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8. Szolgálat, evangelizáció 
 

 

Ebben a tanításban bemutatjuk, hogy a keresztény élet nem tétlen élet. Isten mindenkit 

tevékeny cselekvésre hívott el az Ő országának munkálásában. Mindenkinek különböző 

ajándékokat adott és elhívást, amit csak az tud betölteni, aki kapta. Ezért minden hívőnek 

alapvető feladata, hogy megtalálja elhívását és megcselekedje azt. 

 

   

1. Mentalitás, hozzáállás 
 

Szolgáló szív.  

Jézus: Mk 10:45 

Pál: 1Kor 9:19 

Aktív, kreatív – jó  

Passzív, néző – nem jó 

Nem önmagamnak élek. Dolgom van a földön! 

Istent szolgálom! Mindent Istennek, Istenért, Istenben teszek! 

 

2. Hogyan? 
 

Istennel együttműködve! 

Jn 5:17-20  (A fiú, mint Isten gyermeke én is lehetek!) 

 A fiú semmit sem tehet, csak ha látja az Atyát 

 Az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki 

Jn 5:30  Nem a magam akaratát keresem, hanem Istenét 
 

Jn 14:10-12     Jézusban az Atya cselekszik 

Jn 14:20-23    Aki hisz (megtartja Jézus beszédét), annak kijelenti magát az Atya, és Jézus 

      és az Atya lakozást vesz benne 

2Kor 5:14-21  Mint új teremtményekre: ránk bízta a békéltetés igéjét 

 

Feladatom: minden módon közelebb vinni az embereket Istenhez. 

 

3. A gyakorlat 
 

Isten szolgálata rendkívül sokrétű és igen izgalmas kaland, amire minden újjászületett 

ember meg van hívva. Isten országának építésére nemcsak a papok, lelkészek, 

közösségvezetők, főállású munkatársak alkalmasak, hanem minden hívő, függetlenül 

családi állapotától vagy munkahelyi elkötelezettségeitől. Az Úr abban az állapotban hív 

aktív cselekvésre, amiben vagy.  
 

Nem mindenkinek ugyanaz a feladata Isten Országának építésében, de mindenkinek van 

feladata. Mindenki ajándékokat kapott Istentől, amit csak az tud használni, aki kapta  

(Ef  4, 7; 1Kor 12, 7). Fontos tehát, hogy felismerjük és felfedezzük ajándékainkat és 

képességeinket. Vannak olyanok, akik az emberek számára „láthatatlan” módon  

szolgálnak – pl. belső szobájukban éjjel nappal imádkoznak és közbenjárnak Isten előtt. 

Mások nyilvánosan tanítanak és igét hirdetnek. Ismét mások gyakorlati feladatokban 

segédkeznek (termek előkészítése, szervezési feladatok,  villanyszerelés, főzés és a 

közösség életéhez szükséges megannyi feladat). Vannak akik lelkigondoznak és 
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embereket építenek fel romjaikból. Vannak, akik zenével vagy a művészetek más ágaival 

szolgálnak Istennek és az embereknek. És vannak akik külföldre utaznak 

misszionáriusként… A sort lehet folytatni. Az egyházban számtalan közösség működik, 

amelyek elhívásukban és irányultságukban különböznek. Sőt, gyakran egy közösségen 

belül is megtalálható a szolgálatok igen széles skálája. Minden hívő számára ott van a 

hely, az alkalom és a lehetőség, hogy a neki adatott kegyelem mértéke szerint részt 

vegyen Isten Országának munkálásában. A következő tanításban konkrétabban fogunk 

felsorolni szolgálati területeket.   
 

Hogyan kezdjem el? 

Amire a kezem rátalál, tegyem meg Krisztusban, és velem lesz az Úr. Kis dolgoktól a 

legnagyobbakig. A Krisztus által kimondott igazság itt különösen érvényesül: aki a kis 

dolgokban hűséges, hű lesz a nagyokban is! 

Fogj tehát hozzá bátran! Aktívan és kreatívan! 


