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H I R D E S D  A Z  I G É T !

„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és
széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik
azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely
az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”

(Mt 7,13–14)

Az Efézusiakhoz írt levelében Pál úgy ír Krisztusról,
mint aki felment, minden égnél feljebb, hogy betöltse a min-
denséget, s onnan fentről mennyei adományként adott néme-
lyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat
evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul. Mindezt azért
tette, hogy a szenteket felkészítse, késztesse ezen munkatársak
által a szolgálat végzésére, valamint hogy a test, amelynek ő a
feje, épüljön, mégpedig szeretetben (Ef 4,10–12.16).

Ezek alapján elég könnyen meghatározzuk a lelkipász-
tori „munkakört”. Jó, ha a lelkipásztor Isten küldöttje (vagy
elhívottja), jó, ha van látása, szükséges, hogy jól evangeli-
záljon, látogasson és lelkigondozzon, valamint rendszeresen és
igényesen tanítsa Isten igéjét. Hozzácsatolva mondják még,
hogy a lelkipásztor mindig legyen kész a prédikálásra,
bizonyságtevésre, imádkozásra, evésre. Ezenkívül tudjon sírni
a sírókkal, örülni az örülőkkel, tudjon bemeríteni, összeadni,
temetni, s mindeközben maradjon a felszínen.

Egy barátom mégis azzal a kérdéssel fordult egyszer
hozzám, hogy mondjam el, írjam körül, miként látom a Biblia
alapján a lelkipásztor feladatkörét. Ki a lelkipásztor?

Nem tűnt könnyűnek a konkrét válasz. Azóta gondol-
kodva a kérdésen látom, tapasztalom, és meg is fogalmazom,
hogy a lelkipásztor, de nemcsak ő, hanem
minden keresztyén elsőrendű érdeke az Úr
Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, s
a vágy, hogy ez mindjobban mélyüljön. 

„Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád
vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utá-
nad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár,
víztelen föld.” (Zsolt 63,2)

Ezen Istentől plántált vágy nélkül a
lelkipásztori szolgálat csak szolgálat, vagyis
inkább feladatkör, amiben az ember jó esetben
is csupán nem ég ki; harcol, hogy a felszínen
maradjon.

Ami pedig a feladatkört illeti, nagyon
fontos – a legfontosabb –, hogy a lelkipásztor
(de nem csak ő) azt tegye, amire elhívást
kapott. De azt tegye jól:

„Most tehát embereknek akarok a ked-
vében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek
igyekszem tetszeni? Ha még mindig
embereknek akarnék tetszeni, nem volnék
Krisztus szolgája.” (Gal 1,10)

„Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarná-
tok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten
akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak,
és nem mint embereknek” (Ef 6,6–7) – írja Pál a földi szol-
gáknak.

Egyik teológushallgató-társam mondta, hogy önmagát
ismerve a legnehezebb feladata a temetés lesz. Főként
szeretett, jól ismert testvéreket temetni. A könnyeket elfojtani,
ugyanakkor nem mereven, de határozottan megjelenni.
Örömhírt hirdetni egy koporsó mellett.

Jelen pillanatig nem kellett még temetésen szolgálnom.
De ha belegondolok, nem egyszerű, sok más feladattal együtt,
ami a lelkipásztorra hárul. Mégis, nagyon fontos, hogy a
lelkipásztor ne csak rutinból prédikáljon, látogasson, hanem
isteni megérintésből tegyen mindent. Ahhoz, hogy személyre
szabott feladatokat végezhessen, ismernie kell az igazi
„Munkaadót”.

Az Úr Jézus szavait megfontolva két olyan „tennivalóra”
emlékeznék, s emlékeztetnék másokat is, amelyek lelkipász-
tori szolgálatunkban mérvadóak.

Kiindulópontunk a misszióparancs: 
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig.” (Mt 28,19–20)
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Hiszem, hogy ez a misszióparancs (tanítvánnyá tevés és
folyamatos tanítás) nemcsak a tizenkettő feladata volt, hanem
tőlük kezdve minden tanítvánnyá vált emberre vonatkozik.
Így számomra is.

A tanítvánnyá tevés és folyamatos tanítás módját vizs-
gáljuk tehát meg!

(1) A „menjetek be a szűk kapun” számunkra, akik már
bementünk, jelentheti azt, hogy „vezessetek be másokat a szűk
kapun”, vagy hangsúlyváltással: a szűk kapun vezessetek be
másokat.

Amikor evangélizálunk, akkor az embereket a szűk
kapuhoz hívogatjuk.

Tanítjuk, hogy az Úr Jézus követése akkor kezdődik,
amikor az ember bemegy a szűk kapun.

Feltételezem, hogy mi is megtettük mindannyian ezt az
első lépést. 

Volt egy ifjú, akit az Úr Jézus megkedvelt, viszont ezt
az első lépést nem tette meg. Az örök életet kereste, és nyílt
elmondása szerint igyekezett mindent megtenni azért, hogy
örök biztonságot szerezzen magának. Azt mondta: „Jó
Mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem?” (Mk
10,17) Tenni kívánt valamit, pedig igazából Valakire volt
szüksége. Ezért kérdezi válaszként az Úr, hogy egyáltalán
tudod-e, hogy engem, ha Jónak nevezel, Istennek nevezel,
mert csak az Isten Jó.

Nála az akadály e kikerülhetetlen első lépésnél a va-
gyona volt. Valószínű, hogy követte volna az Urat, de nem
vagyon nélkül. Egy vándor-karizmatikust, tanítót, aki nem
kecsegtet gazdag jövővel, emberi biztosítással lehet csak
követni – gondolhatta. 

Mondja is az Úr Jézus később a tanítványoknak, hogy
nehéz bemenni a gazdagoknak az Isten országába. Miért is?
Mivel a szoros kapun, amin legelőször be kell lépni, csak az
az ember fér be, aki meztelenül, csupaszon jön, éppen ez a
lényege ennek a lépésnek („Meztelen, hogy felruházz…”).

„Azután így szólt mindnyájukhoz: ’Ha valaki énutánam
akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a
keresztjét, és kövessen engem.’” (Lk 9,23)

Feltételezem, hogy amikor Krisztus tanítványaivá
teszünk másokat, akkor nem a tágas kaput hirdetjük, hanem a
szűket. 

Milyen jó volna, ha magatartásunkkal nem tágítanánk ki
ezt a kaput, amelyet nem is mi találtunk ki, hanem mi is csak
rátaláltunk, vagy sokkal inkább ő talált ránk.

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, meg-
tartatik…” (Jn 10,9)

Az is jó lenne, ha nem feltétlen tömegben gondolkod-
nánk. Egyszerre csak egy menjen be, legalábbis egyenként,
személyesen. Emlékszem, tinédzserkoromban érzékeny
voltam egy-két gyakorlatra. Például nem értettem meg és nem
értettem egyet azzal a szokással (most sem), hogy a
bemerítésre azért kell várni, hogy jelentkezzen még egy
néhány bemerítendő. Remélem, nem elterjedt szokás ez.
Felénk sem állandó.

Sajnáljuk egy emberért felmelegíteni a medence vizét?
Vagy talán a bűnös megtérése feletti mennyei örömöt akarjuk
túlharsogni, amikor ilyenkor azt hangoztatjuk, hogy nagy
bemerítési ünnepet szeretnénk, ezért halogatjuk egy embernek
a bemerítését akár egy évvel is. Ugyanakkor a szűk kapun
való belépést nem könnyítjük azzal, hogy elmondatunk egy-
egy imát a megtérni vágyókkal, s bemerítjük őket? Bemerítő

János mondta a farizeusoknak: Viperák fajzata, teremjetek
előbb megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne azért merítkezzetek
a víz alá, mert mások is ezt teszik, vagy mert Ábrahám atyá-
tok igaz volt! Ti teremjetek jó gyümölcsöt!

A szűk kapun való bevezetést, amit Isten a mai
lelkészekre is bízott, nem egy döntésként kell tehát hirdetni,
hanem életváltozásként.

(2) E lépés megtétele után járás következik. Hogyan
éljük meg ezt a járást, és hogyan hirdetjük mások felé?

Paul Washer, egy amerikai szolgatárs jellemzi így az
amerikai (déli) baptizmust: a szűk kapuról szóló tant nem
követi a keskeny útról szóló igei útmutatás. Más szóval: az
evangelizálás igei alapokon történik, a szűk kapun át lehet
üdvösségre jutni, de a hívő életről, a megmaradásról és meg-
tartatásról liberális tanítás hangzik. Hogyan történik ez
Európában, hazánkban?

Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6)

Ezt is mondja: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagad-
ja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen
engem.” (Lk 9,23) 

Ez nem egy lépés, egy bűnvallás, egy ima, „egyszeri”
hit, hanem Krisztusban és Krisztus által való járás, Krisztus
követése. 

Ha életünket vizsgáljuk, áttekintve eddigi szolgálati
éveinket, melyik volt nagyobb kihívás: a szűk kapuhoz
vezetés vagy a keskeny úton való vezetés? Mindkettőre
legyen odaszánt az életünk!

Seres Győző 1986 novemberében született az erdélyi
Bihar megyében baptista szülők harmadik fiaként.
Gyermekkorát Bályokon töltötte. A helyi baptista közösség-
ben nevelkedett, megtanult imádkozni. Gyermekként hitt
Isten szavának, hitte, hogy Jézus Krisztusban neki is
üdvössége lehet, de Istentől kapott állandó bizonyossága
minderről nem volt. A serdülőkor lázongásait inkább intro-
vertáltabb módon élte meg. Terve szerint meg akart térni,
majd, amikor eljön az ideje, amikor tényleg egyértelműen
annyira bűnös lesz, hogy szüksége lesz a kegyelemre.
Időközben Nagyváradra került középiskolába az Emanuel
román baptista líceumba, ahol a felgyülemlett belső lázadásai,
engedetlenségei – elsősorban Isten ellen – ránehezedtek.
Ráébredt, hogy Istenhez közel lenni és rendezetlen bűnökben
élni nem lehet. Ráébredt arra is, és e gondolattól meg is ijedt,
hogy egyetlen bűn is kárhozatba sodorja neveltetése, fiatal-
kora ellenére. Megértette, hogy Isten félelmetes Isten, és csak
komolyan lehet venni. 

Isten szeretetét ezután ismerte meg. A középiskolai évei
alatt Isten kétszer is jelezte felé, hogy többet vár tőle a szol-
gálatban. Mégis, az elhívásra a válasz több év folyamataként
történt. A budapesti teológiára jelentkezett, de még nem volt
tiszta előtte a szolgálati terület, feladatkör. A teológiai évei
alatt kapott efelől megerősítést.

Negyedéves hallgató korában vette feleségül felvidéki
származású menyasszonyát, Horváth Erikát.

A monori baptista gyülekezet e legációs éve alatt hívta
meg lelkipásztori szolgálatra, amely felkérésre Isten munkál-
ta ki szívében az igenlő választ. 

2 Hirdesd az igét!


