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Az egészséges gyülekezet
Elkötelezettség a szeretetteljes és törődő kapcsolatokra

Írta Pablo Polischuk

Krisztus testében az egészséges 
kapcsolatokat olyan közösségként 
definiálhatjuk, mely egyrészt jósággal 
van tele, másrészt hiányzik belőle a 
gonoszság. Az olyan elkötelezettség, 
mely szeretetteljes és törődő 
kapcsolatokat tűz ki célul, megkövetel 
egy proaktív, kölcsönös, feltétel 
nélküli, kegyes és irgalmas bizalmat, 
mely akármilyen különbségeink 
ellenére is összekötni akar bennünket. 
Ahogyan az „itt és most”-ban élünk, 
kihívások elé állítja ezt az előfeltételt, 
mert vannak olyan tényezők, amelyek 
rendre megosztanak bennünket, és ez bizony komoly akadályokat állít az ilyen jellegű 
harmónia útjába. 

Az igazi közösség megélésének természetes akadályait tovább erősítik különböző 
állandó jelenlétű demográfiai változók, mint pl. a rasszizmus, az etnocentrizmus, 
társadalmi rétegek, műveltségi és iskolázottsági szintek, és a meglehetősen 
nárcisszisztikus természetre alapuló önmegvalósítás. A Prédikátor könyvében említett 
bűnös dolgokra való törekvés – a vagyon, munka, tudás és kicsapongó életmód – 
világi célok sorával köt le bennünket, miközben mindennapos létharcot folytatunk egy 
kulturális labirintusban, amelyet hiábavalóság és hiúság itat át. Az ilyen versenyszerű 
erőfeszítések elidegenítenek és elszigetelnek bennünket egymástól. Nárcisztikus 
kultúránk egoizmussal itat át bennünket, és megakadályozza, hogy szeretettel és 
törődéssel figyelhessünk egymásra.

A sokféleség okozta kihívások

Szociálpszichológiai kutatások bemutatták, hogy kedveljük azokat, akik hasonlóak 
hozzánk, és akik szintén kedvelnek bennünket. Így a norma a homogén csoport. A 
gyülekezeteket általában olyan csoportok jellemeznek, amelyek természetes és 
demográfiailag meghatározott módon alakulnak. Mégis, az élethelyzetet, amiben 
élünk, átjárja a kulturális és etnikai sokféleség, és ez a kontextus megváltoztatta azt, 
ami mentén az amerikai sztereotípiák kialakultak országunk és kultúránk alapítása óta. 
Egy WASP (White, Anglo-Saxon Protestant – Fehér, Angol-szász protestáns) orientált 
mentalitásból, melyet olyan egyének képviseltek, akik társadalmi szinten álltak 
össze, kialakult egy etnikailag gazdag, multikulturális valóság. A metanarratívákat 
és abszolútumukat felcserélték olyan elfogult, törzsi és etnocentrikus valóság 
értelmezések, melyek egy rég létező univerzumot nyitottak meg egy posztmodern 
realitássá formálva, mely nem hangsúlyozza már az igazi katolicizmust. Az a kihívás, 
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hogy egy etnikailag gazdag és multikulturális kontextusban kell szeretetteljes és 
törődő kapcsolatokat kialakítanunk, nem új keletű. Már az első gyülekezet is (amiről 
az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk) szembesült ilyen problémákkal. A 
vezetők választása válasz volt a zsidó- és görög- származású özvegyek közti ételosztás 
interkulturális különbsége okozta problémára. (Apcsel 6:1–6). Péter vonakodó 
magatartását, melyet akkor tanúsított, amikor egy római százados felé kellett 
evangelizálni, nyílt, mégis erőteljes hangnemben fogalmazza meg az író, utalva Péter 
etnocentrizmusára. (Apcsel. 10: 28,29,34,35). A Jeruzsálemben tartott első tanács 
megfogalmazta azt a dilemmát, ami szokások és gyakorlatok miatt bukkant föl, mikor 
zsidók és pogányok kerültek ugyanabba a Testbe (Apcsel 15). Huszonegy évszázaddal 
később – saját jelen multikulturális status quo-nkban – mi is megtapasztaljuk saját 
kihívásainkat. 

Kísérletek egy integrált közösség kialakítására

A törődő és szeretetteljes kapcsolatok kialakítására tett kísérletek során néhány rejtett 
és nyílt integrációs paradigma is felbukkant. Az interkulturális közösség egy olyan 
kontinuum mentén helyezkedik el, mely két polaritás közé esik, ahogyan megkísérli 
feloldani azt a feszültséget, melyet az idegen kultúrához való igazodás, az asszimiláció 
és a kiegyenlítődés kihívásai állítanak, melyek minden olyan folyamatban előfordulnak, 
ahol embereknek alkalmazkodniuk kell egymáshoz. A két szélsőséges pólus, amiről 
beszéltünk, a vakság bármilyen faji vagy etnikai különbség észrevételére, illetve az 
etnocentrizmus, vagyis a túlzott, hasonlóságra alapuló közösség kialakítása.

Egyrészt, a mindent felölelő szolgálat, mely mindenkit magába akar olvasztani és 
asszimilálni – fajtól, etnikumtól vagy kultúrától függetlenül – teljesen színvak és 
érzéketlen a kultúrára. Az ilyen fajta beállítottság úgy hiszi, hogy negatív és megosztó 
tényezők nem létezhetnek. Ez a beállítottság képvisel egy naiv elfogadókészséget is 
elvi vagy gyakorlati szinten. Gyakran ezek az esetek olyan felszínes, viselkedésközpontú 
történésekhez vezetnek, melyekben a közösség fenomenológiai leírása egyezik az 
egység a változatosságban kritériummal. A domináns kultúra üdvözli, és magába 
olvasztja a kisebbségeket, aminek következtében azok elsajátítják és integrálják 
az uralkodó rend útjait és gondolkodását. Mégis, egy effajta viselkedési, esemény-
központú integráció sok esetben meg sem közelíti az igazi közösséget a szubstrukturális, 
ontológiai vagy szubsztanciális síkon.

Másrészt, helyet keresve az Amerikai Keresztény közegben, a kisebbségi és kulturális 
csoportok az azonosság ideája körül gyülekeznek, egyesítő és én-központú mintákkal, 
melyek strukturálják a közösségüket. Ezek elsősorban csoporton belüli közösségek, 
a többiekkel szemben, átjárhatatlan, vagy félig átjárható határokkal, melyek kijelölik 
ezen közösségek határát és funkcióit. Az etnocentrizmus elszigeteli és elkülöníti a 
kisebbségi csoportokat és a gyülekezetet én-alapú egységekre osztja fel. Mindegy, 
hogy afro-amerikai, latin, ázsiai, vagy más összetételű, de a kisebbségi csoportok 
a kohézió, a struktúra és a funkció segítségével őrzik meg a dicsőítő stílusukat és 
kapcsolataikat, a saját tempójukkal, ritmusukkal és kulturális beállítottságukkal. Ezt 
téve, az etnocentrikus büszkeség táplálhatja azon hitüket, hogy a mi gyülekezetünk, 
szolgálatunk és dicsőítésünk jobb a többiekéhez képest. 
Az egyik véglet javítja a problémát azzal, hogy megpróbál jelképes egyéneket vagy 
családokat befogadni, úgy, mintha ők beleillenének a tradicionálisan kifejezett kultúra 
normális napirendjébe. A másik véglet befogadja a törzsi csoportokat olyan morállal és 
kódokkal, melyek a társadalmi realitást a részvétel hermeneutikája alapján értelmezik, 
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és mely magába foglalja a mi versus ők megrögzött gondolkodásformáját. Esetenként, 
az ilyen sokféleséget mutató közösségek megjelenhetnek különleges alkalmakkor, de 
végül visszatérnek eredeti szeparatista mintájukhoz.   

A törődés és a szerető egység ünneplése a 
sokféleségben

Mit tehetünk azért, hogy igazán ünnepeljük az egységet a változatosságban? Mit tehetünk 
azért, hogy igazán elősegítsük az egységet, melyet Jézus imája ír le a János 17-ben? Az 
ezzel kapcsolatos érzéseink, vagy a társadalom aktuális trendjei mellett, a hozzáállásunk, 
értékeink és gyakorlati életünk gyakran különbözik attól, amit Isten valóságként 
definiált. Ez magában foglalja azt is, hogyan kell kapcsolatba lépni, kommunikálni 
és törődni a másikkal. A Biblia az egészséges szándékú kapcsolatokat hangsúlyozza. 
Az Új Testamentumban „a másik” 
kifejezés 52 alkalommal jelenik 
meg. A Szentírásban található 
rendelkezések arra a tényre 
mutatnak, hogy mindannyian 
Isten családjába tartozunk, 
ahonnan nevünket származtatjuk 
(Efézus 3:14, 15).

A nevünk Istentől való 
származtatása annyit jelent, 
hogy az emberi lét Teremtője 
és Tervezője által vagyunk 
meghatározva. A nevünk 
Istentől való eredete azt jelenti, 
hogy benne foglaltatunk az Ő 
akaratában és céljában – hogy azok legyünk és azt tegyük, amit Isten elképzelt a világ 
megteremtése előtt. A Szentírásban található annak az alapja, hogy kik vagyunk és mit 
kellene tennünk, és az első Pünkösd óta  hitelesíti ezt a Szentlélek is.

Mindannyian az első embertől, Ádámtól származunk. Ám igazi emberségünk a 
második Embertől, Jézus Krisztustól származik. Annak ellenére, hogy Isten Ábrahámot 
választotta egy különleges nemzet vezetőjéül, melyet határozott megbízásokkal látott 
el, a Törvénybe foglalva (A régi szövetségkötés), Isten mégis egy Új szövetséget hozott 
létre azokkal, akik hisznek az evangéliumban. A törvények újabb sora helyett ezúttal 
a cél az, hogy elfogadjuk a kihívást, hogy Isten tükre legyünk, adományként hordva 
az erőt, hogy szeretetben járjunk, és a gyermekek szerető viselkedését mutassuk 
(Efézus, 5:1,2), ahogy Krisztus is tette. Az ehhez szükséges kifejezések a szívünkbe és 
elménkbe plántáltak (Jeremiás 31:33; Zsidók 8:10; 10:16). Ezek egyoldalúak, feltétel 
nélkül cselekvőek, kegyelmesek, méltóságteljesek, megbocsátóak, a bűnt elfelejtők, 
megerősítők, intimitáshoz vezetnek és lényünk folyamatos megújulását hozzák.

Az Isten általi elhivatottság, és ez által az Ő követeléseinek az elfogadása nyilvánvaló 
hatással van: ezentúl senkit nem az emberi szemszögből tekintünk. Ebből fakadóan 
nem alakítunk közösséget kulturális vagy etnocentrikus feltételek alapján, hanem 
lényünk Krisztusban való újradefiniálásával tesszük ezt. Pál hozzáteszi, hogy még ha 
Krisztust ilyen szemszögből néztük is, már Őt sem így ismerjük (2Korintus 5:16). 
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Ekképpen, egy szuprakulturális hozzáállás irányítja a kapcsolatok elfogadását, 
érvényesítését és törvényerőre emelkedését az interkulturális vonalak mentén, egyben 
egy egyesítő alapot és egy feltornyosuló védelmet biztosítva az ilyen kapcsolódásoknak. 
A közösségünk nem a kulturális vagy nemzetiségi hasonlóságon, sem pedig a kulturális 
diszkréción alapul. Mindezek helyett egy olyan énképen nyugszik, mely Isten által 
meghatározott, akitől a nevünket származtatjuk, valamint azon, hogy egy kultúrák 
felett álló végzés, akarat alá vagyunk rendelve, mely szerint el kell fogadnunk egymást 
Krisztusban. 

Az etnocentrizmus spirituális számbavétele és 
helyrehozó megközelítések

Az etnocentrikus energia erőteljes, ahogy azt Péter vonakodó viselkedése is mutatja 
akkor, amikor megkapta az előjogot, hogy kitárja a kapukat a pogányoknak Cézáreában 
(Apcsel 10). Szükséges volt a tisztátalan étel látomását háromszor megismételni, mert 
e nélkül nehéz lett volna Péternek elfogadnia ezt a feladatot.

A pogányokat tisztátalannak, kellemetlennek és kevésbé kiválasztottnak tekintették a 
Zsidók, és mint olyan, kitaszítottak voltak a Királyságból. Mégis, Istennek más tervei 
voltak, ahogy azt ki is fejezte a Szentírásban. Isten, aki meghatároz bennünket, minden 
népet és nemzetet magához hívott, hogy legyenek az Ő gyermekei, és bármit, amit 
Isten megtisztított, ne nevezzenek tisztátalannak, még egy apostol se. 

További példákat hozva azok etnocentrikus álláspontjára, akik úgy vélték, ők Istennel 
vannak, az ApCsel 10:14 bemutatja Péter ellentmondásos válaszát: „Semmiképpen 
nem, Uram!” (Ha nemet mondasz, akkor Ő nem Úr, ha pedig Őt tekinted az Úrnak, 
nem mondhatsz nemet.) Egy másik példa Péter és Kornéliusz találkozásakor történt 
(ApCsel 10:27–29). Péter hozzáállása és modora ellenére Isten kegyesen félbeszakította 
a prédikációját azzal, hogy a Szentlélekkel keresztelte meg Kornéliuszt és háza népét 
– egy élénk bemutatója az eredeti Pünkösdi eseményeknek Jeruzsálemben az összes 
Zsidó tanítvánnyal együtt. (ApCsel 10:27–29). Később, az elítélt Péter megvédi a 
pogányokat, hogy ők is a Királyság és az ígéretek részesei legyenek, melyek az apostoli 
gyűlésen hangzottak el Jeruzsálemben (ApCsel 15).

Az első gyűlés azért jött létre, hogy megvitassák az interkulturális kapcsolatok 
mibenlétét Krisztus testében. Pál, Barnabás, Szilász és más tanítványok missziós 
erőfeszítései és igyekezete pozitív eredményekkel járt, és a pogányokból megtértek 
nagy számban csatlakoztak a gyülekezethez.

Az interkulturális és interetnikus közösségben az első kihívás az lett, hogyan 
viszonyuljanak a pogányokból lett keresztényekhez, és mit csináljanak velük. Amikor 
ellentétek jelentek meg, feszültség és zavarodottság lett az eredmény. Ennek 
eredményeképp vitatták egymás között, hogy lehetne azt a sokféleséget asszimilálni, 
hozzáigazítani és kiegyenlíteni, mely ezt a kihívást hozta magával. Mégis, azt a 
javaslatot, hogy a pogányokat a Zsidó közösségbe integrálják, felülírta a Szentlélek 
bölcsessége, aki kijelentette, hogy ezeket a kisebbségben levő hívőket méltósággal 
kell Krisztus testében kezelni, feltéve, hogy ők sem viselkednek sértően a zsidókkal. Ez 
a néhány példa a Szentírásból mutatja azt, hogy nekünk milyen úton kell járnunk ma 
(ApCsel. 15:5-21).
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Az egészséges gyülekezet kialakítása felé: konkrét 
útmutatás egy integrált, törődő és szerető közösség 
létrehozására 

Amikor a közösség akadályaival konfrontálódunk – rasszizmus, etnocentrizmus, 
osztályharc, sznobizmus vagy nárcizmus – nyitottnak és őszintének kell lennünk, és a 
probléma orvoslására törekedni. Habár ez a lista nem a teljesség igényével készült, az 
egészséges közösséghez szükséges alkotórészek így néznek ki:

Először is, a közösség feltételezi a nyitott, őszinte és igazi elfogadást, illetve a másik 
megerősítését és szentesítését lényünk legmélyén. A közösség a külső viselkedésen 
jóval túlmutat - sokkal inkább a hozzáállás, továbbá a kognitív, érzelmi és rendelkező-
motivációs estetek és folyamatok kérdése. Még tovább folytatva, az eseményeken és 
folyamatokon túl, a közösség egy alapvetően szubstrukturális ontológiai lény, szerető, 
elfogadó és érvényesítő jellemvonásokkal.   

Másodsorban, a kérjük a Szentlelket, 
hogy adjon tudatosságot és 
bűnbánatot, hogy kezelni tudjuk 
saját etnocentrizmusunkat. Legyünk 
tudatában saját rasszizmusunknak 
és ítéleteinknek. Ezek általában 
látensek, passzívak és a kognitív 
értékelésünk valamint az énképünk 
alatt helyezkednek el. Hagyjuk a Szent Szellemnek, hogy megtisztítson minket az ilyen 
mélyen beidegződött hitünktől és értékektől, és megújítson bennünket az elménken 
keresztül.

Harmadszorra, vegyük számba minden különböző kultúrájú vagy nemzetiségű 
emberekkel folytatott kommunikációnkat. Ha bármi negatív színben tűnne fel, 
és érezzük a felelősséget azért, hogy jobbá tegyük, foglaljuk imába a következő 
lépéseket:

Megbánás. Ismerjünk fel bármilyen rossz cselekedetet vagy viselkedést: 
legyen az megalázó, eltaszító, elszigetelő vagy sértő. Ezek nem Krisztus 
Teste, sem az abban történő interkulturális viselkedés megfelelő 
jellemzői. 

Bűntudat. Kövesse a megbánást bűntudat (a megbánás érzelmi 
következménye), mely magába foglalja a Krisztus teste ellen elkövetett 
bűnök miatt érzett fájdalmat. 

Bűnbánat. Továbbá, tartsunk bűnbánatot (elménk hozzáállásának 
radikális megváltoztatása), és tapasztaljunk meg egy kognitív, érzelmi és 
viselkedésbeli változást az életvitelünkben. 

Jóvátétel. Javítsunk a rontott kapcsolatainkon proaktív és feltétel 
nélküli, kezdeményező magatartással, egy kegyelmes és könyörületes 
atmoszférában erősítve másokat, az elfogadás érzését erősítve. 

Először is, a közösség feltételezi a 
nyitott, őszinte és igazi elfogadást, 
illetve a másik megerősítését és 
szentesítését lényünk legmélyén. 
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Helyreállítás. Tegyünk valamit a gyakorlatban azért, hogy megáldjuk 
azokat, akik kitaszítottak és félretoltak voltak a múltban, vagy akár most 
a domináns kultúra által.

Megújulás. Engedjük a Szentléleknek, hogy részt vegyen gondolatainkban, 
érvelésünkben, a dolgok befogadásában, emlékeinkben, motivációinkban, 
érzéseinkben, és a motivációban arra, hogy megváltozzunk, valamint 
hogy az Isten által meghatározott valóság új jelentést kapjon. 

Újjáépítés. Legyünk elkötelezettek arra, hogy visszaállítsuk a kapcsolatok 
minőségét az Isten által megtervezettre, ahogy azt az Apostolok 
cselekedeteiben és a Jelenések könyvében található eszkatológiai 
kivetítésekben láthatjuk.

Negyedszerre, figyeljünk arra, hogyan definiálja Isten a realitást, különösen figyelve 
arra, hogy az Ő teremtményei hogy jelennek meg, és elsősorban azokra, akik már 
megtértek Krisztushoz és az Ő örökkévalóságának várományosai. Ne csak az ortodox 
alapokhoz és a teológiához nyúljunk vissza, hanem növekedjünk előre a hitben. Legyen 
egy olyan eszkatológiai nézőpontunk, melyben a mennyeket egy megszámlálhatatlan 
tömeg tölti be, minden nyelvből, nemzetből és törzsből dicsőítik az Urat, előrehozva a 
jövőt az „itt és most”-ba, ma gyakorolva azt, amit Isten az örökkévalóságnak vizionált 
(Jelenések 7:9-10)  

Ötödszörre, újítsuk meg az elménk! Figyeljük az automatikus gondolatokra és 
érzésekre, melyek az etnocentrizmusba ágyazódtak. Hagyjuk a Szentléleknek, 
hogy újraformálja elménk az interkulturális valóságban, melyet egyszer már Isten 
meghatározott. A megszentelődés és növekedés azt követeli, hogy megadjuk magunkat 
Isten Szellemének, továbbá egy szinergikus kapcsolatban együtt tevékenykedünk vele, 
ahol a Lélek és a testünk együtt dolgozik azon, hogy kívánt eredményeket érjünk el a 
közösségünkben.

Hatodszorra, ahelyett, hogy reagálnánk különböző hátterű társainkra Krisztus Testében, 
legyünk cselekvőek és érezzünk feltétel nélküli szeretetet irántuk. Először mi keressük 
a kapcsolatot. Mindezt nem leereszkedő modorban, hanem őszinte motivációval és 
elhatározással, hogy tényleg szeressük azokat, akiket Krisztus is szeret és a Testébe 
fogadott. Imádkozzunk úgy, ahogy a zsoltáríró: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg 
szívemet! (Zsolt 139:23) Kezdeményezzük a szeretetet és a jó munkát, tudatában 
annak, hogy Isten az elsődleges bíró, a valóság végső Meghatározója, aki minden 
interakciónkat figyeli és ismeri az Ő egyházában.

A konklúzió

Hogy megtapasztaljuk és aktualizáljuk szerető és törődő kapcsolatainkat egy 
egészséges gyülekezeti kontextusban, Isten követőinek kell lennünk, szeretetben 
járnunk úgy, ahogy Krisztus is szeretett minket és önmagát adta értünk (Efézus 
5:1,2). Ha ezt tesszük, akkor kialakítjuk Isten által meghatározott, igazi énünk, túl az 
individualizmuson, nárcizmuson és etnocentrizmuson (identitás Krisztusban). Továbbá 
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kialakítunk egy teljes ént, melyet a Szentlélek formál (integritás). Meg tudjuk osztani 
önmagunkat a szeretetben és törődésben, megfelelő stílusban (intimitás), minden 
erőfeszítést megtéve azért, hogy előrehozzuk Isten tervét értelmes és sokatmondó 
kapcsolatokban (szorgalmasság).
 

Pablo Polischuk, Ph.D., a pszichológia és a lelkipásztori tanácsadás professzora, Gordon-
Conwell Theological Seminary (lelkész képzőn), South Hamiltonban, Massachusetts 
államban.

Források:
Crabb, Larry. 1997. Connecting: Healing Ourselves and Our Relationships. Nashville: 
W. Publishing Group. 
Kraft, Charles, and Marguerite Kraft. 2005. Christianity in Culture: A Study in Dynamic 
Biblical Theologizing in Cross-cultural Perspective. Maryknoll, New York: Orbis Books.
Lingenfelter, Sherwood G. 1996. Agents of Transformation: A Guide for Effective Cross-
cultural Ministry. Grand Rapids: Baker Book House.
Polischuk, Pablo. 2004. Llamando las Cosas por su Nombre (Calling It What It Is). 
Miami: Vida.

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 
lelkipásztorok, gyülekezeti vezetők és missziómunkások szükségeit kívánja betölteni. A cikkeket és az 
illusztrációkat a Kiadó előzetes hozzájárulásával adjuk közre. Az elektronikus kiadványban szereplő 
fotók és illusztrációk az internetről származaknak, és Creative Common felhasználási  
joggal rendelkeznek.

Magyar szerkesztőség és képviselet:
APCSEL29 - Miskolc. E-mail: tarhaz@apcsel29.hu

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Terri Gibbs, a Life Publishers / Enrishment Journal képviseletében
Szűcs Sándor, az APCSEL29 szakmai vezetője
Pataky Albert, az Evangéiumi Pünkösdi Egyház elnöke

A magyar fordítás Jermann Gábor munkája.

A Tárház Magazin 2009. júliusától (a 22. számtól) kizárólag elektronikus úton, PDF kiadványként 
jelenik meg, amely INGYENESEN letölthető az Enrichment Journal honlapjáról 
(http://enrichmentjournal.ag.org/International/Hungarian).
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Felebarátunk szeretete
Írta: Amy L. Sherman

Isten szíve ég a szegényekért és gyengékért. Emellett arra is nagyon vágyik, hogy 
egyháza is hasonló szívvel éljen. Több mint 400 igevers ír tisztán erről: A Jeremiás 22:16 
azt mondja, hogy a szegény ügyét képviselni – ez jelenti igazán, hogy ismerjük Istent. 
A Jakab 1:27 azt mutatja, hogy az „igaz istentisztelet” az, amikor meglátogatjuk az 
árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban. Az 1 János 3:17 azt mondja, „aki pedig 
világi javakkal rendelkezik, és elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, de bezárja 
előtte a szívét, hogyan lehetne meg abban az Isten szeretete?” A Példabeszédek 
14:31 így tanít: „Aki elnyomja a nincstelent, az gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a 
szegényen, az dicsőíti.” A Máté 25:44–46 pedig figyelmeztet arra, hogyha nem törődünk 
Isten legkisebb gyermekeivel, és figyelmen kívül hagyjuk a mezítelent és szegényt és 
éhezőt, akkor olyan bűn fog terhelni, mintha magát Krisztust hanyagolnánk. 

Nem is kell ennél több motiváció. Ami viszont csodálatos a kereszténységben az, hogy 
Isten mégis tovább motivál: Amikor szeretetünkkel felebarátaink javát szolgáljuk, 
mi magunk is meggazdagszunk. Isten hihetetlen nagy áldásokat és jutalmat ígér 
engedelmességünkért cserébe.

Az egyházat a történelem során megannyiszor terhelte már az a bűn, hogy olcsó 
adományaival csak segíteni akarta a szegényeket, de nem volt hajlandó közel kerülni 
hozzájuk, hogy megismerje őket. Sokszor nagyon távol kerültünk már az irgalmas 
szamaritánus példájától, aki nem konzervételeket meg egy traktátust dobott oda a 
sebesült utazónak azon a bizonyos jerikói úton. Ő bemocskolta a kezeit, és bekötözte 
a férfi sebeit. Az igazi irgalom az, amiről az egyházatya, Nisszai Szent Gergely is tanított 
sok évszázaddal ezelőtt: „önkéntes bánat, mely egy másik ember szenvedésébe 
bekapcsolódik.”

Hat különböző ajándékot 
jegyezhetünk itt fel, de ezek az áldások 
akkor lesznek a mieink, hogyha 
összekötjük életünket azokéval, akik 
szükségben vannak. Nem igazán fogunk 
bővölködni ezekben az áldásokban, 
hogyha a kapcsolatunk a szegényekkel 
rideg, távoli és túl steril. Isten akkor 
gazdagít meg minket ezeken keresztül, ha 
ezt a szolgálatot kapcsolati szinten, teljes 
mértékben és irgalommal végezzük.

1. Az agitáció ajándéka

Ahogyan azt John Piper is megfigyelte, az Újszövetségben világosan látszik, hogy az 
Egyház helyes készenléti állapota olyan izgatott várakozással teli kell, hogy legyen, 
amilyen a vőlegény érkezését váró menyasszonyé az oltár előtt. A menyasszonyt 
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egyfajta szent elégedetlenség járja át, míg nincs vele vőlegénye. A menyasszony 
teljesen tudatában van – és türelmetlenül áll a tények előtt – hogy Isten országa még 
nem jött el. A menyasszony, vagyis az Egyház szájából ezt a kiáltást kéne hallanunk: 
„Maranatha! Maranatha! Jöjj, Úr Jézus!” Ez az, amit az első századi egyház is tett. Mi 
miért nem várjuk jobban Krisztus visszatérését? 

Talán azért, mert jók nekünk a dolgok úgy, ahogy vannak? A bővölködés és a jólét 
teljesen elkábít bennünket. Nagyon egyszerű kényelmesen élni ebben a világban – 
a világban, amit tulajdonképpen zarándokútnak kéne látnunk, és ami nem az igazi 
hazánk. 

Amikor viszont engedjük, hogy megérintsen felebarátaink fájdalma és összetörtsége, 
akkor érezni fogjuk, amint kifejlődik bennünk ez az oly-nagyon szükséges szent 
elégedetlenség. Ahogyan belefolyunk azoknak az életébe, akik szenvednek, izgatni 
kezdenek dolgaik. Nem szabadna, hogy legyen diszkrimináció. Nem szabadna lennie 
ínségnek, nyomornak, éhezésnek és nélkülözésnek. Nem szabadna, hogy legyen 
gyermekekkel szembeni erőszak. Ha nincs meg bennünk ez az agitáció, akkor lelkileg 
elszegényedünk. Kell, hogy legyen bennünk szent elégedetlenség, melyet akkor kapunk 
meg, ha felebarátaink szenvedéseiben osztozunk.

2. Az alázatban való növekedés, és az Istenre hagyatkozás 
ajándéka

Amikor közeli barátságba kerülünk szegényekkel, és problémákkal, fájdalmakkal küzdő 
emberekkel, egyszerre meglátjuk nyomasztó szükségeiket, terheiket. Rájövünk, hogy 
személyesen nem tudjuk minden szükségüket betölteni, és ezért érzékelni fogjuk, 
hogy Isten közbeavatkozására vagyunk utalva. Az alkalmatlanság érzete csodás 
ajándék lehet azok számára, akik büszkék és túlnyomóan magukra támaszkodnak az 
életben. Isten is úgy tanított, hogy amikor gyengék vagyunk, Krisztus ereje akkor válik 
tökéletessé bennünk.

A nyomasztó érzet az, ami igazi alázatot alakít ki bennünk. Először azon kezdünk 
gondolkodni, milyen nagy szükségünk van Jézusra, nem pedig arra, milyen biztosan 
és pontosan tudjuk, mit tudunk mi felajánlani a nyomorúságba jutottaknak. A béna 
ember négy barátja Márk evangéliumának második fejezetében nem arra gondolt, 
hogy „Meg tudjuk oldani a problémáját – sok forrásból tudunk segítséget szerezni.” 
Nem. Átérezték, milyen nyomasztó helyzetben van, és az egyetlen dolog, amit tenni 
tudtak az volt, hogy elcipelik barátjukat Jézushoz. Mindig hasznos lehet, ha emlékezünk 
korlátainkra, és Istenre hagyatkozunk, aki korlátok nélkül való. 
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3. Az igaz hit természetéről való tanulás ajándéka

Mi, akik annyi mindenre támaszkodhatunk: magánnyugdíj pénztári számlákra, 
befektetési számlákra és szerezhetünk diplomákat, különböző biztonsági hálókkal 
rendelkezünk. Sok területen hagyatkozhatunk magunkra. Amikor viszont olyanok imáit 
halljuk, akik sokkal periférikusabb helyzetben vannak – „Istenem, add meg nekem a 
mindennapi kenyeremet”, átérezhetjük, mennyire valódi az ő Istenre hagyatkozásuk. 
Ott van a levegőben az, hogy „Ha Isten nem avatkozik közbe, akkor elúsztam.” Jó 
lecke tehát számunkra az anyagilag szegény hívő élete; sokat tanulhatunk belőle. 
„Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik 
a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek?” (Jakab 2:5) Jó néhány 
keresztény rendelkezik nagy hit ajándékkal, aki egyébként szegény a mindennapi 
életben. Istennel való kapcsolatukat a közvetlenség és sürgősség jellemzi, melyből 
igen sokat tanulhatunk. 

4. A kedvesség ajándéka

Az egyház irgalmi szolgálata különbözik 
attól, amit a kormányzat vagy más világi 
nonprofit szervezetek ajánlanak fel. Az 
egyház jótékonyságát az kéne, hogy 
jellemezze, amit Beverly Carradine, egy 
1800-as évekbeli prédikátor definiált 
„az Isten kedvességeként”. Teljesen 
más az a kedvesség, amit Isten vár el 
tőlünk, mint az, amit a világ ajánl fel (ami nem több mint puszta udvariasság.) 
Az a kedvesség, amely erőt is hordoz, a mennyből származik. Kell, hogy a keresztények 
irgalmas szolgák legyenek, melyről azonnal felismerhető, hogy ez a magatartás emberi 
szívből természetesen nem származhat, csak a Szentlelken keresztül.

Amikor szolgálatunk telve van együttérzéssel, az szemmel láthatóan tanúskodik Isten 
valódiságáról és az Ő szeretetéről; amikor látni, érzékelni lehet Istent, és érezni az ő jó 
illatát. Ez történik, amikor úgy szolgálunk, ahogyan Jézus, az Élet Kenyere szolgált – ő 
a teljes lényével tette. Az olcsó, könnyen átadható jótékonyság, amelyből hiányzik az 
Élet Kenyerének íze, gyakran rejtve marad a hitetlenek előtt: sokszor észre sem veszik. 
Isten jelenlétét egy olyan kapcsolat alapú, teljes szolgálattal tudjuk demonstrálni, 
amely megváltoztatja az emberek életét. Ez a tanúság pedig láthatóvá válik a folyton 
figyelő – és fintorgó – világ számára, és vonzani fogja a hitetleneket.

5. Az ajándék, amelyet nevezhetünk 
a „Kert ajándékának”

A kert ígéretét Istentől kapjuk az Ézsaiás 58:10-11-ben: „Ha kenyeret adsz az éhezőnek, 
és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod 
olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet szüntelen, kopár földön is jól tart téged, 
csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből 
nem fogy ki a víz.”

Teljesen más az a kedvesség, amit 
Isten vár el tőlünk, mint az, amit a 

világ ajánl fel... Az a kedvesség, amely 
erőt is hordoz, a mennyből származik. 
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Az Igében szereplő „jól tartod” (10.) szó az eredetiben az átadást, kiadást, kiöntést 
hordozza magában. A King James Bibliafordítás lelkünk „előhúzásáról” beszél, mely 
irgalommal ruházza föl a szükségben szenvedőt. Látható, hogy ezeket a kifejezéseket 

tulajdonképpen akkor használjuk, mikor vízről beszélünk: a vizet kiöntjük és felhúzzuk 
a kútból. Azt kéri tőlünk Isten, hogy adjuk ki magunkat, magát a lelkünket nyújtsuk 
ki. Ez a „víz” a miénk – az időnk, a szívünk, a lelkünk – ki kell öntenünk, hogy más 
is részesülhessen ebből a vízből. Amikor kiöntjük magunkat, viszont, nem maradunk 
üresek; Isten saját magával és gondoskodásával tölt fel bennünket.

Talán félünk attól, hogy ha kiöntjük magunkat, majd üresek és szárazak maradunk? Ilyen 
félelem szállhatta meg a sareptai özvegyet is, akiről az 1 Királyok 17-ben olvashatunk. 
A földet éhínség és aszály sújtotta. Isten azt mondta Illésnek, hogy menjen el egy 
helyre, melyet Sareptának neveznek, és ahol találkozni fog egy szegény özveggyel. Azt 
is tudatta vele, hogy kérnie kell majd az asszonytól valamit enni és inni. A városkapunál 
találkozott is vele Illés, és vizet és kenyeret kér tőle. Az özvegy azzal válaszolt, hogy 
csak egy kicsinyke olaja és egy maroknyi lisztje maradt. Elmondta Illésnek, hogy éppen 
tűzifát gyűjtögetett az utolsó étkezéshez, amit ő és fia akartak elfogyasztani, mielőtt 
meghalnak. Hihetetlen, de Illés még ezek után is arra kérte, hogy előbb neki adjon 
enni. Azt ígérte neki, hogyha mindent kiönt, amije van, Isten hűséges lesz hozzá és 
mind róla, mind a fiáról gondoskodni fog. Az özvegy hitt Istenben, és odaadta az éhes 
prófétának az utolsó morzsányi ételüket is. És mi lett az eredménye? A 15. vers azt 
mondja, „És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztesfazék 
nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott 
Illés által.”

Ez az Ézsaiás 58:11 ígérete. Amikor vesszük a vizünket, és kiöntjük egy nap-tikkasztotta 
helyen, olyan emberek közt, akik szomjasak, nem fogunk kiszáradni. Isten saját magát 
és gondoskodását tölti belénk, hogy olyanokká válhassunk, mint egy jól öntözött 
kert.

6. A felerősödött imádat ajándéka

Istent egyszerre sokkal jobban látjuk, amint szemtanúivá válunk cselekedeteinek; 
ahogyan más emberek életében munkálkodni kezd olyan módon, ami számunkra 
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sokszor teljesen ismeretlen. Isten lényének új aspektusait ismerhetjük meg minden 
egyes cselekedetével. Ő véghezviszi azt, amit mi egyébként kihagytunk volna. 

Az erőteljes imádathoz olyan emberekkel kell összejönnünk, akik imakérései másak, 
mint a mieink: pl. olyanokkal, akiket diszkriminációval üldöznek, vagy akik kábítószer 
függőségből gyógyultak meg, vagy akik 16 év után próbálnak meg ismét munkába 
állni. Amikor olyan emberekkel vagyunk kapcsolatban, akik Isten szabadításáért és 
gondoskodásáért imádkoznak úgy, ahogy mi soha nem tettük, meg fogjuk látni ahogyan 
Isten megválaszolja ezeket az imákat, egyre világosabb lesz számunkra Mennyei Atyánk 
sokoldalú kegyelme és gondoskodása, és imádatunk is mélyülni fog.

Konklúzió: 
Az ajándék,  amely szüntelenül ad

A szolgálat ilyen jellegű szemlélete olyan további előnyökkel is jár, hogy egy olyan 
szolgálatot végezzünk, mely lehetővé teszi, hogy akik felé azt gyakoroljuk, esélyt 
kaphassanak, ne csak kapják az áldást, hanem maguk is szolgálókká válhassanak. 
Ha valóban érint minket felebarátunk jóléte, nem fogunk ott megállni, hogy csupán 
betöltsük szükségét:

Buzdítani és bátorítani fogjuk, hogy adjon ő is másoknak, mert nagy öröm van abban, 
amikor adhatunk. Mi, keresztények tudjuk, hogy az evangélium, melyet hirdetünk, 
nem csupán negatív dolgoktól ment meg embereket. Az evangélium sokkal inkább a 
vele járó pozitív dolgok miatt jó hír.

Amy L. Sherman, Ph.D., a Hudson Intézet kutató előadója, ahol a Faith in 
Communities [Közösségekbe vetett Hit] Kezdeményezést vezeti. Ő a szerzője 
a széles körben ismert áhítatos füzetnek: Sharing God’s Heart for the Poor: 
Meditations for Worship, Prayer and Service and The ABCs of Community 
Ministry: A Curriculum for Congregations (Hudson Institute, 2002).

Tudta...?
                    ...hogy az ENRICHMENT JOURNAL már tizenkét 
        nyelven olvasható az interneten?

Látogassa meg az Enrichment Journal honlapját, és kattintson a megfelelő 
zászlóra! Ez elvezet a kiválasztott nyelvű magazinokhoz. A tizenkét 
nyelv, amelyen olvasható: francia, orosz, román, magyar, horvát, német, 
spanyol, ukrán, hindi, bengáli, tamil vagy maláj. Olvashatja akár az 
interneten is, vagy letöltheti, ha úgy kényelmesebb.
Kapcsolat (angol nyelven): http://www.enrichmentjournal.ag.org 
Bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal: 
EnrichmentJournal@LifePublishers.org
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Konfliktusok csökkentése 
egészséges gyülekezetek építésén keresztül

Írta Gary R. Allen

A gyülekezeti konfliktusokat lehetséges csökkenteni és jobban kezelni az által, hogy 
erős, és egészséges közösségeket építünk. Amikor bátor vezetők és kedves emberek 
megtanulják legyőzni a romboló konfliktusok okozta fájdalmakat, és megtapasztalják 
a termékeny interakció okozta nagy örömet, egyszerre buzgón elkezdenek dolgozni 
azon, hogy fenntarthassanak egy egészséges gyülekezetet. A konfliktuskezelés 
innentől szándékos, folyamatos, interperszonális és szervezeti szintű kezeléssé válik, 
és ez felváltja a folyamatos „tűzoltást”, a konfliktusok időszakos kezelését.

A gyülekezeti 
konfliktus 
súlyossága

Sok gyülekezetet kötöznek meg 
romboló hatású konfliktusok, 
amelyek megrontják az emberi 
kapcsolatokat, és megbénítják 
a gyülekezet szolgálatait. Az ilyen 
jellegű konfliktusok ellenkeznek Isten 
Igéjével, amely úgy tanít minket, hogy 
„ha lehetséges, amennyire tőletek telik, 
éljetek minden emberrel békességben.” 
(Róma 12:18) Mindezek ellenére, ha 
megfelelően kezeljük, a konfliktusok még 
pozitív hatással is lehetnek az interperszonális 
kapcsolatokra és gyülekezeti szolgálatokra.

Egy romboló gyülekezeti konfliktus meghatározó 
akadály lehet, amikor gyülekezeten kívüli 
emberek felé evangelizálunk, majd be akarjuk őket integrálni a gyülekezetbe. H.B. 
London Jr., a Focus on the Family evangelizációs/pásztori szolgálatainak alelnöke így 
fogalmaz: „Egyike a leggyakoribb kifogásoknak, amelyekkel az emberek magyarázzák 
azt, hogy miért nem járnak gyülekezetbe, az állandó viszálykodás, amit ott 
tapasztalnak. Pásztorainknak és keresztény vezetőinknek meg kell tanulniuk sikerrel 
kezelni a konfliktusokat, ha azt akarjuk, hogy az egyház megmaradjon!”1 A gyülekezet 
nélküli emberek nem számítanak arra, hogy a gyülekezet konfliktusoktól mentes 
lesz. Mindezek ellenére, teljesen logikus, ha azt várják el, hogy az egyház ezeket a 
konfliktusokat azokkal a bibliai alapelvekkel kezelje, amiket egyébként hirdet is. 

Sok gyülekezet van konfliktus utáni állapotban. Nincsenek jelenleg konfliktus helyzetben, 
de szolgálataikat egy előző ilyen eset lebénította. A konfliktus vagy megújítja az azzal 
küszködő gyülekezeteket, vagy megöli.2 A gyülekezet állapota kritikus, és missziójának 
sürgőssége feloldást követel. 
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Szellemi és személyes interakció a gyülekezeten belül

A család után a hitközösség az az elsődleges környezet, melyben Isten úgy tervezte, 
hogy az emberek bemutathassák a megváltozott életük erejét. Az ilyen közösségben 
szellemi, intellektuális és érzelmi tapasztalatokat és élményeket szerzünk, egyrészt 
a személyes kapcsolatok szintjén, másrészt a gyülekezet belső közösségének és 
kultúrájának közegében.

A korai egyház komolyan vette a közösségre vonatkozó kötelezettségeit. Lukács így írt 
cselekedeteikről: „Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 
Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség 
volt rá.” (Apcsel. 2:44,45).

A keresztyén közösség alapja a Kereszt. Krisztus különböző testrészeket egyesít az 
egyház Testében.3 A hívők Krisztus testéhez tartoznak, mert megváltotta őket az Ő 
szenvedésén, halálán és feltámadásán keresztül. Ő helyezte őket egymás mellé a 
gyülekezetben, és mostmár egymáshoz tartoznak.

A gyülekezet tagjai egymáshoz tartoznak, mert kedvelik is egymást és hasonló 
tapasztalataik is vannak, de sokkal fontosabb, hogy azért, mert Krisztus helyezte őket 
egy helyre. Ez kötelezi a hívőket arra, hogy úgy viselkedjenek, ami egymás számára a 
legjobb, nem pedig aszerint, ami nekik, mint egyéneknek a legjobb.

A gyülekezet egyedi jellegzetességei

A gyülekezet, mint hitközösség, különbözik más szociális szerevezettől, legfőképp, mert 
ez kapcsolat központú. Együtt vagyunk azért, mert van egy személyes kapcsolatunk 
Istennel Jézus Krisztuson keresztül, és mert azt parancsolta nekünk, hogy szeressük 
egymást. Ezért, a gyülekezetnél sokkal valószínűbb az interperszonális konfliktusok 
kialakulása, mint más szociális szervezeteknél. 
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1. A gyülekezeteknek örökre szóló fontossága van
Az egyház Isten örökre szóló tervének szerves része, és Isten embereiből áll össze 
Isten céljaira. „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagyok, 
Isten tulajdonba vett népe, hogy hidessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő 
csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Péter 2:9). A hívőknek emlékezniük kell, 
különösen konfliktusok idején, hogy ők egy Isten által tervezett közösség részei.

2. A gyülekezet származása természetfölötti
Csakis Isten tudott olyan különleges közösséget teremteni, mint a gyülekezet. Az 
emberek, akik Krisztus által megtérnek, olyan hatalmas mértékben különböznek 
egymástól személyiségükben és kultúrájukban, hogy ha Krisztus nem kötné össze 
őket, semmi okuk, érdekük és kedvük nem lenne egy közösséget alkotni.
Teljesen érthető, ha ez a sok emberi különbség sok konfliktust képes szülni, egy ilyen 
sokféleséggel tarkított közösségekben. Ennek dacára, a Szentlélek segítségével és 
hatékony konfliktuskezeléssel lehetséges az egység fenntartása és a missziós célok 
betöltése.

3. A gyülekezetnek látható a helyi hatása
A gyülekezet Krisztus testének teljes kifejezése, nem csak a nagyobb, láthatatlan 
Egyház miniatűr változata. Még ha csupán két vagy három ember gyűlik is össze 
Krisztus nevében, mindenki jelen van, akinek ott kell lennie, és Jézus is velük van, 
mint Megváltó és Úr (Máté 18:20). Az Ő jelenlétében személyesen elszámoltathatóak 
leszünk, és intimitást, egymás értékeinek megbecsülését találjuk.

4. A gyülekezet Isten kegyelmének szolgája
A gyülekezet, míg kifejleszti saját személyiségét, ugyanúgy Isten kegyelmének 
szolgája marad. Ha Isten a fény és a gyülekezet egy prizma, akkor a gyülekezet az 
Ő kegyelmének színeit kell, hogy szétszórja a környezetében. A gyülekezet missziós 
célja az, hogy megmutassa és hirdesse Jézus Krisztust, nem pedig saját magát. Pál azt 
mondta, hogy „ez a kegyelem adatott a számomra: hogy a pogányoknak hirdessem 
Krisztus mérhetetlen gazdagságát” (Efézus 3:8).
Konfliktushelyzetben, a gyülekezet tagjainak észben kell tartaniuk, hogy arra hívattak 
el Isten királyságába, hogy az Ő kegyelmének szolgái legyenek: „A kegyelem pedig 
mindannyiunknak a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott” (Efézus 4:7).

5. A benne található egységgel a gyülekezet azt a valóságot tükrözi, amit valójában 
hirdet
A hívő magánéletének, és a gyülekezet szervezeti életének egybe kell vágniuk azzal 
az evangéliummal, amit hirdetnek. A hívők egymás iránti szeretete az evangélium 
alapüzenete. Szükséges, hogy legyen a hívők közt valódi szeretet, tisztesség és kölcsönös 
bizalom, amelyek mind a konfliktuskezelés egészséges folyamatát mozdítják elő.

Amikor valaki valamilyen szükségben szenved, a közösség a segítségére siet: „És így 
ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül 
az egyik tag, vele együtt örül valamennyi” (1Korintus 12:26). A konfliktuskezelés a 
gyülekezeten belül mindenki felelőssége (bár nem mindenki feladata).

6. A gyülekezet az a hely, ahol a megváltozott életek gyökeret vernek, és ahol a lelki 
növekedés megtörténik
Isten a gyülekezetet hívők számára tervezte. Hitközösségbe helyezi őket, hogy 
növekedjenek, és érjenek. A lelki érettség nem történik csak úgy a gyülekezeten kívül. 
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A lelkiség egy személyes kapcsolat Istennel, mégis úgy tervezte, hogy ez a kapcsolat 
fejlődhessen más hívőkkel való interakción keresztül is. 

Jézus úgy tanította tanítványait, hogy „menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden 
népet… tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek” 
(Máté 28:19,20). A tanítványozás és tanítás interperszonális folyamatok, amelyek 
megkövetelik, hogy a nagyobb tapasztalattal rendelkezők felügyeljék a kevésbé 
tapasztaltak lelki fejlődését. A tanítványozás és a lelki fejlődéssel való törődés nem 
szabad, hogy kérdéses legyen a gyülekezetben. 

7. A gyülekezet láthatóvá teszi Krisztus jelenlétét
A gyülekezet egyik megkülönböztető jellemvonása Krisztus természetfölötti jelenléte. 
Isten jelenléte mindig is magától értetődő volt egészen az Édenkerttől kezdve, a 
felhőoszlopon át a pusztaságban megjelent tűzoszlopig, a templomban lévő Szentek 
Szentjétől Pünkösdig és végig az Egyház történetén át. Krisztus jelenléte a mai 
gyülekezetek is megkülönböztető tulajdonsága kell, hogy legyen.

Legtöbbször a gyülekezeten kívüli hitetlenek első benyomásai Jézus Krisztusról 
a gyülekezetben lévő hívőkkel való személyes kapcsolatokon keresztül jönnek. 
A gyülekezet készsége arra, hogy egység legyen benne, illetve a tagok készsége és 
képessége arra, hogy megoldják a konfliktusaikat, láthatóan demonstrálják Jézus 
Krisztus természetfeletti jelenlétét és 
hatalmát.4

Habár a szoros közösségvállalás és intenzív 
személyes interakciók a hitközösségben 
belül hajlamosabbá teszik a gyülekezetet a 
konfliktus kialakulására, mint más szociális 
alapon szerveződő csoportot, ezek a lelki 
vonások egy jobb konfliktuskezelésre 
vértezik föl a gyülekezetet.

Egymás iránt való felelősségünk a gyülekezetben

Az Újszövetség számtalan parancsot ad arra nézve, hogyan kell a hívőknek egymást 
kezelniük. Ezek a parancsok kölcsönös kötelezettségek listáját adják ki. Ezek azok 
a felelősségek, melyeket a gyülekezeti tagoknak fel kell vállalniuk az egymással 
való kapcsolataikban. Ha megértjük, milyen fontosak egymás számára a hívők, 
és azt, ahogyan egymást kezelnünk kell, az jelentősen csökkenthetné a köztünk 
lévő különbségeket, sőt, talán ki is iktathatná a romboló jellegű és következményű 
konfliktusokat.

Vegyük tehát sorra ezeket:

1. Jézus megparancsolta a hívőknek, hogy szeressék egymást
Jézus talán egyik leössztettebb parancsolata a jól ismert „szeressétek egymást” 
parancsolat, amit aztán úgy folytat, hogy „Ahogyan én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Arról fogja felismerni, hogy a tanítványaim vagytok, ha 
szeretitek egymást” (János 13:34,35). Jézus parancsolata a keresztény kötelesség egy 

A gyülekezet egyik megkülönböztető 
jellemvonása Krisztus természetfölötti 

jelenléte. Isten jelenléte mindig is 
magától értetődő... Krisztus jelenléte a 

mai gyülekezetek is megkülönböztető 
tulajdonsága kell, hogy legyen.
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alap kijelentése és több mint tízszer ismétli meg az Újszövetség (János 15:12,17; Róma 
13:8; 1Tesszalonika 4:9; 1Péter 1:22; 1János 3:11,23; 4:7,11,12; és 2János 5). Egymás 
szeretete kötelező, és alapvető a konfliktuskezeléshez.

2. Pál újra megerősíti Jézus parancsát
Pál tovább fejlesztette Jézus parancsolatát: „A testvérszeretetben legyetek egymás 
iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10). Azt is mondta, 
hogy „szeretetben szolgáljatok egymásnak” (Galata 5:13). Pál imádkozott, hogy az Úr 
segítsen a tesszalonikieknek, hogy ne csak egymás iránti szeretetükben növekedjenek, 
hanem a mindenki iránti szeretetben is. (1Thessz. 5:15, vö. 3:12) Második levelében, 
amit nekik írt, Pál megköszönte Istennek, hogy a thesszalonikiak valóban elkezdtek 
növekedni az egymás iránti szeretetben (2Thessalonians 1:3).

3. A hívők egymáshoz tartoznak a Krisztusban
Krisztusban a hívők egymáshoz tartoznak, és egy testet alkotnak (Róma 12:5). Egy 
test tagjai vagyunk: „Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, 
mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak” (Efézus 4:25); és 
„közösségünk van egymással” (1János 1:7). Pál imádkozott, hogy a római keresztények 
közt ott lehessen az „egység lelke”, ahogyan Krisztus Jézust követték (Róma 15:5). 
Hogy elkerülhető legyen a megosztottság a testen belül, a tagokat Pál úgy inti, hogy 
„kölcsönösen gondoskodjanak egymásról” (1Korinthius 12:25) Péter pedig arra int, 
hogy „Legyetek egymással vendégszeretők” (1Péter 4:9).

4. A hívők tisztelik egymást
A Bibliában végig azt látjuk, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy Őt is, és egymást is tiszteljük. 
Pál azt mondta, „Legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást 
megelőzők” (Róma 12:10). Később tovább fejtegeti, milyen módokon minimalizálja az 
egymás tisztelete a Testen belüli megosztottság esélyeit. 

5. A hívők békességben élnek egymással alázatban
Ennek a jézusi parancsolatnak egy továbbgondolt változatát találjuk Márk 
evangéliumában: „békességben éljetek egymással” (9:50). Pál aztán még pár 
féleképpen megfogalmazza ezt: „Éljetek egymással békességben” (1Thesszalonika 
5:13). „Egymással egyetértésben legyetek” (Róma 12:16). „Semmit ne tegyetek 
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önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást 
magatoknál” (Filippi 2:3). Péter azt mondta „Egymás iránt pedig valamennyien 
legyetek alázatostak” (1Péter 5:5).

6. A hívők elfogadják egymást
„Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett” írta Pál a Rómaikhoz a 14:13-as versben. 
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten 
dicsőségére.” (Róma 15:7). „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, 
ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, 
úgy tegyetek ti is.” (Kolossé 3:13), és „legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, 
bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” 
(Efézus 4:32). „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért” 
(Jakab 5:16). Az, hogy elfogadjuk mások személyes és kulturális különbségeit, 
kiszélesítheti érdeklődési köreinket és preferenciáinkat, ami ez által szintén hozzájárul 
a konfliktusok csökkenéséhez.

7. A hívők elviselik egymást
Egymás elviselése annyit jelent, hogy olyanokkal is törődünk, akiket talán nem 
kedvelünk, még azokat is, akiket kifejezetten nehéznek találunk kezelni az életben. 
Az Írás azt mondja, hogy „el kell viselnünk, ki kell bírnunk, tűrnünk kell, és el kell 
szenvednünk”5 az ilyen embereket. Ez nem azt jelenti, hogy engedjük, hogy átvegyék 
az irányítást, vagy hogy ne kérjük tőlük számon szavaikat és tetteiket. „Mi erősek pedig 
tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére 
éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.” 
(Róma 15:1,2; vö. Kolossé 3:13,14).

8. A hívők szolgálnak egymásnak
Egymás elfogadásából következik, hogy igazságosan kell egymással bánnunk. Péter így 
mondta: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak” (1Péter 
4:10; vö. Galata 5:13). Jézus ugyanezt a leckét adta, amikor arra utasította tanítványait, 
hogy mossák meg egymás lábát (János 13:14). Pál tovább folytatta ezt a gondolatot, 
amikor felhívta a hívők figyelmét, hogy „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus 
félelmében.” (Efézus 5:21), illetve hogy „egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek 
be a Krisztus törvényét.” (Galata 6:2).

9. A hívők bátorítják egymást
Pál vágyott arra, hogy találkozhasson a római keresztényekkel, hogy „együtt 
bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által.” (Róma 
1:12). Az együttes, testületi imádat egyik legfőbb célja, hogy „egymást kölcsönösen 
szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.” (Zsidók 10:24,25). Az Ige arra is felszólít, hogy 
mi hívők „bátorítsuk egymást naponta” (Zsidók 3:13); „Vigasztaljátok tehát egymást, 
és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek” (1Thesszalonika 5:11; vö. 4:18); „épüljetek 
szentséges hitetekben” (Júdás könyve 20). Amikor a hívők arra koncentrálnak, hogy 
bátorítsák és felépítsék egymást, azzal nem engedik, hogy maradandó, romboló 
konfliktus alakuljon ki.

10. A hívők tanítják és építik egymást
Pál az „egymás építését” célozta meg (Róma 14:19). Azt írta: „mondjatok egymásnak 
zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet 

szívetekben az Úrnak,” (Kolossé 3:16; vö. Efézus 5:19). Pál biztos volt abban, hogy a 
rómaiak képesek lesznek arra, hogy egymást tanítsák (Róma 15:14). 
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Az „egymást” parancsok megértése a Bibliából alapvető a konfliktus kezelés 
szempontjából a hitközösségen belül. A hívők el kell, hogy kötelezzék magukat egymás 
lelki és erkölcsi jóléte számára.

A megbocsátás szerepe a konfliktuskezelésben

Amikor egy konfliktus elhúzódik, és emberek bántották meg egymást, a megbocsátás 
kikerülhetetlen ahhoz, hogy újjáépíthessék az elromlott kapcsolatokat. A megbocsátást 
úgy lehet definiálni, mint egy „megbántott ember elméjének és dühének aktív, és 
tudatos folyamatát, amellyel hajlandó eltörölni azt a morális akadályt, amelyet a 
megbántás okozott, és kész engedi, hogy újjáépülhessen a barátság szabadsága és 
öröme azzal az emberrel, aki azt okozta.”6 Sokszor fordul elő, hogy a konfliktusban lévő 
felek bizonyos ideig nem képesek vagy nem hajlandóak megbocsátani egymásnak, és 
egyáltalán nem is akarják a kapcsolat megjavítását. Persze olyanok is akadnak, akik 
hajlanak a megbocsátás felé azért, hogy saját gyógyulásukat is elősegíthessék.

Jézus és István kitűnő példák a megbocsátásra. Haláluk órájában is megbocsátottak 
gyilkosaiknak, még akkor is, amikor támadóik abszolút elutasították a megbocsátást 
és a békülést (Lukács 23:34; Apcsel. 7:59,60).

Míg a legtöbb ember nem tapasztal meg halálos konfliktust, más romboló jellegű 
konfliktusok gyakran az élet legfájdalmasabb tapasztalatai lehetnek. Vannak, idők, 
amikor a konfliktust nem lehet csak úgy feloldani, és szükséges, hogy a megsebzett 
ember a megbocsátásával vessen véget a helyzetnek, és újra kezdődjön egy kapcsolat. 
Vannak emberek, akik szándékosan bántanak meg másokat, és nem akarják, hogy a 
kapcsolat meggyógyuljon. Azoknak, akik ilyen sebeket hordoznak, meg kell tanulniuk 
megbocsátani azoknak, akik megbántották őket, és meg kell tanulniuk tovább lépni az 
életben.

A megbocsátás kifejezést sokkal nehezebb definiálni, mint a sokféleséget, a különbséget, 
a konfliktust vagy a megbékélést. Talán azért is nehéz a megbocsátást definiálni, mert 
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az emberek gyakran úgy gondolják, hogy az azt jelenti, hogy a konfliktust érzelmileg 
kell megközelíteni.

Néha az emberek kifogásként használják a megbocsátást, hogy elkerülhessék egy 
konfliktus feloldását, mikor nem akarnak konfrontálódni másokkal, vagy ha mondjuk 
nem értenek ahhoz, hogyan kell ezt csinálni. Azt szeretnék, ha a konfliktus csak úgy 
eltűnne magától. Számukra a megbocsátás egyfajta lelki gyakorlat, amely felmenti 
őket a felelősség alól. Vannak olyan időszakok is, amikor az, akit megbántottak, nem 
tud békességre jutni azzal, aki megbántotta, mert a körülmények úgy hozzák. Ilyen 
esetek például, mikor az illető meghal – ilyenkor csakis a megbocsátás az egyetlen 
kiút. A megbocsátás viszont nem helyettesítheti a gyógyulási folyamatot, amiben, ha 
az lehetséges, mindkét félnek részt kell vennie.

Szükség van az interperszonális megbékélésre a megbocsátás folyamata során. A 
megbocsátás igazi munkája a gyűlölet, a neheztelés, a gyanakvás és az ellenségeskedés 
elengedése a megbocsátó ember részéről. Ezeket találjuk, amikor teljes értékű 
testvérként fogadjuk vissza a testvéreinket. Mivel a gyülekezet az Isten képmása, a benne 
lévő egyéneknek is ki kell fejezniük ezt a közösséget a többiekkel való kapcsolataikban. 
Az az alapelv, miszerint „a megbocsátás szükségszerű, a megbékélés viszont választható 
lehetőség” nem Jézus példája. Az olyan megbocsátás, amely elcsendesíti az ember 
lelkiismeretét ahelyett, hogy visszaállítaná a közösséget a másikkal, nem keresztény 
megoldás! A cél az, hogy a kapcsolat helyreálljon, nem pedig, hogy az egyén maga 
tökéletességre jusson.7

A megbocsátásban az időzítés stratégiai szinten nagyon fontos. A megbékélés csak 
úgy lehetséges, ha a megbocsátásnak megfelelő időt hagyunk. Ha nem hagyunk elég 
időt arra, hogy konfrontálódjunk, szembesüljünk és feldolgozzunk a bennünket ért 
sérelmeket, és ha siettetni akarjuk a megbékélést, bizonytalanná válhat a végkifejlet. 
Ha nincs kidolgozott stratégiánk arra, hogyan béküljünk meg valakivel, akkor bármilyen 
stratégia megteszi, amit a másik személy iránt érzett szeretet motivál.8

A fájdalmas emlékek begyógyulásának érdekében 
folytatott imádság értéke. 

A kemény szavak és tettek fájdalmakkal teli, érzelemdús 
emlékeket szülnek, amelyekből gyakran konfliktusok lesznek. 
Ezek a fájdalmas emlékek két dolgot tudnak csinálni egy emberrel: 
vagy megnyomorítják egy életre, vagy az ember ajándékaivá 
válhatnak, ahogy kialakul benne a hosszútűrés, és megtanulnak 
általuk konfliktusokat kezelni. Tulajdonképpen minden esemény 
az életben felfogható ilyen értelemben áldásként vagy átokként. 

Az, hogy egy konfliktust sikerül-e megoldani, sokszor az adott 
szituáció tényei helyett a benne szereplő személyek érzelmei 
befolyásolják. Sokan érzelmi sebeket hordoznak, mert nem 
tudnak megbocsátani, elengedni dolgokat, és tovább lépni. A 
romboló jellegű konfliktus okozta fájdalom gyógyulása egy folyamat. Csakúgy, mint a 
fizikai sérüléseknek, a lelki és érzelmi sebeknek is idő kell a gyógyuláshoz. Az fájdalmas 
emlékek gyógyulása a szomorúság öt lépcsőjén megy át: tagadás, harag, alkudozás, 
depresszió és elfogadás. Ahogyan a személy lépésről-lépésre halad ezen a lépcsősoron, 
minden lépésen nagyobb mélységben halad át. A lelki sebek gyógyulásának öt állomása 
ugyanazt a természetes folyamatot mutatja, ahogyan a Szentlélek is gyógyít.9
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A megbocsátást értékeljük úgy, mint Isten ajándékát

John Patton, az Amerikai Pásztori Tanácsadó Szövetség előző elnöke és a Pásztori 
Gondoskodás és Tanácsadás Nemzetközi Bizottságának jelenlegi alelnöke azt állítja, 
hogy amikor a megbocsátást cselekvésként vagy hozzáállásként kell felfogni, sok 
keresztény képtelen megbocsátani, a legnagyobb erőfeszítéseik ellenére is. Patton úgy 
tartja, hogy a megbocsátás nem emberi tett vagy hozzáállás, hanem Isten ajándéka. 
Míg a szégyenérzet az elutasításra és szorongásra adott válasz, és így arra ösztönzi 
az embereket, hogy védőfalakat vonjanak maguk köré, Patton terápiás kapcsolata 
felajánlja annak a lehetőségét, hogy az ember felfedezze saját szégyenérzetének 
védekező mechanizmusait (például a harag, erő, és igazságosság) egy olyan empatikus 
kontextusban, amiben képes felfedezni a bűntudatot. Amint egy személy megérti, 
hogy bűnös, akkor felfogja, hogy egy olyan közösséghez tartozik, ahol bűnösök 
vannak, akiket Isten szeret. A pásztori tanácsadó szerepe nem az, hogy felügyelje 
és ösztökélje a megbocsátás tényleges cselekedeteit, hanem hogy egy megfelelő 
empatikus atmoszférát biztosítson, amely lehetővé teszi a személy számára, hogy 
letegye szégyenének védekező mechanizmusait, és felfedezze a másik félhez való 
kapcsolódás lehetőségeit.10

A megszabadító emlékezés értéke

A hamis megbocsátás szétmarja a társadalom morális rostjait, a megszabadító 
emlékezés viszont a reményteljes és jobb jövő lehetőségeire fókuszál anélkül, hogy 
figyelmen kívül hagyná a múltbéli emlékeket. Mivel a megbocsátás a valóságra 
alapoz, és nem megtévesztés áldozata, azok, akik megbocsátanak, nem félnek a 
konfrontációtól, és a szabadság vezérli őket, nem a gyűlölet. Akik megbocsátanak, 
elfogadják a szeretet forradalmát, amely az élet tisztességtelensége ellen szól, és a 
másik ember iránt érzett tisztelet és elkötelezettség irányítja őket. Ezzel az is jár, hogy 
az egyén rájön, hogy nincs teljesen tiszta ember. Az, aki megbocsát, azért teszi, mert 
felismeri, hogy Isten is megbocsátott a saját szívében lévő gonoszságokért. Ha nem 
bocsátunk meg felebarátunknak, az így annak az igazságnak tiszteletlen tagadása, 
miszerint az ember szívében jó és rossz is létezik.11
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A megbocsátás a másokkal és Istennel való kapcsolat felvállalása. A megbocsátás, 
mint megbékélés, nem csupán az egyén erőfeszítése, hanem Isten közbelépése is az 
emberi romlás és erőszak miatt. A megbékélés úgy történik, hogy Istent segítségül 
hívjuk, Ő pedig alig várja, hogy válaszolhasson.12

Ha emlékeinkben tartjuk, hogyan bántottak meg bennünket, és hogyan bántottunk 
meg mi másokat, az értékes útmutató lehet számunkra, hogyan kell másokkal bánnunk, 
és milyen helyes reakciókkal kell majd élnünk, nehogy újból ugyanabba a konfliktusba 
sodródjunk bele. Ki kell alakítanunk határokat, amelyek mentén eldönthetjük, mi 
elfogadható még számunkra, és ezeket mások felé is közvetítenünk kell. Ezen túl pedig 
kell, hogy alkalomadtán másokat is felelősségre vonjunk.13

A vízkeresztség, és az Úrvacsora szerepe 
a konfliktus kezelésében

Isten két olyan parancsolattal látta el az Egyházat – a vízkeresztséggel és az 
Úrvacsorával - amelyek rendszeres és ismétlődő eszközök arra, hogy Vele és egymással 
való kapcsolatunkat folyton rendben tartsuk a Krisztus Testén belül. A hívők azon 
kötelezettsége, amely konfliktusaik megoldására vonatkozik, Krisztus, és egymás iránt 
való elkötelezettségükben kell, hogy gyökerezzen.

A vízkeresztség szerepe

A vízkeresztség két fontos módon segíti a konfliktuskezelést. Először is, a vízkeresztséggel 
azonosulunk Krisztu halálával, temetésével és feltámadásával. Másodszor, ezzel 
azonosítjuk magunkat azokkal, akik „ugyanabban a drága hitben részesültek” (2Péter 
1:1), valamint el is kötelezzük magunkat feléjük. Krisztussal való azonosulásunkkor 
bizonyságot teszünk a vízkeresztséggel arról, hogy meghaltunk önmagunk számára, 
eltemettük régi természetünket és új életre támadtunk fel Ővele. Az ő átformáló ereje 
az életünkben megszabadított bennünket a bűntől. Mostmár nem vagyunk többé 
Isten ellenségei, vele és törvényével szemben lázadók. Szívünk megváltozott, és ő 
elhelyezett bennünket a hitközösségben azért, hogy egységben élhessünk.

Pál az efézusiakat és a korintusiakat is megszólította ezzel kapcsolatban: igyekezzetek 
megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, 
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aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:  egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, 
egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és 
mindenekben.” (Efézus 4:3-6). „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test 
valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.  Hiszen 
egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, 
akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” (1Kor. 
12:12-13)

A vízkeresztség azonosítja a hívőt a többi emberrel, akikkel egy gyülekezetben van. 
Nem csak ugyanolyan közösségi élményekről tudunk ugyanolyan bizonyságot adni, 
hanem elkötelezzük magunkat a Krisztus Testén belüli közösség támogatására és 
jólétére. Ez persze sok kiváltsággal, és felelősséggel is jár, hogy megtarthassuk az 
egységet. Kötelesek vagyunk szeretni egymást, megoldani a különbségeink okozta 
problémákat, és megbocsátani egymásnak.

Az Úrvacsora szerepe

A vízkeresztséghez hasonlatosan, az Úrvacsora is két 
fontos segítséget nyújt a konfliktusok feloldásában. 
Először is, az Úrvacsora Megváltónkról való 
megemlékezés, és annak az újra és újra 
átgondolása, hogy ki mentett meg bennünket 
a megtört testén és kiontott vérén keresztül. A 
kenyér és a pohár mindazt szimbolizálják, amit 
Krisztus tett értünk. Ennek alázatot kell kiváltania 
belőlünk, amikor megemlékezünk arról, mit 
tett értünk, amikor mi még semmit nem tudtunk 
magunkért tenni. Arra is emlékezzünk ilyenkor, 
hogy a gyülekezet minden egyes tagja csakis az Ő 
megtört teste és kiontott vére miatt lehet jelen. Ennek 
pedig egyfajta szent félelmet kell kiváltania belőlünk, valamint 
tiszteletet Isten iránt, és az egymással való egység érzetét. 

Másodszor, az Úrvacsora jó alkalom arra is, hogy átvizsgáljuk Istennel és a gyülekezet 
többi tagjával való kapcsolatunkat. Úrvacsora vételekor újra megerősítjük a 
keresztséggel átvett azonosulásunkat és elkötelezettségünket. Részesülünk Urunk 
testének és vérének jelképeiből, az Ő emlékezetére. Hívő társainkkal is megosztjuk, 
hogy újra megerősítsük szeretetünket és elkötelezettségünket feléjük, mint akik 
testvéreink a Krisztus testén belül.

Az Úrvacsora központi jelentősége és célja, hogy az ember „megvizsgálja magát” (1Kor. 
11:28)14 Az Úr asztalánál a különbségeket el lehet simítani, mielőtt azok rombolni 
kezdhetnék kapcsolatunkat Istennel és/vagy hívőtársainkkal. Az Úr asztala az, ahol 
Isten szeretete és a mi egymás iránti szeretetünk mérhetővé válik.

A szeretet kifejezés a személy cselekedeteinek szándékaira vonatkozik. Amikor egy 
gyülekezet agapé szeretettel szeret (megosztják dolgaikat egymással), az azt jelenti, 
hogy az erős, a gyenge, a gazdag, a szegény, a nagy és a kicsi gondoskodnak egymásról 
és segítik egymást. Az Utolsó Vacsorában jól tükröződik az olyan gyülekezet közösségi 
élete, mely az Úrvacsorából fakad: A gyülekezet összegyűlik az asztal köré meleg 
szeretettel, közvetlen, családias légkörben, melyet az együtt étkezés teremt meg.
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A hívők szimbolikusan együtt részesülnek Krisztus törött testéből, és együtt isszák 
kiontott vérét, és egy összegyűlt közösségként együtt megerősítik üdvösségüket, 
amely Belőle ered. Az Apostoli Hitvallásban a keresztények megvallják hitüket, és 
kimondják, hogy hisznek „a szentek közösségében”, ami kihangsúlyozza, hogy minden 
hívő egymáshoz tartozik és közösségben kell lenniük.

Isten a kegyelem többféle eszközét ajánlja fel számunkra, amikbe az Úrvacsora is 
beletartozik, és amely megadja számunkra azt a kegyelmet, hogy bánni tudjunk a 
nehezebben kezelhető emberekkel. Nem szabadna, hogy az emberek kifogást találjanak 
egymás hibás viselkedésére; sokkal inkább kéne egymást elszámoltathatóként tartani 
Isten jelenlétében. A „szeretet közösségét” összehasonlíthatjuk azzal, ami akkor 
történik, amikor egy személy a gyülekezetbe behozza rossz kapcsolatait, és megpróbálja 
őket a gyülekezeti család részévé tenni. Az ilyen szeretben megélt közösségbe az 
emberek hajlandóak bevinni azokat, akik engedetlenek, veszekedősek, „kukacosak”, 
még akkor is, ha egyértelműen fegyelmezésre szorulnak majd. Velük mindenképp 
törődni fognak, nem fogják kizárni őket.15

A vízkeresztség és az Úrvacsora rendelkezése Istentől nem csupán folyamatos 
emlékeztetői Isten szeretetének, és hitünk iránti elkötelezettségünknek, de gyakorlati 
lehetőségek arra nézve, hogy megnevezzük és konfrontálhassuk összekülönbözéseinket, 
hogy ez által megerősíthessük kapcsolatainkat, valamint hatástalaníthassuk 
konfliktusainkat. A vízkeresztségben elfogadjuk egymást, és elkötelezzük magunkat 
egymás iránt, függetlenül személyes vagy kulturális különbségeinktől. Az Úrvacsoránál 
pedig kötelesek vagyunk konfrontálni minden olyan különbséget, mely megzavarja 
egymással való kapcsolatunkat.

Konklúzió

Az interperszonális kapcsolatok és a konfliktuskezelési technikák 
területén végzett képzés létfontosságú mindenki számára a 
gyülekezetben. Óriási jelentőségű, hogy országos vezetők, kerületi 
vezetők, pásztorok, és gyülekezeti vezetők megfelelő képzésben 
részesüljenek Isten segítségével, és hogy így képesek legyenek reményt 
és békés feloldást biztosítani minden egyes konfliktushelyzetben. A 
gyülekezet egy hitközösség, amelynek képessé kell válnia arra, hogy 
egységben és a Krisztusba vetett dicsőséges reménységben éljen, aki 
az Írásban azt mondja magáról, hogy „Íme, újjáteremtek mindent!” 
(Jelenések 21:5).

A konfliktuskezelés a gyülekezet minden tagjának felelőssége. 
Mindenkitől kívánatos, hogy a lehető legtöbbet megtegye annak 
érdekében, hogy a romboló hatású konfliktusok száma lecsökkenjen, 
és elkötelezze magát arra, hogy szeresse a többieket.

Sokan azok közül, akik a gyülekezeti alkalmon a sorokban ülnek, 
munkahelyeiken már megtanulták, hogyan kell jó vezetőnek lenni, 
hogyan kell csapatot építeni, és konfliktusokat kezelni. Ezek az 
emberek könnyen behozhatnák ezeket az alapelveket a gyülekezetbe 
is. Gyakran olyan emberek is vannak gyülekezeteinkben, akik eddig 
fel nem ismert és kiaknázatlan képességekkel rendelkeznek. 
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Azzal, ha megértjük a konfliktusok természetét, lefolyását, és azok 
kezelését, sokkal kisebb félelemmel fogjuk kezelni őket, és meglesz 
az a reménységünk, hogy a konfliktusok feloldása megerősítheti 
személyes kapcsolatainkat, és lehetővé teheti, hogy a gyülekezeti 
szolgálat még hatékonyabb legyen.

Gary R. Allen, D.Min., ügyvezető szerkesztő az Enrichment folyóiratnál 
és Ministerial Enrichment Office országos vezetője Springfieldben, 
Missouri államban.
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A pásztori lelkigondozás kihívásai:

A függőségekben szenvedő 
emberek segítése
Írta: Larry E. Hazelbaker

A bűn kezeléséről vagy egy erődítmény fölötti győzelemről van szó?

A nőtlen, 27 éves Jim élete legszebb éveit élhette volna épp, kokain-függősége 
viszont satu módjára szorította be egész lényét. Tanácsadói meggyőzték, hogy ő 
tulajdonképpen beteg, és nincs semmiféle szellemi erődítmény az életében. A legtöbb 
és legjobb, amibe bizodalmát és reményét vethette, a saját akaratereje volt, amellyel 
betegségét csupán kezelhette, de meg nem szüntethette. Tehetetlennek érezte magát, 
és úgy érezte, függősége béklyókat von köré, és alig maradt reménye arra, hogy 
javulhasson. Állapota egyre rosszabb is lett. Mire az én irodámban kikötött – amelyet 
csupán egy, az édesanyja felé tett gesztusként tett meg – már kokaint árult, mert ez 
biztosította számára a megfelelő pénzforrást a függőségéhez. Nem sokkal az után, 
hogy beszéltünk, az édesanyja felhívott, hogy Jim börtönbe került. Mivel nem volt 
már drogja és kevés volt a pénze is, nagy kétségbeesésében kirabolt egy éjjel-nappali 
üzletet, és lelőtt egy rendőrt is. Ez utóbbi döntése folytán életfogytiglanra ítélték, és 
nem kaphatott feltételes szabadlábra helyezést sem.

21 évvel ezelőtt egy bizonyos szerdai napon több emberrel kellett foglalkoznom, 
mint egy átlagos napon. Épp indultam az esti istentiszteletre, mikor egy fiatalasszony 
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odajött hozzám. Mivel meglehetősen fáradt voltam már, megkértem, hogy jöjjön 
vissza másnap. Ő viszont elkezdett zokogni, és így szólt: „Grace-nek hívnak. Ha most 
nem tud velem beszélni, lehet, hogy nem élem túl az éjszakát.”

Feltűrte az ujjakat a blúzán, és még be nem hegedt, feldagadt tűnyomok sokaságát 
láttam végig a karjain. Alig lehetett érteni, amit mond, és alig állt a lábán is, de 
elmondta, hogy épp most ért haza egy háromnapos heroin-buliról. Elköltött 1500 
dollárt, teljesen le van égve, halálra van rémülve, és nincs semmi reménye.

Azt mondtam neki, hogy egy pár percet beszélek vele. Sírt, motyogott, vonaglott és 
gyötrődött a fájdalomtól, és a székről is leesett több ízben. Miközben zokogott, és én 
imádkoztam, látomásom volt. Egy laboráns kezét láttam, és egy labor köpeny ujját. 
A köpenyes kéz lenyúlt a föld felé, kobrákat kapott el, és lefejte a mérgüket. Ahogy 
néztem, láttam, hogy a mérget szérummá alakítja – kígyómarás elleni szérummá.

Először nem értettem a látomást, aztán láttam, ahogyan a keskeny kép teljessé válik, 
és kitárul előttem. Megláttam, hogy a látomásban szereplő kéz Grace-é. Ő volt az, aki 
a laboráns köpenyt viselte, és aki az ellenszérumot készítette.

Elmeséltem Grace-nek a látomást. Elmondtam neki, hogy Isten egyfajta szabadítóként 
akarja őt használni – azt, hogy amikor megosztja majd Isten szeretetét és erejét (vagyis 
az ellenszérumot), azzal heroin- és kokainfüggő embereket fog megmenteni.

Statisztikák

Az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma szerint 2006-ban a drogokkal való 
visszaélés és helytelen használatuk (kokain, heroin és metamfetamin), majdnem 1,4 
millió sürgősségi ellátást okozott országszerte. Túlzott alkoholfogyasztásba több mint 
100.000 ember halt bele abban az évben. A Függőséget és Drogfogyasztást kutató 
Országos Központ szerint azoknak a fiataloknál, akik rendszeresen isznak, ötvenszer 
nagyobb az esély, hogy kokaint is használnak. Mi több, 14 millió amerikainál találtak 
diagnosztikai szintű eredményt az alkoholfogyasztási rendellenességeknél. A drog-, 
alkohol- és dohányfogyasztás a fiatalok körében drámai mértékben növekedett 1985 
óta; felbecsülhetően minden harmadik végzős középiskolás heti szinten fogyaszt 
alkoholt. A drogfogyasztás ugyanígy növekvő tendenciát mutat, kiváltképp a fiatalok 
körében.

A függőség körforgása
 A függőség körforgása
  A függőség körforgása

Isten az elkövetkezendő órában megszabadította őt heroin 
függőségéből (a felépített szellemi erődítményből). Ma egy 

drogfüggő embereket segítő szolgálatban dolgozik, és 21 
éve tiszta, nem nyúlt drogokhoz.
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A függőség körforgása

A függőség körforgásáról a továbbiakban a következő honlapon olvashat: 
http://www.DrugRehab.net

Az első egy tény: a legtöbb függőségben élő valójában 
intelligens ember, akinek tervei vannak a jövőre nézve.

Másodszor, a függők nehéznek találják az élettel 
járó problémákat, és mivel kezelni nem tudják, 
elkezdenek az anyaghoz nyúlni, mint egyfajta 
megoldási mechanizmushoz.

Harmadszor, a drogfogyasztás segíti a függőket, 
hogy valamiféle hiányt kompenzálhassanak az 
életükben. Gyakori kifogások a drogfogyasztás 
elkezdésére a depresszió, fájdalom, emberi 
konfliktusok, munkahelyi problémák, 
munkanélküliség, vagy egy – a kábítószerrel nem 
összefüggő – probléma megoldásával kapcsolatos 
sorozatos sikertelenség (pl. elhízás). 

Negyedszer, az anyag válhat fájdalomcsillapítóvá. Csökkenti az érzelmi és fizikai 
fájdalmat is, és menekülési útvonalat ajánl az embernek a problémái elől. Azonban 
amint átveszi az irányítást a függőség, újabb problémák bukkannak fel. A függők 
onnantól kezdve bármit megtesznek csak azért, hogy jól érezzék magukat.

Ötödször, a drogfüggőségre vannak jellemző viselkedési formák: nehéz kommunikatív 
készség, rossz munka teljesítmény, romló testi egészség – ezek válnak a normává. 
A függőség elkezdi irányítani a függő alany életét, és uralni a gondolatait is. Ezen a 
ponton az anyag „erődítménnyé” válik, amely lassanként megfojtja az áldozatát.

Hatodszor, az anyag ellenőrzése alatt tartja a függőket, akik megszállottan akarják 
azt birtokolni és használni. Teljesen lealacsonyítja őket, és a reménytelenség és 
kétségbeesés érzetét kelti bennük.

Hetedszer, a függők megpróbálnak leszokni. Az, ahogyan programot program után 
sikertelenül végeznek el, terápiákról terápiákra járnak, és újra-újra visszaesnek, 
abszolút magányba dönti őket, és a kétségbeesés, a legyőzöttség érzete lesz rajtuk 
úrrá. Az anyag rabjai lettek. 

Hogyan is történik?

Az addiktív viselkedés mindennapos. Az ember természete hajlamos a rosszra – bármi 
válhat erődítménnyé (függőséggé). Amint egy viselkedési forma függőséggé alakul, 
onnantól elkezdi irányítani az ember életét, gondolatait és cselekedeteit. Megeshet 
úgy, hogy valaki akár mindenféle ok nélkül is anyaghoz nyúl, csak hogy jobban érezze 
magát. Ez a viselkedés, kialakít egy idegi ösvényt az agyban található idegsejtek kötegei 
közt. Minél többször kap megerősítést a stimulánstól ez a viselkedés, annál mélyebb 
lesz ez az „ösvény”, amely a viselkedésből aztán szokást formál – vagyis függőséget.
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A függőség egyfajta ismétlődő kényszer, amely irányítása alatt tartja egy személy 
gondolatait és cselekedeteit. Ez egy erődítmény, amelyet szinte lehetetlen lerombolni. 
Ez az, ami miatt a legtöbb kezelési program a függőséget próbálja gyógyítani, ahelyett, 
hogy egy erődítménnyel fordulna szembe.

A függőségek orvosi modellje

Ha, a lelkészek a függőségeket magyarázó orvosi modellnek hisznek, akkor a fent leírt 
körforgás hetedik pontja igaz lesz: Szinte segítség nélkül maradnak a függők. Ilyen 
esetben a legtöbb, amit egy lelkipásztor tehet az, hogy eszközöket biztosít, melyek 
segíthetnek a személynek, hogy kezelje saját függőségét, miközben élete hátralévő 
részét az fogja lekötni, hogy intenzív harcot folytat a szabadsága visszaszerzéséért 

Sok egészségügyi dolgozó tartja azt, hogy a szemináriumok nem képzik úgy a jövő 
lelkészeit, hogy azok képesek legyenek kezelni olyan embereket, akiknek különböző 
függőségeik vannak. Ha az általánosan elfogadott elképzelés a függőségről az lenne, 
hogy az tulajdonképpen egy betegség, egyetértenék. Az orvosok – nem pásztorok 
– betegségeket gyógyítanak. Ha a lelkészek úgy döntenek, hogy az orvosi modellt 
választják, el kell kezdeniük egy hosszú referencialista készítését, mely olyan, a 
körzetükben lévő klinikák és szervezetek elérhetőségeit tartalmazza, amelyek a 
függőséget betegségként kezelik, és amelyek lelkészeket küldenek ki a betegekhez. 
A Névtelen Alkoholisták és más kezelési központok is besegíthetnek, és legalább 
elláthatják a függőségben szenvedőket a megfelelő képzéssel, szakirodalommal is, 
mely segíthet nekik a függőséggel való harcban.

Függőségek a 
Biblia szemszögéből

Ha a lelkészek a Bibliát szó 
szerint veszik, a függőségeket 
erődítményként fogják látni, 
amelyek a test cselekedeteiből 
erednek. Ezek szellemi problémák, 
amelyek a testben mutatkoznak 
meg. Az alkoholfüggőség a 
legújabb orvosi definíciók szerint 
az ember génjeiből ered. Vagyis, 
az alkoholisták saját DNS-ük 
áldozatai! Ha a lelkészek ezzel 
egyetértenek, azzal elfogadják, 
hogy az alkoholizmus egy halálos 
betegség — azaz, a személy 
végérvényesen alkoholista, és az is 
marad egész életében.

A Biblia azonban teljesen más álláspontot képvisel! A részegesség bűn, és a test 
cselekedete (Galata 5:21). A lelkészek feladata, hogy felkarolják a függőség biblikus 
definícióját, és olyan szolgálatot indítsanak az egyházban, mely elősegíti a függőségben 
élők átalakulását.
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Ahhoz, hogy valaki megtisztulhasson, bűnbocsánatra kell térni (1János 1:9). Ha a 
lelkészek az orvosi modellt fogadják el, akkor a bűn kezelésével is számolniuk kell. A 
függőség nem olyan, mint a cukorbetegség. Semmi értelme nincs az orvosi modellnek, 
mert ha azt elfogadjuk, azzal semmibe vesszük a bűn bibliai definícióját. Hinnünk kell, 
hogy győzteseknél is többek lehetünk.

Gondolkodj el!

Az amerikaiakat az áldozat-típusú gondolkodás jellemzi. Megpróbálunk újabb és újabb 
okokat felfedezni, amelyek felmenthetik helytelen és elfogadhatatlan életvitelünket. 
Ha meg tudjuk győzni magunkat arról, hogy függőségeink genetikus felépítésünknek 
tudhatóak be, azzal máris kifogás találtunk a bűnre. A betegségeknél, ahol egy 
személy olyan családból származik, ahol nagy számban fordul elő cukorbeteg vagy 
magas vérnyomású, nem meglepő, ha az orvos hasonló diagnózist állít fel. A génjei 
magyarázzák a kórmegállapítást.

Ezzel szemben, az erődítmények nem betegségek; inkább a test cselekedetei, és a 
lelkészeknek ilyen módon kell őket kezelniük.

Az emberek genetikailag hajlamosak a paráznaságra. De amikor egy parázna ember 
Isten elé áll, nem okolhatja majd bűnös természetét, és nem hozhat így kifogásokat 
a bűnére. Hasonlóképpen, egy függőségben élő ember sem állhat Isten elé úgy, 
hogy függősége miatt egy sor olyan kifogással jöjjön elő, amelyeket a társadalom 
nyújtott számára. Isten annyit fog csak mondani válaszként, hogy „Távozzatok előlem, 
gonosztevők.”

Mit tehet egy lelkipásztor?

A lelkészeknek meg kell ragadniuk az a biblikus modellt, amely az erődítmények 
kezelésére vonatkozik, és el kell indítaniuk egy Krisztus-központú programot a 
gyülekezet szolgálatában. Van egy program Turning Point [Fordulópont – a ford.] 
címmel, mely nem csak azokat segíti, akik életében ilyen erődítmények léteznek, de 
laikusok képzését is támogatja, akikből csoportsegítők válhatnak.

Ha egy lelkipásztor nem engedheti meg anyagilag a Turning Point programot, és inkább 
a saját szolgálatát kívánja megvalósítani, a következő modell jó segítség lehet abban, 
hogy elkezdhessen foglalkozni függőségben szenvedőkkel. Pár évvel ezelőtt néhány 
12-lépéses programból szerkesztettem a következő hét-lépéses bibliai modellt. A 
gyülekezet hatékonyan hasznosíthatja ezt a programot, a vezető szerepet pedig vagy 
a lelkipásztornak vagy egy általa kijelölt embernek kell ellátnia. 

Első lépés: Bűnvallás. A függőségben élőnek meg kell vallania, hogy tehetetlen az 
erődítménnyel szemben. Ezzel a megvallással kijelenti, hogy ő függő. A 2Korintus 
12:10 azt mondja: „Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” A megvallás az 
első lépcső a gyógyulás felé. Isten nem tud közbelépni, hacsak nem hívjuk segítségül 
az 1János 1:9 szerint: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő; megbocsátja bűneinket, 
és megtisztít minket minden gonoszságtól.”

Második lépés: Ismerd fel, hogy tehetetlen vagy. A lelkészeknek segíteniük kell a 
függőségben szenvedőket, hogy megértsék és elhiggyék, hogy csakis egyedül Isten 
képes újra írni az ember idegpályáit. Mindezekkel együtt, Isten megköveteli tőlünk, 
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hogy megvalljuk neki tehetetlenségünket. Ő képes arra, hogy a függőségben élő 
embert újra egészségessé tegye, de ahhoz a személynek ki kell nyilvánítania magáról, 
hogy ő önmagában erre képtelen. Isten megszabadította Grace-t az irodámban, de 
csak azután, hogy felismerte, hogy a szabadítás csakis Isten közbelépésével lehetséges. 
Hit Istenben és az Ő képességében létfontosságú. A szabadulás pedig lehet azonnali 
vagy egy folyamat.

Harmadik lépés: Önmagunk feladása Istennek, és 
a bűnbánat. Meg kell érteniük, hogy szükségük van 
arra, hogy átadják magukat Istennek. A kötelékek 
elszakításához az szükséges, hogy a személy elengedje 
a saját akaratát. Isten egyedül az, aki egy függőséget 
teljesen le tud győzni. Kérd, hogy bocsásson meg és 
segítsen neked. Jézus azt mondta: „Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28, 
és 1János 1:9)

Negyedik lépés: Mondj igazat! Egy függőségben 
szenvedő nem fogja megkapni, amire szüksége van 
addig, amíg nem teszi azt, amit tennie kell. Ha megvalljuk 
bűneinket, Isten megbocsátja. Kérd a Szentlelket, hogy 
vegye leltárba rossz viselkedési formáid, szokásaidat, 
látásmódjaidat, és kezdj el igazodni mindahhoz, amit 
Isten ezekről mond neked. „Ne igazodjatok e világhoz, 
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával” 
(Róma 12:2). Wayne W. Dyer írt egy cikksorozatot 
„Változtasd meg gondolataid, változtasd meg életed” 
címmel. Ez egy bibliai alapelv, de a függőknek tudniuk 
kell, min kell változtatniuk.

Ötödik lépés: Kérd Isten segítségét! „Mégsem kapjátok 
meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok 
meg, mert rosszul kéritek.” (Jakab 4:2,3). Isten akarata 
az emberek számára, hogy jó egészségük legyen – 
fizikálisan, mentálisan és szellemileg/lelkileg. Nem 
kérünk rosszat, ha Isten segítségét kérjük abban, hogy 
bűneinket legyőzhessük. Ne feledd, a keresztény hitvallás 
a különböző szerek használatával és a függőséggel 
kapcsolatosan kijelenti, hogy az bűn, és nem betegség. 
A függőségben szenvedő ember számára szükséges, 
hogy naponta kérje Istent, szinte minden percben, hogy 
segítsen neki ezeket az erődítményeket lerombolni.

Hatodik lépés: Olvasd Isten Igéjét, és imádkozz szüntelenül! Ha elhisszük azt, amit Isten 
Igéje mond, miért nem támaszkodunk rá úgy, mintha valóban az életünknek támasza 
is lenne? „Mert az Isten Igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol 
az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és 
szándékait.” (Zsidók 4:12) Hinnünk kell, hogy az Ige felfedi az Isten erejét, és mindazt, 
amit tudnunk kell, és amiért imádkoznunk kell, és megmutatja számunkra, hogyan kell 
élnünk az életet ahhoz, hogy minden erődítményt lerombolhassunk.
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Hetedik lépés: Valld meg! Légy hálás és hordozd az evangéliumot magadban, 
oszd meg másokkal! „Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot 
tett veled az Úr veled és hogyan könyörült meg rajtad.” (Márk 5:19). A megvallás 
által elszámoltathatóak leszünk, és ez egy olyan szolgálat, mely lehetővé teszi a 
harcok győztesei számára azt, hogy beszámoljanak Isten és az Ő Igéjének életeket 
megváltoztató erejéről. Salamon így szólt erről: „Élet és halál van a nyelv hatalmában” 
(Példabeszédek 18:21). Te beszélj az életről!

Konklúzió

Isten győztesekként akar bennünket látni – akik a bűnöket és az erődítményeket 
legyőzik, és nem „kezelik”. A legtöbb pásztor találkozott már olyan emberekkel, akik 
életet befolyásoló dolgokkal szembesültek. A feladatunk az, hogy ellássuk őket lelki 
útmutatással és tanácsokkal, azzal kapcsolatban, hogyan használhatná Isten az ő 
tapasztalataikat mások segítségére – hogy mások is megszabaduljanak. Ne tegyük félre 
Isten Igéjét Freud vagy Dr. Phil kedvéért! Sokkal inkább, olvassuk az Igét, és engedjük 
Istennek, hogy szolgálhasson azon keresztül, és hogy az Ő munkáját rajtunk keresztül 
elvégezhesse, ahogyan felhasználjuk azt, amit tudunk mindarról, ami régebben 
elválasztott Tőle. Fel fogja használni egész élettörténetünket, gyakran a sok tragikus 
dolgot, amit átéltünk, és életutunkat, melyet bűnök és erődítmények öveztek arra, 
hogy másokat is az Ő hatalmának és szeretetének védelmébe vonjon. Mindent – az Ő 
dicsőségére és céljaira

Larry E. Hazelbaker, Ph.D., az Assemblies of God [evangéliumi-pünkösdi 
egyház  - a ford.] egy pásztorta, a pszichológia professzora és a 
Southeastern University viselkedési és társadalomtudományi tanszékének 
elnöke Lakelandben, Florida államban. Ezek mellett, a Harbor Institute, 
Inc. alapítója és elnöke, amely egy nonprofit szervezet, mely pásztorok és 
családjaik felé szolgál.

 
Felhasznált irodalom:

1. U.S. Department of Health and Human Services. Drug Abuse Warning Network
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Karakterek
 Isten ajándékainak hasznosítása 

Hogyan fedezhetjük fel a vakító jellemhibák ellenére az 
emberek erősségeit és tehetségeit? 

Írta Clyde W. Harvey

Minden gyülekezetnek megvannak a maga karakterei, és 
minden karakterben ott a lehetőség, hogy azt kreatív módon 
fel lehessen használni. Amikor karakterekről beszélek, olyan 
emberekre utalok, akiket a lelkészek rendre megpróbálnak 
elkerülni. Ezeknek az embereknek van egy különleges 
jellemvonásuk, amely minden tettükben domináns szerepet 
kap. Ahelyett, hogy azon tűnődünk, „Miért én, Uram?”, meg 
kell találnunk azokat a kreatív felhasználási lehetőségeket, 
melyekkel az ilyen típusú embereket hadra foghatjuk. De 
hogyan tudunk hasznot húzni egy különleges képességből, 
és hogyan segíthetünk egy virágnak, hogy kinyíljon, ha azt 
egy elhatalmasodott jellembeli hiba rejti?

Nemrég találtam egy újságcikket, amelyet Virginia Kidd 
professzor írt, és a címe ez volt: „Minden összejövetelnek 
megvannak a maga karakterei: ne fojtsuk el őket!”. A 
professzor a Kaliforniai Állami Egyetem Kommunikációs 
tanszékén dolgozik Sacramento városban, Kaliforniában. 
Habár ez a cikk nem gyülekezeti témájú volt, jó néhány 
karaktert felismertem, akikkel 30 éves gyülekezeti 
tapasztalataim alatt megismertem. Láttam Christ, a kritikust, 
Louiet, a társaság éltetőjét, és Mollyt, aki mindent kisajátít. 
Ami viszont sokkal fontosabb – két gondolat felkavart 
olvasás közben. Az életem során eddig vajon jól, vagy rosszul 
bántam az ilyen típusú emberekkel? És hogyan tudnám 
kiaknázni Isten ajándékait a saját gyülekezetemben azáltal, 
hogy segítem az ilyen karakterű embereket?

A nagyon vonzó, és sokoldalú személyiséggel megáldott 
emberek meglehetősen nyíltakká, magukat ismétlőkké és 
egyenesen idegesítővé tudnak válni, amikor szolgálatod 
(melyet elképzeltél a gyülekezeted számára) és te közéd 
állnak. De mi lenne, ha megpróbálnánk hasznosítani azokat 
a dolgokat, amelyekben ezek az egyéniségek kifejezetten 
erősek? Át tudnánk-e változtatni egy eddigi zavaró tényezőt úgy, hogy mostantól áldás 
lehessen? Szükséges, hogy szélesebb látókörrel gondolkodjunk, és proaktív módon 
közelítsük meg ezeket a jellemvonásokat, nem pedig az eddigi reaktív módon.
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Azonosítsuk 
a viselkedési mintákat 
úgy, mint feladatköröket!

Egy nagyon eredeti gondolatokban 
gazdag riport, amelyet Kenneth Benne 
és Paul Sheats készítettek, és melynek 
címe „Functional Roles of Group 
Meetings,” [vagyis „Gyakorlati szerepek csoportos megbeszéléseken”, mely a Journal 
of Social Issues c. folyóirat 4. számában jelent meg 1948-ban], azonosít jó néhány 
viselkedés mintát, melyeket a szerzők „feladatköröknek” neveztek el:

A kezdeményező problémákat fogalmaz meg, gondolatokat oszt meg 
és megoldásokat javasol. 
Az információkereső mindig tisztázást szeretne, elősegíti mások 
részvételét, és tények lefektetését kéri. 
Az energia-gerjesztő típus ösztökéli az embereket a cselekvésre.
Az irányadó a helyes kerékvágásban tartja a csoportot, és irányítja a 
beszélgetést. 
A titkár lejegyzi, hogy halad a csoport, és visszaidézi az eddig elvégzett 
dolgokat. 

Felismered akármelyik szerepet a saját vezetőid között? 

Benne és Sheats a szociális tevékenységeket is fenntartó tevékenységekként tartják 
számon a megbeszélésekre nézve, és öt főbb szereptípust azonosítanak be ezen a 
területen is: 

A bátorító támogatja, dicséri, és elfogadja az embereket.
A harmónia-teremtő feloldja a konfliktusokat, és elősegíti a 
megegyezést. 
A humorista humorával ellazítja az embereket. 
Az ajtónálló ellenőrzése alatt tartja a kommunikációs csatornákat azzal, 
hogy mindenkinek megadja a lehetőséget a szólásra, aki csak hozzá 
szeretne tenni valamit a témához. Általában az a személy látja el ezt a 
szerepet, aki az egész megbeszélésért felelős. 
A követő elfogadja mások gondolatait, és követi a csoportot. 
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Felismered akármelyik itt leírt 
karaktert azok közt, akik 
melletted ülnek a gyülekezeti 
alkalmon? 

Akármilyen gyülekezetről 
is legyen szó, mindenhol 
vannak tagok, akik jobban 
összpontosítanak egyéni 
gyarapodásukra és előnybe 
kerülésükre, mint a közösség 
javára. Az a feladatunk, 
hogy az ilyen egyéneket 
olyanok emberekké alakítsuk, 
akik mindenkire gondolnak – 
akik szeme előtt az lesz, hogy 
mindenki részesülhessen a jóban. 

Mi lenne például, ha az a személy, aki 
pontosan mindent le tud jegyezni, ezentúl 
azt a megbízást kapná, hogy számon tartsa a 
fontos megbeszéléseket, beszámolókat tartson egy-
egy evangelizációs esemény kimeneteléről vagy misszionáriusok hírleveleit gyűjtené 
be, és azokról beszámolna?

Vagy kaphatnának-e esetleg a te gyülekezeted bátorítói és „humoristái” olyan 
feladatokat, hogy köszöntőket, üdvözlő szövegeket írhassanak és adjanak elő, 
vagy ilyeneket ellátó bizottságokat vezessenek, vagy éppen valamilyen szociális 
tevékenységet megtervezzenek?

És mi lenne, ha az információkeresők kutatási megbízásokat kapnának gyülekezeti 
feladatokra, prédikációk háttér információnak felderítésére, vagy jövőbeli szolgálati 
lehetőségeket kapnának a gyülekezetben?

A bonyolult emberek irányítása

A mai egyházban néhány karakter dominánsabb jellegű, némelyik pedig passzív. Hadd 
osszak meg párat a saját tapasztalataimból. 

Molly, a kisajáító egyike volt azoknak az embereknek, akik soha sem hagyták, 
hogy más is szóhoz jusson. Ezért nehéz volt észrevenni, hogy a rengeteg szó közt, 
amely elhagyta a száját, valójában voltak nagyon hasznos dolgok és javaslatok is. 
Mindig olyan közel ültettem magamhoz, amennyire csak lehetett, hogy elkerülhessem 
a szemkontaktust, ami azonnali zöld utat adhat egy embernek a beszédre. Amikor 
belelendült, mindig félbeszakítottam azzal, hogy „Ez valóban egy nagyon érdekes 
gondolat – nézzük meg, mit gondolnak róla a többiek.” A csoportot is fel lehet 
ilyenkor szólítani azzal, hogy szeretnénk hallani azokat is, akiknek eddig még nem volt 
lehetősége kifejeznie gondolataikat. Ha ez sem működik, személyesen kell beszélni az 
ilyen emberrel, vagy külön megkérni, hogy ő maga segítsen másokat felszólítani. 
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Sally, a csendes nem volt túlságosan észrevehető, de tele volt nagyon jó 
gondolatokkal. A probléma csak annyi volt, hogy nehéz volt rávenni arra, hogy ezeket 
meg is ossza velünk. Volt két módszerem, amellyel Sallyt szóra lehetett bírni. Az egyik 
az volt, hogy engedni kellett neki, hogy megismerje az embereket, mert csak utána 
érezte magát biztonságban. Miután sikerült jó barátságokat építenie, valószínűbb 
volt, hogy magától is felszólal majd. A másik mód az volt, hogy külön kértem tőle 
visszajelzést – személyesen – hogy őszinte gondolatait elmondja. Amikor a Sallyhez 
hasonló gyülekezeti tagjaid megszólalnak egy csoportban, reagálj pozitívan, és erősítsd 
meg, hogy jó dolog az, hogy részt vesznek a társalgásban.

Wendell, a visszahúzódó egy fásult, egykedvű ember volt, és gyakran érezte azt 
magáról, hogy teljesen felesleges. Szüksége volt egy fontos feladatra. Éreztem, hogy 
nem biztos, hogy ezt a feladatot el is fogja látni, de a felelősség által Wendell érezte, 
hogy ő is részese annak. Azzal, hogy jegyezte, kik jöttek el az órákra, vagy azzal, hogy 
uzsonnakészítésben vett részt, illetve egy kisebb jelentőségű bizottságban szolgált, 
segíthettünk neki, hogy magáénak érezhessen dolgokat.

Louie, a társaság éltetője sikeresen oldotta a feszültséget, de az a szenvedély, 
hogy mindenképpen nevetni és nevettetni akart önmagában is sokszor feszültséget 
szült. Szelíden szembesítettem ezzel a problémával, úgy hogy nem tévesztettem 
szem elől, hogy a jó humor nagyon hasznos lehet egy csoport számára. Személyesen 
megegyeztünk, hogy egy kicsit vissza kell ebből vennie. Ezzel egyidejűleg viszont, 
hasznosítottam ezt a jellemvonását azzal, hogy a férfiak szolgálati bizottságának 
tagjává tettem, és a gyülekezeti piknik szervezését rá bíztam.
 

Chris, a kritikus azonnal támadóan csapott le minden ötletre, mégsem volt 
hátráltató tényező a gyülekezetünkben. Amikor a megfelelő irányba mozdítottuk, Chris 
létfontosságú tényezővé vált a dolgok letisztázásában és a döntéshozatalban. Az ilyen 
nonkonformista emberek hiánya katasztrofális is lehet: a csupán „bólogató Jánosokból” 
álló gyülekezet nem mindig lesz az, ami a legsikeresebb szolgálattal rendelkezik. 
Sokszor a kritikus ember megállít, és elgondolkodtat, mik is a motivációid. 

Andy, a vitázó, aki a kritikussal szemben sosem segített letisztázni dolgokat. Andy 
szerep problémákkal küzdött. A felszínes vitákban mindig véghez tudta vinni, amit 
akart. Próbáltam jó képet vágni hozzá – kiszűrni a hasznosabb vitákat, és emlékezni 
arra, hogy sokszor egy-egy vita segíthet egy csoportnak talpon maradni. Ha egy 
konfliktus kezdett elszabadulni, mindig megpróbáltam a vitáinkat egy olyan harmadik 
fél bevonásával feloldani, akiben megbíztam.

A gyülekezetnek szüksége van arra, hogy kreatívan hasznosíthassa azokat a karaktereket, 
akiket Isten a gondjainkra bízott. Próbáljunk meg széndarabokat gyémántokká 
változtatni, problémákat lehetőségekké és rügyeket kinyílt virágokká. A konfliktusokba 
való közbeavatkozással és a problémás emberek ügyes irányításával a lelkészek képesek 
lehetnek arra, hogy olyan tehetségekre leljenek, melyeket az emberek jellemvonásbeli 
hibáik vakítása miatt nem lehet észrevenni. Ha ez megtörténik, alig fogjuk várni, hogy 
mikor belépünk gyülekezetünkbe, megláthassuk az Andyket, Sallyket, Wendelleket és 
mindazokat az áldásokat, amelyeket Isten belőlük akar kihozni.
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Hogyan maradj szerelmes a 
gyülekezetedbe?

Írta: Neil B. Wiseman

Ahogyan Frank Sinatra is énekelte, „Love and marriage go together like a horse and 
carriage,” azaz „a szerelem és házasság együtt járnak, akár a ló és a kocsi”. Évszázadokkal 
azelőtt viszont, hogy ezt a dalt megírták, Pál apostol olyan ehhez hasonló dalszöveget 
írt a szerelemről és házasságról, melyet talán sosem zenésítettek meg. A két dal 
viszont mondanivalóját tekintve megegyezik – a szerelem és a házasság tényleg együtt 
járnak.  

Mindezek ellenére, az apostol hozzátesz a dalhoz még néhány nagyon fontos 
összetevőt. A rövid, 11 versből álló fennkölt, bár nehéz Igeszakaszban (Efézus 5:22-
23) Pál egy tiszta, szent, sugárzó egyházról beszél; Krisztusról, mint annak fejéről; a 
kölcsönös egymás alá rendelésről, valamint a feleség és a férj közti szerelemről. Aztán, 
mintha mindez túl felfoghatatlan lenne még neki is, így ír, „Nagy titok ez, én pedig ezt 
Krisztusról és az egyházról mondom.” (Efézus 5:32, The Message)
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A szövegmagyarázók közt vita folyik arról, hogy ez a „titok” vajon a házasságra vagy 
az egyházra vonatkozik-e. Én úgy vélem, mindkettőre. Minden boldog házasságban 
élő pár tudja, hogy a házasság egyben csoda és titok, másrészt pedig egy megelégítő 
kapcsolat. Ki lenne képes megmagyarázni, miért és hogyan tud két, testileg, érzelmileg 
és hormonok szerint ennyire különböző ember, mint a férfi és nő, boldogan együtt 
élni? Pálnak igaza van – ez valóban egy óriási rejtély.  
Ahogyan olvassuk ezt az igerészt, és megpróbáljuk kicsomagolni a jelentését, nagyon 
mély fejtegetést kapunk arról, hogyan lehet képes egy lelkész boldog és szeretetteljes 
kapcsolatot kialakítani a gyülekezetével. 

Hallgasd a szíveddel, ahogyan Pál leírja, milyen szeretettel szereti az Ő egyházát, és 
bennünket Krisztus: „hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így 
állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy 
bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.” (Efézus 5:26-27, The 
Message). 

Szeretetünk soha nem lehet hasonlatos Krisztus szeretetéhez, mégis Ő a példa 
számunkra. Hogy a dolgunk még komplikáltabb legyen, vannak gyülekezetek, amikkel 
kapcsolatban úgy érezhetjük, hogy azokat könnyebb szeretni, mint másokat – és ez a 
lelkészekre is igaz. 

A szeretetkapcsolat, 
ami a szolgálathoz 
elengedhetetlen

Akár könnyen megy, akár nehezen, szükséges, 
hogy a pásztor és az emberek között 
kialakuljon egy szeretetkapcsolat, mivel a 
gyülekezet hatékonyságának alapja, hogy a 
pásztor és a gyülekezet között egészséges 
viszony legyen. Sajnálatos módon, az ilyen 
szeretet-tényező túl sok gyülekezetből 
hiányzik.

A következőkben arról fogunk beszélni, 
hogyan mélyítheti egy pásztor 
szeretetkapcsolatát saját gyülekezetével, 
és hogyan tudja magát is még jobban 
megszerettetni velük.

Kezdjük jól:
ez lehet szerelem? 

Amikor egy gyülekezethez való elhívás első 
szikráit érzi egy pásztor, akkor kell feltennie 
magának azt a kérdést, hogy „Lehet ez 
valami csodálatos dolog kezdete? Isten az, 
aki összehoz bennünket? Beillek én ide? 
Szerelem lesz első látásra? Jó az összhang?”
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Akár csak egy házasságnál, a válasz nagyon egyedi és személyre szabott. Kérdezz meg 
házaspárokat, hogyan találkoztak, és lettek szerelmesek. A történetek valószínűleg 
elég egyediek lesznek, és néha talán nevetségesek is. Sokszor még az 50 éves házasok 
is tinédzser módjára kacarásznak, miközben a történetüket elmesélik. Ahogyan 
hallgatjuk a történetet, és kapcsolatuk első adalékait megtudjuk, nem mindig tűnik úgy, 
hogy ilyesmikkel meg lehet alapozni egy erős házasságot. Mégis, pontosan ezt sikerült 
felépíteniük. Az, hogy egy kívülálló számára ez másként látszik, nem lényeges.

Ehhez hasonlóan ugyanilyen erős, vonzalommal teli, lelki-érzelmi szerelemre van 
szükség egy pásztor és gyülekezete között, még a kapcsolatuk legelején. Csakúgy, 
mint a szerelemnél, az adalékok itt is egyediek lesznek. A leendő pásztornak viszont 
meggyőződésesen vallania kell, hogy ki lehet alakítani és fenn is lehet tartani egy 
szeretetteljes kapcsolatot, máskülönben nincs értelme elvállalni az új feladatot.

Mondd, hogy szeretlek!

Mondd el a gyülekezetednek, mennyire kiváltságosnak érzed magad, hogy a pásztoruk 
lehetsz. Hallottam már olyan pásztort, aki annyira szerelmes volt előző pásztori 
küldetésébe, hogy állandóan arról beszélt az új gyülekezete előtt is. Egy vicces ember 
megjegyezte a mostani gyülekezetében, hogy „Lehet, hogy majd miután elmegy, 
jobban fog szeretni minket is…” Ezzel kimondatlanul is olyasmi utalást sikerült tennie, 
hogy talán nemsokára pont ennek kellene megtörténnie.

De van ennél jobb út is. Beszélj a gyülekezethez, majd nézd meg, mennyi jó származik 
abból, amikor szeretetet kommunikálsz feléjük. Minden szeretetteljes szó emlékezteti 
az embereket Jézus szeretetére, és minden egyes ilyen szó bumeráng módjára fog 
működni: akit az ilyen szeretet eltalál, az vissza fogja adni a pásztornak. Minden ilyen 
szó erősíti is a lelkét annak, akitől származik.

Gyakorold otthon és a dolgozó szobádban ezeket a szavakat, hogy habozás nélkül 
kimondhasd, „Szeretlek az Úr szeretetével!”

Köszönd meg nekik, hogy szeretnek téged!

Néhány pásztor állandó félelemben él, mert azt hiszi, hogy gyülekezete nem tesz annyit 
érte, mint amennyit a város másik végében lévő gyülekezet tesz a saját pásztoráért. 
Az ilyen hozzáállás legalább annyira ostobaság, mint összehasonlítani két jegygyűrűt, 
hiszen a legolcsóbb lehet, hogy a legnagyobb szintű elkötelezettséget és szeretetet 
szimbolizálja.

Más pásztorok úgy gondolják, hogy gyülekezetüknek királyként kellene őket kezelnie. 
Sok középkorú, vagy annál idősebb pásztor véli úgy, hogy „megtették már, amit kellett”, 
és a gyülekezet is tartozik nekik valamivel a sokévnyi szolgálatért. Ez a hamis kép nem 
hasonlít arra az áldozatra, engedelmességre és a saját magunk feladásására, mely a 
Keresztnél kezdődik.

Gondold át, milyen gazdag vagy — a Király gyermeke vagy, és a Király népét szolgálhatod. 
Az Ő pulpitusáról prédikálunk, és az Ő irodájában dolgozunk. Minden nap a Királyt 
képviseljük a népe előtt. Az Ő szavait szóljuk, és gondoskodunk az Ő gyülekezetéről. 
Viszont, mindig emlékeznünk kell arra, hogy a Király nem mi vagyunk. A Királynak nem 
szándéka, hogy akármelyikünket is felmagasztalják vagy kényeztessék.
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Légy méltó a tiszteletre! 

Minden pásztor ismeri a bibliai intést, amelyet Iste az ő népének ad, hogy tiszteljék lelki 
vezetőiket. Pál nyomatékot ad ennek a tiszteletnek két levelében is. A Thesszalonikai 
levélben azt mondja, „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik 
fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért 
nagyon becsüljétek őket.” (1Thesszalonika 5:12-13, The Message).

A Timóteusnak írt első levelében is tiszteletről, sőt, kétszeres tiszteletről beszél: „A 
vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, 
akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak.” (5:17)

H.B. Londonnal együtt a Pastors at Greater Risk [„Pásztorok nagyobb kockázatnak 
vannak kitéve” – a ford.] című könyvünkben elmesélünk egy történetet egy laikus 
gyülekezeti vezetőről, aki minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a gyülekezete 
a legnagyobb tiszteletet, sőt, dupla tiszteletet tanúsítson új pásztoruk felé. Aztán 
megkérdezte a gyülekezeti tanácsadót, aki az új pásztort ajánlotta a gyülekezet 
számára, hogy „van valaki, aki néha emlékezteti a pásztorokat arra, hogy a Bibliában 
szereplő, tisztelettel kapcsolatos igerészeknek két oldala van?”

Ez a hűségesen eljáró nem hivatásos vezető teljesen jól látta a dolgot. A Biblia azt 
írja, hogy a pásztor oldaláról a tisztelet azért jár, hogy a pásztor keményen dolgozik, 
vezeti a gyülekezetet, és inti, irányítja Isten népét. A kétszeres tisztelet azoknak jár, 
akik tanítanak és prédikálnak. 

A mindennapi élet során sokszor elhomályosul 
előttünk az a kép, hogy az Úr szolgálatára lettünk 
kiválasztva. Meg kell, hogy újuljon bennünk 
a felelősségérzet, hogy jól tudjuk végezni a 
szolgálatunkat, és Istennek is tetszen az, amit 
teszünk. Ezzel pedig, ahogy pásztori szolgálatunk 
végső elszámolhatósága is mélyülni fog 
gondolatainkban, hosszútávú gondolkodásunk is 
átalakul. 

Feltétel nélkül szeresd az 
embereket!

Értékeld az embereket úgy, mint Isten kegyelmének 
élő bizonyítékait. Az újszövetségi gyülekezet 
alapvető megkülönböztető jegye, hogy képes 
meggyógyítani széthullott emberi kapcsolatokat, 
megszüntetni romboló félreértéseket, 
képes a teljes szívű megbocsátásra, buzdít a 
valóságos közösségre, és motivál a hatékony 
bizonyságtételre.

Isten az Ő egyházát emberek számára találta ki, és nem felekezetekben vagy teológiai 
rendszerekben, szociális tevékenységekben vagy pásztorokban gondolkodott. Azt 
akarja, hogy az egyház nyerjen meg embereket, formálja őket, és a világban végzett 
missziós szolgálatba bevonja őket. 
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Egy veterán pásztor azt mondta, hogy, a „bárányok elsődleges célja az, hogy 
bonyolulttá tegyék a pásztor életét, és nincs szükségük arra, hogy ezt bárki 
megtanítsa nekik.” 

Ha arra akarunk várni, hogy az emberek olyanok legyenek, amilyenné mi szeretnénk, 
hogy váljanak ahhoz, hogy szeretni is tudjuk őket, akkor lehet, hogy nagyon sokáig 
kell még várnunk. A mi feladatunk az, hogy Isten kegyelméből szeressük őket úgy, 
amilyenek, miközben hiszünk abban, hogy változhatnak.

Ne érjen váratlanul az emberek sokfélesége! Vannak nagyon nagylelkű emberek, mások 
veszekedősek vagy épp szelídek. Vannak egész bolondos emberek, csodálatos, vagy 
igen furcsa emberek is. Van, aki kifejezetten érzékeny, mások nagyon önközpontúak, 
megbízhatóak vagy szinte már hitványak; mások hálásak vagy sértődékenyek. Mégis, 
mindannyiuknak szüksége van egy pásztorra, aki szereti őket annyira, hogy megmutassa 
az Istenhez való hazavezető utat.

C.S. Lewis felnyitotta előttünk a sokféleség pozitív lehetőségeit: „Mivel az egyház nem 
olyan emberek társasága, akik természetes jellembeli hasonlóságaik következtében 
egyesültek, hanem a Krisztus Teste, amelyben bár minden tag különböző, mégis közös 
életet élnek, és egymást kiegészítik, illetve segítik”(1) 

A gyülekezet az emberekért van. Higgy bennük! Törődj velük, és segíts nekik, hogy 
felfedezzék lehetőségeiket!

Kötelezd el magad az élethosszig tartó udvarlásra!

Egy helyi vasárnapi lapban jelent meg a következő történet. Egy nyolcvanas éveinek 
vége felé járó idős embert kérdeztek meg, aki a 67. házassági évfordulóján volt túl, 
hogy milyen tanácsot tudna adni fiatal férjek számára?
Ez volt a válasza: „Azt kell állandóan tenned, ami a legelején megtettél ahhoz, hogy 
megnyerd a szívét!” Ebből a tanácsból pásztorok is meríthetnek a gyülekezet felé 
tanúsított szeretetükre nézve.

És mi van azokkal az időkkel, amikor a szerelem érzése úgy tűnik, elpárolog? Ann Landers 
egyszer így tanácsolta olvasóit: „Cselekedj szeretettel, és az érzés majd követni fogja!”

Prédikálj a szeretetről!

Lapozd fel a Bibliában a szerelemről szóló részeket, és tápláld a lelkedet ezekkel. 
Tanítsd meg az embereidnek újra és újra, hogy az egymás iránt érzett szeretetünk 
Isten irántunk való szeretete miatt természetesen növekedhet. Mutass rá nekik, 
hogy a szeretet egy ajándék, melyet Istentől kapunk, és tovább adhatunk azoknak, 
akik körülöttünk vannak. Próbálj kiépíteni egy szellemi légkört a gyülekezetedben, 
mely betölti ezt a bibliai kihívást: „éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett 
minket, és önmagát adta értünk!” (Efézus 5:2, The Message).

Válj kiteljesedett emberré!

Számít az ember jelleme. A jámborságot elvárják az embertől. Az ember cselekedeteinek 
a saját lénye az alapja, és a jellem a viselkedés forrása. A legtöbb gyülekezet – ha 



43

választaniuk kellene egy igazán hozzáértő és egy „szent” pásztor közt – a „szentet” 
választaná.

Olyan korban élünk, amiben eddig soha nem látott mértékben találunk problémás 
és összetört életeket. Az ilyen, fájdalom sújtotta, összezavarodott, összekuszált életű 
emberek számára a gyülekezet gyakran a végső állomást jelenti. És micsoda menedék 
lehet ez számukra! Ennek eredményeként sokan teljesen új életet nyernek Krisztusban 
– egy olyan életet, mely teljes változást és új kezdetet jelent. Azonban ahogyan az idő 
múlik, sokak megrekednek egy-két állandósult problémával, egy-egy rossz szokással, 
sebekkel, érzékeny területekkel vagy egy titkos bűnnel. Ha ilyen csoport tagja vagy, 
tégy meg mindent, hogy segítsd az ilyen emberek gyógyulását!

Az összetörtség gyógyulásán túl ott van még annak a szükségessége is, hogy teljes 
mértékben Istenre hagyatkozzunk. A lelkész, aki emberi erőből próbál szolgálni, nem 
képes többet nyújtani, mint egy ügyvéd, egy mérnök vagy egy orvos. Ami igazán 
győzedelmessé és hatékonnyá tehet bennünket, és segít meggyőzni az embereket 
arról, hogy amit prédikálunk az igaz és valóságos, az a plusz – az Isten kegyelme, 
jelenléte és ereje – ami bennünk van. 

Pál Apostol kihangsúlyozta azt, milyen fontos, hogy teljesek legyünk. A Timóteusnak 
írt első levélben olvashatjuk ezt az erőteljes összegzést: „Senki meg ne vessen ifjú 
korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, 
hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az 
igehirdetésre, a tanításra.” (4:12,13, The Message).

Tégy meg egy szívességet a gyülekezetednek: 

próbáld megérteni saját magadat!
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Hogyan gondolkozol? Mik a valószínűen várható reakcióid? Mi az életed mozgató 
ereje? Mik a szándékaid?

Saját magunk megértése fontos kulcs ahhoz, hogy másokat is megértsünk. Vond 
kérdőre magad saját indítékaiddal kapcsolatban. Miért tettem ezt? Tégy fel magadnak 
keresztkérdéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan vezetsz le egy-egy megbeszélést. 
Ellenőrizd, hogyan költöd a pénzedet. Ezek mind nagyon sokat árulnak el a jellemedről. 
Vond kérdőre magad, hogy manipulálod-e úgy az adminisztratív feladatokat, hogy azok 
nálad kössenek ki, majd igazold tetteid úgy, hogy azokat Isten akarataként könyveled el.

Tekints úgy elhívásodra, 
mint az Istentől kapott feladatra! 

Pál Apostol úgy tekintett munkájára, mint amit az Istentől kapott. Például a 
Galáciabelieknek azt mondta, „De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől 
fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, 
hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel.” (Galata 
1:15,16).

Micsoda kijelentés! Vess egy pillantást az apostoli elhívás alkotóelemeire: mielőtt 
megszületett volna, Isten már kiválasztotta erre a szolgálatra, kegyelemből hívatott el, 
megbízható volt, és örömöt nyert abból, hogy Jézus nyilvánvalóvá válhatott az életében 
és szolgálatában, valamint isteni elhívást kapott a pogányok felé, akik valószínűleg 
saját kora zsidó emberei voltak.

Az isteni elhívás erőt, méltóságot és motivációt ad az ember szolgálatához. Segít, hogy 
kialakuljon bennünk a missziós tudat és az abban való bizonyosság, hogy Isten embere 
megkísérelhet és véghezvihet olyan dolgokat is, melyekről nem is álmodott volna, hogy 
véghez tudja vinni. A megélt elhívás felhatalmaz a prédikációra, a hosszútűrésre és 
erővel ruház föl, hogy szeretni tudjunk mindenkit, akit az Úr szeret – vagyis, mintenkit, 
akivel csak találkozunk.

Élvezd szolgálatodat úgy, hogy az életformává váljon!

Habár a szolgálatot fel lehet fogni hivatásként és ELhivatásként is, lényege akkor is 
a legnagyobb cél, ami az embereknek adathatott. Csak úgy, mint a szülői felelősség, 
a pásztori szolgálat napról napra, évről évre folytatódik. A szolgálat ezen realitását 
boldogan elfogadhatjuk, vagy rugdosva és kiabálva ellenállunk neki, attól még tény 
marad..

Ne váljon belőled elszigetelt szakember!

A lelkészek néha olyan tanítást kapnak, hogy egyfajta szakmai elszigeteltségben 
kell élniük. Engem például még erre tanítottak. Az egész tanítás lényege az, hogy 
mindenkivel felszínes kapcsolatot alakíts ki, és senkit ne engedj közel magadhoz. Azzal 
magyarázzák ezt, hogy ha nem engedsz senkit közel magadhoz, senki nem lesz majd 
féltékeny a jó kapcsolataidra. Plusz, ha az embereket túl közel engeded, összetöri a 
szívedet majd az, amikor tovább kell állni.

Elég nevetséges ez a logika, nem?!
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Első pásztori munkám utolsó napjaiban követtem is ezt a már bevett, és akkoriban 
széles körben elterjedt elszigetelődési szokást. Bejelentettem, hogy „Isten akaratából 
egy új feladatot kell ellátnunk, el kell mennünk, ami azt jelenti, hogy nem írhatunk, 
vagy kaphatunk leveleket, üdvözlő lapokat, és telefonon sem beszélhetünk többet az 
itteniekkel.”

A gyülekezet egyik idősebb hölgye ezt felettébb furcsálta. Nem sokkal azután, hogy 
berendezkedtünk az új gyülekezeti helyünkön, megszületett az első gyermekünk. Két 
héttel a születése után a kisbabánk kapott egy levelet ettől az idős hölgytől. Sok más 
dolog mellett ez állt a levélben: „Apukád azt mondta nekünk, hogy nem írhatunk neki, 
így neked írok. Kérlek, mondd meg anyukádnak és apukádnak, hogy nagyon szeretjük 
őket, és mindig is szeretni fogjuk.”

Lehet, hogy legtöbb szorongás, ami a pásztori szolgálat alatt kialakul, a szociális 
elszigetelődésnek tudható be? Míg a szeretetről, közösségről, gyülekezetről beszélünk, 
a gyanakvást, a magányt és az individualizmust gyakoroljuk.

Kérd el Istentől az ő látását megbízásodra nézve!

Amikor Isten elküld egy helyre, ő arról a helyről már mindent tud, ismeri képességeidet 
is, hátteredet és és a benned rejlő lehetőségeket. Amikor felajánlanak neked egy 
pásztori megbízatást, vagy éppen elfogadtál egyet, amiről úgy tűnik, hogy Isten akarata, 
kérdezd meg magadat, Isten mit kíván tőled, hogy véghezvigyél azon a helyen. Amikor 
Isten küld valahová, ott kell maradnod azon a helyen, amíg Ő a tervét véghez nem 
vitte.

Oszd meg álmaidat, ötleteidet, és kreativitásodat!

Sokszor úgy tűnik, hogy a gyülekezeteket hihetetlen módon megkötik saját 
hagyományaik. Elképesztő, és szinte már vicces is belegondolni, hogy valójában a 
legtöbb dolog, amit ma hagyománynak tartunk, az egy régebbi korszakban valami 
új, izgalmas dolognak indult. Az olyan szokások, mint a Vasárnapi iskola bevezetése, 
a modern missziók, valamint a délelőtti istentisztelet 11:00 órára tétele, hogy a 
farmerek előtte még be tudják fejezni reggeli munkáikat, valamikor óriási újdonságnak 
számítottak. Az akkori emberek pedig valószínűleg azt mondhatták, hogy „Na, így még 
sosem csináltuk azelőtt!”

Az, hogy jövőnket, múltunkat és jelenünket egészséges egyensúlyban tartsuk 
szolgálatunk során, nagyon kemény feladat. Minden gyülekezetet és személyt formál 
saját története. A hagyományokat tiszteletben kell tartani, és néha a változás csak 
lassan ér el. Mindez idő alatt, a jelen fontos, és a jövő olyan fényes, mint Isten 
ígéretei.

Néhány lelkipásztor egész életében egy olyan jövőt szeretne elkerülni, ami valójában 
el sem jön. Mások a jelenben élnek, anélkül, hogy törődnének azzal, ami volt, vagy 
álmodoznának a jövőről. Gyakran olyan a munkájuk, mint a vágott virág – nagyon szép, 
de nincs gyökere. Jó ellenszer gondolni múltra, jelenre, jövőre, mint történelemre, 
reményre és elért célokra, és kreatívan gondolkodni róluk. Minden nap jó nap lehet 
az Istennel való közös szolgálatban, ha tudjuk, mihez kezdjünk vele.
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Nevelj nagyszerű embereket!

Évtizedeken keresztül a gyülekezeti növekedés és az evangelizációs programok 
lehetővé tették, hogy nagyszerű gyülezetek alakuljanak ki. Lehetséges, hogy amikor a 
gyülekezet csodás embereket nevel, az ő kapcsolatuk az Úrral és egymással nagyszerű 
gyülekezeteket kialakulását fogja eredményezni?

Nevelj nagyszerű embereket az 
által, hogy bátorítod őket arra, hogy 
odaszánják magukat egy nagy célra. 
Egy költő így fogalmazta meg: „Add 
magad egy nagy célra. Lehet, hogy 
nem leszel nagyon hasznos a cél 
szempontjából, de a cél rengeteg jót 
fog veled tenni.”

Értékeld az embereket, 
amikor a gyülekezetbe 
jönnek!

Minden istentiszteletnek könnyen 
felismerhető értéket kell adnia azok 
életéhez, akik eljönnek. Minden 
embernek joga van hozzá, hogy 
tanítást kapjon, hogy bátorítsák, és inspirációt kapjon, amikor a gyülekezetbe jön. 
Az embereknek szüksége van az útmutatásra, az inspirációra, a bátorításra és a 
reménységre. Nincs szükségük a korholásra, a bántásra, vagy arra, hogy leereszkedve 
beszéljenek velük. Ez mind úgyis elégszer történik meg a világban. A gyülekezeti 
istentiszteletre sokkal többen fognak ellátogatni, ha azokat aktuálisabbá, inspirálóbbá 
és kevésbé unalmassá tesszük. Ahogyan készülsz az istentiszteletre, kérdezd meg 
magadtól is, Istentől is: mit szeretnének kapni az emberek a gyülekezetben a következő 
alkalommal?

Légy a szeretet képviselője 
a hívők válságos időszakaiban!

Minden embernek át kell élnie olyan dolgokat, mint valakinek az elvesztése, balesetek, 
betegségek vagy mikor az ember teljesen összetörik. Az, hogy Jézust testben és lélekben 
is képviseljük emberek felé, mikor óriási szükségek szorongatják őket, a keresztény 
szolgálat egyik központi felelőssége és feladata. Légy ott velük! Menj el hozzájuk 
szeretetben és látogasd meg őket gyakran, amíg a válságos időszak véget nem ér! Ha 
így teszel, akkor azok, akik ilyen völgyön mennek keresztül, örökre szeretni fognak. 
Amikor mások szemtanúi lesznek annak, hogy szeretetet és gondoskodást nyújtasz 
azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá, annak az lesz a következménye, hogy 
az egy egész gyülekezetben megnövekszik a hitelességed. 
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Tartsd becsben keresztény szolgálatodat, 
mint Isten szeretet ajándékát!

Manapság sok gyülekezetbe járó ember lelki értelemben véve túlsúlyos a rengeteg 
„gyors kajától”, és mert nem esznek elég húst és tartalmas ételt. Sokkal több gyakorlatot 
kéne végezniük az emberek felé végzett szolgálat terén!

Sok lehetőség rejlik a keresztény szolgálat három alapvető fókuszában. Gondolj úgy 
rájuk, mint a háromlábú szék lábaira. Először is, a szolgálat az, amit mi teszünk Istenért. 
Másodszor, szolgálat az, amit mi teszünk másokért. Harmadszor — egy gyakorta 
figyelmen kívül hagyott összetevő — amikor másoknak szolgálunk, mi magunk is 
gazdagodunk lelkileg.

Amikor prédikálunk, Istennek prédikálunk, hogy az emberek jobban megismerhessék 
Őt. De mikor prédikálunk, az Ige megvizsgál bennünket is, és jobbá tesz, és lelkünk is 
növekszik a folyamatban.

A vasárnapi iskolai tanító Istent szolgálja, miközben embereket tanít arra, hogyan 
alkalmazzák a Bibliát a mindennapi életben. De eközben saját maga is növekszik. Az 
ilyen látásmód már nem feladatként és kötelezettségként tekint a szolgálatra, hanem 
kiváltságnak és áldásnak veszi.

Fogadd el és vond be az erős embereket!

Sok pásztor úgy érzi, hogy az erős, hozzáértő emberek veszélyt jelentenek számukra. 
Sokan nagyon kényelmetlenül érzik magukat, ha valaki felteszi azt a kérdést, hogy 
„Miért?” Sok lelki vezető megkérdőjelezi azoknak a szellemileg erős embereknek a 
motivációit, akik azt akarják, hogy a dolgok tökéletesen és hatékonyan működjenek. 
Két olyan fontos tényező van, amely egy gyülekezetet meggátolhat a fejlődésben: 
ha a szellemileg erős embereket képtelenek vagyunk jól kezelni, illetve ha minden 
szolgálatot vagy programot mi magunk akarunk kontrollálni. Ha valaki azt érzi, hogy 
neki kell ellenőrzése alatt tartania a gyülekezeti élet minden részletét, az a gyülekezet 
növekedésének megállását fogja eredményezni, és nagyon demoralizáló hatással lesz 
a gyülekezetre. 

Vezesd az Isten családját!

A biológiai értelemben vett családok szörnyű ostrom alatt állnak. Szinte mindenki 
segítségre szorul, hogy megerősíthesse családi életét. Sokaknak van szüksége 
pótcsaládra, ami helyettesítheti azt a családjukat, ami sosem létezett, vagy amit 
elveszítettek. Sok ember él összetört szívvel. A mai világban minden eddiginél 
nagyobb mértékben van szükség egy szerető gyülekezet elfogadására, támogatására, 
az elszámoltathatóságra, és az ott szerzett barátokra. Nevezheted akárhogy azt a 
lehetőségedet, hogy az Isten családját vezetheted: te vagy a klán feje, az elveszett, 
kiterjedt család vezetője, a pótcsalád megalapítója, vagy az Isten családjának pásztora. 
A lényeg, hogy a munkát elvégezd, és segítsd elő a törődő kapcsolatok kialakulását.

A szolgálat óriási lehetőségeket nyújt arra, hogy szeressünk, és minket is szeressenek.
Emlékszel milyen voltál, mikor az elhívást kaptad? Emlékszel, hogyan használta fel Isten 
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a te iránta érzett szeretetedet, hogy megláthasd az Ő világában lévő szükségeket? 
Micsoda meghatározó pillanat volt ez a te szolgálatodra nézve! Azon a napon a 
Mindenható Úr idegen területekre hívott téged, azzal az ígérettel, hogy veled lesz, 
erővel ruház föl, és feltétel nélkül fog szeretni téged.

Sok igerész segít megérteni számunkra a lelkészi szolgálatot. Más igeszakaszok a 
feladatot és a szükséget hangsúlyozzák, de újra és újra előjön, hogy szolgálatunk 
motivációja, létformája és értelme a szeretet kell, hogy legyen.

A szeretet fontossága és elsődlegessége tisztán látható Jézus válaszából, melyet akkor 
ad, mikor a tanítványok megkérdik tőle, „Mi a legfőbb parancsolat?” 
Jézus ezt mondta ekkor: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes erődből és teljes elmédből. Ez az első, és legfőbb parancsolat. A 
második pedig hasonló az elsőhöz: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
Ezek után hozzátett még egy lenyűgöző összegzést: „E két parancsolattól függ az 
egész törvény és a próféták.” (Máté 22:37–40). Jézus nagyon fontosnak tartotta azt a 
szeretetet, melyet Istennek és felebarátainknak adunk.
Jézus példáját követve Pál szintén szolgálatunk központjává tette a szeretetet, mikor 
ezt írta: „Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.” (1Korintus 
13:7).

Miután elolvastuk ezeket a részeket, olyan bizonyítékunk van, amely nem vitatható 
többé: a szolgálat Isten felé, felebarátunk felé, és a magunk felé kimutatott szeretet. 
Ez az Isten és felebarátunk felé való szeretet életre szóló jegyre jogosít fel bennünket 
magánjellegű és nyilvános helyekre, illetve szomorú és vidám helyekre egyaránt. Jézus 
iránt érzett szeretetünk lehetőséget nyújt nekünk, hogy képviseljük Őt esküvőkön, 
temetéseken, bemerítéseken, kórházak folyosóin, Úrvacsora vételekor, dicsőítő 
alkalmakon, és prédikációk során. A pásztori szolgálat örömét és kalandjait újra és újra 
hangsúlyoznunk kell olyan szavakkal, mint a gyönyörűség, boldogság, öröm, derű és 
az örökre szóló dolgok beteljesítése. Egy pásztor sokszor egy hét leforgása alatt több 
olyan dolgot láthat, amit Isten cselekszik, mint más egy egész élet során!

A Krisztus iránt érzett szeretetünk segít, hogy szolgálatunk irányt ne tévesszen. Amikor 
a szeretet tüze úgy tűnik, kis lángon ég, gondold át életed, és a valóságot, és ismét 
nagy lángra gyúl. Amikor ezt elvégzed, meglátod, hogy Isten szeret téged, és ha nem 
is mind, de legtöbb ember a gyülekezetedben szintén szeret téged.

Karjaiddal öleld át saját pásztori szolgálatodat: Szeresd az embereket, akiket Isten 
bízott rád, hogy feléjük szolgálj, és ők olyan szeretettel fogják viszonozni neked ezt, 
amit legmerészebb álmaidban sem képzeltél!

Felhasznált irodalom
1. Wayne Martindale, and Jerry Root (Contributors), The Quotable Lewis, 
(Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1989), 105.

Neil B. Wiseman író, szónok és tanár. Ezen kívül a Small Church Institute 
alapítója és igazgatója. Otthona Overland Park, Kansas államban van.
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D.L. Moody 
és a 19. századi 
tömegevange-
lizációk
Írta: William P. Farley

1871-ben, Sarah Cooke és Mrs. Hawxhurst 
elmentek a gyülekezetbe, ahol a 34 éves D.L. 
Moody volt a lelkész. Annak ellenére, hogy nagyon 
megfontoltnak és őszintének tűnt, ez a két asszony 
meg volt győződve arról, hogy hiányzik a férfiból valami 
fontos – a szellemi erő. Így, leültek az első sorba, és imádkozni 
kezdtek.

A két asszony megosztotta Moody-val mindazt, amiről meg voltak győződve vele 
kapcsolatban, és elkezdtek imádkozni vele együtt is a szellemi erőért. Moody ezek 
után egyre inkább vágyakozni kezdett Isten ereje iránt. Egy nap „könnyek és nyögések 
közt hánykolódott a padlón, és Istenhez kiáltozott, hogy megkapja a Szentlélek tűzzel 
való keresztségét.”1

Mialatt New Yorkban volt üzleti úton, a Szentlélek ereje leszállt rá. Moody így írta 
le az eseményt: „Egy nap New York városában voltam – ó, micsoda nap volt! – nem 
tudom leírni, ritkán is nevezem meg az eseményt; talán túl szent élmény ahhoz, hogy 
egyáltalán megnevezhessem. Pálnak volt egy élménye, amiről 14 éven át nem beszélt. 
Csak annyit mondhatok, hogy Isten kijelentette magát nekem, és olyan módon 
tapasztaltam meg az Ő szeretetét, hogy meg kellett kérnem, hogy tartsa ki a kezét 
és óvjon meg.”2 Moody bizonyos volt, hogy ha Isten nem tartotta volna ki a kezét, 
belehalt volna a megtapasztalásba. 

Néhány hónappal később, 1873-ban, egy prédikációs utat tervezett a Brit Szigetekre. 
Vele tartott új barátja, és egyben énekes vezetője, Ira Sankey is. Moody elkezdett 
prédikálni, és valami megváltozott. „A prédikációk nem voltak másak, - jegyezte meg. 
Nem adtam elő semmilyen új igazságot, mégis százával tértek meg az emberek. Nem 
akartam többé visszamenni oda, ahol azelőtt az áldott [New York-i] élmény előtt 
voltam; ha az egész világot adták volna oda érte, olyan lett volna, mint egy kis porszem 
a mérleg másik oldalán.”

Így kezdődött tehát D.L. Moody Szentlélek által megerősített szolgálata. Angliai 
útja előtt alig ismerték. Onnan viszont nagyon gyorsan elterjedt, hogy szolgálatát 
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természetfeletti erő kíséri. Amikor visszatért Amerikába, már nemzetközi híresség 
volt.

Olyan nagy volt ez az erő, amellyel szolgált, hogy egyesek úgy hivatkoztak az 
eseményekre, mint a „Harmadik Nagy Ébredés”-re. Az elkövetkező negyed 
évszázadban beutazta az egész angol anyanyelvű világot. Hozzávetőlegesen 100 millió 
embernek prédikált, főiskolákat, iskolákat alapított és otthagyta ujjlenyomatait a 19. 
századi Protestantizmuson. Bámulatra méltó volt. „Nem volt diplomája, nem járt 
felsőoktatásba, de alapított három iskolát. Teológiai képzés nélkül teljesen átformálta 
a Viktória korabeli kereszténységet. Rádió és televízió segítsége nélkül ért el 100 millió 
embert.”3 

Az akkori idők

„A világ története, - ahogyan írta Thomas Carlyle - gyakorlatilag nagy emberek 
élettörténete”4 Ebben az értelemben, a 19. századi keresztény történelmet nem 
érthetjük meg teljesen anélkül, hogy ne vetnénk közeli pillantást D.L. Moody-ra, illetve 
nem becsülhetjük meg őt eléggé anélkül, hogy ne értenénk meg azt a kort, amelyben 
élt. 

Moody egy olyan mezőgazdaságra épülő világba született bele, amely bő ezer évig 
alig változott valamit. Ezzel ellentétben életét egy olyan történelmi időszakban élte 
le, amelyet a féktelen változások szelei kavartak fel: városok duzzadtak fel, ahogyan a 
mezőgazdasággal foglalkozók száma egyre csökkent. 1899-ben történt halála idején az 
Egyesült Államok már egy teljesen eliparosodott nemzetté vált. Korosztálya szemtanúja 
lehetett a távírókészülék feltalálásának, a vasútnak, az óceánjáró gőzhajóknak, és 
különböző bacilusok és baktériumok felfedezésének.

Korszakos teológiai változások hajnala is volt ez az időszak. A metodista arminianizmus 
legyőzte Amerika New England-i atyáinak kálvinista ortodoxizmusát. Moody, életének 
későbbi évtizedeiben megláthatta a pre-millenializmust, Keswick egyre növekvő 
népszerűségnek örvendő „magasabb rendű élet” teóriáit a megszentelődésről, 
a Szentlélek iránt tanúsított megújult érdeklődést, és a „Szentség Mozgalom” 
kezdeteit.

Moody személyisége beleillett ebbe a mindent felforgató változásokkal teli világba. 
Bizonyos értelemben, a 19. századi szabadon futó kapitalista Amerikájának 
plakátragasztó futára volt. Mint aki az üzletben sikeres volt, Moody-t amolyan „Horatio 
Alger féle figurának” tartotta George Marsden is: „A fiú, aki szerény körülmények közt 
nevelkedett, és aki kezdeményező készsége és képzelőerejének köszönhetően sikerre 
tett szert. Ebben az értelemben ő saját korának a nagy alakja volt.” 5
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Életrajz 

Moody 1837-ben született Northfieldben, Massachusetts államban. Négy éves volt, 
amikor az édesapja meghalt. Édesanyja nagy szegénységben, de erkölcsösen nevelte 
fel őt és hét testvérét – innen hívta el őt később Isten. Egy álmos massachusettsi 
faluban nőtt fel, így alig járt iskolába leszámítva az általános iskolát. Édesanyja az 
Unitariánus Egyházban kereszteltette meg.

1854-ben, 17 évesen Moody elment otthonról, és Bostonba költözött, ahol cipőárusként 
dolgozott. Szerette a társaságot, magabiztos volt, szorgalmas és optimista. A Boston 
Congregational Church egyik vasárnapi iskola tanítóján keresztül ismerte meg és 
fogadta be Krisztust. Ironikus helyzet, hogy amikor az egyház tagjává szeretett volna 
válni, a gyülekezet vénei a kérését elutasították. Unitárius előélete nem látta el 
túlságosan jó bibliai alapismeretekkel. Egy évvel később a vének elfogadták újbóli 
tagsági kérelmét. 

Chicago akkoriban egy nyüzsgő, 80.000 főt számláló város volt a nyugati határvidéken – 
egy dinamikus üzleti központ. 1856-ban Moody odaköltözött, hogy hírnevet szerezzen 
és szerencsét próbáljon. Ekkor 19 éves volt. Eldöntötte, hogy gazdag akar lenni, és 
szinte azonnal sikerré vált minden a kezében. 23 éves korára már 8,000 dollár volt a 
vagyona (ez ma kb. 800,000 dollárnak felelne meg).6 Mai értékkel számolva félmillió 
dollár volt az évi keresete. Mialatt Chicagoban élt, vasárnapi iskolában is dolgozott, és 
csatlakozott a helyi YMCA-hez – egy olyan szervezethez, amely nagy hatással volt rá 
még Bostonban.

1860-ban Moody feladta üzleti ambícióit, és teljes idejű gyermek-evangelista 
szolgálatba állt a YMCA-nél. Habár Moody nagyon energikus volt, szolgálati készségein 
még dolgozni kellett. Korai éveiben „minden volt csak folyékony beszélő nem” 
jegyezte le D.O. Fuller. Egy hét közepén végzett szolgálat után, amely során csak pár 
szót próbált szólni, valaki azt tanácsolta neki, 
hogy leghatékonyabban úgy tudná Istent 
szolgálni, ha meg sem szólalna.” 7

Moody beindított egy vasárnapi iskolát, 
amely arra szolgált, hogy elérje észak-
Chicago nyomornegyedeinek gyerekeit. 
Életrajzírója megjegyzi, hogy „feladatát olyan 
elkötelezettséggel és elhatározottsággal 
végezte, mely szinte már félelmetes 
céltudatosságról árulkodott.” 8 Hirtelen 800-
ra növekedett a heti istentiszteleti látogatók 
száma. Ahogy a tizenévesekből felnőttek 
váltak, Moody úgy alakította a gyülekezetet, 
hogy minden lelki szükségüket betölthesse, 
és azon kívül a szüleikét is. Ez volt a fő 
szolgálata az 1860-as években.

1862-ben Moody feleségül vette a 19 éves 
Emma Revellt. Moody meglehetősen nyers 
és bárdolatlan volt, műveletlen és semmi finomság nem volt benne. Emma viszont 
kulturált volt, és kifinomult. Az ő hatására Moody gyorsan elsajátította a társas 
érintkezés alapjait, amelyek később kiváltképp fontosak lettek a szolgálatában. 
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Mindezek mellett Emma kézben tartotta teljes levelezését is, a családi kasszát, valamint 
felnevelte három gyereküket is. Ő volt Moody sikerének gerince.”9

1873-as „Szentlélek keresztsége” után (mivel így nevezte az eseményt innentől 
kezdve), a szolgálata drámai változáson ment át. Amikor az Isten ereje először jelent 
meg számára, Moody megrémült. Sosem tapasztalta előtte, és nem tudta mit kell 
tennie. Egy szemtanú így mesélte el: „Egy nagy kápolnában gyűltek össze emberek, 
hogy őt hallgassák; mély benyomást tett. Pont akkor jöttem az esti istentiszteletről, 
ahol minden sor, minden állóhely tömve volt, minden sekrestye és előcsarnok, és még 
a pulpitus lépcsői is régen megteltek fél órával a kezdés előtt. A Szentlélek hatalmasan 
működött: bűnösök az élet minden területéről elkezdték buzgón keresni az Urat, és 
az Anglikán Egyház minden testvére és testvérnője, a szerzetesek és minden felekezet 
arra kényszerült, hogy jöjjön, és beszéljen, imádkozzon ezekkel az emberekkel.”10 A 
Brit körút 4 hónapos londoni tartózkodással ért véget. Néhányan úgy tartják, hogy 
felbecsülhetően 2,5 millió embernek beszélt, mialatt ott tartózkodott.
„Amikor Moody és Sankey hazatértek a körút után, mely 1873-tól 1875-ig tartott, 
jóformán nemzeti hősök voltak.” Jegyzi meg George Marsden. 11 Több meghívás 
érkezett, hogy keresztes hadjáratokat tartsanak – Brooklynból, Philadelphiaból, New 
Yorkból és más fontos észak-amerikai központból. Élete hátra lévő részében sok helyre 
utazott (páran 1.000.000 mérföldre becsülik az általa megtett missziós utak hosszát), 
és ébredési prédikációkat tartott óriási tömegeknek.

Moody szolgálatát gondos előkészületek, helyi gyülekezetek együttműködése, és 
hatékony, fejlett publicitás jellemezte. Ilyen értelemben, kifejlesztette azt a sémát, 
amit később a 20. században más, 20. századi tömegevangelisták is használtak, mint 
pl. Billy Graham és mások.

Moody viszont nem egyszerűen csak prédikált. Az 1870-es évek vége felé a benne 
mozgó evangélista erők kissé lenyugodtak. Tervbe vette, hogy teljes munkaidős 
evangélistákat és munkásokat képezzen, és így a keresztény oktatás felé fordult. 1879-
ben alapított egy lányiskolát Northfield-ben, Massachusetts államban. Ezt követte egy 
fiúiskola megalapítása 1881-ben Mount Hermonban. 1886-ban Chicagoban indított 
egy Bibliaiskolát, hogy pásztorokat képezzen, amit halála után átneveztek, és a The 
Moody Bible Institute nevet kapta.

Ezek mellett elkezdett kiadással is foglalkozni. Az 1880-as években saját sógorát, 
Fleming Revellt is alkalmazta, hogy segítsen kiadni néhány könyvét. Moody könyvei 
sógora kiadói munkáját is sikeressé tette. A Revel Kiadó működése mintává vált a 
későbbi keresztény kiadó vállalkozások számára. 

1899 végén, a Kansas City-ben végzett kampánya idején Moody lebetegedett. 
Decemberben halt meg szívbetegségben, gyakorlatilag pár héttel a századforduló 
előtt. Az egyház az egész országban mindenhol gyászolta őt.

Amitől Moody egyedi volt

Más evangélistákhoz képest Moody teljesen egyedi volt. Általános iskolai végzettsége 
ellenére millióknak prédikált. Sajnos, iskolázottságának hiánya sokszor akadályozta 

is; egész életén keresztül meggyűlt a baja a helyesírással, nem tudta jól használni az 
írásjeleket és rossz nyelvtannal beszélt.



53

Egy régi mondás így szól: „Nincs olyan nagy ember, aki ne lenne nagyon olvasott.” 
Moody talán kivétel volt erre. Életét a tettek fémjelezték, nem teológiai könyvek 
olvasása vagy a sok elmélkedéssel töltött idő. 62 éves korában, néhány héttel a halála 
előtt még mindig hatszor prédikált naponta. Habár a Bibliát nagyon szorgalmasan 
tanulmányozta, nagyon kevés teológiai munkát vagy egyháztörténetet olvasott, 
kivéve barátja, C.H.Spurgeon írásait. Ami őt izgatta, az a pragmatizmus volt, nem a sok 
elmélkedés.

Másodszor, őt a szolgálatra sosem rendelték ki, nem volt felszentelt lelkész. Ő igazából 
egy vérbeli üzletember-evangélista volt. Minden evangélista elődje — Whitefield, 
Edwards, és Finney — kirendelt, felszentelt lelkészek voltak, Moody viszont formát 
bontott. Gyakorlatilag egy laikus prédikátor volt, és ragaszkodott hozzá, hogy „Mr. 
Moody”-nak szólítsák. 

Harmadszor, ő volt az első klasszikus tömegevangélista. George Whitefield előtt a 18. 
században helyi lelkészek még jórészt csak a saját gyülekezetükben evangelizáltak. Az 
úgynevezett utazó evangélisták akkoriban még nem léteztek. Asahel Nettleton (1783–
1844) és Charles Finney (1792–1875) szolgálata Whitefield lábnyomain haladt, de 
egyikük sem végzett tömeges evangelizációt úgy, mint Moody. 

Moody üzletember lévén, hatékony szervezési készségével közelítette meg nagy 
gyűléseinek szervezését. Amikor egy városba meghívták, több előfeltétele is volt: 
megkövetelte, hogy a protestáns vezetők közt egység legyen, valamint legyen egy 
előre elrendezett pénzügyi háttér az alkalmak finanszírozására, a városban ajtóról 
ajtóra járva hirdessék az alkalmat, és néha azt is követelményként szabta meg, hogy 
az alkalom megtartására alkalmas épületet is felállítsanak. Ezek alapján döntötte 
el, elmegy-e szolgálni a meghívó városokba. Semmit nem bízott a véletlenre. Kései 
éveiben már teljesen kiveszett a szolgálatából a Szentlélek spontaneitása. 

Negyedszer, míg a legtöbb 19. századi evangélista valamilyen felekezethez tartozott, 
Moody sosem csatlakozott egyhez sem. Természetesen, nem volt ellenük – inkább 
felhasználta semlegességét arra, hogy hidakat építsen maga és az övétől eltérő 
keresztény szervezetek közé. Szolgálata az ökumenizmust propagálta mindazok közt, 
akik között szolgált.

Moody hagyatéka

Ahogyan más nagy emberek is, Moody is nagy hatással volt az egyházra.
Először is, élete megváltoztatta az általános képet az evangélistákról. Példája 
elősegítette, hogy az emberek fejében a teológia és az evangelizálás szét legyenek 
választva. Úgy vélekedett, hogy „míg fontos, hogy az ember mit hisz, az, hogy kiben 
hisz, a legfontosabb”12 Az ilyen kijelentések azt a benyomást keltik, hogy a teológia, 
valamint Krisztus megtapasztalása szétválasztható dolgok. Mind élete, mind szolgálata 
azt a gondolatot közvetítette, hogy a kritikus gondolkodás lényegtelen az evangelizálás 
szempontjából. 

Mint a legtöbb embernek, Moodynak is megvolt a maga teológiája, de ő meglehetősen 
egyszerűre vette. A három M-el összegezte, amit vallott: Megtörve a bűn miatt, 
Megváltva a vér által, Megújítva a Szentlélek által.
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Moody népszerűsítette a bibliaiskolákat is. A teológiai szemináriumokkal ellentétben 
a bibliaiskolák nem helyeztek hangsúlyt az egyháztörténetre és a formális teológia 
tanulmányokra, illetve a Biblia eredeti nyelveinek tanulmányozására. Az eredmény: a 
hangsúly az egyénre és saját Bibliájára tolódott.

Moody szolgálata egy újfajta érzelmességet hozott a keresztény munkába. Sokszor várt 
prédikációi után érzelem alapú reakciót. Üzenete egyszerű volt, őszinte és egyenes. 
Prédikációit egyszerű buzdítás, egyszerű nyelvezet jellemezte, amelyeket sokszor 
tarkított személyes anekdotákkal. Ez a stílus teljesen ellentétes volt a régi típusú 
evangelizáláshoz képest, mely az emberi értelmet favorizálta. Mindezek ellenére, a 
Szentlélek ezreket vont magához Moodyn keresztül. 

Moody szolgálata hosszú távú hatással volt az egyházra és társadalomra egyaránt. 
Bátorította és motiválta a laikusokat is, hogy részt vegyenek az evangelizációban, 
valamint az egyház egységén és a felekezetközi szolgálatban is munkálkodjanak. 
Moody egy átlagos szónok volt, aki azért ért el átlag fölötti eredményeket, mert Isten 
ereje vele volt. Az eredmény az lett, hogy rengeteg ember helyezte bizalmát Krisztusba 
– nem pedig D.L.Moody-ba. Egész szolgálatával állandóan emlékeztette az embereket 
arra, hogy szükségük van a Szentlélek erejére az életükben. 

Mint a legtöbb keresztény munkás esetében, Moody szolgálata is több, láthatatlan 
módon gyakorolt hatást az egyházra. Munkássága mély benyomást tett F.B.Meyerre, 
aki megújult buzgalmával hatással volt J.Wilbur Chapmanre. Chapman segítette végül 
Billy Sunday szolgálatát, aki nagyon nagy benyomással volt Moracai Ham-re. Ez az 
ember Észak-Karolinában ébredést segített elő, melyben Billy Graham is megtért. 
Isten rejtélyes módokon dolgozik, és D.L. Moody szolgálata állandóan emlékeztet is 
bennünket erre az igazságra.
Valójában a történelem az ő története.
 
William P. Farley a Grace Christian Fellowship pásztora Spokane-ben, Washington 
államban. Ő a szerzője a For His Glory, Pinnacle Press, és az Outrageous Mercy, 
Baker kiadónál megjelent műveknek. Elérhető a következő telefonszámon: 509-
448-3979.
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Erőd teljében végezd be 
a szolgálatod!
29 évesen kezdtem el a lelkészi hivatást. Az első két évben nagyon sok olyat 
tanultam, ami nem szerepelt a szemináriumi tananyagban. Nem hibáztatom ezért az 
oktatást; vannak dolgok, amiket nem lehet megtanulni csakis élettapasztalat útján. A 
következőkben leírnék néhány olyan alapelvet, melyet szolgálatom korai szakaszában 
fedeztem fel. Ha követed ezeket, segíteni fognak számodra, hogy hatékony szolgálatot 
alakíthass ki, és abban is, hogy mikor a végére érsz, elmondhasd, erőd teljében fejezted 
be.

Az elhívásod meg fog tartani a nehéz időkben! 
Nem éltem volna túl szolgálatom első két évét (vagy az összes többit), ha nem lett 
volna egy belső meggyőződésem arról, hogy Isten akaratának közepében vagyok. 
Bizonyosodj meg róla, hogy azért vagy ahol vagy, mert az Úr akar téged ott látni, és 
nem azért, mert nagyszerű lehetőségnek tűnt, vagy, mert amit cserében kaphatsz, 
csábítóan hangzik!

Építs saját erősségeidre! 
Természetes érzés, ha egy fiatal lelkész néha bizonytalannak érzi magát. A bizonytalanság 
sokszor vezethet oda, hogy ennek következtében megpróbál utánozni egy idősebb, 
sikeres lelkipásztort vagy másokat valamilyen szempontból. Vedd számba, mikben 
vagy jó, és mik az ajándékaid! Fókuszálj az erősségeidre, és végeztesd másokkal azokat 
a dolgokat, melyekben te nem vagy annyira kompetens!

Vess olyan erős alapokat, melyek kibírják azt a súlyt, 
amelyet Isten később fog rád helyezni! 
A magas épületeknek mély alapra van szükségük. Fordíts elég időt lelkészi hivatásod 
első éveiben arra, hogy a lelkészi készülődésből és fegyelemből meríteni és fejlődni 
tudj! Sok lelkész úgy érzi, kiégett mikor középkorúvá válik, mivel sosem fejlesztett 
ki szövegmagyarázói és hermeneutikai készségeket, személyes imaéletet vagy 
tanulmányozói szokásokat. Az ilyen sekélyesség miatt éhezni fog a gyülekezetük és ők 
maguk is. Vedd rá magadat, hogy 15-20 órát tölts egy héten tanulmányozással!

A saját erősségeid nem elegek támasznak!
Létezik egy határ, ahol a tanulmányaid, a képzésed és az ajándékaid már nem elegek 
ahhoz, hogy megvalósítsd, amiket tenned kell. A munka melyben állsz nem a tiéd: 
Isten végzi azt. Hiába rendelkezett Pál apostol rengeteg ajándékkal, megértette, hogy 
az evangélium „nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel” (1Thesszalonika 
1:5). Sem a gyülekezeted, sem a szolgálatod nem fog tudni növekedni, ha nem 
hagyatkozol Isten erejére!

Vedd gondjaidba a dolgokat!
Lelkészi munkám első évében éreztem, hogy az Úr beszél hozzám, és a gyülekezeti ház 
melletti, nem túl szép látványt nyújtó telekre mutat: Ha képtelen vagy a gyepet gondozni, 
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hogyan fogsz tudni az emberekről gondoskodni? Beosztottam egy munkanapot arra, 
hogy új füvet ültessünk. Hat hónapon belül 100-ról 300-ra emelkedett a gyülekezeti 
tagok száma. A gyep miatt volt ez? Nem, sokkal inkább az elv miatt. Vedd gondjaidba 
a dolgokat! Válaszolj a telefonhívásaidra! Válaszolj a levelekre4 Tégy mindent a 
legnagyobb tökéletességgel!

Szeresd az embereket jobban saját látásodnál! 
Lelkészi hivatásom első évében majdnem elkövettem azt a fatális tévedést, hogy olyan 
magasságokba emeltem saját látásomat a gyülekezettel kapcsolatban, hogy azzal akár 
embereken is átgázoltam volna, csak hogy megvalósuljon. Kész voltam arra, hogy 
megosszam a vezetőséget és a gyülekezetet, hogy keresztülvihessem a látásomat. 
Szerencsémre, a Szentlélek négy szót súgott a fülembe: George, kötözd meg a nyelved! 
Az Úr segített, hogy az emberek egyesítője legyek, és ne megosztója. Ha szereted az 
embereket, ők ezt viszonozni fogják, és támogatni fogják a látásodat is.

Ha a vezetőség nem egységes, az emberek közt megosztottság lesz. Pásztori éveim 
alatt csupán egyszer történt meg, hogy úgy hoztam meg egy fontos döntést, hogy 
az nem élvezte a gyülekezeti vezetőség egyöntetű támogatását. A dolog jellegénél 
fogva olyan volt, ami megkövetelte, hogy az igazságot válasszam az egység helyett. 
Ha a vezetőség támogatása nélkül hozol meg döntéseket, az megbontja az egységet a 
gyülekezetben is. Sokkal több haszna van ilyenkor imádkozni és böjtölni, mint fejjel a 
falnak rohanni. 

Legyen számodra az első a Király és az ő Királysága. Lelkészi munkám első hat hónapja 
alatt a gyülekezeti tagság 73-ról 49-re apadt. Nehéz időket éltem meg, de aztán a Lélek 
szólt hozzám: George, nem a te egyéniségedre akarom építeni ezt a gyülekezetet. Az 
Enyémre kell épülnie. Tégy engem és az én királyságomat elsővé az életedben, és én 
gondoskodni fogok minden másról. Attól a naptól kezdve tudatosan próbáltam elkerülni 
az „enyém” szó használatát a gyülekezetre, annak dolgozóira vagy alkalmazottaira 
vonatkozóan. Nem az én gyülekezetem volt az – Istené volt. Megtanultuk azt is, hogy 
az egész világra kiterjedő Nagy Misszióparancsnak abszolút prioritást kell adnunk, 
mert az Úr megáldja a missziós lelkületű pásztort és gyülekezetet.

Az Enrichment Journal-ben (Tárház) olvashattad a szolgálati útikalauz e második 
részét, mely segít elnavigálni elhívásod útján. Bízom benne, hogy hasznosítani fogod 
ezeket a cikkeket, hogy még hatékonyabb lehessen szolgálatod, és hogy erővel betelve 
fejezhesd majd be azt.

George O. Wood a The General  Council of the Assemblies of God vezérigazgatója 
(Springfield, Missouri) 


