
A ’nagy’ szolgálók  

 
 
A cím elsı olvasásra talán ellentmondásosnak is tőnhet. Tudjuk azonban, hogy mind 
az egyházban, mind a világban vannak miniszterek (Ministry-ek, azaz szolgálók - a szó 
eredeti jelentése szerint). A kérdés valójában az, hogy milyen értékrendet (világi vagy 
krisztusi) veszünk figyelembe, amikor azt vizsgáljuk, hogy kik is a ’nagy’ szolgálók 
valójában. Sok félreértés és zavar van ezen a területen egyrészt az értékrendek 
felcserélésébıl, másrészt a kialakult piramisszerő szervezeti struktúrák alkalmazásából 
adódóan. A ’nagy’ szolgálók a piramis csúcsán - mindenki felett – helyezkednek el, 
ami valójában azoknak a helye, akik ’uralkodnak’. A biblikus szolgálónak ezzel 
ellentétben alázatosnak kell lenni, ami ellentmond a piramis-szerő parancs-uralmi 
rendszer mőködtetésének, még ha alázatosan igyekszik is valaki a legfelsı szint 
pozícióját betölteni.  
 
A világban is elvárják egy „minisztertıl”, hogy ne önmaga felé, ne a saját, hanem 
mások, a nép érdekeit szem elıtt tartva szolgáljon. Mennyire így kell, hogy legyen ez 
az egyházban, ahol a bibliai értékrend – zsinórmérték – szerint ez alapkövetelmény és 
természetes kell, hogy legyen.  
 
Tudjuk, hogy a világ értékrendje ellentétes a krisztusi – keresztyén – értékrenddel, 
mert a világ fejedelme, a Sátán ısellenség, aki maga is fellázadt a szolgálat ellen, 
mások fölé akarta emelni magát, sıt egyenlı akart lenni Istennel. Ez az Isten ellen 
lázadó, felfelé törekvı, másnak fölébe kerekedı szemlélet hatja ma át a világot és ez 
határozza meg alapvetıen az értékrendjüket is. Eszerint az a ’nagy’, aki minél 
magasabbra tör és minél több embert tudhat a hatalma alatt. A világ és Isten 
értékrendje két egymásnak ellentmondó, és egymással kibékíthetetlenül szembenálló 
értékrend, mert ami a világ szemében általában ’nagy’-nak számít, az Isten szemében 
kicsi, vagy éppenséggel semmi.  
 
Jézus azt mondta magára, hogy a világnak semmije sincs benne és Jézushoz hasonlóan 
a keresztyének is a világból kihívottaknak, attól elválasztottaknak kell lenniük. Tehát a 
cél az, hogy bennünk sem legyen semmi, ami a világból van. A világi emberek – 
jóérzésükbıl adódóan, de ık is saját érdekeiket képviselve - jogosan várhatják el egy 
kormánytisztviselıktıl (miniszterektıl), hogy a nép érdekeit képviseljék. A világ sem 
tudja azonban magát függetleníteni a világ értékrendjétıl és a bukott óemberi 
természettıl, képtelen egy Isteni értékrendnek megfelelni, bármennyire is igyekezne. 
Ez az elvárás inkább cél és szólam marad többnyire, mert a világi emberek képtelenek 
megtagadni óemberi természetüket. Erre csak akkor lesz képes valaki, ha megtér és 
Krisztushoz hasonlóvá válik.  
 
Krisztus egyháza újjászületett tagokból áll, akik valóban halálba adták óemberi 
természetüket. İk valóban keresztyénnek nevezhetık, és nekik megvan az a 
lehetıségük, hogy krisztusi indulattal szolgáljanak.  
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A keresztyénekre is hat a környezı világ nyomása, és ha nem elég éberek, és ha a 
megélhetéstıl való félelem és egyéb félelmek miatt belemennek kompromisszumokba, 
akkor a világgal megalkudva ık is egyre inkább a világhoz válnak hasonlóvá. 
 
A kérdésre visszatérve tehát, hogy valójában kik is a ’nagy’ szolgálók nem lehet 
kikerülni azt a kérdést, hogy világi vagy a krisztusi, azaz a Biblia értékrendje szerint 
vizsgáljuk-e a kérdést.  
 
A keresztyének szemében ma a ’pásztorok’ és néhány evangélista a „legnagyobb” 
szolgáló, fıleg azok, akik külföldön is ismertté váltak, és a világi ’sztárokat’-hoz 
hasonlóan nagy népszerőség övezi ıket. Tudjuk azonban azt is az igébıl, hogy a 
’pásztor’ csupán az egyik szolgálati ajándék az öt közül, amit Jézus az egyháznak 
adott, és a szolgálati ajándékok felsorolásakor az utolsó elıtti a sorban. (Ef. 4.11) Az 
utóbbi években – az apostoli-prófétai mozgalom keretében – megjelent néhány 
szolgál, akik ’apostolok’-nak nevezik magukat, ezzel együtt igényt tartva arra, hogy ık 
legyenek a legnagyobbak: a pásztorok fölött, a ’piramis’ csúcsán helyezve el magukat. 
A tekintélyüket (nagyságukat) a ’pásztorolt’ gyülekezetük létszámával és a 
’hálózatukhoz’ tartozó gyülekezetek számával igyekeznek alátámasztani. Az ige 
szerint az Ef. 4.11-ben lévı felsorolás elején lévı apostolok és próféták valóban az 
egyház alapját képezik, mert mint írja az egyház az „apostolok és próféták alapján” 
épül fel, ahol a szegletkı maga Jézus Krisztus; İ az elsı mindenekben. İ a 
„szegletkı”, az elsı az alapban is, mindeneknek az alapja. 
 
Azzal együtt azonban, hogy az apostolok és próféták súlya, fontossága az egyház 
szempontjából valóban a legnagyobb kellene, hogy legyen, az ige semmiféle hatalmi 
piramisról nem beszél. Az 1 Péter 5.1-ben beszél viszont arról, hogy az apostol társa a 
presbitereknek, akik tulajdonképpen pásztorai a gyülekezetnek, tehát velük és a 
hívıkkel azonos szinten, ’közöttük’ van.  
 
Gondoljunk a ház példázatára, amirıl többször beszél az ige. Az alap mindig alul 
helyezkedik el, az hordozza az egész ház terhét. Ha krisztusi értelemben beszélnénk 
esetleg piramisról, akkor az legfeljebb egy feje tetejére állított piramis lehetne, ahol 
néhányan alul vannak, és ’nagy’ terheket hordoznak. Ha a népszerőséget nézzük, 
akkor a Bibliából megismert apostolok és próféták szolgálatára gondolva nem 
mondhatnánk, hogy ’nagy’ népszerőség övezte ıket. Lásd például Pál apostol 
szolgálatát: többször megbotozták, megkövezték, a zsidók halálra keresték és az élete 
végén fogoly volt Rómában, és még az „ázsiabeliek is elfordultak tıle, mind”. Végül 
kivégezték! Ez nem olyan nagyság, siker és hírnév, amire bárki is vágyna emberi, 
világi mércével mérve. A legjobb példa azonban erre is Jézus maga, aki Isten 
szemében kétség nélkül a „legnagyobb” volt, az övéi azonban (a világ értékrendjét 
gyakorolva) elutasították, meggyalázták, kigúnyolták, megalázták, megverték és 
közönséges bőnözıkkel együtt feszítették meg.  
 
Nekünk hívıknek İ kell, hogy az igazi példaképünk legyen a szolgálatban. Ilyen 
értelemben azonban még az egyházban sem akarják sokan követni İt, hanem 
többnyire inkább a világ értékrendje szerinti nagyságra vágynak. 
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A Biblia akkor beszél a szolgálók nagyságáról, amikor Jézus tanítványai is 
„versengeni” kezdenek, hogy közülük „ki a nagyobb”?  Jézus arról beszél nekik, hogy 
az alázatosak, és akik valóban szolgálnak és kicsik a világ szemében, de nagyok Isten 
országában. Figyelmezteti ıket arra is, hogy a világban a „nagyok” uralkodnak a 
többiek felett, de nálatok ez ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni, az legyen 
mindenkinek a szolgája!   
 
Ha az úr és a szolga egymáshoz való viszonyára gondolunk, akkor már a gondolat is 
ellentmondásosnak tőnik, hogy egy szolgát – aki a pozíciójából adódóan éppen a 
legalacsonyabb és a kicsiséget jelképezi – ’nagy’-nak nevezzünk. Szokták manapság – 
fıként az apostoli, prófétai mozgalomban - a Jézus által az egyház építésére adott öt 
szolgálati ajándékot „fı” szolgálatoknak is nevezni. Ezekre lehetne mondani, hogy az 
egyház szempontjából meghatározó szolgálatok (alapok), mert ezek nélkül az egyház 
nem tud a felnıtt korra eljutni. Azok a szolgálók azonban, akik ma ezeket a szolgálati 
ajándék megnevezéseket, mint címet és pozíciót használják, többnyire nem 
azonosíthatók azzal, amirıl az Ige beszél. Az Ige ugyanis sehol sem használja a 
szolgálati ajándékok megnevezést, mint címeket, mint ahogyan azt ma egyes szolgálók 
teszik. Az Igében csak ilyeneket találunk: „Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott 

apostol, nem emberek, hanem Isten akaratából …” stb. 
 
Sajnos az egyházat is megfertızte a világ szelleme és elterjedt az egyházban is 
különbözı címek használata (püspök, érsek bíboros, avagy apostol, pásztor…). Jézus, 
amikor itt járt a földön. kerülte a címek használatát, pedig İ valóban Király és Fıpap 
volt és az ma is, de nem tartott rá igényt, hogy annak hívják. Benne olyan indulat 
(motiváció) volt, hogy mielıtt elkezdte volna a földi szolgálatát megalázta magát és az 
Isteni magasságból alászállva végül szolgai formát vett fel. Ma sajnos sok szolgáló 
pontosan fordított utat akar bejárni: a szolgai formát elfelejtve, felfelé akar emelkedni 
– vagyis világi értelemben akar „nagy” lenni. Személyes „karriert” (szolgálatot: 
Ministry-t) akarnak felépíteni maguknak az egyházban, és sokszor nem az egyházat 
építve és másokat felemelve, hanem mint ’urak’, másoktól alávetettséget és elismerést 
várva szeretnének hírnevet szerezni maguknak.  
 
Ma az egyház sok szempontból - a formákat és kifejezési módokat és azok tartalmát 
tekintve – ószövetségi állapotban van, vagy még azt sem éri el:  
 

- sok ószövetségi próféta hitelességét, akik többnyire dorgáltak és megtérésre 
szólítottak fel, és ezért legtöbbjüket meg is ölték, a mai „próféták” – néhány 
kivételtıl eltekintve - meg sem közelítik. Többen mondják ma, hogy a mai 
’próféták’ inkább ’karizmatikus jövendımondók’: csak ’jót prófétálnak’! Ez 
az ige szerint a hamis próféták jellemzıje! 

 
- már az ószövetség idején sem volt Isten akarata, hogy Izraelnek – a 

körülöttük lévı pogány népekhez hasonlóan - királya legyen. Ma úgy tőnik, 
sok szolgáló nem Jézust, hanem inkább Dávid királyt és Mózest tekinti 
példaképnek, és ’Mózes székében ülve’ inkább király, próféta és fıpap akar 
lenni egy személyben. Látjuk az egyházban ma azt az emberi erıfeszítést, 
hogyan akarnak a gyülekezetek egyszemélyi vezetıi pásztori pozíciójukban 
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- mindenki fölé emelve magukat – teljhatalommal, Saul király módjára, egy 
személyben ennek a három (király, próféta, fıpap) ószövetségi szolgálatnak 
megfelelni. Ez teljességgel lehetetlen, ezért van az, hogy sok pásztor idı 
elıtt kiég, a családjára nem jut elég ideje és sokan idı elıtt megbetegednek, 
vagy esetleg meg is halnak. Ez figyelmeztetı jel kellene, hogy legyen, hogy 
itt valami nincs rendjén. Emberileg képtelenség egy személyben betölteni 
egy olyan pozíciót, ahol Isten minden ajándékával szolgálni kellene. Ez 
irreális, biblia ellenes elvárás egy pásztor felé! Jó lenne ezt belátni, mielıtt 
még több ember egészsége, a családja és a gyülekezet is kárt szenved. Ha 
ebben mielıbb változás lenne, és az egyszemélyes pásztor helyett, bibliai 
mintát követve, több presbiter beállítására kerülne sor, akiken keresztül 
mind az 5 „fı” szolgálati ajándék mőködése megvalósulhatna, az mindenki 
javát szolgálná.  

 
Az Újszövetség idıszakában, ha lehet pozícióról beszélni, akkor azok a presbiterek és 
a diakónusok, akiket a helyi gyülekezetekben állítanak szolgálatba, de ott nem a 
pozíción, hanem a szolgálaton van a hangsúly. Az Ige figyelmezteti is a presbitereket, 
hogy „ne úgy, hogy másokon uralkodjanak, hanem mint akik szolgálnak.” 
 
Most az Újszövetség idıszakában élünk, ezért a szerint is kell gondolkodnunk, és 
viselkednünk, szellemben és nem testben járnunk. Ha Jézust tekintjük fı 
példaképünknek, vagy Péter és Pál szolgálatára gondolunk, az ı ’nagyságukat’ senki 
sem kérdıjelezi meg. Róluk tudjuk, hogy betöltötték szolgálatukat, de az életük végét 
tekintve, világi értelemben nem nagy dicsıség övezte ıket. Tanítványaik elhagyták, 
elárulták ıket, sokan elfordultak tılük és végül kivégezték ıket. Erre nem mondhatjuk, 
hogy nagy népszerőségnek örvendtek volna, hanem éppen fordítva, Pál szavaival élve: 
a „világ szemetje” voltak. Az örökkévalóság szempontjából nézve azonban – és ez az 
egyedül fontos Isten szemében - valóban ’nagyok’ voltak. Ha Isten szemével nézzük a 
dolgokat, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy kik is a ’nagy szolgálók’ az 
egyházban valójában. Azok, akik magukat felemelik és mások ’sztárolják’ ıket, 
esetenként ’Merzedes’-el, helikopterrel vagy saját repülıgéppel járnak, személyes 
testıreik vannak, akiknek közelébe sem férkızhetnek az ’átlag-hívıknek’? Közben 
sajnos többen kudarcot vallanak a házasságukban vagy ’Éli fıpap’ módjára 
viszonyulnak gyermekeikhez és a gyülekezetük tagjaihoz, esetenként pénzügyi 
botrányokba bonyolódnak, mert fontosabb számukra a hírnév, mint az Úr nevének 
felemelése. Mindezzel együtt folyamatosan Jézus nevét emlegetik. Az ilyen szolgálók 
nem jó példaképek az egyházban, és rossz példájukkal nem az egyház épülését, hanem 
annak rombolását szolgálják. A rossz példaképeknek sajnos van más következménye 
is. Senki sem akar nyilvánosan saját alkalmatlanságáról beszélni, ezért az üzenetükben 
megalkudnak és kerülnek olyan alapvetıen fontos témákat, mint a házasság - , a család 
szentsége, a kereszt hordozása minden nap, az úrnak való engedelmesség stb. Az 
életükrıl, ami a Biblia szerint alapvetı fontosságú, a figyelmet elterelve olyan témákat 
helyeznek elıtérbe, mint Isten feltétel nélküli szeretete, végtelen kegyelme, a kenet 
fontossága stb. Ezeknek természetesen van helye, megfelelı kiegyensúlyozottság 
mellet. 
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Fel kell hívni a figyelmet ma egy nagyon fontos dologra, mégpedig a házasság és a 
család szétesésére, mivel a világi szokások benyomultak az egyházba. Hívık között is 
terjed a válás és a világ nagy nyomása miatt a hívı házasságok és családok életvitele is 
messze a biblikus norma alatt maradnak, ami nem példaértékő a világ számára.  
 
Ne felejtsük el, hogy az 1 Tim. 3 szerint a férfiszolgálók minısítésének elsı szintje a 
család. Aki a családban feddhetetlen és példamutató módon él és jól ’igazgatja’ a 
családját (fej a családban), gyermekeit engedelmességben tartja, csak az jöhet szóba, 
hogy presbiter (püspök, bármi vezetı) lehessen és mások felé is szolgáljon. Ez nem 
egy elhanyagolható kérdés, amikor valakit szolgálatba állítanak, hanem un. kizáró 
kritérium, vagyis, aki ezeknek nem tud teljes egészében megfelelni az nem alkalmas a 
szolgálatra. Ha pedig megfelel a szolgálatba állítás idején, de késıbb olyan változás 
következik be az életében, ami miatt alkalmatlanná válik, akkor le kell mondania, vagy 
vissza kell hívni ıt a szolgálatból. Személy szerint úgy látom, hogy olyan erıs a 
környezet – a világ - nyomása ma minden téren, hogy ez önmagában is nagy kihívás az 
elsıdlegesen férj szerepében szolgáló férfi számára, hogy tudjon feddhetetlen lenni, jól 
igazgatni a családját (gondot viselni róluk). A feleség pedig legyen engedelmes, 
tisztelje a férjét, gyakorolja a vendéglátást és engedelmességre neveljék gyermekeiket.  
 
Feltétlenül szükséges, hogy ennek a családon belüli biblikus szolgálatnak megfelelı 
tisztelete legyen az egyházban, mert ez egyáltalán nem „kis” szolgálat, ezt mindenki 
tudja, és ez a szolgálat a próbája és az alapja minden más „nagyobb” szolgálatnak. Ha 
valaki ’csıdöt mond’ ezen a ’kis’ szolgálaton, akkor nincs értelme nagy szolgálatról 
beszélni, mert ha valaki a saját családjára sem képes gondot viselni, az ige szerint az 
rosszabb a hitetlennél is. Sokan ezt az igei elvárást könnyedén átugorják, figyelembe 
sem veszik, és csak az ajándékok mőködérıl beszélnek, mintha az minısítene egy 
szolgálót. Sajnos a hívık is elfelejtkeztek arról, hogy csak ezen az „alapvizsgán 
átment” szolgálók személyét és szolgálatát fogadják el. Hogyan tud egy szolgáló egy 
férj, egy házaspár, egy család felé szolgálni a gyülekezetében (a nagyobb családjában), 
ha valaki a saját családjában (a kisebb gyülekezetben) ’csıdöt mondott’? Teljesen torz 
az a szemlélet, hogy bőnbe esett, elvált, majd újranısült és/vagy gyermekei 
paráznaságát elnézı pásztorok pásztoroljanak gyülekezeteket. Teljesen ellentmond a 
Biblia elvárásainak és önmagában is botránykı. Hogyan lehetne valaki ’nagy’, ha a 
kicsin sem tud hő lenni? Isten az, aki elıtt számot kell adni mindenkinek, az utolsó 
napon! İ fog megítélni mindenkit, és hiszem, hogy az itt leírt Isteni értékrend szerint.  
 
Elharapózott az egyházban egy torz – a világéhoz hasonló, a médián keresztül 
terjesztett hollywoodi - értékrend és erre, mint jelenségre feltétlenül fel kell hívni a 
figyelmet. Könnyen meggyızıdhet errıl mindenki - fıleg akik angolul tudnak - 
idınként elolvasva a neten egy-egy híres szolgáló nyilvános botrányáról szolgáló 
történetet. Figyeljük meg, hogy a keresztyének között a sokak által ’nagy’-nak tartott 
szolgálók’ ki nevét is emelik fel valójában? A magukét vagy Jézusét? Javaslok egy 
egyszerő próbát! A neten a Google vagy más keresıbe írjuk be Jézus Krisztus nevét és 
ellenpróbaként a sokak által ismert, sıt híres szolgálók neveit. Lehet, hogy ez nem egy 
hiteles próba, de sok mindenrıl árulkodik. Amikor ezt megtettem, a kép nagyon 
elszomorított. Jézus nevét inkább a világ (Jézus Krisztus szupersztár címő film 
kapcsán) vagy különbözı - ’keresztyénnek nevezett” - szervezetek említik néhányszor, 
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és ık sem úgy, ahogyan arra İ méltó lenne. A magukat evangéliuminak tartott 
közösségek „nagy” szolgálóinak nevei ezzel szemben oldalakat töltenek meg. Jézus 
ilyen esetre mondja, hogy „Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat!” Kinek a 
neve kerül tehát felemelésre és megdicsıítésre valójában?  
 
Ez egy költıi kérdés volt csupán? Nem kellene ennek így lenni!  
 
Nem bőn az egyházban sem, ha valaki ’nagy’ akar lenni, de ne a világ értékrendje 
szerint, hanem Jézus szavai szerint. Az Úr örülne neki, ha az utolsó ítéletkor minél 
több hívıhöz így szólhatna:  
 
„… Jól vagyon jó és hő szolgám, kevesen voltál hő, sokra bízlak ezután; menj be a te 

uradnak örömébe.”   (Máté 25.21.) 
 
Vigyázzunk! Véletlenül se tévesszük össze a szolga és az úr szerepét, ami sajnos 
megtörténik idınként az egyházban, hanem valósággal szolgák maradjunk. 
 
Az Atya féltékeny az İ dicsıségére. A dicsıségét senki másnak nem adja. Ha valaki 
mégis felmagasztalja magát, akkor İ fog gondoskodni róla, hogy a magukat 
felemelıknek megaláztatásokban legyen részük. Az ige ezzel szemben azt ajánlja 
mindenkinek, hogy aki ’nagy’ akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája – 
valósággal. Alázza meg ezért magát mindenki, mint ahogyan Jézus is tette a szolgálata 
kezdetekor, hogy az Úr legyen az, aki felmagasztalhasson mindenkit. 
 
Az Úr vágya az, hogy minél több ’nagy’ szolgáló legyen, de az İ értékrendje szerint 
és nem a világ értékrendje szerint. Az Övé kell, hogy legyen minden dicsıség, mert 
egyedül csak İ méltó rá. 
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