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Kovács Géza

Szolgálati szabályzat  
lelkimunkások számára

Igehirdetés a 2Tim 2,1–5 alapján

nácsait, amelyeket a Timóteusnak címzett második levél 
második fejezetének első öt versében olvashatunk. Szól-
jon hát ma (elsősorban) nektek ez az üzenet, akiket Isten 
ma kirendelt az ő szolgálatára, Krisztus testének építésére.

1. „Erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus 
Jézusban van” – szól az első vers üzenete. Kegyelemre a 
bűnös embernek van szüksége. Ti is kegyelemből, a Jézus 
Krisztusban való hit és az ő vére, halála és feltámadása 
által vettétek bűneitek bocsánatát. Kegyelemből szült 
újjá és pecsételt el Isten benneteket a Szent Szellem által. 
Mivel mindez már megtörtént, megkísérthet titeket az a 
gondolat, hogy immár bűntől szabadon, az ő szolgálatá-
ban állva, miért van szikségetek még kegyelemben való 

2017. október 22-én presbiter- és diakónusavatás volt a 
Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetben. Az ava-
tottak és a gyülekezet felé igei gondolatokkal, buzdí-
tással szolgált Kovács Géza lelkipásztor testvér. Ennek 
a szolgálatnak a szerkesztett változatát adjuk közre a 
szerző hozzájárulásával.

Kedves ma szolgálatra kirendelt munkatársaim! Azt a fel-
adatot kaptam, hogy igei buzdítással szolgáljak felétek. Pál 
apostol Timóteusnak, lelki gyermekének és munkatársá-
nak hívja fel a figyelmét azokra a legfontosabb feladatokra, 
amelyek által gyümölcsöző és eredményes lehet a szolgá-
lata. Szolgálati szabályzatnak is mondhatjuk az apostol ta-
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Jézus jó katonája!” – kéri Pál apostol a szolgálati szabály-
zat harmadik területeként. Krisztusért szenvedni: boldog-
ság! Sokféleképpen lehet szenvednünk Krisztusért. A leg-
nemesebb szenvedés, amikor gyötrelmes imaharcot vívsz 
a térdeiden valamiért, valakiért, emberekért. Szenvedés, 
amikor együtt sírsz és tusakodsz Isten előtt a szenvedővel, 
a beteggel, a bűnben elesettel. Szenvedés, amikor szent és 
nagy tusakodás közben a térdeiden nyered el az üzenetet, 
amelyet hirdetned vagy mondanod kell valakinek. „Szen-
vedj velem együtt az evangéliumért!” – kéri Pál. „Nem te-
hetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk” 

– vallotta Péter és János, és „örömmel távoztak, mert mél-
tóknak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az 
ő nevéért”. Isten megengedte, hogy megízleljem a Krisztu-
sért való szenvedés örömét. Fizikailag nem bántalmaztak, 
csak fenyegettek és eltiltottak minden egyházi szolgálat-
tól. Isten csodákkal, áldásokkal gazdagította azokban az 
években az életemet és a családom életét. Mint ismeretes, 
a kereszténység ma a legüldözöttebb emberi közösség a 
világon. Nem tudjuk, hogy mikor és hogyan ér el hozzánk 
a tényleges, erőszakos üldözés. A mártírok vére mindig 
és mindenütt gazdag gyümölcsözést hozott. Isten azt kéri 
ma tőletek, akik e mai napon az Úr szolgálatába álltok, 
hogy legyetek Krisztus Jézus jó katonái, akik, ha kell, a 
szenvedést is vállaljátok érte és az ő nevének dicsőségére.

4. Jézus Krisztus tetszését keresd, aki harcossá ava-
tott – szól a szolgálati szabályzat negyedik pontja. Rend-
kívül fontos és meghatározó jelentőségű, hogy szolgála-
tunkkal (életünkkel) kinek a tetszését keressük. Kinek 
akarunk megfelelni? Kivel beszéljük meg reggelenként a 
napi feladatokat? Nagy a kísértés, hogy emberek tetszését 
keressük. Nagy a veszélye, hogy tetszetős emberi elkép-
zeléseket teszünk magunkévá. Jézus hamis prófétákról 
és hamis krisztusokról beszélt, akik – ezekben az utolsó 
időkben – a választottakat is igyekeznek megtéveszteni. 
Hamis liberális eszmék a test, a bűn szabadságát hirdetik 
a Krisztus váltsága által nyerhető bűntől és a test uralmá-
tól megszabadított Szent Szellem szabadsága helyett. Mi 
természetesnek tartjuk, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, 
ő a mi Gazdánk, aki megváltott, bűneinket megbocsátotta, 
testünket a keresztre vitte, és elhívott, harcosává avatott. 
Mi Jézus Krisztus tetszését keressük! Emberek felé szolgá-
lunk, küldetésünk az emberek mentése az üdvösségre, és 
emberek beállítása Krisztus szolgálatába. Mindezt Krisz-
tus iránt való engedelmességben, a Szent Szellem vezetése 
és ereje által igyekszünk végezni. Fontos tisztán látnunk 
azt is, hogy ezen a földön Jézus Krisztust az ő teste, a gyü-
lekezet és annak vezetői, vagyis mi képviseljük! Kitüntető 
küldetésünk ez, és nagy felelősség is, amelynek tisztessé-
gét és a terhét – a mai naptól – fokozott mértékben ti is 
vállaltátok. „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elkül-

megerősödésre? Fontos tény, hogy az újjászületésünkkel, 
a szolgálatba való beállásunkkal a bűnösségünk, az ele-
sésre való kísértésünk nem szűnt meg! Amint Pál írja: „A 
test törekvése [újjászületésünk után is] ellenségeskedés az 
Istennel.” Bűnre hajlamos testben lakunk. János azt írja: 

„Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csal-
juk meg, és az igazság nincs meg bennünk.” A testünk, a 
szívünk – Isten szolgálatában élve is – bűnre hajlamos és 
kísérthető. Folyamatosan szükségünk van Isten kegyel-
mére, hogy őrizzen meg az eleséstől. Ha pedig valamiben 
tévedtünk, vétkeztünk, adjon kegyelmet alázatosan eléje 
járulni. Élni a kegyelemmel, amely így szól: „Ha megvall-
juk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és meg-
tisztít minden gonoszságtól.” A sátán megtalálja életetek 
gyenge pontjait, és ott támad, hogy megerőtlenítsen. Ilyen 
gyenge pontok: hiúság, önigazság, versengés, érzékenység, 
érzékiség, csalódás, gyümölcstelenség stb. A kegyelem-
ben való megerősödés legfontosabb módja a titkos kamra. 
Kettesben az Úrral ige és ima mellett. Isten szentségének 
világosságában Krisztus keresztje alatt felfakad a bűnt el-
törlő vér. Szükség lehet az imatársakkal való szoros közös-
ségre is. Dáviddal valljuk: „A te kegyelmed jobb az életnél.” 
(Zsolt 63,4) Erősödjetek meg tehát gyakran a kegyelem-
ben, amely a Krisztusban van. 

2. „Amit tőlem hallottál, azokat add át megbízható 
embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesz-
nek” – hangzik a szolgálati szabályzat második pontja. 
Legyenek munkatársaid, olyanok is, akiket te szerveztél 
be, karoltál fel, oktattál és készítettél fel és állítottál be a 
szolgálatba! Megbízhatóak legyenek, akik nem szerepel-
ni akarnak, hanem az Istentől nyert új élet örömében, a 
Szent Szellem által készek továbbadni az evangéliumot. 
Az efezusi levélben olvassuk, hogy „Isten adott apostolokat, 
prófétákat, evangélistákat, pásztorokat” azért, hogy „fel-
készítsék a szenteket a szolgálat végzésére”. Titeket is arra 
rendelt ma ki az Úr, hogy lássátok meg azokat az új lehe-
tőségeket, amelyeken (testvérekkel összefogva) építhetitek 
a Krisztus testét. Az újszövetségi gyülekezet, a Krisztus 
teste akkor élő és jól működő közösség, ha a test minden 
tagjának van valamilyen missziós jellegű tevékenysé-
ge. Számtalan szolgálati lehetőség van egy Krisztus irá-
nyítása alatt működő gyülekezetben. Említek néhányat: 
közeledők felkarolása, gyermekekkel, fiatalokkal való 
foglalkozás, hívogatás, betegek, elmaradozók látogatása, 
kis csoportok szervezése, működtetése stb. Feladatunk 
nemcsak végezni valamilyen szolgálatot, hanem társként 
hívni testvéreket, összefogni velük, támogatni egymást az 
imában, a szolgálatban. Gyakoroljuk az intést, a buzdítást, 
a vigasztalást. A sokszorozódásnak, a gyülekezet növeke-
désének az útja és lehetősége ez.

3. „Vállald velem együtt a szenvedést mint Krisztus 
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Üzenet a gyülekezet tagjainak
A gyülekezet felé is van néhány szavam. E naptól kezdve 
öt testvér új megbízással, Istentől való felhatalmazással 
szolgál köztetek. Nem változott a nevük, a polgári fog-
lalkozásuk, valószínűleg a gyülekezeti szolgálatuk sem. 
Hiszen éppen azért került sor a kirendelésükre, mert jól 
és áldással végezték eddig is a szolgálatukat. Felavatásuk-
ban benne van annak elismerése, amit és ahogyan eddig 
szolgáltak. Mit jelent hát nekik és a gyülekezet számára a 
szolgálatra való kirendelésük?

Több vonatkozásban is sokat jelent. Hisszük, hogy Isten 
meghallgatta az értük ma elmondott imákat, és kenetével 

– a Szent Szellem teljességével – töltötte be őket. Fontos 
ennek a kenetnek a tudatossága, amely alázatra és odaszá-
násra készteti a szívüket, és szilárddá teszi a hitüket és az 
elhívásukat abban a szolgálatban, amelyet végeznek. Fon-
tos, hogy ti – a gyülekezet tagjai – pedig fogadjátok Isten 
kezéből a kirendelt testvéreket és a szolgálatukat. Támo-
gassátok őket imáitokkal, és vállaljatok közösséget velük 
azokban a szolgálatokban, amelyekre hívnak, késztetnek 
titeket. Bízzatok bennük, hiszen Istentől való küldeté-
sük az, hogy bevonjanak, felkészítsenek titeket különféle 
szolgálatokra. Legyetek jó munkatársaik! Ahogyan Isten 
a Zsidókhoz írt levélben kéri: „Bízzatok vezetőitekben, és 
hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak a lelkeitekre, úgy, 
mint akik számot is adnak! Hadd tegyék ezt örömmel, és 
nem sóhajtozva, mert az nem válnék javatokra!” 

Most pedig azt kérem: álljunk valamennyien az Úr szí-
ne elé! Egyperces néma csendben a szívünkben kiáltsunk 
az Úrhoz. Adjunk hálát a szolgálatot vállaló testvéreinkért, 
és kérjük, árassza ki Lelkét az egész gyülekezetre! Kérjük, 
legyen ez a nap egy új missziós lendület – Lélek-áradás – 
kezdete a gyülekezetben!

A fenti igehirdetés a baptist.hu oldalon  
videó formában is megtekinthető.

delek titeket” – mondja ma Jézus nektek is, és rátok lehelve 
hozzáteszi: „Vegyetek Szentlelket!” A bennünk lakozó Jé-
zus Krisztus, akinek adatott minden hatalom mennyen és 
földön, a választottak gyülekezetének Ura az, aki titeket 
ma harcosaivá avatott, vele ápoljatok szoros közösséget, és 
az ő tetszését keressétek! 

5. A szentség jó rendje szerint éljen és működjön a 
gyülekezet, illetve működjenek a gyülekezet szolgálatte-
vői – mondja ki a szolgálati szabályzatunk ötödik pontja 
igénk ötödik versében. Pál így fogalmaz: „Ha versenyez is 
valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen verse-
nyez.” A sportéletből vette az apostol a példát. Ha a súly-
dobó vagy a diszkoszvető kilép a dobókörből, érvénytelen 
a dobása. Minden sportágnak megvan a maga szabály-
rendszere, amelyhez a versenyzőnek tartania kell magát. 
Krisztus követésének és szolgálatának, a gyülekezetben 
való életnek is megvan a maga Isten szerint való rendje. 
A szolgálattevőknek pedig egyik fő feladatuk, hogy tart-
sák be és munkálják, hogy a gyülekezet minden tagja e 
jó rend szerint éljen és szolgáljon. Például maga Jézus 
Krisztus mondott ki egy ilyen rendszabályt. Ezt mondta: 

„Ha egy tag vétkezik, menj el hozzá, és beszélj vele négy-
szemközt.” Ha ez nem vezet eredményre – folytatta Jézus 

–, több személy bevonásával ismételd meg. Ennek kudarca 
után következzen (Jézus szerint) a gyülekezet kiközösítő 
intézkedése. A Cselekedetek könyve és Pál levelei gazdag 
tanítást adnak arról, hogy miként működjön Isten rendje 

– a Szent Szellem által – a gyülekezet életében. A szeretet 
és a szentség rendje ez. Vonzást, evangéliumi hívást, jó 
illatú, tiszta örömöt, békességet és védelmet nyújt, és lelki 
otthont teremt ez a rend a Krisztusban élő hívők számá-
ra. Ugyanakkor távol tartja azokat, akik csupán nevelés, 
hagyománytisztelet vagy vallásos meggyőződés alapján 
tartják fontosnak a keresztény hitet. A gyülekezet szolgá-
lattevőinek szent és szép küldetése és feladata, hogy mu-
tassanak jó példát a szeretet és szentség jó rendjének meg-
tartásában, és felülről való bölcsességgel legyenek őrei és 
munkálói e jó rendnek.


