
Együtt munkálkodás a különbözőségek ellenére – Zac Poonen 

Working Together Despite Differences by Zac Poonen 

https://www.cfcindia.com/wftw/working-together-despite-differences 

Pál néhány közvetlen munkatársa, mint pl. Titus, nem voltak zsidók. Maga Pál igazi 
zsidó ember volt, a farizeusok farizeusa. Állandó útitársa azonban egy Lukács nevű 
görög orvos volt, aki megírta a Lukács evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit. A 
másik ember, akivel nagyon szorosan együtt munkálkodott, Timótheus volt, aki félig 
görög volt; az apja volt görög. Titus is görög volt. Tehát ez a négy, különböző kultúrából 
származó ember együtt munkálkodott - Pál, Titus, Timóteus és Lukács -, az Újszövetség 
evangéliumának élő demonstrációja volt, ahol a különböző nemzetiségű emberek 
egységben dolgozhattak. 

Ha csak a saját kultúránkból és nemzetiségünkből származó emberekkel vagyunk 
képesek együtt munkálkodni, akkor valami nincs rendben a keresztyénségünkkel. Ha 
maláj vagy, és csak malájokkal tudsz együtt dolgozni, akkor nem értetted meg az 
evangéliumot. Az evangélium arra ösztönözte Pált, hogy különböző nyelvű és 
különböző nemzetiségű emberekkel dolgozzon együtt. Bármilyen nemzetiségű vagy 
temperamentumú emberrel készek vagyunk együttműködni, ha Jézus igazi tanítványai 
vagyunk - akár kínai, afrikai, orosz, dél-amerikai vagy észak-amerikai, akár introvertált, 
akár extrovertált. A hívők temperamentuma és nemzetisége különbözhet, mégis szoros 
munkatársak lehetnek. Ki kell lépnünk a felekezetünk, a kultúránk szűk 
gondolkodásmódjából, hogy kényelmes módon csak a saját nemzetiségünkből származó 
és azonos temperamentumú emberekkel munkálkodjunk együtt, és meg kell tanulnunk 
együtt munkálkodni mindazokkal, akik Krisztus Testében vannak. 

Vannak sajátos tulajdonságok, amelyek bizonyos nemzetiségekre és közösségekre 
jellemzőek. Amikor azonban ezek az emberek Krisztushoz jönnek, megszabadulhatnak 
ezektől a tulajdonságoktól. Pál azt mondta Titusnak, amikor Titus Krétán tartózkodott, 
hogy az egyik krétai prédikátor azt mondta: „A krétaiak mind hazugok, gonoszak, mint 

a vadállatok, lusták és falánkak” (Titus 1:12). Ez igaz lehetett. Amikor azonban egy 
ilyen krétai Krisztushoz jön és megtelik Szent Szellemmel, nem lesz hazug vagy gonosz, 
és nem fog úgy viselkedni, mint egy vadállat, nem lesz lusta és nem lesz falánk. Sosem 
szabad tehát megítélnünk egy embert a nemzetisége vagy a közössége alapján. Ha 
előítélettel vagyunk bármelyik keresztyénnel szemben a közössége miatt, akkor 
szellemileg szegények maradunk. 

Isten szellemileg rendkívül gazdaggá tett engem a különböző nemzetiségű és közösségű 
emberekkel - kínaiakkal, afrikaiakkal, különböző fajtájú indiánokkal, európaiakkal, 
amerikaiakkal stb. - való közösség révén. Tudd meg, hogy az istenfélelem egyetlen 
nemzetben sem található meg. Észrevettem, hogy bizonyos gazdag országokból 
származó emberek nagyon arrogánsak. Az igaz hívők azonban azokból az országokból 
is szerények. Tehát a krétaiak lehetnek hazugok, de a krétai keresztyének nem lehetnek 
hazudozók. Egyes közösségek emberei nagyon rossz családi értékekkel rendelkeznek. 
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Az említett közösségek keresztyéneinek azonban nem feltétlenül kell hasonlítaniuk a 
többiekhez. Tehát soha nem szabad egy keresztyén embert megítélnünk a közössége 
alapján, ahonnan származik. Ő egy új alkotás. Ezért Pálnak nem okozott gondot, hogy 
legközelebbi munkatársai más nemzetiségűek legyenek. 

Ha nem vagy hajlandó olyan emberekkel dolgozni, akik Krisztus Testében különböznek 
tőled, akkor nem leszel képes teljesíteni Isten életedre vonatkozó tervét. Isten ebben az 
esetben nem fogja megmutatni neked, hogy kik legyenek a munkatársaid, mert Ő azt 
akarja, hogy más nemzetiségű emberekkel vagy India másik részéről származó 
emberekkel is együttmunkálkodjál, és Ő úgy értékeli ezt, hogy nem vagy hajlandó 
elfogadni az Ő tervét. 

Sok olyan téves hozzáállás van bennünk, amelyet le kell rombolni, mielőtt bármilyen 
megkülönböztetés nélkül együtt dolgozhatnánk másokkal Krisztus Testében. Ha 
szívesebben dolgozunk hozzánk hasonló emberekkel, akkor nem fogjuk megtapasztalni 
Isten vezetését. Lehet, hogy magunk választjuk meg munkatársainkat, és azt 
mondhatjuk, hogy az Úr elvezetett hozzájuk - de ez nem lesz igaz, mert a saját testi 
előítéleteink vezettek minket. Azért választottuk őket, mert azonos értelmi szintűek, 
vagy ugyanabban a közösségben voltak, vagy ugyanolyan temperamentumúak, mint mi. 
Az ilyenfajta egységnek helye van egy házasságban, de amikor Isten munkáját 
végezzük, akkor nyitottnak kell lennünk bárki felé, akit Isten munkatársunknak választ. 
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