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Jézus azt mondta: "kövess engem" (Lukács 9.23) 
 
Pál azt mondta: "Kövess engem, ahogyan én követem a Krisztust" (1 Kor. 11.1; Fil. 3.17) 
 
Pál apostol szavaiból azt látjuk, hogy a Szent Szellem elvárja minden istenfélő szolgálótól, 
hogy képes legyen ezt mondani mindazoknak, akik felé szolgál. Sok igehirdető ezt mondja: 
"Ne engem kövess, hanem Krisztust kövesd". Ez nagyon alázatosan hangzik, de ez egy 
kifogás, hogy takargassák vele a bukott életüket és ez teljesen ellentétes a Szent Szellem 
tanításával. Csak azt a szolgálót tudom tisztelni és követni, akik ezt tudják mondani: "Kövess 
engem, ahogyan én követem a Krisztust". Sajnos azt kell mondanom, hogy kevés ilyen 
igehirdető van ma. Pál a megtérése előtt teljesen rossz úton járt. Isten azonban megváltoztatta 
őt és egy csodálatos példaképpé tette, hogy mások kövessék őt, annak ellenére, hogy nem volt 
tökéletes (lásd Fil. 3.12-14). A legjobb keresztyén sem tökéletes a világon, de törekszik arra, 
hogy tökéletes legyen. Ezért, még ha teljesen bűnös ember voltál is a múltban, Isten annak 
ellenére tud példaképpé tenni mások számára, hogy kövessenek téged. Hét jellemzője van 
annak, amit felkutattam, amivel egy szolgálónak alapvetően rendelkeznie kell ahhoz, hogy 
tisztelni és követni tudjam őt, mint példaképet: 

 
1. Alázatosnak, megközelíthető embernek kell lennie. Jézus szelíd és alázatos szívű volt 
(Máté 11.29). Az emberek bárhol és bármikor elérhették őt. Nikodémus a saját házában éjjel 
látogathatta meg őt és bárki bármikor megszólíthatta Jézust nyilvános helyeken. Jézus 
alázatossága tette lehetővé, hogy a szegényeknek hirdesse az evangéliumot (Lukács 4.18). Pál 
alázatos ember volt, aki hamar beismerte a hibáit és azonnal bocsánatot kért (Ap.csel. 23.1-
5). Csak azokat a szolgálókat követem, akik nem tesznek különbséget gazdagok és szegények 
között, akikről nem „sugárzik a felsőbbrendűség”, akik gyorsan bocsánatot kérnek a hibáikért, 
és akik mindig megmaradnak testvérnek, mint bárki más. 
 
2. Olyan valakinek kell lennie, aki sosem kér pénzt senkitől – sem magának sem a 

szolgálatára – és aki egyszerűen él. Ha bármilyen önként felajánlott adományt kap (mint Pál 
is – Fil. 4.16-18), azt csak olyan emberektől fogadja el, akik nála gazdagabbak – és sosem a 
nála szegényebbektől. Jézus sosem kért pénzt senkitől sem magának, sem a szolgálatára. Pál 
csak olyanoktól kapott adományt, akik nála gazdagabbak voltak (Lukács 8.3). Jézus és Pál is 
egyszerűen éltek. Csak olyan szolgálókat követek, akiknek ugyanolyan a magatartása, mint 
Jézusnak és Pálnak volt a pénzzel és az anyagi dolgokkal kapcsolatban. 
 
3. Jó bizonysága legyen annak, hogy ő egy istenfélő ember. Szükséges, hogy úgy ismerjék 
őt, mint istenfélő, becsületes embert, akinek szenvedélye a szentségben járás – aki nem keresi 
a maga hasznát semmiben, aki uralkodni tud a nyelvén (Jakab 1.26; Efézus 4.26-31), 
könyörületes azokhoz, akik elbuknak, és akik sosem dicsekednek az imájukkal, a 
böjtölésükkel és az adományukkal (Máté 6.1-18). Teljes tisztaságról kell tanúbizonyságot 
tennie minden fiatal és idős asszony felé (1 Timótheus 5.2). Csak azokat a szolgálókat 
követem, akik életének ilyen istenfélő illata van. 
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4. Istenfélő életben kell felnevelnie a gyermekeit. A gyermekeinek úgy kellene követnie őt, 
mint ő követi Krisztust. A Szent Szellem mondja, hogy senki sem lehet elöljáró egy 
gyülekezetben, ha először a saját gyermekeit nem vezeti el egy istenfélő életre (1 Timótheus 
3.4-5; Titus 1.6). A gyermekeink jobban ismernek minket mindenki másnál, mert ők 
folyamatosan látnak otthon. Ha ők azt látják, hogy otthon egy istenfélő életet élünk, akkor ők 
is teljes szívvel követni fogják az Urat. Csak azokat a szolgálókat fogom követni, akik úgy 
nevelték fel a gyermekeiket, hogy azok istenfélők, alázatosak és tisztelnek minden embert.  
 
5. Olyan valakinek kell lennie, aki Isten teljes tanácsát hirdeti félelem nélkül. Hirdetni 
kell mindent, ami az Újszövetségben írva van: minden parancsolatot, minden ígéretet, 
anélkül, hogy emberek tetszését keresné. (Ap.csel. 20.27; Galatabeliek 1.10). Ha a Szent 
Szellem valóban felken folyamatosan, akkor Jézushoz és Pálhoz hasonlóan az üzenet mindig 
kihívó és bátorító lesz. Csak az olyan szolgálókat követem, akikben érzékelem Isten 
felkenetését, amikor beszélnek. 
 
6. Szenvedélye kell, hogy legyen olyan helyi gyülekezet építése, ami kiformálja Krisztus 

testét. Jézus nem csak azért jött a földre, hogy megmentse az embereket minden bűntől, 
hanem azért is, hogy felépítse az Ő gyülekezetét – mint egy testet, ami kiformálná Őt (Máté 
16.18). Pál szenvedélye azt volt, hogy olyan helyi gyülekezeteket plántáljon, amelyek 
mindenhol úgy működnek, mint Krisztus teste (Efézus 4.15-16), és keményen munkálkodott 
ennek érdekében egész életében (Kolossé 1.28-29). Csak azokat a szolgálókat követem, akik 
keresik a lehetőséget, hogy helyi gyülekezeteket építsenek, amelyek Krisztus teste 
kifejezéseként működnek. 
 
7.  Legalább néhány munkatársat fel kell emelnie, akik az ő látásával és szellemével 

rendelkeznek. Egy istenfélő igehirdető mindig figyel arra, hogy  az életét megőrizze tisztán 
és az Úrról tegyen bizonyságot a következő generáció számára. Jézus 11 tanítványt képzett 
ki, akik magukba szívták az ő szellemét, az életét az ő példája alapján, hogy folytassák az ő 
munkáját. Pál felkészítette Timótheust és Titust, akik az alázatosság és önzetlenség szelleme 
szerint éltek és folytatták az ő munkáját (Fil. 2.19-21; 2 Korinthus 7.13-15). Csak olyan 
igehirdetőket követek, akik felemeltek legalább néhány olyan munkatársat, akik a fenti 
tulajdonságokkal rendelkeznek. 
 
Ha Jézus arra hívott el, hogy igehirdető legyél, imádkoznod kell azért, hogy felkenjen a Szent 
Szellemével folyamatosan és képessé tegyen arra, hogy rendelkezzél minden fent felsorolt 
jellemzővel, úgy hogy példakép legyél mások számára, hogy kövessenek téged.  

A keresztyénségnek ebben a megalkuvó és elvilágiasodott napjaiban az a kihívás az 
igehirdető felé, hogy biblikus szintre felemelje a keresztyén élet és szolgálat normáit a 
gyülekezetben. Az Úr segítsen minket ebben. Ámen. 
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