
„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,

hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és

senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is!

Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is meg-

volt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmány-

nak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát,

szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és maga-

tartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és enge-

delmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil

2,3–8)

Bevezetés

Amikor valaki Isten gyermeke lesz, egyben szolgálatra

is meghívást kap. A kisöpört, de üresen maradt ház képe

figyelmeztetés, hogy a régi dolgainktól való megüresedést

szorosan követnie kell a Lélekkel és szolgálattal való betölte-

kezésnek. Ellenkező esetben a hívő ember szabad préda marad

minden ördögire. Ezért fontos, hogy minden újjászületett hívő

azonnal egyben a gyülekezet szolgáló tagjává is legyen. Az

persze más kérdés, hogy különbség van terhelhetőségben, és

különbség van a szolgálatok természetében. Egyrészt a külön-

böző szolgálatok mögött sok a közös háttér – hiszen ugyanaz

a megbízó, és ugyanaz a cél –, másrészt ezek a szolgálatok az

eltérő célcsoportok, részfeladatok, eszközök, időbeli lekötött-

ség stb. miatt különböző, sőt esetenként teljesen egyedi hátte-

ret is igényelnek.

Ennek megfelelően, amikor a gyülekezetben folyó veze-

tői szolgálat hátteréről, a vezető lelki szükségleteiről és erőfor-

rásairól gondolkodunk, akkor óhatatlanul elénk jönnek közös

alapokat és speciális területeket egyaránt érintő kérdések.

Elhívás

A vezetői feladat vállalásához elengedhetetlen az egyér-

telmű isteni elhívás. Később ez lesz az egyik legfontosabb

erőforrás. S bár ez mindenkinél egyénre szabott, mégis tartal-

maz olyan elemeket, amelyek újra és újra megismétlődnek

Isten elhívása kapcsán. Például biztosan állíthatjuk, hogy az

Istentől való elhívás folyamatában az elhívott minden esetben

eljut alkalmatlanságának tudatáig. Ez a nulla pont, ahonnan

Isten elkezdheti az építkezést bennünk és általunk. 

Csak érintőlegesen hadd említsek két bibliai példát:

Mózes, amikor (mint Egyiptom hercege) emberi módon

próbál igazságot tenni népe javára, csődöt mond. Majd követ-

kezik negyven tanulóév az alázat iskolájában. Talán már a

remény is elbóbiskolt benne, hogy Isten népéhez valaha is

köze lesz még. Aztán váratlanul megszólítja Isten a csipkebo-

korból. De hol van már ekkor a korábbi magabiztos Mózes? –

„Uram, eltévesztetted a házszámot, hiszen én még beszélni se

tudok.” – Mégis Isten éppen ekkor látja elérkezettnek az időt,

hogy használja őt.

Pál mielőtt találkozik Jézussal, egy képzettségére és val-

lási teljesítményére büszke farizeus, aki lihegve igyekszik

betölteni Isten vélt akaratát azzal, hogy börtönbe gyűjti a

Krisztus-követőket. Majd eljön a nagy találkozás pillanata, és

hirtelen minden gyökeresen átértékelődik benne. Kárnak és

szemétnek minősítve minden korábbi babérját így szól Isten

kegyelméről és önmagáról: „Legutolszor pedig mindenek

között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent” (1Kor 15,8 –

Károli).

Ebben a folyamatban a korábban önmagunknak tulajdo-

nított képességeinken és vélt érdemeinken nyugvó önbecsülé-

sünk megsemmisül. Ez fájdalmas, de aki megsebez, be is

kötöz. Új alapokra, az ő kiválasztó kegyelmére és szeretetére

kezdi felépíteni személyiségünk tartását. Kezdjük érteni, mit

jelent az, hogy a mi alkalmasságunk nem önmagunktól,

hanem Istentől van. Kezdjük érteni a titkot, miszerint nem az

a fontos, hogy mink van, hanem az, hogy amink van, odaad-

juk-e Isten kezébe.

„Elég néked az én kegyelmem...” – hallotta Pál annak

idején Isten egyértelmű bátorítását gyengeségei között őrlőd-

ve, és hallottuk már azóta sokan. 

S kellenek azok a tövisek folyamatosan, hogy alázatban

tartsanak, sőt időnként még azokra a bizonyos lenullázó

összetöretésekre menet közben is szükségünk van, hogy el ne

felejtsük, vagy – ha kell – újra hangsúlyt kapjon a szívünkben

Jézus figyelmeztetése: „nélkülem semmit sem tudtok cseleked-

ni” (Jn 15,5).

nem a láthatókra nézünk – 

Viseljetek gondot tehát magatokra...

Ahogy az elhívásban is van valami lényeges többlet, ami

a kézzel fogható dolgok fölé emel, ugyanúgy később a szol-

gálatunkban való folyamatos helytálláshoz is szükségünk van

arra, hogy tekintetünket az éppen aktuálisan megoldandó

nehézségek fölé emeljük. „Tekintetem a hegyekre emelem...”

– mondja a zsoltáros.

A bajokat hamar érzékeli bárki. A rossz hírek gyorsan

terjednek minden irányba. Az elkeseredéshez, a cél feladásá-

hoz pillanatok alatt összeáll minden kellék.
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Nekünk, vezetőknek felelősségünk, hogy ne tápláljuk

ezt a magától is könnyen romló közhangulatot, hanem a hit

embereiként Isten ígéreteire nézve túlmutassunk a jelen

nehézségein.

Ez hosszú távon nem megy semmilyen önszuggesztióval

vagy pozitív gondolkodással, hanem csak az Istennel való

közösség folyamatos ápolásával. Ennek két nagyon fontos

eszköze az igeolvasás (az Isten szavával történő ismétlődő

átitatódás), valamint az imádság. Az mondjuk: ez magától

értetődő. Igen, de ettől még lelkünk ellensége folyamatosan

veszélyezteti például rohanó életvitelünk által. Nem árt figyel-

meztetni magunkat és egymást, hogy a legnagyobb támadás-

nak mindig azok a dolgaink vannak kitéve, amelyekből a leg-

több erőnk származhat. Régi bevált hadászati fogás a hadtáp-

vonalak elvágása, az utánpótlás megszüntetése.

látás

Ez a szó ma divatos lett keresztyén körökben.

Alapvetően bibliai kifejezés, és fontos is a vezetésben. Ahogy

már az előbbiekben is érintettem, szükséges, hogy a vezető

távolabbra lásson a jelen próbatételeinél vagy ünnepi hangu-

latánál. Az én dilemmám az, hogy vajon mennyivel távolabb?

Isten egyetemes nagy célja mindnyájunk előtt világos: „vala-

ki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn

3,16b). Ugyanakkor e fő célhoz vezető részcélok és feladatok

eltérőek lehetnek földrajzi helytől, kortól, gyülekezettől, sze-

mélytől és még sok más tényezőtől függően. Jézus annak ide-

jén nem adta oda a tizenkét tanítványának azt a feladatlistát,

amit most 2012-ben a mi gyülekezetünknek kell megtennie.

Ezt nekünk kell megharcolni lépésről lépésre, engedelmesség-

ről engedelmességre. Látok dolgokat, amikben változnunk és

lépnünk kell személyesen és közösségileg, de korántsem állí-

tom, hogy mindent látok. Sőt azt se merem mondani, hogy

amit látok, annál már legalább biztonsággal tudom a kivitele-

zés módját. Időnként kétségeskedek, de nem esem kétségbe,

mert Isten soha nem ígérte, hogy reflektorok fogják bevilágí-

tani utunkat kilométerekkel előre. „Az én lábamnak szövétne-

ke a te igéd, és ösvényemnek világossága” (Zsolt 119,105) –

mondja a zsoltáros. Ebben az igében csak arra látok biztosíté-

kot, hogy a következő lépést fogjuk látni.

Időnként hallok testvéreket, akik nagyon magabiztosan

állítják, hogy ez vagy az Istentől való, míg amaz biztosan

ördögi, de az érvelésüknek sokszor semmi köze Isten igéjé-

hez, annál több a saját érzéseikhez, szokásaikhoz és ízlésük-

höz. Isten igéje arra tanít, hogy legyünk óvatosak, mikor

mondjuk valamire határozottan, hogy az Istentől jött látás.

Számtalan példa igazolja, hogy érzéseink, vágyaink nagyon

hamar megcsalnak, különösen, ha nem vagyunk becsületesek

az Isten akaratának keresésében.

Számomra sokat mondó példa az, amikor Sámuel

elment Betlehembe királlyá kenni Dávidot. Előre ismerte a

próféta küldetése minden részletét? Dehogy! Pedig őt annak

idején „látó”-nak nevezték. Kezdetben gondolt valamit józan

ésszel a kor elsőszülöttekre vonatkozó szokásjoga meg a külső

megjelenés alapján, de – amint később kiderült – annak köze

nem volt Isten akaratához. Ugyanakkor a saját kezdeti elgon-

dolása nem akadályozta meg abban, hogy belül nyitott marad-

jon meghallani a továbblépésre serkentő hangot: „Ne a külse-

jét nézd! Nem ő az”, míg végül lépésről lépésre, fiúról fiúra

haladva eljutott az Isten szíve szerint való fiúig. Az külön

elgondolkodtató ebben a történetben, hogy Isten se akkor, se

később nem marasztalta el Sámuelt azért, amiért olajosszaru-

jával nem egyenesen a juhnyájra vigyázó Dávidot kereste fel

a mezőn.

Sokkal fontosabb a változásra és a változtatásra való

nyitottság. Mondhatnám úgy is, hogy ez alapkövetelmény a

vezetőknél. Az „én már csak ilyen vagyok, és ilyen is mara-

dok” hozzáállás két dolgot üzenhet: „eljutottam a tökéletes-

ségre, s ezért nekem már nincs miben változnom”, vagy „nem

igazán bízok Isten hatalmában, hogy ő még képes engem for-

málni”. Aki nem látja a változásra való szükségét, vagy – akár

hitetlenségből, akár kényelemből, akár közömbösségből – már

lemondott a változásról, az nem alkalmas mások vezetésére.

Elengedés

Álmok átengedése Isten kezébe

Ahogy azt már korábban érintettük, megvan a veszélye

annak, hogy érzelmeinket, vágyainkat összekeverjük az

Istentől való látással. Ezért is fontos, hogy a megvalósulás

részleteiben is Isten vezetésére figyeljünk. Ha Istentől vettünk

is egy látást, de aztán függetlenítjük magunkat Istentől a kivi-

telezésben, olyan dolgokba lovalhatjuk bele magunkat, ame-

lyek messze elvisznek az ő eredeti akaratától.

Lehet, hogy esetenként hosszúra nyúlik a várakozás

ideje. Sőt, talán egy idő után minden abba az irányba mutat,

hogy semmi nem lesz abból, amit mi Istentől vett látásnak hit-

tünk. Ilyenkor – ha nem vagyunk résen – emberi természe-

tünk kétségbeesetten megpróbál „besegíteni” Istennek.

Kapkodás, manipuláció és ehhez hasonló kifejezések jellem-

zik ügyködésünket. (Tegyük hozzá, erre vezetőként nagyobb

a kísértésünk is!) De Istent semmivel nem lehet rákényszerí-

teni arra, hogy a miáltalunk elvárt időben és módon teljesítse

ígéretét. Kudarcra kudarc jön, mi pedig belefáradva odáig

jutunk, hogy lassan álmainkat is eltemetjük… És akkor egy-

szer csak emberi kéz érintése nélkül történik valami nem várt

esemény, és olyan csodálatos módon teljesíti be Isten a koráb-

bi ígéretét, ami meghaladja minden addigi álmunkat. – Persze,

nem szükségszerű, hogy minden közbenső mélységet megjár-

junk, ha az időzítést és a részleteket is át tudjuk engedni Isten

kezébe, hogy folyamatosan tisztán tartsa az egész ügyet min-

den olyan rárakódástól, ami esetleg csak a mi emberi vágya-

ink mellékterméke, aminek semmi köze az ő akaratához.

A részletek elengedése

Az elengedéshez tartozik, hogy a vezető ne maga akar-

jon meghatározni és megtenni minden részletet. Ha elég

őszinték vagyunk legalább magunkhoz, be kell ismernünk,

hogy amikor valamilyen részletet nem akarunk kiengedni a

kezünkből, amögött a mások iránti bizalmatlanságunk és a

magunkról való sokat gondolásunk húzódik meg, azaz mások-

ról nem feltételezzük, hogy képesek jól megoldani azt a dol-

got, míg magunkról igen.

Átengedés, visszavonulás képessége

Nem életművet építünk, hanem Isten országát, és nem

mi választjuk se őt, se egymást, hanem ő választ minket mun-

katársaivá. Csak így, a közös cél és közös megbízó által lehe-

tünk egymást is elfogadó szolgatársakká. Ez vonatkozik az

azonos generáció tagjaira és a különböző generációk tagjaira

egyaránt. 

26 A szolgálat útján



A generációk közötti stafétaátadás egyik szép példája

számomra az, ahogy Dávid Isten iránti engedelmességből

átengedte a templomépítést fiának, Salamonnak. Tudjuk, hogy

Dávidnak mennyire szívügye volt ez a feladat. Ráadásul

önmagában a templomépítés szándéka találkozott Isten akara-

tával is, csak a kivitelezést nem Dávidnak szánta, hanem

Salamonnak. Talán – ha csak emberileg gondolkodik Dávid –

uralkodása csúcspontjának tekinthette volna, ha megvalósul

még életében, de az Istennel való mély közössége elbírta,

hogy tüske és sérülés nélkül elengedje, átengedje, és helyette

Isten ígéreteinek örvendjen. De nézzük csak! Az elengedés

nem azt jelentette, hogy elejtett mindent. Isten nem tiltotta

meg, hogy az előkészítést folytassa, és ennek megfelelően

tette is, amit tehetett: a tervezést, az építőanyagok beszerzését,

a leendő istentiszteleti rend meghatározását stb. Ugyanakkor

megállt az Isten által meghúzott határvonalnál. Számomra

éppen ez a továbbra is aktív és segítő hozzáállása igazolja,

hogy milyen jól, – mondhatjuk – Isten szíve szerint dolgozta

fel ezt a helyzetet.

Újszövetségi képpel élve Isten országában bizony gyak-

ran megesik, hogy „más a vető és más az arató”, de ha komo-

lyan vesszük, hogy Isten a gazda, és a legfontosabb cél az,

hogy az igemag minél több ember életébe eljusson és termést

hozzon, akkor nem ragadunk le a saját szerepünk fontosságá-

nál. S talán az értelmünk hamar rábólint, de a szívünk olykor

csak kemény imaharcok árán tudja ezt elfogadni. Nekünk is

csak az segíthet, ami Dávidnak, hogy belekapaszkodunk Isten

ígéreteibe, és csak az abban való gyönyörködés tud kárpótol-

ni az aratás átengedett sikeréért.

Hátország – házastárs, barát, mentor

Az Istennel való személyes kapcsolaton túl fontos, hogy

legyen emberi társ is, akivel bizalmasan meg tudjuk osztani

legbelsőbb dolgainkat is, aki – ha szükséges – bátorít, lehűt,

elismer, kijózanít, megdicsér, megszégyenít, együtt érez, meg-

fontoltságra ösztönöz, egyszerűen csak meghallgat...

Különböző területeken ez lehet különböző – de összes-

ségében korlátozott számú – személy, de mindenképpen kívá-

natos, hogy az egyik és egyben a legnagyobb felhatalmazással

bíró ilyen társ – ha van – maga a házastársunk legyen.

Imádkozók serege

Sok-sok erőforrás származik abból, amikor tudjuk, hogy

sokan imádkoznak értünk. Ezért mi nem tudunk tenni közvet-

lenül semmit, de Isten megajándékoz minket Áronokkal és

Húrokkal, és ez néha csak a legkritikusabb időszakokban lesz

nyilvánvaló számunkra.

Összpontosítás, felesleges terhektől való szabadulás

Jól ismert Pál bizonyságtétele: „Mindenre van erőm a

Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4,13). Bár az apostol

ezt eredetileg a különböző körülmények közötti elégedettség-

ről írta, ennek ellenére mi sokszor idézzük más helyzetekre is.

Ez önmagában még nem lenne probléma, ugyanakkor istenkí-

sértés olyan esetekre értelmezni, amikor mi – mindenféle

kétes dologba elegyedve – felelőtlenül pazaroljuk életerőnket,

időnket, anyagi javainkat vagy bármilyen Istentől kapott lehe-

tőségünket. Gondolkodtunk már azon, hogy vajon amikor mi

önfegyelem hiányában lefárasztjuk magunkat kedvteléseink-

kel (vigyázat: ez lehet a munka is!), ahelyett hogy valóban

pihennénk és kikapcsolódnánk általuk, és emiatt fáradtan

állunk neki tényleges kötelességeink, feladataink teljesítésé-

hez, abban az esetben is rendelkezésünkre áll ez az erőforrás?

Nem gondolom. – Egyébként pedig vallom (és magam is sok-

szor tapasztaltam), hogy Isten kész megsokszorozni korlátos

emberi erőforrásainkat, amikor neki engedelmeskedve válla-

lunk bármit is. Ugyanakkor tartsuk emlékezetünkben, hogy a

saját erőforrásainkkal való gazdálkodás is része a sáfárságra

kapott megbízásunknak.

Néhány további ige, amely ebben a témakörben fontos

üzenettel bír:

„Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gond-

jaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogad-

ta.” (2Tim 2,4)

„…tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a ben-

nünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg

az előttünk levő pályát!” (Zsid 12,1)

„…ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem

van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten meny-

nyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil

3,14)

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket

gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és

a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammon-

nak. Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy

mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruház-

kodjatok. [...] De keressétek először az ő országát és igazsá-

gát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt

6,24–25.33)

Megosztott szívvel önmagunkat is lehetetlen célirány-

ban tartani, nemhogy az általunk vezetetteket. Időnként pró-

bálkozunk vele, de annyi az esélyünk, mint annak, amikor

tőlünk két, ellentétes irányban lévő céltáblát egy lövéssel pró-

bálunk eltalálni.

Hiányosságaink, tévedéseink kezelése

Attól, hogy valaki vezető, még ember a maga hiányos-

ságaival, bűneivel és tévedéseivel. Ezt elsősorban nekünk,

vezetőknek kell tudatosítani önmagunkban. A kísértéseink

nem csökkennek attól, hogy vezetőkké válunk, sőt...

Ugyanakkor a közösség könnyebben el tudja fogadni a veze-

tőt, ha az beismeri gyengeségeit, tévedéseit. A vezető a téve-

déseinek beismerésével is vezet, és a bocsánatkérésével is pél-

dát mutat. Ahol ez hiányzik, előbb-utóbb fal emelkedik a

vezetők és az általuk vezetettek közé, és mesterkéltek lesznek

a kapcsolatok. A hitelesség nem hibátlanság vagy tévedhetet-

lenség, hanem egység a kinyilvánított célkitűzéseink és a gya-

korlati törekvéseink között!

Mélypontjaink kezelése

Mindenkinek vannak mélypontjai, amikor összecsap-

nak a hullámok a feje fölött. Gondoljunk egy olyan napunk-

ra, amikor

– a munkahelyen is sorozatban feszült dolgokat kellett

kezelnünk,

– több feladatunkban határidő szorít,

– miközben anyagi gondjaink is sürgős megoldásra

várnak,

– mikor már majdnem hazaérkeztünk, de még az utcán

ránk csörög valaki a baptifonon egy nehéz gyülekezeti
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ügyben, és míg tart a beszélgetés, kb. még fél órát ott sétálunk

az épülettömb előtt, mert nem akarjuk felvinni a problémát a

családba,

– és amikor végre belépünk a családi fészek ajtaján, az

egyik gyerekünk közli velünk, hogy elege van az iskolából,

abbahagyja. 

Nyelünk egyet, mert szólni már nincs erőnk, s alig vár-

juk, hogy harapjunk valamit, mert a gyomorsav szétmarja a

gyomrunkat. Ekkor újra megszólal a telefon, és valaki arra kér

a gyülekezetből, hogy vállaljunk el egy szolgálatot.

Lehet, hogy a fent leírt megterhelő nap pontosan ilyen

összetételben még soha senkinek nem jött össze, de egyes ele-

mei, és főleg az érzés ismerős lehet. – Hogyan reagálunk erre

ösztönösen? „Na ne! Szó se lehet róla! Nincs még elég

bajom?! Hagyjanak most békén!”

Nyilvánvaló, hogy alkatunk, idegrendszerünk különbö-

ző, ebből fakadóan a reakcióink is különbözőek lehetnek, de

egy bizonyos határ után mindnyájan eljutunk arra a pontra,

hogy a terhek koncentrált jelentkezése eltorzítja a józan ítélő-

képességünket.

Ilyenkor nagyon fontos, hogy – ha csak egy mód van rá

– ebben az állapotunkban ne hozzunk döntést, ugyanis ezeket

a döntéseket később az esetek nagy többségében megbánjuk.

Amennyiben lehetséges, kérjünk időt, legalább másnap regge-

lig, és mindenképpen keressük Isten társaságát, hogy jelenlé-

tében oldódhasson lelki görcsünk. Öntsük ki előtte lelkünket a

felgyülemlett feszültségeinkkel együtt, és pihenjük ki magun-

kat! Általában reggelre más színben látjuk a világot. „De ha

újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért

nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel

megújul. Nagy a te hűséged!” (JSir 3,21–24) – Ezen a terüle-

ten is érdemes alázattal elfogadni emberi voltunk korlátait,

és engedni, hogy Isten közvetlenül (előtte leborulva) és köz-

vetve (a teremtett világ rendje által) is regenerálja személyi-

ségünket.

Alázat

Az alázat nemcsak az elhíváskor fontos, hanem később

a vezetői feladat gyakorlásában is, ugyanis a felfuvalkodott-

ság tipikusan a vezetők kísértése. Ha végignézzük Izrael és

Júda királyainak történetét, azt láthatjuk, hogy még az ural-

kodásukat jól kezdő királyok többsége is felfuvalkodottan

fejezte be.

Elhívásunk Istentől van, és elszámolási kötelezettséggel

is elsősorban neki tartozunk, de ahogy az elhívás a közösség

felismerése által kap teret a kibontakozásra (sőt gyakran a

közösség jelzése segít annak felismerésében), ugyanúgy Isten

a közösség kontrollját is használja arra, hogy alázatban, józan-

ságban, azaz egyensúlyban tartson.

Jézus két tanítását szeretném még kiemelni, amelyek

különösen nekünk, vezetőknek szólnak. 

Az egyiket egy szótlan cselekedetével adta, amikor

kötényt kötött magára, és megmosta tanítványai lábát.

„…aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki

rabszolgája! Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szol-

gáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul

sokakért” (Mk 10,44–45) – tanította ezt szóval is egy másik

alkalommal. S ha sok célszerű dolgot tanulhatunk is világi

tudományokból, a szolgáló vezetés örök modelljét büntetlenül

soha nem válthatjuk fel semmi mással.

A másik tanítást az elhaló gabonamag példázatán keresz-

tül adta.

„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem

esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal,

sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24)

Mi a gyülekezet vezetőinek a feladata? Közreműködni

egy megsokszorozódási folyamatban.

„És ő »adott« némelyeket…, hogy felkészítse a szenteket

a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg elju-

tunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egy-

ségére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorú-

ságra...” (Ef 4,11–13)

Az elhaló búzaszem példázatával Jézus kizárja az elha-

lás nélküli megsokszorozódás lehetőségét; kizárja azt, hogy

odaszánás, lemondás, saját álmaink eltemetése és akaratunk

megfeszítése nélküli maradandó gyümölcsöket teremjünk.

De megéri, mert az elhaló gabonamag áldást közve-

títő élet.

„Az Úr Józseffel volt” – olvashatjuk szinte refrénként

ezt a tömör megállapítást a jól ismert ószövetségi történet

egyes állomásainál. Pedig emberileg nézve sokáig inkább csak

mások élvezték azokat az áldásokat, amelyeket Isten Józsefen

keresztül adott. József éveken át az elhaló gabonamag szere-

pében volt, de később épp ezáltal hozhatott sokszoros termést

családja, s így a néppé formálódó Izrael, sőt még Egyiptom

számára is.

Teljes tökéletességében pedig maga Jézus keltette életre

ezt a képet az ő kereszthalálával. Csak a mennyben tudják,

hogy hány új élet született és fog még születni halála gyümöl-

cseként!

Ha „a bemerítés kép az egyház bejáratánál” (Bob

Shanon), akkor az elhaló gabonamag példázata és a tanítvá-

nyai lábait megmosó Mester élő példája ikerképként függnek

a gyülekezeti vezetők szolgálatra felkészítő iskolája bejáratá-

nak két oldalán.

Ahhoz, hogy a naponkénti önmegtagadás végül ne tor-

kolljon megkeseredésbe, fontos, hogy hittel belekapaszkod-

junk az elhaló búzaszem ígéretébe. Ahogy már érintettük más

összefüggésben, nem biztos, hogy a hozamot mi fogjuk lea-

ratni. Ha mégis arathatunk, nem biztos, hogy rövid időn belül

lesz. – Mai világunkra jellemzőek a rövid távú befektetések

gyors megtérüléssel. – Isten igéje azt tanítja, hogy „a maga

idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Gal 6,9). Ez

„a maga idejében” pedig lehet, hogy csak a Krisztussal való

találkozásunkkor lesz.

Végül legyen nyitott a szívünk arra, hogy az elhaló

gabonamag tanításából egy másik igei bátorítást is kihalljunk,

miszerint munkánk, lemondásunk, fáradozásunk „nem hiába-

való az Úrban”!

Elhangzott a Budapesti Egyházkerület közgyűlésén 

a József utcai imaházban 2012. január 14-én
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