
Teljes idejű szolgálók vagy béresek? - Abonyi Sándor 

 

A címben szereplő két megnevezés magyarázatra szorul. Egyházi körökben elterjedt a 
„teljes idejű szolgáló” megnevezés, ami alatt azt értik, hogy valakinek nincs polgári 
foglalkozása, hanem „teljes idejében” egyházi szolgálatban áll. Az ilyen személyek 
lehetnek misszionáriusok, valamelyik felekezet intézményi alkalmazottai, vagy 
leggyakrabban a hívőkkel  közvetlen kapcsolatban lévő helyi gyülekezetek pásztorai. 
Elég sokan vannak, sokan öltözetükkel is megkülönböztetik magukat a hétköznapi 
hívőktől: ők a „hivatásos” papság, papi szolgálók. Ezzel automatikusan „hivatásosokra” 
és „laikusokra” osztják Isten népét. Mindezekkel a fogalmakkal igei alapon nem sokat 
tudunk kezdeni. Ahhoz pedig, hogy közelebb jussunk a probléma megértéséhez és igei 
alapon történő tisztázásához, szükséges, hogy igeileg is beazonosítsunk dolgokat. Az 
Ige az Ef. 4:11-ben említ apostolokat (küldötteket vagy „misszionáriusokat), prófétákat, 
evangélistákat, pásztorokat és tanítókat, mint Jézus által adott Pünkösd utáni szolgálati 
ajándékokat, akik elhívásuk szerint különböző kegyelmi ajándékokkal szolgálnak. A 
helyi gyülekezetek vezetőiként pedig a véneket, vagy presbitereket említi az Ige, minden 
helyi gyülekezetben többet (Ap.csel. 14:23; 20:17; Jakab 5:14). Amikor az Ige a nyájért 
való felelősségről beszél, akkor megkülönböztet „pásztorokat” és „béreseket.” 

A béres fogalmával találkozunk a tékozló fiú történetében is, ahol szerepel az apa, a két 
fiú és a béresek. A béresek megegyezés szerint napi vagy heti fix bérért dolgoztak, 
aminek nagyságát az határozta meg, hogy milyen ellátást kaptak mellette: szállás, koszt, 
ruha stb. A béresek felelőssége csupán annyi, hogy a munkáltató által kiadott feladatokat 
tisztességgel elvégezzék. Semmi felelősség ezen kívül nem terheli őket. A munkáltató 
felelőssége egy vállalkozás sikere és az alkalmazottaiért, azaz béreseiért való felelősség. 
Ma az emberek általában havi fix fizetésért dolgoznak valamelyik munkáltatónál, igei 
értelemben ők béresnek tekinthetők.  

Az Újszövetség időszakában, akik befogadták az Urat és a Szent Szellem által 
újjászülettek azok a János 1:12-13 szerint fiakká, ezzel együtt papokká váltak. 
Értelmetlen tehát hivatásos (teljes idejű, főállású) és laikus szolgálókról beszélni, mert 
minden újjászületett hívőnek papi szolgálata van (1 Péter 2:5, 9). Az, hogy valaki igazi 
pásztorként vagy béresként viselkedik-e az attól függ, hogy milyen a viszonya a pénzhez 
(mammonhoz); a pénztől függ-e a szolgálata vagy az Úrtól és vállal-e felelősséget 
másokért:   

„Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig és aki nem 

pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és 

elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut 

el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.” (János 10:11-13)   

Ha egy szolgáló ma rendszeres havi fizetést kap (mindegy honnan) és semmilyen – 
megélhetést biztosító - polgári foglalkozása nincs, akkor ő a pénz (mammon) és nem 
Isten szolgája. Az Atya megígérte, hogy gondoskodik az övéiről, ezért akik neki 
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szolgálnak, azoknak Ő betölti a szükségét. Ezért igeellenes anyagi jellegű kérésekkel 
emberekhez fordulni és adományokat kérni bármilyen szolgálatra. Nem látunk erre 
egyetlen példát sem az Újszövetségben, hogy Jézus vagy az apostolok ezt tették volna. 
Imában viszont lehet buzgón esedezni a mennyei Atyához, hogy töltse be a szükségeket. 
Majd az Úr mozdít embereket a Szent Szellem által, hogy betöltse a szolgáló szükségeit. 
Ez az újszövetségi minta. 

A nyájért való felelősség a másik szempont, ami szerint a szolgálók lehetnek pásztorok, 
de csupán béresek is. Az igazi pásztorok jellemzője az Ige szerint az, hogy életüket adják 
a juhokért, megvédik őket a saját életük árán is. Ha jönnek a "báránybőrbe bújt 
farkasok", akkor leleplezik őket, ellenállnak nekik és elkergetik őket. Az igazi pásztorok 
ezt teszik. Ha azonban hagyják szabadon garázdálkodni a báránybőrbe bújt farkasokat 
a nyájuk között, akkor ők csak béresek, akármit is gondolnak magukról, vagy mások 
róluk. 

Világosan kell látni, hogy akit az Úr elhív és a Szent Szellem beleköltözött, az teljes 
idejű szolgáló: otthon a családban, a munkahelyen, bárhol máshol, mert a benne lakozást 
vett Szent Szellem bizonyságot akar tenni folyamatosan a Krisztusról. Egy igazi 
keresztyénnek, azaz Krisztust követőnek folyamatosan világítania kell ebben a sötét, 
gonosz világban, a benne lakozó krisztusi természet által. Igei értelemben Isten minden 
elhívott gyermeke tehát teljes idejű szolgáló, akár tudatában van ennek, akár nem!! Ezt 
tudatosítani kell magunkban és e szerint kell élni az életünket mindennap és mindenhol, 
függetlenül attól, hogy van-e polgári munkahelyünk vagy nincs. 

Sokan vágynak ma rá és sok fizetett szolgáló, azaz béres van ma az egyházban, de ez 
egyáltalán nem igei. Ez egyenesen következik a rossz felekezeti és gyülekezetvezetési 
(egyszemélyes pásztori) gyakorlatból, ahol a gyülekezetek is világi hierarchikus 
szerveződési gyakorlatot követnek, ellentétben az Igével, ahol minden helyi 
gyülekezetben több presbiternek (pásztornak) kellene lenni, az első apostolok által adott, 
újszövetségi minta alapján. Nekem is volt egyszemélyes pásztori megbízásom, de 
kezdettől fogva nem gyakoroltam, mert akár munka mellett, akár teljes időben ez egy 
betölthetetlen szolgálat, ami ellentmond az Igének. Nem véletlen, hogy sok főállású 
pásztor kiég, többen meg is betegszenek vagy idő előtt meghalnak. 

Egy személyes példát hadd mondjak el, ami jól szemlélteti a szolgálók rossz 
gondolkozásmódját erről a kérdésről. Egyik alkalommal gyülekezetvezetőkkel voltunk 
közösségben, ahol volt fizetett teljes idejű egyszemélyes pásztor, munkája mellett 
egyszemélyes pásztori szolgálatot betöltő szolgáló és többen presbiterek is a mi 
gyülekezetünkből, ahol nem volt egyszemélyes pásztor és fizetett szolgáló; mindenki 
dolgozott a szolgálata mellett. Érthető módon elkezdtek panaszkodni azok a szolgálók, 
akik a munkájuk mellett végeztek egyszemélyes pásztori szolgálatot, és kifejezték 
vágyukat, hogy teljes idejű, fizetett szolgálók szeretnének lenni, mert a munka mellett 
nagyon kevés idejük marad az Úrra. Ma sok esetben már 20-25 fős gyülekezeteknek is 
fizetett, teljes idejű pásztor szolgálója van. Ezért rengeteg fizetett, teljes idejű szolgáló 
van az egyházban teljesen feleslegesen megterhelve a gyülekezeteket. 
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Az említett összejövetelen jelenlévő szolgálók a világi munkahelyen eltöltött időre úgy 
tekintettek, mint egy elvesztegetett idő, amire csupán a család eltartása miatt van 
szükség. Ezt tapasztalva szükségesnek tartottam elmondani, hogy annak ellenére, hogy 
személy szerint akkoriban egy multi cégnél dolgoztam, teljes idejű szolgálónak 
tartottam magam. Magamra nézve én mindig a „páli utat” követtem, és ennek 
megfelelően, ha a munkahelyemet az Úrtól vettem, akkor ott is szolgálatom volt, ahol 
volt lehetőségem világítani minden nap. Ezért a munkahely az egyik fő szolgálati 
területem volt, ahol lehetőségem volt megélni az igét munka közben minden nap, 
betöltve az oda vonatkozó igei igazságokat! Isten nem akar kivenni minket a világból, 
hanem azt akarja, hogy só és világosság legyünk ebben az elvetemült és gonosz világban 
(János 17:15; Máté 5:13-14). 

Az egyházban sokan a vének fölé helyezve magukat (lásd. 1 Sámuel 8:4-6) „királyok” 
akarnak lenni és Dávid királyt tekintik példaképüknek, ami teljes félreértés! 

A jelenlegi zavaros állapotot leíró hosszú bevezető azért volt szükséges, hogy vegyük 
észre, milyen erősen bevésődtek a szolgálók gondolkozásába az atyai hagyományok, de 
fel kell ébredni, mert a mai időkben egy jobb szövetségben élhetünk, ami világos mintát 
ad a szolgálók igei gyakorlatára, ami rendkívül egyszerű. Az Újszövetség időszakában 
a legfőbb példaképünk az Ige szerint maga Jézus, és utána Pál apostol! Még sosem 
hallottam egyetlen szolgálót sem arról beszélni, hogy Pál apostolt tekinti példaképének, 
vagy úgy beszélne róla, mint a szolgálók példaképéről. Kell, hogy legyen példaképünk! 
Jézus mindenben példát adott nekünk, hogy Őt kövessük. Keresztyénnek lenni azt 
jelenti: Krisztust követni. Jézus az elsődleges példaképünk! Az Ige azonban más 
újszövetségi példaképről is beszél, amit a keresztyén szolgálóknak, hívőknek követni 
kell. 

Pál szolgálatát és életét az Ige a legnagyobb részletességgel írja le, ezért jó, ha 
figyelmesen tanulmányozzuk az életét és őt tekintjük példának az életünkre és a 
szolgálatunkra nézve.  

Pál példaként szolgál a következőkre: 

- a Pünkösd után elhívott apostolok mintája (Ap.csel. 1:26; 1 Kor. 9:1-2; 2 
Kor.1:1), 

- a Szent Szellem választotta el őt az apostoli munkára (Ap.csel. 13:2), 
- nem volt kisebb a fő-fő apostoloknál (2 Kor. 11:5), 
- óriási munkát végzett el a Római birodalom négy tartományában gyülekezeteket 

alapítva: minden általa alapított gyülekezetben több presbitert állítottak be; sehol 
nem volt a mai értelemben vett egyszemélyes pásztor, 

- a gyülekezetek működését segítő levelei az Újszövetség 2/3-át teszik ki, 
- ezzel együtt nem volt „teljes idejű”, fix fizetéssel rendelkező szolgáló, azaz béres, 

hanem időnként a tanult szakképzettségét felhasználva sátorkészítéssel 
foglalkozott és esetenként a szolgálótársairól is maga gondoskodott (Ap.csel. 
20:33-34), 



4 

 

- esetenként támogatták szolgálatát gyülekezetek, de mindig ügyelt arra, hogy 
egyetlen gyülekezetet se terheljen meg, ezzel is példát akart adni (2 Thessz. 
3:8). 

Pál mindezekkel együtt maga kéri meg a kora keresztyéneit és szolgálóit, hogy az ő 
példáját kövessék. Timótheusról, a szellemi fiáról és szolgálótársáról, aki követte Pál 
példáját, így ír:  

„Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, 
hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, stb.” (2 
Tim. 3:10-11)  
 
A korinthusi gyülekezetnek ezt írja: „Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.”  
(1 Kor. 11:1)   

A thesszalonikai gyülekezetnek arról ír, hogyan munkálkodott közöttük és miről ismerik 
meg azokat, akik hamis szolgálók: 

"Parancsoljuk pedig nektek, testvérek, a mi Urunk, a Messiás Jézus nevében, 
magatokat rendbeszedve távolodjatok el minden olyan testvértől, aki fegyelmezetlenül 
jár, és nem aszerint a hagyomány szerint, amelyet átvett tőlünk. Mert magatok is 
tudjátok, hogyan kell minket utánozni, mert mi nem viselkedtünk fegyelmezetlenül 
köztetek, sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem mindvégig fáradozással és 

bajlódással éjjel és nappal dolgoztunk, azért, hogy ne terheljünk meg senkit közületek. 

Nem azért, mert nincs rá szabadságunk, hanem hogy önmagunkat példaképül adjuk 

nektek, hogy utánozzatok minket. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, ezt 
parancsoltuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, 

hogy némelyek fegyelmezetlenül járnak közöttetek, semmit sem dolgoznak, hanem 

hasztalanul fontoskodnak. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk és intjük őket a mi 
Urunk, a Messiás Jézus által, hogy nyugalommal dolgozva a maguk kenyerét egyék!"  
(2 Thessz. 3:6-12 – Névtelen Biblia) 
 
Pál kijelentése nagyon erőteljes. Az Úr Jézus nevében parancsba adta, hogy a rájuk 
hagyományozott, azaz el nem hagyható szokást, a munkaalapú szolgálatot, az ő 
példáját kövessék. A parancs komolyságát fejezi ki, amikor ezt mondja: „aki nem 
akar dolgozni, az ne is egyen,” és akik nem e parancs szerint járnak el, azok 
parancsmegtagadók! A fegyelmezetlennek fordított szó egy katonai kifejezés - a 
Károli fordítása szerinti rendetlen szó nem a legkifejezőbb -, pont ezért használja a Szent 
Szellem a parancsmegtagadók szót azokra, akik nem munka mellett követik Jézust!  
 
Pál parancsának csak akkor van értelme, ha ezt egy alapelvnek tekintjük az 
újszövetségi szolgálókra nézve. A Szent Szellem – kivételesen - vezethet úgy 
embereket, hogy gazdag hívők a vagyonukból szolgáljanak bizonyos szolgálók felé, 
de ez mindig Szellemi indíttatásra kell, hogy történjen és a szolgáló sosem kérhet 
adakozást a szolgálatára senkitől! Így szolgáltak a vagyonos asszonyok Jézus és a vele 
lévők felé is (Lukács 8:3). Lehet támogatni anyagilag a „jól forgolódó presbitereket” 
is, „főképpen, akik a beszédben és tanításban fáradoznak” (1 Tim. 5:17), könnyítve a 
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polgári foglalkozásból származó leterheltségüket, hogy több idejük maradjon a 
szolgálatra.  
 
Fontos, hogy a szolgálóknak legyen munkahelyi tapasztalata. Amikor megtértem egy 
multi cégnél dolgoztam, és nekem nagy problémát jelentett,  hogy a teológiát végzett 
szolgálók között nem volt senki, aki polgári munkahelyen dolgozott volna, akitől 
tanácsot kérhettem volna arra vonatkozóan, hogyan éljem meg a keresztyénséget a 
munkahelyen minden nap. Ebben a helyzetben volt azonban jó dolog is, hogy csak a 
Szent Szellemre, mint tanácsosra támaszkodhattam. Sokat tanultam ebből! 
 
A CFC gyülekezeteinél Indiában ezeket a páli alapelveket követik 45 éve. Minden 
gyülekezetben többtagú presbitérium van és minden presbiternek polgári munkahelye 
van. (Az ottani alacsony keresetek mellett ez nem is működhetne másként.)  Zac Poonen 
szerint az, hogy valaki valóban teljes idejű szolgáló legyen polgári munkahely nélkül, 
mint személy szerint ő is, az rendkívül ritka (ezerből egy) és nem úgy, mint az a mai 
gyakorlatban van. 
 
Pál feddhetetlen, szent életet élt és életére ráláttak a vele utazó szolgálótársai és a hívők 
is, mert velük lakott és házanként is szolgált közöttük. Nem volt rejtett az élete és merte 
magát például állítani mások számára. A mai szolgálóknak is feddhetetlenül és szentül 
kell élni és merni példaként állítani az életüket a Krisztus útján járók számára, mert ők 
példaképei a nyájnak (1 Péter 5:3). 
 
Pálnak azon túl, hogy volt „teológiai végzettsége” (Gamáliel lábainál tanult) volt 
szakképzettsége is, amire szükség esetén támaszkodni tudott a megélhetése érdekében: 
sátorkészítő volt. Az Ige sokszor említi a szolgálók szakképzettségét: Jézus ács, Máté 
vámszedő, Péter és András halászok, Lukács orvos, Priszcilla és Akvilla sátorkészítők, 
Lídia pedig bíborárus volt stb. A zsidók gyakorlatias gondolkozású emberek voltak. A 
rabbiknak volt egy mondása: „Aki nem tanítja a fiát szakmára, tolvajnak neveli őt.” Ez 
elgondolkoztató! 
 
Személy szerint 20 évig részese voltam egy helyi gyülekezet többtagú presbitériumának, 
ahol nem volt külön pásztor, és mindenkinek volt szakképzettsége és polgári 
foglalkozása a gyülekezeti szolgálat mellett. Sosem panaszkodtak a szolgálók 
túlterheltségre! Tudatosan igyekeztük követni az igei alapelveket, amit igyekeztünk 
mások figyelmébe is ajánlani, de be kell vallani nem sok sikerrel. Egyet azonban 
biztosan állíthatunk - a hibák ellenére is - , hogy ezek az igei alapelvek a gyakorlatban 
nagyon jól működnek, és ennél hatékonyabb megoldás nincs. Isten jót akart nekünk, 
amikor ezeket a parancsolatokat adta. 
 
Ez a fajta gyakorlatias gondolkozás ma is szükséges. Nem lenne szabad úgy képezni 
szolgálókat, hogy ne szerezzenek valamilyen polgári szakképesítést, ami a 
megélhetésüket biztosítja. Így tudják az anyagi függetlenségüket biztosítani és többen 
szolgálva Igével egy-egy gyülekezetben bátran szólhatnák a „kemény beszédet” is, mert 
ha otthagynák is őket a hívők emiatt, ahogy Jézust is otthagyták, akkor sem maradnának 
kenyér nélkül. Ha nincs egy szolgálónak polgári szakképzettsége, akkor ő kiszolgáltatott 



6 

 

lesz, mert meg kell alkudnia az Igével és a viszkető füleknek kell prédikálnia,  
csecsemőkorban tartva a hívőket, hogy el tudják tartani őt, az egzisztenciájának féltése 
nélkül.  
 
Fontos megemlíteni az ószövetségi Lévita papsággal kapcsolatos „tizednek” az 
újszövetségi időben való káros alkalmazásának gyakorlatát, mivel az az egyszemélyes 
pásztori rendszerre épülő intézményes gyülekezeti rendszer ószövetségi típusú - főpap 
és templom - gyakorlatát erősíti a szegények szükségeire való adakozás helyett. Az 
újszövetségi gyülekezetek működési gyakorlatával kapcsolatban az Ige sosem említ 
tized adakozást, annál többször említi viszont a szegények szükségeire való gyűjtést ill. 
adakozást. Az első 12 apostol és később Pál is a jeruzsálemi szegények szükségeire  
szervez gyűjtést (Ap.csel. 4:34-37; 1 Kor. 16:1-3) 
 
A fentiekben leírt rossz gyakorlatok károsak Isten tervére nézve, ezért a 
parancsolatoknak való engedetlenségük miatt a szolgálóknak számot kell adniuk az Úr 
előtt az utolsó napon.  
 
Az emberek hajlamosak arra, hogy túlbonyolítsák a dolgokat és emberi rendeléseket 
honosítsanak meg Isten Igéje helyett, holott az Ige nagyon egyszerű és gyakorlatias 
megoldást kínál és nincs annál hatékonyabb. Jó lenne engedelmeskedni az Igének 
mindenben, elsősorban a szolgálóknak. Az ébredés itt kezdődik! Még mindig nem késő, 
mert az Úr arra vár, hogy sokan megtérjenek ezekből a dolgokból. Nincs más, csak az 
ige igazsága, minden más meg fog égni az ítéletkor. Aki eltér az újszövetségi 
parancsolatoktól, még ha sok más szépet mond is, az akkor is tévelyeg és másokat is 
eltévelyítve hamis mintát képvisel, ami sem nem újszövetségi, sem nem ószövetségi, 
hanem arra az időszakra jellemző, amikor az ószövetségi időszak végén létrejöttek a 
zsinagógák a zsinagógafőkkel, amikor Isten már nem szólt a népéhez.  
 
Jobb most megvizsgálnia minden szolgálónak magát, mint meglepődni és 
méltatlankodva „Uram-Uram”-ot kiáltani Jézus visszajövetelekor.  
 
Minden szolgáló számadással tartozik az utolsó napon az Úr előtt, hogy 
engedelmeskedett-e ezeknek a parancsolatoknak.  
 

- § - 
 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 
honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 


