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Folytatás az előző szám 25. oldaláról

a) A gyülekezet fals elvárásai

Egy olyan lelkipásztor után, akit a gyülekezet méltán
szeretett és tisztelt

Nagy kísértés az utódnak, hogy kisebbíteni akarja az előd
érdemeit. Nem szabadna. Hanem be kellene állnia abba a
munkába, amit az előd örökül hagyott. Ha szeretik és tisztelik
az elődöt, valószínű, hogy ez lesz az ő része is, amikorra ezt
megérdemli. Bölcsen teszi, ha beáll ő is azok sorába, akik meg-
becsülik az elődjét. 

Egy botrányos életű lelkipásztor után
Ez a pozíció rossz is, meg jó is. A kezdőnek sem jelent túl

nagy nehézséget, hogy olyan pontról induljon, amiből
várhatóan kiemelkedés következik. Ilyen helyzetben általában
elege van mindenkinek a vitákból, szégyenből, és várja, hogy
legyen már végre egészséges kibontakozása a gyülekezetnek. 

A veszélye ennek a helyzetnek is megvan. Ha nem képe-
sek túllépni azon, ami történt, ha az új pásztor elkezdi
minősíteni, kommentálni, intézgetni elődje ügyeit, csak bele-
bonyolódik. Sebeket szaggat, ha egyik-másik érintett csoport
mellé áll a másikkal szemben. Vég nélküli vitákba, botrányok-
ba, harcokba keveredik, amikre pedig semmi szükség. 

Egy szakadást okozó lelkipásztor után
Egy gyülekezet szakadásának igen sokféle oka lehet. A

tradicionálisabb gyülekezet, ha szakad, majdnem biztosak
lehetünk abban, hogy egy új, karizmatikus csoport megjelenése
vagy kialakulása a szakadás oka. Lehet ennek oka az előd
lelkipásztor nem megfelelő hozzáállása. Ha karizmatikus
jellegű gyülekezet szakad, akkor legtöbbször két erős egyéniség
összeférhetetlensége az oka. Ha népegyházi gyülekezet „sza-
kad”, nem is ennek nevezik, hanem úgy kommentálják, hogy
egy szektás csoport kivált az egyházból. Ez lehet szó szerint
igaz. De sok esetben csupán arról van szó, hogy egy hitre jutott
mag, amely lehetne akár annak a gyülekezetnek a megújulásá-
nak kovásza is, amennyiben a lelkész támogatja őket, de ha
ellenük fordul, arra kényszerülnek, hogy elhagyják a
gyülekezetüket. 

De akármilyen okból történt a szakadás, ha már túl van-
nak rajta, nem bölcs dolog a kiváltakat negatív módon
minősíteni. Hátha egyszer visszajönnek. Ne legyen ez nehéz
nekik. 

A szakadás olykor elkerülhetetlen, de mindig fájdalmas,
és ritkán szolgálja Isten dicsőségét. Szembemegy az Úr Jézus
főpapi imájának egyik legfontosabb kérésével, hogy az Úr
Jézus követői egyek legyenek (Jn 17,22–23). Tehát az utódnak
csak a szentek egységén kell munkálkodnia.

Valamilyen helyzet mindig van
A fiatal és kezdő (meg a nem fiatal és nem kezdő)

lelkipásztornak számolnia kell azzal a ténnyel, hogy ahol
emberek élnek, valamit tesznek vagy nem tesznek semmit,
ellenállnak a kísértésnek vagy elbuknak benne, vétkeznek és
megtérnek, építenek és bontanak, megértik Krisztust vagy fél-
reértik, követik vagy éppen belefáradnak, feszültségek
keletkeznek vagy megoldódnak a feszültségek, élnek és
meghalnak, ott mindig történik valami, és valamilyen helyzet
mindig van. „Már e földön boldog lehetsz” – ez egy kariz-
matikus könyv címe. Olykor igen, máskor nem. Már e földön a
mennybe képzelheted magad. Képzelni sok mindent lehet. A
valóság legtöbbször azonban más. Muszáj a valóságból kiindul-
ni. Nem abból, aminek lennie kellene, hanem abból, ami van.

Mivel az Isten az Úr Jézus személyében e földre lépett,
nem szégyen nekünk sem itt járni, és felkészülni arra, hogy a
lelkipásztori szolgálat harc. Pál apostolnak legalábbis az volt
(1Kor 9,27).

b) Feladatod, lehetőséged, kötelességed minden

helyzetben

A legnagyobb hiba lenne a kezdő lelkipásztornak,
ifjúsági, női köri, énekkarvezetőnek, új helyen kezdő keresz-
tyén részlegvezetőnek stb. azt hinni, hogy eszköztelen, vagy
hogy egyedül van. Mért lenne egyedül, ha Krisztus vele van?
Egyébként alig van ember (ha csak el nem marta magától a töb-
bieket), akinek társai, hívő barátai, érte imádkozó testvérei ne
volnának. Egy fiatal pásztorért meg hetek, hónapok óta imád-
kozott egy egész gyülekezet. Legtöbbször imádkozik azután is,
amikor az megkezdte a szolgálatát.

Biztos lehetsz benne, hogy a gyülekezetnek van
egészséges része

Márpedig ha van, és te magad is hittel és egészséges
lélekkel állsz hozzá a munkához, hamarabb ott lesznek mel-
letted, mint gondolnád. Még ha késnének is, de ha tapasz-
talják a jó hozzáállásod, látni fogod, hogy Isten mindig gon-
doskodik népe között maradékról és munkásainak is
munkatársakról. 

Mi emberek úgy vagyunk teremtve, hogy mielőtt valakire
rábíznánk magunkat, megnézzük, hogy kicsoda az illető. A
diákság felméri a tanárát, a kórus megforgatja az új karnagyát,
a gyülekezet az új lelkipásztorát. Kíváncsiak a tudására, tehet-
ségére, türelmére, kitartására. Ha aztán megbízhatónak
bizonyul, mellé állnak.

Lehet, hogy azokról, akik első behízelgőként jelentkeznek
az új pásztornál, hamar kiderül, hogy megbízhatatlanok. De
akikre számítani lehet, azok vannak és ott vannak. Pontosan
akkor, amikor kell.

A szolgálatkezdés kihívásai (2.)
Elsősorban a lelkipásztori elhivatásról van szó, de beazonosítható bármely más szolgálati területre is
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Biztos lehetsz benne, hogy az Isten igéje gyógyít
Ha valakinek ekkora eszköz: az isteni útmutatás, az örök

bölcsesség, az erőforrás, a fegyver, a lelki táplálék, a gyógy-
szer van a kezében, mint Isten igéje, az ne essen kétségbe!
Nincs olyan gyülekezeti helyzet, amiben az Isten szava ne lenne
hatásos. Nincs egészségesebb hatás, mint amit az ige kifejt.
Nincs olyan jó helyzet, hogy már felesleges lenne az ige. Amit
esztendők tapasztalata, jó testvéri összefogás, a bűnbánat
nyomán keletkező jó lelkiállapot vagy semmi egyéb sem tud
megoldani, azt megoldja Isten egyszerű szava. 

Prédikálj! Ne a magadét, hanem az Istenét. Ne válogass
az igében! A Vezérfonal arra jó, hogy arról a textusról is
prédikálj, amit te nem választanál. Ha aztán az telitalálat egy-
egy helyzetben, meg sem vádolhatnak, hogy valakire
ráprédikáltál. Az ige persze nem a Vezérfonal miatt hat, hanem
Isten miatt, aki teljes tekintélyével ott áll az ő szava mögött.

Van, amikor lehet valamit csinálni, van, amikor nem  
Ezt belátni könnyebb, mint alkalmazni – pedig ez már a

bölcsesség felé megtett első lépés. Meg kell értenünk, és
türelemmel kell győznünk, hogy nem lehet mindig mindent
megtenni. Még akkor sem, ha már egy ügyben világosan látunk.
A dolgoknak meg kell érni. A szürke hályogot nem akkor műtik,
amikor elmegyünk az orvoshoz, hanem akkor, amikorra
megérik. A lélek hályogának is van érési ideje. Ha két embert
akkor békítgetünk, amikor még nem akarnak kibékülni, csak
még jobban összeveszejtjük őket. Aztán eljön az ideje, amikor
már lehet békítgetni. Ezt is fel kell ismerni. 

Egy egész gyülekezettel újat kezdeni, vagy a jól bevált
régi és bibliai vonalra megújulni még nagyobb ügy. Nem kell
lemondani róla, csak ki kell várni azt az alkalmat, amikor „ez
már benne van a levegőben”. Imádságban persze sok jó dolgot
lehet előkészíteni, érlelni, jó megoldáshoz segíteni.

Panaszkodás vagy kiábrándulás semmiben sem segít
Ha visszatekintek szolgálatom elmúlt évtizedeire, volt

olyan periódus, amikorra már kiábrándultam a kiábrándultság-
ból. Belefáradt a lelkem a szüntelen panaszkodásba, pedig
akkor már nem is panaszkodtam embereknek, csak egyedül az
Istennek. Aztán egyszer csak mintha betegágyból keltem volna
fel, azt mondtam: ennek vége. Legjobb tudásom szerint nekilát-
tam a tennivalóimnak. Lepergett rólam más panaszkodása is,
mert az is ragadós. Sok esetben ketten siránkoznak együtt, hogy
egymást igazolják és erősítsék ebben. 

Ha ezt meg tudtam tenni, tapasztaltam egy idő után, hogy
már okom sincs a panaszra. 

Fogadd meg, hogy semmiképpen nem fogsz ártani!
A hippokratészi eskü tartalmaz egy olyan passzust, hogy

aki felvállalja mások gyógyítását, az vállalja a titoktartást is.
Azt is, hogy ha használni nem tud, ártani nem fog. Első pillan-
tásra ez magától értetődőnek tűnik, de korántsem az. Mert a
lelkész is ember, és ha nem tud használni, ez számára kudarc,
amit neki kell feldolgoznia. Ha erre képtelen, működésbe léphet
a bosszúság helyett a bosszú: akkor pedig más se segítsen.
Hogy más tudna segíteni? Ez megalázó annak, aki nem tudott.
Olykor rafináltan működünk mi emberek. A nyilvánvaló és vál-
lalt dolgaink mögött rejtett és nem minden esetben tiszta
indítékok húzódhatnak. 

Ha ezeket a pásztor nem hozza felszínre, nem küzd meg
velük, ha tehetetlenségét áthárítja arra az emberre, akivel dolga

van, úgy fog ártani, hogy nem is lesz a tudatában. De ártani fog.
Ezt pedig semmi körülmények között nem szabad.

Biztos lehetsz benne, hogy Isten minden helyzetet meg
tud oldani

Ez, amíg csak szlogenszerű mondat, semmi kétségünk
felőle. De amikor olyan helyzetbe kerülünk, ami igénybe veszi
a tűrőképességünket, az alázatunkat, a lelki erőnket, és ráadásul
meghaladja bölcsességünket, makacs módon nem a jó, hanem a
rossz irányba avasodnak a dolgok, másként hangzik a
fülünkben. Pedig a mi hitvallásunk nem a „magamban bíztam
eleitől fogva”, hanem a „Tebenned bíztunk eleitől fogva”! Ez
pedig egyszerűen úgy igaz, ahogy a régiek tanították.  

ne akarj mindent egy nap alatt!
Ezzel én úgy vagyok, mint Pál apostol a Filippi levélben

az örömre buzdítással. Már írtam, de ismétlem. Akik az Úr Isten
szolgálatában állunk, az Örökkévaló szolgálatába szegődtünk
el. Neki pedig van ideje. Ő a szabadságot és a rendet, az irgal-
masságot és az ítéletet, egy üggyel kapcsolatban az összes
információt és a határidőket is ismeri. Nem mi irányítjuk őt,
hanem ő minket. Nem a magunk tempójában kell dolgoznunk,
hanem az övében. Tegyük hűségesen azt, amit tehetünk, ami
ránk bízatott. Majdnem minden Isten szentje úgy ment el ebből
a világból, hogy részmunkát végzett csupán. Ábrahámtól
Mózesen át Illésig és az apostolokig mindenki folytatta azt,
amit elődjétől átvett, és átadott utódainak. Maga az Úr Jézus
mondja: más a vető, más az arató (Jn 4,37). Ma mindenki arat-
ni szeretne, de ki fog vetni?

Ha mi nem akarunk egyszerre mindent, mint a világ fiai:
tekintélyt, hatalmat, gyönyöröket, hódolókat, minden technikai
újdonságot, persze a magunk módján: tíz perc alatt egy ember
megtérítését, ezrek megtérését egy intésre, bonyolult ügyek
megoldását a Biblia felmutatásával, mint egy varázspálcával,
nem követünk el hibát. A Teremtő, aki úgy rendezte el a világot,
hogy a gabona ősztől a következő év nyarára érik be, a
gyümölcsfa csak évek múlva terem, és addig szorgalmasan gon-
dozni kell, az emberi lelkek termőre fordulásának is megadja az
időt, tehát ne akarj mindent egy nap alatt, mert úgysem lehet.

c) Eszközeid

A hited 
A szolgálatunkban nem elég az elvileg és általánosságban

vett hit, mert ezen a területen a hitünket használnunk kell.
Mégpedig aktuális módon, éppen abban a helyzetben, amiben
állunk. A pusztai vándorlás idején Izrael népe is hitt, Mózes is
hitt. De Mózes nem úgy hitt, mint a nép többi tagja. Kényes pil-
lanatokban Mózes hitén fordult meg az egész Izrael sorsa. Ha ő
kudarcot vallott volna, kudarcot vallott volna mindenki. Mózes
hite egyáltalán nem Mózesről szólt, hogy ő milyen nagy és
csodálni való hívő, hanem Izraelről. 

A gyülekezet élén álló szolga helyzete hasonlít erre. Ha ő
hiszi, hogy Isten ott van a gyülekezetében, népe között, és
ennek megfelelően végzi a dolgát, akkor Isten tényleg a maga
teljes súlyával ott is van. Ha kételkedik vagy hezitál, abszolút
értelemben nem képes Istent elszigetelni népétől, de pillanat-
nyilag zavart kelthet, hiszen Isten hitet vár tőlünk.

Nem a fennen hirdetett, eksztatikus, felforrósodott pil-
lanatokban öntetszelgő hit az, amit Isten tőlünk vár, hanem a
csendes, határozott bizonyosságot őbenne. Isten istenségének
komolyan vételét.

A szolgálat útján 15



16 A szolgálat útján

Elkötelezettséged azok felé, akiknek szolgálsz
A régi szerzeteseknek volt egy szabálya, úgy hívták: sta-

bilitas loci, vagyis a helyhez kötöttség elve. Ha egy szerzetes
valahol beállt egy városban a kolostor munkájába, nem volt
szabad minden ok nélkül továbbmenni. Azért hozták ezt a
szabályt, hogy amit csak többévi munkával lehet elérni, például
egy pogány törzs megtérítését, arról tudták, hogy azt nem lehet
elvégezni rövidebb idő alatt. Tehát a szerzetes maradjon ott, míg
eredmény nem mutatkozik, ha kell, a haláláig. Olykor az ered-
mény és az eredménytelenség között nem túl nagy lépésnyire
van a különbség. Ha még egy kicsit tovább kitartana az, aki
feladja, akkor eredményt érne el.

A mai evangéliumi gyülekezetekben tudom, hogy nem így
van, hogy a pásztornak holta napjáig egy helyen kell maradnia.
De az elv igaz. Úgy kell dolgoznunk az Isten által nekünk kiren-
delt helyen, mintha örökké ott dolgoznánk. Mert a félig-meddig
elkötelezés, amikor érzik, hogy a lelkipásztor átmeneti állomás-
nak tekinti azt a helyet, ahol éppen van (akiknek a kenyerét eszi),
és alig várja, hogy továbbálljon, bizonytalanná teszi a
gyülekezetet is abban, hogy amit épít, meddig fog fennállni.
Elkötelezettség nélkül nem lehet komoly munkát végezni Isten
szolgálatában sem. Mint ahogy nem lehet komoly az a házasság
és stabil az a család, amelyben a felek annak tudatában vannak,
hogy bármikor otthagyhatják a másikat, sőt a gyermekeiket is.
Nem kevesebb elkötelezés kell afelé a gyülekezet felé sem,
amely meghívott és bizalmat szavazott személyünk mellett.

Egyenességed
Ma ez nem divat a politikában, üzleti életben, sok esetben

az embertársi kapcsolatokban sem. Csupán az Isten által
ellenőrzött világ, a gyülekezet törvényei nem lazulnak fel. A
görbe utak, taktikázások, manipulációk nem csak méltatlanok
az Isten országának építésében és a valamire való emberi kap-
csolatokban, hanem kudarcra is vannak ítélve. Azokról az
ügyekről, amelyekről úgy vélik a nem tiszta szándékkal dolgo-
zó lelki vezetők, hogy titkosíthatók, azokat nem sok idő múlva
a háztetőkről hirdetik (Mt 10,27). 

Beszédben, ügyintézésben, emberekhez való viszonyuk-
ban általában az egyenes emberek kikezdhetetlenek. Az egye-
nesség azt is jelenti, hogy vállaljuk hibáinkat is, mert ki akarjuk
javítani azokat.

Komolyságod, nyugalmad – különösen a kényes pil-
lanatokban

Az Istentől kapott békességünk nem beképzelt vagy
magunkra erőltetett békesség, hanem az Úr Jézus öröksége a
Szentlélek által (Jn 14,27). A tiszta lelkiismeret jutalma. 

Ez nem azt jelenti, hogy nem fáj valami, vagy nem har-
colunk meg nehéz dolgokat Istennel és emberekkel. Nem
mentesít a titkos kamra csendjében elsírt könnyeinktől sem. De
nem keveri össze a dolgokat. Főleg „a bevetés idején”, amikor
mások elvesztik a fejüket, Isten megadja ezt a békességet,
amely alkalmassá tesz a dolgok jó megoldására. 

Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy
elveszítsük a fejünket, vagy indulatos szóra indulatosan vála-
szoljunk. Erre persze csak az érett személyiség képes. Hát érni
kell! Mi lenne akkor, ha egy orvosprofesszor a dühöngő beteg
megnyilvánulásaira hasonló módon reagálna. Ettől a pillanattól
kezdve nem lenne többé orvos, hanem ugyanolyan pancser,
mint a betege. A lelkipásztor helyzete sem más. Esetleg abban
különbözik, hogy ő nem adhat nyugtató injekciót. Az ő nyugtató

injekciója a nyugalma és a mindenkor minden helyzetben benne
jelen lévő Szentlélek.

nem veszed könnyen a károkat okozó tényeket 
Bölcsesség kell annak az eldöntésére, hogy mikor van itt

az ideje, hogy valakit szembesítsünk bűnével, hogy megbánva
azt megtisztuljon, és újra egészséges közösségben lehessen
Istennel és emberekkel. Vagy mikor kell azt türelemmel Isten
előtt hordozni a csendes kamránkban. De főképp, ha
közbotrányt okozó bűn történt a gyülekezetben, nem tehet a
pásztor úgy, mintha semmi nem történt volna, vagy semmiről
nem tudna. És a bűnök rendezését elsősorban neki kell felvál-
lalnia. Át nem testálható feladata.

nem veszted el a fejed, nem mondasz olyat, ami
később nehéz helyzetbe hozhatna téged

Az emberek sokfélék, és a hívők is emberek. Ráadásul
egy ember is állandóan változó körülmények között él, és több-
nyire változó lelkiállapotban is. Hol teherbíró, hol nem, hol
kedves, hol nem, hol szolgálatkész, hol nem, hol vidám, hol
keserű. Nem olyan nehéz ebben eligazodni, hisz mi magunk is
ilyenek vagyunk. 

Az imént már szó volt a nyugodt reagálásról, ami
szorosan összefügg a saját jó lelkiállapotunkra fordított gondos-
ságunkkal. A felfokozott idegállapotban kimondott szó bántó,
megsebzi a másikat. Amikor lehiggadunk, legtöbbször megbán-
juk, és szeretnénk visszaszívni, vagy megkíséreljük a bocsá-
natkérést. Azonban tudnunk kell, hogy frissen megbántott
ember korántsem annyira fogékony bocsánatkérő szavunkra,
mint amennyire mélyen megtapadtak benne bántó szavaink.
Sokszor a bocsánatkérésünket felületesnek, kötelességszerűnek
érzi még akkor is, ha tényleg őszinte szándékból fakad. 

A rossz szó azonban falat épít közénk, amit ugyan nem
lehetetlen lebontani, de jobb, ha nem is épül. Ezért vigyázzon a
pásztor a szavával! Hiszen ugyanabból a szájból hangzik majd
a következő vasárnap az Isten igéje is. És az egy forrásból szár-
mazó édes és keserű, áldás és átok (Jak 3,10–11) nehézzé teszi
a prédikációban elhangzó isteni igazság elfogadását.

El kell döntened, hogy a megoldás jobb-e, vagy az,
hogy meghaladja a gyülekezet az adott ügyet

Olykor azt vélik a hívők, valószínűleg bizonyos igehe-
lyekre gondolva (Ef 4,26), hogy mindig mindent azonnal el kell
rendezni. Sokszor valóban ez a legjobb megoldás. Mielőtt a
keserűség gyökere felnőne, jobb a haragtól megszabadulni, és
megszabadítani a másikat is. 

De sok olyan szituáció lehetséges, amikor nem ez a
legjobb. A haragosok kibékülnek, aztán újra haragszanak, aztán
újra kibékülnek, csak azért, hogy újra haragudhassanak. Ezzel
foglalkozik az egész gyülekezet. Nem a legjobb program! Ha
akarnak, haragudjanak, de ezzel ne tegyék tönkre az egész
közösség lelkiállapotát!

Lehet ennek a kérdésnek pozitívabb területe is. Döntést
hoznak, aztán elhalasztják, újabb döntéssel megerősítik a régi
döntést, aztán megint nem lesz belőle semmi, akkor módosított
döntés következik, és így tovább. Vagy: kárhoztatják a fiata-
lokat, megpróbálják összebékíteni a különböző zenei irányza-
tokat, nem sikerül semmi, és kezdik előről stb. Körbe-körbe
forognak és nem veszik észre, hogy semmire sem jutnak. 

Számos más eset lehetséges, amikor nem azt a megoldást
kell választanunk, hogy ütköztetjük a nézeteket, hanem egysze-



rűen tovább kell lépnünk. Aztán vagy eljelentéktelenedik az
adott kérdés, egy idő után már senkit sem érdekel, vagy
egészségesebb lelkiállapotban nem is lesz nehéz megtalálni a
megfelelő megoldást.

II. Az új munkába állásnak van egy természetes
felfejlődési útja (2Kor 6,1–10)

Összehangolódási idő – általában nem rövidíthető
Már többször szóltunk az időről mint szolgálatunkban

fontos tényezőről. Meg merném kockáztatni, hogy amikor egy
ifjú, frissen beiktatott lelkész látja, hogy milyen szeretettel
csüng a gyülekezete az elődjén, némi kis irigység támad benne.
És ez természetes dolog. Még akkor is így van, ha a Biblia nem
igazolja az irigységet. De hát nem ő maga is arra vágyik, hogy
a frissen kapott gyülekezete szeresse?! Ez mért baj?

Legyen nyugodt! Majd jönnek a napok egymás után, és
lassan egymásra hangolódik a gyülekezet és a pásztora. A
gyülekezetnek is meg kell szokni az új ember új gondolkodás-
módját, stílusát, termetét, mosolyát, mosolytalanságát,
beszédtempóját, illusztrációit, emberi hibáit és erényeit. Ezek
bizonyára mások, mint elődeié voltak. Neki is meg kell szokni
a gyülekezet igényeit, hozzáállását, óvatosságát vagy tett-
rekészségét, hangulatát, örömeit, szomorúságait. Tanulják
egymást, és ez jól van így. Összeszoknak. Évek múltán ő lesz
utódja számára az irigyelt előd, akinek egy szuszra mindent
elmondanak, amit a kezdőnek alig vagy csak fokozatosan.

napi becsülettel elvégzett munka
Amikor a diákok számára felvetem, hogy a lelkipásztori

munka is munka, alig értik, hogy miről beszélek. Márpedig így
van. A készülés, az igehirdetés, a családlátogatás, a szervezés, a
szolgálatok előkészítése, a munkatársak kiképzése, a betegek
felkarolása – mind munka. Ne szégyelljük kimondani! Már-
pedig aki ezeket a feladatokat elhanyagolja, az nem érdemli
meg  a fizetését. Ez akkor is igaz, hogy ha nincs szörnyűbb fajta,
mint a pénzért-pap. Aki béres és nem pásztor (Jn 10,11–13).
Ennek ellenére igaz, hogy az a puszta tény, hogy ő alkalmazott,
munkára kötelezi. 

A lelki módon végzett pásztori munka teljesítményében
nem alatta van, hanem meghaladja a kötelességszerűen
elvégzendő munkát. Minőségében legalábbis. De ha valaki
lelkipásztorként nem akar dolgozni, akkor ne is egyék (2Thessz
3,10)! A lustaság nemcsak a fizikai munkában bűn, hanem a
lelki munkában még inkább. Egyszerűen ma is igaz, hogy
„átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi” (Jer 48,10).

A napi jól végzett munka egyrészt önmagában is sok min-
dent megold, másrészt biztosítja a pásztor emberi tartását. Nem
kell önmagára megvetőleg gondolni.

olyan alkalmak észrevétele és kihasználása, amiket a
maga természetes módján az élet hoz 

Ahhoz, hogy a kezdő pásztor összehangolódjon és
összemelegedjen gyülekezetével, nagyon fontos azoknak az
alkalmaknak észrevétele, amiket a maga természetes módján
magával hoz az élet. Figyelmen kívül is hagyhatja. Az ostoba
meg is teszi. 

Diplomát szerez valaki. Meglehetősen sok munka van
mögötte. Pár kedves szóval minden jót kívánhat neki, ha lehet,
a gyülekezet színe előtt. Soha nem fogja elfelejteni az illető, de
a gyülekezet sem. Beteg lett valaki, vagy valami tragédia történt

a családban. Az első, aki ott van, hogy bátorítsa őket. Gyászban
vannak gyülekezetében, megkeresi a legjobb módját, hogy
együttérzését kifejezze. Kisbaba született egy családban, kellő
időpontban és kellő ideig meglátogatják őket élete párjával,
hogy örömükben osztozzanak stb.

Egyszer csak azt veszi észre, hogy befogadták, meg-
szerették.

A nem viszonzott rossz
Már szóltunk erről, de nem restellünk visszatérni rá.

Nagyon nagy alkalom ez arra, hogy a gyülekezetben szeretet-
teljesebb, barátságosabb légkör alakuljon ki. Kár elszalasztani.
A rosszindulatot – különösképpen, ha meg nem érdemelt –
nehéz elviselni. Kevesen gondolnak rá, hogy milyen jó alkalom
ez arra, hogy jó példánkkal tanítsuk, egyben formáljuk a
gyülekezetünket.

nem akarsz uralkodni a másik ember hitén – (2Kor
1,24)

Sok gyülekezetet elnyom a pásztora vagy egy erős vezető
egyéniség. Egyesek ellenállnak a nyomásnak, mások elhagyják
a gyülekezetet, ami vidéken nem is annyira egyszerű, mint
nagyvárosban. Ami a legrosszabb: torzulnak a hitben, akik alá
vetik magukat. Ma vannak közösségek, ahol ez a „rend”. A
tagok elveszítik egyéni arcukat, és a vezetők az agymosásra
emlékeztető módszerekkel tartják egybe és persze terrorizálják
a gyülekezet tagjait. Úgy, hogy a végén kétséges, hogy egyál-
talán tekinthető-e még az Isten gyülekezetének, vagy X, Y, Z
gyülekezetének. Olyan emberek gyülekezetének, akiket a
vezetők többnyire érzelmileg, sőt sok esetben anyagilag is
kihasználnak. 

A Krisztus gyülekezetében nem előfeltétel a lelki egyfor-
maság. Azok véleményéhez való kritika nélküli igazodás, akik
leuralják a gyülekezetet. Pál apostol értékként mutatja fel a
sokszínűséget, mind az emberi kvalitást tekintve (lásd 1Kor
12,12–31-ben a kéz, a láb, a hallás és a látás példáját), mind a
kegyelmi ajándékok tekintetében (lásd Róm 12,5–8; 1Kor
12,4–11; Ef 4,11 stb. felsorolásai, amelyek buzdítókról,
tanítókról, pásztorokról, bölcsesség beszédét ismerőkről stb.
szólnak). Az egészséges gyülekezetben nem akarnak mindenkit
egy kaptafára átgyúrni, csak azért, hogy hatalmat gyakorolhas-
sanak fölöttük.

Egy jó gyülekezetben mindenki megkapja azt a lelki
táplálékot, amitől növekszik a saját egyéni arculatának és
kegyelmi ajándékának megfelelően. Egy kertnek vagy erdőnek
nem előfeltétele az, hogy csupán egyféle növény lehet benne. A
tölgyfa is növény, meg az árvácska is, pedig kinézetre sem
hasonlítanak egymásra. A gyülekezetben sem lehetnek futósza-
lagon gyártott sablonhitű emberek. A sokszínűség Isten gazdag-
ságának kifejezője, és csak a lelki diktátorokat feszélyezi, akik
mindenkit saját elképzelésük szerint igyekeznének átgyúrni.

Van melletted egy mentor, szupervizor, egy idősebb,
aki tekintély előttedd

Ennek a lényege kettős. A te támogatásod, de az elszá-
moltathatóságod is. Ha valaki azt várja a szupervizortól, hogy
állandóan dicsérje vagy legalábbis megmagyarázza azt, amit
rosszul tesz, az nem érti ennek a kollegiális kapcsolatnak a
lényegét. Mert a mentor míg egyfelől tényleg erőforrás,
másfelől tükör is kell hogy legyen. Hiszen tény, hogy nem úgy
ismerjük magunkat, ahogy mások minket. Gondoljunk a Jehari-
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ablakra! Amikor magunkat vizsgáljuk, van olyan terület, ami
saját szemhatárunk sávjából kimarad. Az attól még van. És a
lelki munkában alaptörvény kellene hogy legyen, még a
csúcsvezetők felé is, hogy kontroll nélkül senki sem dolgozhat.
Legalábbis jól nem.

Tudjuk, hogy elsősorban és mindenek felett Istennek
adunk számot, méghozzá ki-ki magáról (Róm 14,12). De ez
nem jelenti azt, hogy az emberek, különösen saját
gyülekezetünk előtt nem szükséges az, hogy elszámoltathatók
legyünk (1Sám 12,1–5; ApCsel 20,31–35). A kettőt nem lehet
kijátszani egymás ellen.

Sok lelkipásztor szolgálatának botrányos vége
megelőzhető lett volna ilyen segítséggel. Enyhébb esetben sok
jellembéli torzulás, ami végigkísérte valakinek a szolgálatát, és
szenvedett tőle ő maga is, azok a gyülekezetek is, ahol megfor-
dult, megelőzhető lett volna. Ha nincs ilyen támogatója egy
fiatal, kezdő lelkipásztornak, hát keressen magának!

Alkalmazkodás és gerincesség egyszerre és együtt 
Ezt a két dolgot csupán elméletileg nehéz összeegyeztet-

ni. A valóságban minél inkább szilárd jellem valaki Krisztus
szerint, annál könnyebben alkalmazkodik másokhoz, főleg a
gyengékhez. Amikor Pál apostol beszámolt arról, hogy min-
denkinek mindenné lett (1Kor 9), nem vált széltől hányatott fel-
leggé, szélingatta nádszállá (Mt 11,7). 

Ha a pásztor nem képes alkalmazkodni azokhoz, akik
között szolgál, semmit nem tehet az érdekükben. Védekezni
fognak ellene. Szilárdsága egyszer keményszívűséggé változik,
meggyőződése kényszerítéssé. Ha viszont annyira függvényévé
válik a felé irányuló vélt vagy valós elvárásoknak, végül
elveszti egyéniségét és ennek következtében tekintélyét is.

A két tulajdonság nem váltakozva, hanem egymással való
harmóniában jelenik meg a Szentlélek segítsége által. Nem
válik olyanná, mint az öntöttvas, amely erőhatásra törik, hanem
olyanná válik, mint az acél, ami hajlékonysága ellenére szilárd.

Ők vannak értem, vagy én vagyok értük?
Az orvos van a betegekért, a karmester a kórusért, a tanár

a diákokért, az ügyintéző az ügyfelekért, a lelkipásztor a
hívekért, és nem megfordítva. Legalábbis ahol helyén mennek
a dolgok. Persze a kiemelt pozíció, a szószék, az országos
értekezleten az elnökség becsaphatják az embert. Kezdhet úgy
gondolkodni, megnyilatkozni, viselkedni, mintha érette lenne a
gyülekezet vagy az egyház. 

Mint ahogy a világban így is van. A politikai vezetőkért
van az ország, és nem fordítva. Ez nem új dolog. Jézus korában
is akik uralkodtak az embereken, azok jótevőknek hívatták
magukat (Lk 22,25–26). De Jézus tanítványai között nem ez a
rend. Hanem aki a nagyobb, annak kell szolgálnia a többieket.

Alapvető módon határozza meg minden tettünket ez a két
egymással nem vegyíthető stílus és alapállás. Vagy egyik, vagy
másik szerint szolgálunk. El kell döntenünk, hogy melyiket
választjuk. Nekünk kell eldönteni. Ha rákényszerítenek, úgyis ki
fog törni belőlünk az alaptermészetünk. Az egyik szolgálati
mód jézusi, a másik világi.

A helyi kultúra figyelembevétele 
Sok meg nem értés forrása és felesleges feszültség, sőt

szenvedés oka, hogy ha a pásztor nem alkalmazkodik ahhoz a
kulturális beágyazottsághoz, amelyben a gyülekezete él. Mára a
kényszerű vagy természetes elvándorlás következtében

elmosódnak ezek az ország különböző vidékeire jellemző
színek. Valamikor nagyon karakterisztikus módon jelent meg a
nyírvidéki, a zalai, a baranyai vagy a békési tájszólás és
viselkedésmód. A népesség sok színe, egy-egy vidék jellegzetes
zamata sajnos már a múlté. Nyelvünkben egyeduralkodó lett a
mekegő pesti semmilyen stílus, ha lehet egyáltalán stílusnak
nevezni. Egyik-másik vidék, például Nógrád, Debrecen
környéke, vagy a svábok lakta vidék még sokat őriz a helyi
hagyományokból.

Nem tudom, van-e mélyebb megbántás, mint ha ezeket
minősíti lekezelő módon a baptista lelkész. Mára sajnos alig
beszélnek „tótul” vagy „svábul”. Az idősek akcentusa talán
árulkodik a más anyanyelvről. De amikor a Nyíregyháza
környékére került lelkész letirpákozza a helyieket, aligha követ-
het el durvább hibát. És ahol elvárják, hogy feketében menjen
fel a szószékre, vajon olyan elvárás-e ez, amit ne lehetne tel-
jesíteni? Föltétlenül kell-e világos színű öltönnyel botránkoztat-
ni azokat, akiknek végül is az üdvösségét bízta ránk a legfőbb
Pásztor, az Úr Jézus, nem pedig a kultúrájuk átformálását.

Terhelhetőség kifejlődése
A teológián olykor feladatul adtam a diákoknak, hogy egy

nap alatt végezzék el két nap munkáját. Elmagyaráztam, hogy
az élet fog olyan helyzetet teremteni, amikor a temetés után bib-
liaóra következik, és a kettő között kapod a hírt valakiknek a
családi tragédiájáról. Ha egy kisebbfajta dolgozatírás miatt
összeomlasz, mit fogsz csinálni ebben a helyzetben? Azt fogod
mondani, hogy ne zavarjanak, mert most éppen fáradt vagy? És
a falusi orvos influenza idején, amikor az egyik betegtől a
másikhoz vagy éppen egy haldoklóhoz hívják? Megüzeni, hogy
várjon az infarktusos, amíg ő kipiheni magát? 

A terhelhetőség valószínűleg fokozatosan fejlődik ki,
főleg olyan emberekben, akik kicsikoruktól megszokták, hogy
semmiféle komoly feladatuk, házkörüli munkájuk, de még igazi
testedzésük sem volt. A családjuk mindig kiszolgálta őket. 

De gondoljunk csak a régiekre! Amikor Kornya Mihály
gyalogolt egy nap ötven kilométert, hogy egy gyülekezetet
meglátogasson, csak annyit mondott: „átléptem egy kicsit hoz-
zátok”. Aztán másnap következett esetleg a másik ötven kilo-
méter, és emiatt sosem panaszkodott. Nem csodálom, hogy
ahogy ma mondják, „terjedt a misszió”.

Terhelhetőségünk mértéke egyenlő hasznosságunk
mértékével. Ne csaljon meg, ha nem is bíznak ránk komolyabb
terheket! Lehet hogy csak azért nem, mert tudatában vannak a
híveink: gyenge lábakon állunk. Kímélni kell, mert nekik lesz
rosszabb: siránkozni fogunk. Miközben esetleg hősies sztorikat
gyártunk magunkról, ha vendégségbe hívnak prédikálni.

Irtózás a szenvedéstől, vagy annak elfogadása
A szenvedés nem egyenlő a szenvelgéssel. Vagyis azzal,

hogy sajnáltatjuk magunkat olyan dolgokért, amiket mások
észre sem vesznek. Hogy valaki csúnyán nézett ránk, hogy nem
dicsérte égre-földre a prédikációnkat, hogy nem adta meg a
véleményünk szerint nekünk járó kellő tiszteletet. Ilyen esetben
s szenvedés mártírkoszorúja a fejünkön inkább hasonlít a
bolondok csörgősipkájához. 

A szenvedés része a szolgálatunknak, méghozzá lehet-
séges, hogy a legkomolyabb és legáldottabb része. Ha
szenvedés nélkül meg lehetett volna váltani a világot,
valószínűleg sem Krisztus nem ment volna a keresztre, sem
pedig követői a máglyára. Ha egy édesanya szavával, élet-



példájával, bölcs fegyelmezésével nem megy semmire, még
marad egy hathatós fegyver a kezében, a szenvedése. Ha az
előzőek nem, ez fogja megtörni elfajzott gyermekét.

Aki irtózik a szenvedéstől, az menjen ügyvédnek, fel-
csernek, adószedőnek, vonatvezetőnek, akárminek, de hagyja el
a lelkészi pályát! Aki zsíros állásnak és sikerpályának tekinti a
lelkipásztori szolgálatot, az becsapja az embereket, és jegyet
váltott magának a pokolba. Ha kereszt nélkül is van korona,
akkor az Úr és korai követői miért vállalták a szenvedést? 

Tervezés, alkalmazkodás, ritmusváltás
Az értelmes pásztor, sőt, aki tanult gyülekezetépítést,

tudja: hogy ha munkáját nem tervezi, korántsem lesz annyira
hatékony. A gyülekezet jövőjét, sőt lebontva egy-egy évre,
hónapra, hétre át kell gondolnia. Ha nincs elképzelése arról,
hogy minek kell következnie, az ad hoc módon végzett
munkához vezet, vagy sodorják az események. Sose fogja
tudni, hogy éppen hol tart, és milyen irányba kellene tovább-
menni. A tervezés az értelmesen végzett szolgálat része,
méghozzá fontos része. 

A tervezésnek abból kell kiindulnia, ami a gyülekezetben
van, és nem abból, aminek lennie kellene, különben légvárak
fognak épülni elképzelt helyzetből megálmodott jövő felé.
Pedig ez a „van-e már álmod a jövőről?” – ma divatos kife-
jezéssé vált. Hát álmodozni lehet, légvárakat is építeni, de lakni
nem lehet bennük. 

A tervnek előremutatónak, húzóerőnek kell lennie, és per-
sze reálisan megvalósíthatónak. Ha egy gyülekezet, vagy a
vezetősége azt tervezi, hogy jövőre megduplázza munkáját,
elrugaszkodtak a valóságtól. De ha a már meglévőkhöz 2–3%-
nyit tűznek ki célul, az megvalósítható erőlködés nélkül. A terv
lehet: békességesebb, szeretetteljesebb légkör kimunkálása, új
szolgálati területek felfedezése, céltudatos képzésformák
beindítása, anyagi források okos felhasználása stb. 

A bölcs pásztor azzal is tisztába van, hogy a gyülekezeti
munkában sem érdemes, mert nem is lehet állandóan feszíteni a
húrt. Időnként kell egy kis megpihenés a serényen végzett
munka közben. Akkor ő vált ritmust elsőnek. Mint ahogy akkor
is, ha már a dolgok pangani kezdenének.

Idővel való megfelelő gazdálkodás
Az idővel való gazdálkodásról már volt szó, amikor a

fontossági sorrend kialakítását elemeztük. Itt csak annyit akarok
hozzáfűzni, hogy a pihenésre és a családra szánt idő nem
elvesztegetett idő. Jó, ha a szellemi foglalkozású embereknek
van valami manuális vagy hasonló hobbija. Kertészkedik (friss
levegőn van és mozog, ráadásul gyönyörködik virágaiban vagy
zöldségei növekedésében), barkácsol, bélyeget gyűjt stb.
Mindez nem fog szolgálata rovására menni, főképp akkor nem,
ha elsőrendű feladataira fordítja ideje javát. 

Munkatársakkal való megfelelő bánás 
Nem szabad elfelejteni, hogy az emberek általában úgy

viszonyulnak hozzánk, ahogy mi viszonyulunk hozzájuk.
Eszembe jut az a zsarnokoskodó államegyházügyi főember, aki
pökhendi módon viselkedett a lelkészi kar majd mindegyikével
szemben. De amikor azzal a valakivel találkozott, aki körül álta-
lában a tisztelet légköre uralkodott, kiesett a szerepéből, és hoz-
zá tisztességesen viszonyult. A példa túlzó, mert a gyülekezet-
ben és a vezetőségében nem ez az egymáshoz fűződő viszony. 

Az azonban igaz, hogy ha a lelkipásztor megadja a

tiszteletet mindenkinek, és kér és nem parancsol, sőt nem hozza
olyan helyzetbe munkatársait, hogy olyat kérne tőlük, amiről
eleve tudható, hogy arra nem képesek, akkor ő a fő kialakítója
a jó munkatársi légkörnek. Észre kell venni, ha valaki fáradt,
túlterhelt, vagy egy adott feladathoz nem ért, vagy egyszerűen
csak nincs kedve hozzá.

Nem tilos a dicséret, a jó munka elismerése, a köszönet,
vagy szeretetteljes hangnemben az elvégzett vagy el nem
végzett munkáról való beszámoltatás sem. Sőt az sem, ha a
pusztán bajkeverőtől megválnak a vezetők, és ezt éppen a pász-
tornak kell kimondania.

Arány – aránytévesztés 
Luther tanítja Pál apostol nyomán, hogy a kegyes életben

vannak fontos és vannak másodrendű kérdések. Ha a
gyülekezetben tolvajlás, paráznaság, civakodás ütötte fel a fejét,
az apostol nem hunyt szemet ezek felett. De ha az ünnep-
napokról, étkezési szokásokról volt szó, nem engedte kinőni
ezeket a kérdéseket akkorává, hogy végül szakadáshoz
vezessenek (Róm 14). Tanítómestere az Úr Jézus volt, aki
beszélt szúnyog és teve nagyságú problémákról (Mt 23,24).

Olykor a gyülekezetek szakadásig fújnak fel olyan prob-
lémákat, amelyek nem érdemlik meg ezt. Hogy
dicsőítőcsoportnak nevezzék-e azokat, akik külön énekelnek,
vagy énekkarnak? Kell tudni ezeket a helyzeteket kezelni. 

Tudni kell, hogy ha szúnyogra ágyúval lövünk, nagyobb
kárt csinálunk. Ha a gennyesedő sebre csupán tapaszt teszünk,
azzal is. De nagy a veszélye annak is, hogy ami nagy prob-
lémává növi ki magát, az sok esetben kis dolgokból indul el. 

Akkor is lelkiismeretes és pontos munka, ha nincs
látható eredmény

Sokkal lelkesítőbb úgy végezni szolgálatunkat, ha van
látható eredménye. Sokan úgy is vélekednek, hogy „ha az Úr
igazolja” azt, amit csinálunk, akkor a látható eredmények
képezik ezt az igazolást. Emberi gondolkodásunk és ter-
mészetünk szerint ennek így is kellene lennie. Azonban ha a
Bibliát kezünkbe vesszük, éppen Isten legdicséretreméltóbb
szolgáinál látjuk ennek az ellenkezőjét. Ézsaiást a hagyomány
szerint kettéfűrészelték, Jeremiást sárverembe dobták, Urijját
megölték (Jer 26,20–23), Zekarját, Jójáda főpap fiát az oltár elől
hurcolták el és megkövezték (2Krón 24,20–22). Alig olvasunk
arról, hogy megtértek volna szavukra. A Názáreti Jézus ezeket
az embereket mégis dicséri és példaként állítja tanítványai elé
(Mt 23,34–36). 

Szabaduljunk meg attól a kényszertől, hogy mindig lát-
ható eredménye, sőt szuper eredménye kell hogy legyen
munkánknak! Akkor is hűségesen végeznünk kell az igehirde-
tés, lelkigondozás, tanítás munkáját, ha nem látjuk az eredmé-
nyét. Vigyázat, az eredménytelenségből sem lehet tőkét ková-
csolni. Lehet, hogy ennek csupán mi magunk vagyunk az oka. 

Megbízhatóság 
Amit a lelkipásztor mond, annak úgy kell igaznak lennie,

ahogy mondja. Amit ígér, arra lehessen számítani. Sok haszon-
talan pásztorra mondta már a gyülekezete: „nagy szavak kis
embere”. Sem amit mondott nem lehetett komolyan venni, mert
nagyzolt, túlzott, sem amit megígért, nem lehetett számítani rá.
Azt legfeljebb szerette volna teljesíteni, de nem szokta. Mindig
adódott valami mentsége. 

Mielőtt valakinek ígéretet teszünk, érdemes végiggondol-
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ni, hogy vagyunk-e abban a helyzetben (időnket, pénzünket,
egyéb tennivalónkat mérlegre téve), hogy azt teljesíteni tudjuk.
És ha ígéretet tettünk, akkor is teljesítsük, ha fáradságba,
pénzbe vagy áldozatba kerül! Mert Istennek nem telik kedve az
ostobákban (Préd 5,3–5), de az embereknek sem. Ha nem vagy
megbízható, nem csupán személyed méltóságát kockáztatod,
hanem az ügyét is, amit képviselsz.

Kullog az események után 
Ha a lelkipásztor nagyon kis intellektuális képességgel

rendelkezik, vagy túl kényelmes, valószínűleg csak akkor érti
igazán meg az adott szituációkat, amikor már mindenki más túl
is van rajtuk. Nem áll a gyülekezete élére, hanem kullog a töb-
biek után, egy brosúrával mindig lemaradva. Mint minden a
világon, a szellemi képesség is fejleszthető, például szorgalom-
mal, tanulással, gyakorlattal. Tehát senkit sem okolhat, ha
lemarad.

Azonban a pásztori szolgálatban megbocsáthatatlan bűn,
ha a vezető nem kezdeményez. Bemerítés például csak akkor
van, ha már sürgetik, hogy legyen. Az énekkar már rég
működik, anélkül hogy valaha is megalakult volna. Ehhez
hasonlók keserítik a gyülekezet tagjait. Kinek lesz végre
bátorsága jó és eredményes dolgok beindítására, ha már egy-
szer a lelkész erre nem képes? Pedig az ő dolga lenne. Ha
sohasem csinálta, hát kezdje el!

Kapkod, rögtönöz
Mint ahogy a hibákkal lenni szokott, mindennek megvan

az ellenkezője is. Ha az egyik kullog, a másik kapkod. A lelki
életben a kapkodás a képzetlenségből, a jó út megtalálásáért
folytatott lelki harc megspórolásából, a meggyőződés
hiányából, a mulasztásokból adódó rossz lelkiismeretből, és
még ki tudja mi mindenből fakadhat.

Pedig az út is adott, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, a
képességeink is adottak, az idő is, amelyet arra fordíthatunk,
hogy bizonyosságra jussunk Isten akaratát illetően.

A kezdő pásztornak meg kell találnia a saját munkatem-
póját, hogy sietség és késlekedés nélkül végezze minden nap-
nak az éppen soron következő feladatát. És ha meggyőződésre
jutott, tartson ki benne!

Érdekes, vagy tartalmas tanítást adsz?
Persze a tartalmas tanítás is lehet érdekes, nem erénye, ha

unalmas. De ha valaki beáll a mai média vagy filmipar sodrába,
hogy szenzáció szenzációt érjen, ezt a műfajt „lelki módon” is
gyakorolhatja. Korunk hallgatósága vevő rá. E tekintetben is
döntést kell hoznia a kezdőnek, mert abba az irányba fog gya-
korlatra szert tenni, ahogy döntött. 

Az  érdekes dolgok felé beállt igehirdetőnek nyitott szem-
mel kell járnia, hogy lecsaphasson mindarra, amit aztán jó
stílusban, felingerelve a hallgatósága kíváncsiságát, jó
tempóban előadhat. Hálásak lesznek érte az emberek. Hogy
ettől se jobbak nem lesznek, se rosszabbak, az más kérdés, de
legalább nem unatkoznak az istentiszteleten. 

Ahhoz, hogy a Mindenható Isten titkait tárjuk fel a
gyülekezet előtt, másfajta irányvétel szükségeltetik. Egy életen
át tartó tanulás, Isten előtti jó lelkiismeretre való komoly
törekvés, a gyülekezet szeretete. Erre is felkapják a fejüket
azok, akik erre vágynak.

III. Lelki vezetőnek lenni óriási kiváltság, megtiszteltetés
(3Móz 10,3; Jn 12,26)

Teljes embert kíván és teljes örömöt ad
Ha valakit Isten hívott el a szolgálatra, az szenvedélyesen

szereti azt, és igaz örömét leli benne. Még a nehézségek idején
is. Valójában nem tudna más lenni, mint Isten népének pászto-
ra. Hogy a történelem folyamán mit vállaltak és mit álltak ki
Isten népének elhívott vezetői, nem ez az a hely, ahol ezt fel kel-
lene sorolnom. De hogy ők nem voltak sem bolondok, sem
kényszerhelyzetben, azt mutatja, hogy legtöbb alkalommal
felkínálták nekik a szenvedés elkerülésének lehetőségét (persze
megalkuvások árán). Nem azért maradtak mégis a helyükön,
mert mazochisták voltak, hanem mert tudták, hogy ott dolgozni,
ahol az Isten munkálkodik, a legnagyobb megbecsülése egy
mulandó ember életének. És a legtisztább öröm, mégpedig min-
den körülmények között.

Mi emberek tudunk félig figyelni valakire, miközben az
eszünk máshol jár. Félig-meddig benne lenni egy programban,
miközben vannak fontosabb dolgaink, amiket eközben gondo-
latainkban nem teszünk félre. De szolgálatunkhoz méltatlan ez
a hozzáállás. Aki gyülekezeti szolgálatát úgy végzi, hogy üzleti
ügyei, egyházi előmenetele előbbre való, az legalábbis másod-
osztályú pásztor. 

Tudom, hogy ma oda jutottunk, hogy egy-egy körzet nem
képes eltartani egy lelkészt, kénytelen tehát polgári foglalkozást
is vállalni. Irgalmatlan és embertelen lenne ezeket a pásztorokat
másodosztályúnak nevezni, hiszen lehet, hogy éppen ők a
hősök a szolgálatban. Mert kenyérkereső foglalkozásuk fárasztó
munkái ellenére égnek az Úrért és népéért. De akinek nem az Úr
munkája az első, az lehet főállású gyülekezeti lelkész, ha
azonban érdeklődése máshol van, az akkor is másodosztályú, ha
egyházi rangja van.

Mert az Isten is pontosan dolgozik. A teremtéskor
teremtett. Olyan teljes módon, hogy utána meg kellett pihennie.
Tehát nem illik hozzá a félszívvel végzett munka. 

Isten előtt felelősséggel élni emberekért
Nem szabadna elfelejtenünk, hogy szolgálatunk jelentős

része nem is emberek, hanem Isten előtt zajlik. Ma sokkal töb-
bet hivatkoznak a hívők az imádságra, mint amennyit imádkoz-
nak. Legalábbis nem a nagy nyilvánosság előtt, hanem a titkos
kamrában, ami nem tartozik senki másra az imádkozón és
Istenen kívül. 

Mózes, Dániel vagy maga a Megváltó sok időt töltöttek
Isten színe előtt (Mk 1,35;  Lk 6,12). Ha szolgálatunkban sok az
eredménytelenség, valószínűleg kevés az imádság. Vannak dol-
gok, amelyek sehogy máshogy nem oldhatók meg, csak Isten
színe előtt esedezve. Ha valaki irtózik Isten közelségétől, az
imádságtól, tegye fel magának a kérdést, hogy miért! 

A lelkipásztor imádsága nem úgy történik, mint ahogyan
Adrian Plass leírja a Kegyes kétbalkezes című könyvében,
hogy kiteszi az órát maga elé, és lesi, hogy mennyi időt tölt
imádságban. Hanem egy vizsgára készülő diákért, egy próba
alatt lévő testvérért, egy gyászolóért, egy megtévedt testvérért
könyörög, és hálát ad Istennek egy jól elmondott prédikációért,
egy szépen és jól megoldódott ügyért.

Ha az imádság eleinte kényszerűség, mert
tehetetlenségünk, sőt saját bűneink is odakényszerítenek Isten
színe elé, előbb-utóbb felfedezzük, hogy nem az, hanem ha



küzdőtér is, de a lelkünk gyógyulása, hitünk megerősödése is. A
ránk bízottak sorsának Isten színe előtt való képviselete is. Ez
pedig igen megtisztelő számunkra.

Istent képviselni, útjait tanítani embereknek
„A papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából

törvényt várnak...” – írja a próféta (Mal 2,7). És míg manapság
egyesek a jogban, mások az orvoslásban, megint mások az
építészetben válnak szakemberré, addig a lelkész az isteni
tudományokban: erkölcsi kérdésekben, lelki kérdésekben,
sorskérdésekben tud valamit, amire amazoknak is nagy szük-
ségük van, mert a legbölcsebbtől, Istentől származnak. Nincs az
életnek olyan területe, ahová ez a „tudomány” ki ne terjedne és
ne volna illetékes. Ez még akkor is igaz, ha a teológus egy pil-
lanatig sem képzeli magát tudósnak. Nem is illik hozzá sem a
tudálékosság, sem a büszkeség a saját tudománya okán sem. De
ha ő jól tanítja az Isten igazságát, és hittel fogadják azt hallgatói,
megnemesednek az emberek.

Tanítani elsősorban a gyülekezete tagjait van módja. De a
gyülekezeti tagok sokfelé eljutnak, ahova ő nem, és továbbad-
ják azt, amit hallottak. 

Isten azonban készít alkalmakat, amikor más embereket is
megszólíthat. Nem ártana tudni, hogy ezek az emberek is
emberi problémákkal küszködnek, és nem csupán az úgy-
nevezett evangélizációs témával kellene őket megszólítani
(azzal is). De olykor éppen az nyitja ki őket az evangélium felé,
ha segítséget kapnak házassági, gyermeknevelési stb. kérdé-
seikben, vigasztalást a gyászban, bátorítást kétségeik között.

A gyülekezetben élők vagy bárki más jó lelkiál-
lapotáért tenni

A lelkipásztor munkáját minősíti a gyülekezete. Ha a nyáj
jól táplált, a gyülekezet olyan, mint a nyüzsgő méhkas, min-
denki szívesen és okosan teszi a dolgát, az emberek kedvesek
egymáshoz, képesek megküzdeni a nehézségeikkel, ez arról
beszél, hogy a lelki vezetőjük a helyén van. Azt teszi, amit az
Ige tanít: felkészíti a szenteket a szolgálat munkájára, hogy
eljusson mindenki az érett férfiúságra (Ef 4,11–16). 

Ha a gyülekezeted tagjai elkeseredettek, szótlanok, türel-
metlenek egymáshoz, és ennek nincs valamilyen külső oka
(gazdasági válság, természeti katasztrófa, munkahely elvesztése
stb.), akkor kérdezd meg magadtól, hogy mi az oka ennek! Mit
lehetne tenni, hogy a légkör megváltozzon? 

Mert még a bajok idején sem tehetetlen az Isten. A hívők
épp ebben különböznek a világ fiaitól. Van egy olyan területük,
ahova nem „gyűrűzik be” semmiféle földi veszélyeztetettség, és
a lelkek pásztorának tudnia kell erről. Hogy helyén maradt az
Isten. És ez nem afféle „szent beszéd”, ahogy az ateisták
szeretik emlegetni, hanem masszív tény. Tehát a lelkipásztor
lehet fiatal, kezdő, lehet tapasztalatok híján, de akinek a
nevében szól, az a hatalmat és az irgalmat nem nélkülözi. Ezért
tehet mások sorsának jobbra fordulásáért.

Az emberek örök üdvösségét elősegíteni
Ha az örökkévalóságot ténynek tekintjük, és tudatában

vagyunk annak, hogy Isten az ember javára elsősorban az örök
jót munkálja, akkor megdöbbentő, hogy mi, rövid földi élettel
rendelkező emberek részt vehetünk ebben a munkában. Pedig a
lelkipásztori munka elsősorban erről szól. Ha egyesek
állandóan a számadatokkal vannak elfoglalva, hogy ki mennyi

embert „vezetett az Úrhoz”, valószínűleg téves adatokkal
operálnak. Mert meg kellene állniuk a mennyország kapujában,
és ott kellene számolni, hogy ezek közül hány érkezik meg oda.
Mert ez az igazi eredmény. A Biblia azonban sehol sem biztat
effajta számolgatásra, hanem azt helyezi szívünkre, hogy
hűségesen végezzük azt, amit Isten ránk bízott (1Kor 4,2).

De engem ámulatba ejt az Úr Jézus azon szava, hogy a
gyümölcsünk megmarad az örök életre (Jn 15,16).

Annak az érdekében tenni, hogy az emberek ember-
ségesebb emberek lehessenek

„Az Isten országa tibennetek van” – mondja Jézus (Lk
17,21). Tehát miközben a lelkipásztor az örök életre készíti fel
a rábízottakat, nem feledkezhet meg arról, hogy az már itt a
földön elkezdődik, méghozzá az Isten akarata szerinti életvitel-
lel. Ennek pedig szerteágazó, az élet minden területére kiterjedő
hatása van.

Ha egy házasság megbetegszik, a lelkipásztor a maga
felkészültségével, a Szentírásban és a lélektanban való jár-
tasságával gyógyulását, egészséges működését segítheti elő. A
család széthullásának katasztrófáját megelőzheti. Gyermekek
jellemének formálásában alapokat rakhat le. Hiszen ha a
gyerekek idejekorán megismerik Isten útjait, egész életük más
lesz. Részt vehet az emberek mindennapi harcaiban. Vigaszt tud
nyújtani a gyászban. Részt vehet az emberek örömeiben.
Gyönyörködhet a kisgyermekekben. Fölkészítheti a fiatalokat
az emberhez méltó házasságra. Azért tehet, hogy erkölcsösebb
legyen a társadalom.

Egy élő hitű keresztyén gyülekezet sokszor meghatározta
már egy falunak vagy városnak az arculatát. Nemcsak a
gyülekezet tagjai, hanem a környezet is részesedett annak
áldásából, hogy a gyülekezettel vele van az Isten (Zak 8,23; Mt
1,23).

Tanulni állandóan
Megvan a létjogosultsága annak a népi bölcsességnek,

hogy a jó pap holtig tanul. Mert ha nem tanul, akkor butul.
Egyetlen tudományos területen megszerzett diploma sem ér
sokat, ha az egyetem vagy főiskola befejezésével az illető szeg-
re akasztja a továbbtanulási vágyát. Mert nemcsak elévül a
tudása, hanem intellektuális képessége is kopik. A baptista
lelkészek közt az a megfigyelésem, hogy – bocsánat a kife-
jezésért – minél butább lesz valaki a szolgálatban tanulás nélkül
eltöltött esztendők alatt, annál nagyobb lesz a mellénye. Vagyis
csalhatatlannak képzeli magát téveszméi közepette. Ami azután
hiányzik a tudománya velejéből, azt pótolja a fellépése erejé-
vel. Úgy jár-kel a nagyvilágban, mint aki apró kis tapasztala-
tocskáit tartja egyedüli bölcsek kövének. Szomorú. 

Ahhoz, hogy ezt elkerülje a fiatal pásztor, állandóan
képeznie kell magát. Hiszen ahhoz, hogy csendben elbutuljon,
semmit nem kell tennie. De nem lehet csupán ez a tanulásra
odaszánás fő oka. 

A tudományokban elmélyedni gyönyörűség. A Jóisten
által adományozott legmagasabb képességünknek az
agyunknak a használata, a gondolkodás, a szellemi alkotó
munka önmagában már lelki öröm. A bibliai és létigazságok
összefüggéseinek felismerése, feltárása, megértése, alkal-
mazása, tanítása olyan méltósággal jár, amiről fogalma sincs
annak, aki ebbe nem ásta bele magát. Olyan tartalmat, egyben
tartást ad az embernek, amiről a régiek még tudtak valamit.
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Őket tekintjük szenteknek. Pedig legtávolabb állt tőlük, hogy
így tekintsenek önmagukra. Keresték az igazságot, tehát meg-
találták. Kutatták az Írásokat, és így bölcsek lettek. Végére
akartak járni egy-egy bibliai fogalomnak vagy titoknak, és
fogták a szótárakat, kutatták a régiek nyelvtani törvény-
szerűségeit, tanulmányozták a régi emberek szokásait, és vala-
mennyire kiismerték magukat ezekben. Tanításuk és prédiká-
ciójuk nem röpke benyomásokból, véleményecskékből állott,
hanem biztos alapokon nyugodott: Isten jól megértett igéjén.

Adjon ma is az Isten ilyeneket!

olyan dolgokat megosztanak velünk, melyeket
másokkal nem

Mert megbíznak bennünk. Az emberek szívesen hallanak
önmagukról jót, sok esetben mondanak is. Míg a jótetteink nyil-
vánosak, a bűneinket ösztönösen titkoljuk. Sikereinket bárkivel
megosztjuk, de kudarcainkról csak azokkal beszélünk, akikről
feltételezzük, hogy megértenek, nem adnak ki, sőt tudnak
segíteni. 

Tehát amikor az életük legnagyobb mélységeit is feltár-
ják egy lelkész előtt, az a lelkész felé a legnagyobb meg-
becsülés jele, mert ezeket nem akárkinek mondják el. Ebben
a helyzetben sebezhetővé, de gyógyíthatóvá is válnak.
Pontosan ez a mozgatórugója annak, hogy elmondják. Mert
feszül bennük, esetleg évek óta hordják mint életük sötét
foltját, rossz emlékét, ami lelkiismeret-furdalást és fájdalmat
okoz. Szeretnének szabadulni tőle, de – jogosan – félnek
attól, hogy az emberek szájukra veszik őket, és akkor a belső
nyugtalanság mellé a külső fenyegetettség, a megvetés is tár-
sulni fog.

A Biblia tanít arról, hogy valljuk meg egymásnak
bűneinket (Jak 5,16). De ez nemigen működik, mert a foly-
tatása elmarad: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyul-
jatok! Minden embernek nagyon meg kell gondolnia, hogy
kinek vallja meg a bűneit. Mert a megbocsátott bűnt Isten
elfelejti (Ézs 43,25), de az emberek nem. Kipletykálják. A
bűnbánó lélek a legvédtelenebb a világon, könnyű bántani,
mert nem védekezik. 

Ezért van az, hogy a pásztor felé a legnagyobb megbe-
csülés, ha merik elmondani az emberek a bűneiket, hogy
bűnbocsánatot, szabadulást, megnyugvást, feloldozást nyer-
jenek. És semmi mást nem szabad kapniuk. Nem a mi dolgunk
az ítélet, hanem az Istené. Elég sok jót kell ahhoz tennie a
pásztornak, míg akkorára nő a bizalom irányába, hogy erre is
sor kerülhet. Nagyobbat nem véthet, mintha ezeket a rábízott
titkokat kiadja. Mert a bűnbánó lélek Isten védelme alá kerül,
és Istennel kerül szembe, aki támadja. És Isten számon fogja
kérni rajta. Hiszen az Ember Fia nem azért jött, hogy az
emberek életét elveszítse, hanem hogy megkeresse és meg-
tartsa azt, aki elveszett (Lk 9,56).

Megbecsülnek, hallgatnak a szavadra
Van megbecsülés, amit méltatlanul kap valaki. Nem

érdemli meg, de az embereknek érdekük fűződik ahhoz, hogy
így viszonyuljanak hozzá. És van, amit jóságával, szelíd-
ségével, okosságával, szolgálatkészségével, szorgalmával
érdemel ki a pásztor. 

A gyülekezet és pásztora között ez az egymás megbe-
csülése normális dolog. Méghozzá a kölcsönös megbecsülés,
hiszen minden keresztyén azonos üdvösségre elhívott szolgá-
ja az Istennek. Ahogyan a reformáció korában felismerték: az

asztalos a gyalupadnál, a suszter a kaptafánál, a hivatalnok a
számítógépnél, a mérnök a tervezőasztalnál szolgál. Ha a
lelkész nem becsüli meg gyülekezete tagjait, nehezen válik
maga is megbecsültté. A megbecsülés nem hízelgés. Szereti
őket mint Isten szemében értékes embereket. Ez a megbe-
csülés fordul vissza reá. 

Mivel tapasztalatuk van arra nézve, hogy érdemes hall-
gatni a szavára, kikérik a véleményét. A lelkész eleinte a stá-
tus, a lelkészi szerep tekintélyével dolgozik. Ez azonban nem
hosszú életű. Ha méltónak bizonyul rá mint ember, és ne
restelljük azt se, hogy mint „szakember”, akkor megnő a be-
csülete. 

Sokan lettek már úgy hívőkké, hogy a lelkipásztor te-
kintélye túlnőtt a gyülekezetén, és akik tanácsért jöttek hozzá,
azok Krisztusra is rátaláltak. Ez nem csoda, hiszen tanácsait ő
is Krisztustól nyeri, azért válnak be.

Ez a nem felszínes jó hírnév kívánatos mind a lelkész,
mind a gyülekezet számára.

Isten előtt jó lelkiismereted lehet, és ő is megbecsül
(Jn 12,26)

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én
vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál,
megbecsüli azt az Atya” (Jn 12,26). Az Isten megbecsülését
pedig elvitatni, helyettesíteni, kikényszeríteni nem lehet.
Akit az Isten meg akar becsülni, azt ő meg is fogja becsülni.
Még azokat is, akiket emberek nem becsülnek meg. Ennél
nagyobbra pedig nem vágyhat ember. És nem tilos erre
vágyódni.

Az Úr Jézus leleplezi a hiú dicsőségvágyat. Kortársairól
mondja: egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget,
amely az egy Istentől van, nem keresitek (Jn 5,44). Ő el sem
fogadta az emberektől jövő dicsőítést (ugyanott a 41. v.).
Ugyanakkor igen sok alkalommal beszélt a megjutalmazásról
ő maga is (Mt 25,23), az apostolok is (Zsid 11,6). Ebben az
öndicsőítéstől hangos, sztárkultusszal fertőzött korunkban ne
legyünk álkegyesek! Ahol a Biblia jutalomról, dicséretről
vagy megdicsőülésről beszél (Róm 8,14–17.28–30), nekünk
sem kell álságosan hallgatnunk.

Az egyik jele az Úristen részéről jövő megbecsülésnek a
jó lelkiismeret (1Tim 1,5; 1Pt 3,16). Miközben az emberek
depressziósok, kényszeres cselekedetekre hajlamosak,
bűntudattal és egyéb nyavalyákkal küszködnek, az Úr Jézus
vére által megmosott és a Szentlélek által karbantartott józan
eszünk rendelkezésünkre áll, hogy mind a magunk, mind
mások életét eligazítsuk. Ez már önmagában jutalom.

Az a jutalom pedig, amit Isten készített az őt
szeretőknek, még vár ránk (1Kor 2,9). Ma, amikor recseg-
nek-ropognak azok a dolgok, amelyek az emberek szívében
elfoglalják azt a helyet, amely egyedül Istent illeti meg,
bedőlnek a bankok, a modern és a posztmodern élet templo-
mai, itt van a mi életünk stabilitása. A sztárkultusz alól kilóg
a lóláb, és ördögi patája van: megrontja a fiatalokat. A poli-
tika lenullázza az öregek értékét. A bűnözés elharapódzása
fenyegeti a társadalmak alapjait. Mi mégis a reménység népe
lehetünk, mégpedig nem a bizonytalan valamiben, hanem
Isten ígéreteiben reménykedhetünk. Annak az Istennek az
ígéretében, aki a történelem folyamán számtalanszor
bizonyította, hogy megbízhatóbb semmi nincs a földön az ő
szavánál. Ennek meghirdetését a lelkipásztorokra bízta a min-
denható Isten. 



Apatikus közszellem fogadja 
„Nem mén ez itt!” – mondogatják az ilyen

gyülekezetben. Ez az előzőekben felvázoltnak az ellentéte.
Kialudt a remény, oda az igyekezet, elpárolgott a lelkesedés,
ha volt is valaha. Az ilyen gyülekezetből megszöknek a fia-
talok. Némi sikertelen próbálkozás után – hogy kimozduljon a
gyülekezet ebből az állapotából – elhagyják az értelmes
emberek is. Azok maradnak, akik ezt a lelki pangást megszok-
ták, és akiknek ez is jó. Általában az ilyen gyülekezetek előbb-
utóbb kihalnak. 

Nem könnyű egy kezdőnek ilyen körülmények között
szolgálatba állni, méghozzá életében először. Ezt a helyzetet el
is kell fogadnia, meg nem is. El, mert lehet, hogy Istennek az
a célja, hogy őt magát megeddze azokra a feladatokra, ame-
lyek élete során még rá várnak. Ennek is van értelme. Nem,
mert soha nem lehet tudni, hogy Isten a „kövekből” milyen
módon és mikor támaszt fiakat magának. Odaküld valakiket,
vagy az odaszánt életű unokák lépnek a reményt vesztett
öregek helyére. Mindkettőre volt már példa, és akkor a pász-
tor kitartása nem volt eredménytelen.

Ide-oda járkálnak, felcsipegetnek valamit, amit oda-
haza be akarnak vezetni 

De a gyülekezet nem vevő rá, vagy ha igen, csak egy
része. Ez annak az emberi tulajdonságnak a kegyes változata,
hogy a szomszéd rétje mindig zöldebb. Sőt, ha elcserélnék a
rétet, akkor is így lenne. 

Azokkal, akik nem elkötelezettek saját gyülekezetük
felé, nem sok mindent lehet kezdeni. Mert nem a jó dolgok
megvalósítása a céljuk, hanem azoknak az érdekességeknek a
csiklandozása, amiknek a hiányát fel lehet hánytorgatni oda-
haza. Persze csak úgy távolból, mert elkötelezettség híján sok
áldozatra úgysem készek. 

Nehezen tartja elképzelhetőnek a kezdő pásztor, hogy fel
kellene ajánlani nekik, hogy csatlakozzanak ahhoz a gyüle-
kezethez, amelyet különbnek ítélnek a sajátjuknál. Mint fiatal-
nak ez veszélyes is, mert elképzelhető, hogy a stabilak is
ellene fordulnak. Ha megalapozódott már a tekintélye, megte-
heti. Esetleg meglepő tapasztalatot szerez, eszük ágában nincs
elmenni, csupán a „bajkeverés szolgálatára” adták magukat.

„Bezzegező” gyülekezet 
„Bezzeg a mi időnkben”, „Bezzeg másutt”, „Bezzeg az

elődöd” – mondogatják. Szívesen nosztalgiáznak, szívesen
példálóznak, szívesen emlegetik fáradsággal meghozott
áldozataikat. Esetleg igazat mondanak. Nem szabad megis-
merésük nélkül nyilatkozni róluk. Lehet, hogy csak száj-
keresztyének, de az is lehet, hogy igazat mondanak.
Dolgoztak odahaza saját gyülekezetükért, dolgoztak másutt,
amikor meg kellett fogni a lapátot, a vakolókanalat, mert
végre imaház épülhetett. Bele kellett nyúlni a pénztárcájukba,
mert hol volt még akkor a pályázati rendszer? És megtették. 

Szeretni kell őket. Nagy ostobaság vitatkozni velük,
vagy elvitatni érdemeiket. A legokosabb, ha az új pásztor teszi
a dolgát. Nem meglepő, ha egyik a másik után csendben mellé
áll, és egyszer csak ott vannak és ma is, fáradtan is kiveszik a
részüket mindabból, amiből kell. Nem mindig az a jó
megoldás, hogy egy rossz szellemiséggel szembemegyünk.
Néha az a jó, ha továbblépünk. Ha mi magunk tesszük a dol-
gunkat, mindig lesznek, akik felzárkóznak.

Gyülekezeti kiskirályok, diktátorok
Az egyik legnehezebb helyzet, amikor egy életkorát te-

kintve is fiatalabb lelkész egy korosabb, és a gyülekezetbe
régebbóta beágyazódott kiskirállyal találkozik szolgálatának
kezdetén. Vagy behódol, vagy ütközik. Egyik sem jó Isten
ügyének sem és a gyülekezetnek sem. 

Van egy harmadik út, nem könnyű ez sem. Úgy végzi a
dolgát pontosan és szeretettel, mintha nem is volna ott a
kiskirály. Pedig ott van. Valószínűleg dühöng, hogy őt figyel-
men kívül hagyják, vagy legalábbis nem kapja meg azt a
figyelmességet, ami neki járna. Furkálódik, párthíveket gyűjt,
összeütközésre készül. 

Nehéz ilyen esetben elhinni, hogy van olyan helyzet,
aminek a megoldására egyedül Istennek van joga, hatalma és
bölcsessége. Pedig így van. A többieknek, még a lelkipásztor-
nak is „jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig”
(JSir 3,26). Hogy nagy hittapasztalat szokott kikerekedni
belőle, az pedig nem egy másik, hanem ugyanarra a lapra tar-
tozik.

Elöregedő gyülekezet 
Egy „ifjú titánnak” nehéz elfogadnia, hogy ilyen

gyülekezet is létezhet. 1. A gyülekezetnek saját hibájából
előállt helyzete. Olyan dolgokat műveltek, ami a gyülekezet
elhalásához vezetett, és nem tértek meg belőle. 2.
Magyarország sok falujában elvették az emberek földjét, és
főleg az akkori fiatalok városba kényszerültek, hogy egyál-
talán megéljenek. Újabb időkben gyárakat, bányákat zártak
be, tehát ez a szituáció nem ismeretlen a fiatalabb generáció
előtt sem. Valaha virágzó gyülekezetek önhibájukon kívül
kerültek abba a helyzetbe, hogy akinek nem volt munkája, és
el kellett tartania a családját, ha szülőföldjén nem volt képes
munkát találni, elment. Muszáj volt elmennie, sőt idővel a
családja is követte. Sok esetben a második ok miatt
elnéptelenedő gyülekezeteknek is beolvasnak a mai szuper
kegyesek.

Ha a legrosszabb történne, tényleg kihalna a
gyülekezet, ezt is végig lehet vezetni irgalommal és
méltósággal. Ami nagy bizonyságtétel egy olyan korban,
amikor nem sokat számít az öreg, hiszen csak tehertétel az
állam és olykor a család nyakán is. Isten nem úgy nézi az
ember személyét, hogy ha valaki fiatal, egészséges, sőt egy
kicsit szexis is, az érték, és az esetleg beteges idős ember
pedig nem. Szolgálatunk „eredményessége” pedig mindig
Istenre tartozik. Az is, hogy mennyi időt kell ilyen helyen
eltölteni, és mikor jön el a szolgálati hely váltásának napja. 

Csupa fiatalból álló gyülekezet
Azt kellene vélnünk, hogy ilyen nincs is. De van. Vagy a

külső körülmények miatt, ha egy gyülekezet éppen most
alakult, állhat csupa fiatalból. Ha egy gyülekezet hirtelen divat-
ba jött, felkapottá vált, és minden fiatal oda akar tartozni, vagy
bármi más okból is létrejöhet ilyen gyülekezet. 

Látszólag ez könnyebb feladat, mint a kiöregedő
gyülekezeté. De csak látszólag. Itt nyilván mások a problémák.
Többnyire nincs meg a gyülekezet kívánatos stabilitása, bár-
mennyire is furcsa: hiányoznak az öregek. Hiányzik az a réteg,
amelyik gyakorlatra tett szert a gyülekezeti problémák
megoldásában, a vélemények kiegyenlítésében, az éles fogal-
mazás tompításában, ellentétek áthidalásában, a zavar idején is
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kitartó szeretetben és jóságban. 
Ezekben a gyülekezetekben gyorsan követik egymást az

események. Hamar elhatároznak valamit, és gyorsan végre-
hajtják, nem bonyolítják az ügyeket. Hirtelen változtatnak,
gyorsan feladják, amibe belevágtak, gyakran összekapnak, és
nincsenek olyanok, akik a túlzókat józanítsák, a holtpontokon
átlendítsenek, az ellentéteket tompítsák.

Nem kell tenni annak az érdekében semmit, hogy a
helyzet megváltozzon. Mert vagy jönnek a gyülekezetbe
idősebbek, akiket szeretettel be lehet fogadni, vagy ahogy az
élet halad a maga útján, egyre érettebbek és korosabbak lesznek
a fiatalok is. 

Sajnos arra is van nem egy példa, hogy egy csupa fiatal-
ból álló gyülekezet amilyen gyorsan létrejött, ugyanolyan gyor-
san el is tűnt, nyom nélkül. 

Vannak, akik a háttérből vagy kívülről beleszólnak a
gyülekezet dolgaiba 

Ők kibic módjára viselkednek, akiknek semmi se drága.
Hiszen nem ők viselik a gyülekezet terhét. Olykor kibic a kívül-
való, a hitetlen, olykor más gyülekezet tagja, aki ráadásul nem
ismeri kellő mélységében az adott problémát, de némi felsőbb-
rendűséggel ad tanácsot. A baj ott kezdődik, ha valaki a
gyülekezet tagjai közül ezt el is fogadja, vagy maga is kibiccé
válik. Hiszen a családban is meg a gyülekezetben is a legtöbb
bajra a megoldást magának a gyülekezetnek kell kiizzadnia.
Illetve az ünnep is a gyülekezeté. Jó terveket szőni is csak
azok képesek, akik tisztában vannak vele, hogy milyen
erőforrásokkal számolhatnak. Akik pedig kívülről osztogatnak
tanácsot, mivel úgysem vállalnak azért felelősséget, amit
mondanak, tanácsukat el lehet engedni a fülünk mellett, nem
kötelez senkit semmire. Olykor még annyira sem, hogy
meghallgassuk. Főleg, ha rendszert akarnak csinálni abból,
hogy beleszólnak a gyülekezet dolgaiba. A kezdő pásztor jól
teszi, ha kialakítja azt a hozzáállást, hogy a gyülekezet tagjai
bizonyos mértékig összezárnak. Csak azok szólhatnak bele a
gyülekezet dolgaiba, akik a gyülekezet tagjai. Egy egészséges
család sem teregeti ki a szennyesét a falu előtt, terveik sem az
ajtón kívül születnek. 

Egy „szuper vezető” lelkipásztor-fejedelem romjai után
Megesett már evangéliumi körökben, hogy egy karri-

erista, aki ráadásul értett az emberek nyelvén, „gyülekezeti
felfújtat” hozott létre. Amikor azután kiderült volna, hogy ez
egy lufi, ami hamarosan ki fog pukkadni, szaporán továbbállt,
nem törődve azzal, hogy mi következik utána. Az ilyen
gyülekezet alaphangulata a némi megrázkódtatás után a nosz-
talgiázás szokott lenni. Hiszen aki elment, vagyis „lelépett”,
mekkora tehetség, nagyság, szent ember, nem akárki volt. Hogy
mindez csak látszat volt, és a valóság most derülne ki, az más
kérdés. A komoly munka nem szokott összeomlani egy ember
távozásával. És nehéz ott új alapot vetni, ahol az emberek már
elszoktak a komoly munkától, és megszokták, sőt elhitték,
azután el is várták a hízelgő szót.

Itt sem az a megoldás, hogy az utód minősítse az elődöt,
vagy beolvasson a gyülekezetnek, hanem a pontos, becsületes
munka. Idő kell arra, míg a gyülekezet átáll erre a stílusra. De
az előző időszak reális megítélésére is csak akkor lesznek képe-
sek, amikor már különbséget tudnak tenni a valóságos és a lát-
szateredmény között.

Egy olyan lelkipásztor után, aki nem ismerte a rendet
és a fegyelmet

A gyülekezet általában olyanná válik, mint a pásztora.
Főleg, ha az huzamosabb ideig szolgál egy adott helyen. És ha
a lelkipásztor nem ismerte a rendet, a pontosságot,
valószínűleg gondok lesznek ezen a területen azután is,
amikor már ő elment. Minden csak hozzávetőlegesen lesz az,
ami. Pontos kezdés az istentiszteleteken, téli tüzelő besz-
erzése, imaterem tisztán tartása, szolgálattevők kijelölése stb.
Megbeszéli az utód a családfővel, hogy melyik nap hány
órakor látogatja meg őket, és senkit sem talál otthon. Mert az
előző pásztor vagy ment a megbeszélt időpontban, vagy nem.
Megszokták ezt. A gyülekezet tagjai, mint általában az
emberek, sokkal kevésbé érzékenyek arra, ha náluk van a
hiba, mint arra, ha a másik félnél. 

Egy olyan lelkipásztor után, aki lelki nyalánkságokat
etetett kenyér helyett

Valószínűleg minden ember többé-kevésbé szereti az
édességet. A tanító, aki ót és újat hoz elő a tárházából, bölcsen
teszi, ha néha hallgatói fülét (akik megteszik neki azt a
szívességet, hogy minden prédikációját fegyelmezetten
végighallgatják) megédesíti. Ez nem megy a komoly tanítás, a
Biblia minden igazsága pontos hirdetésének rovására. C. H.
Spurgeon prédikációit hallgatva az emberek olykor sírtak,
máskor tiszta szívből kacagtak. 

De aki mindig minyont eszik, az nem csak nem jut igazi
táplálékhoz, hanem az ízlése is elromlik. Mivel a pásztor is
ember, alig veszi észre, hogy azért szolgál folytonosan lelki
édességekkel, hogy szeressék. Aztán ha gyülekezetéből valaki
megfordul egy olyan helyen, ahol az igazság egészséges (eset-
leg kemény) beszédével táplálják a hívőket, hamar észreveszi a
különbséget, hogy odahaza nem lelki étterem a gyülekezete,
hanem cukrászda.

Valószínűleg az új embertől is ezt várják. Legalábbis
addig, amíg fel nem fedezteti velük, hogy Isten igéje „hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó
cselekedetre felkészített” (2Tim 3,16–17).

Egy karizmatikus hős után
Megismételhetném azt, amit az egyik előző pontban a

szupervezetőről leírtam. A különbség csak annyi, hogy a
karizmatikusság ma világméretű mozgalommá szélesedett,
és aki beáll ebbe a sodrásba, nagy tömeget érezhet a háta
mögött, és ez nagy biztonságot adhat neki. Mivel pedig
ebben a mozgalomban a hősiesség nem is igazán
kiemelkedő valami, hanem alapkövetelmény, hát nem
lóghat ki a sorból. Sőt ha már egyszer valaki a kariz-
matikusság mellett döntött, valószínűleg természetétől haj-
landóság is van benne arra, hogy átlagon felülinek, külön-
legesnek, csodálatosnak képzelje magát. Különösen akkor,
ha ez elvárás is felé.

Ilyen előd után a szolgálatot folytatni két okból is
nehéz. Egyrészt, mert ha tényleg olyan szuper volt minden,
ezt a végtelenségig fokozni úgysem lehet. Minden
túlerőltetett, felpörgetett lelki programból egyszer le kell
jönni a földre. A másik: ha az utód nem képes vagy nem
akarja az előző permanenciát fenntartani, akkor a gyülekezet
úgy éli meg, hogy visszalépett.


