. 

Martin Luther King, Jr.-nak is volt egy álma; álom a békéről, a testvériségről és a szabadságról. 
Látása nem egy fennkölt ötlet volt csupán, hanem egy pillantás a jövőbe. A Példabeszédek 
könyve azt mondja: „Ha nincs kijelentés, elvadul a nép.” (Péld. 29:18) Mint a zabolátlan ló, a 
vezetők sokszor jelentéktelen dolgokra vesztegetik el energiáikat. A prioritásokat nem veszik 
előre, mert hiányzik az irány és a fókusz.

A bátor és átformáló szolgálat megköveteli, hogy a végcél lebegjen az ember szeme előtt. Más 
szavakkal élve, a látás embereinek azzal kell kezdeniük, hogy világosan megértik, mi az úticéljuk 
az életben. Tudniuk kell, hová tartanak, és meg kell érteniük, milyen lépéseket kell megtenni a 
cél elérésének érdekében.

Egy szolgálat hatékonysága megköveteli, hogy egy vezető tudja, mi Isten akarata, és tandem 
biciklista módjára kell Vele együtt mozdulnia az álom beteljesüléséért. Azok a vezetők, akik 
ténylegesen hatást tudnak gyakorolni másokra, azok, akik elkötelezték magukat arra, hogy elér-
jék és megvalósítsák Istentől kapott álmukat.

Konklúzió

Ahogyan az átformáló hatás gondolatával birkóztam, és tanulmányoztam a szolgálati vezetők 
hatékonyságát, sikerült egy konklúziót levonnom. Azok a bátor és hiteles vezetők, akik képesek 
hatást gyakorolni másokra, a bennük lévő, Isten által kirendelt alapelvek tökéletesítésén fára-
doznak, amelyek nem csupán próba alá vetik szolgálatukat, de formálják is azt. Azok az em-
berek, akik változásokat hoznak, megkérdőjelezhetetlen belső tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Ezek a tulajdonságok azt idézik elő, hogy az ember belép az oldalvonal mellől, és már nem 
nézőként van jelen, hanem a tettek mezejére lép. Jézus hiteles átformáló vezetőket akar, akik 
a frontvonalon élnek és onnan vezetik a népet. A mások életére kiható élet, és a hatékonyság 
megkövetelik, hogy készen állj, és Istenre hagyatkozz, aki még mélyebb kapcsolatba tud vinni 
magával, aki szellemi erővel ruház föl, és aki ki tudja alakítani vezetési stílusod saját érzelmi 
kifejezéseit, illetve aki álmaid forrásává lesz.
 

Kent Ingle, D.Min., „School of Ministry at Northwest University” 
dékánja, Kirklandben, Washington államban.
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2. Daniel Goleman, Richard Boyatizis, and Annie McKee, Primal Leadership „Az 
elsődleges vezetés” (Boston: Harvard Business School Press, 2002), 38,39.
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Ki vagy Te,   
hogy másokra erőltesd  

a saját erkölcsi értékrendedet?!1

Írta: Paul Copan

Az erkölcsi relativizmus ural-
kodó eszme a kultúr-antropoló-
gusok körében. Az első számú 
kulturális ellenség a keresztény 
misszionárius. Miért? Mert 
rákényszeríti értékrendjét törzsi 
kultúrákra és etnikai csopor-
tokra. Nem kellene inkább 
békén hagynunk ezeket az em-
bereket, és megakadályozni, 
hogy a rájuk erőltetett nyugati 
kultúra súlyos terhe alatt össze-
roppanjanak?

A „ki-vagy-te-hogy-rosszald-
mások-kultúráját” filozófiája 
évszázadokkal ezelőttre mu-
tat vissza – és leginkább talán 
Johann Gottfried von Herder 
(1744–1803) filozófus nevéhez 
köthető. Ő megvetette a Felvi-
lágosodás korának rideg racio-
nalizmusát, és kihangsúlyozta 
az egyes személyek és kultúráik 
egyéniségét.2 Herder szerint 
az emberek nem rendelkeznek 

egy fix természettel; a környezetükből nyert és családi tapasztalataik hatással vannak rájuk, és 
e hatásokra alapozva előre megjósolhatjuk cselekedeteiket.

Von Herder nagy képviselője volt annak az elképzelésnek, miszerint a kultúrák annyira kü-
lönböznek egymástól, hogy egyáltalán nem szabadna kimazsoláznunk belőlük a bennük rejlő 
„téves” dolgokat. Hiszen, magyarázta Von Herder, „senki sem vált még magától emberré.” Nem 
szabad „kronologikus sznobokká” sem válnunk (ahogyan azt C.S. Lewis megfogalmazta), ami 
annyit jelent, hogy magunkat sokkal jobbnak képzeljük elődeinknél. Egyszerűen nem tisztessé-
ges, nem fair megítélni elődeinket, hiszen minket is hasonlóképpen fognak megítélni utódaink. 
Ahogyan az angol költő, Alexander Pope is írta: „Azt hisszük, atyáink bolondok, s mi bölccsé 
leszünk. Bölcsebb fiaink pedig, mi kétség, ugyanezt fogják gondolni rólunk.” Vagy ahogyan a 
Star Trek „Elsődleges irányelve” is megszabja, nem lehet más bolygók társadalmi rendjét meg-
zavarni, ugyanúgy mi sem ítélhetünk meg más társadalmakat saját kultúránk alapján, hiszen 
mindannyian történelmi események, és társadalmi erők termékei vagyunk. 
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Írásomban két témát fogok megvizsgálni. Ezek közül az egyik a saját erkölcsi világunk ráerőltetése 
egy másik emberre. A másik egy kissé specifikusabb kérdést feszeget: az erkölcsösség és a 
törvény kapcsolatát. Ezen kívül szeretném górcső alá vetni a híres szlogent: “Az erkölcsöt nem 
lehet legalizálni.”

Egy erkölcsi világ ráerőltetése másra

Biztos, hogy a kultúr-antropológusoknak igazuk van az alázatossággal és tisztelettel kapcso-
latban. Mégis, amikor köveket hajítanak a misszionáriusra, nehéz megítélni, van-e bármilyen 
alapjuk arra, hogy kárhoztassák őket. Hogyan lehetne elítélni akár a legzsarnokibb egyedu-
ralkodót vagy tömeggyilkost, ha egyik is, másik is egyszerűen saját környezetének a terméke? 
Az antropológusok csatakiáltásával szemben, miszerint „Tiszteljünk minden kultúrát!”, felte-
hetjük a kérdést: „Minek ez a sok felhajtás, amit ezek az erkölcsi relativisták művelnek?”

Hogyan kritizálhatunk egy kritikust, ha nincsenek objektív, egyetemesen létező erkölcsi normák? 
Ahogyan látszik is: a „mindenkinek tisztelnie kéne más kultúrákat” gondolat valójában a régi 
elképzelés, vagyis az erkölcsi relativizmus, relativizmus nélkül. Amikor az ilyen relativisták az 
erkölcsi abszolútum létezése ellen érvelnek, saját erkölcsi abszolútumukon csúsznak el. Csupán 
variációink vannak ugyanabban a témában: igen, álljunk a relativizmus mellé, de ne felejtsük 
el, hogy toleránsak legyünk, meg ne bántsunk másokat stb. A kultúr-antropológus pedig ismét 
azt mondja: „Relativizmus! Nos…vagy valami olyasmi.” Ez a hamis relativizmus elcsúszik egy 
kivételen – egy erkölcsi szabályon – azért, hogy elvegye az élét egy mindenre kiterjedő, „bármi-
elmegy” relativizmusnak.

Amikor csak egy erkölcsi kritikust küldenek egy másik kultúra ellen, az antropológus ezt azonnal 
az etnocentrizmus egyetemes gonoszaként – amely ez: „Az én kultúrám jobb, mint a tiéd” – el 
is ítéli. Valójában, az antropológus – aki az erkölcsi relativizmus mintaképe – nem csupán kul-
turális vagy erkölcsi felhangot hordozó szókincset használ a misszionáriussal vagy módszereivel 
szemben: az „etnocentrikus”, „gyarmatosító”, „kizsákmányoló”, vagy az „ideológus” kifejezések 
is gyakoriak.3

Az erkölcsi relativista másik problémája az, hogy nézetei az erkölcsiességről alkotott legmé-
lyebb megérzéseinkbe gázolnak bele. Gondoljunk át egy történetet, amely 2008 szeptemberé-
ben esett meg: Brazília Amazon-térségbeli törzseiben szolgáló keresztény misszionáriusok az-
zal vádolták meg a kormányt, hogy szemet hunynak a törzs csecsemőgyilkosságai fölött. Ezek 
a törzsek rendre temetnek el élve olyan csecsemőket, akiknek egyébként kezelhető születési 
rendellenességeik vannak (vagy akiket hajadon anyák hoznak a világra.) Vannak, akik megvédik 
ezt a gyakorlatot annak a nevében, hogy nem lehet beleavatkozni ősi, bennszülött kultúrák éle-
tébe vagy azzal az állítással, hogy „ez nem számít gyilkosságnak” ebben a kultúrában.4 Ha ezt 
a logikát akarjuk követni, akkor ha a nácik zsidókat akarnak ölni, milyen kívülálló avatkozhatna 
ebbe bele? Végül is, a nácik ezt nem tartották gyilkosságnak. Sokan nem tekintették gyilkosság-
nak a hindu özvegyek önkéntes máglyahalálát sem. Mégis, hálásak lehetünk, hogy a keresztény 
misszionárius, Willam Carey segített megállítani ezt a gyakorlatot. A kormány gonosznak titu-
lálta és betiltotta ezt, és sok államban történt hasonló: Calcutta Hooghly folyóján és máshol 
történő csecsemőáldozatokat tiltottak be, valamint a leprások elégetését, illetve az olyan gyer-
mekházasságokat, amelyek fiatal özvegyek tízezreit juttattak már teljes nyomorba.

Isten minden embert felruházott – akár ateista, akár teista vagy a kettő között – egyfajta 
„fújj-tényezővel”. A csecsemők kínzásának gondolata, a csoportos nemi erőszak vagy a vakok 
szikla széléhez való vezetése mindannyiunkat felháborítja. Míg az elnyomott lelkiismeret és 
a keményszívűség erkölcsileg teljesen eltompulttá tehet egész kultúrákat, nem szabad figyel-
men kívül hagyni az alapvető erkölcsi intézményeket, még akkor sem, ha némi átgondolás 
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után igazítanunk kell rajtuk. Ezeket még az ateista filozófus, Kai Nielsen is „alapvetőnek” hívja: 
„Ésszerűbb ilyen alapvető dolgokról [mint a feleség vagy a gyermekek bántalmazása] azt tar-
tani, hogy gonoszak, mint hinni bármilyen szkeptikus elméletnek, mely azt akarná elhitetni 
velünk, hogy nem vagyunk képesek megítélni vagy nem hihetjük ezekről azt, hogy gonoszak. … 
Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ezek alapvetőek, és arról is, hogy aki ebben nem hisz, 
az nem hatolhatott még igazán mélyre saját erkölcsi hitének kérdéseiben.”5 

         Van kérdés?!

Az erkölcsi relativizmus egyik kritikája az, hogy képtelen megküzdeni a reformer dilemmájával. 
Miért is kéne bármivel kapcsolatosan erkölcsileg megváltozni? Semmilyen erkölcsi reform nem 
történhet, ha az említett relativizmus életben van. A rabszolgaság megszüntetése nyugaton egy 
erkölcsi győzelem volt, és nagymértékű emberi virágzáshoz vezetett. Szintén nagy jelentőségű 
erkölcsi előremozdulás volt Amerikában, amikor a feketék megkapták az egyenlő jogokat, 
ugye? Tulajdonképpen, az 1858-as Lincoln-Douglas viták után az emberek sokáig vádolták 
Abraham Lincolnt azzal, hogy rá akarja erőltetni erkölcsi nézeteit a déli államokra. Az a helyzet 
viszont, hogy itt nem Lincoln erkölcsiségéről, hanem egy univerzálisan érvényes dologról volt 
szó. Továbbá, ironikusan hangzik, de a rabszolgatartók már eleve saját akaratukat erőltették rá 
a rabszolgákra.6

Hálásak lehetünk, hogy Lincoln elkötelezetten kiállt amellett, hogy a rabszolgák ugyanúgy 
beletartoznak a „minden ember” kifejezésbe, akik „egyenlőnek teremttettek”, valamint, hogy 
„Teremtőjük felruházta őket [is] bizonyos át nem ruházható jogokkal.”

Továbbá, nem volt jó, hogy megállítottuk Hitler agresszióját is? Miért áldozzuk föl magunkat, 
hogy úgy éljünk, mint Teréz anya, ha ő se nem jobb, se nem rosszabb Hitlernél?! Miért szavaz-
zunk a változásra, ha nincs erkölcsi mérce, amit követnénk?

A relativisták másik problémája még: nem képesek egymással ellentmondó erkölcsi tanok közt 
igazságot tenni. A nyugat osztozik a problémában; erkölcsi hanyatlása szüntelenül zajlik. Mégis, 
rengeteg nyugat-gyűlölővel találkozhatunk: ők viszont olyan nem-nyugati kultúrákat favorizál-
nak, melyek gyakran a zsarnokság és elnyomás példái. Tulajdonképpen, ezek a kritikusok figyel-
men kívül hagyják a nyugat figyelemre méltó erkölcsi és kulturális eredményeit. Ezek mögött 
viszont általában minden, a nyugati kultúrára tett ítélkezés, önkényes megbélyegzés csak. Miért 
ítéljük el a gyarmatosítást vagy favorizáljunk multikulturális tanterveket a nyugati „kulturális 
kánon” helyett az egyetemeken?7 

A relativista állítás ellenére, miszerint nem erőltethetjük rá erkölcsi értékeinket másokra, 
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a helyzet iróniája abban rejlik, hogy a nyugati világot érő kárhoztató magatartás, hozzáállás 
valójában semmiben sem különbözik attól, amikor valakire erkölcsi értékeket erőltetünk. 

Ilyen törekvések a házasság definícióját megváltoztatni kívánó mozgalmak, az abortusz, az 
iskolai nemi oktatásba iktatott erőteljesen megkérdőjelezhető gyakorlatok, az aktivista bírókra 
történő szavazás és hasonlók. A tolerancia mosolygós arca mögött, a relativista gyakran saját 
elképzeléseit szeretné ráerőszakolni másokra.

Még egy dolog: Nem rejt véletlenül magában már egy fajta erkölcsi normát az, amikor valaki 
elítéli az erkölcsi értékek erőltetését? Természetesen, igen. A relativista ezt az erkölcsi szabályt 
véli igaznak: „Minden körülmények közt téves dolog saját erkölcsi értékeidet másokra erőltetni.” 
Ezért, jóindulattal kérdezzük csak meg a relativista embert: „Miért téves dolog ez szerinted? Mit 
teszel az olyan emberrel, aki másokra erőlteti erkölcsi értékeit? Szabad neked a saját erkölcsi 
értékrendedet arra erőltetned, aki a sajátját erőltetné?” Kétség kívül a relativista úgy gondolja, 
hogy az ő erkölcsi értékrendjét muszáj annak elfogadnia, aki a sajátját másokra akarja erőltetni. 
Azt láthatjuk, hogy a relativisták gyakorlatilag kényelmesen előhúzzák farzsebükből azokat az 
erkölcsi normákat, amelyek éppen megfelelnek az adott szituációnak.

„Nem legalizálható az erkölcsi értékrend”

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Planned Parenthood vs. Casey (Tudatos Családtervezés 
civil szervezet kontra Casey per, 1992) során a törvényszéki bírák többsége megerősítette a 
következőt: „Néhányan közülünk sértőnek tartjuk erkölcsünk alapelveire nézve az abortuszt, de 
ez nem befolyásolhatja döntésünket. Kötelességünk az, hogy definiáljuk a mindenkire érvényes 
szabadságjogokat, nem pedig az, hogy saját erkölcsi értékrendünket hirdessük. … A szabad-
ság legfőbb értelme, hogy az embernek joga van ahhoz, hogy kialakítsa saját elképzelését az 
életről, annak jelentéséről, a világegyetemről és az emberi élet rejtélyéről.”

Itt tovább vihetjük az erkölcsi normák erőltetésének kérdését. E kérdés általában kéz a kéz-
ben jár a következő tiltakozással: „Az erkölcs nem legalizálható!” Ahogyan korábban láttuk, 
nem kerülhetjük el a törvény alkalmazását emberekkel szemben, mert meg kell akadályoznunk 
szörnyű cselekedeteket, meg kell büntetnünk bűnözőket, és meg kell védenünk az ártatlanokat 
az igazságtalanságtól. Az előbb említett jogi döntés során a szabadság prioritást élvezett a 
meg nem született emberi élet fölött. Ez azt jelenti, hogy az egyes emberek elmélete az „élet 
rejtélyéről” elveszi a védettség jogát a meg nem született gyermekektől. Tragikus módon, a 
meg nem született gyermekek nem rendelkeznek azzal a szabadsággal sem, amivel a másik fél 
– ők nem mondhatják, hogy „Az erkölcs nem legalizálható!”
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Ahogy röviden átgondoljuk ezt a kérdést, lássunk néhány szempontot.

Először is, a nézet, miszerint nem lehet legalizálni az erkölcsi értékrendet, egy naív, fenntarthatat-
lan nézet. Gyakorlatilag már ez az állítás is erkölcsi: egy bizonyos dolgot nem szabad megtenni. 
De honnan jön ez a norma, és mi lesz azokkal, akik ezt megtagadják? Igenis lehetséges ez, és 
legalizálnunk is kell az erkölcsöt egy alap szinten – amikor az ember biztonsága forog kockán, 
és a közjót akarjuk szolgálni azzal, hogy megőrizzük mindenki alapvető jogait. Tisztán látható, 
hogy a nemi erőszak, a gyilkosság, a feleség- vagy gyermek bántalmazása, a rablás – vagy a 
rabszolgaság, az apartheid rendszer vagy a Jim Crow törvényekkel szemben jogos cselekedet az 
erkölcs legalizálása. 

Szoktuk legalizálni az erkölcsöt és ez gyakran valóban a társadalom javát szolgálja. Ilyenkor a 
relativista gyakran egy következő kérdésre tér át: „Nos, akkor kinek az erkölcsét legalizáljuk?” 
Válaszolhatunk azzal, hogy az (objektív) erkölcs nem csupán önkényes vagy egyéni sajátság. 
Valójában, a civilizációk az évszázadok során mind ugyanazokra az erkölcsi következtetésekre 
jutottak azt illetően, hogy mi erényes, és mi gonosz. A Róma 2:14-15 olyan erkölcsi törvényre 
utal, mely a pogányok szívébe van írva (akik nem kaptak semmilyen különleges kijelentést 
Istentől). Azoktól, akik tagadják bármilyen jó vagy rossz létezését, megkérdezhetjük: „Tényleg 
problémád van azzal, hogy kijelentsd, hogy az ártatlan emberi élet elvétele, a nemi erőszak, a 
gyermekek molesztálása vagy a csecsemők élvezetből történő kínzása rossz?” Akik tényleg nem 
ismerik föl ezt a problémát, valójában egyszerűen keményszívűek. Ezeknek az embereknek 
nincs szükségük érvekre; inkább pszichológiai és szellemi segítségre van szükségük. 

Az előző erkölcs-legalizáló kijelentésre visszatérve, hozzá tehetjük, hogy az ilyen állítás a semle-
gesség mítoszát feltételezi, mely teljesen következetlen, összefüggéstelen, és ezért el kell uta-
sítanunk. Egy állam polgárai nem lehetnek semlegesek az abortusszal vagy a meleg házassággal 
szemben, és ezt a mindenkori kormányzat sem teheti meg (akár szövetségi, akár állami). Már az 
az állítás, hogy a kormánynak tennie kéne valamit, önmagában egy erkölcsi állítás – nem sem-
leges, erkölcs fölött álló. A homoszexuális házassággal kapcsolatban, a kormány vagy támogatja 
a házasság definícióját (amely egy férj és feleség egy-testté vált egyesülését, összeköttetését 
jelenti), vagy nem.8

Ami az abortuszt illeti, még ha valaki teljesen tudatlan is a meg nem született ember állapo-
tát illetően, nem lehet semleges a meg nem születettekkel szemben alkalmazott bánásmóddal 
kapcsolatosan. Néhányan úgy érvelnek, hogy az abortusz engedélyezhető, vagy legalábbis az 
egyén döntésétől kell, hogy függjön, hiszen „nem tudjuk, mi egy embrió erkölcsi státusza”. Ez 
viszont olyan, mint mikor a vadász lövöldözni kezd valamire, ami elkezdett mozogni a bokorban, 
még az előtt, hogy rájönne, mi is van ott. Amikor egy abortusz-jogi érdekképviseleti csoport 
azt mondja, hogy a kormány nem erőszakolhatja nézeteit a polgárokra, az a következő kérdést 
veti fel: Ha a meg nem született létezés egy emberi lény, nem csak egy szövet, akkor az igény 
szerint végrehajtott abortusz azt jelenti, hogy ráerőszakoljuk valakinek a nézeteit egy meg nem 
született gyermekre – mely cselekedet halálos következményekkel jár.

A választás joga aligha semleges. Valójában élet és halál kérdése. (Hadd tegyem hozzá, hogy 
gondoskodnunk kell a terhes anyáról, aki gyakran csapdában érzi magát, és szüksége van egy 
közösségre, ahol együttérzést és gyakorlatban is alkalmazott támogatást kaphat – melybe bele-
tartozhat az esetleges örökbe adás.)

Harmadszor, a „szabadság” vagy „jogok” nyelve kultúránkban általában üres és mindenféle tar-
talmat nélkülöz. Azok, akik azt állítják, hogy soha nem kéne az erkölcsöt másokra erőltetni, 
ezzel azt hangsúlyozzák ki, hogy megvan a joguk bármire. Vegyük fontolóra a következő kife-
jezést: a választás joga. Ez nem mond sokat. Megkérdez-hetnénk: „választani, de mit?” A nemi 
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erőszakot, a gyilkosságot, és a csecsemők kínzását? Nem, a „választás joga” olyan, mint ez: 
„jobbra/balra eltérni _________-től.” A szövegkörnyezet és a kitölteni való szabadon válasz-
tható. Meg kell kérdőjeleznünk a „kitölthető” választások jogi alapját. Döntéseink lehetnek 
erkölcstelenek vagy erkölcsösek – nem lehetnek szimplán erkölcsileg semlegesek.

Negyedszer, hála Istennek, a társadalom gyakran a megfelelő módon legalizálja az erkölcsöt – 
megállította Hitlert, és megakadályozta, hogy még több pusztítást végezzen a világban, megvédi 
a gyermekeket a molesztálóktól, és a tömeggyilkosokat börtönbe zárja. Amikor úgy működünk, 
ahogyan kellene, ösztönösen felismerjük a jogot, hogy az erkölcs legalizálható olyan gyakorla-
tok ellen, mint az özvegyek elégetése, a nők verése, a család megbecstelenítése miatt önké-
nyesen büntető gyilkosságok, valamint a faji megkülönböztetés. 

Nem tehetünk róla, belénk van kódolva az erkölcs. Erkölcsi lények vagyunk. Felismerjük, ha va-
laki igazságtalanul bánik velünk vagy jogainkba tipor. Tudjuk, hogy felelősséget kell vállalnunk 
cselekedetinkért, ahelyett, hogy génjeinket vagy környezetünket hibáztatnánk. Jogi és bünte-
tés végrehajtási rendszerünk magától értetődőnek veszi, hogy erkölcsileg felelősek vagyunk a 
döntéseinkért. Mi ad nekünk méltóságot, éréket, honnan jön erkölcsi felelősségünk és honnan 
erednek jogaink? Honnan kapjuk feladatainkat? A tény, hogy Isten az Ő képmására alkotott 
bennünket (1Móz. 1:26-27), szilárd, és kielégítő választ adnak az ilyen kérdésekre.
 

Paul Copan, Ph.D., West Palm Beach, Florida államból, filozófia és etika 
professzor a Palm Beach Atlantic egyetemen (Pledger Family Chair of Phi-
losophy and Ethics). Több könyv szerzője és szerkesztője, pl. a When God 
Goes to Starbucks („Amikor Isten elmegy a Starbucks-ba”), a True for You 
But Not for Me („Igaz rád, de rám nem”), a That’s Just Your Interpretation 
(„Ez csak a te értelmezésed”), valamint a Creation Out of Nothing („Terem-
tés a semmiből”) könyveké. Továbbá, az Evangelical Philosophical Society 
(Evangéliumi Filozófiai Társaság) elnöke is. 
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Timóteus nyomában:  
A jó segéd pásztor jellemvonásai

Írta: Tony Cooke 

Isten, az Atya, és Jézus minden szempontból tökéletesek. Mégis, mindketten problémákkal ta-
lálkoztak vezetői feladatuk során. Mi volt az oka a sikertelen vezetésnek? Ezek a problémák, 
vagy az, hogy vezetésüket nem jól követték? A valóság ez: még a legnagyszerűbb vezetők sem 
fogják tudni elérni az optimális eredményt, ha követőik nem teszik, amit kell.

Amikor a vezető nem kap támogatást

A pásztorok gyakran nyomást éreznek, 
mert nem kapnak elég segítséget. Ez a 
probléma nem új keletű. Mózes is panasz-
kodott az Úrnak: „Nem tudom egyedül 
vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz 
nekem.” (3Móz. 11:14)

Pál hatalmas vezető volt, de nem mindig 
kapta meg a segítséget, amelyre szüksé-
ge volt. Timóteusról így írt: „Mert nincs 
mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki 
olyan őszintén törődne ügyeitekkel; mert 
mindenki a maga dolgával törődik, nem 
pedig a Krisztus Jézuséval.” (Filippi 2:20-
21)

Még a legnagyszerűbb vezetők is képte-
lenek nagyszerű követőket kiképezni, ha 
nem működnek együtt velük. Ha csupán 
Páltól függött volna, ő tucatjával produkált 
volna Timóteusokat. Sok vezető kap nagy 
feladatokat Istentől, mégis küszködnek, 
mert a lehetséges segítőket túlságosan 
lefoglalják saját dolgaik, és nem haj-
landóak tovább vinni a vezető látását.

Nincs még egy olyan, mint Timóteus!

Pálnak szüksége volt egy megbízottra 
– valakire, aki az ő szívét tükrözi az em-

berek felé. Egy felfogadott alkalmazott nem tudta volna betölteni ezt a szükséget. Egy olyan 
emberre volt szüksége, aki igazán törődik másokkal, és érdekeiket szolgálja. Pálnak csak egy 
ilyen embere volt, aki rendelkezésére állt, és képes is volt minderre: Timóteus. 

Pál úgy jellemezte Timóteust, mint aki „hasonló lelkületű” – amely a megegyező lelket jelenti. 
Timóteus ismerte és meg is osztotta másokkal Pál szívét, értékrendjét, prioritásait, célját, 
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meggyőződését és hozzáállását. Timóteus nem magát reklámozta, és nem a saját akaratát érvé-
nyesítette. Nem volt személyes napirendje, és ez tette őt igazán értékessé Pál apostol számára. 
Szolgálni akarta Istent az által, hogy segít Pálnak. Milyen tragikus, ha belegondolunk, hogy Timó-
teus lelkülete kivételesnek számított, mikor annak kellett volna lennie a követendő normának.

Isten a Timóteusok egész hadát kezdi felemelni ma, hogy körbevegyék és segítsék a vezető 
pásztorokat az Isten országának munkájában. Mindannyian fel kell, hogy ismerjük, hogy Isten 
néhány embert segítő szerepre hív el, ahogyan másokat pedig felső-vezetői pozíciókba.

A Timóteussá válást tanulni kell!

Amikor bibliaiskolába jártam, voltak bennem elképzelések arra vonatkozólag, hogy Isten ho-
gyan is használhatna engem jövőbeni szolgálatomban. Ahelyett viszont, hogy egy magas, és a 
nyilvánosság előtt jól látható pozícióba helyezett volna, mint pl. az igehirdetői szolgálat, az Úr 
bölcsen oda helyezett, ahol leginkább növekedhettem jellememben, és ahol megtanulhattam 
a szolgálat jelentőségét. Az, hogy karbantartóként dolgoztam egy gyülekezetben, segített szá-
momra beazonosítani bizonyos dolgokat: tele voltam éretlen gondolatokkal és büszkeséggel, 
melyekkel el kellett kezdenem foglalkozni, valamint gondoznom kellett magamban a szolga-
szívet.

Volt idő, mikor rossz volt a hozzáállásom, az Úr pedig háromszor igazított ki engem. Ezek a sza-
vak segítettek, hogy kialakítsak magamban alap értékeket, valamint átformálták látásomat a 
segítő szolgálatot illetően.

Az első alkalommal, amikor az Úr kiigazított engem, ezt mondta: Azt akarom, hogy úgy tekintsd 
ezt a munkát, mintha ez lenne végső elhívásod, és mintha ez lenne a legfontosabb dolog az 
életben, amit csak értem tehetsz.

Egy másik alkalommal kihívás elé állított: Ha te lennél a pásztor, milyen karbantartó munkással 
dolgoznál együtt szívesen? Könnyű volt listát állítani az elvárásaimról: Mint vezető lelkipásztor-
nak, magas elvárásaim lennének mindenkivel szemben, 
aki csak nekem dolgozik. Akkor érzékeltem, ahogyan a 
Lélek így szól hozzám: Legyél TE az a karbantartó.

Hozzáállásom akkor tért ismét vakvágányra, amikor 
külsőleg rendesen végeztem a munkámat, magamban 
mégis egyfolytában morogtam. Emlékszem, egy mosdó-
helyiségben tisztítottam éppen a tükröt, amikor a Szentlé-
lek megszólított: „Tisztítsd úgy meg ezt a tükröt, mintha 
Jézus maga lenne a következő személy, aki belépne ide.” 
Akkor hirtelen rádöbbentem, hogy nem úgy végeztem a 
munkámat, mint aki az Úrnak teszi azt. 

A nagyszerű segédlelkész jellemvonásai

Később, mikor segédlelkész lettem, újra és újra elolvas-
tam Pál leveleit Timóteushoz. Felfigyeltem arra, hogy Pál 
azt mondta Timóteusnak, hogy vigye magával Márkot, 
mert nagy hasznára lehet a szolgálatban. (2Tim. 4:11) 
Ez megpendített bennem egy húrt, és imádságommá 
vált, melyet sokszor el is mondtam: „Uram, tégy engem 
hasznossá az Isten embere számára, akinek dolgozom.” 
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Ez kellene, hogy legyen minden beosztott szolgálónak és önkéntesnek a szíve vágya minden 
gyülekezetben. 

Mik tehát a hasznos segédlelkész tulajdonságai? Míg nagyon fontosak az isten szerinti jellem, az 
alkalmasság, az intelligencia, a magas kor és sok más tulajdonság, tíz jellemvonást fedezhetünk 
föl minden hosszú-távon szolgáló segédlelkésznél, akik igyekeznek hatékony munkát végezni.

A Biblia sok Isten szerint való ember tulajdonságairól ad számot, kiknek példáját követhetik 
korunk pásztorai. Pál azt mondta: „Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik 
úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek.” (Fil. 3:17) Az 1Kor. 11:1-ben Pál azt is mondja: 
„Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.” (1Kor. 11:1). A továbbiakban 
szerepeljen néhány olyan példa, akiket követni lehet:

• Ügyel a részletekre (József)
• Bátor segéd (Józsué)
• A vezető támogatója (Áron és Hur)
• Tiszteletteljes a viselkedésében (Dávid)
• A szövetség embere (Jonatán)
• Elhívatott (Amasai)
• Eltökélt követő (Elizeus)
• Hajlandó kisebbé lenni, hogy valaki más nagyobbá legyen (Keresztelő János)
• Bátorító (Barnabás)
• Partner és munkatárs (Titusz)
• Hasonló lelkületű (Timóteus) 
• Hasznos (Márk)
• Kezdeményező és másokat felfrissítő (Onéziforosz)
• Elkötelezett (Priszcilla és Akvilás)

A jó segédlelkész lojális

Egy idősebb asszony, akit meglátogattam a kórházban, azt mondta: „Cooke testvér, szeretném 
megköszönni, hogy eljött és meglátogatott. A vezető lelkész még nem volt itt nálam.” Hangján 
érezni lehetett az éles és kritikus hangszínt, amellyel elárulta, hogy ezt sértésnek vette a vezető 
lelkész részéről.

Kihasználhattam volna az alkalmat arra nézve, hogy magamat reklámozzam. Mondhattam volna, 
hogy „Azért vagyok én itt, mert annyira szeretem az embereket.” Soha nem szabad, viszont, egy 
beosztott jó színben tűntesse fel magát úgy, hogy az közben a pásztorra nézve káros legyen.

A támogató szolgálat egyik feladata, hogy képviseld pásztorodat, és jó fényben tűntesd fel 
őt, kiváltképp, amikor mások igazságtalanul kritizálják őt. Ezért ezt mondtam az asszonynak: 
„Örülök, hogy itt lehetek, de azért is jöttem, mert a vezető pásztor megkért rá. Isten megadta 
a bölcsességet a pásztorunknak arra, hogy tudja, nem lehet ott mindenhol egyszerre, és ezért 
választott maga mellé olyan embereket, mint én is, hogy segítsük őt ebben. Megkért, hogy 
ugorjak be, megnézni mi újság veled, mert tudni szeretné, hogy vagy. Ő helyette vagyok most 
itt, mert törődik veled.”

Feladatod beosztottként nem az, hogy saját népszerűségedet növeld, hogy saját követőket 
gyűjts a gyülekezetben, vagy hogy jó színben tűnj föl más kárára. Miközben végzed feladatodat, 
bizonyosodj meg róla, hogy a pásztort népszerűsíted, és arra bátorítod az embereket, hogy az ő 
vezetését kövessék. Légy összekötő a pásztor és a gyülekezet közt, ne csak magaddal kösd össze 
a gyülekezetet. 
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A jó segédlelkész kiváló hozzáállással rendelkezik

Nem lehet túlbecsülni az ember hozzáállásának fontosságát; ez a főtényező meghatározza a se-
gédlelkész által végzett munka minőségét a gyülekezetben. Amikor segédlelkész voltam, megfi-
gyeltem, hogy a vezető pásztor folyamatosan egyszerre több feladattal és problémával bajlódik. 
Úgy döntöttem, hogy én nem akarok a következő pont lenni a problémái listáján. Igyekezni 
kezdtem, hogy inkább felemeljem őt, mint sem lehúzzam. Könnyebbé akartam tenni munkáját, 
nem nehezebbé. Minden segéd pásztornak törekednie kell arra, hogy kis karbantartási igén-
nyel, de mégis nagy hatásfokkal dolgozó munkássá válhasson. 

Ha egy segédlelkész a megfelelő hozzáállással rendelkezik, az nem csupán a vezető pásztor 
számára lesz áldás, hanem segít motiválni a csapat többi tagját is. A jó hozzáállás ragadós; inspirál 
és bátorít másokat. A rossz hozzáállás szintén átadható; negatív és ellenséges munkakörnyezetet 
teremt, melyben mindenki úgy érzi magát, mintha állandóan tojáshéjon kéne járkálnia.

Te választod meg, mire helyezed tekinteted. Minden szervezetnek megvannak a maga hibái 
és tökéletlenségei. Ha ezek körül akarod járatni gondolataidat, egyfolytában felkavart leszel és 
frusztrált. Ehelyett, koncentrálj azokra a jó dolgokra, amelyeket látsz.

Lehet nagy tehetséged valamihez, de ha nincs meg a megfelelő hozzáállás benned, akkor az, 
amit teszel, és véghezviszel, igen csak kicsivé törpül a végén. A hozzáállás egy döntés – döntés 
arra nézve, hogy pozitív, bátorító, kedves, együttműködő és támogató lelkületű leszel. 

A jó segédlelkész hűséges

Vannak szolgálók, akik elbuknak a hűség próbáján, mert nem értékelik azokat a feladatokat, 
amiket kis jelentőségűnek tartanak. Így gondolkodnak: Ha Isten egy fontos feladatot ad nekem, 
akkor majd szorgalmas leszek és hűséges. Jézus, viszont, tisztán leszögezte, hogy nagyon fontos 
a kis dolgokon is hűnek lenni. (Lukács 16:10-12) 
A hűséges ember tehát:

• Gondosan ügyel arra, hogy megtartsa ígéreteit. Megbízható – hihetsz neki.
• Odaszántan végzi feladatait és kötelességét.
• Szorgalmasan dolgozik.
• Lehet rá számítani, hogy be fogja fejezni feladatait.
• Alapos. Nem csak jól lát hozzá valamihez, hanem jól is fejezi be.
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•Ügyel a részletekre. Nem engedi, hogy a repedéseken kiszivárogjanak, kiessenek dolgok.
• Pontos. Időben érkezik mindenhová, és a határidőket betartja.
• Következetes és szilárd jellem: nem hullámvasút a lelki világa.
• Nem csak a felszínen tűnik jónak, de minden tekintetben szilárdan áll.
• A várakozásoknak megfelel és azokat felül is múlja. Nem csak annyit tesz, amennyi elég, 
hanem hajlandó többet is megtenni, mint ami a kötelessége.

A jó segédlelkész jól játszik együtt másokkal

Általános iskolában az első néhány évben ez állt a bizonyítványunkban: „Jól eljátszik másokkal.” 
A segédlelkész számára ez egy életbevágóan fontos tulajdonság, készség. Kiváltképp fontos ez 
három főbb személlyel vagy csoporttal való egészséges munkakapcsolatra nézve.

Először is, egy segédlelkésznek jól ki kell jönnie a vezető pásztorral és jól kell tudnia együtt dolgoznia 
vele. Az alárendelő és együttműködő hozzáállás mellett nagyon fontos, hogy ismerje a pásztort. Akik 
csak segédkeznek egy pásztor mellett, azoknak ismerniük kell az ő értékrendjét, látását, stílusát, és az 
ő szolgálati filozófiáját kiegészítően – nem pedig azzal ellenkezve – kell dolgozniuk.

Másodszor, a segédlelkésznek jól kell viszonyulnia munkatársaihoz. Ebbe beletartozik a csapat-
munka. A csapattársaknak azt a filozófiát kell követniük, ahol a „mi” fontosabb, mint az „én”. 

Harmadszor, jó kapcsolatot kell ápolnia a gyülekezeti tagokkal. Miközben másokra ügyel, diplo-
matikusan kell bánnia velük. Előfordul, hogy egy-egy személynek fejére nő saját pozíciója vagy a 
titulus, amelyet kapott. A szolgálat ilyenkor hatalmi játékká lesz, a szolgáló pedig parancsolgató, 
önkényeskedő és sértő emberré válik. A segédlelkész többé már nem értékes kincs, amikor 
folyamatosan kárt okoz az emberekben és zűrzavart kelt, amit később a pásztornak kell elren-
deznie. 

A jó segéd pásztornak szolgaszíve van

A szolgálat nem titulusokról, pozíciókról, elismerésről és a presztízsről szól, hanem arról, hogy 
Isten szeretetével szolgálunk másokat. A legnagyobb dicséret Páltól Timóteus felé ez volt: „De 
ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangé-
liumért.” (Fil. 2:22)

Alkalmanként, a szolgálók elveszítik buzgóságukat a szolgálat iránt, és elkezdenek válogatni, 
milyen munkát is hajlandóak elvégezni. Kialakítanak magukban egy olyan hozzáállást, mely 
azt mondatja velük, vannak bizonyos feladatok, melyekhez ők túl jók. Néha talán megadatik 
nekünk, hogy egy bizonyos területen szolgálhassunk, de akkor is hajlandónak kell lennünk ott 
szolgálni, ahol arra szükség csak van – hogy a szolgálatot elvégezhessük. 
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A tapasztalt pásztorok már messziről érzik, ha olyan emberrel találkoznak, akik a tekintélyre, és 
a hatalomra éhesek. A pásztorok tudják, hogy azok jelentik a legnagyobb hasznot a gyülekezet 
számára, akik szolgálni akarnak; az ilyen emberek nem versenyeznek a pozíciókért és a presz-
tízsért. 

A jó segédlelkész energetikus és lelkes

Nincs olyan vezető, aki elhagyott súlyt szeretne maga után húzni. Egy pásztor olyan segédlelkésze-
ket keres, akik Isten iránti szenvedélyről, buzgóságról és lelkes munkavégzésről híresek. Olya-
nokat keres, akik szorgalmasak és energiával végzik munkájukat. Egy pásztor olyan munkásokra 
vágyik, akik tele vannak tűzzel. Az ilyen munkások maguktól elindítanak dolgokat és keményen 
dolgoznak. Megvan bennük a kezdeményező készség, és nem kívánják átvenni a gyeplőt.

A jó segéd pásztor rugalmas, és növekedés-orientált

A jó beosztott rugalmasságra törekszik és alkalmazkodó; nem ragad le állandóan ugyanabban 
a kerékvágásban, és nem stagnál. A haldokló gyülekezetek (és az idejétmúlt segéd pásztorok) 
szavai a következők: „Így még sosem csináltuk ezt.”

Milyenek hát a rugalmas és növekedés-orientált emberek? 

• Egész életükben tanulnak, taníthatók
• Hajlandóak arra, hogy megnevezzék, majd legyőzzék az életükben jelen lévő 
    gyengeségeket
• Nyitottak új ötletekre, új utakra
• Alkalmazkodnak a nem várt fejleményekhez
• Alkalmazkodnak más emberekhez
• Hajlandóak felkarolni újabb feladatokat vagy lemondani régi szerepekről a gyülekezet 
    érdekében
• Mindig keresik a fejlődés lehetőségét

A jó segédlelkészek bölcsességet gyakorolnak igehirdetői szolgálatukon keresztül

Nem minden segéd pásztor kap lehetőséget arra, hogy nyilvánosan szóljon másokhoz. Ha a 
prédikálás része a munkaköri leírásodnak, itt van számodra néhány útmutató:
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• Ne akarj irányt meghatározni vagy kiigazítást adni. Általános szabály, hogy ezek a vezető 
pásztor feladatai, neki kell igazgatnia a gyülekezetet. Ez nem a segédlelkész feladata. A 
segédlelkész feladata a pulpitusnál az, hogy átadja a Szentírásban lévő alap igazságokat, és 
hogy olyan útmutatást adjon, amelyből tanulni lehet.
• Kerüld a vitatható témákat. Egy pásztornak nincs szüksége arra, hogy a más beszélők ál-
tal keltett zavart kelljen letisztáznia. Ha bizonytalan vagy bizonyos témákban, kérdezd meg 
előtte a pásztort, mit gondol a dologról.
• Ne akarj feltűnő lenni. A segédlelkész ne akarja felülmúlni a pásztort, vagy elkápráztatni 
a gyülekezetet a prédikálási képességével. Kerüld a túl díszített beszédet. A segédlelkész-
célja nem az, hogy népszerűséget gyűjtsön, vagy követőket toborozzon – feladata az, hogy 
kiegészítse azt a szolgálatot, amely a gyülekezetben zajlik. Használj fel minden pulpitusi 
lehetőséget arra, hogy áldást adj át, nem pedig hogy lenyűgözz embereket. 
• Ne rendezd át a helyiséget. Te sem tennél olyat, hogy bemész más lakásába, és átren-
dezed a bútorait. Kezeld a gyülekezetet ugyanezzel a tisztelettel. Amit tanítasz, annak 
következetesen meg kell egyeznie a gyülekezet és a pásztor elveivel, hitével, tanításával, 
és látásával.

A jó segédlelkész diszkréten viselkedik

A diszkréció azt jelenti, hogy érzéked van a helyes dolgokhoz beszédben és tettekben egyaránt. 
Egy diszkrét ember nem mond rossz dolgokat rossz időben a rossz személyeknek. Kerüli a nem 
megfelelő cselekedeteket is. A diszkrét ember helyesen ítél – érzéke van arra, mi illő és megfelelő 
– és viselkedésében is ehhez tartja magát. A diszkréció annak a képessége is, hogy bizalmasan 
és felelősségteljesen tudjuk kezelni információkat. 

A jó segédlelkész kerüli a „beosztottak fertőzését”

Akár Júdás árulásáról, Géházi tisztességtelenségéről, vagy Absalom lázadásáról legyen szó, 
a Szentírás tele van olyan emberektől szóló történetekkel, akik nem vették el Isten akaratát 
az életükre nézve. Persze, a „beosztottak fertőzése” nem minden esetben ennyire súlyos. 
Vannak kevésbé komoly fertőzések; ilyen volt az is, mint pl. amikor a tanítványok civódtak 
egymással. 

Mik tehát az erős szellemi immunrendszert magukban kifejlesztő segédlelkészek jellemvoná-
sai? 

• Nincsenek irreális elvárásaik.
• Óvják az örömöt, melyet a szolgálat ad.
• Megtanulták éretten és konstruktívan kezelni a frusztrációt és az egyet nem értést.
• Tudják, hogy lehet egyet nem érteni anélkül, hogy barátságtalanokká válnának.
• Jó hozzáállást gyakorolnak és a lehető legjobbat hozzák ki magukból akkor is, ha valami 
nem úgy sikerül, ahogyan ők elvégezték volna.
• Nem viselik a homlokukra írva az érzéseiket, és elzárkóznak a sértettség érzése elől.
• Eltökélten kerülik a hozzáállásbeli problémákat, a viszályokat és mindenféle, másokat 
aláásó viselkedést.
• Felismerik, hogy a Sátán legnagyobb fegyvere az, ha ráveheti a segéd pásztorokat arra, 
hogy kritizáljanak és hibákat keressenek, valamint ellene is állnak az ilyen jellegű kísér-
téseknek.
• A pozitív dolgokra koncentrálnak, és előre tekintenek a csapat érdekeit szem előtt tart-
va.
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Legyünk Isten „Álom Csapata” 

Ha segédlelkész vagy, bízom benne, hogy törekszel arra, hogy hasznára lehess pásztorodnak. 
Dolgozz azon, hogy kialakuljanak benned a fent leírt tulajdonságok. Ahogyan felnőnek benned 
ezek a jellemvonások, Isten Álom-csapatának egészséges, hatékony és értékes tagjává válsz. 
Amikor a jó követéssel együtt jár a jó vezetés, az tetszik Istennek, az maximalizálja a bennünk 
rejlő testületi lehetőségeket, és magasabb szintre emel bennünket.

TONY COOKE a Tony Cooke Ministries alapítója Broken Arrow városában, 
Oklahoma államban. A Tony Cooke Ministries gyülekezetek és vezetők 
megerősítésével foglalkozik az Egyesült Államokon belül és szerte a vi-
lágon. A szolgálat elhívatottan segíti a pásztorokat, beosztottakat és gyül-
ekezeteket, hogy a kiválóság, hatékonyság és az Isten országában való ter-
mékenység újabb szintjeire juthassanak.

A mentori szolgálat 
nagyszerű szellemi vezetőket képez

Írta: J. Don George

Fontos, hogy azok, akik hatékony szellemi vezetőkké akarnak válni, megértsék a különbséget 
a mentor illetve a tréner tevékenysége közt. A mentor átadja, amit személyesen ismer – amit 
csak tanult az életben. A tréner viszont úgy asszisztál, hogy segít az embereknek felfedezni a 
válaszokat kérdéseikre, és a megoldásokat a problémás helyzetekben.

Amikor ráléptem a prédikálás és pásztorlás útjára, hamar felismertem, hogy szükségem 
van egy mentorra. Tisztán láttam, hogy a szolgálatom területén úgy tudok maximálisan ha-
tékony lenni, ha segítséget kapok olyanoktól, akik nagyobb bölcsességgel és érettséggel ren-
delkeznek. 

Mentorom volt édesapám, Roy F. George, aki az Assemblies of God egyik úttörő gyüle-kezet-
plántálója, és a fivérem, R. Kenneth George, aki a New Mexico körzet főigazgatója az AG-nál. 
Örökre hálás leszek azért, ahogyan e két ember formált engem és felkészített az életre és a 
hatékony szolgálatra.

A mentori segítség — Kinek van szüksége erre?

Míg lehet amellett érvelni, hogy a mentor-tanítvány kapcsolat nem életbevágó fontosságú a 
szolgálat sikeréhez, bármely szolgáló (aki emberekkel foglalkozik) nagyot profitálhat abból, ha 
mentori kapcsolatot alakít ki embereivel. 

A People engineering úgy definiálható, mint az emberek toborzásának, képzésének és motivá-
lásának művészete. A motiválók és manipulátorok közt egy jelentős közös vonás van: mindegyik 
befolyásolni akarja az embereket. 

A cél, amiért ezt teszik viszont, nagyban eltér. A motiváló az emberek javát keresi, vagy azt az 
ügyet segíti, amelyben közösen megegyezett velük. A manipulátor viszont saját céljára befolyá
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solja az embereket, és hasznot húz belőlük. Eltérő motivációjuk az, amely megkülönbözteti 
őket. A pásztorok és a gyülekezeti vezetők számára a feladat az, hogy motiválókká váljanak, 
mintsem manipulátorokká.

A 21. század hatékony gyülekezeti vezetője nagy segítséget kaphat egy megfelelő mentoron 
keresztül. Az emberekhez értő szakemberek a mai gyülekezetekben a következők (de ezt a kört 
nem lehet csak rájuk leszűkíteni):

• Vezető pásztorok, akik nagy személyzettel rendelkeznek.

• Gyakorló, vagy segéd pásztorok, akik közvetlen rálátással rendelkeznek a személyzet fölött.

• Szóló pásztorok, akiknek nincs fizetett személyzetük, de akik önkéntes képzetlen vezetők, 
szolgáló társak toborzásával, képzésével és motiválásával foglalkoznak.

Az emberekhez való értés hiánya az oka a legtöbb gyülekezet vezető bukásának. Chris Turner 
összeállított egy listát az öt legfőbb okról, mely több mint 1300 elbocsátáshoz vezetett a Bap-
tista egyház szolgálói közt 2005-ben.1 Az emberek kezelésében történt kudarcok voltak a lista 
abszolút csúcsán, már a tizedik évben egy huzamban.

Világosan látszik, hogy mikor a gyülekezet vezetők elkezdik fejleszteni készségeiket az emberek-
kel való bánás területén, a gyülekezeti személyzetből való elbocsátások száma csökkenni fog. A 
gyülekezeti vezetőség nagyon sokat fog profitálni abból, ha fejleszteni kezdi mentori stratégiáit 
és technikáit. 
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A minta-mentorok

Amikor Jézus elkezdte megalapozni királyságát a földön, különböző típusú és életű embereket 
választott, hogy később Egyháza alapköveivé legyenek. Választottai közt voltak magasan képzett 
emberek a szakmai világból (pl. egy vámszedő), csak úgy mint egyszerű munkások (halászok).

Jézus tudta, hogy ezek az emberek képzésre és felkészítésre szorulnak az előttük álló feladathoz. 
Olyan embereket választott, akik hajlandóak voltak arra, hogy egy mentor foglalkozzon velük. 
Ennek eredményeként, a tanítványok készen álltak a szolgálati feladatokra Jézus mentori tevé-
kenységén keresztül.

Hol találhatnánk alkalmasabb mentort Jézusnál?  Mennyei Atyjától tanult, és felhasználta földi 
tapasztalatait is arra, hogy felkészítse az embereket legfőbb szellemi felelősségük betöltésére. 
Az univerzum igazi minta-mentora maga Jézus. Jó, ha átgondoljuk az Ő mentorsággal kapcsola-
tos alapelveit. 

A kapcsolat alapelve

Jézus tizenkét férfit választott ki, akikkel közeli barátságba került: „Azután felment a hegyre, 
és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra, 
hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét” (Márk 3:13,14, kiemelés 
hozzáadva).2

A Tizenkettőt kiválasztotta és elkülönítette isteni céljaira. Elsődlegesen arra hívattak el, hogy 
„vele legyenek” (14. vers). Jézus egy közeli, minőségi kapcsolatot kívánt velük létesíteni.

Jézus felhasználta ezt a közeli kapcsolatot arra, hogy megtanítsa tanítványainak, hogyan éljenek. 
Megtanulták, hogyan bánjanak a legbonyolultabb emberekkel és helyzetekkel az által, hogy 
megfigyelték Jézus életmódját. Arra hívta tanítványait, hogy vizsgálják meg az Ő mindennapi 
életének minden egyes aspektusát – ahogyan a tizenkettőben kiformálódott az Ő élete.

A Mester meglátta a tanítványaiban szunnyadó potenciált. Nem úgy látta őket, ahogyan voltak, 
hanem amivé válhattak a megfelelő mentori segítségen keresztül.

Jézus fejlesztette a tanítványaiban rejlő lehetőségeket azzal, hogy naponta többféle módon is 
mentorolta őket. Péter nyers volt és vakmerő, impulzív és igen lobbanékony. Mégis, a Jézussal 
való mentori kapcsolaton keresztül ő lett a jeruzsálemi Korai Egyház vezetője.

A mai gyülekezet vezetők jól tennék, ha átvennék Jézus mentori stílusát. A követőknek szüksé-
gük van arra, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy vezetőik társaságába kerüljenek. Gyakran 
elhangzik, hogy az életet átformáló alapelveket és látásokat inkább lehet felszedni, ellesni, mint 
megtanulni oktatáson keresztül. A kapcsolat alapelve pozitív eredményeket fog hozni szemé-
lyzetünk és önkénteseink életében. 

Az irvingi (Texas állam) Calvary Church fiatal pásztoraként hamar felismertem a mentori szol-
gálatban rejlő óriási lehetőséget. Bár, a gyülekezet kicsi volt a kezdetekben, felismertem, hogy 
ha a gyülekezet egészséges növekedést akar átélni, meg kell kétszereznem saját jelenlétem 
megbízható embereim életében. Elkezdtem keresni olyanokat, akik hajlandóak velem járni az 
utat, tanulni a példámból és megosztozni velem a szolgálat felelősségében.
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Egy kis csoportnyi emberrel összeültem reggelizni minden szombaton 18 hónapon keresztül. 
Ebből a kezdeti harmincfős csoportból egy tízfős, odaszánt csapat lett az alatt a meghatározó 
másfél év alatt. Nem hagytam ki egyetlen alkalmat sem, és bátorítottam minden követőmet, 
hogy komolyan szánják magukat oda a keresztény tanítványságra.

Minden szombaton közösségben voltunk reggeli közben; ezek után a tanítványság alapelveiről 
tanítottam. Nagyon izgalmas volt megfigyelni, hogy növekednek és fejlődnek szellemileg ezek 
az emberek, akik valóban elkötelezték magukat az Isten céljának. E szerény kezdetből alakult ki 
szárnyait akkor bontogató gyülekezetünk első laikus vezetősége. Annak a csoportnak a magja, 
akik 35 évvel ezelőtt összejöttek, a mai napig aktívan szolgáló laikus vezetők a gyülekezetben.

Több, mint három évtized múlt el azóta, hogy megalakult gyülekezetünkben a már említett, 
első férfi tanítványozó csoport, és még mindig elkötelezett híve vagyok a mentori szolgálat-
nak. Minden héten vezetk két kiscsoportos férfi tanítványozót alkalmat, mert fontos számomra, 
hogy a mentori teendőkkel másokat a szolgálatra felkészítsek. 

A feladat alapelve

Jézus egy specifikus feladatot adott tanít-
ványainak: „Tizenkettőt választott ki arra, 
hogy vele legyenek, és azután elküldje 
őket, hogy hirdessék az igét” (Márk 3:14, 
kiemelés hozzáadva) „Ezek után magához 
hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kette-
sével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan 
lelkek fölött” (Márk 6:7, kiemelés hozzáad-
va). „A tanítványok pedig elindultak, és hir-
dették az embereknek, hogy térjenek meg; 
sok ördögöt kiűztek, sok beteget meg-
kentek olajjal és meggyógyítottak.” (Márk 
6:12-13, kiemelés hozzáadva).

Jézus tudta, hogy szükség van arra, hogy a szellemi vezetés többek feladata legyen. Azt is felis-
merte, hogy a Tizenkettőnek szüksége van arra, hogy részletes leírást kapjanak felelősségeikről, 
feladataikról. (Márk 6:8-11). Jézus pontosan azt mondta el nekik, amit elvárt tőlük. A tanít-
ványok megértették és elfogadták a szolgálat felelősségét, amelyet Jézustól kaptak.

Néhányan Jézus tanítványai közül talán alkalmatlannak érezték magukat, hogy betöltsék azt 
a feladatot, amelyre kijelölte őket. Mégis, azzal, hogy jó instrukciókkal, és szeretetteljes bá-
torítással látta el őket, mellyel legyőzhették az alkalmatlanság és a bizonytalanság érzetét, a 
legjobb lehetőséget adta nekik a sikerre.

Korunk bölcs gyülekezetvezetője alkalmazni fogja ezeket a mentori alapelveket saját gyülekeze-
tében. A mentori szolgálatot végző pásztoroknak tudatában kell lenniük annak, hogy beosztott 
pásztoraik és laikus vezetőik néha bizonytalannak vagy alkalmatlannak érezhetik magukat, ha 
félelmetesnek látszanak az előttük álló feladatok. A legtöbb esetben, a részletesen megfogal-
mazott munkaköri leírás viszont eloszlatja a negatív érzéseket.

Az is nagyon fontos, hogy a mentori szolgálatban részesülő személy megbizonyodhasson men-
tora teljes támogatásáról, bátorításáról és befedezettségéről. A gyülekezeti beosztottak és lai-
kus vezetők számára fontos, hogy tudják, vezető pásztoruk hisz bennük. Bizonytalanságaikat el 
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fogja oszlatni mentoruk pozitív hozzáállása.

Az a pásztor, aki hatékony mentorként szolgál, erősítheti beosztottaiban és önkénteseiben az 
önbizalmat. Akik ilyen szolgálatban részesülnek, azoknak szükségük van arra, hogy már a kez-
detekben is, és utána gyakran hallhassák ezt mentoruktól: „Hiszek benned, és megteszek min-
dent, ami csak az erőmből telik, hogy segíthessek neked, hogy sikerrel járhass. Soha ne félj a 
kudarctól. Mindig várd, hogy Isten megadja az elegendő és megfelelő nagyságú erőt minden 
feladatodhoz. Isten és te: nyerő páros vagytok!”

A beszámoltatás alapelve

Egy szolgálattal telt időszak után Jézus 
összehívta tanítványait és megkérte 
őket, hogy számoljanak be szolgálati 
tevékenységeikről: „Az apostolok vis-
szatértek Jézushoz, és elbeszélték neki 
mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő 
pedig így szólt hozzájuk: ’Jöjjetek velem 
csak ti magatok egy lakatlan helyre, és 
pihenjetek meg egy kissé.’ Mert olyan 
sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik 
elindultak, hogy még enni sem volt ide-
jük.” (Márk 6:30,31, kiemelés hozzáad-
va).

Az beszámolás folyamata elenged-
hetetlen része a mentori segítség-
ben részesülő emberek növekedési 
folyamatának. Gyakran elmondom 
beosztottaimnak, hogy egy vezető soha 
ne várjon el olyasmit, amit maga nem   
vizsgál meg. Minden szolgálatot meg 
kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia a szel-

lemi vezetőségnek. Az a szolga, aki jól szolgál, vágyni fog arra, hogy jelentést adhasson szolgála-
táról, valamint arra, hogy szolgálatát áttekintse az a vezetőség, akik számára ő elszámolható.

A mentori segítségben részesülők gyakran belefáradnak erőfeszítéseikbe, mikor mentoruktól 
nem kapnak elég érdeklődést, és törődést – amikor a mentorok nem értékelik ki szolgálatuk 
hatékonyságát.

Egy mentornak állandóan bele kell tekintenie azoknak a szolgálatába, akik felügyelete alatt áll-
nak. Csalódottság, kiábrándultság és érdektelenség lesz az eredménye annak, ha nem sikerül 
feléjük és szolgálati feladataik felé érdeklődést kimutatni.

Fontos, hogy a mentor a gondozása alá kerültek életében jelentős szerepet töltsön be. Az ilyen 
hozzáállás, mint a „csak csináld a saját dolgodat, és nem zavarj kérdésekkel vagy részletekkel” , 
borzasztó káros a szellemi növekedésre, és az érzelmi egészségre nézve. Egy mentor érdeklődést 
kell, hogy mutasson, valamint láthatóvá kell tennie, hogy igenis a folyamat részese akar lenni.

Jézus felhasználta a beszámolók idejét arra, hogy egy magasabb alapelvet tanítson és adjon át 
tanítványainak. Egy alkalommal Jézus hetven tanítványt küldött ki, hogy hirdessék az evangéliu-
mot „maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.” (Lukács 10:1) 
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Miután visszatértek, Jézus jelentést kért tőlük a tapasztalatokról.

A tanítványok örvöndeztek és így szóltak: „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk 
a te nevedre!” (Lukács 10:17) Ezután Jézus azt tanította nekik, hogy jobb annak örülni, hogy 
nevük „fel van írva a mennyben.” (Lukács 10:20)

Amikor a jó samaritánus elvitte a sebesült embert a fogadóba, és gondoskodott az ellátásáról, 
egy érdekes ígéretet tett a fogadósnak. „Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor 
visszatérek, megadom neked.” (Lukács 10:35). Azzal, hogy ilyen ígéretet tett, a samaritánus a 
fogadóst tette számon kérhetővé a sebesült ember ápolását illetően. A samaritánus nagy szintű 
törődést is kimutatott a sebesülttel kapcsolatban, azzal, hogy kifizette számára a teljes ellátást.

A tanítványok mentora, Jézus, szintén észrevette, hogy szükségük van pihenésre és megújulás-
ra. Felismerte a szolgálat és a sokaság különféle szüksége miatt rájuk nehezedő nyomást. Mivel 
Jézus tudta, hogy hosszú ideig dolgoztak, szabad idő nélkül, azt közölte velük, hogy itt az ideje 
a pihenésnek. 

A hatékony mentor szintén gondoskodni fog azokról, akik felé mentorként szolgál. Ki fogja mu-
tatni számukra, hogy szereti őket, és törődik fizikai és érzelmi jólétükkel egyaránt. Minden gyül-
ekezeti dolgozó és önkéntes nagyobb lelkesedéssel és eredménnyel fog szolgálni, amikor a béke, 
a tisztelet és a megbecsültség légkörében teheti azt. Ez pedig – hogy a biztos hatékonyság békés 
légköre jelen legyen – a mentor felelőssége és feladata.

Az új feladatok alapelve

Jézus azt a gyakorlatot végezte, hogy mindig új feladatot adott tanítványainak, miután áttekin-
tette előző, befejezett feladatukat. Mennybemenetelét megelőzően Jézus egy jóval nagyobb 
feladatot bízott tanítványaira, mint amikkel előtte bízta meg őket: „Ezután így szólt hozzájuk: 
’Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki 
hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, 
ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek 
kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meg-
gyógyulnak.’” (Márk 16:15–18).

Ha átgondoljuk a Mester által a tanítványainak adott új feladat horderejét, azt a végkövetkezte-
tést vonhatjuk le, hogy mentori stratégiája egészen végig hatékonynak bizonyult. Jézus ugyanis 
a világ evangelizáció feladatát bízta rájuk, ami egy hatalmas kihívás.



31

A tanítványok szellemi és érzelmi növekedést is megtapasztaltak, mialatt Jézus mentorolta őket. 
Bár előtte félénkséggel és félelmekkel voltak tele, most egy Szentlélekkel telt szolgálatba fogtak, 
amely végül az egész világ számára eljuttatja a Kereszt üzenetét.

Miután az új feladatot rájuk bízta, Jézus „felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.” 
(Márk 16:19). Akkor is, ha Jézus elment e földről, a tanítványok folytatták a szolgálatot, úgy, 
ahogyan akkor is tették, mikor Jézus fizikailag is velük volt: „Azok pedig elmentek, hirdették az 
igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyo-
mában járó jelekkel.” (Márk 16:20).

Az új feladatok kiosztásának alapelve egy nagyon fontos fázisa a szolgálatra való felkészítésnek. 
A hatékony szolgálat jutalma a még nagyobb felelősséget hordozó területekre szóló új megbíza-
tás. Jézus azt mondta: „Aki kevesen hű, a sokon is hű az.” (Lukács 16:10).

Ez az igazság bemutatja, hogy hűségre és állhatatosságra van szükségünk a hitben a szolgálat 
korai szakaszaiban, amikor sem a feladat, sem a megbízatás színhelye nem ad okot semmilyen 
ünneplésre.

Zakariás így írt: „Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak” (Zak. 
4:10, kiemelés hozzáadva). Emlékeztetnünk kell magunkat, hogy minden nagy horderejű szol-
gálat valamikor kicsiben kezdte, és minden nagy szolgálat szerény kezdettel indult. 

Nagyon hálás vagyok azért a mentori segítségért, amelyet annak idején édesapámtól és bá-
tyámtól kaphattam. Az életemre és szolgálatomra kiáradt kegyelem nélkül, melyet tőlük kaptam, 
siralmasan felkészületlen és alkalmatlan lennék ma arra, hogy betöltsem jelenlegi szolgálati 
feladataimat. A mentori szolgálat volt az, mely mindent eldöntött.

Bár emberek ezrei előtt prédikálok a Calvary Church dicsőítő alkalmain, még mindig a sze-
meim előtt lebeg az a kicsi gyülekezet, akiket először pásztoroltam egy kis texasi városban. Ha 
az ország egy viszonylag távoli sarkában is kezdődött pásztori szolgálatom, Isten megengedte 
számomra, hogy egy igazán metropolita térségbe menjek, ahol határtalan lehetőségek nyíltak 
előttem Isten országának növelésére. Hiszem, hogy a keresztény szolgálatban betöltött jelenlegi 
szerepem annak az eredménye, hogy hűségesen követni tudtam azokat a mentori alapelveket, 
melyeket mások fektettek bele az életembe.

Csakúgy, ahogyan a Mester új küldetést adott a tanítványoknak, és egy szélesebb körű felada-
tot kaptak Tőle, a mai szolgákat is újabb feladatokkal akarja megbízni a szolgálat új területein, 
melyek még nagyobb lehetőségeket rejthetnek magukban a növekedésre és fejlődésre. A néhai 
külföldi misszionárius, Charles Greenaway, azt mondta nekem: „Légy mindig rugalmas a szol-
gálatodban. Isten akármikor kényszeríthet arra, hogy 90 fokos fordulatot végy utad során.”

Jézus, aki az Egyház „személyzeti igazgatója”, rendelkezik azzal a hatalommal, hogy olyan 
pozíciókba helyezze szolgáit, ahol szolgálati készségeik a leggyümölcsözőbbek lehetnek. Nem 
tudhatjuk, mikor jön el az a nap, amikor megkapjuk újabb feladatunk. Jézus viszont tudja. Ő 
előlépteti szolgáit, mikor készen áll rá, és mikor ők is készen állnak arra, hogy előléptessék 
őket.

Jó, ha emlékeztetjük magunkat, hogy a vezetői pozíciókhoz és felelős feladatokhoz fel kell 
nőnünk. Évekkel ezelőtt, mikor egy csodálatos és új gyülekezeti helyet jártam be egy csoport-
tal, egy fiatal pásztor így szólt: „Szeretném, ha egy nap egy ilyen helyre pottyanhatnék pász-
torolni.”
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Ekkor egy igen érett és bölcs pásztor így válaszolt a csoportból: „Fiatalember, ilyen szolgálatba 
nem úgy pottyanunk bele, hanem belenövünk.”

A szellemi érettség és növekedés nem 
a véletlen művei. A szellemi növeke-
dés szándékos, akarati döntés. Az 
lesz sikeres a keresztény szolgálat 
során, aki küldetését felismeri, majd 
hajlandó végigmenni a tanítványság 
útján mentori segítséggel.

A mentori szolgálat lehetővé teszi 
minden pásztor számára, hogy ki-
hozza magából a lehető legtöbbet. 
A mentori segítség igénybe vétele 
szinte kötelező mindenki számára, 
aki csak eltökélte, hogy kiválósággal 
akarja szolgálni Mesterét.

Több fiatal beosztott dolgozó, akiket 
a Calvary Church gyülekezetben 
mentorok segítettek, azóta megan-
nyi szolgálati területen ért el kiváló 
eredményeket. Az az én imádságom, 
és legfőbb vágyam, hogy legalább tíz 
olyan emberem lehessen, akik szol-
gálata minden tekintetben fölülmúlja 
majd az enyémet.

Hiszem, hogy Isten meg fogja válaszolni az imádságomat. Valójában, már most több olyan fiatal 
szolgálóm van, aki hasonló szintű szolgálati sikereket ért el. 

Néztem, ahogy lerombolnak egy épületet
Néztem, ahogyan lebontanak egy épületet, 
Egy csoport ember egy forgalmas városban.
Nagy hévvel és erős kiáltással
Meglendült egy gerenda és kiomlott egy oldalfal.
Megkérdtem a vezetőt: „Ezek olyan képzett munkások, 
mint akiket akkor bérelne fel, amikor egy ilyet kéne építeni?”
Nagyot nevetett és így szólt: „Nem, dehogy!
Egyszerű munkásokra van szükségem –
és lerombolhatok mindent egy-két nap alatt,
amit az építészeknek évekbe telt felépíteni.”
Ahogy eljöttem onnan, erre gondoltam:
Melyik szerepet játszom én a kettő közül?
Építész vagyok, ki nagy gonddal dolgozik,
és másokat épít minden eszközzel?
Vagy én vagyok, aki tönkre tesz dolgokat?
Aki úgy jár-kel az utcán, hogy elégedett romboló munkájával?

  — Ismeretlen szerző 
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A mentori szolgálat nagyszerű vezetőket fog képezni, akik hatékonyan tudnak majd építeni, és 
be fogják tölteni küldetésüket a Mester szolgálatában.

J. Don George, D.D., a Calvary Church vezető pásztora Irving városában, 
Texasban, valamint az Assemblies of God Egyház általános tanácsának 

igazgató presbitere.

Jegyzetek
1. http://www.bpnews.net/bpnews.asp?ID=24102

Szabadságunk van, hogy elbukjunk

Jól emlékszem arra a napra. Első gyülekezeti pozíciómat töltöttem épp be, mint if-
júsági és zenei pásztor a huroni First Assembly gyülekezetben, South Dakota állam-
ban. A vezető lelkészem megkért, hogy menjek az irodájába egy beszélgetésre. Új 
voltam a szolgálatban, és nagyon meg akartam felelni, így nagy öröm volt számomra, 
hogy cseveghetek egy kicsit vele. Megbeszéltük, hogy mennek a dolgok a szolgála-
tomban – feltett kérdéseket és én úgy válaszoltam neki, hogy az minden lelkesedése-
met tükrözte.

Nem tudom biztosan, mit gondolhatott akkor: hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy 
kockázatokat is vállalnom kell, vagy hogy nem értem a vezetési stílusát, de soha nem 
fogom elfelejteni szavait, és hogy hogyan éreztem magam tőlük. A pásztorom mé-
lyen, erőteljesen, mégis együttérzően nézett a szemembe, és azt mondta: „Dennis, 
azt szeretném, ha minden hónapban elkövetnél három nagy hibát.”

Először azt hittem, félreértettem, amit mond, szóval megkérdeztem: „Mit is mond-
tál?” 

Megismételte szavait, de most már mosolygott is mellé. „Azt szeretném, ha minden 
hónapban három hibát elkövetnél.” 
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Nem hittem el, amit mond. „Azt akarod, hogy három hibát kövessek el minden 
hónapban?” – kérdeztem. „Azt hittem, azért hoztál ide, hogy sikeres legyek, és ha-
tékony legyen az ifjúsági szolgálatom, hogy segítsek nekik növekedni az Úrral és az 
egymással való kapcsolatokban.” 

„Így is van.” – válaszolta. „Valóban azt akarom, hogy hatékonyan végezd a szolgálato-
dat.”

„Akkor miért akarod, hogy három hibát elkövessek havonta?” - kérdeztem.
Soha nem feledem válaszát, mert amit mondott, végig segítette 31 éves szolgálato-
mat.

„Azt akarom, hogy sikeres legyen a szolgálatod” – mondta. „Ahhoz, viszont, hogy ezt 
valóra válhasson, túl kell lépned önmagadon, új álmokat kell álmodnod, új ötleteket 
kell kigondolnod és új dolgokat kipróbálnod. Néhány új álmod és ötleted be fog válni, 
néhány viszont nem. Szeretném, ha szabadságod lenne a kudarcra is.”

„Vagyis ez azt jelenti, hogy néha rendben van, ha kudarcot vallunk?” – kérdeztem. 

„Igen,” – válaszolta magabiztosan. „velem is előfordult már, és veled is elő fog.”

Nem tudom elmondani, mekkora kő esett le a szívemről ekkor. Elbukhatok, és a pász-
torom nem lesz rám mérges. Attól a naptól fogva, hosszú éveken át, mikor Isten egy 
másik szolgálati helyre irányított, nem csupán támogatását éreztem rám és a szol-
gálatomra nézve, de végre volt egy pásztorom, aki megértette, hogy vágyom a sik-
erre, és hogy félek a kudarctól. Engedélyt adott számomra, hogy elbukjak, és így meg 
tudtam tanulni, hogyan kell sikeresnek lenni.

Elkezdtem felismerni, hogy a bukás nem azt jelenti, hogy én egy merő kudarc vagyok. 
Elkezdtem megérteni, hogy a szolgálatban rejlő hatékonyság nem azt jelenti, hogy 
minden, amibe csak fogok, sikeres lesz. A kudarc néha megmutatja, hogy egy elkép-
zelés, terv, vagy a szolgálat egy bizonyos módja nem feltétlenül mindig a legjobb út, 
és ez inspirálhatja az embereket, hogy még hatékonyabb módszereket keressenek.

Nem ismerek egy pásztort sem, aki el akar bukni abban a szolgálatban, amelyet 
Istentől kapott. Senki sem szeretné, ha kudarcosnak ismernék. A pásztorok sikeresek 
akarnak lenni szolgálati terveikben. Míg pásztor meg nem érttette velem, nem tud-
tam, hogy amire a pásztoroknak igazán szükségük van, az az, hogy szabadok lehes-
senek arra, hogy tévedjenek, és hogy tudják, kudarcot vallhatnak abban is, amire 
Isten elhívta őket.

Kérdezd meg magad, mint vezetőt:

• Adok szabadságot a szolgálóimnak arra, hogy elbukjanak? 
• Hogyan reagálok arra, ha valamely beosztottam kudarcot vall? 
• Kapnak engedélyt tőlem arra, hogy szabadon hibázhassanak, anélkül, hogy harago-
mnak vagy szélsőséges csalódottságomnak lennének kitéve?
• Felismerem, hogy ha nem adok ilyen szabadságot nekik, a hibáik miatt eltávolod-
hatnak tőlem, és még meg el is mehet a kedvük, hogy újra próbálkozzanak? 

A kudarc nem olyasmi, amire vágyunk, de mindenképp szabadnak kell lennünk rá, 
hogy megtapasztaljuk.
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Dennis Franck, az Assemblies of God Single Adult/Young Adult Ministries (egyedülálló 
felnőtt/fiatal felnőtt szolgálatok) országos igazgatója, Springfield, Missouri államból

Mások felüdítése: Szombatista beosztottak

A beosztott pásztorok megértik, hogy a vezető pásztor nagyobb felelősséget hordoz, 
több pénzt keres, és gyakrabban több juttatásban részesül, mint ők. Van viszont egy 
mostanában elterjedő juttatás a vezető pásztorok számára, melyet megoszthatnak a 
beosztott pásztorokkal, és amely értéket és felfrissülést ad szolgálatuknak. Itt most a 
már néhány kerületben beindult szombatista programra utalok. Ez a program alkal-
mat adhat a vezető pásztoroknak, hogy lehetővé tegyék, hogy a beosztott pásztorok 
helyett alkalmasint szombatista alkalmazottak szolgáljanak.

Amint az 1Korinthus 16:17-ben láthatjuk, Pál igaz megbecsüléssel említi Sztefanászt, 
Fortunátuszt és Akhaikoszt. Nagyon keveset tudunk Fortunátuszról és Akhaikoszról. 

Lehet, hogy ők vitték Pálnak a korinthusiak levelét, melyre részben válasz volt a bib-
liai első korinthusi levél. Sztefanász háza népe elsők voltak az Akhájában megtértek 
közül és ezért kiugró helyen álltak Pál szellemi radarján. Ők hárman meglátogatták 
Pált és felfrissítették (18. vers). Az Ige, amelyet Pál használt („felfrissített”), szerepel 
a Máté 11:28-ban is, ahol Jézus azt mondja, „megnyugvást adok nektek.” (kiemelés 
hozzáadva). Világos, hogy e három férfi nem csak azt tudta, hogyan kell felfrissíteni 
valakit, de gyakorolták is ezt.

A vezető pásztoroknak el kell gondolkozniuk azon, hogyan frissíthetik föl beosztot-
taikat. A következő megfigyeléseket tippeknek szánom. Lehetnek ezek további vitain-
dítók pásztori megbeszéléseken vagy a vezetőség ülésein – vagy akár mindkettőn.
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A szombatistákból lett beosztott pásztorok hozzásegítenek a hosszú élettartamhoz

A West End Assembly of God gyülekezetnél, Richmondban, Virginia államban, bármely 
beosztott pásztor részesülhet két hét szombati szabadságra minden ötévnyi szolgálat 
után – az általánosan kiadott szabadság mellett. Nem meglepő, hogy a pásztori be-
osztottak nagyja öt vagy több éve is szolgálatban van. Három pásztornak (beleértve a 
vezető pásztort is) összesen több, mint hetvenévnyi szolgálati ideje van. Bár a szom-
batista program nem az egyedüli ok a hosszú élettartam fenntartására, mégis nagyon 
fontos része annak.

Ha értéket adunk át másoknak, az segít kialakítani az anyagi nagylelkűség 
kultúráját

A Szentírás egyik törvénye, hogy azt aratjuk, amit vetettünk. A nagylelkűség kultúráját 
a vezető pásztornak kell elkezdenie. Ha egy kultúra olyan dolog, melyet az emberek 
a nélkül tesznek, hogy azt mondanák nekik, akkor a vezető pásztornak folyamatosan 
mintát kell adnia arra, amit másoktól elvár. 

A legnagyobb emberi erő, melyet egy vezető kifejthet másokra az, ha mintát mutat. 
Érdekes, hogy Pál azt mondja az említett három férfiról, akik felfrissítették őt, hogy 
megérdemlik a megbecsülést (1Kor. 16:18). Nem kérték ők ezt és nem is vártak elis-
merést. Pál egyszerűen itt tettekben valósítja meg a vetés és aratás törvényét.

Kezdd el valahol, és tervezd meg a további fejlődést

Nem biztos, hogy mindenkit meggyőznek a szombatista alapelvek alkalmazásával 
járó előnyök, vagy lehet, hogy sokan érzik úgy, hogy a gyülekezeti vezetőség nem 
áll még készen erre a lépésre. A vezető pásztor nagy sikert érhet el, ha egy-egy hét-
végére elenged egy beosztott pásztort, és utána leméri az ennek köszönhető ered-
ményeket. Próbáld ki! Ha szeretnél valami nagyot tenni, biztosíts plusz pénzt beo-
sztottad számára. Rövidebb távollétei talán elvezetnek egy formálisabb szombatista 
program bevezetéséhez.

A szombatisták segítenek a pásztoroknak, hogy erejük teljében végezzék be szol-
gálatukat

A sportedző tudja, mi kell ahhoz, hogy nyerjen a csapata. A „friss lábak” kifejezést 
a kosárlabdában használják. Vannak olyan játékosok, akik meccs nagy része alatt 
a kispadon pihenhetnek, azért, hogy a meccs hajráját erősen meghúzhassák és 
győzelemre segíthessék a csapatot. Az edző ismeri a játékosait és a játék stratégiáját 
annyira, hogy pontosan tudja, mikor kell pihentetnie játékosait. Ebből a sportból vett 
analógiából sokat meríthetünk.
Ha még mindig azt kérded: „Miért?”, hadd válaszoljak azzal, „Miért ne?” Üdítsd fel 
beosztottaidat azzal, hogy alkalmazol egy szombatistát. Nagy támogatója vagyok en-
nek az igazságnak, mert hiszem, hogy Biblikus.

H. Robert Rhoden, Glen Allen, Virginia-ból, a Potomac Körzet igazgató presbitere, il-
letve korábbi főigazgatója. 
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Ideje búcsút inteni  
a zárkózottságnak

Írta: Paul Walterman

„Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az as-
szonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.” (ApCsel. 1:14)  

Darrel tudta, hogy a szolgálat nem lesz egyszerű. Ezt már kisfiú korában megtanulta, amikor 
azt figyelte, hogyan szolgál az édesapja. Ő többször is mondta Darrelnek, hogy „Kemény dolog 
ez, fiam. Sokat kell cipelni, és azt is egyedül kell. Ez egy magányos elhívatás, neki veselkedsz, 
és mész tovább.” Szerencsére, nem ez volt Darrel hivatalos elhívása a teljes idejű szolgálatra, 
mégis meghallotta Isten hangját, ahogyan e szolgálat felé küldi.

Tizenhét évesen, Darrelt viszonylag megelégedettséggel töltötte el mindaz, amit addig tett 
Isten országáért. A szolgálatért viszont meg kellett fizetni az árat. Voltak idők, mikor megé-
rezte azt a magányosságot, amelyről édesapja beszélt. Megosztotta érzéseit a feleségével, aki 
segített neki, ahogy csak tudott. Mégis, jóval többet akart megosztani. Fáradt volt, magányos, 
kísértésekkel küzdött, elcsüggedt volt, és olyan dolgokkal harcolt, amelyek a középkorú ember-
eket sújtják. Naponta küzdött ezekkel. Bárcsak meg tudta volna osztani valakivel frusztrációit, 
félelmeit, és azokat a furcsa reményeket, melyeket a gyülekezetének jövőjével kapcsolatban 
dédelgetett. De kivel? Ki tudna azonosulni egy pásztorral? 

KÖZÖSSÉG

Ha befejező ember szeretnél lenni az Isten országában, el kell kötelezned magad a közösség 
felé. Azok a vezetők, akik túlélni akarnak, borzasztóan fontosnak tartják a kapcsolat ápolását 
más pásztorokkal. Ennek pedig így kell lennie. Isten egy igazán személyes módon közelítette 
meg azt a feladatot, amely a világtörténelem legnagyobb kihívásának bizonyult. Ahhoz, hogy 
kibékíthesse magával az emberiséget, Isten szemtől szembe találkozott velünk Fián, Jézuson 
keresztül. Amikor az Atya eljött és megkeresett, nem egy bizottságot állított fel, akik véghezvi-
hették tervét, nem kezdett el küldözgetni spam e-maileket az interneten, nem indított konfer-
enciabeszélgetést, és nem kezdett el böngészni társadalom biztosítási kártyák közt. Ehelyett, 
Isten név szerint hívott el bennünket. Eugene Peterson így fogalmazza meg Pál idézetét az Éz-
saiás könyvéből: „Ha a tengerparton minden egyes homokszemet megszámolnánk, és megcím-
kéznénk: ’Isten választottai’ – akkor is csupán számok lennének, nem nevek. Isten viszont nem 
számlál bennünket, hanem nevünkön hív. Isten nem számtani mennyiségként gondol ránk.” 
(Róma 9:27-28, The Message alapján – a ford.)

Az Isten szerint való vezető az emberekkel van, nem csupán a köreikben. Azoknak, akik kissé 
introvertáltabbak, talán több egyedüllétre van szükségük, hogy újratöltődhessenek. Mégis, a 
közösségre nem csak felügyelni kell, hanem tartozni kell hozzá. Egy vezetőnek el kell köteleznie 
magát arra, hogy beengedje életébe az embereket. 

A Korai Egyház a hívők közössége volt. Jézus követői már a Pünkösd napja előtt hoztak egy dön-
tést: Örökre ott lesznek a gyülekezetben, és együtt lesznek. 
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Az első megtérőknek „mindenük közös volt” valamint „örömmel és tiszta szívvel” rendelkeztek 
(ApCsel 2:44-46). Mondhatjuk: „Ez csoda volt”. És valóban az volt. A csoda viszont nem az ApC-
sel 2-ben kezdődött, amikor az újdonsült keresztényeken láthatóvá váltak ezek a tulajdonságok, 
hanem az ApCsel 1-ben, amikor ezek a keresztények és vezetőik úgy döntöttek, hogy együtt 
maradnak. 

A kapcsolatteremtés és az ezekben való megmaradás gyakran nehéz feladat egy pásztornak, 
különösen a férfiaknak. A legtöbb férfiben ott van a „Magányos farkas”. Talán a viszontagságok 
szelével egyedül szemben állni amolyan vonzó, költői képnek tűnhet számunkra, de valamilyen 
szinten egyben szánalmas is. A Szentírás tisztán megmutatja, hogy nem lehetünk Isten szerin-
tiek magányosan, másoktól elzárva. 

Miután a teremtést „jónak” titulálta Isten, ránézett az emberre, és meglátta, hogy egyedül 
elszigetelt teremtmény, így kimondta: „Nem jó az embernek egyedül lenni.” (1Móz. 2:18)

Mózes küszködött azzal az elszigeteltséggel, mely vezetői pozíciójával és az azzal járó 
felelősséggel rá szakadt: „Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem.” 
(3Móz. 11:14).
 
Dávid, a zsoltáros megmutatta nekünk Isten szándékát: „Isten hazahozza az elhagyottakat”. 
Egyedül dolgozni, egyedül élni és egyedül imádni Istent: ezek nem felelnek meg Isten normái-
nak. Nekünk pedig csakis Isten perspektívájában kell gondolkodnunk.
 
Hogyan is vitatkozhatnánk Salamon logikájával? „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradoz-
ásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az 
egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mel-
lett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtám-
adják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd. 4:9-12).
 
Ha valaki mellé állunk, azzal nem egyszerűen megduplázzuk a bennük rejlő lehetőségeket, 
hanem exponenciálisan megsokszorozzuk azokat. Az 5Mózes-ben azt olvassuk, hogy egy kerget 
ezret, kettő pedig tíz ezret. (32:30). Isten matematikája hihetetlenül izgalmassá válik, amikor az 
Ő országának munkájában társulunk valakivel. 
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ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

Nem csupán dolgozni tudunk jobban egy kapcsolatban, de könnyebben is gyógyulunk: „Mert 
ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát.” (Préd. 4:10)
 
Időnként mindenki elesik. Lehet ez érzelmi botlás, erkölcsi tévelygés, pénzügyi vagy egész-
ségügyi kudarc, de mindannyian elesünk néha. Ez része emberi létezésünknek. Amikor Bib-
lia Főiskolára jártam a hatvanas évek elején, azt mondták nekünk, diákoknak, hogy tartsunk 
távolságot gyülekezeti tagjainkkal. A diákok követték is ezt a tanácsot, elzárkóztak kapcsolatok 
elől, és nem is alakultak ki szoros barátságaik. Szánt szándékkal távol tartották magukat attól, 
hogy olyan kapcsolataik alakuljanak ki, melyekben elszámoltathatónak kellene lenniük. Végül 
is, vezetők voltak, és nem volt szükségük ilyen elszámoltató kapcsolatokra. (Vagy legalábbis 
nem vallották be, hogy szükségük lenne ilyen kapcsolatokra.) A gyerekmondókában szereplő 
Humpty-Dumpty-hoz hasonlóan, többen közülük le is estek a falról. De Humptyval ellentétben, 
nekik így nem voltak lovaik vagy embereik, akik összerakhatták volna őket az esés után [lásd az 
angol-szász mondóka „Humpty Dumpty”– a ford.]. 

Azáltal, hogy nem voltak elszámoltathatók, sok vezető elesett – méghozzá nagyot. A barátok 
legalább lábra állíthatták volna őket – vagy legalább segíthettek volna gyorsabban felépülni, és 
újból megtalálni a szolgálati pozíciót. „De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl 
senki.” Szemináriumi tanulmányaim során volt egy barátom, aki szolgálati sikereinek csúcsán 
volt, miközben az életéért küzdött a szexuális kísértésekkel való harc miatt. Hol voltak azok, 
akiknek nehéz kérdéseket kellett volna feltenniük neki, és akiknek mellette kellett volna állniuk 
a legnehezebb csaták idején? A legvalószínűbb az, hogy sosem hívták őket barátoknak, men-
toroknak és elszámoltató partnereknek. De mi ennek az oka? A szellemi gyengeség jele beval-
lani, hogy harcokkal küzdesz az életben. Az ellenszer: Egy jó nagy korttyal nyeld le egészben 
a büszkeségedet. Keress megbízható társakat, akik megértik a benned zajló harcokat, és akik 
már elkönyvelhettek győzelmeket ebben az arénában. Engedd, hogy belépjenek az életedbe, 
válj sebezhetővé, engedd, hogy elfogadjanak. Valószínűleg ez félelmekkel és nyugtalansággal is 
járhat az elején, de nincs más út.
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KAPCSOLATOK

A bölcs vezető belátja, hogy óriási lehetőségek rejlenek abban, hogyha kapcsolatokon keresz-
tül dolgozik. Megragadja annak a jelentőségét, hogy kellenek közeli barátok és a család, akik 
feltehetnek neki kemény kérdéseket, és akik nem engedik, hogy kicsússzon a lába alól a talaj, a 
keresztény mércét meg nem ütő viselkedés miatt. Azt is belátja, hogy az élet sokkal élvezhetőbb, 
ha van valaki, akivel megoszthatod. A Prédikátor 4:11 megemlíti, hogy két ember „megmeleg-
szik” az ágyban, én viszont szeretném tovább bontogatni ezt a képet, amely többről szól, mint 
a fekhelyünk megosztása valakivel. 
 
A szolgálatban való utazásaim éveiben sok fényképet készítettem azokról a helyekről és 
nevezetességekről, ahol megfordultam azért, hogy megoszthassam az élményeket a feleségem-
mel. Mégis, vagy én voltam borzasztóan rossz fotós, vagy a fényképezőgépem volt ócska, ugya-
nis az előhívatott fotók aligha adták át azokat az érzéseket, amelyeket akkor éreztem, amikor a 
kamerán elsütöttem az exponáló gombot. 
 
Másfelől, mikor Joanie elutazott velem ezekre a helyekre, a közösen átélt pillanat öröme valós 
volt és megelégedettséget adott. Az élet arra van, hogy megosszuk, és nem csak azokban az 
időkben, amikor elbukunk, hanem a kitörő örömök idején is.

A KÖZÖSSÉGÜNK FELÉ VALÓ ELKÖTELEZETTSÉG

Hogyan válhat egy pásztor elkötelezetté közössége felé, ha eddig egész életében egy „egysze-
mélyes produkcióként” tengette napjait? Gondold át a következő lépéseket:

1. Kérd Istent, hogy helyezze szívedbe a részvétel és az együttműködés lelkét. Kérd Jézust, hogy 
az Ő szívét adja neked – azt a szívet, mely így szólt: „de én mégsem vagyok egyedül, mert az 
Atya velem van.” (János 16:32)

2. Keress valakit, akivel kapcsolatban vagy, hogy segíthessen neked. Az elején lehet, hogy 
képtelen leszel rá, hogy meglásd a közösséged számára adódó lehetőségeket, mert megvakít az, 
ahogyan eddig igazgattad szolgálatodat. Szükséged van egy olyan ember segítségére, aki kapc-
solatokban gondolkodik. Ha házas vagy, ez a segítség lehet a házastársad. Régebben nagyon 
bosszantott, amikor a feleségem folyton rákérdezett, elküldtem-e már a köszönő üdvözlő kár-
tyát ennek vagy annak az embernek, akitől éppen valamilyen kedvességet kaptunk. Ma viszont 
szövetségesemnek tartom, aki hatalmas ajándékokkal és érzékekkel rendelkezik, és akit Isten 
nekem segítőtársként adott, hogy még inkább kapcsolatokban gondolkozzak.

3. Nézd meg szolgálati csapatodat. Ha egyedül pásztorolsz egy gyülekezetet, nézz meg más 
pásztorokat is a környéken. Ha egy csapatot pásztorolsz, tekints rájuk másképpen. Ne csak 
főnökként tekints magadra, hanem mint testvérre is. Tanuld meg, hogyan kell felismerni az 
életükben jelen lévő ajándékokat, és engedd, hogy ezek az ajándékok segítségedre lehess-
enek neked is és gyülekezetnek is. Ha figyeltél arra, hogy úgy válogasd össze embereidet, hogy 
beleilleszkedjenek a csapatba, és kerested ebben Isten akaratát, biztos lehetsz benne, hogy a 
beosztottaidból álló csapat nem véletlenül jött létre, és Isten egy bizonyos célra hívta el őket. 
Ha nem úgy ismered beosztottaidat, mint testvéreidet, és nem ismered ajándékaikat, harcai-
kat és a bennük rejlő szolgálati lehetőségeket, állj le azzal, amit végzel, és kezdj el minőségi 
időt tölteni velük, míg nem váltok egy szellemileg összetartó csapattá, akik tudják, hogyan kell 
együtt dolgozni, játszani és szellemi harcot harcolni.

4. A másik, nagy lehetőségeket magában hordozó kapcsolat a vezetőséged, és közted lévő kap-
csolat. Túl sokszor fordul elő, hogy a gyülekezet vezetősége és a pásztor közt ellenséges érzület 
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húzódik vagy közönyösek, fásultak egymással. Sokszor az a helyzet, hogy a gyülekezet vezetők és 
a pásztor nem ismerik egymást elég jól, és céljaik összeütköznek vagy versenyeznek egymással. 
Kérd Istent, hogy építsen ki egységet közted és a vezetőség közt. Ez meg fogja erősíteni Isten 
munkáját a gyülekezetedben. 

5. A nap végén, amikor átgondolod, mi történt aznap, őszintén értékeld ki, bizonyos helyzetek-
ben viselkedhettél-e volna még inkább úgy, hogy a kapcsolataidat helyezed előtérbe. Elvégeztél 
egyedül esetleg olyan feladatot, amelyet megtehettél volna egy segítővel együtt is? Hoztál olyan 
döntést egyedül, amelyet kiegyensúlyozhatott volna az, ha kikéred néhány ember véleményét? 
Kérd Istent, hogy segítsen fejlődni ezeken a területeken holnaptól. Ha magadban zárkózottságot 
vélsz felfedezni, hajítsd el magadtól!

„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.” (Péld. 17:17)

PAUL WALTERMAN, a Fresh Heart Ministries elnöke 
Apple Valley-ben, California államban.

Jegyzetek
A jelzett The Message Biblia fordítás: Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 
2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

Tanítványozd a hűségeseket 
– pásztorold a hűtleneket!

Írta: Harvey A. Herman

Ahogyan visszatekintek 25 év távlatából, azt látom, hogy a hűséges tanítványok felkészítése az 
egyetemi szolgálat legkritikusabb fontosságú prioritása.

1983 májusában átéltem egy átformáló élményt, amely életem öt legmeghatározóbb pillanata 
közé tartozik. Hiszem, hogy mindenkinek, aki csak hatékony munkát akar végezni az egyetemi 
diákok körében, át kell élnie ezt a személyes átváltozást.

Átmentem én is azon a dilemmán, amely sok pásztort időről időre nyugtalanít: Nem követtem el 
nagy hibát azzal, hogy hivatásos szolgáló lettem? Arról ismerem föl, hogy ilyenkor igen mélyen 
vagyok, hogy olyanokon kezdek el gondolkodni, milyen lenne mondjuk inkább egy csomagküldő 
szolgálat teherautóját vezetni.

El voltam csüggedve és kiábrándult voltam. Egy újabb tanév végződött mindenféle jelentősebb 
eredmény nélkül. Erőteljesen kezdődött az év, de a végére a csoport létszáma 15-20 főre csap-
pant. 
 
Azt gondoltam, „Azt hinné az ember, hogy tízévi egyetemi szolgálattal a háta mögött azért csak 
elkezdi meglátni a munkája gyümölcseit. Én viszont csak kimerültséget és frusztrációt érzek. Mi 
történhetett? Nem emlékszem arra, hogy ennél keményebben dolgoztam-e valaha, különösen 
az utóbbi öt hónapban. Több krízis-tanácsadást végeztem ebben az időszakban, mint az utóbbi 
három évben összesen. De jobban lett ettől akárki is? Igazából, úgy néz ki, néhányan még rossz-
abbul is vannak, mint előtte. Még a viszonylag stabil diákjaim is elég ambivalensnek tűntek 
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tanév végére. Uram, mi folyik itt? Lehet, hogy igazán nem is erre hívattam el, hogy egyetemi 
diákok felé szolgáljak.” 

Aztán, ahogyan az Úr eljött az elkeseredett Illéshez a Hóreb hegyére az 1Kir. 19:9-18-ban, meg-
szólított engem is: „Vedd elő a naptárodat.” Ragaszkodott ehhez. „Hol töltötted el az idődet, 
és kikkel?” Ahogyan imádsággal hallgattam, mit mond a Szentlélek, letisztázott számomra pár 
dolgot. 

A Lélek megerősítette számomra, hogy alkalmas vagyok erre: törődő és együttérző ember 
vagyok. Nagyon sok időt töltöttem el azzal, hogy a diákok igen komoly szükségleteit betöltsem. 
Egyértelműen látszik, hogy ennek akkor híre ment, mert hirtelen a semmiből kezdtek 
előbukkanni a szükségekkel küszködő diákok. Magamra vállaltam a feladatot, hogy megtegyek 
mindent értük, amit csak tudok. Ennek ellenére, úgy tűnt, hogy mindig többre volt szükségük, 
mint amit nyújtani tudtam.

Aztán éreztem, ahogyan a Szentlélek megítél. Először is, öntelt módon azt gondoltam, én 
vagyok az egyetlen, aki megadhatja nekik mindazt a segítséget, amire csak szükségük van. Má-
sodszor pedig, kudarcot vallottam abban, hogy nem úgy láttam a csoportomba tartozó stabil, 
törődő lelkületű diákokat, mint akik a csoport gyógyítói és szolgálói lehetnek. Kudarcot vallot-
tam abban, hogy nem készítettem fel a hűségeseket a szolgálatra, valamint hogy tévesen azt 
feltételeztem, hogy eleve alkalmatlanok arra, hogy a kegyelem szolgálóivá váljanak. Mint Illés-
nek, nekem is meg kellett térnem önteltségemből. Hasonlóképp, nem sikerült megerősítenem 
a hűséges diákokat.

Nem vettem észre akkor, milyen kulcs fontosságú lesz ez a kinyilatkoztatás a jövőre nézve! 

A gondolkozásmódbeli váltásom és a vezetői gyakorlatom átszabásával olyan dolgok változtak 
meg, melyek örökre átformáltak engem. Ahogyan visszatekintek 25 év távlatából, azt látom, 
hogy a hűségesek megerősítése az egyetemi szolgálat legkritikusabb fontosságú prioritása. Ez 
megváltoztatta a vezetésről alkotott képemet, és az egész hozzáállásomat, méghozzá a jó irány-
ba. Hadd emeljek ki három Igét, melyek új irányt adtak számomra.

Nem jól csinálod a dolgot!

Először is, ha megnézzük Mózest: ott ült bírói székében „reggeltől estig” (2Móz. 18:13). Apósa, 
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Jetró viszont helyre igazította őt: „Nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép 
is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni.” Azt tanácsolta 
Mózesnek, hogy válasszon arra alkalmas embereket, akik „istenfélő”, „hűséges” emberek és 
„akik gyűlölik a megvesztegetést.” (21. vers), és tegye „őket elöljárókká ezer, száz, ötven vagy 
tíz ember fölött.” Mózes felelőssége volt az, hogy tanítsa őket Istenről, és megmutassa nekik, 
hogyan kell Istenért élni.

Isten ezt a feladatot bízza a vezetőkre. Készíts fel szellemileg egyenes embereket vezetői felada-
tokra, a vezetői hozzáállásra. Mózes nem pásztorolhatta egész Izráelt. Hasonlóképpen, nevet-
séges módon én viszont azt hittem, hogy meg tudom csinálni – még 50 diákkal is. Ha ez most 
egyszerűnek hangzik számodra, akkor még soha nem dolgoztál 50 céltudatos főiskolás diákkal. 
Ugyanis ez kb. olyan, mintha macskákat kéne terelgetned.

Készítsd föl Isten népét a szolgálatra!

Pál apostol missziós utazásain keresztül végig ezt az alapelvet gyakorolta. Az Efézus 4:11-ben 
Pál megnevezi a gyülekezetben megjelenő vezetői pozíciókat. Pál úgy tartotta, hogy a vezetők 
azért vannak, hogy a Lélek egységét hirdessék, emellett pedig ezt a sokféleséget a szabadság és 
a kreativitás erejeként tekinti. Mégis, minden azon múlik, hogyan értelmezzük a 12. verset.

Sokan úgy gondolják, hogy a 11. versben felsorolt vezetők a felelősek minden feladatért, amit 
a 12-16. versekben Pál felsorol. Ilyen feladatok a szentek felkészítése a szolgálatra, a Krisztus 
testének építése, az egység hirdetése, a Jézusról, mint Isten Fiáról szóló tanítás, az igazság  
szeretetben történő tanítása stb. Sokan úgy tartják, hogy ha ezeket a pásztorok elvégzik, akkor 
Krisztus testének minden tagja éretté válik majd.

Ha, viszont, úgy tartjuk, hogy a szentek felkészítése a vezetők elsődleges és majdnem kizáróla-
gos feladata, azzal a vezetés a test minden tagja számára elérhetővé válik. A szentek felkészül-
tek lesznek arra, hogy elvégezzék a szolgálatot.
 
Pál szerint, a vezetés és a szolgálat kiváltsága mindenki felé nyitott lehetőség, és nem csupán 
a speciális képzésen átesett pásztorok és hivatásos szolgálók dolga. Péter első leveléből vis-
szhangzik ugyanez a gondolat: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet 
vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő 
csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Péter 2:9). Ha így tesszük a dolgunk, Krisztus testé-
nek minden tagja kirendelt pappá és szolgálóvá lesz.
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Amit tőlem kaptál, add át hűséges embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak 
lesznek

Pál ezt írta pártfogoltjának, Timóteusnak: „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add 
át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” (2Timóteus 2:2). A 
tanítványok négy generációját láthatjuk ebben az igeversben:

 Generációk  Beazonosított generációk
 Első   Pál
 Második  Timóteus
 Harmadik  Megbízható emberek
 Negyedik   Mások 

Ez az Ige bemutatja a tanítványozó folyamat nemzedékeken átívelő jellegét. Pál megkérte Timó-
teust, hogy emlékezzen mindarra, amit csak tanúk előtt tanított vagy tett. Pál imádkozott a 
betegekért, kiűzött gonosz lelkeket és még sok más dolgot tett (lásd 2Tim. 3:10-15). Mint Pál 
utazó társa, Timóteus ezeknek mind szemtanúja volt.
 
Pál második levelében azt a gondolatot adja át Timóteusnak, hogy válasszon megbízható, 
hűséges tanítványokat az efézusi gyülekezetből – és nagy gonddal kell válogatnia. Ily módon, 
Timóteus meg fogja ismerni a hatékony vezetés titkát. Csak akkor tekintheti szolgálatát sik-
eresnek, ha szemtanúja lesz, ahogyan hűséges tanítványai másokat is felkészítenek a szolgála-
tra. A tanítványság tehát generációról generációra adódik át. 
 
Sokszor hallhattuk: „Nem lehetnek szellemi unokáid.” Az üdvösséget nem lehet örökölni. Mé-
gis, ha a tanítványságról beszélünk, a cél a szellemi „unokák” kinevelése. Úgy kell vezetned 
tanítványaidat, hogy cserébe ők is tanítvánnyá tegyenek másokat. 

Egy vezetőnek előre kell gondolkodnia az által, hogy 
bármit is tesz, mindig észben tartja azokat a gen-
erációkat, melyek kikerültek a kezei közül. A szellemi 
unokák „nemzése” ennek a nemzedékeken átívelő 
folyamatnak a célja.

Mit jelent „hűségesnek” lenni?

Jetró azt tanácsolta Mózesnek, hogy találjon „alka-
lmas”, Istenfélő, „hűséges”, becsületes férfiakat. Pál 
arra kérte Timóteust, hogy válasszon ki „hív” [Károli 
fordítás – a ford.], azaz hűséges embereket. A hűséges 
itt a kulcsszó. Két külön jellemvonást látok e szó mögött meghúzódni. Először is, a hűséges 
ember tele van hittel. Az ilyen hívő igazán meg van győződve arról, hogy Isten képes megváltoz-
tatni a dolgokat. Olyan ember ő, aki tudja, hogy az imádság változásokat hoz. Telve van hittel, 
méghozzá a Jézusban való hittel. 

Másodszor, a hűség magában hordozza a megbízhatóságot [az új fordítás a 2Tim. 2:2-ben tu-
lajdonképpen a „megbízható” szót használja a Károli „hív” helyett – a ford.]. A megbízhatóság 
a hűség megjelenése a valós vezetői gyakorlat során. A megbízható személy olyasvalaki, akire 
számíthatsz. Az ilyen ember állandóságot képvisel az Istennel való kapcsolatában. 
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Akkor hát: kicsoda hűséges?

Gyakran, úgy gondoljuk, az a hűséges ember, aki már jó régen befogadta Krisztust. Mégis, jó 
néhányan az igazán hittel teli diákok közül, akikkel életemben találkoztam olyanok, akik nem 
rég tértek meg. A friss megtértek teljesen meg vannak győződve arról, hogy Isten meg tudja 
változtatni a dolgokat. Talán vannak természetből adódó vezetői képességeik, mély jellemvoná-
saik, szolgálati készségeik talán nincsenek – vagy legalábbis még nincsenek. Krisztusban való 
érettségük szintje nem a legfontosabb kérdés. Az igazán fontos kérdés ez: Az illető telve van hit-
tel? Valójában, az egész tanítványozó folyamat igazi célja az, hogy Istennel való kapcsolatában 
segítsük az embereket. Ezáltal, amikor egy tanítványt kiválasztasz, az első kérdés ez kell, hogy 
legyen: „Telve vagy hittel?” „Hiszed, hogy Isten meg tudja változtatni a dolgokat?”

Tanítványozd a hűségeseket, pásztorold a hűtleneket!

Ez volt az, amit tanultam azon a májusi napon 1983-ban – abban az átformáló pillanatban: 
Tanítványozd a hűségeseket, pásztorold a hűtleneket! Ez teljesen megváltoztatta az életemet. 
Ezt megelőzőleg, imádságaim és időm nagy részét hűtlen, nem megbízható diákokra pazarol-
tam. A hűtlen diák nincs meggyőződve arról, hogy Isten meg tudja változtatni a dolgokat. A 
tanévek végén, e hűtlenség eredménye gyakorta még több hűtlenség volt. Mind ez idő alatt, a 
hűséges tanítványokat elhanyagoltam. 1983 májusát követően levettem fókuszomat a hűtlen 
diákokról, és azokba fektettem be, akik telve voltak hittel. Fejben megpróbáltam a tanítványozó 
kalapomat viselni az esetek 80%-ban, miközben a pásztori kalapom az időm 20%-ában volt 
rajtam. 
 
Felfedeztem, hogy ez az alapelv két fő vezetési prioritást jelöl meg. A vezető elsődleges feladata, 
hogy a tanítványozásra fókuszáljon. Látható, hogy a tanítványozás, pásztorlás szavak nálam ig-
ékként szerepelnek [az angol nyelvben mindkét kifejezés lehet ige és főnév egyaránt – a ford.]. 
E szavak egy fajta életmódot, vezetési módot jelölnek. Időm, energiáim és imádságaim nagy 
részét olyanok felkészítésébe fektetem be, akik hűségesek. Azzal, hogy ezt teszem, életem és 
vezetésem fő küldetésévé teszem a Nagy Misszióparancsot: „tegyetek tanítvánnyá minden né-
pet.”
 
Elsőre nehéz volt magamévá tenni ezt a meggyőződést, mert úgy tűnt, ezzel elhanyagolok má-
sokat. Valójában, viszont, ebből nőtt ki a lehető legtöbb törődést adó szolgálat, amit valaha 
végeztem. Ahogy visszatekintek életemre, melynek a hűségesek tanítványozása volt a mottója, 
diákok és főiskolai misszionáriusok egész serege áll előttem, akik erőteljes felkészítést kaptak, 
hogy nagy hatékonysággal vezessenek másokat. 
 
Ha szeretnéd elérni az elhanyagolt, szükségben szenvedő és fájdalmakkal küszködő egyetemis-
tákat, tedd elsődleges feladatoddá, hogy megtaláld azokat, akik leginkább telve vannak hittel, 
majd tanítványozd őket. Ez legyen az első. Ahogyan tanítványokat képzel, azzal kollégák seregét 
képzed ki, akik képesek lesznek arra, hogy elérjenek más szükségben szenvedő diákokat, és 
tanítványokká tegyék őket. Ez nemzedékeken átívelő jelenség, a megérzéseknek teljesen el-
lentmond, és felforgat mindent – mégis, számomra Jézust idézi. A hűségesek tanítványozása a 
lehető leggyümölcsözőbb dolog, amit az életben valaha is tehetsz. 

HARVEY A. HERMAN, DSL a Chi Alpha országos missziós képzési igazgatója az 
USA-ban. Elérhető a HarvXA@gmail.com email címen vagy a 

http://www.harvsallyherman.net weboldalon
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Erővel telve befejezni
Írta: George O. Wood

29 évesen kezdtem el a pásztori hivatásomat.  Az első két évben nagyon sok olyat tanultam, 
amellyel főiskolai vagy szemináriumi tanulmányaim során nem találkoztam. Nem okolom ezért 
a tanulmányaimat; vannak dolgok, amiket nem tudunk megtanulni, és nem is tanulunk meg, 
míg nem kezdjük el a nagybetűs életet. A következőkben néhány olyan alapelvet ismertetnék, 
melyeket hivatásom kezdetén fedeztem föl. Ha követed ezeket az alapelveket, az segíteni fog 
abban, hogy  hatékony szolgálatot végezhess a jelenben, valamint hogy erővel telve végezd be 
elhívatásodat. 

Az elhívás meg fog tartani a nehéz időkben 

Nem éltem volna túl szolgálatom első két évét (és a többit sem), ha nem lett volna bennem az 
a meggyőződés, hogy Isten akaratában vagyok. Bizonyosodj meg arról, hogy ahol éppen vagy, 
az pont az a hely, ahol az Úr téged látni akar; ne azért légy ott, mert nagyszerű lehetőségnek 
tartod, vagy mert mindaz, amit cserébe kapsz, vonzó a számodra.

Építkezz erősségeidre! Természetes dolog, ha egy fiatal pásztor bizonytalannak érzi magát. Ez a 
bizonytalanság oda sodorhatja, hogy elkezd utánozni egy idősebb, sikeres pásztort vagy mást. 
Vedd számba, miben vagy jó és mik az ajándékaid. Fókuszálj saját erősségeidre, majd keress 
embereket azokra a feladatokra, amelyekben nem vagy jó. 

Vess elég erős alapokat, melyek elbírják azokat a súlyokat, amelyeket Isten később helyez majd 
rád. A magas épületeknek mély alapozásra van szükségük. Szolgálatod korai szakaszában szánj 
időt arra, hogy kialakíts egy alapos szolgálati felkészülést és fegyelmet. Sok középkorú pásztor 
érzi úgy, hogy kiégett, mert soha nem fejlesztette ki életében az Igemagyarázó vagy herme-
neutikus készségeket, a személyes imaéletet, és Igetanulmányozó szokásokat. Ez a sekélyesség 
saját maguk és gyülekezetük szellemi éhezéséhez fog vezetni. Szánd rá magad heti 15-20 óra 
tanulmányozásra.

Saját erősségeid nem lesznek elegek. Van határa annak, amit tanulmányaid, képzésed vagy 
ajándékaid segítségével meg tudsz valósítani. A munka, amelyben állsz, nem a tiéd, hanem 
Istené. Pál apostol tele volt ajándékokkal, de megértette, hogy az evangélium „nemcsak szavak-
ban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is.” (1Thessz 1:5) A 
gyülekezeti szolgálat nem fog növekedni, csak akkora, ha Isten erejére támaszkodsz.

Gondoskodj a körülötted lévő dolgokról. Pásztori munkám első évében éreztem, ahogyan az 
Úr szól hozzám, és rámutat a gyülekezeti házunk mellett fekvő gazos területre: Ha nem tudod 
gondját viselni a gyepnek, hogyan fogsz tudni gondoskodni az emberekről? Napirendre tűztem 
a feladatot, és egyik munkanapot felhasználtuk arra, hogy új füvet ültessünk. Hat hónapon 
belül 100-ról 300-ra nőtt a gyülekezeti tagok száma. A frissen kinőtt fű volt az oka? Talán inkább 
az elv alkalmazása. Gondoskodj a körülötted lévő dolgokról. Ügyelj arra, hogy karban legyenek 
tartva az épületeitek, elérhető legyél az irodai nyitva tartás idején, hogy minden telefonhívásra 
válaszolj és minden levél írója kapjon választ. Mindent kiválósággal végezz.

Szeresd az embereket jobban, mint saját látásodat. Pásztori munkám első évében majdnem 
elkövettem azt a fatális tévedést, hogy szinte olyan magasságokba akartam emelni a gyül-
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ekezettel kapcsolatos látásomat, hogy átgázoltam volna embereken is azért, hogy minden 
megvalósuljon belőle. Kész voltam arra is, hogy megosszam a vezetőséget, valamint a gyül-
ekezetet, csak hogy minden áron keresztül vihessem a látásomat. Hála Istennek, A Szentlélek 
négy szót súgott nekem: George, fékezd a nyelvedet. Az Úr segített nekem, hogy egyesítő, és 
ne megosztó ember váljék belőlem.  Ha szereted az embereket, viszonozni fogják ezt neked és 
támogatni fognak a látásodban is.

Ha a vezetőség nem egységes, az az embereket is meg fogja osztani. Pásztori munkám során 
csak egyszer történt olyan, hogy keresztül vittem egy fontos döntést anélkül, hogy a vezetőség 
egyöntetűen támogatott volna benne. Az ügy természeténél fogva olyan volt, amelyben fontos-
abb volt az igazsághoz ragaszkodás, mint az egység megtartása. Ha viszont a vezetőségben nincs 
egység egy olyan döntéssel kapcsolatban, amelyet meghozol, az a gyülekezetben is megosz-
tottsághoz fog vezetni. Ilyenkor inkább fordíts időt imádságra és böjtölésre ahelyett, hogy teljes 
gőzzel neki feszülnél a célodnak. 

Legyen számoda első a Király és az Ő Királysága! Pásztori hivatásom első hat hónapjában 73-
ról 49-re csökkent a gyülekezeti tagok száma. Egy igen nehéz időszak után a Szentlélek eze-
ket mondta nekem: George, én nem a te személyiségedre akarom építeni ezt a gyülekezetet. 
Az enyémre kell épülnie. Legyek számoda Én az első és az én Királyságom, és a többiről én 
gondoskodni fogok. Attól a pillanattól kezdve tudatosan törekedtem arra, hogy kihagyjam 
beszédemből a birtokos jelzőt: az „én” gyülekezetem, az „én” beosztottam stb. Nem is az én 
gyülekezetem volt – az Övé volt. Megtanultuk azt is, hogy a Nagy Misszióparancs megvalósítása 
a világban kell, hogy legyen gyülekezetünk legfőbb prioritása. Az Úr meg fogja áldani a missziós 
lelkületű pásztort és gyülekezetet.

A TÁRHÁZ MAGAZIN az amerikai Assemblies of God pünkösdi 
felekezet által gondozott Enrichment Journal kéthavonta megjelenő, rövidített, magyar nyelvű kiadása. 
Az eredeti magazin kiadója a LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL és az ASSEMBLIES OF GOD 
USA, Magyarországon 2009. júniusától a Kiadót az APCSEL29 képviseli és szekeszti.

Időszerű teológiai, bibliai és gyülekezeti témákat fejtegető cikkeivel a Tárház Magazin a magyar lelkip-
ásztorok, gyülekezeti vezetők és missziómunkások szükségeit kívánja betölteni. A cikkeket és az illusz-
trációkat a Kiadó előzetes hozzájárulásával adjuk közre. Az elektronikus kiadványban szereplő fotók és 
illusztrációk az internetről származaknak, és Creative Common felhasználási  
joggal rendelkeznek.
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