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1. Az egyedüli és hiteles Megbízó: Jézus Krisztus 

(ApCsel 1,1–3)

Önbecsülésünk alapja: Megbízónk személye

Amikor Isten megteremtette Ádámot, és feladattal

ellátta, hogy „művelje és őrizze” az Éden kertjét, Ádámnak

semmi olyat nem kellett végrehajtania, ami meghaladta volna

képességeit és adottságait. Mezítelensége bizonyította

bizalmát Megbízója és segítőtársa felé. Semmi olyantól nem

kellett félnie, ami rombolólag hathatott volna rá, mert önbe-

csülését a teremtő Istennel való kapcsolata biztosította.

Később Ábel, Énók, Nóé, Ábrahám, Mózes, Sámuel, Dávid,

Illés, Jeremiás és minden hithős ugyanennek az önbecsülésnek

lehetett a megélője, mert a megbízójuk személye, az élő Isten

volt. Elmondhatták a zsoltáríróval: „Kevéssel tetted őt kisebbé

Istennél…”, de mindig tudták, hogy az a „kevés” fennáll!

Mégis van a megbízó személyével való jó kapcsolatban egy

pont, ahol a mindenkori vezető, átbillen az önbecsülés hiányá-

ba, vagy az önmaga túlbecsülésébe. A lelkipásztor életében is

mindkettő jelen „vágyik” lenni, csak hol az egyik, hol a másik

kísérthetőségi időszak tombol erőteljesebben. 

Az önbecsülés hiánya akkor lép fel, amikor az ember

munkáját nem értékelik eléggé, nem ismerik el, nem bátorítják

kitartásra, állandóan kritizálják és leszólják. Ilyenkor ter-

mészetes reakció a befelé fordulás, magányossá válás. Az

ilyen helyzetbe került lelkipásztor nem vágyik emberek előtt

mutatkozni, emberekkel foglalkozni, mert alkalmatlanná lett

nyilvánítva emberek által abban, amire egyébként az Úr bízta

meg. A megbízatásában megingató embereket látja, a megbízó

Ura erejének hatását pedig gyakran nem. Sokszor a lelkipász-

tor azzal a viselkedéssel akarja büntetni kritizálóit, hogy

megvonja személyét tőlük, például Illés; vagy megpróbálja

bizonyítgatni Istentől való kiküldöttségét és megbízatását,

mint Mózes.

Önmagunk túlbecsülése akkor lép fel, amikor közel

vagyunk az Istenhez, és mivel annyira gördülékenyen és ola-

jozottan mennek a dolgok, már szeretnénk inkább mi

magunk Istent „játszani”, szellemi és fizikai törvény-

szerűségeket megszabni. Ebbe a hibába sokszor a legkivá-

lóbbak és a legismertebb kiválasztott lelkipásztorok szoktak

beelesni, mint ahogy igénk is ezt igazolja: Ádám, Mózes,

Dávid, Péter stb.

Megbízatásunk elsődleges alapja: Jézus Krisztus 

vére

Megbízatásunk els dleges alapja nem:

– felkészültségünk (istenismeret, emberismeret, önis-

meret stb.),

– emberi ajánlás (sokan akarják, nagy tömeg kívánja),

– protekció (befolyásos személy közbenjárása).

Megbízatásunk elsődleges alapja Jézus Krisztus vére.

Ezért a lelkipásztornak is mindig tudatosítania kell, hogy meg-

bízatásának egyedüli alapja: Jézus Krisztus értünk vállalt

halála. Ha az Úr halálával nyert állapotot a lelkipásztor helye-

sen „megéli” a megtérésben, az újjászületésben és a

Szentlélek naponkénti vezetésében, csupán akkor tudja

elmondani Pál apostollal: „Krisztussal együtt megfeszíttettem.

Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely

életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben

élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2, 20)

Itt tehát arról van szó, hogy Jézus Krisztus megbízik bennünk,

és megbíz bennünket.

2. Krisztus csak az újjászületett embernek „képes” 

megbízatást adni (ApCsel 1,4–5)

Gyerekkoromban mindig azt gondoltam, hogy a

lelkipásztor az az ember, akit a gyülekezeti tagok azért

fizetnek, hogy legalább egyvalaki igaz módon meg tudja élni

a Biblia Istenének parancsait. Holott ez nem csupán

lelkipásztori kiváltság, hogy mi pedig, válaszként erre a

bizalomra, megbízunk Krisztusban. Hitünket ezáltal szemé-

lyessé tesszük.

A megváltásnak személyessé kell válnia. Nem elég, hogy

Jézus véghezvitte a megváltást az emberiségért, a megváltás-

nak személyessé kell válnia. Ezt a személyességet az Úr

mindig elvárja, ez Krisztus szavának és parancsainak a meg-

cselekvésén alapszik. Akiben gőg, dicsvágy és kivagyiság

munkálkodik, nem pedig megszomorodás (mint Péterben a

Tibériás-tengernél), alázat és engedelmesség Jézus iránt, az

bár vélheti úgy, hogy „szent” megbízatásban tevékenykedik,

de mivel nem teheti szentül mindazt, amit tesz Jézus Krisztus

vére nélkül, ezért utálatos marad Isten szemében. 

Bennünk és általunk dicsőüljön meg Krisztus! Bár

találunk a Bibliában több olyan embert, a fáraót, Asszíria kirá-
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lyát, Ahasvérost vagy éppen Iskariótes Júdást, akiknek a cse-

lekedete által Isten és a terve megdicsőül, de minket sokkal

többre akar a mi Istenünk elhívni: bennünk és általunk di-

csőüljön meg Krisztus! Ezt pedig csak átadott (önmagának

meghalt) életű, Szentlélekkel teljes emberben fogja Krisztus

kimunkálni.

3. Még nem vagy túl megbízatásod nehezén 

(ApCsel 1,6)

Könnyebb kérdezni, mint dolgozni, könnyebb paran-

csokat küldözgetni, mint végrehajtani. (A Zebedeus fiak édes-

anyjuk segítségével is inkább ezt a végét akarták megfogni a

munkának.) És milyen kényelmes is lenne ezt mondani:

„Ugye, Jézus, most már végre túl vagyunk a nehezén (kor-

bács, kereszt), most már jöhet a levezető kör, az integetés, az

uralkodás?” De Jézus tudatosítani akarta bennük és bennünk

is a valóságot: „Mindössze egy dologban különböztök tőlem:

ti még nem cselekedtétek meg azt, amit az Atyám kért

tőletek!”

A még több jól végzendő munka lehetősége! Mint ahogy

egy fiatal édesanya mondta: „Aki gyermeket vállal, az

élethosszig tartó naponkénti huszonnégyórás szolgálatot vál-

lal.” És utána még örömmel vállalt másikat is! Még nem vagy

túl a megbízatásod nehezén, újabb szolgálatok várnak rád,

mert az Úrnál a jól végzett munka gyümölcse a még több jól

végzendő munka lehetősége!

4. A rád szabott megbízatás: Isten „jó terve” 

(ApCsel 1,7)

„Ember tervez, Isten végez” – gondolja helytelenül a

világ, és próbálja vele a sorsszerűséget igazolni. Bár az

embernek sokszor van terve önmagával, munkájával, család-

jával, pénzével, tárgyakkal, emberekkel, még olykor az

Istennel is, de vajon jogos-e, hogy a teremtmény akarja

megszabni a Teremtő napirendjét? Jakab azt írja a levelében,

hogy a terveinkkel való dicsekvés – mintha már kész tények

lennének – gonosz. Helyette ajánl az Úr valami jobbat!

Isten tervez, ember végez. Az Istent nélkülöző, őt figyel-

men kívül hagyó tervezés: bűn. A Jeremiás 29,11-ben mondja

az Úr: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek…”

Békességet és reményteljes jövőt szán nekünk, mi mégis,

ahogy az apostolok, inkább „időkről és alkalmakról” akarunk

tudni! Történt, hogy egy egyszerű hívőt megkérdezett hitetlen

barátja, hogy minek olvassa a Bibliát. Nem nyugtalanítja,

hogy annyi mindent nem ért belőle? Erre a hívő így válaszolt

neki: „Nem az foglalkoztat, nem az nyugtalanít és nem az

okoz olykor álmatlanságot, amit nem értek belőle, hanem az,

amit már megértettem!” Isten a tervét jónak látta általunk

elvégeztetni, ami már önmagában is megtisztelő feladat és

egyben nagy felelősség, mi mégis sokszor afféle „Péterek”

vagyunk: „Hát vele meg mi lesz? Miért az lesz? Miért nem

amaz lesz?...” – Aki túl sokat foglalkozik mások Krisztustól

kapott tervével (és ugye sokszor nem a másik építése

céljából!), azzal már el is árulta, hogy a sajátját „rühellé”

(Babits), és ezzel már lázad is a Tervező ellen! Krisztus a

kevésen való hűséget ajánlja inkább.

5. A megbízatás „mellé társuló” erő a Krisztusról

való tanúskodáshoz (ApCsel 1,8)

Lehetetlen, emberfeletti küldetés. Amikor „nincs erő a

szüléshez” vagy csak „szelet szültünk”, akkor derül ki igazán,

hogy a megbízatás Krisztustól érkező-e vagy pedig emberi.

Jézus az erőt nem másra, csak a róla való tanúskodásra adja.
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„Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak

szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szét-

szóródtak egy felhős, borús napon.” (Ez 34,12)



Minden megbízottjának minden megnyilvánulási

szándékához ebből az erőből kell merítenie, ami sokszor

nagyon nem könnyű.

Jézus nem keveset kér, de adja hozzá az erőt: „Arról kell

tanúskodnotok, amiért engem megöltek!” Szoktuk sokszor

mondani: „Ne azt nézd, hogy mit mond, hanem azt, hogy ki

mondja!” Az egyedüli és hiteles megbízó olyan emberré akar

kimunkálni, aki nem hamis tanúnak bizonyul. Egyedül

Krisztus váltsága által kaphattunk megbízatást, ezért csak

Krisztus ereje által tudjuk véghezvinni azt. Amikor egy ki-

rály megbíz az alattvalói közül valakit valamivel, azt el fogja

látni minden olyan tárggyal és eszközzel, amely a megbízatás

sikerességéhez kell (például útlevéllel, útvonaltervvel,

járművel, megbízólevéllel stb.), így a felelősség már nem a

megbízotton van, hanem a megbízón! Olyan terv meg-

valósításán fáradozni, amelynek a megvalósulásáért Krisztus

vállalta a felelősséget – csak ehhez társul mennyei erő! 

6. A megbízatás elvégzésének a jutalma: a megbízó

győztes királyként való színről színre látása (ApCsel

1,9–11)

Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de tudjuk, hogy kit! A

megfeszített Jézus Krisztust! Vele elkerülhetetlen lesz a

találkozás előbb-utóbb minden embernek, és ezzel nem szá-

molni az élet legnagyobb tragédiája. Jézus kéri tőlünk: „De

keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind

ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6,33). Krisztus segítségül

hívása, tervének keresése, meghallása és megcselekvése

szétválaszthatatlanok. Van-e ennél magasztosabb, Istent di-

csőítő és alázatra serkentő életforma? Hogy amikor Krisztus

elé kell majd állni, tudjon örülni annak (Zof  3,17), hogy hű

voltam hozzá, véghezvittem rám szabott tervét, és ott vannak

körülöttem azok, akiket általam akart elérni! Ámen. Úgy

legyen!

***

Papp Barnabás 1976. december 7-én született Egerben.

Egy Eger melletti, de már Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

településen nevelkedett fel, Szomolyán, egy három fiúgyer-

mekes baptista család középső gyermekeként. Az általános

iskolát Szomolyán 1983–1991-ig végezte, majd 1994-ben az

Egri Bornemissza Gergely Szakmunkásképzőben kőfaragó

szakon vizsgát tett. Ebben az időszakban döbbent rá bűnei

súlyára, csínytevéseire, rosszaságaira isten- és anyaszomorító

viselkedésére, és arra, hogy a szülei hite semmit nem használ

az ő Isten előtti jobb színben való feltüntetésére. Nagy elánnal

kezdte olvasni a Bibliát, és 1992. április 25-én a pécsi ifjúsági

konferencián behívta Krisztust az életébe, és ez év november

8-án bemerítkezett Szomolyán. Gyöngyösön a József Attila

Szakközépiskolában kétéves nappali tagozaton 1996-ban

leérettségizett. Az akkor egy évre szóló sorkatonai

kötelezettségét az Egri Helyőrségnél a katonazenekarban kla-

rinétosként töltötte le. Leszerelése után egy hónapon belül,

1997. augusztus 29-én munkát kapott Egerben a Leoni

Hungária Kft.-nél, ahol motorikus kábelköteget gyártanak az

Audi gépkocsikhoz. Itt tevékenykedett hibajavító munkásként

három műszakban. Mivel középiskolás évei alatt nagyon

megszerette a történelmet és az irodalmat, 2000 októberében

beiratkozott a Miskolci Egyetem jogi előkészítőjébe. 2001.

elején a Biblia hatására és tanulmányaiban előrehaladva

döbbent rá igazán, mélységében, hogy az ember alapjában

véve nem jó, hogy az Isten nem csak arra való, hogy a bűnt

elvegye, és azután az embert a saját útjának eressze. De nem

is ez a legfájóbb neki, hanem amikor önmagára is ezt az

ítéletet kell kimondania: velejéig rossz. Ekkor már nem bánja,

hogy nem veszik fel a jogi egyetemre, mert az emberek

megjobbítására tett kísérlete a törvény által úgyis hiábavaló-

nak bizonyulna. 2002 januárjától egy évre tervez kiutazni

Angliába, és elkezdi keresni saját rendeltetését és az Isten ter-

vét az életére. 2002 nyarán elhívást érez a lelkipásztori szol-

gálatra, és már önmagát és Istenét jobban ismerve és a kudar-

coktól már kicsit jobban félve, mégis szeptemberben hazajön

Angliából és beiratkozik a Baptista Teológiai Akadémiára.

2006 szeptemberétől a Szekszárdi Körzetben kezdi el

ötödévét, ahol 2008. március 30-án lelkipásztorrá avatják. A

péceli származású Márkus Krisztinával a teológián

ismerkedik meg, akivel a kapcsolata 2007 tavaszán kezd

elmélyülni, aki ekkor a BTA negyedéves kántor szakirányú

hallgatója. 2008. augusztus 9-én házasságot kötnek

Pesterzsébeten. 2010. január 4-én megszületik kislányuk,

Papp Sára. Jelenleg a szekszárdi körzetben szolgál lelkipász-

torként, Szekszárdon, Bogyiszlón, Decsen és Faddon.
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