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Pap vagy! Te is pap vagy! 

Gondolatok a református papságról. 

Van egy bibliai parancs, ami mindent átír, ami mindent összefog. A Biblia egészében, ezer 
helyen, különböző szövegkörnyezetben megtalálható a felszólítás: cselekedd Isten akaratát! 
Református teológiánkban erre a felszólításra épül az egyetemes papság intézménye. 
Minden egyes hívő, mint pap, Jézus apostola (szó szerint küldöttje) a világban. Szerintünk 
ez az a mód, ahogy Istent szolgálnunk kell, legalábbis Jézus óta. 

Az Ószövetségben még másképp volt. Az egyház (ahogy akkor nevezték: Isten népe) úgy 
épült fel, hogy voltak papok és volt a nép. A papságot Isten a nép vezetésére rendelte. Ők 
tartották a kapcsolatot Istennel, ők áldoztak a nép nevében: amolyan közvetítők voltak Isten 
és ember között. A papok voltak a beavatottak, akiknek közvetlen útjuk volt Istenhez. 

Pünkösdkor viszont egy egészen másfajta gyülekezet jött létre Krisztus nevében. Ennek 
az újfajta közösségnek minden tagja pap volt, azaz minden tagnak közvetlenül volt 
kapcsolata Istennel. Jézuson kívül más közvetítőre nincs is szükség. Ami addig 
elképzelhetetlen volt, onnantól kezdve valósággá vált. Minden hívő Jézus által pap lett. 
Minden keresztyén innentől kezdve beavatott. Az apostolok voltak ennek a gyülekezetnek 
(papok közösségének) a vezetői, később pedig kijelöltek vezetőket a papok gyülekezetének 
élére.  

[Jézus] aki országa népévé tett minket, papokká Isten, az ő Atyja előtt… 
Jel 1,6b 

Ez azóta sem változott, legalábbis a Biblia szerint így kellene lennie. Gyülekezeti 
életünkben sokszor mégsem valósul meg, mert nem vesszük igazán komolyan, vagy eleve el 
sem hisszük. 
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A papság nem egy újabb semmitmondó szlogen. Felelősségteljes feladat, amit egy 
lelkiismeretes keresztyén nem hagyhat figyelmen kívül. Nem mehetünk a magunk (emberi) 
látásmódja után, hanem úgy kell szolgálnunk Istent, ahogy ő akarja. Az Újszövetségben 
tehát Isten papjai vagyunk mindannyian, akik hiszünk benne.  

A papság nem csak úgy alanyi jogon jár mindenkinek. A hatalmas megtiszteltetés mellé 
munkát is ad az Úr. Erre a feladatra fel kell készülni. Magától senki sem válik pappá. A 
Szentlelket sem hagyhatjuk magára, hogy hátha felkészít, miközben várjuk ölbe tett kézzel. 
Ezért indítottuk el a Pap tanfolyam online kurzust. 

ONE MAN SHOW helyett 

Sok mai keresztyén gyülekezet az ószövetségi mintát követi. Van pásztoruk, aki szolgál, a 
többi tag pedig leginkább nézőnek mondható. Ez a ONE MAN SHOW (a képen). A 
felelősség egyetlen emberre hárul, a pásztorra, legfeljebb a presbitériumra. 

 
A többi tag meghallgatja az istentiszteleteket, otthon imádkozik és Bibliát olvas, de 

sokkal tovább nem jut hitében. Olykor beszél másokkal hitkérdésekről, de cselekvően csak 
alig járul hozzá Isten országának növekedéséhez. Legalábbis nem úgy, ahogy Istentől kapott 
tehetsége alapján kellene. 
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Persze itt nem az istentiszteleti szolgálatról van szó: ahhoz ugyanis szükséges a teológiai 
képzés. Aki szószékre áll, annak ismernie kell a Biblia eredeti nyelvét, hogy magyarázni 
tudja. Ismernie kell a dogmákat, hittételeket, hogy jártas legyen a hitkérdésekben. Tudnia 
kell mások előtt beszélni úgy, hogy az érthető is legyen. 

A gyülekezeti élet azonban messze több az alkalmaknál: élő és hathatós közösség, ami a 
környezetét is átformálja. A legtöbb feladatra nem is kell különösebb tudomány, inkább 
csak bátorság és odaadás. 

Sokszor viszont ahelyett, hogy a tagok papokká, azaz önállóvá válnának saját szolgálati 
területükön, mindent a lelkészre hagynak. A lelkész végzi a maga szolgálatát a 
gyülekezetben, a többi feladat (pl. szeretetszolgálat, kívülállók hitre vezetése) megoldatlan 
marad. Isten a hívőknek adta ezt a feladatot, nem másnak. Így hát, ha ők nem csinálják, 
nincs senki más, aki végezhetné. 

Ha ki-ki megtalálná a maga feladatát az egyházi szolgálatban és a külvilágban, úgy 
lehetne élő közösségről beszélni. Pál fogalmazza meg az Efézusi levélben, hogy a hívőknek 
felnőtt keresztyénné kellene lenniük, akik maguk képesek megállni a szolgálat útján. 

Ha ez megvalósul egy közösségben, ott a Szentlélek ereje annyiszor erősebb, ahány pap 
szolgál benne. Ahol pedig papok helyett nézők ülnek a padokban, ott a növekedés elmarad. 
Ez olyan nehézség, ami áthidalhatatlan. Sőt, ez sok más probléma okozója is. Ha eltérünk 
attól a közösségtől, ami Jézus feltámadása után alakult, úgy a növekedés helyett sokszor 
inkább csak a túlélést tapasztalhatjuk. 

De mit is csinál egy pap? 

Jézus missziói parancsa foglalja össze ezt. 

1. Ismerőseit megtérésre vezeti. 

Jézus ugyanis azt parancsolta, hogy “tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” Ez a keresztség Jézus korában a 
megtérés külső jegye volt, ma is úgy nevezzük, hogy a “megtérés keresztsége”. Bár ma első 
sorban gyermekeket keresztelünk, ebben is mindig a szülők hitére tekintünk. 

2. Tanítja és vezeti őket tovább az üdvösség útján, hogy később ők maguk is papokká 
lehessenek 

Jézus parancsának második fele a kitartáshoz elengedhetetlen. “… tanítva őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek…” Ha valakit nem vezetnek tovább az 
úton, az könnyen zsákutcába kerül. Isten ezért tanítványait (azaz papjait) küldi, hogy 
vezessék a hitben erőtleneket. 
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Lássuk Jézus parancsait részletesebben! 

A hívők (papok) feladata: 1. Ismerőseit megtérésre vezeti 

Mi, reformátusok nem azért nem gyakoroljuk a gyónás szentségét, mert feleslegesnek 
tartjuk. A bűnbocsánat talán az egyik legfontosabb feladata a hívő embernek. Azért nem 
gyóntatunk, mert hitünk szerint minden egyes hívő maga mehet Isten elé. Nem kell más 
fülébe suttogni ahhoz, hogy megbocsásson Isten nekünk. Jézus tette ezt lehetővé 
számunkra, amikor a keresztfán életét adta. 

Mi történt ekkor, mi változott meg? Gyakorlatilag minden. Jézus a halálakor felkiáltott: 
“elvégeztetett” (Jn 19,30). Ekkor hasadt el a Jeruzsálemi templomban a szentek szentjének 
kárpitja. Az emberiség felszabadítása elvégeztetett. 

Mi is volt ez a szentek szentje? Isten jelenlétét jelképezte, a legnagyobb szentséget. 
Amikor a pap bement ebbe a kis szobába, az egész népért vétekáldozatot mutathatott be. 
Ekkor tisztult meg az nép a bűneitől. Nem volt ez egyszerű dolog, és ráadásul csak a főpap 
tehette meg. 

Ezt mondta az Úr Mózesnek: Mondd meg a testvérednek, Áronnak, hogy 
a szentélyben ne menjen be akármikor a kárpiton belülre, a ládán levő 
fedél elé, hogy meg ne haljon, mert a fedél fölött jelenek meg felhőben. 

Úgy menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát vétekáldozatul, 
egy kost pedig égőáldozatul. 3Móz 16,2-3 

És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld 
megrendült, és a sziklák meghasadtak. Mt 27,51 

Amikor Jézus feláldozta magát a kereszten, a szentek szentjének erőtere az egész világra 
kiáradt. A bűnbánat mostmár mindenkinek lehetséges, nem kell hozzá sem főpap, sem 
véráldozat. 

De miért is van szükség bűnbocsánatra? Mit jelent ez? 

1. Istennel kapcsolatban lenni azt jelenti, hogy Isten erejéből merítünk erőt. 
2. A bűn azonban elszakít minket Istentől. Amíg a kapcsolat helyre nem áll, addig Istentől 

erőt sem kapunk. 
3. Amíg a bűnt le nem tesszük, Istennel sem lehetünk kapcsolatban. 
4. Jézus halálával a bűneink megbocsáttattak. Ha Jézusnak megvalljuk a bűneinket, 

bocsánatot nyerünk az ő nevében. 
5. Újra lehetőségünk nyílhat az Istennel való kapcsolatra. 
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Minden feladatunk közül talán ez a legterhelőbb: a bűnt kell Isten elé vinnünk pont úgy, 
mint az Ószövetségben a főpap. Minden hívőnek bűnbocsánatot kell tartania, hogy a 
kapcsolat Isten és ember között helyreálljon. Ezt jelenti bemenni a szentek szentjébe. Első 
sorban a saját bűneinket visszük oda, hogy újra kapcsolatba kerüljünk Istennel. Ha a 
kapcsolat helyreállt, segítenünk kell másoknak is, hogy megtalálják ők maguk is a 
bűnbocsánat útját. Nem gyóntatunk, de mégis segítünk egymás számára, hogy mindenki le 
tudja tenni Isten előtt a bűneit. 

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, 
hogy meggyógyuljatok. Jak 5,16a 

Isten elé kell tehát vinnünk a bűnöket. A tökéletes szentség és mindenható erő elé. Még 
a legkiválóbb hívők számára is, akik életükkel sokaknak mutatnak példát, ez a feladat még 
számukra is hatalmas kihívás. Isten elé ugyanis csak az léphet, aki tiszta szívvel bánja, amit 
tett. Őelőtte nincs helye sem hazugságnak, sem önáltatásnak. Isten előtt csak az 
őszinteségnek van helye. 

Nem egyszerű feladat. Nem vagy azonban egyedül. Ha tanácsokra van szükséged, még 
többet olvashatsz a Pap tanfolyamban, vagy keress fel minket személyesen. 

Hogy jövök én ahhoz, hogy Istent képviseljem? 

Magunkat is sokszor alkalmatlannak tartjuk: “én ezt értem, de mégis hogy jövök én 
ahhoz…?” 

Hogy jövök én ahhoz, hogy mások életén segítsek? 
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Én, a bűnös ember, hogyan segíthetnék másoknak? 

Ez az út tele van kérdésekkel, nehézséggel, mert a bűn megrontotta az embert. Én magam 
is gyakran küzdök ezzel. Sokszor érzem úgy, jó volna egy lelki vezető, akire felnézhetek, 
aki tanácsokat ad és útbaigazít. Aki helyreteszi a dolgokat. Nem csak a kívülállóknak, hanem 
a papoknak is szükségük van egy másik papra, aki segít, ha elakadnak. 

Egy biztos: hinnünk kell Isten erejében. Ha azt mondjuk, hogy megbocsátott nekünk, 
akkor higgyük is el. Ha pedig nekem megbocsátott Isten, nyugodtan segíthetek másoknak 
is letenni a bűnöket. 

Sőt, ez még nem minden. KÖTELESSÉGEM segíteni. Isten parancsa ez. 

Így a kérdés is változik. Hogyan jövök én ahhoz, hogy ellent mondjak Istennek? Hogy 
merhetek dezertálni a feladatból? 

Azért sem egyszerű ez a feladat, mert a bűnhöz egy nagy adag szégyen is társul. Nem 
lehetek rámenős, nem ordíthatom más arcába, hogy bűnös vagy. De ha hagyom, hogy 
elkárhozzon úgy, hogy semmit sem tettem, az szintén helytelen. Erre fel kell készülni, nem 
megy csak úgy magától. E célból indítottuk el a Pap tanfolyamot. 

A hívők (papok) feladata: 2. Tanítja és vezeti őket tovább az üdvösség útján, hogy később ők 

maguk is papokká lehessenek 

Minden hívőnek (papnak) vannak szerettei. A feladat, hogy a rábízott népet vezesse és 
őrizze, mint pásztor a nyájat. Megmutatni a bűnbocsánat útját és Istenhez vezetni másokat. 
Minden hívő szerettei papja lesz. A papnak vezetni kell a rábízottakat. A hívő ember a 
barátait vezeti Isten elé. Az apa saját családját vezeti (ő a család papja), az anya szintén 
szerettei papnője. De a gyermek is lehet hitetlen szülei papja. Hitével példát mutathat a 
felnőtteknek. A dolgozó ember lesz hitetlen munkatársai papja. Megmutatja számukra, mit 
is jelent a szorgalom és az alázatos munka. A nyugdíjas ember lesz idős társai papja. 
Megmutatja számukra az örökkévalóság reménységét. 

Két módon lehetünk egymás papjaivá. Egyrészt a látásmódunkkal, beszélgetések és viták 
útján. Másrészt a szolgálat által: hogy mindenkinél többet tegyünk másokért: 

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. Fil 2,3-4. 

Ha belegondolunk, ez súlyos teher. Ráadásul maga Jézus rakta ránk. Az önzetlenség, a 
viszonzatlan szeretet a feladatunk: úgy tenni, hogy nem várunk semmit cserébe. Nekünk 
kell lennünk azoknak az embereknek, akik nem azt kérdezik, hogy mások mit tesznek. Ha 
egyedül csináljuk, egyedül is csinálnunk kell: ez a parancs. Jézus példáját kell követnünk: 
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Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez 
megy, felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet 
öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött 
kendővel. 

Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét asztalhoz 
telepedett, és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti 

Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha 
tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell 
mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem 
veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem 

nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha 
tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Jn 13,3-5.12-17. 

Mondanunk sem kell, hogy a lábmosás az egyik legalantasabb munkának számított. Poros 
lábakat mosni vacsora előtt. Jézus pedig csöndben felállt és megtette. Isten Fia, akinek az 
Atya minden ereje rendelkezésre állt: a leghatalmasabb ember a földön, akinek szavára még 
a természet erői is hallgattak. Lekuporodott és lábakat mosott. Majd miután megtörtént, 
rábízta a tanítványokra a kendőt. “Most ti jöttök!” 

 

Ez hát az a szolgálat, amit mindannyiunknak végezni kell, akik Jézushoz tartozunk. Ezek 
a hívő (papi) szolgálat hétköznapjai. Mosni a lábakat tudva azt, hogy néhány óra múlva újra 
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bekoszolódnak. Jézus ezt a szolgálatot bízza ránk, hívőkre (papokra), a lábmosás 
végeérhetetlen, sokszor reménytelen munkáját. A hívők élete a hitetlenek Bibliája. Erről is 
még többet olvashatsz a tanfolyamban. 

Pappá lenni 

A növekedés útjára rá kell lépni! 

Felismerni a hiányosságainkat: ez a legnehezebb. Felismerni azt, hogy Jézus parancsa rám is 
vonatkozik. Ráadásul mindezt úgy, hogy akár évekig is hihettem helytelenül. Lehettem 
éveken át úgy keresztyén, hogy alapvető jézusi parancsokat hagytam figyelmen kívül. 

Szokták azt mondani, hogy a legnehezebb belátni, ha rossz úton járunk. Valóban, 
belegondolni abba, hogy mennyi lehetőséget, értékes időt vesztegettem el, belegondolni 
abba, hogyan dughattam homokba a fejem, lesújtó érzés. Hány és hány életet menthettem 
volna meg, ha komolyan veszem az Istentől kapott feladatomat… 

Ehhez őszinteség kell. A látszat helyett meglátni a valóságot. 

Jézus mondja, hogy a keresztyén embernek sóvá kell lennie (Mt 5,13). Fertőtlenítő szerré, 
ami csíp, mert a sónak csípnie kell. Persze ez nem azt jelenti, hogy meg kell bántanunk 
másokat. Az, hogy a só csíp, a fertőtlenítés jele. Ha ellenben a só elveszti erejét és már nem 
csíp, akkor a seb elfertőződik. 

Ha én az életemmel nem vezetek másokat megtérésre, akkor én az a só vagyok, ami 
elvesztette az erejét. Ennek belátása az áttörés, az első lépés a küldetés útján. Belátni és 
helyretenni a dolgokat, meglátni Jézus biztató igéi mellett a parancsokat is. Felismerni azt, 
hogy Isten nem csak megváltott, hanem célja is van velem. Belátni a kötelességemet, hogy 
az ő akaratából sóvá kell lennem. Itt kezdődik a pappá válás, amikor “feltűrjük az 
ingujjunkat és kezünkbe vesszük a lábmosó tálat”. 
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Az embereket vezetni kell! 

Erre a feladatra küldi Isten a hívőket (papokat). 

Gyermekkoromban beléptem a cserkészetbe. Nem 
tartott sokáig a kaland, de egy valamire nagyon 
emlékszem. Kitettek minket az erdő közepére, adtak 
a kezünkbe egy iránytűt és egy térképet: „Ide kell 
eljutnod. Hajrá!” Emlékszem, az útvonal egy nagyon 
keskeny, benőtt ösvény volt. Mondanom sem kell, 
este volt már, mire eltaláltunk a célhelyre. Majdnem 
addig tartott megtalálni az útvonalat, mint végigjárni. 
Fogalmunk sem volt arról, hogy néz ki, mit kell 
keresni.  

Valahogy így van ez Isten országával is. Keskeny a 
kapu, keskeny az út, alig látszik, szinte 
észrevehetetlen. Talán ha arra járókat látunk, 
felismerjük, hogy az bizony egy ösvény. Jézus pedig 
azt mondja, hogy ez a keskeny, benőtt, alig látható ösvény vezet el az ő országába. 

Hát nem csodálom, hogy kevesen járnak rajta. 

Ezen az igén gondolkoztam egy délután, a cserkész-élményekre és az iránytűre 
emlékeztem vissza, milyen nehéz is volt rátalálni arra a kis zegzugos ösvényre. 

Aztán az jutott eszembe, hogy mennyivel könnyebb lett volna, ha van egy túravezetőm. 
Aki ismeri már az utat, akivel együtt indulhatok. Aki segít, ha elakadtam. Aztán 
megértettem: minél több a túravezető, annál többen fognak azon a kis elhagyatott ösvényen 
járni. 

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat 
evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket 

a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk 
mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a 

felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne 
legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak 
és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem 

az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől 
őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és 

összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden 
egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy 

épüljön szeretetben. Ef 4,11-16 
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A gyülekezeteinkben papokat kell képeznünk 

Olyan hívőket, akik kapcsolatban vannak Istennel, akik saját életükre nézve konkrét 
elhívást kaptak, mert Isten azt a feladatot adta minden hívő embernek, hogy szolgálják őt. 

…ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. 1Kor 3,5 

A gyülekezet minden tagjának tehát Istennel kell kapcsolatot tartania és szolgálnia kell 
embertársait: segíteni ott, ahol lehet. Az egyháznak ebben az a felelőssége, hogy felkészítse 
tagjait (azaz papjait) az önálló szolgálatra. 

Mi csinál akkor a lelkipásztor? Egy szóval mentorál: az alkalmakkal, találkozásokkal, 
beszélgetésekkel. Istentiszteleteket tart, ezáltal formálja a hívők (papok) 
gondolkozásmódját. Úrvacsorát oszt, keresztel, esket és temet: részt vesz a hívő életének 
főbb állomásain. 

A lelkipásztor lényegében olyan pap, aki a többi tagot (papot) készíti fel a szolgálatra. Ez 
az első számú feladata. Szükséges ugyanis a tagok (papok) számára egy felkészítő ember, aki 
bevonja őket a szolgálatba, akivel meg lehet vitatni a szolgálat és a hit dolgainak kérdéseit 
és akivel együtt lehet keresni a válaszokat. Kell valaki, aki felkészült, ha hitbeli kérdésekről 
van szó. Szükség van vezető(k)re, aki képviseli(k) a gyülekezetet a nyilvánosság előtt. 
Vannak olyan élethelyzetek, melyek lelkigondozói képzettséget igényelnek. Kellenek 
olyanok, akik teljes idejükkel rendelkeznek a gyülekezet szolgálatára. 

A többi vezető (gondnok, presbiterek) legfőbb feladata az, hogy maguk is papokká 
váljanak. Munkahelyükön, családjukban képviseljék az Úr akaratát. Fontos feladata a laikus 
vezetésnek továbbá, hogy megteremtsék a hátterét a felkészítésnek és a kiküldésnek. 
Elengedhetetlen a vezetői jelenlét, hogy a közösség minden szükséges segítséget megkapjon 
a papság küzdelmében. Végül a laikus vezetők felelőssége első sorban az is, hogy jó 
közösséget munkáljanak, ennek légkörét megteremtsék. 

A gyülekezet vezetése így hozza létre a szolgálók számára azt a hátteret, ami 
elengedhetetlen az eredményes munkához. Így érhető el egy gyülekezet életében az, amiről 
Péter első levele ír: 

ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus 

Krisztus által. […] Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit 
annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket 1Pt 

2,5.9. 

Mi, három gyülekezetünkben szeretnénk ezt jól, biblikusan csinálni. Szeretnénk Isten 
parancsai és útmutatása szerint élni. Ez annyit jelent, hogy a célunk az, hogy minden tag 
papnak lássa önmagát. Szeretnénk olyan kiküldő gyülekezetek lenni, akik hűséges papokat 



Tapolca és Vidéke Református Társegyházközség 
Szerző: Kádár Tamás György  

 
11 

 

képeznek és segítenek. Olyan közösségekké akarunk válni, ahol valódi papok ülnek a sorok 
között: akik segítik az elesetteket, hirdetik Isten akaratát és meg is élik a Biblia üzeneteit. 
Ezt fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkban. 

A túravezetőknek is szükségük van társakra, vagy tőlük tapasztaltabbakra 

Mindenkinek szüksége van túravezetőre, 
akire támaszkodhat, aki még nála is jártasabb 
az ösvényen. Vannak olyan szakaszok, amik 
nehezebbek, vagy van úgy, hogy szem elől 
tévesztjük a túraútvonal jelöléseit. Talán 
észre sem vesszük, de eltévedünk. Kell 
ilyenkor valaki, aki látja a jelet, látja az út 

folytatását. Lehet ez egy tapasztaltabb hívő (pap), vagy lehet ez a lelkipásztor. 

Az otthoni bibliaolvasás, a keresztyén könyvek hasznos eszközök, de ezeken felül kell, 
hogy legyen valaki, aki időnként segít és vezet. Saját tapasztalatom, hogy enélkül megreked 
a fejlődés. Beszélgetni kell és kérdéseket feltenni, hívők közösségében. 

Persze az sem árt, ha van valaki, akivel együtt utazom. Akivel hasonló kérdéseim vannak. 
Isten egymásnak ajándékul adott minket. Együtt keresni a válaszokat mindig 
eredményesebb: négy szem többet lát kettőnél. 

Így járhat együtt az úton ember és ember, Istennel: 

Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a 
földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei 
Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott 

vagyok közöttük. Mt 18,19-20  
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Nőj fel végre! 

Pap tanfolyam, 1. rész, alapok 

Kiskorú vagy a hitben, vagy felnőtt? 

A megtérésünk után általában csak a sokadik lépés, 
hogy komolyan vegyük Isten parancsait. 
Kérdezhetnéd, miért van annyi hívő ember, aki csak 
a templomban veszi komolyan a hitét? A válaszom 
az, hogy ezek az emberek még gyermekek a hitben. 

A Zsidókhoz írt levél szerzője olyan hívőknek ír, 
akik bár már régóta Jézus tanítványai, mégsem 
lettek felnőtté a hitükben. 

Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét 
szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és 

olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény 
eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. 
A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatuk 

folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. 
Zsid 5,12-14 

A tejnek itala Jézus biztató igéje. Ő segít, támogat, utat mutat. A nehéz eledel azonban a 
parancs. Változásra késztet, kilépni a komfortzónánkból. 

Az az ember, aki a parancsokat még nem veszi komolyan és csak a biztatásra figyel oda, 
gyermek a hitben. Szintén nincs a felnőttség állapotában az, aki csak bizonyos parancsokat 
vesz komolyan, más feladatokat viszont elutasít. A szelektálás nem opció. Jézusnak minden 
egyes ránk vonatkozó parancsa kötelez: aki hozzá akar tartozni, cselekednie kell akaratát. 
Aki komolyan veszi, aki minden tehetségével és erejével Isten akaratának megvalósításán 
dolgozik, azt tekinthetjük felnőtt keresztyénnek, azaz papnak. 

Isten parancsai világosak, de olykor kényelmetlenek. Még az is elképzelhető, hogy 
egyesekre eltántorító módon hatnak. “Isten olyat kér, amit képtelen vagyok megtenni.”- 
mondják. A parancsok sokszor valóban visszataszítóak lehetnek azok számára, akik még 
nem értek meg rájuk. 

Mint a csecsemő, aki először kóstolja meg a szilárd ételt az anyatej után. Hasfájás, 
puffadás, kényelmetlen érzés, sírás és hasonlók. Az emésztőrendszernek ki kell fejlődnie 
annyira, hogy képes legyen megemészteni a nehezebb ételt. El kell telnie elég időnek hozzá. 
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Így működik ez a keresztyén életben is. 
Vannak biztató, kifejezetten könnyed igék, 
melyek hatására az ember megtér. Örömmel 
töltenek el és megérezhetjük bennük Isten 
hatalmas és kimeríthetetlen erejének egy kis 
szeletét. Olyan, mint az anyatej az éhes picinek. 
Mohón habzsolja. Könnyen emészthető, tápláló 

és tele van az élethez elengedhetetlen tápanyaggal. Mégis, ahogy telik az idő, úgy a test 
egyre változik. 

Ahogy elmélyülünk Isten titokzatos csodáiban, úgy fejlődik látásmódunk. Egyre jobban 
megértjük Istent. Ráeszmélünk arra, hogy neki akarata van. Végül megértjük, hogy ez az 
akarat miként vonatkozik az életünkre. És jöhetnek a kemény szavak, mint például: 

Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; 
aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám 

Mt 10,37 

Ilyen kemény eledel Isten legtöbb parancsa is. 

Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz 
emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod 

másik felét is! Mt 5,39 

Amikor egy keresztyén ember megérik arra, hogy a parancsokat is meg tudja emészteni, 
onnantól jön el a felnőtt kor. Aki képes arra, hogy befogadja ezeket a tanításokat is, annak 
Isten újabb parancsot ad. 

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit 
hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Rm 15,1 

Ezt jelenti papnak lenni. A felnőtt keresztyénséget. Isten ugyanis azt a feladatot bízta 
ránk, hogy részt vegyünk az ő országának építésében. Segítsük az embertársainkat. Ez a célja 
minden hívő életének. Ehhez azonban érettségre van szükség. Mély és biztos hitre, ami 
bátorságot ad. Látásmódra, ami segít kiküszöbölni a hibákat. Erre kell eljutnia minden 
keresztyénnek. Mindenkinek, aki Jézushoz tartozik. 

“Növekedjetek a kegyelemben…” 

… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus 
Krisztusunk ismeretében. 2Pt 3,18a 

Hogyan lehet növekedni valamiben, ami tőlem független? Mert hát a kegyelem pont azért 
kegyelem, mert magamtól tehetetlen vagyok. 
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Az rendben van, hogy Jézust minél jobban meg kell 
ismernem. Elvégre ez az én dolgom, hogy olvassam a 
Bibliát. Keressem imádságban, olvassam, imádkozzak, újra 
olvassak, hogy növekedjek. De hát a kegyelem? Az már 
más lapra tartozik. Vagy mégsem? 

A kegyelem egy furcsa jelenség. Jézus meghalt értem, még mielőtt megszülettem. Bűnben 
éltem, ő pedig kihúzott belőle. Nem tettem semmit azon kívül, hogy elfogadtam a felém 
kinyújtott kezet. Semmi érdemem nincs benne, semmit nem lettem volna képes magamtól 
megtenni. És azt mondja ezek után a Szentírás, hogy növekedjek a kegyelemben?  

Tartottál már az öledben csecsemőt? Amikor nyújtod felé az ujjadat, ő megszorítja. 
Meglepően súlyos szorítása tud lenni egy ilyen apró teremtésnek… Ez a szorítás a bizalom. 
Segít úrrá lennie a félelmein. Egy ilyen apróság is mennyire tud félni, ha az anyja nincs 
mellette. Ha ellenben ott van, akkor bízik benne. Bízik, hogy akinek a karjai között van, az 
megóvja őt. Egy ilyen szorítás lehet erős, ellentmondást nem tűrő, de lehet bizonytalan is. 

Hát valami ilyesmit jelenthet a növekedés a kegyelemben. Egyre jobban szorítani 
Istennek felém kinyújtott kezét. Megragadni és nem engedni el. Nem azért, mert 
kiérdemeltük, mert hát nem érdemeljük. Egyszerűen csak kapaszkodunk, mert nincs más 
lehetőségünk. Egzisztenciánkkal függünk tőle, mert másképpen elvesznénk. Isten pedig 
nyújtja a kezet, hogy megragadjuk. 

Van itt még valami. Isten kezének szorításában feladattal bíz meg minket. Sőt, bármilyen 
furcsa is legyen, de a feladattal segíteni akar minket, hogy még jobban tudjunk belé 
kapaszkodni. Ha átadod az életedet, egy lapra teszel fel mindent, ez segít neked abban, hogy 
tisztán láss, hogy mindent tőle várj. Isten akaratának követése segíteni fog neked abban, 
hogy minél erősebben megkapaszkodj az ő életet adó karjába. Az Úr jól kitalálta ezt: 
szolgálatod segít neked még erősebben ragaszkodni hozzá, ráadásul még másokat is hozzá 
vezethetsz. Nem semmi, igaz? 
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Szolgálni, de hogyan? 

A feladatok sokfélék, ahogy mi is. Mindenkire mást bízott az Úr. Mindenki más 
erőforrásokkal (talentumokkal) bír. Kinek-kinek mennyit adott az Úr, aszerint szolgál. Nem 
mondhatja az egy talentumos szolga, hogy ő kettőt kapott, mert akkor becsapja önmagát. 
Ellenben az öt talentumos szolga sem mondhatja, hogy ő csak hármat kapott. Ebben az 
esetben azt a maradék kettőt valószínűleg már rég elásta. A keresztyén magabiztosság nem 
önhittséget jelent, hanem sokkal inkább józanságot. Mindenki úgy szolgáljon, amennyi 
tehetséget kapott hozzá Istentől. 

Van azonban egy feladat, ami közös. Ez a lélekmentés szolgálata. 

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 
Mk 16,16 

Lélekmentés bármi áron. 

Gondoljunk bele, hány hitetlen, Istentől távol élő ember él körülöttünk? Most lássuk őket 
az örökkévalóság felől szemlélve: a hitetlen emberek élete csak felesleges küszködés 60-70-
80 éven át, kinek mennyi adatik. Amikor ugyanis ez az idő letelik, a hitetlen ember Isten 
nélkül marad örökre. Amit a földön elért, a pénzt, amit összegyűjtött, elveszti. Amit 
felépített, azt idővel lerombolják. Vannak persze, akikre sokáig emlékeznek, akik nagy 
hatással vannak akár még máig is az emberiségre. Idővel azonban ez is elmúlik. 

Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha 
végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. Zsolt 

103,15-16 

Ez azért elég elkeserítő. Amikor ezeknek az embereknek az élete véget ér, a lehetőségeik 
is lezárulnak. Döntöttek, Isten nélkül éltek, majd elmentek. Ők is örökké élnek, csak épp 
Isten nélkül, boldogtalanul. Nekünk ez a dolog csak akkor tűnik fel, ha valamelyik hitetlen 
ismerősünk vagy rokonunk meghal. Mert mit is lehet mondani egy hitetlen ember 
temetésén? Szép életet élt, de véget ért. Ez az élet rendje… stb. Nem irigylem azokat, 
akiknek ilyenkor meg kell szólalniuk. 

Most lássuk Isten szemszögéből hitetlen 
ismerőseinket! Istentől származnak, ő a maga 
képére formálta őket is. Hitetlen ismerőseink 
Istentől kaptak tehetséget, látásmódot, 
lehetőségeket. Isten őértünk is feláldozta 
egyszülött Fiát, annyira szerette őket már azelőtt 
is, hogy megszülettek volna. Mindent megadott 
számukra a megtéréshez, még a terepet is 

előkészítette. Elküldte gyermekeit is hozzájuk, hátha megtérnek. A gyermekek persze 
olykor bátortalanok és esendők, de Isten mégis mindent megtett. 
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Eltelik az életük, hitetlenül, bűnök börtönében, kinek mennyi ideje volt, és elmúlik az 
életük, szinte nyomtalanul. Vagy… hitvallásunkkal és példaadásunkkal megszólítjuk őket, 
megtérnek és hitre jutnak. Akkor minden megváltozik. 

De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; 
azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. 
Zsolt 103,17-18 

Hát ezért küld minket Isten. Hogy a szeretteink élete (örökkévaló) értelmet nyerjen. 

Máris van számodra egy feladatom 

Nem kell mást tenned, csak juttasd el a következő cikket három, Istent kereső 
ismerősödnek. 
 

https://reftapolca.hu/hitre-jutni 
 

Ebben a cikkben rögtön a legelején olvashatnak egy kérdést: “hiszel-e Istenben?” Ha már 
valakinek elküldöd és ő beleolvas, egy lépcsőfokkal közelebb ért ahhoz, hogy kicsit 
elgondolkozzon. Olvas benne arról, hogy Istennek akarata van az ő életére nézve is, és hogy 
ő nem pont olyan, ahogy eddig elképzelte. Talán tovább olvas, talán meg se nyitja. Te már 
tettél valamit. Aztán a te feladatod lesz, ha megkérdeznek, hogy elmagyarázd nekik. Hidd 
el nekem, te vagy erre a legalkalmasabb: te ismered őket a legjobban. 

De mégis hogyan vezesd őket megtérésre? A következő (2.) részből kiderül. 
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Vezesd megtérésre! 

Pap tanfolyam, 2. rész, alapok 

A hit cselekvés nélkül haldoklik 

Ha ezt olvasod, valószínűleg te már Istenhez tartozol. Keresztyénként élsz már egy ideje, de 
talán rájöttél arra, hogy nem elég “csak úgy élni” hívőként. Egy érzés motoszkál benned, 
hogy “ennél azért tehetnék többet”. Tudom jól, bennem is ez volt évekig. Megtértem, 
tanultam, tanultam és tanultam, de semmi feladat, semmi útmutatás Istentől, hogy most mit 
is kellene csinálnom. Vártam nagy revelációt, mennyei jelenést: “Tamás, te azért vagy itt a 
földön, hogy…” de nem jött ilyen. 

Teltek a hetek és hónapok, próbáltam erkölcsösen élni, szorgalmasan tanulni. Egyszer-
egyszer tettem jót, próbáltam figyelni rá, hogy senki se vegye észre. De ennyi. 

Idővel azon kaptam magam, hogy a Biblia olvasása nyűg. Olvasom, értem és mégsem 
mond semmit. Aztán valahogyan a kezembe került egy kék Gedeon Biblia, aminek az elején 
van egy rövid kis ige-mutató. Szomorú vagy, olvasd ezt és ezt; tehetetlennek érzed magad, 
olvasd itt az igét. Rövid idő múlva pedig megértettem. Isten utat mutat. Nem kell hozzá 
megjelennie, nem kell nagy fényesség és hatalmas szélvihar ahhoz, hogy útbaigazítson. 

Benne van minden a Bibliában, csak észre kell venni. Olyan részeket kezdtem olvasni, 
amiket addig elhanyagoltam, mert például az Ószövetséget nagyon szeretem és őszintén 
megvallva az evangéliumokkal az utóbbi években keveset foglalkoztam. Pál apostol szinte 
teljesen kimaradt. Így hát belekezdtem az Újszövetségbe és minden megváltozott. Ahogy 
olvastam sorban a könyveket, lassan leesett a dolog. Isten akarata gyakorlatilag 
összefoglalható egyetlen szóban: 

Lélekmentés 
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Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, 
esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden 

feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes 
istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk 
színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az 

igazság megismerésére. 1Tim 2, 1-4 

Pál többek között így fogalmazza meg a lélekmentést. Isten akarata, hogy minden ember 
üdvözüljön, magyarán minden embernek legyen lehetősége arra, hogy eljuthasson hozzá. 
Mindenhol legyen ott a kis elsősegélydoboz, ha szükség van rá. 

Isten előkészítette számunkra a terepet. Adott igét, törvényeket, elküldte a Fiát, példákat 
is adott, így tehát minden adott arra, hogy az ismerőseink, szeretteink eljussanak Istenhez. 

Ha végiggondolod, a hozzád közel állóknak is megvan a lehetőségük arra, hogy 
megtalálják Istent. 

 Van legalább egy hívő ember a közelükben: TE. 
 A Biblia elérhető, közérthető mai nyelven. Hozzá megannyi magyarázat, segítség, akár 

itt honlapunkon is. 
 Jézus áldozata rájuk is érvényes lehet, ha megismerik és elfogadják. (Lásd ehhez: Rm 10,9) 
 Isten ereje és Szentlelke garantált, ha kérik. Erre ígéretünk van. (Lásd ehhez: Lk 11,13) 

A hogyanról 

Használati utasításunk a Biblia. Minden szükséges útmutatást megtalálunk benne. 
Keressünk hát válaszokat a kérdésekre… 
Kiknek és hogyan szól a megtérés üzenete? 

Isten országának hirdetése történhet nagy távlatokban. Ez az egyházunk együttes feladata. 
Hirdetni a szószékről, tévében, interneten, amennyi csatornán csak lehet és amennyi a 
csövön kifér. Ez nem személyre szóló üzenet, hanem egy általános, hirdetett igazság. Arra 
elegendő, hogy felhívjuk egy-egy ember figyelmét a sok száz közül, akik viszont nem hallják 
meg. Jézus példázata a Magvetőről pontosan erről szól. (Többek között: Mt 13,18-23). Ez a 
feladat ránk is vonatkozhat, ha szeretnénk. Oszthatunk szórólapokat, megoszthatunk 
bejegyzéseket a közösségi médiában, elküldhetünk egy-egy cikket ismerőseinknek. Mi is 
részt vehetünk benne. Ha belegondolsz, ez a honlap is ezért jött létre. Ez a dolog mégis az 
egyház missziója. Persze ehhez a tömeg-evangelizáláshoz szükségesek olyanok (pl. TE), akik 
az így kialakult hit-kezdeményeket vezetik és segítik tovább a hit útján. 

Ekkor így szólt [Jézus] tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az 

aratásába. Mt 9,37-38 

Minél többen vagyunk Isten papjai, annál több emberhez eljuthat a hívás. Máris tudsz 
tenni valamit ennek érdekében! Juttasd el egy ismerősödhöz a “Pap tanfolyamot”! Olyan 
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embert keress, aki bár hisz Istenben, de szívesen tenne többet az ő szolgálatában. Mondd el 
neki, hogy te már olvasod. Mondd el neki a tapasztalataidat, hogy ő is kedvet kapjon!  

A megtérés üzenete minden esetben személyre szóló. A megváltás is mindenkinek mást 
jelent. Gondolj bele, téged hogyan szólított meg Isten? Vajon másokat is ugyanígy szólít 
meg? Aligha. Mások vagyunk, más életet élünk, Isten mégis annyiféle embert képes 
magához vonzani. Ezért elengedhetetlen a személyes jelenlét. Isten papjait küldi, hogy 
képviseljék őt és igéjének üzenetét a hitetlenek előtt. 

Mi, hívők (papok), mit tehetünk? 

Isten fel akarja használni a tőle kapott tehetségünket, a küldetést ránk szabja. Ad dolgokat, 
például beszédkészséget és ad ismerősöket is hozzá. Kaptunk tőle mennyei látásmódot és 
sorolhatnánk. 

Mégsem mondhatod valakinek néhány perc ismertség után, hogy térjen meg. Mindig 
csak annyit léphetünk előre másokkal, amekkorát ők lépni tudnak. Igen ám, de ha túl nagyot 
lépsz, a másik lemarad, vagy akár fel is adja. Vegyünk egy példát. Valakinek az utcán 
odaszólsz, hogy “Isten szeret téged!”. Ő meg azt mondja erre, hogy “Örülök neki!”. Három 
szót mondtál. Ebből a háromból egyet ismert. Tudja mit jelent az, hogy “téged”, mert 
önmagát ismeri. De fogalma sincs arról, hogy Isten kicsoda. Számára ő megfoghatatlan. Aki 
nem olvassa a Bibliát, akinek nincsenek keresztyén szülei vagy ismerősei, azoknak fogalmuk 
sincs arról, hogy mit is jelent az a szó, hogy Isten. Azt a szót pedig valószínűleg egyáltalán 
nem érti, hogy “szeret”. Általában ezt a szerelemmel azonosítjuk, vagy az emberi szeretettel. 
Eszébe jutnak esetleg amerikai szappanoperák, vagy ilyesmi. Az, hogy Isten feltétel nélkül 
és igazán szeret, az ember képtelen felfogni. 

Honnan tudhatná bárki is, hogy a másik embernek mennyi a tűrőképessége? Fogalmad 
sincs annak az embernek az életéről, akit nem ismersz. Így elég nehéz a segítségnyújtás. 
Nem tudod, ő honnan indul a keresésben. Nem tudhatod, milyen kérdések foglalkoztatják 
őt és azt sem, hogy ő milyennek képzeli el Istent. Szükség van tehát kellő tájékozottságra és 
persze bizalomra.  
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Van egy távoli ismerősöd. Évente egy-két alkalommal találkozol vele. Tudsz róla 
dolgokat, de valószínűleg eléggé felszínesen. Nem lehet csak úgy “lenyomni a torkán az 
evangéliumot”, hogy fogalmad sincs az életéről. Lehet, hogy ő megfelelési kényszerrel küzd, 
számára Isten a szabadságban mutatja meg magát. Az is lehet, hogy ő felelőtlen életet él, 
számára Isten a feladattal és a felelősséggel mutatja meg magát. Onnan tudhatod, ha 
megismered, ha meghallgatod őt, ha odafigyelsz rá. 

Jézus sosem ad konkrét útmutatást arra, hogy kihez menjünk. “Tegyetek tanítványokká 
minden népeket…” szól Jézus parancsa. Ez így akárkire vonatkozhat. Azokra az emberekre 
is, akik hozzád közel állnak. Mindenki felé nyitottnak kell lenned, bárki lehet potenciális 
megtérő. Ellenben a legerényesebb ember is lehet kemény dió. 

Az első és legfontosabb kérdés, hogyan lehet a sikeres a próbálkozásunk? Mi módon 
kezdhetünk úgy bele egy ember Istenhez vezetésébe, hogy legyen esélyünk is a sikerre? A 
válasz: úgy, ha a közvetlen szeretteinkkel próbálkozunk. Azoknál, akikkel nap mint nap 
találkozunk. 

Kegyelem kicsit másképp 

Tudjuk jól, hisz hallottuk, olvastuk már sokszor: Jézus kereszthalált halt bűneinkért, 
feltámadt üdvösségünkért. Azonban könnyen elsiklunk Jézus tetteinek egy apró, annál 
lényegesebb momentuma mellett. Jézus az Atya akaratát követte. 

A kegyelem Istentől indult. Ha belegondolunk, a kegyelem egyfajta “utat” járt be a 
történelem során: az Atya szeretett minket, ezért megkegyelmezett nekünk. Jézus volt a 
kegyelem egyetlen és végleges eszköze. A Szentlélek azért adatott, hogy a kegyelmi 
ajándékokkal az emberek között munkálkodjon, hogy minél több lelket megmentsen az 
üdvösségre. Az Atya, majd a Fiú és a Szentlélek is részt vesz abban a munkában, hogy 
minden emberhez eljuthasson a kegyelem. Isten teljes lényével azon munkálkodik, hogy 
minél többen megtalálják a kegyelemhez vezető utat. 

Nem tehetjük meg, hogy valakitől megvonjuk ezt. Egyfelől azért, mert nem a miénk, 
nem birtokoljuk. Mi is ingyen, feltétel nélkül kaptuk. Mi sem állíthatunk elé akadályokat. 
Másfelől Isten sosem ad semmit cél nélkül. A kegyelmet azért árasztotta ki ránk, hogy aztán 
rajtunk keresztül másokat is megtalálhasson. Mindenkinek legyen lehetősége megragadni 
ezt. 

Hogyan vonjuk meg a kegyelmet másoktól? Úgy, ha annyiban hagyjuk. Ha 
belenyugszunk, ha alkalmatlannak tartjuk magunkat és ezért nem lépünk. Vagy még 
rosszabb: őket tartjuk rá alkalmatlannak, méltatlannak. Ha nem teszünk semmit, azzal 
megvonjuk a kegyelmet azoktól, akiket a leginkább szeretünk, miközben Isten számukra is 
meg akarja adni a lehetőséget. Ha nem szólunk, ha meg sem próbáljuk, bűnössé válunk. 
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Türelem és kitartás kell a szeretteink vezetéséhez 

Azt gondolnánk, hogy ez eleve veszett ügy. Túl jól ismernek. Túl sok vitánk volt már velük. 
Túl sokszor próbálkoztunk. Nem sikerült, így hát már meg sem próbáljuk. Minek 
emlegessem, ha mindig falakba ütközök: így pedig már meg is gátoltuk őket abban, hogy jól 
döntsenek. 

Bármilyen különös is legyen, a hozzánk közel állók számítanak arra, hogy 
próbálkozzunk. Ilyenkor szoktuk feladni. 

Ha belegondolunk, tele vagyunk ilyen ismerősökkel, akik felé már elfogyott a türelmünk. 
A makacs testvérünknél, aki már meg sem hallgat. Talán egyszer túl erőszakosak voltunk, 
vagy nem értettük meg őt. Hibáztunk, vagy csak túl sokszor próbálkoztunk egymás után. 
Eltelik az idő, újra megpróbálni pedig egyre nehezebb. Újra odamenni, újra megpróbálni, 
talán kicsit másképp. Régi barátnál, aki bár odafigyel ránk, de amint a hitről kezdünk 
beszélni, rögtön elutasítja: “már megint kezded?” Az apósunknál, aki nem vesz komolyan; a 
kollégánknál, aki irigyel; a szomszédnál, aki állandóan pletykál rólunk; a gyerekünknél, aki 
“jajj anya, hagyj már”. Sok-sok sikertelen próbálkozás.  

Isten igéje egyetlen egyszer sem ír olyasmit, hogy minél többen térnek meg a szavadra, 
annál jobb keresztyén leszel. Arról viszont számos igét olvasunk, hogy nem adhatjuk fel. Ez 
nem csupán biztatás, ez kifejezett parancsa Istennek. Próbálkozni kell megállás nélkül, hogy 
a szeretteink megtérhessenek. 

Gondoljunk a reklámokra: amikor először halljuk, csak csóváljuk a fejünket. Halljuk 
kétszer, háromszor, tízszer, százszor, és már indulunk is a boltba. 

Isten igéje is erre bátorít: csak mondani és mondani. Ha nem sikerül, próbáljuk kicsit 
másképp. Keressük az okokat, hogy miért nem vevők rá. Hallgassunk Istenre, aki parancsolt. 
Kik vagyunk mi, hogy ellenálljunk akaratának? 
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Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Mt 10,7 

Menj oda néped fogságban élő fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd nekik: 
Így szól az én Uram, az Úr!… – akár hallgatnak rá, akár nem törődnek 

vele. Ez 3,11 

Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem 
menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Jer 1,7 

hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, 
ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 2Tim 4,2 

A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják 
az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal. Lk 8,10 

és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, 
az üdvözül. Mt 10,22 

Nem meggyőzni, hanem vezetni 

Nem kell meggyőznünk senkit, ez a feladat nem erről szól. A meggyőzés a porszívó 
ügynökök feladata. Mi vezetünk. Lépésről lépésre, sok-sok példaadással és próbálkozással. 
Meg kell értenünk azokat, akiket vezetni szeretnénk. Meg kell hallgatnunk, meg kell 
ismernünk őket. Szóba kell hozni a hit kérdéseit, hogy elmondhassák: ők mit gondolnak 
róla. Erre is igaz a mondás: “Kétszer hallgass, mielőtt beszélnél.” Talán meglepő lehet, de a 
legtöbb szerettünk kicsit várja is, hogy elmondhassa nekünk véleményét. (Vannak, akik 
rögtön be is akarnának olvasni nekünk.) Talán ezek a szavak először bántóak ránk nézve, 
rosszul esnek nekünk. Meg kell értenünk, 
hogy ezek a vélemények nem feltétlen 
ellenünk szólnak. Sok a félreértés, a 
félinformáció a hittel kapcsolatban. Látnak 
valamit, de fogalmuk sincs arról, mit miért 
teszünk.  

Rá fogunk jönni, ha többször 
nekifutottunk, hogy az ilyen beszélgetések a 
leghasznosabbak. Hosszú hallgatással és odafigyeléssel, míg megértjük szeretteink 
nehézségeit. Azt, hogy ők mivel küzdenek. Ekkor jöhet el a mi időnk, hogy Isten útját 
felmutassuk, a nekik megfelelő módon. Ha megértettük a félreértéseiket, a kétségeiket, jó 
esélyünk van arra is, hogy formáljuk őket. 

A feladatunk, hogy így a szeretteink rajtunk keresztül Istent ismerhessék meg. Az ő erejét 
és hatalmát tapasztalják meg szavainkon és tetteinken át. Ők maguk is megértsék, mi miért 
vagyunk keresztyének. Higyjük el: meg fogjuk lepni őket. Eddig csak a torkukon akartuk 
lenyomni a hitet, most viszont meg is érthetik, hogy mi miért járunk templomba. Erre is 
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vonatkoznak Pál szavai: Krisztus képére kell formálódnunk, hogy rajtunk keresztül 
megismerhessék szeretteink Istent. (2Kor 3,18; Gal 4,19) 

Sem nem szükséges, sem nem célravezető, ha meggyőzni próbálunk másokat. Nem túl 
sikeres próbálkozás az sem, ha számunkra idegeneket próbálunk megtéríteni egy-egy igével, 
idézettel, gondolattal. Még ha sikerülne is, csupán felületes eredményt érnénk el. Talán 
nagyobb kárt okozunk, minthogy használnánk vele. Ha ugyanis nem tudunk gondoskodni 
az ő hitbeli fejlődésükről is, akkor a friss hajtásokat a tövisek rögtön megfojtanák. 

A hit befogadásához ugyanis hosszú idő kell. Attól még, hogy valaki tudja Jézus nevét, 
sőt még ha azt is mondja róla, hogy Megváltónak tekinti, ez nem feltétlen jelent igaz hitet. 
Nem attól lesz valaki hívő ember, hogy elmondja a hiszekegyet. Ezért rendkívül fontos, 
hogy alaposak és körültekintőek legyünk. Sok türelem és idő kell hozzá. 

Isten megismerése nem sokban különbözik attól, ahogy más embereket ismerünk meg. 
Mitől függ ugyanis, hogy valakit mennyire ismerünk? Attól, hogy hány órát töltünk el vele 
és hogy milyen mélységben. Akik hozzánk igazán közel állnak, azok nélkül már el sem 
tudjuk képzelni az életünket. Ellenben 
akiket kedvelünk, akik annyira nem állnak 
hozzánk közel… velük más a helyzet. Jó 
velük lenni, de nem feltétlen hiányoznak, 
ha nincsenek mellettünk. Ha Isten is csak 
egy ilyen kedves ismerős, az még több kárt 
okozhat, mintsem használna. Aki nem 
vágyakozik minden idejében Istennel lenni, 
annak a hite még erőtlen. Aki nem ismeri 
Istent eléggé, az könnyen bedől a Sátánnak. 

…a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 2Kor 11,14b 

Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. 
Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken 

bolyong nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól: Visszatérek 
házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve 

találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is 
gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak; és végül ennek az embernek 

az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Lk 11,23-26 

Ezért, még ha valakit meg is győzünk, nem hagyhatjuk magára. Segítenünk kell a 
számára, hogy elmélyülhessen. Tanácsokat kell neki adnunk, hogyan olvassa a Szentírást, 
hogyan imádkozzon, hogyan élje meg a hitét. Ha ezt elmulasztjuk megtenni, könnyen lehet, 
hogy a Sátán idővel visszaköltözik.  
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Megtért? Vezesd tovább! 

Pap tanfolyam, 3. rész, alapok 

Segíteni, vezetni, mentorálni! 

Mindenki más. Nincs két ugyanolyan életút és látásmód. Más igényeink vannak, más 
képességeink, más elvárásaink. Van, aki maga szereti megtalálni az utat, másnak igénye van 
a mindennapos támaszra. De bárkiről is legyen szó, az út elején mindenkinek szüksége van 
segítségre. 

Olyan ez, mint munkába állni. Akármilyen állásról is legyen szó, aki először csinálja, 
annak bele kell tanulnia. Szükség van egy segítőre, aki tapasztaltabb. A keresztyénség nagy 
munkahelyén ez hatványozottan igaz. A hit ugyanis nem csak egy szeglete az életnek. 
Legalábbis Jézus biztosan nem annak szánta. Aki őt akarta követni, az nem lehetett részidős 
hívő. Ez ma sincs másként. Az egész életét “meg kell térítenie” annak, aki Krisztushoz akar 
kapcsolódni. 

Ha Isten megérkezik, minden bűnnek mennie kell! 

Ez eléggé megbonyolítja a dolgokat. Aki 
hitre jut, annak az egész életét át kell 
formálnia. Ez egyáltalán nem egyszerű, és 
kicsit sem veszélytelen vállalkozás. 
Könnyű belefáradni, vagy már az elején 
feladni. Ha valaki mégis ezen a ponton adja 
fel, az nagyon nehezen találhat újra vissza 
a hit útjára.  

Isten túl sokat vár el a hívőktől? Nem! 
Azzal, hogy minden bűnt eltávolít, jót tesz 
velünk. Mégsem könnyű. Egyáltalán nem könnyű belekezdeni, még nehezebb véghez 
vinni. Ez a szelektálás embert próbáló feladat. 

Vannak kacatok, amiktől már rég szerettünk volna megválni. Horoszkóp, ami amúgy sem 
mondott semmit. Isten káromlása, ami egyébként is csak egy pótcselekvés volt. De vannak 
olyan bűnök az életünkben, amikhez makacsul ragaszkodunk. Helytelen szexualitási 
gyakorlatok, pénzközpontúság, mások véleményének való megfelelés és hasonlók. Kemény 
küzdelmet jelent felvenni a harcot ezekkel szemben. 

Ha van a friss hajtás mellett egy tapasztalt ág, a szél sem tudja olyan könnyen kitépni. A 
hívő élet kezdetén kell, hogy legyen egy segítő, aki utat mutat. Aki józan és elég tapasztalt 
ahhoz, hogy meg tudja ítélni, mi maradhat és minek kell mennie. Kell hozzá bátorság és 
persze egy jó adag bizalom is. 
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Isten ebben várja papjai segítségét. A szelektálásban és a megküzdendő harcokban. Ezt 
jelenti sónak és világosságnak lenni (Mt 5,13-16). Isten papjainak a Bibliából nyert 
látásmóddal kell harcolniuk a Sátán és a bűn uralma ellen. Fertőtleníteni és megtisztítani a 
sebes lelket. Papokként egymást is segítenünk kell ebben a folyamatos küzdelemben, de 
kiemelten igaz ez azok életére nézve, akik nem rég lettek hívővé. Amikor valaki új helyre 
költözik, az első dolga, hogy kitakarítson. Ilyenkor jól jön egy tapasztalt takarító munkatárs, 
aki nem retten meg a makacs foltoktól… 

Mi a pap feladata ebben és mi a megtérőé? Először is a friss hajtásnak magának kell 
tisztáznia a dolgokat Istennel. Bárkiről is legyen szó, helyette nem hozhat senki sem 
döntéseket. Ha mégis a feje felett határoznának, az semmit sem használna. A bűn azonnal 
visszaköltözik, amint magára marad. 

A pap szerepe itt is első sorban a 
példamutatás. Elmondani, ő hogyan tért meg, 
min kellett változtatnia és ő hogyan élte ezt át. 
Másodszor a frissen megtért hívőnek támaszra 
és megerősítésre van szüksége, ha Isten 
érkezésével valamin változtatni kényszerül. 
Sokszor fáj a bűnnel való szakítás. A kötődés, az 
évek rutinja nem tűnik el csak úgy nyomtalanul senki életéből. Vigasztalni kell őt és 
bátorítani.  

Ráadásul olykor az ilyen döntések konkrét személyekhez is kötődnek. Ilyen például egy 
helytelen, Isten akaratával összeegyeztethetetlen párkapcsolat. Ha így történik, ez 
mindennél nehezebb döntés elé állítja az embert. Ilyen esetben nem is lehet szava egy külső 
szemlélőnek. A fájdalom, amit Isten miatt vállalni kell, igen súlyos teher. Csak a megtérőnek 
van joga dönteni erről. Tanácsot is csak akkor adhatunk, ha ő kér. Van úgy persze, hogy 
csak hiányosságokat kell pótolni (nincs megkeresztelve, nem konfirmált, nincsenek 
megesküdve, stb.), ami a hozzátartozókra is kihatással van. Nehéz döntések ezek, melyekhez 
nagy szükség van támogató háttérre. 

Megtérés után az embernek át kell értékelnie mindent, felállítva az új fontossági 
sorrendet. Mit is jelent ez? 

Istent az első helyre! 

Ennek a fontossági sorrendnek a jelentőségét nem lehet túlhangsúlyozni. Nem arról van 
ugyanis szó, hogy a hitre jutott ember életében mindennek meg kell változnia. Ez 
egyszerűen nem igaz. Sajnos sok félreértés van közkézen ezzel kapcsolatban. Ha a 
munkahely nem mond ellent Isten akaratának, akkor nincs miért otthagyni. Ha a társ vevő 
a változásra, nincs miért otthagyni. Ha a barátok nem visznek bűnbe, nincs miért felhagyni 
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barátságukkal. A lényeg, hogy a fontossági sorrendben senki és semmi ne legyen Isten előtt. 
Hogy őt aztán mi milyen sorrendben követi, az már részletkérdés. 
A bűn megy. Mi kerüljön a helyére? 

Fontos feladat, amire Isten leginkább a papjait küldi: új keresztyén barátságok létesítése. 

Egy megtért ember általában sok addigi, hitetlen ismerősével és barátjával szakítja meg a 
kapcsolatot. Ez egyáltalán nem zökkenőmentes és nem is könnyű. Szerencsés ember az, 
akinek sok hívő barátja van. Ellenben aki magára marad egy hitetlenekkel teli 
környezetben, az hamar feladja a harcot. 

A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a 
gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. Mt 13,22 

Nem egy megtérő az egész életét 
megváltoztatja. Hirtelen döntést hoz, 
kiöntve a babát is a fürdővízzel. Majd 
mikor a megtérés lenyűgöző ereje 
alábbhagy, megbánja a dolgot. 

Mondanunk sem kell, hogy ez 
általában megelőzhető. Annak kell 
mennie az életből, ami Isten elé 
furakodott. Jézus is így segített, a 
fontossági sorrendhez mérve. 

A gazdagnak vagyona eladását 
javasolta, mert az volt a legfontosabb a számára. Aki a családját Isten elé helyezte, annak a 
család otthagyását parancsolta. Ellenben a halásznak emberhalászatot, a vámszedőnek 
méltóságot, az írástudónak tisztánlátást adott. Ha megfigyeljük, Jézus mindig helyettesítette 
a bűn miatt otthagyott javakat mennyei kincsekkel. Sőt, még ígéretet is tett a 
tanítványainak: 

Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt 
mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, 
testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már 
ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Lk 18,28-30 

Jézus mintáját követve nekünk papoknak is hasonló a feladatunk: hitetlen barátokat 
hívőkre cserélni. Ebben lesz kiemelten fontos a gyülekezet szerepe. A papok közössége 
mennyire alkalmas arra, hogy a frissen megtértet felkarolja? Van-e a papokban hajlandóság 
arra, hogy a legapróbb figyelmességtől akár jelentős segítségig támogassák megtért társukat? 
Nem mindegy, hogy oda vagyunk-e hajlandóak ülni hozzá a templomban, hogy 
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megmutassuk neki az énekeskönyv használatát, vagy hogy mikor kell leülni és felállni. 
Nekünk természetes apróságnak tűnik, de a megtért hívő egy életre meg fogja jegyezni. 

 
Fontos feladatunk, hogy beavassuk friss megtérőt a gyülekezet közösségébe is. Keressünk 

egy-egy korban hozzá közel álló embert, akinek be is mutatjuk. Talán van korábbi ismerős 
is a közösségben. Ez hatalmas áldás! Kellenek a kapcsolatok ahhoz, hogy valaki otthonosan 
érezhesse magát. Ha van hozzá bátorsága, a gyülekezetnek hitvallást is tehet. Ezzel nem csak 
ő fog bizalommal tekinteni a közösségre, hanem a közösség tagjai is jobban el tudják majd 
fogadni. 

Jó, ha a megtért a gyülekezet tagságába is felvételt nyer. Ez ugyanis számára egy 
visszajelzés, hogy elköteleződött valami felé. Jó, ha tisztában van kötelességeivel is, hogy 
később ne érje váratlanul. A vezetők is jó, ha tudnak az új (megtért) tagról, hogy pásztori 
szárnyaik alá vehessék őt és hogy az új tag is bizalommal fordulhasson irányukba. 

Természetesen itt is igaz, hogy csak azon lehet segíteni, aki hagyja. Onnantól viszont, 
hogy valaki megtér, mindenképpen szüksége van a segítségre és a támaszra: ha kéri, ha nem. 
Sokszor az ember meg sem fogalmazza önmagának, nem hogy mások felé mutassa, mire van 
szüksége. A hit dolgaiban pedig különösen fontos az ilyesfajta jártasság. Nekünk, papoknak 
(tapasztalt hívőknek) tehát az a feladatunk, hogy ott legyünk, ha szükség van ránk. Ha lehet, 
ha engedik, keressük a segítség lehetőségét. Egy biztos, az nem elég, ha csak akkor segítünk, 
ha kérik. Ahhoz, hogy időben tudjunk segíteni, nekünk kell felismernünk ennek szükségét. 
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Isten képviseletében 

Pap tanfolyam, 4. rész. 

Pap vagy! 

A pap tanfolyam első három részében lefektettük néhány alapját a felnőtt keresztyén 
életnek: hogy mit jelent fejlődni a hitben, mit jelent másokat (megtérésre és tovább) vezetni. 
Ezen feladatok elengedhetetlen “kellékei” annak, hogy Isten akaratának fénylő lámpásai 
lehessünk a világban. 

A következőkben a krisztusi papság egy-egy szeletét vizsgáljuk meg közelebbről. Kérlek, 
olvasd úgy ezeket a cikkeket, mint Biblián alapuló útmutatást paptól papnak, mert kollégák 
vagyunk Isten országának építésében. 

Az alapokon túl 

Ismeretünk és Istennel való kapcsolatunk mélysége határozza meg hitvalló munkánk 
eredményességét. A jó kapcsolathoz ismeretekre van szükség, az ismeretekhez pedig 
kapcsolatra. 

“… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus 
Krisztusunk ismeretében. …” 2Pt 3,18 részlet 

Mindennapok papja 

Isten papjának lenni nem csak egy-egy beszélgetést jelent. Papnak lenni életmód. „Magamat 
hálaáldozatként neki szenteljem” – hangzik az Úrvacsora előtt. 

Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból 
felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint 

amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. 
Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság 

fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk: nem dorbézolásban és 
részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem 

viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus 
Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok 

ébredjenek benne. Rm 13,11-14 

Mit jelent ez a magunkra öltés? Szó szerint azt jelenti, hogy „felvenni, mint egy ruhát”. 
Persze ezt nem úgy kell érteni, hogy ha nem tetszik, leveszem. Nem egy álcáról, egy hamis 
képről van szó, mint a farizeusoknál. Inkább arra vonatkozik ez, hogy mindenestül Krisztust 
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hirdessük. A saját gyarlóságunk helyett őt hordozzuk az életünkben. Ami csak tőlünk telik, 
tegyük meg annak érdekében, hogy őt képviseljük. 

Isten küldöttje vagy! 

Ha Istenhez tartozol, akkor az ő küldöttje vagy, akár akarod, akár nem. Minden keresztyén 
Istent képviseli, mert hiszen róla neveznek minket „Krisztushoz tartozóknak”. Ez a 
megbízatás minden egyes keresztyén emberre vonatkozik. Akkor is a küldöttje vagy, ha 
nem így tekintesz magadra. Ez ebben a dologban a legnehezebb. 

Akarva-akaratlanul Isten képét hordozzuk a világban. Az ő dicsősége örökkévaló, ezt 
meg is mutatja majd az ítéletkor teljes erejével és hatalmával. Ellenben addig, amíg Isten 
nem érvényesíti végleg a világon az akaratát, a hitetlen emberek szemében Istent mi, papjai 
képviseljük. Rajtunk keresztül ismerhetik meg őt azok, akik még nem ismerik. 

Így akár le is lehet járatni őt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogyha hozzá méltatlan 
életet élünk, az ismerőseinket megfosztjuk az igaz Isten megismerésétől. Ha a keresztyén 
ember félvállról veszi őt, akkor a hitetlen ismerősei szemében Isten gyengének fog tűnni. 
Ha a keresztyén ember Jézushoz méltatlan életet él, Isten hiteltelennek fog tűnni a 
kívülállók előtt. Így az történik, hogy bár látnak minket, keresztyéneket, de ez nem indítja 
őket vágyakozásra Isten iránt. 

Mondhatnánk akár azt is, hogy az egyház (Magyarországon, vagy Európában) azért tart 
itt, mert az évszázadok során keresztyének százezrei nem vették kellően magukra ezt a 
tisztséget. Ennek a dolognak persze az ellentéte 
is igaz: azért vagyunk még ennyien, mert Isten 
kegyelméből és csodálatos gondviselésének 
köszönhetően voltak elődök, akik komolyan 
vették. 

A rossz pap az, aki Istenhez méltatlan és nem 
törekszik méltóvá lenni. Szégyent hoz Istenre 
akár egy-egy szavával, akár életével, 
életmódjával, akár megjelenésével, vagy viselkedésével. Figyelmetlenségével vagy 
szándékos bűneivel Isten akaratával szegül szembe. Ha így történik ez a mi életünkben, 
azzal a mi bűnünk a hitetlenekre is hatással van. Lényegében megfosztjuk őket Istentől. 

A felelősségünk tehát nem abban van csupán, hogy Isten előtt kell megállnunk. Sőt, ezt 
a terhet, ha megbántuk neki bűneinket, Jézus levette a vállainkról. Sokkal inkább az 
emberek előtt kell megállnunk. Nem kell megfelelnünk az ő elvárásaiknak. Nem erről szól 
ez a dolog, hanem arról, hogy minden tettünk hatással van a hitetlenek életére, akik látnak 
minket. A bűn maga a büntetés, csak hogy ebben az esetben a mi bűnünkkel a hitetleneket 
(is) büntetjük. 
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Kérjük Istentől a Pártfogót! 

Lehetünk Isten eszközei a hitetlenek között. Sőt, nem csak lehetünk, hanem azzá is kell 
válnunk. Jézus parancsa ez: 

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. 
Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a 

lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 

dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Mt 5,14-16 

Ezt az igét kétféleképpen is érthetjük. 

1. Vágyjunk letenni a bűnöket, hogy világosság lehessünk. Nem kell aggódnunk, ha 
őszinte bűnbánatot tartottunk. Jézustól ígéretet kaptunk, hogy a Szentlélek 
pártfogásába fog venni minket. Ez pedig több mint elegendő.  

 

2. Ha a világosság fiai vagyunk, ezt az ajándékot nem rejthetjük el. Az Istenhez tartozó 
ember a tapasztalatait nem tarthatja önzően magában. Isten az erőforrásainkat nem 
azért adta, hogy elássuk. Ha Isten meggyújtotta már a lámpásunkat, nem rejthetjük el. 
Nincs kifogás, nem mondhatjuk, hogy alkalmatlanok vagyunk. Ha jelenlétét 
tapasztaljuk az életünkben, akkor Isten már alkalmassá tett minket a szolgálatra. 
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Közelebbről jobban látni 

Isten képviselete nem azt jelenti, hogy aki rád néz, az Jézust lássa. Ha ezt jelentené, minden 
keresztyén hosszú Jézus-frizurát növesztene, hogy rá hasonlítson. Megnyugtatlak: nem kell 
Jézus-arcot csinálnod magadnak a fodrásznál. 

Jézus arcát másképpen is fel lehet venni. Erre utal Pál apostol is: 

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr 
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke 

által dicsőségről dicsőségre. 2Kor 3,18 

Bonyolultnak tűnik, igaz? Pedig egyáltalán nem az. “ugyanarra a képre formálódunk 
át…” Ez a kép nem más, mint Jézus. Ahogy olvassuk a Bibliát és próbáljuk megérteni, a 
Szentlélek átformál minket. Jézus jellemvonásait vesszük fel, sokszor észrevétlenül. 
Megtanuljuk szeretni a másik embert, képesek leszünk megértéssel fordulni felé. Hogyan 
történik ez? Érthetetlen, titokzatos munkája ez Istennek. A forrását azonban tudhatjuk: ez 
a változás az Úrtól származik. 

Különbség van aközött, hogy valami csak a szemünk előtt van, vagy hogy valamit látunk 
is. Például, ha valaki rosszkedvű, az látszik az arcán. Azt viszont már nem tudhatod, hogy 
mi a baja, hacsak meg nem kérdezed tőle. Ha fogalmad sincs a másik ember érzéseiről, akkor 
akár félre is értheted. Az, hogy valami a szemünk előtt van, magában hordozza a felületesség 
veszélyét, a félreértést. Ezzel szemben ha tudod, hogy a másiknak mi nyomja a lelkét, az 
már sokkal alaposabb: megfigyelni, meglátni és megérteni. 

A képviselet ez utóbbit jelenti. Isten sokkal nagyobb és hatalmasabb annál, minthogy egy 
jóképű fiatalember, vagy egy kedélyes öregúr kinézete visszaadná őt. Az embereknek meg 
kell érteniük, mit miért teszünk. A bűnökre persze ez nem vonatkozik, mert a bűnök 
esetében gyakran első blikkre egyértelmű a helyzet. Például ha valaki káromolja Isten nevét, 
arról különösebb ismertség nélkül is le lehet szűrni, hogy komolyan gondolja-e a hitét.  

Krisztus arcunkkal azonban már más a 
helyzet. Előfordulhat, hogy egy távolabbi 
ismerősünk két találkozás után csak annyit vesz 
észre rajtunk, hogy szótlanok vagyunk. Ő 
rögtön elhelyez minket valamelyik kibélelt 
séma-dobozába: visszahúzódó, unalmas ember. 
Lehet, hogy épp nagyon fájt a fejünk, vagy 
kaptunk egy rossz hírt, máskor viszont (amit ő 
még nem látott) lehet, hogy mi vagyunk a 
társaság középpontjában. 
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Hasonlóképpen a jócselekedetet is látni kell. Nem elég tudomást venni róla, ismerni kell 
hozzá az embert is. Sőt, vannak olyan tetteink, amelyek akár bűnnek is tűnhetnek úgy, ha 
valaki nem látja a teljes képet. A képviselet akkor igazán hathatós, ha aki lát minket, az 
egész embert látja, valóságosan. 

Erre vonatkozik első sorban Jézus parancsa. Azok számára legyen egyértelmű Istenhez 
tartozásod, akik közelről látnak. Akik téged megismertek, rajtad keresztül az Úr 
mutatkozhasson meg számukra. Isten hatása az életedre, a hálaadásod ereje, meggyőződésed 
mélysége, tapasztalataid valósága látszódjon rajtad. 

Egy-egy hosszas, őszinte beszélgetés, mindennapos találkozások, hosszabb ideig tartó 
közös munka: a “fénylő lámpás feladatunk” itt veszi kezdetét igazán. Nem elég csak jól 
viselkednünk vagy magabiztosnak lennünk. El kell magyaráznunk, mit miért teszünk. Kell, 
hogy értsék. Ahogy Jézus fogalmaz: “világítson mindenkinek a házban“. Akik felé 
szolgálunk, azokat be kell hívni a házba, magunkhoz. Kintről nem fogják látni. Egy mécses 
éjszaka a sötét mezőn alig látszik néhány méterre. Ellenben egy szobában az egész teret 
bevilágíthatja. Igazi (meggyőző) erőt csak a jól megfigyelt életpélda jelenthet. Ez az igazi 
feladatunk. 

 

Lehetőségek tárháza az élet! 

Ahhoz, hogy az életünk példája valakit megtérésre vezessen, sok idő kell. Beszélgetés, majd 
napokig tartó gondolkozás, majd újabb beszélgetés. Van, akinek ez gyorsabban megy, 
másnak több időre van szüksége. Azokban az időkben, amikor csak telnek a napok, hónapok 
eseménytelenül, a hitvalló élet ereje kevésbé feltűnő. Vannak ellenben olyan élethelyzetek, 
amikor egyértelműen meglátszik valakinek a lelki ereje. Máskor eltelhetnek akár hónapok 
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is, mire feltűnik bárkinek. Nem véletlen, hogy a legtöbb megtérés nehéz élethelyzet, súlyos 
veszteség (baleset, haláleset stb.) idején történik, amikor az ember vigasztalásra, 
megerősítésre vágyik. Ilyenkor a legtöbben nyitottabbá válnak mások felé. A mécses az 
éjszaka sötétjében látszik igazán. 

Sok hívő emberrel beszélgettem már arról, ők hogy élték meg az eseménytelen időket, 
amikor senkit sem érdekelt a hitük, amikor csak teltek a napok, hónapok eseménytelenül. 
Sokan elmondták, hogy nehéz volt türelemmel kivárni szeretteik figyelmét. Idővel azonban 
mindenki életében eljött az a pont, amikor a hit fontossá vált. 

Persze hallottam olyan történetet is, hogy valakit pont az eseménytelen hónapok 
vezettek Istenhez. Egy ismerősöm például úgy került közelebb Istenhez, hogy üresnek 
érezte az életét. Találkozott egy hívő kortársával, akinek a lelkesedése és életcélja őt is 
magával rántotta. Sosem tudni, kinek mikor jön el az a pont, ahol Isten felé ajtó nyílik az 
életében. 

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy az életünk példáját többen veszik észre, mint 
gondolnánk. Sőt, gyakran pont azoktól kapunk visszajelzést, kérdést, akikről ezt korábban 
nem is gondoltuk volna. Nincs miért csüggedni tehát. Az Úr, aki elhívott a feladatra, 
készíteni fog alkalmas időket számodra is! Egy kérdést a hitedről: “miért is jársz te 
templomba?” Egy rosszindulatúnak tűnő megjegyzést: “na most mit mondasz”. Valamelyik 
ismerősöd elkáromkodja magát előtted és te rászólsz: “már megint kezded?” Először talán 
megijedsz, vagy rosszul esik. Kialakul a beszélgetés, felvetődnek kételyek, vagy olyan 
dolgok, amiket ő eddig nem értett. Lehet, hogy zsákutca, lehet hogy kiút. 

Sosem tudhatod, milyen lehetőségeket készít el számodra az Úr! Ha eleve feladod, nem 
is fogod megtudni soha. 

Sőt, a feladathoz minden tehetséget, minden erőforrást biztosít számodra Isten! Erről 
olvashatsz a következő (5.) részben! 
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Keresd Isten ajándékait! 

Pap tanfolyam, 5. rész. 

Mi az a “talentum”? 

Jézus egyik példázatában (lásd az idézetet) használt kifejezés, melyet magyar nyelvünkben 
is használunk. Az eredeti szó egy ókori nagy értékű pénznemet, mértékegységet jelentett, 
mai nyelvünkben viszont inkább “erőforrásként” használjuk Jézus példázata alapján. 

…Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta 
szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a 
másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége 
szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal 
elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik ötöt keresett hozzá. […] 

Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és 
számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, hozott 

másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot bíztál rám: nézd, 
másik öt talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű 

szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad 
örömében! Mt 25,14-16.19-21 

A példázat lényege, hogy volt egy Úr, aki szolgáinak erőforrásokat (konkrétan pénzt) 
adott. A példázatban szereplő szolgák Isten gyermekeit jelképezik, akik tőle különböző 
tehetséget, adottságokat kaptak. Ahogy az Úr talentumokat adott szolgáinak, így tett Isten 
is velünk. A talentum ilyen értelemben akármi lehet, amivel rendelkezünk. A példázatban 
a pénzt nem ok nélkül osztogatta az Úr. Ezekre a szolgákra azért bízatott erőforrás, hogy 
hasznot hozzanak vele Uruknak. Nincs ez másként velünk, Isten gyermekeivel sem. Mi is 
azért kaptuk a különböző adottságokat Istentől, hogy hasznossá legyünk neki. Isten ugyanis 
sosem ad céltalanul. Vegyük példának igéjét, a Bibliát. Ézsaiásnál olvassuk: 

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem 
megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a 

magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely 
számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit 

akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézs 55,10-11 

Miért is fontos ezzel tisztában lennünk? Azért, hogy félre ne értsük Istent. Az 
erőforrásaink, amiket tőle kaptunk, nem csak úgy vannak. Felelősség is jár hozzájuk. Ezek 
az adottságok azonban egyszerre ígéretek is: “a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután”. 
Ha a tőle kapott erőforrásokat, adottságokat kamatoztatjuk (ha Istennek hasznosak 
vagyunk), akkor halálunk után jóval több erőforrást, nagyobb hatalmat ad majd a 
számunkra. 
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Mik ezek az adottságok? Mit tekinthetünk az életünkben talentumnak? Lényegében 
akármit. Tehetségesek lehetünk a számítógép kezelésében, a növénytermesztésben, lehet jó 
látásmódunk vagy logikánk. Az is ilyen adottság, ha valaki nagy családban él. Lehetünk 
népszerűek, ismerhetünk sok embert. Lehetünk nagy tudásúak, olvashatunk ezer és ezer 
könyvet. Adottság lehet, ha az Úr gazdagságot adott nekünk, de az is lehet adottság, ha 
tudunk bánni a kevéssel is. Lehet jó a beszédkészségünk, vagy megtanulhatunk más 
nyelveket. Akár ilyen adottság lehet a heves vérmérséklet is. Olvassuk el például Péter 
megszólalásait. Nem tűnik túl higgadt embernek. Isten mégis felhasználta az ő 
határozottságát. Valljuk be őszintén, nem szívesen barátkoztunk volna az ószövetségi 
prófétákkal, mondjuk Illéssel… Isten mégis használta őket akarata megvalósításának 
érdekében. Akár ilyen adottság lehet a társadalmi rangunk is. Pál például római polgárjoggal 
rendelkezett, ez pedig hasznosnak bizonyult a misszió szempontjából. Adottság lehet az 
ügyesség, vagy akár még az is, ha jól tudunk helyezkedni az emberek között. Maga Jézus is 
erre az ügyességre bátorította tanítványait: 

Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis 
mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök 

hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a 
sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, 

ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda 
nektek azt, ami a tietek? Lk 16,9-12 

Nyelvtudás, sok barát, olvasottság, kézügyesség, szorgalom, nagy család és még 
sorolhatnánk, mind-mind ajándékok Istentől. Ajándékok, melyeket lehet emberi módon is 
használni. Sőt, könnyen gondolhatjuk, hogy Istennek szolgálunk velük, miközben csak 
magunk kedvtelésére cselekszünk. 

A kapott tehetségek, erőforrások nem visznek automatikusan közelebb Istenhez. Sőt, 
szolgálhatjuk velük akár a Sátánt is, akár tudtunkon kívül. Megtanulhatunk akárhány 
nyelvet, lehet akármennyi hasznos barátunk a világban, ha nem Isten akaratát szolgáljuk 
közben, mindez teljesen hasztalan az életünkre nézve, vagy ahogy Jézus nevezi őket: hamis 
eredményeket érhetünk csupán el. Az ószövetségi szóhasználatban ugyanezt fejezi ki a 
“bálvány” szó: hamis, csalóka, hasztalan, üres. Egészen egyszerű ok miatt: amit látunk 
magunk körül, idővel minden az enyészeté lesz. Az Istentől kapott ajándékok csak addig 
ajándékok, amíg őt, az örökkévaló Istent szolgáljuk velük. Ha önmagunknak szolgálunk 
vele, az enyészetnek gyűjtünk kincseket. Az ajándék így akár kárunkra is lehet. Így történik 
minden hitetlen ember életében, akik szintén kaptak az Úrtól kincseket. Ha hitetlenül, Isten 
nélkül hal meg valaki, semmit sem használtak az életében Isten ajándékai. Nem véletlenül 
figyelmeztet Jézus: 
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Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem 

emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert 
ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Mt 6,19 

Ismerd Istent és ismerd meg önmagad, hogy megértsd adottságaidat! 

A talentumok/adottságok/erőforrások tehát Isten 
ajándékai arra, hogy akaratának megfelelően 
használjuk őket. Persze jól tudjuk, ha körülnézünk, 
hogy a legtöbb ember nem így használja őket. Ha 
fogalmunk sincs arról, milyen talentumoknak vagyunk 
a birtokában, nem igazán tudjuk használni sem őket. Ha 
nem értjük Isten szándékát az ajándékokkal, akkor 
semmi hasznát nem fogjuk látni azoknak. Az 
enyészetnek fogunk gyűjteni velük. Jézus szavaira 
emlékezhetünk: “aki nem velem gyűjt, az tékozol.” (Mt 
12,30b) Aki ismeri őt, az szolgálhatja őt gyermekeként. 
Aki megismeri őt, az életének céljára is rátalál. 

Isten megismerése tehát egyúttal önismeretet is jelent. Olyan ez, mint a festményen 
keresztül meglátni a festőt. Ha valaki nem ismeri az alkotót, a festményt sem tudja teljesen 
megérteni. Önmagunkat is azáltal tudjuk igazán megismerni, ha Isten szemével látjuk, az 
örökkévalóság felől szemlélve. Éppen ezért a talentumaink felkutatásához is 
elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk Isten tervével. Tudnunk kell, hogy milyen céllal 
teremtett minket ahhoz, hogy meglássuk és megértsük a tőle kapott erőforrásokat. Ha a 
katona fegyvereket kap és kiképzést, de a parancsokat nem ismeri, tétlen marad. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy magunkat már nem is kell ismernünk. A katonának is 
először saját határait mutatják meg, majd a fegyvereket kell megismernie, amiket használ. 
Természetesen ily módon elengedhetetlen az önismeret a talentumaink kamatoztatásához 
is. 

Bármilyen meglepő is legyen, a Bibliaolvasással két legyet üthetünk egy csapásra. Ha 
olvassuk Isten szavát, egyszerre megérthetjük önmagunkat, megérthetjük ember-létünk 
értelmét, és egyszerre megérthetjük Isten tervét is az életünkre nézve. 

Hogyan lehetséges ez? Ha a saját életemre nézek, őszintén szólva magam sem tudom, 
hogyan történt. Egyszerűen így tapasztaltam, valahol Isten keresése közben magamra is 
rátaláltam. Hogy történt ez a mindennapokban? Olvastam a Bibliát és egy-egy szereplőben 
magamra ismertem. Egy-egy történet ismerős lett, én magam is átéltem az abban leírtakat. 
Máig megtörténik velem, hogy egy-egy könyvre, szereplőre, történetre rácsodálkozom, 
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hogy mennyire igaz rám is. Olvasok egy-egy útmutatást és megértem, hogy ezt kell nekem 
is tennem. 

Ez egy élet munkája. Folyamatos feladatunk, hogy mindig újra és újra átértelmezzük 
feladatunkat. Ahogy telik az idő, úgy változunk mindannyian. Minden korszakunknak 
megvannak a maga küzdelmei. Olyan nincs, hogy valaki célhoz ért, legfeljebb egy-egy 
pihenőnél megállunk kicsit körülnézni. Az út vége Krisztus. 

Kitartás nélkül áldás sincs 

Fontosak az ismereteink, fontos saját magunk és Isten dolgainak helyes ismerete. 
Talentumaink felkutatásában azonban van egy alapszabály: küzdelem és folyamatos 
próbálkozás nélkül, elesés és felkelés nélkül, csalódások és sikerek nélkül lehetetlen 
megtalálni őket. Nincs recept, ami biztosítja a sikert. Nincs olyan metódus, ami minden 
keresztyénre egyaránt működőképes. Minden ember másképp talál rá saját küldetésére. 

Ez kifejezetten megnehezíti az egyház vezetőinek dolgát. Gondoljunk bele, egy 
lelkésznek akár több száz különböző keresztyént kell segítenie. Ezt még észben tartani is 
nagy dolog, hát még aktívan hozzájárulni a hívők sikeréhez. Képtelen vagyok felfogni, Isten 
hogyan képes ennyi gyermekére egyaránt figyelni. De ha belegondolunk, pont ez a 
nehézség a legcsodálatosabb: ahogy nincs két ugyanolyan génállományú teremtmény, úgy 
nincs két egyforma keresztyén ember sem. 

Egy dologban biztosak lehetünk. Olyan nincs, hogy egyből a helyünkre találjunk. Szinte 
ugyanúgy működik ez, mint a tudományos kísérleteknél. Az első kísérlet sosem hoz 
végeredményt. Persze a kutató mondhatja azt, hogy feladja, nincs értelme küzdeni. Ezek a 
kutatók nem is fedeznek fel soha semmit. Ellenben aki küzd, az idővel általában eléri a 
célját. Persze a legtöbb próbálkozás inkább mondható kudarcnak, mint sikernek. A 
kudarcból viszont a jó kutató tanul: megpróbálja újra, csak kicsit másképp. Majd idővel eljön 
az a pont, ahol a kísérlet sikerül. Ez a nagy számok törvénye. 

Persze van úgy, hogy teljesen véletlenül valakinek az ölébe hullik az eredmény. Ilyen 
például a mikrohullámú sütő, vagy a gyufa feltalálása: valami egészen mást kutattak a 
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feltalálóik, miközben feltalálták. Van úgy, hogy valakit az Úr rögtön keresztyén élete elején 
a helyére állít. Ilyen például annak az édesapának a helyzete, aki három kisgyermek mellett 
tért meg. A feladat onnantól kezdve adott: példát kell mutatni. Persze az élet sokrétű, így 
lehet, hogy az apa otthon könnyedén megéli a hitét, de a munkahelyére ez már nem 
mondható el. 

Vannak korszakok az ember életében, amikor sikeresebb, máskor kevésbé érzi annak 
magát. A Prédikátor könyve erre mondja, hogy szerencse: 

Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a 
hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a 
gazdagság és nem a tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az időtől és a 

körülményektől függnek. Préd 9,11 

Ennek az igének az igazságát támasztja alá Pál is a Római levélben: 

Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő 
Istené. Rm 9,16 

 

Mégis igaz, hogy aki nem fut, az nem nyerhet futóversenyt, aki nem próbálkozik, az eleve 
lemond a siker lehetőségéről. Lényegében a talentumaink felkeresése is ilyen feltaláló 
munka. Egyszerűn van úgy, hogy nem sikerül, máskor pedig az ölünkbe hullik a megoldás. 

Isten érdemén ez változtat bármit is? Nem, sőt éppen ellenkezőleg. Isten tette lehetővé 
azt, hogy egyáltalán próbálkozzunk. Ő adott hozzá erőforrásokat, ő adott tudást és mindig 
ő hozza meg a sikert is. Akaratán kívül semmi sem történik. De, ha a gazda nem veti el a 
magot, sosem fog aratni. Egyszerűen nem lesz mit. Vajon Isten csak úgy növeszt búzát a 
lusta gazdának, hogy az kisujját se mozdította? 
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Isten nélkül aligha menne 

Csak hogy tisztázzuk… A Szentlélek jelenléte nélkül akármennyi talentumunk lehet, 
teljesen hasztalan. Munkánk Isten szemszögéből sikertelen marad. Ellenben ha Isten 
Szentlelke jelen van, a kevés is kamatozhat az örökkévalóságra. Erről a következő részben 
olvashatsz… 

Gondoljunk bele: egyetlen feltaláló sem a semmiből dolgozik. Mindig vannak 
alapanyagok, csak éppen azok felhasználása nem egyértelmű. Isten adott tehetséget, adott 
eszközöket, de mégis hogyan használjuk? Sokszor nem egyértelmű a mód, de a parancsok 
világosak: küzdeni, próbálkozni, állhatatosan. A kritériumok is adottak, meg vannak írva a 
Bibliában. Le van írva minden, mit tehetünk meg és mit ne tegyünk. Arra azonban csak 
támpontjaink vannak, hogy mit és hogyan cselekedjünk. A talentumok példázatában láttuk: 
az Úr nem írta elő, kinek mit kell tennie. Csak adott nekik erőforrásokat, hogy használják. 
Sok minden mást is tehettek volna. 

Van, amikor az ember sokáig kísérletezik, mire ezer hiba után megtalálja a helyes utat. 
Higyjük el, ha Isten parancsot adott valamire, akkor meg is fogja hozzá adni, amire 
szükségünk van, sőt annál még többet is. Van úgy persze, hogy még várni sem kell túl sokat, 
hogy csak úgy az ember ölébe hullik a megoldás. Mint például a ma is világszerte használt 
autógumi vulkanizálásának feltalálása is teljesen véletlenül történt. Charles Goodyear 
véletlenül a kísérletezés közben valamit a forró tűzhelyre loccsantott. Ekkor találta fel a 
vulkanizált gumit.  



Tapolca és Vidéke Református Társegyházközség 
Szerző: Kádár Tamás György  

 
40 

 

Istentől kaptunk egy világot, benne milliónyi különböző vegyületet. A kutató öröme 
pedig, ha ezekből valamit hasznosít. Istentől kaptunk egy kimeríthetetlen erőforrást: a 
Bibliát. A hívő ember öröme, ha felfedezi azt és hasznosítja. 

Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy 
a dolgokat kikutatják. Péld 25,2 

Mi a lényeg? A döntés. “Én ezt akarom!” Így 
döntenek a kutatók is egy irány mellett, ha valami 
felkeltette az érdeklődésüket. Belekezdtek, nem adták 
fel, nem kímélték az idejüket, energiájukat, 
lelkesedésüket. Kísérlet, gondolkozás, újabb kísérlet, 
majd jött a felfedezés. Ez az a szenvedély, ami a sikerhez 
vezetett. 

A sikeres keresztyén a boldog keresztyén 

Ha valaki azt állítja, hogy a hitben nem lehet sikerről 
vagy sikertelenségről beszélni, az hazudik. Isten parancsait meg lehet valósítani jól, vagy el 
lehet hanyagolni felelőtlenül. Isten ajándékait el lehet tékozolni, de fel is lehet használni.  

Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük 
hűségesnek bizonyuljon. 1Kor 4,2 

“Elsősorban“: az első és legfontosabb követelmény a hűség. A hit leggyakrabban használt 
görög kifejezése egyébként ezt a hűséget is magában foglalja. Aki jó gyümölcsöket terem 
élete végéig, az hűséges szolgának bizonyul. 

De számít vajon az is, hogy ki mennyi gyümölcsöt terem? 

Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól 
többet kérnek számon. Lk 12,48 

Ez a dolog nem megfélemlítésünkre íratott le. Isten ezeket az erőforrásokat azért adta a 
számunkra, hogy örömünket leljük bennük. Családunkat, barátainkat Istentől kaptuk, hogy 
hitben és szeretetben éljünk velük. Aki többet kapott, nagyobb öröme lehet bennük. Aki 
kevesebbet kapott, a kevesebben kell hűnek maradnia. Minden szerettünk felé feladatot ad 
Isten, hogy hozzá vezessük őket. Nincs ugyanis nagyobb öröm annál, hogy tudjuk: egy 
ember életét megmentettük az örökkévalóságnak. 

Ez a boldog (sikeres) keresztyén élet nyitja: örömünket lelni Istentől kapott 
ajándékainkban. 

Hogyan használd ezeket az adottságokat? Erről lesz szó a következő (6.) részben. 
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Használd Isten ajándékait! 

Pap tanfolyam, 6. rész. 

Ebben a részben arra keressük a válaszokat, hogyan tudjuk 
felhasználni a felismert/magunkban tudatosított talentumainkat. 
Hasznos vagy-e Istennek? 

Mi különbözteti meg az önmagáért való életet az 
Istennek szentelt élettől? Egyetlen dolog: Isten 
akarata. Ez a kritérium, az egyetlen szempont. 
Száz és száz különböző igét olvasunk a 
Szentírásban arról, hogy Isten mire hívta el az 
övéit. Olvasunk királyokról, anyákról, 
pásztorokról, papokról, prófétákról, de minden 
egyes bibliai személynél egyetlen egy dolog 
számított Isten szemében: az ő akaratát követték-
e, vagy sem. Erre a dologra pedig számos különböző megfogalmazást olvasunk: 

Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. 1Kir 15,5; 15,11; 22,43; 2Kir 12,3; 
14,3; 15,3 stb… 

Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Jer 23,16 

Hiábavalóságot láttak és hazug jóslatot, amikor azt mondogatták, hogy 
„így szól az Úr”, pedig az Úr nem is küldte őket; és még azt várják, hogy a 

szavukat beteljesítse! Ez 13,6 

Nem korlátoz le minket túlzottan? Nem, Isten akarata ugyanis kellően általános, hogy 
sok minden beleférjen. Ahány ember él a földön, annyiféleképpen élhet Isten akarata 
szerint. Elvégre így lett kitalálva. Isten akarata azonban kellően határozott is. Pontosan meg 
van szabva, mi az a határ, amit már nem léphetünk át. Számos támpont és segítség olvasható 
az Igében ehhez. A Szentírás tehát egyszerre biztosít elegendő tudást számunkra Isten 
akaratának követéséhez, de egyszerre hagy elegendő szabad kezet is ahhoz, hogy 
megtaláljuk Benne életünk célját. 

A félreértések, nehézségek ott kezdődnek, amikor valaki túlhangsúlyozza a törvényeket, 
vagy épp ellenkezőleg, túl lazán kezeli azokat. Ha valaki túl óvatos, az nem mer 
kísérletezgetni, nem mer megkérdőjelezni dolgokat. Óvatossága gyakran ragadós: másokat 
is elbizonytalanít. Vannak ezzel szemben olyan keresztyének, akik túl szabadon, már-már 
szabadosan értelmezik az írást. Egy parancs kimarad, egy tanítás elvész. Ha valaki túl 
szigorúan, vagy túl szabadon értelmezi a szabályokat, tudtán kívül a Sátán keze alá dolgozik. 
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Isten akaratát követni emberileg lehetetlen vállalkozás. Először is azért, mert fogalmunk 
sem lenne róla, mi az akarata, ha Isten nem jelentette volna ki ezt nekünk. Már maga a 
Biblia létezése is kegyelem: Isten megismerhetővé tette számunkra önmagát. 

Nincs továbbá semmiféle cselekvési terv, sem örök érvényű megoldás arra, hogy valaki 
végig a helyes úton haladjon. A Szentírás elegendő volna erre, ha képesek lennénk azt 
megtartani. Ez azonban lehetetlen, mert a Biblia olyan bőséges kincstár, amit az ember 
képtelen teljes egészében elraktározni. Olyan ez, mint a nyelvtudás: mindig naprakészen 
kell tartani. Mindig van egy új ige, amire eddig fel sem figyeltünk. Mindig van egy újfajta 
értelmezés, amire eddig nem is gondoltunk. Folyamatos újragondolásra van szükség, mindig 
reformálni kell látásmódunkat, gyakorlatunkat. Ehhez határozott döntésre van szükség, 
hogy mindig készen álljunk a változásra. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy… 

… aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mt 24,13 

Elásni a talentumot 

A Szentlélek ereje azoké lehet, akik Istennel folyamatos kapcsolatban vannak. Akik nem 
tagadják meg őt, bízva jelenlétében és erejében, azok számíthatnak áldásokra. A talentumok 
használata bizalmat jelent: elhiszem, hogy Isten képes rajtam keresztül cselekedni. Ez nem 
önhittség, nem magunkban bízunk, hanem a bennünk munkálkodó Istenben (Lélekben). 

De mi történik azokkal, akik nem tartanak ki? Akik nem bíznak, akik eleve feladják, 
azokra nem vár túl sok öröm az örökkévalóságban. 

Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura 
pénzét. […] A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: 

ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mt 25,18.30 
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Van persze úgy, hogy bizonyos tehetségünket nem kamatoztatjuk, míg más 
adottságainkat jobban használjuk. Sokatmondó, hogy Jézus nem említi ezt. Csak szolgákat 
említ, akik vagy kamatoztatták a javakat, vagy sem. Ez bizonyos szempontból 
megnyugtató: ha Isten akaratára szolgálunk a javainkkal, Isten dicséretére számíthatunk: 
“Jól van, jó és hű szolgám…” Azonban egyszerre fenyegető is: nem lehet félig szolgálni 
Istent. Valaki vagy akaratának megfelelően használja az ajándékokat, vagy sem. Ha azt 
gondolnánk, hogy Jézus ezt nem ilyen kisarkítva értette … 

Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. […] 
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 

Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát. Mt 7,19.21 

Mit jelent elásni a talentumokat? Az egészen hétköznapi dolgoktól megkezdve a hitben 
való fejlődésig akármit jelenthet. Vegyünk két példát: 

Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha 
valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek 

tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat 
művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a 

mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén 
éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. 

2Thessz 3,10-13 

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok 
magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, 

olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi 
ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De 
aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, 
úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt 

boldoggá teszi cselekedete. Jak 1,22-25 

Ne ítélkezz másokon, inkább tarts számadást! 

Ha az ige ujja ránk mutat, az első reakciónk mindig a továbbadás. Ez csak rám érvényes? 
Vajon másnak mi a hibája? Nem szeretjük ugyanis, ha valaki rámutat a hiányosságainkra. 
Ez azonban Isten előtt helytelen hozzáállás. Mindenki maga áll majd meg az ítélőszék előtt. 
Ott majd nem lehet másra mutatni. 

Mindenkinek a saját életében kell tehát felmérnie: 

 Melyek azok a talentumok, amelyeket nem használsz ki kellőképpen? 
 Melyek azok a parancsai Istennek, amelyeket elhanyagoltál? 

Meg vagyok győződve arról, hogy ezeket az igéket nem azért kaptuk Istentől, hogy 
visszaéljünk vele. Nem lehet fegyverként használni mások ellen, hogy vádaskodjunk. Nem 
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mondhatjuk rá egy másik emberre, hogy ő nem Isten akaratát cselekszi. Ezek az igék csak 
és kizárólag tükröt tartanak. A tükröt az ember nem azért fogja meg, hogy más nézzen bele. 
Azért olvassuk a Szentírást, hogy minket ítéljen meg. Nem érthetjük a másik ember életét, 
éppen ezért nem is vádaskodhatunk, nem ítélkezhetünk. Ahogy Pál mondja: 

Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy 
bukik. Rm 14,4 

Akkor is használnunk kell Istentől kapott ajándékainkat, ha mások nem ezt teszik. Ha 
valaki hagyja, hogy a környezete magával rántsa, végül ő maga lesz az a szolga, aki elásta a 
talentumát. Sokszor úgy kell tevékenykednünk Isten elhívásában, hogy közben senki sem 
tart velünk. Erről szól majd a következő rész. 

Ami pótolhatatlan 

Református köszönésünk a Szentlélek kettős tapasztalatát rejti. Ez ugyanis a két dolog, amit 
a Szentlélek erejéből átélhetünk. Amikor Isten valaki életére elküldi Lelkét, az az élet 
kivirágzik. A bűn okozta sebek fokozatosan begyógyulnak. Isten titkaiból egyre többet 
érthetünk. Erre mondjuk azt az írás alapján, hogy a Szentlélek a mi Pátfogónk. Ő a 
növekedés kulcsa, a fejlődésünk záloga. Ő pótolja ki hiányosságainkat és ő teremti meg a 
kapcsolatot köztünk és Isten között. A Szentlélek jelenti ki Isten akaratát, a Bibliát is az ő 
sugallatára írták. Sőt, talentumainkat is a Szentlélek által kapjuk. Pál úgy is nevezi a 
legjelentősebb adottságokat, mint “lelki ajándékokat”. 

Szentlélek nélkül azonban az ember magára marad. Üres, sikertelen, gyümölcstelen élet. 

De mitől függ a Szentlélek jelenléte? Keresztelő János úgy tett bizonyságot Jézusról, hogy 
ő Szentlélekkel kereszteli meg a benne hívőket. Így tehát Jézus tanítványai a megtérésük 
után megkapták a Lélek erejét. 

Szentlélekkel megtelni azt jelenti, hogy a Lélek jól látható és tapasztalható áldásokat, 
úgymond pecsétet tesz az ember életére. A hitetlenek ezeket a látható dolgokat nem értik, 
sőt olykor harcolnak is ellenük. Jézus ezért így bátorította tanítványait, hogy ne 
csüggedjenek: 

Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak 
megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az 

halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti 
gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, 

mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik 
tőle. Lk 11,10-13 
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A Szentlélek pecsét! 

A Szentlélek Istenről gyakran úgy beszélünk, mint valamiféle titokzatos erőről, ami teljesen 
kiszámíthatatlan, már-már hektikus. Ez azonban téves elképzelés. Nem szabad átesni a ló 
túloldalára: a Szentlelket nem lehet sem 
irányítani, sem lebecsülni. A Lelket nem lehet 
kierőszakolni és nem is parancsolhatunk neki. A 
Szentlélek jelenléte ugyanis ajándék. Nem 
tőlünk függ, mi függünk inkább tőle. 

Mindig Isten küldi el azoknak, akik vele 
kapcsolatban vannak. A Szentlélek jelenlétét így 
akár tekinthetjük visszajelzésnek is arra nézve, 
hogy Isten mellettünk áll. Maga Jézus is így 
fogalmazott, amikor János megkérdezte tőle, 
hogy ő-e a Messiás. Jézus válaszában csak annyit mondott, hogy a csodák bizonyítják isteni 
erejét. Amikor áldását (csodáit) tapasztaljuk, az öröm; de amikor hiányát éljük meg, az 
számadásra hív. 

Maguknak a tanítványoknak is látható formában jelent meg Pünkösdkor nagy széllel és 
lánggal, majd nyelveken szólással. A Szentlélek jelenléte csodákat vitt végbe. A Lélek tehát 
amolyan pecsét, visszajelzés a számunkra, hogy Isten jelen van az életünkben. Hiánya 
ellenben figyelmeztetés: vizsgáld felül az életedet. 

Milyen Lélek-gyümölcsöket keress az életedben? A következő (7.) részből kiderül. 
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Gyümölcsök szárazságban 

Pap tanfolyam, 7. rész. 

Ebben a részben közösen rácsodálkozhatunk Isten mérhetetlen 
hatalmára, mely olyan az életünkben, mint forrás a sivatagban. 
Szárazság 

Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Rm 
8,19 

 

Ismerős az a pillanat, amikor egy óvodás gyermek valamit nagyon szeretne megkapni, de 
amikor megkapja, elszomorodik? Nincs ennél mardosóbb érzés, amikor jól tudod, hogy mire 
vágyik, mégis amikor megkapja, szinte dühös lesz. Ilyen érzést váltott ki belőle a hirtelen 
jött öröm. Nem tudott mit kezdeni vele, az elméje az izgatottságot frusztrációvá 
“konvertálta”. Valahogy így történik az első találkozásunk is Istennel. Az élmény, a 
szembesülés Isten erejével, szinte letaglózó. 

Olykor előfordul, hogy nagy szárazságot jelentős esőzés követ. A kiszáradt, kiszikkadt 
föld képtelen magába szívni a hirtelen érkező hatalmas áradatot. Ha a föld nincs kiszáradva, 
könnyebben magába szívná a nedvességet, de a száraz talaj felett szinte áradat keletkezik, 
elárasztva mindent. Ilyen az, amikor az életünkre “megérkezik” a Szentlélek. A hirtelen jött 
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erővel az agyunk nem tud mit kezdeni. Mindent felforgat, de csak míg lassan magunkba 
nem szívjuk éltető vizét. 

Félelmetes az Isten, minden kétséget kizáróan. Letaglózó élmény találkozni vele, 
legalábbis elsőre. Ez a rettenetes tapasztalat a szárazságból, a hosszú, reménytelen 
vágyakozásból származik. Ha nem volnánk ennyire kiüresedettek, a találkozás is könnyebb 
volna. De míg az ember Isten nélkül él, addig a szárazságot tekinti otthonának. Megszokjuk, 
berendezzük, bár azért a hiányérzetünk (szomjúságunk) bennünk marad. 

Ilyen kiszáradt föld minden hitetlen ember szíve és értelme, míg Isten meg nem érkezik. 
Minél több szárazság, annál keményebb talaj. Mástól azonban nem érkezik nedvesség, 
nincs, aki locsolná a földet Istenen kívül. Ez a víz az ő “monopóliuma”. Nincs más Isten rajta 
kívül. 

Teremj gyümölcsöket a szárazságban! 

Ez a víz a mi örökségünk is. Persze nem csak úgy alanyi jogon jár nekünk, hanem Jézus 
miatt. Ahhoz, hogy ezt megérthesd, előbb a szentség fogalmát kell megértened. A „szent” 
kifejezés nem tökéletest jelent! A héber kifejezés, amiből ez a szó származik, csupán annyit 
jelent, hogy az emberitől „elválasztott”, Istennek „elkülönített”. A félreértés az, ha valami 
emberi értékeket akarnánk felruházni isteni jelzővel. Ebbe a csapdába sok-sok keresztyén 
beleesett már. A Sátánnak jól kieszelt terve, hogy elfordítson Istentől. Amikor a Biblia arról 
beszél, hogy szent légy, akkor ne a tökéletességre gondolj, vagy valami életvezetési tanácsra. 
Gondolj inkább arra, hogy Isten akaratát szolgáld az életeddel. Szó szerint „válaszd el 
magad” az emberitől, szenteld oda az életedet Istennek. Ne azzal törődj, ami tárgyi, emberi 
dolog, hanem Istenre figyelj. Ekkor a Szentlélek önmagának fog szentelni. Fel fog használni 
téged és boldog leszel benne. Sőt, a boldogságodat meg fogod tudni osztani szeretteiddel is.  

Isten ugyanis az erejét ránk bízza. Kiválasztott minket magának, hogy felhasználjon. Szó 
szerint megszentelt a szolgálatra, papjaivá tett minket. Szentlelkét is így ajándékozza 
nekünk, az elhívásunk mellé. 

Mi ez az elhívás, mi a célja papságunknak? Lelkeket menteni. Isten azért küld minket, 
papjait, hogy szeretteink életét árasszuk el Isten vizével. Az 2. és 3. részben erről volt szó. 
Hatalmas szárazság tombol szeretteink lelkében is, ha nincsenek élő kapcsolatban Istennel. 
Ha nem kapcsolódnak a forráshoz, akkor az ő életük is kiszáradt fához hasonló. Mi, papjai 
viszont minden nap bőségesen kapjuk az isteni forrásból az éltető vizet. 

Nem véletlen, ha irigyek ránk mások. Ha irigylik az erőnket, a lelkesedésünket, a 
reményt. Nem vétlen az sem, ha ellenszenvesek vagyunk a számukra a hitünkben. Kiszáradt 
fák a folyó víz mellé ültetett fa mellett. 

Ezt az irigységet sokszor tehernek érezhetjük. Próbáljuk leplezni mások előtt hitünk 
erejét. Próbáljuk elrejteni azt, amink van, hogy mások ne gyűlöljenek miatta. Próbálunk 
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beolvadni, hátha nem veszik észre. Szégyelljük, mert nekünk van valamink, ami másoknak 
nincs, amiért ők epekednek talán tudtukon kívül is. Mint a milliárdosok, akik elhordott 
pólóban járnak csak azért, hogy ne tűnjön fel másoknak gazdagságuk. 

Így próbálunk meg másokat meggyőzni, hogy “beolvadunk” közéjük. Hitünk 
kifogyhatatlan erőforrás. Ahelyett, hogy ezt megmutatnánk másoknak, inkább rejtegetjük. 
Csak hogy Isten parancsa egészen másképp szól: 

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Mt 5,16 

 

Isten igéje számtalanszor bátorít arra bennünket, hogy merjük megmutatni másoknak 
azt, amit Istentől kaptunk. Erről szól a gyümölcstermés. Kiszáradt földben terebélyes 
almafának lenni, amiről jóllakhatnak az utazók és az ég éhes madarai. 

Nem számít, hogy ki milyen típusú gyümölcsöket terem. A papi gyümölcsök annyi félék, 
ahány papja van Istennek. Az adottságainktól függ. Egy dolog azonban közös: a jó gyümölcs 
mindig a kiszáradt környezetét táplálja. 

Az erőforrástól a gyümölcsökig 

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek 
üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga 
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igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog 
élni.” Rm 1,16-17 

Hogyan lesz az adottságokból gyümölcs? “… hitből hitbe…”. Tudom, ez kifejezetten 
bonyolultnak tűnik elsőre. Gondoljunk valami kívánatos gyümölcsre, például egy tökéletes 
almára. Beleharapunk, az abban lévő vizet és különböző anyagok a szervezetünkbe jutnak, 
az pedig feldolgozza, hasznosítja azokat. 

Kinyitjuk a Bibliát, hallgatjuk a prédikációt, beszélgetünk egy hívő emberrel: 
beleharapunk az almába. Ez történik velünk, amikor olvassuk, vagy amikor valaki hitét 
megtapasztaljuk. Sőt, a Biblia olvasása közben is mintha Ábrahámmal, Sámuellel, vagy Pál 
apostollal beszélgetnénk az ő hitükről. Az ő almájukba is beleharapunk, és a Zsoltáros 
almába is, meg az evangéliumi almákba is, stb.. 

 

Voltak régen olyan emberek, akiknek Isten kijelentette magát. Ezek az emberek 
elmondták a kortársaiknak, vagy leírták, mi pedig elolvassuk. Az ő hitük a mi szívünkben 
is meggyökerezik és végül gyümölcsöt terem. Már nem is csak az ő hitük ez, hanem a miénk 
is. Az ő “almáikon” keresztül részesülünk mi is Isten erejéből: hitből hitbe. 

Elrugaszkodva a képletes példától Isten így munkálkodik bennünk, mások hitén át. 
Mindez a Szentlélek munkája. A Lélek jelentette ki a Szentírás szerzőinek Isten akaratát. A 
Lélek van jelen, amikor olvassuk és megértjük azt. A Szentlélek munkálkodik akkor is, 
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amikor hitünkről beszélünk másoknak, vagy amikor különböző gyümölcsöket termünk, 
amikor Isten országát építjük. 

Ne utasítsd el! 

A Szentlélek végzi mindezt, de a mi döntésünk nyomán. Elfogadjuk vagy elutasítjuk. 
Dönthetünk mellette úgy, hogy olvassuk, hogy keressük, hogy akarjuk őt. Dönthetünk 
ellene, ha nem érdekel minket, ha engedünk a gonosz csábításának. Elutasíthatjuk, ha 
szégyelljük, vagy ha hitetlenül feladjuk a harcot. 

Lélek nélkül nem tudunk gyümölcsöket teremni, ha ellenállunk neki, minden Istentől 
kapott erőnk tovaszáll. Pál figyelmezteti a thesszalonikaiakat erre: 

A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent 
vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától 

tartózkodjatok! 1Thessz 5,19-22 

Éhezőnek ételt, szomjazónak vizet, betegnek gyógyulást 

Nincs annál nagyobb öröm és elégedettség, amikor megtapasztaljuk Isten munkáját az 
életünkben. Amikor valakinek rajtunk keresztül jelenti ki magát. Nem tudok annál nagyobb 
örömet, hogy valakit az üdvösségre menthetünk. Nem lehet ennél nagyobb csodát átélni. 

Nem véletlen, hogy Jézus a gyógyításai során azt mondta a betegeknek, hogy 
“megbocsáttattak bűneid”. Mert az egy dolog, hogy testileg meggyógyul valaki, de annál 
sokkal fontosabb, hogy Istennel legyen kapcsolatban. Lázár is meghalt egyszer és Jairus 
leánya is. Jézus azonban a feltámasztásnál jóval többet adott a számukra: hitet az örök életre. 
Vannak, akik bár csodát tapasztalnak, mégsem térnek meg. Mások számára még csoda sem 
kell, mégis üdvösségre jutnak. Mindig eszembe jut a tíz leprás története. 

Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt 
át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol 

megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor 
meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg 

magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, 
amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette 

Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai 
volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? 

Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy 
dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj 

el, a hited megtartott téged. Lk 17,11-19 

Tízen gyógyultak meg, de csak egy volt kíváncsi Jézusra. A többiek “beérték” a 
gyógyulással. Az Ószövetségben számtalanszor olvassuk pogány népek hitvallását, hogy 
Isten milyen csodákat tett Izráellel. Mi volt a különbség a pogány népek és a kiválasztott 
nép között? Az, hogy Isten nem csak az erejét mutatta meg a kiválasztott nép számára, 
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hanem megtanította őket arra is, hogy akaratát cselekedjék. Itt viszont pont fordítva történt. 
A samáriai idegen lelkére is hatással volt a gyógyulás (kíváncsivá tette őt), szemben a 
többiekkel, akik nem tértek vissza (őket nem érdekelte Jézus, csak gyógyulni vágytak). 

Isten ereje a egyesek számára nem jelent semmit. Csodálkoznak, majd visszatérnek 
bűneikhez. Ők azok az elhívottak, akik még a hívás ellenére sem térnek meg. 

Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Mt 22,14 

DE ott volt az az egy leprás, a samáriai, akit érdekelt, aki visszatért, aki kíváncsivá lett. 
Ezért az egyért munkálkodunk. Sosem tudhatjuk, hogy a tízből épp melyikőjük tér vissza. 
Mindenki más beérte a csodával, de az élete nem változott meg. Bár az is igaz, hogy nem 
tudjuk, mi történik majd velük később. Lehet, hogy a gyógyulás évek múltán elvezette őket 
Jézusig. 

Megtörténhet ez a mi életünkben is. Küzdünk valakiért, munkálkodunk a lelkükben, de 
úgy látjuk, hasztalan a próbálkozás. Van aki visszatér, van aki nem. Azután már nem marad 
más, csak a közbenjárás. 

Kegyelemből történik minden egyes ember megtérése. Nincs jogunk felelősségre vonni 
Istent, hogy “De Uram, ő miért nem?” Ő számára (még) nem adatik a kegyelem. 

Nekünk mégis fáj, hogy bár megpróbáltuk, (úgy tűnik) nem jártunk sikerrel. Ahhoz, 
hogy a fájó igazsággal szembenézzünk, bátorságra van szükség! Mondhatnánk, hogy 
önbizalom sem ártana, de Isten előtt nincs helye az önbizalomnak. Valami sokkal erősebb 
támpontot ad számunkra Isten az önbizalomnál. Erről lesz szó a következő (8.) részben. 
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Bizalom Istenben 

Pap tanfolyam, 8. rész 

Fiú vagy szolga: melyik vagy? 

amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született 
a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy 
Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának 

Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” Úgyhogy már nem 
vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Gal 

4,4-7 

Bizalmunk van Istenhez. Megtértünk, megvallottuk neki bűneinket és megváltott minket. 
Kapcsolatban vagyunk Istennel. Jézus Krisztusban Isten fiainak és leányainak nevez minket. 

Ez hatalmas megtiszteltetés. Érezzük is persze minden nap ennek súlyát, mert bár fiai 
vagyunk, mégis olykor visszaesünk a szolgaságba. Olykor elesünk, vétkezünk és újra 
bocsánatára szorulunk. 

Ettől még ugyanúgy fiai maradunk. Tékozló és visszatérő fiai. Lényegében ez a fiúság egy 
az egyben megegyezik a papsággal. Egyszerű a képlet: Istennél a fiú = pap. 

Ez a mi örökségünk. Mint egy gyártulajdonos fiai. Amint apjuk meghal, a gyárat ők 
öröklik. Persze el is lehet adni azt a gyárat, vagy akár csődbe is lehet vinni. Mégis, a gyár 
apjukról fiúra száll. 
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Amikor Jézus meghalt, tanítványainak adta át a szolgálatot: emberhalászokká tette 
őket/minket. Ha belegondolunk, ez teljesen ugyanazt jelenti, mint a papok feladata. Segíteni 
a kapcsolatfelvételt Isten és ember között. Kihalászni a bűnös embereket a világ nagy 
tengereiből, és Istenhez vezetni őket. 

Ha a gyártulajdonos halála után a fiai hanyagul veszik át a gyárat, az csődbe fog menni. 
Ha az emberhalászok felhagynak a munkával, abból sosem lesznek megtérők. János 
evangéliumában olvassuk, hogy a tanítványok Jézus halála után halászni mentek. Vissza a 
régi megszokotthoz, mert hát ahhoz értettek. Csak éppen közben jött Jézus, és minden 
megváltozott. Ők mégis visszamentek halászni. Hála legyen az Úrnak, aki megjelent, és 
észhez térítette őket, legfőképpen Pétert, akire az egyházat akarta felépíteni. 

Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban 
szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, 

hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én 
bárányaimat! Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e 

engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. 
Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! Harmadszor is szólt 
hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy 
harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta 

neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt 
mondta neki: Legeltesd az én juhaimat! Jn 21,15-17 

Nem vagyunk tehát szolgák. Nem is szabad annak képzelnünk magunkat. Mi Isten fiai 
vagyunk, akiknek az ő örökségét kell tovább vinnünk. És igen, el is lehet rontani, 
legfőképpen úgy, ha félünk fiaknak lenni. Mert persze a szolga-lét kényelmes: majd Isten 
úgyis szól, ha akar valamit. A fiú ellenben tudja, mit kell tennie, mert az Atya kijelentette 
neki. 

Menet közben megadatik 

Hogyan küldte el Jézus a tanítványait? 

Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg 
leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! Ne 

vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekben, se 
tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a 

munkás a kenyerére. Mt 10,8-10 

Jézus itt nem arról beszél, hogy legyenek felelőtlenek a tanítványok, vagy hogy 
kéregessenek. Nem, itt Jézus azt kéri a tanítványoktól, hogy ne tervezgessenek túl sokat. Ha 
nyaralni megyünk, általában jó előre kigondoljuk, mi legyen. Mennyi pénzt kell gyűjteni, 
esetleg váltani, mire lesz szükség. Jézus azt mondja, hogy az ő szolgálatát nem kell előre 
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megtervezni. Nem kell amiatt aggódni, mi lesz, ha nem tudok megszólalni. Vajon mi lesz, 
ha olyat kérdeznek tőlem, amire nem tudok válaszolni… 

Jézus azt várja a tanítványaitól, hogy bízzunk benne. Ne tervezgessünk, mert emberi 
módon úgy sem sikerülhet. Inkább csak induljunk el, csak kezdjük el, minden menet közben 
kialakul. Ő felkészít minket majd az úton. Ha nehéz helyzetbe kerülünk, ha nincs mit 
mondanunk, majd a Szentlélek segít, sugall, vezet minket. 

Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy 
mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az 

órában, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Mk 13,11 

Isten nem ad biztosítékokat, hinnem kell neki. Ne agyalj tehát túl sokat, ne aggódj előre, 
hogy vajon majd mi lesz veled a papi szolgálat közben. Csak kezdd el és bízd a többit Istenre! 

Ne nézz le! 

Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor 
pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt 

mondták: Kísértet ez! És ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal 
megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter 

ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy 
odamenjek hozzád a vízen! Ő pedig így szólt: Jöjj! És Péter, kiszállva a 

hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az 
erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, 
ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt 

mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? Mt 14,25-31 

Péter a tengeren jár, amíg hitetlenkedni nem kezd. 
Hatalmas csoda történik a fizika törvényeit áthágva, 
mégis azt látjuk, hogy Péter megijed. Amint 
elbizonytalanodik, elkezd süllyedni. 

Gyakran megtörténik velünk is. Villámok cikáznak az 
égen, hullámok csapnak át a fejünk felett és megijedünk. 
Valaki megszégyenít, kigúnyol mások előtt. Felhozzuk a 
hit-témát, de rögtön elutasítják. Péter mellett is zúgtak 
el a hullámok, mégis kiszállt a csónakból. Meg is történt 
a csoda. Nem a hullámokkal volt a baj, sem a 
villámokkal. Péter volt túlzottan kishitű ahhoz, hogy 
kövesse Jézust a tengeren. 
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Nem önbizalom, hanem hit! 

Jól tudjuk, hogy az erő nem a miénk. Kaptuk ajándékba, ingyen. Nem kellett érte fizetnünk, 
mert Isten így rendelte. Megjegyzem, nem is tudtunk volna fizetni érte… 

A bizalmunk tehát nem önbizalom. Aki azt gondolja, hogy keresztyénként eltelhet 
magától, az nagyon nem érti a lényeget. Ez a bizalom Isten ajándékaiba vetett hit. Mi attól 
még ugyanolyan esendők maradtunk. Isten viszont jelen van az életünkben és sikert ad a 
számunkra. Így kell magunkat látnunk, de még fontosabb: így kell azokat a keresztyéneket 
is látnunk, akik nálunk messzebbre jutottak a hit útján. Bármikor eleshetünk. Semmi 
érdemünk nincs azon kívül, hogy hajlandók voltunk elfogadni és használni Isten ajándékait. 
Jézus is figyelmezteti a tanítványait: 

Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, 
mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami 

kötelességünk volt. Lk 17,10 

Merd használni! 

A bizalomban az a legnehezebb, hogy nem rajtunk áll. Olvassuk az írást, érezzük a 
Szentlélek jelenlétét, elvetjük a magot, megpróbálunk hitvallóként élni, mégis van úgy, 
hogy sikertelenek vagyunk benne. Van úgy, hogy úgy érezzük, Isten nincs jelen az 
életünkben. Ha a Szentlélek jelen van, ott a siker idővel garantált. Mégsem érezzük mindig 
így. Talán meg sem merjük fogalmazni magunknak, hogy nem megy, nem az igazi. 

A Szentlélek jelenléte visszajelzés számunkra, de ha nincs jelen, az is visszajelzés. Merjük 
hát ostromolni érte Istent. Imádkozz velem együtt így: 

“Uram, nem látom megvalósulni az életemben a te erődet. Uram, te megígérted, 
evangéliumodban írva van (Lk 11,10-13), hogy aki csak Szentlelkedet kéri, annak 
te megadod. Mutasd meg nekem, mi a gond! Olvasom igédet, jelentsd ki benne 
akaratodat nekem. Tudom, hogy te élsz és benned véghetetlen erő van. Tarts 
tükröt elém, hogy meglássam hibáimat. Szeretném lerakni mindazt, ami elválaszt 
tőled. Addig olvasom, míg ki nem jelented nekem. Mint szolgák Uruk kezére, úgy 
nézek én is rád. (Zsolt 123,2) Add újra Szentlelkedet az életemre! Nem engedlek, 
míg meg nem áldasz engem! (1Móz 32,27) Nélküled nem megy, veled viszont csak 
sikeres lehetek. Hallgass meg, Jézus nevében! Ámen.” 

Az imádság után keresd fel saját gyülekezetedet. Őket adta neked Isten, hogy együtt 
küzdj velük. Hozzájuk küld téged, vagy őket tehozzád… Akkor is, ha nem tetszik, vagy ha 
nehéz velük együtt munkálkodni. Erről lesz szó a következő (9.) részben. 
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A közösség ereje 

Pap tanfolyam, 9. rész 

Isten akaratát cselekedni kell 

Sokan vannak, akik nem értik, mi 
haszna van a gyülekezetnek. Ha Isten 
megelégedne annyival, hogy vele 
élünk kapcsolatban, akkor igazuk 
volna az “otthoni hívőknek”. Lehet a 
négy fal között is hinni, lehet Bibliát 
olvasni, imádkozni, tulajdonképpen 
ennyi elégnek is tűnhet. Mégis, 
bármennyire is ellentmondásos, 
lehet Bibliát olvasni, sőt még 
imádkozni is úgy, hogy közben ne 
tetszünk Istennek.  

Isten akaratát nem elég ismerni. Isten akaratát cselekedni kell. Ismerni sokan ismerik: 
hallották, tudnak róla dolgokat. Más dolog ismerni valamit és más dolog érteni is azt. Sőt, 
akár tapasztalataink is lehetnek Istenről anélkül, hogy hozzá tartoznánk. Általában az 
érdekel minket, hogy vajon mi Isten országához tartozunk-e, vajon üdvözülünk-e? Isten 
azonban megfordítja ezt a kérdést: vajon cselekedjük az ő akaratát? Az ő országában nincs 
tagfelvétel: befizetem, járok a templomba és már bent is vagyok. Ez nem így működik. Az 
egyházban persze van tagság, de ez nem jelenti automatikusan Isten országának polgárjogát. 

És nem, bármennyire is szeretnénk, nem a mi tetszésünk szerint kell Istent követni. Ha 
mégis így teszünk, teljesen felesleges bármi próbálkozás: akkor a magunk halott istenkéjét 
követjük, nem pedig az egy, igaz, örök Istent. Ez döntés kérdése: úgy követem, ahogy ő 
akarja, vagy úgy, ahogy nekem tetszik. Ez utóbbin sosem lesz áldás. 

Isten országának ugyanis az az ember a tagja, aki cselekszi Isten akaratát. Aki meg akarja 
valósítani azt, amit Isten üzent számára a Biblián keresztül. Erre adja a Szentlélek a pecsétet. 
Aki valóban azt cselekszi, az sikeres is, mert vele van Isten. (Zsolt 1) Aki nem cselekszi, aki 
nem érzi a sikereket a hitében, az valószínűleg még nincs kapcsolatban vele. 

Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de 
cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi- 
vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, 

valaki pedig ezt mondja nekik közületek: „Menjetek el békességgel, 
melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire a 
testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei 
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nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is: „Neked 
hited van, nekem meg cselekedeteim vannak.” Mutasd meg nekem a 

hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni 
cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. 
Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, 

hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk nem 
cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az 

oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és 
cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az Írás, amely azt 

mondja: „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki 
igazságul”, és „Isten barátjának neveztetett”. Jak 2,14-23 

Nem kell tehát azon aggódnod, hogy vajon te Istenhez tartozol-e vagy sem. Meg lehet 
állapítani abból, ahogy élsz, hogy mennyire veszed komolyan a Bibliát. Itt persze minden 
egyes pillanat számít: nincs részidős hit. Egy kívülálló ember persze képtelen átlátni az egész 
életedet, bármennyire szoros kapcsolatban vagy vele. Sőt, még te magad sem láthatod 
tisztán, mert bizonyos dolgok elkerülik a figyelmedet, más dolgokra jobban odafigyelsz. Ez 
a kérdés mindig Isten és közted dől el. Isten kijelenti akaratát a Bibliában, te követed, Isten 
ezen keresztül megáldja az életedet. Vagy: nem keresed eléggé Istent ahhoz, hogy megértsd 
akaratát, ezért nem is követed, áldása elmarad az életedből, magad vagy csupán. 

Hogy jön ehhez a gyülekezet? 

Isten a gyülekezetet azért hívta létre, hogy a benne hívő embereknek segítsen követni őt. A 
gyülekezet az a terep, ahol hitünket igazán megélhetjük. Ha hitetlenekkel próbálkoznánk, 
a folyamatos egyoldalú harc idővel felemésztene. Nem véletlenül mondja Pál a 
korinthusiaknak, hogy ne legyenek “felemás igában” a hitetlenekkel. Folyamatos, 
eredménytelen küzdelem, ha két ember két különböző irányba húzza az igát. Mindketten 
küzdenek, de célt nem érnek, munkájukon nem lesz áldás. A hitetlen ember magának 
szolgál, eközben a Sátánnak asszisztál. A hívő ember Istent szolgálja. A két cél olyannyira 
más irányt jelent, hogy eredményesen képtelenség sikeresnek lenni benne. Sőt, 
előfordulhat, hogy a hitetlen fél lassan felülkerekedik, végül mindketten a Sátán céljai felé 
indulnak el. Ezért alkotta meg Isten az egyházat, hogy a hívők együtt, az igát egyfelé húzva 
szolgálják mennyei Atyjukat. 

A Szentírás azonban nem szól sem 
reformátusokról, sem római katolikusokról, 
csak keresztyénségről, azaz Jézushoz 
tarozókról. Nem olvassuk sehol, hogy Isten 
a farizeusokat például egy az egyben 
elutasítja. Minden körben, ahogy minden 
felekezetben vannak, akik Isten akaratát 
tekintik célnak, mások nem. Abban 
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azonban biztosak lehetünk, hogy Isten nem szereti a gyümölcsturmixot. Ő a gyümölcskosár 
mellett áll ki. 

Nem akarja minden tanítványát ugyanolyannak látni, egyébként nem teremtett volna 
annyiféle embert. Mindenki másképp szolgálhatja őt, ő pedig ebben gyönyörködik. 
Szükséges, hogy az egyházban legyenek viták, nézeteltérések, mert ha nem volnának, az azt 
jelentené, hogy senki sem lelkesedik. Amint valakiben felgyullad a tűz, onnantól kezdve 
mindig lesznek viták, mindig lesz, aki másképp látja. 

Félre ne értsük, Isten országában nincsenek kompromisszumok, nincs demokrácia. Isten 
országában teokrácia van: Isten uralkodik. Minden egyes tag Istent szolgálja. Nem feltétlen 
kell, hogy egyet értsenek egymással, de senki sem tagadhatja meg Isten akaratát. Így aztán 
mindenki ahhoz a felekezethez köteleződik el, ahol otthonosan érzi magát, amit 
megszokott. Mi, reformátusok azért vagyunk könnyű helyzetben, mert egyértelműen a 
Bibliát tartjuk egyedüli és kizárólagos mércének. Ez sok vitát eleve eldönt, más dolgokat 
megbonyolít (például azt, hogy ki hogyan értelmezi az írást). Vannak kérdések, melyekről 
a Szentírás nem rendelkezik, ezekben a dolgokban aztán mindenki úgy tesz, ahogy akar. 
Vannak persze vezetők, de ők sem méltóságot kapnak a hivatallal, hanem felelősséget: ilyen 
a presbitérium, vagy a lelkipásztorság. 

Nem egymás felé köteleződünk el, hanem mindenki Isten országa felé 

Mi van a vitákkal? Valaki így érti, valaki úgy 
érti a Bibliát. Valaki ezt tartja fontosnak, 
valaki azt. Kálvin több ízben is 
hangsúlyozza, hogy a vitákat nem kell 
elkerülni, ugyanis hasznosak. Persze ez csak 
addig igaz, amíg tényleg lényeges dolgokon 
vitázunk. A beszélgetésnek mindig helyet 
kell adni, mert a nézeteltérésekből 
következik a fejlődés: sok különböző ember egy irányba tart. Ez a vita azonban sosem 
személyeskedés, mert annak nincs helye Isten egyházában. 

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, 
hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben 

élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát 
adta értem. Gal 2,20 

A közösség akkor működhet, ha minden tag megtalálja benne a maga helyét. Ha 
mindenki kamatoztathatja benne Istentől nyert javait. Ezért elengedhetetlen, hogy 
mindenkinek legyen saját felelősségteljes feladata a gyülekezetben. Úgy történhet ez a 
legeredményesebben, ha egy-egy részfeladatot több ember lát el együttesen. A közös 
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felelősséget így nem csupán néhány ember cipeli, hanem minden tag, a maga tehetségéhez 
mérten. A felelősség szétoszlik, a siker hatványozódik. 

Mit akar Isten velünk kezdeni? Ez lényeges kérdés. Milyen színű legyen a padlószőnyeg? 
Ez sokadlagos. Egyik kérdésben az egész közösségnek kell döntenie, másikra elég a 
vezetőknek döntéseket hozniuk. Attól függ minden, melyik kérdés az igazán lényeges. A 
lélekmentés, a szeretetszolgálat, az istentiszteletek rendje, az alkalmak megszervezése azok 
a kiemelt feladatok, melyekben minden tagnak részt kell vennie. 

Közös feladatkörök 

 Lélekmentés: ez olyan feladat, melyet mindenki önmaga teljesít a rábízottak körében. A 
gyülekezet mégsem marad ki ebből, mert a közösségnek kell lennie annak a befogadó 
közegnek, ahová a frissen megtértek csatlakozhatnak. Erről volt szó a 3. részben. Továbbá 
a gyülekezetben történik a lélekmentők “kiképzése” és mentorálása. Ez egyértelműen 
képzést igényel, legfőképpen lelkipásztori (gondnoki) feladat. Ide tartozik egyrészt a 
szervezett munka (csoportfoglalkozás), másrész mindig az adott élethelyzethez 
alkalmazott segítség (konkrét kérdések megválaszolása). 

 Istentiszteleti rend: a vasárnapi istentisztelet minden keresztyén ember számára a 
lélekzetvételt jelenti. Akárhányszor vettünk már életünkben levegőt, mindig lesz egy 
újabb. Ez az istentisztelet azonban nem csak egy ember munkája, sokkal több annál. A 
gyülekezet együtt vesz részt Isten imádatában. Van egy (olykor több) liturgus, aki az 
istentiszteletet vezeti: a lelkipásztor. Minden más tag úgynevezett “aktív recepcióval” 
vesz részt az alkalmon. Ez az aktív részvétel koncentrációt jelent, egészen onnantól 
kezdve, hogy átléptem a templomkert kapuját. Az istentisztelet papok találkozója, így ha 
valaki közülünk még nem pap (kívülálló), annak a többiek (beavatottak) segítséggel 
tartoznak. Az alkalom előtt és után a találkozást kihasználva beszélgetünk a 
hitéletünkről, egymást segítve és támogatva a szolgálatban. Vannak a liturgiában közös 
tevékenységek: éneklés, imádság, adakozás. Az istentiszteleti jelenlétünk így lesz 
szolgálattá. 

 Alkalmak szervezése: az egyház a hitetlenek felé nem csak tagjaiban, hanem közösségileg 
is tevékenykedik. Szükséges, hogy legyenek olyan alkalmak, ahol keresők is 
megjelenhetnek, kérdést tehetnek fel rólunk, hitünkről. Ezen alkalmak megszervezése 
első sorban a gyülekezet nem lelkészi vezetőinek feladata, amennyiben az alkalom nem 
istentiszteleti jellegű (pl. evangélizáció). Az igazság az, hogy ezen alkalmak kiváló 
lehetőségek a közösség számára, életük felfrissítésére. 

 Szeretetszolgálat: egyszerre önálló, egyszerre szervezett. Részt veszünk Jézus újjáteremtő 
munkájában. Nem lehet éhes emberrel beszélgetni a hitről. Először ételt kell adni a 
számára. A testi szükségletek olykor megelőzik a lelkieket, bár “nem csak kenyérrel él az 
ember” (Mt 4,4). Így formáljuk környezetünket is: templomunkat, parókiánkat, városunk 
köztereit. Szolgálatunk fontos része a ránk bízott környezet ápolása. 
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Kegyelemből van 

Nem véletlenül nevezi Pál a talentumokat “kegyelmi ajándékoknak”. Ajándékok, ingyen 
vannak, mert képtelenek lennénk megfizetni az árukat. Mindenkinek másféle ajándékokat 
ad az Úr. Elutasítani el lehet őket, de a magunk erejéből gyarapítani nem tudnánk. 
Egyszerűen van úgy, hogy az ember az egyik fajta szolgálathoz nem kapott ajándékokat. Ez 
persze sosem lehet kifogás: lehet, csak nem ismertük még meg elég jól az ajándékainkat. 

Mégis van úgy, hogy nem megy. Próbálkozunk innen, próbálkozunk onnan és csak 
felőröl bennünket. Isten igéje egyetlen helyen sem írja, hogy makacsul ragaszkodni kell a 
saját vágyainkhoz. Sőt, pont arra bátorít az ige, hogy engedelmeskedjünk. Az Apostolok 
Cselekedeteiről írott könyvben több helyen olvasunk olyanokat, hogy Pálékat az utazásaik 
során a Szentlélek nem engedte elmenni valahová. 

Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem 
engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Míszia felé 

mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. 
ApCsel 16,6-7 

Egyszerűen nem. A leírás nem részletezi az okokat, nincs is rá szükség. Nem ment, nem 
engedte, nem tehették meg. Pál és utitársai nem erősködtek, bár talán csalódottak lehettek. 
Nem tudjuk. A lényeg, hogy a kegyelem ereje erre nem adatott a számukra, mert Isten 
akarata másfelé terelte őket. 

A gyülekezet ereje ebben mutatkozik meg. Isten ugyanis nem küld valakit mindenhová. 
Senkinek sem mondja, hogy egyszerre legyél jó mindenben. Sőt, éppen ellenkezőleg, 
közösséget adott, hogy egyen-egyenként ne kelljen egyszerre mindenhez értenünk. 

Istenhez kapcsolva 

A legfontosabb, hogy bár egymással beszélgetünk, közösen munkálkodunk, első sorban 
mindenki Isten felé tartozik felelősséggel. Éppen ezért a lelkesedésünk garantált, már ha 
komolyan vesszük Isten szándékait. Ki ne tenne meg mindent annak érdekében, aki 
megváltotta őt a halálból? Nincs opció a csalódásra, nincs opció a feladásra, mert nála mindig 
van következő lépés. Aki valóban átadta az életét Istennek, az az ember jól tudja, hogy 
minden döntés első és legfontosabb kérdése: mi szolgálja jobban Isten akaratát? 

Az Úr Jézus pedig különösen odafigyelt arra, hogy a benne hívők közösségét bőségesen 
megáldja. Sok-sok ígéretünk van, melyek mind a közösségi életre vonatkoznak. Ha több 
keresztyén egyetért valamiben, a sikerük nem duplázódik, hanem hatványozódik. 22=4; 
32=9… 

Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem 
Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal 
szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, 

hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól… Ef 6,6-8b 
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Persze vannak amolyan cseles, emberi ötletek, melyek emberi módon felkelthetik a 
figyelmet. Nem vetjük meg ezeket. Egy-egy (kisebb-nagyobb) csellel megpuhíthatjuk 
magunk előtt a talajt. Egy-egy váratlan megjegyzés, meghökkentő szó, furcsa összekötés. A 
furcsa mindig felkelti a kíváncsiságot. Ha valakiben kíváncsiság ébred, érdeklődni kezd és 
nyitottá válik. Ha valaki megnyílik, őszintébb lesz. Ha valaki őszintébb lesz, mer kérdezni. 
Ha valaki kérdez, ott elindulhat a beszélgetés… Ilyen műhelytitkokat olvashatsz a 
következő (10.) részben. 
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Műhelytitkok 

Pap tanfolyam, 10. rész 

Beszélgetni kell róla 

A hitünket megmutathatjuk az életünkkel. Ettől azonban sosem fog senki Istenhez jutni. 
Emlékezzünk: a tíz leprásból csak egy tért vissza, csak egy volt kíváncsi Jézusra. Mindig kell 
az ige, a beszélgetés, a tapasztalat. Valahogy fel kell hozni a témát. De hogyan? 
Mivel ne próbálkozz? 

„Szia! Ismered már Jézust?” „Hallod, mit gondolsz a hitről?” „Hiszel Istenben?” – Na ezek 
azok a kérdések, amik nem válnak be. Akkor sem, ha közeli barátodnak címezed. Pláne 
akkor, ha nem ismered az illetőt. Egyből menekülőre fogja, vagy rosszabb esetben kigúnyol. 
Tegyük hozzá, jogosan. A személyeskedés sosem vezet eredményre, legfeljebb extrém 
esetben, például ha valakivel nagyon rossz történik. Bár ilyenkor a tapintat miatt inkább 
nem megyek bele ilyen kérdésekbe. 

A hit még a hitetlen emberek szemében is intim dolog. Sőt, ő számukra igazán az. Nekünk 
inkább örömhír. Ellenben a hitetlenek magánügynek tartják. Nem kérdezed meg egy 
vadidegentől a szexuális szokásait, de arról sem faggatod, milyen a kapcsolata az apjával. 
Még a legjobb barátodnál is csak nagyon ritkán jönnek elő ilyen kérdések. Pláne a hit 
kérdései. 

Ami segíthet 

Szoktunk viccelődni azzal, hogy vannak, akik 
politikusra isszák magukat. Néhány sör és 
jöhetnek a nehéz témák. Hát, olykor a 
hitkérdésekkel is hasonlóan van: keress csak rá a 
„Szólj be a papnak!” rendezvényekre. Nem 
mintha az alkohol lenne a lényeg, hanem a 
hangulat, amit hozzátársítunk.  

Az átlagember csak ritkán beszél nyilvánosan 
politikai meggyőződéséről, de a hitéről sem kezd 
el beszélni a buszmegállóban. A mély, minket igazán foglalkoztató dolgokhoz 
elengedhetetlen a nyugodt környezet, netán a bizalmas hallgatóság, ahol az ember 
megnyílhat. 

Mit tudhatunk meg ebből? Itassunk le mindenkit, hogy beszélhessünk vele a hitről? 
Aligha. Elég, ha a többi dologra figyelünk. 
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Keretek 

Kellenek a keretek ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon a beszélgetés. A befeszülés helyett 
bizalmas légkör. A tapintat elengedhetetlen: a beszélgetést élvezni kell, elvégre első sorban 
a szórakozás miatt beszélgetünk egymással. Ha a helyzet engedi, még egy kis humor is 
segíthet. Mégis, akkor hogyan vezessük a beszélgetést a hitkérdések irányába? 

A legjobb módja ennek, ha a beszélgetőtársunk hozza fel a témát. Akár még úgy is, ha 
negatív, sőt bántó szándékkal érkezik. Mindennek örülnünk kell. Esetleg annyit tehetünk, 
hogy megpróbáljuk megközelíteni az Isten-kérdést, vagy ilyesmi. Persze ehhez 
elengedhetetlen, hogy szerettünk ismerje ezt az oldalunkat. Ha egyáltalán nem tudja, hogy 
mi templomba járunk, akkor aligha fog velünk szívesen beszélgetni Istenről. 

Még ha tudják is rólunk, csak ritkán van olyan szerencsénk, hogy nekünk szegeznek egy 
kérdést. Esetleg olyan aktuális témákban, mint járvány, háború, politikai dolgok, hírek stb. 
Ha viszont mi hozzuk fel a témát, könnyen ellenérzéseket válthatunk ki. Ez amolyan zsigeri 
dolog, természetes. A kívülállók ráadásul a hitkérdést magánügynek tekintik. Ha mi hozzuk 
fel előttük a témát, ráadásul ha rákérdezünk, az akár személyeskedésnek is tűnhet. Tegyük 
hozzá újra, hogy nem jogtalanul. 

Persze nem lehetetlen felhozni úgy, hogy ne vegyék rossz néven. Én például általában 
bedobok egy csalit. Egy gyenge példa: „Hála Istennek, ilyen szép az idő.” Talán ráharap a 
beszélgetőtársam, talán nem. Persze ha nem, akkor ragozhatom tovább, kicsit ízletesebb 
csalival: „Ilyenkor Istent különösen közel érzem magamhoz.” Ez kicsit személyeskedőnek 
tűnik, de egy hitetlen ember számára talán csalogató lehet: meg akarja majd cáfolni, vagy 
furcsállni fogja ezt a hirtelen jött őszinteséget. A furcsa mindig kíváncsivá tesz. Talán 
rákérdez, talán nem. Talán meglátja a horgot is a csali mellett… Vannak persze még ilyen 
bevett mondatok: „Isten sikert adott nekem.” „Hálás vagyok az Úrnak ezért.” Arra mindig 
odafigyelek, hogy mindig csak magamról, a saját hitemről beszéljek, sose menjek bele a 
másikéba, hacsak nem hittársam.   

Sajnos igaz, hogy a halak túl vannak etetve, ráadásul rossz etetőanyaggal. Az emberek 
annyit olvasnak, hallanak az egyházról, általában negatív színezetben, hogy nehéz dolgunk 
van. Ötletesnek kell lennünk. 

Nyitottság 

Vannak ezen kívül más apróságok. Például sokat segít, ha nem vagyunk cinikusak, vagy 
nem az látszik az arcunkon, hogy „de pogány vagy”. Itt nincs rossz válasz, legfeljebb olyan, 
ami a Bibliával ellenkezik. Igen, a célunk hosszú távon az, hogy a Biblia Istenéhez 
vezessünk, de hát Pál is egy pogány szoborról beszélt Athénban (ApCsel 17,22köv). 
Alkalmazkodott, nyitott volt, nem zárkózott el a párbeszédtől. Ez az egyetlen út, ami 
számunkra nyitva áll. Bármit is mondjon a másik, nekünk először mindig meg kell hallgatni 
azt. Nyitottság nélkül sosem lesz közeledés. 
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Ez nem jelenti azt, hogy igazat kell adnunk. Ami a Bibliával 
szembe megy, azzal nem azonosulhatunk. Egyértelmű, hogy 
vannak határok, amiket a Biblia számunkra kijelöl. Azonban az 
egyetértés és a nyitottság távol áll egymástól. Ez utóbbi csupán 
annyit jelent, hogy nem vagyunk süketek és nem is nézzük le a 
másikat. Egyébként sem tudunk úgy segíteni, ha közben fogalmunk 
sincs a másik hitbeli állapotáról. 

Fel kell mérnünk, meg kell hallgatnunk, meg kell értenünk a 
beszélgetőtársunkat. Akkor is, ha ő egy cseppet sem kíváncsi a véleményünkre. Ha kell, 
órákon keresztül. Ha kell, újra és újra. Idővel úgyis felvetődnek majd a kérdések, akkor 
pedig eljöhet a mi időnk. 

Safety car 

Úgy kell tennünk általában, mint a Formula-1-ben a safety car mögött türelmesen haladó 
pilóták. Kivárnak, míg a felvezetőautó félreáll. Melegítik a gumikat, várva a verseny 
folytatását.  

A Formula-1 versenysorozatban, amikor a pálya veszélyes, a verseny állását úgy rögzítik, 
hogy egy feltűnő, villogó autó halad a játékosok előtt. Tilos előzni, mindenki csak (relatíve) 
lassan halad, melegíti a gumikat, ha majd újraindul a verseny, jól tapadjanak. 

Ez a türelem az, ami tőlünk elengedhetetlen. Ezzel ugyanis szolgálunk. Mindig tereljük 
a beszélgetést, mert hát minket alapvetően a hitkérdések érdekelnek. Ez a cél, de ez nem 
jelenti azt, hogy ne lenne hasznos megismerni a másikat. 
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Van úgy, hogy valakivel naponta találkozunk, de két szónál többet sosem beszélünk. Így 
senkit sem lehet Istenhez vezetni. Meg kell ismernünk előtte, ehhez beszélgetnünk kell 
vele. Amikor csak tehetjük, álljunk meg, legyünk érdeklődők. 

Persze nem a végletekig. Nem kell lelki szemetest játszanunk, nem ez a feladatunk. A 
meghallgatás és a passzivitás két különböző dolog. Mi is formáljuk a társalgást, ez így 
természetes. Egy jó beszélgetésben elvárt a kölcsönös figyelem. Ha ez megvan, akkor 
haladhatunk jó irányba. Idővel pedig terelnünk kell a beszélgetést akár határozott 
témaváltással is, hogy hitkérdésekről legyen szó, hogy a lényegről beszéljünk. Eljön az a 
pont, amikor lépni kell: vagy bejön, vagy nem. 

Ehhez rendkívül tudatosnak kell lennünk. Egyszerre tapintatosnak és határozottnak. 
Végig szem előtt tartani a célt: valahogy eljutni Istenhez/hitkérdésekhez. 

Ne lépj aknára! 

 

Van persze egy állandó akna-téma: az egyház. Erről a szóról szinte mindenkinek a 
visszaélések jutnak eszébe, na meg a klérus bűnei. (Tegyük hozzá, olykor nekünk is.) Sajnos 
vannak jó néhányan, akik adnak rá okot bőven. A történelemkönyvekben is az egyház 
sajnos inkább emberi módon szerepel. Így már maga a szó is általában negatív csengésű. Ha 
ez a téma előjön, nagyon óvatosnak és átgondoltnak kell lennünk. Könnyen elvihet ugyanis 
minket helytelen irányba. Az sem jó, ha túlzottan egyetértünk, sajnálkozunk, 
mentegetőzünk; de az sem jó, ha támadásnak vesszük és hevesen érvelünk az egyház mellett. 
Ami tény, az tény: a bűn helytelen. 
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Fel kell kutatnunk ezeket az aknákat és hatástalanítanunk kell. Elengedhetetlen, hogy 
ismerjük az egyházról szóló híreszteléseket, cikkeket. Tudnunk kell erről őszintén beszélni: 
egyszerűen nem tehetünk mást. Nincs értelme mentegetőzésnek. El kell ismernünk, ha az 
egyház egy-egy tagja valóban hibázott. “Engem is felháborít.” 

Ilyenkor jöhet el a pillanat, amikor a „de” szócska következhet. Van ugyanis egy alapvető 
hiba, amit még mi magunk is el szoktunk követni: intézményeket személyesítünk meg, 
mintha emberek volnának. A kormány, az állam, az iszlám, amerika, stb. Az egyházzal ez 
különösen így van: Istennel azonosítják. 

Ha a beszélgetésben erről esik szó, eljön egy pont, ahol a „de” következhet. „De én is tagja 
vagyok az egyháznak és én nem tettem ilyet.” Fel kell hívnunk beszélgetőtársunk figyelmét, 
hogy az egyházban sokféle ember munkálkodik. Ha valaki általánosít, azzal minket is 
megsért. Még ha tettem is rossz dolgokat életemben, mindent megbántam Istennek, ő pedig 
feloldozott. Nincs miért szégyenkeznem. Vannak hittársaim, akiknek a bűneire nem vagyok 
büszke, de ennyi. Az ő dolguk, majd elszámolnak vele az ítéletkor. 

Isten ettől még Isten marad. A hitem ettől még szilárd. Istentől kaptam az egyházat is, 
hogy mindent elkövessek azért, hogy jobbá tegyem. 

A türelem eredménye 

A legrosszabb, ami velem történhet, hogy nem sikerül. Ha a beszélgetés alatt nyitott 
maradtam, ha választ tudtam adni egy-két kérdésre, ha elgondolkoztattam, már léptem 
egyet előre az úton. Jön majd a következő beszélgetés. Higgyük el, ha hitelesen ki tudunk 
állni, odafigyelve a másikra, annak meg lesz az eredménye. Fel fogják hozni újra, el fognak 
rajta gondolkozni. Megjegyeznek majd egy-két mondatot a szavainkból. A legjobb, ha 
megpróbálják magukban cáfolni, és újra jönnek: “oké, mondtad, hogy ez így van, de hát 
akkor mi van azzal a másik dologgal…” Ilyenkor tudhatjuk, hogy a csali működött. 

Ha valaki nem utasít el egyből és elindul a beszélgetés, meg fogja látni az “embert a séma 
mögött”. Az meg fogja tapasztalni, hogy én nem vagyok bigott, mint ahogy elképzelte a 
hívőkről korábban, és nem akarok senkit sem meggyőzni. Nem vagyok házaló ügynök, 
egyszerűen nem áll érdekemben: én ugyanis Isten parancsát követem. Ő sosem mondta, 
hogy ha nem térítek meg ennyi vagy annyi embert, akkor nem lehetek a gyermeke. Nincs 
tehát semmi okom meggyőzni bárkit is. A feladatom csupán annyi, hogy vezessek, segítsek, 
hogy megtegyem, amit lehet. 

Isten leveszi a vállunkról a meggyőzés terhét, hogy sokkal nehezebbet adjon helyette: a 
türelem, az elengedés és a folytonos próbálkozás terhét. 
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Gratulálok! 

A pap tanfolyam végére értél! 
Örülök, hogy végigjártad velem ezt a küzdelmes utat. Persze ez nem jelenti azt, hogy 

célhoz értél, inkább arról van szó, hogy most álltál csak igazán a rajthoz! Indulj hát és 
valósítsd meg. 

Jó szívvel ajánlom a számodra a “Paptól papnak” blogot. 

 
Itt folytathatjuk… 

Ne felejtsd el továbbadni a lehetőséget másoknak is! Mondd el nekik, hogy 
“Pap vagy te is!”. Ajánld nekik tanfolyamunkat. Ingyenes és az is marad! 
Köszönjük előre is, hogy hozzájárulsz szolgálatunk sikeréhez! 
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