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Az apostoli gyülekezetplántálás
tíz fontos alapeleme
az ApCsel 19. fejezete alapján
Írta: George O. Wood
Tekintsük meg egy olyan gyülekezet plántálás tíz alapelemét, melyeket az ApCsel
19-ben találunk, és amelyek felráztak egy egész várost!
Az ApCsel 19. részében Lukács beszámol a keresztény történelem legsikeresebb
gyülekezetplántálásáról. A plántálás 12 szellemileg alvó állapotban lévő tanítvánnyal
kezdődött, és 30 hónapon belül olyan mértékben megnőtt, hogy egy 25.000 fős hangos
tömeg gyűlt össze egy szabadtéri színház területén, hogy tüntessenek a zsendülő korát
élő egyház ellen, amely miatt a pogány gazdaság az összeomlás szélére került.
Ha ma hasonló helyzetben lennénk, az összes olyan bűnre épülő iparág, mint a
pornóipar, az erkölcstelen TV show-k, a dohány- és az alkohol mágnások (csak hogy
egy párat említsünk) – hasonló vehemenciával reagálnának az evangélium növekvő
áradata ellen a mostani világi kultúrában.
Az efézusi gyülekezet plántálás, amelyet Pál apostol vezetett, hasznos listát nyújt
számunkra, ha fel akarjuk mérni saját próbálkozásainkat arra nézve, hogyan vigyük
el az evangéliumot csaknem 18.000 olyan városba Amerika területén, ahol még nincs
gyülekezete az Assemblies of God egyházának.
Nézzünk akkor tíz olyan alapelemet, amelyeket az ApCsel 19-ben találunk, és amelyek
felráztak egy egész várost.

1. Időzítés
Második missziós útja kezdetén Pál el
akart menni Ázsia római tartományába,
de a Szentlélek megakadályozta őt ebben
(ApCsel 16:6). Ázsia kulcs jelentőségű
városa Efézus volt, teljesen érthető,
miért akart Pál odamenni. Stratégiája a
városi területek megcélzására alapult,
és ezekből a népességi gócokból
szándékozott újabb gyülekezeteket
létrehozni szerte a város környékén.
Röviden megállt Efézusban, amikor
második utazásának már majdnem a végén járt és megígérte: “Ismét visszatérek
hozzátok, ha az Isten úgy akarja.” (ApCsel 18:21). Csak az eseményeket visszanézve
értjük meg, miért akadályozta meg őt a Szentlélek abban, hogy korábban menjen el a
városba.
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Első missziós útján gyülekezeteket plántált Efézustól keletre. Második útján pedig
gyülekezeteket alapított a várostól nyugatra. Mikor végül Efézusba ért, harmadik
missziós útja alkalmával, egyenlő távolságban volt mind a keleti, mind a nyugati
gyülekezetektől. Tökéletes helyzetben volt ahhoz, hogy leveleket és futárokat
küldhessen mindkét irányba, melyek által ezek a szárnyaikat bontogató közösségek
megerősödhettek, és a tanításban valamint a keresztény gyakorlatban is szilárdan
megmaradhattak.
Mindezek mellett a Szentlélek tudta, hogy Pálnak edzetté kell tennie „gyülekezetplántáló izmait”, mielőtt az efézusi munkába belevág. Az Igében arról beszél, hogy
„vadállatokkal küzdött Efézusban” (1Kor. 15:32). Efézus városa az addig tapasztalt
legnagyobb kihívást jelentette. Egy olyan város volt, ahol a kelet és a nyugat találkozott,
ahol a pogány istenek imádata az ókori világ hét csodájának egyikében kristályosodott
ki – Diána templomában.
E város bevétele egyáltalán nem volt gyerekjáték, és ezt a Szentlélek tudta. Így a
Szentlélek feltartóztatta Pált, hogy várjon a megfelelő időre.
Nekünk sem szabad egyszerűen beleugrani egy gyülekezet plántálásba anélkül, hogy
várnánk a Szentlélekre és megkérdeznénk: Ez a megfelelő idő? Megkaptuk a zöld
lámpát a Szentlélektől? Ez az alkalom stratégiai pillanata?

2. Sablon
A „sablon” egy olyan minta vagy séma, mely útmutatást
ad egy újabb darab vagy termék elkészítéséhez.
Egyértelműen találunk mintát abban, ami akkor történt,
amikor Pál összetalálkozott a tizenkét, akkor még csak
névleges hívővel Efézusban.
A háttér a következő. A nagy prédikátor és szónok,
Apollós, Pálnál előbb érkezett Efézusba. Apollós egy
tanult, alexandriai zsidó volt, aki nagyon alaposan
ismerte a Szentírást, telve volt buzgalommal és
megfelelő pontossággal tanított Jézusról. Mindezek
ellenére csak János keresztségét ismerte, így Priszcilla
és Akvila személyesen adtak neki egy még pontosabb
tanítást. Apollós hiányossága úgy tűnik, a Szentlélek
személye és munkájával kapcsolatos tudás hiányának
tudható be. Ezt a hiányosságot tapasztalhatjuk az
Efézusban található tizenkét hívő esetében is, akikkel
Pál találkozott. Valószínűleg ők is Apollós által
térhettek meg, hiszen ők is csak János keresztségét
ismerték.
Pál megkérdezte őket: “Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” (ApCsel
19:2) A Pál által feltett kérdés kulcs fontosságú a Szentlélek keresztség és az erő
vételének pünkösdi teológiájában. Kérdése tartalmaz egy aorisztikus participiumot
(megtérvén), valamint egy aorisztikus főigét (kaptatok-e). A görögben amikor
aorisztikus participiumot használnak egy hasonló főigével, azt jelenti, hogy a két
történés egyidejű is lehet vagy egymást követő.
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Ezt példaként, Júdás szavaiban is felfedezhetjük: „Vétkeztem (aorisztikus főige),
elárulván (aorisztikus participium) az ártatlan vért” (Máté 27:4, a cikk írójának
fordítása nyomán). Világosan látni, hogy a vétkezés és az árulás egyidejű események.
Ezzel szemben viszont nézzük meg a Máté 22:25-öt: „Megházasodván (aorisztikus
participium) meghalt (aorisztikus főige)” (a cikk írójának fordítása nyomán).
Egyértelmű, hogy a házasodás és az elhalálozás nem egy időben történt események,
hanem egymást követőek.
Az ApCsel-ben Lukács egyszer a megtérést követő eseményként írja le a Szentlélek
keresztséget (ApCsel 2:4; 8:17; 9:17), aztán vele egyidejűnek is (ApCsel 10:44–48).
Az Efézusban található tizenkét hívő Jézus követője volt, hiszen tanítványnak is
hívjuk őket. Pál nem kezeli őket úgy, mint akik még nem hívők. Csak egyet akar tudni:
Megkapták-e a Szentlelket, akár amikor megtértek, akár utána? Válaszuk: „nem”.
(ApCsel 19:2).
Első találkozásukkor Pál azonnal tudta, hol rejlik a probléma náluk – vagyis azt, hogy
Efézus nyüzsgő városának hívő közössége miért csupán 12 terméketlen tanítványt
számlál.
Pál tudta, hogy ha az efézusi gyülekezet növekedni akar, és hatalmas hatással szeretne
lenni a városra, úgy kell kezdeniük, ahogyan azt a jeruzsálemi gyülekezet is tette: a
Szentlélek keresztséget kapott tanítványi mintával. Egy teljesen feltüzelt magra volt
szükség.
G. Campbell Morgan, aki nem is volt pünkösdi hívő, így fogalmazott kommentárjában
az ApCsel-ről: „Apollós, aki zsidó volt, alexandriai, tanult, a Szentírás mestere, lélekben
buzgó, elővigyázatos a tanításban, és bátor a beszédében, mégsem tudta az embereket
tovább vezetni annál, mint ahol ő állt: sem egy méterrel tovább sem egy lábnyival
feljebb. Aztán jött Pál, és egy magasabb szintre emelte ezt a tizenkét embert, de nem
azért, mert nagyobb tudása vagy teljesebb Isten-tapasztalata volt.”
Fel kell ismernünk, hogy a gyülekezet plántálás sokkal több mindennel jár, mint
hogy ismerjük a demográfiai adatokat, a helyi vezetést, vagy hogy rendelkezünk-e a
szükséges készségekkel, ajándékokkal, anyagi keretekkel és tervekkel. A Szentlélekre
van szükségünk! Legyünk olyanok, mint Pál apostol, aki bátorkodott megkérdezni
beinduló gyülekezetének magját: “Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?”
A pünkösdi háttérrel nem rendelkezők ezt a kérdést nem teszik föl. Nekünk viszont
muszáj, ha apostoli eredményeket várunk.
Indítsunk be új gyülekezeteket a Lélekkel telt hívő-minta alapján!

3. Tanítás
Pál szolgálati módszere Efézusban a hit tartalom-alapú apologetikájára épült.
Meggyőzően érvelt (ApCsel 19:8). Röviden, ismerte a kérdéseket, amelyekre az
emberek választ vártak, és nagy lelkesedéssel válaszolta meg őket a legjobb tudása
szerint.
Bizonyos körökben szinte mindent megteszünk, hogy elérjük az embereket, de nem
vagyunk képesek igazi válaszokat adni nekik.
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Pál így tanácsolta Timóteust, aki később pásztori utódja lett Efézusban: „Igyekezz
kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall
szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság Igéjét.” (2Tim 2:15). Péter is hasonlóan
int: „legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek
a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel
tegyétek” (1Péter 3:15).
Ha szilárd gyülekezeteket akarunk plántálni, szükségünk van tartalomra. A zene, a
külső megjelenés, a barátságos légkör, a reklám mind vonzó lehet. Megközelítésünk
központjában viszont a tanítványképzés kell, hogy álljon. El kell kerülnünk azt a
veszélyt, hogy közönséget szerezzünk magunknak; mi az elhívottakat szeretnénk
megváltoztatni, hogy Jézus igazi, élő egyházát formálhassuk ez által.
Efézusban Pál kérdéseket válaszolt meg. Tudjuk, hogy három különböző helyszínen
tanított: három hónapig a zsinagógában (ApCsel 19:8), két évet Tirannosz iskolájában
(ApCsel 19:10), valamint házról házra járva folyamatosan (ApCsel 20:20).
Engem kiváltképp érdekel Tirannosz iskolája, mivel hiszem, hogy a részletek
olyasmit hoznak be a képbe, melyet a mai gyülekezetekben néha hajlamosak vagyunk
figyelmen kívül hagyni – a tanítványozási folyamat intenzitását. Nem fogsz tudni mély
változásokat előidézni az emberek életében, ha csak egy-két órát foglalkozol velük
szombat este vagy vasárnap reggel.
Az ApCsel 19:9 egy másik olvasata – amely az ún. nyugati szöveg – említést tesz azokról
az órákról, amelyekben Pál tanított Tirannosz iskolájában: délelőtt 11 és délután 16 óra
között. Ezekben az órákban Efézus városa sziesztázott. Pál viszont ezt a kulturális
okokból kihasználatlan időt aknázta ki arra, hogy hívőket tanítson, képezzen.
Adjuk össze akkor az órákat: két éven át naponta öt óra. Vegyük azt, hogy hetente ez
öt napot jelentett, és olyan négy hetet szántak vakációra egy évben. Ez összesen 1200
óra tanítás/képzés évente (5 óra naponta x 5 nap x 48 hét = 1200).
Nem csoda, hogy az evangélium szinte kisugárzott Efézusból az egész római-ázsiai
tartományba. Pál intenzíven tanított és képzett ki másokat, hogy vigyék tovább az
evangéliumot. Olyan egyházat épített ki, amely aktív munkásokból állt, és nem
olyanokból, akik csak ülnek és nézik azt a néhányat, aki szolgál.
Minden gyülekezetünknek úgy kellene magát látnia, mint egy Bibliaiskolát, amely
folyamatosan képezi a hívőket az evangelizáció munkájára. Mantránkká kell, hogy
váljon az, hogy minden tag tanuljon,
növekedjen, bizonyságot tegyen, és
elismerje a vezetést.

4. Csapat
Egész Ázsia hallhatta az Úr Igéjét (ApCsel
19:10). Hogyan? A tanítványokon
keresztül. Pálnak voltak segítői, köztük
Timóteus és Erasztusz (ApCsel 19:22).
Akiket kiképzett, vezetők lettek (ApCsel
20:17). Elhívatásában végzett szakmai
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munkája támogatta őt saját szükségleteiben és társai szükségleteiben is (ApCsel
20:34). Amikor a korinthusiaknak írt levelet Efézusból, személy szerint megemlítette
mindazokat, akik vele szolgáltak: Szosztenészt, Stefanászt, Fortunátuszt, Akhaikoszt
(1Kor. 1:1; 16:17), Apollóst (1Kor. 16:12; 2 2Kor. 8:18,19), Akvilát és Priszcillát
(1Kor. 16:19), Tituszt (2Kor. 8:16,17).
Más szavakkal élve, Pál nem magányos farkasként végezte a gyülekezet plántálást.
Személyesen tanította és képezte ki a jövő vezetőit – közben pedig szolgált. Nem
kísérelte meg, hogy egyedül végezze mindezt.
Egy várost vagy közösséget elérni – ehhez egy csapatra van szükség.

5. Verejtékes munka
Ne tévesszen meg senki: a gyülekezet plántálás (vagy bármilyen más szolgálat)
fáradságos munkával jár.
Pál a délutánjait tehát arra használta, hogy Tirannosz iskolájában tanított, az estéket
pedig arra, hogy házról-házra járt és tanított. De mit csinált délelőtt? Sátrakat készített.
A „kendők vagy kötények”, melyeket elvittek a műhelyéből (ApCsel 19:12), nem
puffok vagy fehér lenvásznak voltak, hanem üléshuzatok és munkakötények. Úgy
beszél Efézusban végzett munkájáról, hogy elmondja, fáradsággal végezte azt, és
közben sikeres „magánvállalkozóként” tevékenykedett. (ApCsel 20:34,35).
Továbbá, egy olyan városban, ahol az anyagi meggazdagodás volt az inspiráció minden
vallási szolgálatra (ezüst Diána ereklyetartók exportálása világszerte), Pál olyan vallást
hirdetett, mely nem gyűjtött ezüstöt, aranyat vagy más hasonlót.
Amikor Pál később az efézusi szolgálatát taglalja, nem a csodákra fókuszál (amelyből
bőven volt), hanem a mindennaposra. Sosem váltott pénzt csodákra, és mindig másokba
fektetett be, nem magába.
Eszembe jut egy pásztor, akinek a gyülekezete részt vett egy hosszú szolgálatban,
amelyben ételt osztottak és evangéliumot hirdettek a szegényeknek. Amikor
megkérdezték tőle, újra belevágna-e, így válaszolt: „Nem. Ez nagyon fárasztó munka.”
Nem csoda, hogy a gyülekezete nem növekszik.
A gyülekezet plántálás (vagy bármely más szolgálat) nem való azok számára, akik
„gondtalanok a Zionon.”

6. Könnyek
Sokszor annyira keményen dolgozunk a szolgálatban, hogy elveszítjük az emberek
iránti érzékenységünket. Pál dolgozott, és nagy nyomásnak volt kitéve, mégis „szolgált
az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között” (ApCsel 20:19).
Soha ne végezzük olyan megfeszített munkát, amely közben elveszíthetjük az
emberekkel való kapcsolatunkat!
Visszatekintek pásztori szolgálatomra, és a legnagyobb megelégedettséget nem
a különböző szervezeti struktúrák, a megnyert lelkek sokasága, vagy a missziók
növekedése okozta. Megelégedettségem a megváltozott, megérintett emberi életekből
fakadt.
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Lukács így jegyzi fel azt, amikor Pál egy utolsó búcsút intett az efézusi gyülekezet
vezetőségének: „Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és
csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt
viszontlátni. Azután kikísérték a hajóhoz. (ApCsel 20:37,38). Ilyen mély kapcsolatokat
és elkötelezettséget csak akkor tudunk megtapasztalni, amikor igazán mélyen szeretjük
az embereket.
Nagyon szomorúnak találom, amikor szolgálókon azt látom, hogy örülnek, ha végre
elmehetnek a gyülekezetből, vagy éppen azt, hogy a gyülekezet örül, ha egy szolgáló
távozik a hivatalából. Ez azt kommunikálja, hogy valami olyasmi hiányzott szolgálatuk
alatt, amely életbevágó egy egészséges és növekvő gyülekezet számára.
Gondoljunk könyörülettel az emberekre, mikor új gyülekezeteket akarunk plántálni.

7. Gyújtózsinór
A gyújtózsinór egy olyan gyúlékony anyag, amelyet tűzgyújtás céljából használunk.
Célja a begyújtás, lángra lobbantás.
Ez így is történt Efézusban is. Az emberek levették a Pál műhelyében található
törlőkendőket és kötényeket, ráterítették őket a beteg vagy démonizált emberekre, és
azok meggyógyultak.
Pál végezte mindazt, ami jó – tanított, dolgozott, evangelizált. De ha egy gyülekezet a
normális növekedést is meg akarja haladni, jelen kell lennie az Isteni dolgoknak is.
Mung pásztor régen az édesapámmal együtt prédikált Észak-nyugat Kínában. Amikor
az üldöztetés végre kissé alább hagyott, újrakezdte gyülekezetét 1983-ban 30 idős
emberrel. 2004-es haláláig, 96 éves korára a gyülekezet több mint 15.000 embert
számlált. Mielőtt elhunyt, megkérdeztem őt, hogy történhetett mindez. Így válaszolt:
„Hát, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké…És sokat imádkozunk.”
Aztán elmesélte mindazokat a csodákat, amelyeket az Úr tett abban a városban, ahol a
gyülekezet volt.
Jó lenne, ha mi is hasonlóan tudnánk körbeírni gyülekezet plántálásunkat és azt a
munkánkat, amelyet egy közösség újraélesztésében végzünk; nem annak fényében,
amit mi tettünk, hanem amiket az Úr tett. (ApCsel 14:27).
Az efézusi gyülekezet számára az utolsó gyufaszál az a vízválasztó pillanat volt, amikor
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hét okkult ördögűző – Szkéva zsidó főpap hét fia – megtapasztalta, hogy Jézus neve
úgy robban föl kezükben, akár egy rosszul megfogott fegyver. (ApCsel 19:13–20).
Nézzük meg ezt az anomáliát. Ez volt Pál csaknem hároméves efézusi tartózkodása
alatt a legnagyobb csoda, amit véghezvitt, és mégsem tett különösebben érte semmit.
Hatása viszont óriási volt – mind az általános nyilvánosság körében, akiket „félelem
szállt meg” a történtek miatt, mind a hívők körében, akik ezután elégettek minden
olyan okkult holmit, melyet megtérésük után nem hajítottak ki.
Amikor a Szentlélek ereje eltalál egy gyülekezetet, azt találjuk, hogy sok hívő rendelkezik
még másolatokkal az ellenség „sötét munkáiból”. Ha gyülekezeti tagjaink elhoznák
bűnös videóikat, DVD-iket, magazinjaikat, könyveiket, internetes naplóikat, alkoholos
üvegeiket, drogjaikat, mi is gyújthatnánk egy hasonló máglyatüzet. Azért tartják meg
mégis ezeket, mert nincs jelen az egyházban a Szentlélek erejének ellenállhatatlan
megnyilvánulása.
Az exponenciális növekedés beindul minden olyan gyülekezet plántálás során,
amikor csak van gyújtózsinór – egy esemény, vagy eseménysorozat, melyet csakis a
Szentlélek tud véghezvinni; egy alkalom vagy alkalmak, melyek katapultként lövik ki
a gyülekezetet egy következő növekedési szintre.

8. Tövis
A tövis az a rész, amit szívesen kihagynánk. Mindazonáltal, minden plántálás során
fogunk ilyet találni. Harmadik missziós útján, amikor Efézusban tartózkodott, Pál
Korinthusba írt levelet arról, hogy életében jelen van egy tövis, amelyet imádság
ellenére sem vesz el tőle az Úr.
Pál sosem beszél arról, milyen tövisről is van szó, és jobb is így. Mindannyiunk életében
mást és mást jelenti a tövist. Nem tudok olyan hatékony szolgálatról vagy gyülekezet
plántálásról, ahol a vezetés ne szenvedett volna valamilyen formában.
Bárcsak mondhatnék olyat gyülekezet plántálóknak,
hogy ez a munka csupa móka és kacagás, de mindig
lesz olyan nehézség és bonyodalom, melyet az Úr
nem vesz el minden imádságunk és igyekezetünk
ellenére.
Nem szabad hagynunk, hogy tövisünk megölje
missziónkat. Nekünk is lehet olyan a bizonyságunk,
mint Pálé: „Elég néked az én kegyelmem, mert az
én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor. 12:9).

9. Átvilágíthatóság
Pál így szólt az efézusi vezetőkhöz távozásakor: „Ti tudjátok, hogy az első naptól
fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész
idő alatt” (ApCsel 20:18).
Micsoda állítás! Életének nem voltak kihagyott részei, nem kért időt magára, nem
voltak bűnös korszakai, nem volt lusta, nem foglalatoskodott magával. Egész idő alatt
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dolgozott, és sosem vált olyan gyülekezet plántálóvá vagy pásztorrá, aki csak könnyű
körülmények közt akart volna munkálkodni.
Az Efézusból a korinthusiakhoz írt levelében elmondja, hogy sosem viselt álarcot
(2Kor 3:13-18). Nem volt különbség szolgálati személye és saját maga közt, vagy
ahogyan mi fogalmaznánk ma: a szószéki önmaga és mindennapos személye közt.
A gyülekezet plántálás mindig csak annyira lesz hatékony, amennyire hitelesek
a plántálói. Az a feladatunk, hogy folyamatosan úgy éljünk, hogy elmondhassuk
másoknak: „Kövessetek engem, ahogyan én is követem Krisztust” (2Thessz 3:7,9)

10. Veszély
A gyülekezet plántálók tudatában vannak a veszélyeknek is. Pál egyértelműen látta
őket. Figyelmeztette az efézusi vezetőket két olyan veszélyre, amely a gyülekezet
jólétét fenyegette: (1) farkasok jöhetnek be kintről, valamint (2) azok megjelenése,
kik már gyülekezeti tagok, de hamarosan elferdítik az igazságot és az emberek követni
fogják őket. (ApCsel 20:28–30).
A farkasok pusztítást okoznak. Széthasítják az embereket. A farkasok és a hamis
tanítók közös és valós vonása az, hogy megosztják az embereket, még hozzá saját
maguk propagálása érdekében, mely kielégíthetetlen vágyként hajtja életüket. Sokkal
inkább érdekli őket az, hogy saját gyülekezetet hozzanak létre, saját fészket – mintsem
az, hogy Krisztus egyházát építsék.
Vagyis, igazi, istenfélő vezetőktől függ az egyház jólétének sorsa, nekik kell rá
vigyázniuk – arra, amit Krisztus saját vére árán vásárolt meg.
Mielőtt Pál megkéri a vezetőket, hogy vigyázzanak a nyájra, úgy tanácsolja őket, hogy
előbb „viseljenek gondot” magukra. (ApCsel 20:28). Amikor gondot viselünk valakiről
az személyes és szolgálat-központú dolog. Vigyáznunk kell magunkra, mielőtt másokra
vigyázni tudunk. Felügyeleti szolgálatot kaptunk, nem mi vagyunk a nagyfőnökök.
Őriznünk, és védenünk kell Krisztus népét, és mindig emlékeznünk kell arra, milyen
nagy értéke van annak, amit őrzünk.

Befejezés
A dinamikus gyülekezet plántálás és növekedés akkor indulhat be, amikor ez a tíz
alapelem jelen van:
1. időzítés
2. sablon
3. tanítás
4. csapat
5. verejtékes munka
6. könnyek
7. gyújtózsinór
8. tövis
9. átvilágíthatóság
10. veszély
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Nézzük meg, milyen eredménye van annak, amikor ezek az alapelemek jelen vannak
egy gyülekezet plántálás során: „Így az Úr ereje által az Ige hatalmasan terjedt és
megerősödött.” (ApCsel 19:20).
Adja az Úr, hogy ilyen eredményeket érjünk el Amerika eddig el nem ért közösségeiben,
miközben erőteljes plántáló munkát végzünk és felélesztünk meglévő gyülekezeteket.

George O. Wood, D.Th.P., általános igazgatója
az Assemblies of God egyház Általános Tanácsának.
Springfield-ben, Missouriban.

Elindulni az aratás irányába
Hogyan indult el egy pásztor a gyülekezetével
az aratás irányába lépésről lépésre
Írta: Don George
Amikor megérkeztem Irving városába, Texasba, 1972-ben, már rendelkeztem 17 évnyi
szolgálati tapasztalattal – ebből hat évet evangelistaként, tizenegyet pedig pásztorként
dolgoztam. Evangelizációs utazásaim alatt, feleségem, Gwen és én számos gyülekezetet
láttunk, akik különféle módon érintették meg közösségüket. Amikor igent mondtam
az irvingi pásztori hivatal betöltésére, megkérdeztem Istent: Hogyan érhetem el ezt
a várost? Több mint 80 gyülekezet van ebben a városban, és ezernyi gyülekezet van
Dallas/Fort Worth vonzásában. Milyen gyülekezet növekedési stratégiát akarsz, hogy
alkalmazzak?
Úgy tűnt, hogy a már meglévő gyülekezetek nagy előnyre tettek szert a térség
evangelizálásában nagyszerű kórusaikkal, szép épületeikkel és letisztult programjaikkal.
Mit kéne tennem?
Isten ekkor tisztán szólt hozzám. Felfedte előttem, hogy a már meglévő gyülekezetek is
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részei voltak az Ő tervének, de voltak hézagok a missziójukban. Olyan embereket akart
Isten, hogy megcélozzak, akiket senki más nem karolt föl. Isten kihívás elé állított, és
én elfogadtam ezt a kihívást.
Elköteleztem magam, hogy minden héten 500 otthonba látogatok el személyesen.
Minden hétfő reggel kikészítettem 500 darab szórólapot és százasával egymás mellé
raktam őket. Hűségesen betöltöttem az elvállalt feladatot, és minden nap 100 otthonba
látogattam el hétfőtől péntekig.
E látogatások alkalmával kellemes, közvetlen stílusban beszéltem, hogy lássák az
emberek, hogy érdekel a sorsuk. Végül pedig csöndesen, de rendíthetetlen elszántságot
mutatva, gyülekezetünkre mutattam, mint egy olyan helyre, ahol reményre találhatnak
a Jézus Krisztussal való találkozáson keresztül.

Besétálunk a mindennapi életbe
Napi sétám Irving lakónegyedeiben olyan emberekkel hozott össze, akik a mindennapi
élet dolgait végezték. Ezek a séták felemészthették akár a napjaim nagy részét is, attól
függően, hány emberrel elegyedtem beszélgetésbe. Volt, hogy az egész napot igénybe
vette, hogy az eltervezett száz otthonba ellátogassak.
Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, a személyes evangelizáció nem „atomfizika”.
Nem kell hozzá Ph.D. végzettség pszichológiából, és nem kellenek hozzá főiskolai
szociológia ismeretek vagy interperszonális kommunikáció. A személyes evangelizáció
legnagyobb része abból áll, hogy beszélgetünk az emberekkel. Ha elég emberrel
beszélsz, el fogsz érni némelyeket. Általában ilyeneket mondtam: „Új lelkész vagyok
a városban. Van egy gyülekezet a városban, amiről lehet, hogy még nem tudnak – és
szeretnék erről a gyülekezetről beszélni kicsit. Azért vagyunk, hogy segítsünk önöknek
– itt egy szórólap. Szívesen látnánk önöket vasárnap az Istentiszteleten!”
Voltak esetek, mikor az emberek elkezdtek velem beszélgetni. Ha senki nem volt otthon,
ott hagytam az ajtón egy szórólapot. Néha a válasz egy udvarias „Köszönöm” volt.
Néha egy udvarias (vagy kevésbé udvarias) „nem érdekel”. Mégis, ha elég emberrel
beszélsz, rá fogsz találni az aratásra.
Ezek a sétálós napjaim végül hetekre, hónapokra is elhúzódtak.
Aztán a hónapokból három év lett. Gyülekezetünk aztán
meglátta e séták gyümölcsét: az emberek elkezdtek ellátogatni
a vasárnapi alkalmainkra. Következő héten megint újabb 500
otthonba látogattam el. Aztán, szombatonként kapcsolatba
léptem azokkal az emberekkel, akik előző vasárnap jöttek el a
gyülekezetbe.
Nem azzal a céllal látogattam el Irving városának lakónegyedeibe,
hogy ámulatba ejtsem gyülekezetem tagjait vagy a város lakóit.
Míg maximalizálni kívántam gyülekezetünk szolgálatát, nem
azért végeztem el heti 500 látogatást, hogy a gyülekezeti
létszámot ezzel mesterségesen növeljem. Azért tettem, mert ez
volt az a személyes út, amelyen keresztül elérhettem a várost
Isten számára. Tudtam, hogy nem számíthatok senki másra,
hogy megtegye ezt. Ezt a mandátumot Istentől kaptam.
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Ezzel a filozófiával a fejemben, elkezdtem szanatóriumokba járni. Kettőt is találtam a
városban, ahol megengedték, hogy szerda reggelenként ellátogassak hozzájuk. Minden
szerda reggel elmentem ezekbe a szanatóriumokba, és dicsőítő, evangelizáló dalokat
énekeltem, megosztottam egy áhítatot, és kimutattam Krisztus szeretetét az emberek
felé. Az ilyen utak eredményeként ritkán kerülnek emberek a gyülekezetekbe. Az idős
emberek nem tettek pénzt a gyűjtő kosarunkba. Látogatásaim mégis betöltötték az
aratás törvényét: ha magot vetsz, aratni fogsz; ha magot vetsz, nőni fog a vetemény.
Sokszor Isten magot vettet velünk egy területen, majd egy másikra visz, hogy ott
arassunk. A legkevesebb az, hogy betöltsük a Nagy Misszióparancsot úgy, hogy részt
veszünk közösségünk életében.

Sétánk a példa
Egy pásztor nem vezethet senkit olyan helyre, ahol ő maga még nem járt.
Megpróbálhatunk kényszeríteni embereket, de egy pásztor elhívása nem ez. A pásztorok
azt az elhívást kapják, hogy vezessék Isten nyáját. Oda kell mennünk, ahová szeretnénk,
hogy kövessenek bennünket. Az olyan pásztor, aki nem hajlandó magát elkötelezni
az evangelizációra, nem fog tudni másokat ebben vezetni. Ha azt akarjuk, hogy az
emberek bevonják magukat a személyes evangelizációba, akkor nekünk, vezetőknek is
végeznünk kell ezt. Ha elvárjuk, hogy embereink elkötelezzék magukat egy ügynek –
evangelizációnak, városi missziónak vagy egy gyülekezeten belüli szolgálatnak – akkor
először nekünk kell elköteleznünk magunkat. Meg kell mutatnunk az embereknek,
hogyan kell végezni a feladatot, hogy követhessenek bennünket.
A pásztor példája nem szabad, hogy hirtelen elillanjon szem elől, amint beindul
a gyülekezeti növekedés. Vannak pásztorok, akik megbújnak a lövészárokban
gyülekezetük fejlődésének frontján. Aztán, amikor már ezerfős gyülekezetet építettek
föl, és több tucat szolgálatot indítottak be, elvesztik a vágyat, hogy alapszinten is
benne legyenek a misszióban. Vannak pásztorok, akik ügyvezetőként gondolnak saját
magukra, és átváltanak egy szinte tétlen, adminisztratív módba.
Ahogyan felelősségeim nőttek az évek előrehaladtával, elhatároztam, hogy nem fogom
elveszíteni kötődésemet a mindennapi közösségi szolgálatokhoz a gyülekezeten belül.
Ha elutaztam, hogy egy konferencián prédikáljak csütörtökön vagy pénteken, akkor
péntek este hazarepültem, hogy a szombati tanítványozó reggelin részt vehessek. Ott
akartam lenni minden hétvégén a szombati buszos missziónkon is, mert ez a szolgálat
a mentőkötél gyülekezetünktől a közösség felé. Hiszek abban, hogy egy pásztornak
aktívnak kell maradnia a gyülekezetben egészen az alap szinten.

13
Nem vezethetsz embereket, míg nem nyerted meg a szíveiket. Az emberek nem fognak
egy pásztort követni csak azért, mert megnyerő az önéletrajza. Meg kell nyerned az
emberek szívét, mielőtt elkezdhetnének téged követni a város megnyerésében. Az,
hogy megnyerjük embereink szeretetét és hűségét, időbe telik és teljesítményt kíván
meg tőlünk. A lojalitás nem átruházható: mindegy, mennyire szerettek egy pásztort egy
városban; ha egy másikba költözik, az egész folyamatot újra kell kezdenie.
Az emberek figyelik a pásztort. Megfigyelik, mit tesz. Amikor a pásztor azt mondja, „ezt
fogjuk tenni”, az emberek lemérik, mennyire vesz részt benne. Ha elkötelezte magát
arra a szolgálatra, amelyre elvárja tőlük az elkötelezettséget, egy lelki összeköttetés
történik meg. Az emberekben kialakul egy hajlandóság arra, hogy kövessék a
pásztort. Összekovácsolódik egy csoportnyi hívő, az evangélium pedig megráz egy
közösséget.

A Lélekkel járni
Ha egy pásztor azt akarja, hogy életútja és szolgálata inspiráló legyen gyülekezete és a
közössége számára, akkor szoros és folytonos kapcsolatban kell lennie a Szentlélekkel.
A Szentlélek velünk jár a mindennapi élet mókuskerekében és hirtelen elénk hoz
alkalmakat, melyek Isten számára csodás lehetőségeket teremtenek.
Gondoljunk azokra az időkre, amikor Péter és János besétáltak a jeruzsálemi
templomba. A Lélek emberei voltak, akik hűségesen Krisztus tanításából táplálkoztak
és folyamatosan formálódtak az által, hogy Istenre hagyatkoztak mindenben. Ez egy
folyamat volt. Jézus ismerte Péter jövőbeli szolgálatát, és segített neki felülkerekedni
hirtelen és meggondolatlan természetén, valamint azon, hogy elhamarkodottan kritizált,
nehezen bánta meg bűneit és azon, hogy könnyen haragra lobbant. Habár Jánosra nem
utal úgy, mint Péterre, ő is azok közt a tanítványok közt volt, akik állandóan azon
veszekedtek, ki a legnagyobb köztük, és próbálta úgy beállítani magát, mint Jézus
kedvence. Neki is szüksége volt arra, hogy elérjen az érettségre.
Miután drámai módon átformálta őket a Szentlélek az ő felső szobájukban, és kaptak
erőt föntről, Péter az egyház szószólójává vált Jeruzsálem utcáin, János pedig szolgált
a korai egyház felé levelein valamint a Jelenések könyvén keresztül.
Péter és János sokszor sétáltak be a templomba átformálódásuk idején. Elmentek egy
béna ember mellett minden nap, amikor imádkozni mentek a templomba. Nem álltak
meg soha, hogy meggyógyítsák, míg nem kaptak rá mennyei erőt – az Isten erejét – a
Lélek kitöltetését követően. Azon a napon megváltoztak. Később, mikor ellátogattak
a templomba, szolgáltak a lebénult ember felé, kézen fogták, meggyógyították,
felemelték és megszabadították (ApCsel 3:1-10).
A Pünkösd ereje felruházza a keresztényeket az evangelizációra, vágyat ad a hívőknek
és parancsokat oszt az Egyháznak. Buta dolog azt gondolni, hogy hatékony lehet egy
hívő az evangelizációban anélkül, hogy az Isten Szentlelkének ereje élete minden
területén ott ne lakozna.
Ha a Lélekkel járunk, nagyon más lesz az életünk: ahelyett, hogy egy újabb napot
töltenénk az irodában azzal, hogy egy újabb prédikációt írunk, egy erőteljes, személyes
találkozásunk lehet Istennel, mely életet ad üzenetünknek. Ha a Lélekben járunk, nem
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arról fog szólni a szolgálat, hogy időpontok leszervezésével strapáljuk magunkat, hanem
hogy egy személyes találkozást élünk át Istennel, amely isteni energiát ad nekünk,
hogy elérjük az embereket otthonaikban, a kórházban és az élelmiszer boltokban.
Annak a pásztornak, aki a Lélekkel jár, nincs szüksége arra, hogy gyorsan járjon
vagy karikát ugorjon. Nincs szüksége grandiózus programokra vagy hat számjegyes
költségvetésre. Csupán az kell, hogy hallgasson Isten halk szavára, amely vezetheti
őt.

Járjunk tanácsadókkal
az oldalunkon!
Az a pásztor, aki elindult a nagy
aratás irányába, együtt fog menetelni
olyanokkal, akik már hosszabb ideje
járják ezt az utat – olyan emberekkel,
kiknek isteni bölcsességét nagyra
tartja. Sok Isten szerint való
embernek vált már javára, hogy
követte életemet és szolgálatomat.
Én például nagyon sokat tanultam apukámtól. Ahogyan állandóan tanított és tanácsot
adott, mindig úgy éreztem, hogy Bibliaiskolában vagyok. Szolgáltam édesapám
gyülekezetében, mert csodás pásztornak tartottam. Hat évig szolgáltam evangelistaként
és rengeteget tanultam azoktól a pásztoroktól, akiknek a gyülekezetében prédikáltam
és mindig megpróbáltam tanulni a legsikeresebb pásztoroktól.
Ahogyan megfigyeltem, sikerült megtanulnom, mik azok a dolgok, amiket nem szabad
elkövetni, és mik azok, amiket pedig muszáj megtenni. Sok gyülekezet, melynek
növekedése stagnál, azért van ilyen állapotban, mert a pásztor a nem megfelelő dolgokat
teszi. Például rosszul vezeti vagy kezeli az embereket. A pásztor lehet konfliktusorientált is, aki szócsatákban éli ki magát, ahelyett, hogy szeretetet, megbocsátást és
elfogadást mutatna ki. Sajnos túl gyakori, hogy a pásztor így képzeli el feladatát: Ez az
én utam, vagy nevezzük a főútnak. Ha nem állsz rá, állj ki!
Bárcsak az evangélium erejére hagyatkoznának és abbahagynák az emberi erőlködést!
Az evangélium eredményeket produkál. Az aratás törvénye pedig: „Amikor magot
vetsz, aratni fogsz.”
Tettem olyan dolgokat első pásztori hivatalom idején, amiket nem kellett volna. Egyik
évben rosszul motiváltam az embereket arra, hogy fizessék a tizedet. Nagyon nehézzé
tettem azoknak az embereknek a helyzetét, akik nem fizettek tizedet. Ennek eredménye
az lett, hogy voltak, akik elhagyták a gyülekezetet. Ebből gyorsan megtanultam, hogy
ilyet nem tehetek. Megtanultam azt, amit Tommy Barnett mondott: „Meg kell tanulnod
kitágítani szeretet-körödet.” Szeretetben és elfogadásban kell bánni az emberekkel.
Tízéves pásztori tevékenységem alatt Plainview városában, Texasban, az éves átlag
látogatottságunk soha nem volt több 150 embernél. Átérzem azoknak a pásztoroknak a
helyzetét, akik kisvárosokban szolgálnak. Tudom, milyen nehéz látogatókat becsalogatni,
és hogy milyen kemény dolog a gyülekezettel szembeni téves elképzeléseket kijavítani
az emberek fejében. Sok oka van annak, miért nem növekednek gyülekezetek. Számos
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pásztor nehéz területeken dolgozik. Mégis, azt mondhatom, sokat tanultam ilyen
körülmények között.
Amennyire csak értékeltem mindent, amit mentoraimtól tanultam, annyira próbáltam
kerülni, hogy valamit is utánozni akarjak a szolgálatukból. Nagy hiba egy másik
pásztort leutánozni vagy bárki mást lemásolni. Hiba, mivel Isten mindenkinek más
ajándékokat ad. Valójában, Isten mindannyiunkat másnak teremtett az Ő isteni terve
szerint. Istennek minden prédikátor, pásztor és ember számára egyedi terve van. Ha
lemásoljuk azt, amit valaki más tett, az kudarchoz vezethet. Ha belegondolsz, hogy
minden gyülekezet, város és kultúra különbözik egymástól, rájössz, hogy a Nagy
Misszióparancs betöltésének is másnak kell lennie a te aratásodon.
Egy pásztornak meg kell figyelnie, mit tesznek más, sikeres pásztorok, majd össze
kell gyűjtenie azokat az alapelveket, amelyeket felhasználhat – nem pedig lemásolnia
a konkrét módszereket. A sikeres pásztor hasznosítja az alapelveket. Például, egy
pásztori alapelv az, hogy magad is jársz azon a helyen, ahová el akarod vezetni az
embereidet. Egy másik alapelv, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés megerősít a
szolgálatra. Ez az erő felruházza a hívőket képességgel, hogy hatékonyak lehessenek
az evangelizáció területén. Szükséges, hogy a pásztorok alapelveket alkalmazzanak,
de emellett imádsággal és nagy gonddal kell megválasztaniuk módszereiket.

Járjunk együtt a tanítványainkkal!
Egyik olyan alapelv, amely nagyban alakította szolgálatomat, a következő: egy
pásztornak tanítványokat kell nevelnie és úgy kell ezt végeznie, hogy folyamatosan
együtt dolgozik velük. Jézus pontosan így képezte ki tanítványait. Ez inverze annak
a mentori alapelvnek, amelyet én követtem. Mivel Isten olyan embereket hozott az
életembe, akik megosztották velem bölcsességüket és tapasztalataikat, megáldották
utamat és szolgálatomat, tartozom azzal másoknak, hogy ugyanezt a bátorítást és
vezetést nyújtsam nekik Isten vezetése szerint.
Szellemi felelősségem egyik legnagyobb része az, hogy fiatalokat tanítványozzak, akik
a gyülekezetből kimozdulnak, és nagyszerű munkába kezdenek az Isten országáért.
Egyik célom az, hogy legalább tíz olyan személyt tanítványozzak, akik majd a
mienkénél nagyobb gyülekezeteket fognak építeni és nagyobb munkát fognak végezni.
Isten már meghaladta ezt a növekedést, és többen vannak, mint az a tíz, amit én előre
kigondoltam. Legalább egy tucat ilyen fiatalember dolgozik most a szolgálatban,
és olyan szolgálatokban tevékenykednek, amelyek hitem szerint az én szolgálatom
dimenzióin túl fognak növekedni.
Nem tudom pontosan megmondani, mikor kezdett a tanítványozás nagy hatással lenni
a szolgálatomra. Már vagy tíz éve szolgáltam Golgota Gyülekezetemben [nem az
amerikai „Calvary Chapel” gyülekezetről van szó, a közösség neve „Calvary”, azaz
„golgota” volt – a ford.], amikor megvilágosodott számomra, hogy tanítványozásba
kell kezdenem. Mivel elkezdtem alkalmazni ezt az alapelvet, mindenre kihatással
lett, amibe csak fogtam. Abba fektettem bele az erőmet, hogy fiatalokat képezzek
ki, kiküldjem őket és motiváljam őket, hogy látással és égő szívvel induljanak.
Miközben szorgalmasan segítettem őket megérteni, hogyan végezzük szolgálatunkat
a gyülekezetben, arra is bátorítottam őket, hogy fedezzék föl azt a missziós tervet,
amelyet Isten készített egyenként mindnyájuknak az aratáson.
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Járunk, és nem lankadunk!
Meg szoktam osztani történetemet olyan pásztorokkal, akik keresik, milyen módon
építhetik és erősíthetik gyülekezetük misszióját – függetlenül gyülekezetük méretétől.
Számos pásztor szolgál az Assemblies of God Egyház kisebb gyülekezeteiben. Többen
közülük ezen tűnődnek: Hogyan tudom ezt megcsinálni? Hogyan tud gyülekezetünk
korlátozott forrásaival mégis mérhető hatást kiváltani az itt lakó közösségre? Soha
nem felejtem el, mikor először tettem föl Istennek ezeket a kérdéseket.
Az aratás törvénye azt ígéri, hogy ha vetsz, Isten bősége szerint fogsz aratni. Ma olyan
szolgálatokkal társulunk, mint a Convoy of Hope [„A reménység konvoja” – a ford.].
Buszaink hozzák és viszik a gyermekeket és a fiatalokat Irvingen át. Mobil evangelista
csoportunk elviszi az evangéliumot a környékre. Nagyon örülünk olyan szolgálati
projekteknek, amelyek lehetővé teszik, hogy bicikliket, játék babákat és kosárlabdákat
adományozzunk, mivel így gyermekek és fiatalok ezreit érjük el az evangéliummal.
Habár ilyesmit nem végeztünk 1972-ben, Isten már szem előtt tartotta ezeket. Istennek
nagyszerű tervei vannak minden gyülekezet számára, amelyet csak épít. Egy pásztor
mondhatja: „Nem tudjuk végigvinni az „A” szolgálatot, mert nincs elég pénzünk.”
Rendben. Találj akkor egy „B” vagy „C” szolgálati lehetőséget. Találd meg azt a
missziót, amelyet Isten készített a közösséged számára. Mindig el lehet valahogyan
érni az embereket Isten szeretetével, még akkor is, amikor a rendelkezésre álló források
korlátozottak. Minden nagy gyülekezet
kis gyülekezetként kezdte.
Isten megáldja a Golgota Gyülekezetet
[még mindig nem az amerikai
„Calvary Chapel” gyülekezetről van
szó, a közösség neve „Calvary” , azaz
„golgota” volt – a ford.], de ez az áldás
akkor érkezett, amikor megtaláltuk annak
a módját, hogyan lehet személyesen
részt venni a város elérésében. Lépésről
lépésre haladtunk aratásunk felé. Tovább
megyünk ezzel az állhatatossággal
és elkötelezve magunkat arra, hogy
meghalljuk mindig a Szentlélek szavát.
Te készen állsz utadra?
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A szellemi vezetés alapelvei
Pál üdvözlései alapján
Írta: James D. Hernando
Sam1 ült, és bámulta a kávés csészéje fenekét.
Arckifejezése azt árulta el számomra, hogy szolgálati
tapasztalatai fájdalmasan rosszak. Fájdalmát az okozta,
hogy eleinte ígéretesnek tűnő pásztori munkájában
nagy problémák léptek fel. Eleinte még a hatvan, sőt
hetven órás munkahét sem tudta letörni lelkesedését.
Hihetetlen volt számára, hogy a szolgálatért még
fizetést is kaphat. Mindezek ellenére – bár elsődleges
feladata az volt, hogy az ifjúsági pásztori teendőket
ellássa – a vezető pásztor fokozatosan egyre több
felelősséget helyezett a vállára. Minden egyes új
feladatnak örömteli szorgalommal látott neki. Sam
kiváltképp élvezte, mikor néha-néha prédikálhatott
vasárnap esténként a vezető pásztor távollétekor.
Úgy tűnt, az embereknek tetszik a prédikációja és ez
megerősítette őt.
Egy évnyi munka után Sam azt érzékelte, hogy a vezető pásztor hidegen és mereven
reagál felé mindenre beszélgetéseik során. Egyre kritikusabbá vált Sam szolgálatának
minden apró részletével szemben. Ekkor Sam belefogott, hogy mindenben meg tudjon
felelni a vezető pásztornak, de nem volt változás. Kevesebb, mint két év leforgása után
a pásztor Sam tudomására hozta, hogy újrastrukturálás és pénzügyi okok miatt meg
kell válnia tőle. Hanghordozása elárulta, hogy az említett okok mögött valami más
rejlik. Sam könnyes szemekkel sétált ki a pásztor irodájából.
Meg sem tudom számolni, milyen gyakran hallottam hasonló történeteket húszéves
főiskolai és szemináriumi tanári pályám alatt. Sam története nyilvánvalóan egyoldalú.
Mégis, előtérbe hozza a pásztor és a csapata közti kapcsolatok mögött húzódó súlyos
problémákat valamint azok hihetetlenül összetett jellegét.
Néhány évvel ezelőtt elkezdtem tanulmányozni a szellemi vezetés alapelveit az
Újszövetségben és felkeltették figyelmemet Pál írásai. Pontosabban, érdeklődésem
középpontjába került az, ahogyan Pál bánt munkatársaival. Tanulmányom kiindulópontja
egy olyan Igerész lett, melyre többen a legkevésbé gondolnának: a Római levél végén
található üdvözletek.
Meglehetősen furcsa, de a Római levélben Pál egy olyan gyülekezethez szól, amelyet
ő maga se nem alapított, se nem látogatott. Ehhez képest a Róma 16:1-16 huszonhét
személyről tesz említést név szerint. Valószínű, hogy Pál missziós utazásai során
találkozott ezekkel az emberekkel, akik Rómába költöztek. Néhányan valószínűleg
olyan megtért hívők voltak, akiket Pál személyesen tanítványozott és képzett ki a
szolgálatra. Mivel apostol volt, Pál szellemi vezetőjévé vált azoknak a gyülekezeteknek,
amelyeket megalapított, illetve azoknak az embereknek, akiket kiképzett. Közelebbi
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vizsgálódás során megfigyelhetjük, Pál hogyan kezelte kapcsolatait beosztottaival –
vagyis olyan hívőkkel, akik nem voltak apostoltársai.

A páli dicséret és elismerés
Pál gyors volt a dicséretre, és ezt szabadon tette. Figyeljük meg, milyen gyakorta
látható ez nála. Fébe nem csak Pál segítője és „szolgája”2 volt, hanem többeké is a
gyülekezetben (Róma 16:2).3 Priszcilla és Akvila „saját fejüket kockáztatták” Pálért
(16:3-4). Trüfaináról és Trüfószáról úgy beszél, mint akik „fáradoznak az Úrért”
(16:12). Úgy tűnik, Pál mindent megtesz azért, hogy beosztottai tudomására hozza,
mennyire megbecsüli és elismeri dicséretes munkájukat.4

Pál az egyenlőségre helyezte a hangsúlyt
Pál gyakran utalt beosztottaira úgy, mint vele egyenlőkre. Ezt a görög nyelvben
használatos a „szün” (együtt vkivel) elöljáróval fejezte ki. Krisztusban való
„munkatársai” voltak (Róma 16:3,9, vö. 21). Andronikosz és Juniász Pál „fogolytársai”
voltak az evangélium ügyéért. (7. vers) Ami itt megfigyelhető, az a szemlélet, melyet
Pál végig megőriz az írásaiban. Titusz Pál „társa” (koinonosz, vagyis osztozó társ) az
evangélium munkájában. (2Kor. 8:23) Epafroditusz nem csak Pál „testvére” volt, de
„bajtársa” is (Fil. 2:25). Míg Timóteus Pál szellemi „igaz hitben való fia” (1Tim. 1:2)
és „szeretett fia” (2Tim. 1:2) volt, mindig is egyenlőnek tekintette őt magával és „Isten
munkatársának” nevezte „a Krisztus evangéliumának hirdetésében” (1Thessz. 3:2).
Pál leveleinek aprólékos vizsgálata figyelemre méltó felfedezésre vezet. Pál nem
beosztottakként kezelte beosztottait. Munkatársai és szolgatársai voltak ők az Úrban.
Pál nem fektetett hangsúlyt apostoli elhívatására, pozíciójára és tekintélyére, amikor
azokkal ápolta a kapcsolatot, akik felé apostolként szolgált.5 Pál megértette, mit jelent
apostoli tekintélye, de nem emlegette, kivéve, amikor ez szükségessé vált olyan
gyülekezetek vagy csoportok esetében, akik ellenkeztek
az Úr munkájával vagy azt veszélynek tették ki.6 Szinte
azt is mondhatjuk, hogy Pál vonakodott attól, hogy
apostoli tekintélyét fegyelmezési célokra használja. Mikor
a problémás Korinthusiakat7 fedte meg, még akkor is
emlékeztette őket: „Azért írom ezeket távollétemben, hogy
ottlétemkor ne kelljen keményen bánnom veletek aszerint
a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre, és nem
rombolásra adott.” (2Kor. 13:10).

Pál ismerte beosztottjait
A Róma 16. üdvözlései egyértelműen arról árulkodnak,
hogy Pál személyesen ismerte ezeket az embereket.
Ahogy egy régi mondás is mondja, „Nincs édesebb hang
egy ember számára, mint az, hogy saját nevét hallja
meg.” Pál nem csak nevükön nevezte őket, de többükkel
közeli kapcsolatban is volt. Pál „szeretett”8 testvéreinek
nevezhette Epainetoszt, Ampliátuszt és Perziszt. (Róma
16:5,8,12). Ezek mellett, elég jól ismerte őket ahhoz is,
hogy egyenként megdicsérje őket.
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Máshol Pál elmondhatja, hogy nincs mellette hozzá hasonló lelkületű, aki olyan
őszintén törődne a Filippibeliekért, mint Timóteus. (Philippians 2:20). Tükhikoszt
„az Úrban szeretett testvérnek és hű diakónusnak” nevezi (Ef. 6:21). Beszél Epafrász
állhatatos imaéletéről (Kol. 4:12) és Titusz buzgóságáról (2Kor. 8:17), szorgalmáról és
arról, hogy alkalmassága mindenben megpróbáltatott (2Kor. 8:22). Pál szemtanúja volt
hűséges szolgálatuknak, és képes volt dicséreteit az Úr munkájában való fáradozásuk
és erősségeik fényében megfogalmazni.

A szellemi vezetés alapelvei
A fenti elemzés semmilyen úttörő teológiával nem szolgál, csupán a páli szellemi vezetés
alapelvei alapján próbál néhány gyakorlati tanácsot adni arra nézve, hogyan bánjunk
beosztottainkkal. Olyan alapelvek ezek, amelyeket gyakran szem elől tévesztünk, és
melyeket nem szabad elfelejteni.

1. A bölcs szellemi vezető gondozza beosztottjait és azon fáradozik, hogy közeli
kapcsolatba kerüljön velük
A vezetés akkor lehet nagyon hatékony, ha szeretetteljes és bizalomra épülő kapcsolatok
keretei közt zajlik. Bár Pál tudomásul vette, hogy joga van ahhoz, hogy apostoli
tekintélyét használja, mikor a thesszalonikaiakat intette, mégis szülői szeretetére
és aggodalmaira hívta fel figyelmüket, mivel szellemi gyermekeinek számítottak.
(1Thessz. 2:7,8; vö. 1Kor. 4:15). A vezető pásztor elhívása a vezetés, de ha nem ismeri
személyesen saját embereit, akkor vezetése csorbát fog szenvedni. A páli vezetés mély
elkötelezettséget követel a kapcsolatokra és személyes tanácsadásra nézve.
2. A bölcs szellemi vezető pozitív visszacsatolást ad, és nyilvánosan megdicséri
beosztottjait
Az őszintén kifejezett9 nyilvános dicséret és a személyes megerősítés a beosztottak felé
való jóakaratot erősíti, amiből tanulnak, és melyen keresztül motivációt nyernek. Ez nem
csak bizalmat épít a beosztottakban, de segít is nekik hitelessé válni a gyülekezetben.
Mindezek mellett, a nyilvános dicséret egy fontos értéket kommunikál a gyülekezet felé
– a Test tagjaira a Testen belül szükség van, és ott kell őket nyilvánosan megbecsülni
és értékelni, amiért a Testért használják ajándékaikat.
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3. A bölcs szellemi vezető azon fáradozik, hogy a csapattagok közötti egyenlőséget
mindenki megértse és átélje
Pál szellemi tekintéllyel kapcsolatos látásmódja, valamint az, ahogyan az egyházat a
Krisztus Testeként tekintette, formálta a szellemi vezetéssel kapcsolatos gondolatait.
Pál szellemi tekintéllyel kapcsolatos látásmódja Jézus tanításaira emlékeztet, amikor
az Isten országáról beszélt, melyben a tekintély a mások szolgálatára adatik (Márk
10:42–45). A nagy felelősség nagyobb tekintélyt követel meg. A tekintély nem a hivatali
szolgálatból ered, hanem a funkcionális felelősségből, mely a hivatali szolgálatra lett
bízva.
Pál szemlélete arra nézve, hogy az egyház a Krisztus Teste, saját, a Test tagjainak
szerves egységével és az egymástól való függéssel kapcsolatos tanításaiból fejlődött ki
(1Kor. 12:12–27). Isten tervében az van, hogy a Test minden tagja fontos és szükséges
a Test teljes céljához és működéséhez. Ezért, nincs helye az alacsony- vagy magasabb
rendű szerepekben való gondolkodásnak. (1Kor 12:15–25). Ez magyarázatot ad arra,
hogy Pál miért foglalkozott a Korinthusiak versengésével, amikor Pálhoz, Apollóshoz
vagy Kéfáshoz tartozónak tartották magukat. (1Kor. 1:12; 3:4–6,22; 4:6). Az ilyen
megkülönböztetések és próbálkozások, melyek felemelnek egy embert a másik fölé,
nem veszik számításba, hogy a tagok funkciójuk szerint különbözhetnek, mégis
mindnek egyedi célja van, és mindannyian egymás munkatársai az Isten munkájában
egészen a végig (1Kor. 3:8-9).
Létezik egy velejáró dialektika a tekintélyelvű struktúrák és a Test egyenlőségre alapuló
elgondolása közt, amelyről Pál tanít. A felügyelet nélkül hagyott hierarchia aláaknázza
a kollegalitást. Az egyházi struktúra vagy egyházigazgatás, amely státusz-, pozíció- és
tekintélyi hierarchiát kommunikál, aláássa az egyenlő munkatársakból álló szolgálati
csoportok kialakulását. Akik ilyen struktúrát örököltek elődeiktől, átgondolhatják,
hogy változtathatnának vagy módosíthatnának a szabályokon, eljárásokon és bevett
gyakorlatokon, melyek így képesek csillapítani a hierarchia okozta feszültségeket, és
melyek előremozdítják az együttműködés és a kollegalitás, valamint a csapat szellem
kialakulását.
Ezek olyan említésre méltó alapelvek a szellemi vezetésre nézve, melyeket Pál
apostoltól tanulhatunk. Az, hogy ezeket pontosan miként érdemes alkalmazni, legjobb,
ha gyakorló pásztorok döntik el maguk. Mindazonáltal, azok számára, akik a Szentírás
útmutatását kívánják követni, ezek olyan alapelvek, melyeket nem lehet figyelmen
kívül hagyni.
Jegyzetek
1. A szolgálati történet igaz történetre alapszik. A neveket és a részleteket
megváltoztattam a szereplő személyek védelmében.
2. A görög szó itt a diakonon. Bár hordozza a szolga vagy szolgáló jelentést is,
utalhat presbiterre is az egyházon belül. Pál ebben a jelentésében használja a szót öt
alkalommal is: Filippi 1:1; 1Timóteus 3:8,10,12,13.
3. NASB fordítás szerint az eredetiben.
4. Ez Pál egy bevett gyakorlata, melyről levelei bőségesen tanúskodnak is. Példaként
érdemes fellapozni: 2Kor. 8:16–23 (Titusz); Filippi 2:19–21 (Timóteus); Filippi 2:25
(Epafroditusz); Efézus 6:21 (Tikikusz); Kolossé 4:9 (Onézimusz); Kolossé 4:10
(Arisztarkosz); Kolossé 4:12 (Epafász); és Kolossé 4:14 (Lukács).
5. Pál magába szívta az Isten országának szellemiségét, melyet egyenesen az Úr
tanításaiból kapott. „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a
nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar
lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a
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rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Máté 20:25–28).
6. Lásd 1Korinthus 4:15; 2Korinthus 10:8; 1Thesszalonika 2:6; 4:1; Titusz 2:15.
7. Lásd 2Korinthus 2:3,4,9; 7:12. Az itt említett „könnyek közt írt levél” nem az
1Korinthus, hanem egyike Pál „hiányzó” leveleinek, melyeket a korinthusiaknak
írt. Lásd még 1Korinthus 5:9. Pál inkább utal úgy rájuk, mint szellemi atyjuk vagy
szülejük. (1Korinthus 4:15; 1Thesszalonika 2:7,8).
8.Egy másik helyes fordítás lehetne még az „általam szeretett”.
9. Vannak vezető pásztorok, akik annyira ömlengve tudják dicsérni beosztottjaikat,
hogy az már semmilyen szempontból sem felel meg a valóságnak. Ha ilyesmi történik,
a dicséret bizonytalannak fog tűnni, és elveszti hitelességét, valamint pozitív hatását.
Figyeljük meg, hogy Pál kommentár és dicséret nélkül is megemlít embereket az
üdvözléseiben. (Róma 16:15,16, vö. Démással a Kol. 4:17-ben). Pál nem érzi azt a
kényszert, hogy mindenkit dicsérnie kéne, csupán azokat, akikről jól tudja, hogy arra
érdemesek.

James D. Hernando, Ph.D., az Újszövetség professzora az
Assemblies of God Teológiai Szemináriumán, Springfieldben,
Missouri államban.

A Nagy Misszióparancs betöltése
a tanítványságon keresztül
Írta: Andrew D. Templeton
A Férfiak Szolgálatának Nemzeti Koalíciójának (National Coalition of Men’s Ministry)
egy újabb tanulmánya szerint hozzávetőlegesen 98 millió férfi él Amerikában. Közülük
35 millióan ismerik Krisztust. Ebből a 35 millióból mindössze 8 millió férfi vesz részt
valamilyen formában keresztény tanítványozásban. Ez azt jelenti, hogy Amerikában
megközelítőleg tizenkét férfiból kb. egy aktív a tanítványságban. Ez nagyjából egyenlő
azzal, mintha egy focicsapatban csupán egy olyan ember lenne, aki valaha is olvasta a
játékszabályokat.
Jézus azt mondja a Máté 28:19-ben „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet”. Valahol viszont, az első század és napjaink közt az egyház elveszítette ezzel
kapcsolatos látását, és azt a tüzet, amely a tanítványok képzéséért égett. George Barna
egy mostani tanulmánya szerint a megkérdezett keresztények kevesebb, mint 18
százaléka mondta azt, hogy mindennapi élete legnagyobb elkötelezettsége az, hogy
lelkileg növekedjenek. A hívők fele válaszolta azt, hogy bár következetesen dolgoznak
azon, hogy növekedjenek lelkileg, mégsem annyira elkötelezettek a lelki érettségre
jutó növekedésben, mint amennyire szeretnék. (George Barna, Growing True Disciples
[Igazi tanítványok nevelése – a ford.] (Colorado Springs: Waterbook Press, 2001),
42.)
A nyomasztó problémát a tanítványsággal kapcsolatos érdektelenségben találjuk.
Ahhoz, hogy az egyház úgy működhessen, mint a hívők olyan biblikus közössége,
amelyet a Szentlélek fel tud használni a világ elérésére, meg kell vizsgálni, mekkora
szükség van az igazi tanítványságra, illetve hogy annak milyen módjai lehetnek.
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Patrick Morley, a „Man in the Mirror” („Férfi a tükörben”) alapítója és elnöke így
fogalmaz: „Hogyan tudnánk megváltoztatni nemzetünket, ha először az egyházat
nem változtatjuk meg? És hogyan tudnánk megváltoztatni az egyházat, ha előbb nem
változtatjuk meg családjainkat? De tovább megyek: hogyan tudnánk megváltoztatni
családjainkat, ha előbb nem változtatjuk meg házasságainkat? És végül: hogyan
tudnánk megváltoztatni házasságainkat, ha előbb nem változtatjuk meg a férfiakat?”
A férfiak az élet szőttesének cérnaszálai. Bizonyított tény, hogy ha egy férfi megtér, az
esetek 93%-ában el is éri családját az Úr számára.
Mi akkor az igazi tanítványság? A válasz ennyi: egyszerűen le kell modellezni azt a
formulát, amelyet Krisztus ad az egyháznak. Az evangéliumokban végig olvashatunk
arról, ahogyan Krisztus részt vett tanítványai életében. Majdnem három évet fektetett be
az életéből tizenkét emberbe, akik ugyanolyan hétköznapi férfiak voltak, mint te vagy
én. A folyamat úgy zajlott, hogy először elhívta őket, aztán felkészítette, majd végül
kiküldte őket. Az, hogy Istenfélő férfiakat nevelt, kik megváltoztatták a körülöttük
lévő világot, összefoglalta Jézus szolgálatát. A mienknek is erre a modellre kellene
hasonlítania!

Krisztus követésére lettünk elhívva
„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket” mondta Jézus (Máté 4:19).
A tanítványok első elhívása arra szólt, hogy kövessék Jézust, és megismerjék Őt. A
tanítványság nem egy esemény vagy egy történés, melyet egyik napról a másikra meg
lehet valósítani. Az igazi tanítványság időt és interakciót igényel.
Annak a felismerése, hogy a férfiak arra lettek elhívva, hogy Krisztust kövessék,
kulcsfontosságú a tanítványsághoz. Jézus mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.” (Máté 16:24). Ha
nincs felhívás Krisztus követésére, a tanítványság nem jöhet létre. Az Igében egymás
után olvashatunk olyan történeteket, ahol Isten férfiakat hív el, hogy Őt kövessék. Ez
megtörtént Ábrahámmal, Mózessel, Ézsaiással, Jeremiással és Pállal is. Jézus elhívta a
tizenkettőt, hogy kövessék Őt. Ezt követően három évet töltött velük szoros, személyes
kapcsolatban. Óriási mennyiségű időt és energiát fektetett ezekbe a kapcsolatokba. A
tarsusi Saul el akarta pusztítani az ifjú egyházat, de Isten rátalált és elhívta, és ezzel
beindította az egyház történelem egyik legerőteljesebb evangelizációs szolgálatát. Az
igazi tanítványság, tehát, azzal kezdődik, hogy felhívást kapunk Krisztus követésére.
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Felkészítés arra, hogy krisztusivá váljunk
Három éven át Jézus tanította tanítványait. Megmutatta nekik, hogyan kell élni –
mintát adott róla. Tanúi voltak Jézusnak minden körülmények közt. Látták, hogyan
tanít, és hogy válaszol kérdésekre, hogyan reagál. Tanúi voltak viselkedésének és
stílusának. Látták, hogyan kezeli a konfliktusokat, és hogy gondoskodik másokról.
A tanítványozás nem egy prédikáció-sorozat vagy 45 perces vasárnapi iskolai óra. A
tanítványozás annak a valós idejű modellezése, ahogyan élnünk kell.
Egyike a legnagyobb előnyeinek, hogy Krisztus tanítványai lehetünk, az a lehetőség,
hogy kérdéseket tehetünk föl a tanítványozónak. A tanítványozás felkészítő stádiuma
egyike a legkritikusabb részeknek. Három évig része voltam egy tanítványozó
csoportnak, amelyet a vezető lelkészünk tartott. Mindenféle témában tettünk fel
neki kérdéseket. Saját Igeismerete alapján tanított minket, valamint felhasználta
élettapasztalatát, bölcsességét, megértését, és beszélt nekünk szokásairól, bevett
gyakorlatairól. Többet tanultam Isten szívéről és a pásztori szolgálatról ez idő alatt,
mint teljes szemináriumi, és Bibliaiskolai tanulmányaim során.
Mások felkészítése arra, hogy Jézushoz hasonlóvá váljanak, azt jelenti, hogy Krisztus
példáját kell megmutatnunk egymásnak. Nekünk, pásztoroknak, az az elhívásunk, hogy
felkészítsünk másokat, hogy krisztusivá válhassanak. Míg csak Krisztus képes arra,
hogy megváltoztassa egy ember szívét, nekünk is készen és rendelkezésre kell állnunk,
hogy véghezvihessük az Ő megváltó tervét ebben a világban. Krisztus lemodellezése
életbevágó eleme a tanítványság folyamatának.

Elhívás Krisztus munkájának folytatására
Az egyház a tizenkét tanítvány szolgálatára épült. Elhívást kaptak Krisztustól, hogy
Őt kövessék, felkészítést és tanítást kaptak Tőle, hogy hozzá hasonlóvá váljanak, majd
végül ki lettek küldve, hogy végezzék Krisztus munkáját a világban. A tanítványság
természeténél fogva ciklikus jellegű, és folyamata tartalmaz egy sokszorosító
tényezőt.
A János 14:12 azt mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat
a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is
tesz. Mert én az Atyához megyek”. Amikor ezt először elolvastam, arra gondoltam,
Mi az, amit én tehetek és nagyobb annál, amit Krisztus tett? Csodásan tanított. Nagy
csodákat tett. Hogyan tudnék én ennél nagyobbat tenni?
Ennek a versnek van egy számszerű jelentéstartalma. Míg a földön volt, Jézust kötötte
az a hely, ahol tartózkodott. Miután
felment a Mennybe, elküldte a
Szentlelket, hogy hatalommal
és erővel ruházza föl embereit
az Ő munkájára. A Szentírás a
tettek mennyiségére utal, nem
a minőségére: vagyis a tizenkét
tanítvány szolgálatának kihatása
a világra jóval nagyobbá vált,
mint amit Krisztus tudott végezni
egyedül három év alatt.
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Elhívás tanítványok kiképzésére
A tanítványság folyamatát nem lehet egy mintára vagy módszerre korlátozni. Megannyi
tanítványozó modell létezik. A tanítványozás prédikáció és tanítás, személyes tanulmány,
szemináriumok, konferenciák, vezetői képzés, kötetlen beszélgetés, tanácsadás és
kiscsoportos beszélgetések keretében is történhet.
John Wesley, akinek szolgálata kiscsoportokra épült, nyolc fontos gondolatot jegyzett
le a tanítványképzéssel kapcsolatban:
1. Az emberi természet tökéletesíthető Isten kegyelme által.
2. A tanulás úgy történik, hogy tesszük az Isten akaratát.
3. Az emberiség természetét csoportokban való részvétellel lehet
tökéletesíteni, és nem magányos elszigeteltségben.
4. A kezdeti kereszténység lelkülete és gyakorlata megragadható, és
muszáj is megragadnunk!
5. Úgy fogunk fejlődni, ha a kegyelem útján élünk.
6. Az evangéliumot hirdetni kell a szegényeknek.
7. A társadalomban található gonoszt nem megtagadni kell, hanem
legyőzni a jóval.
8. A lelki/tanítói vezetés elsődleges funkciója az, hogy egymást készítsük
fel a vezetésre és szolgálatra, nem pedig az, hogy személyesen végezzük
azt.
Ez a nyolc gondolat magában foglalja a tanítványság minden fő alkotóelemét. Továbbá,
a bölcs vezető belátja, hogy a hatékony tanítványság tényleg kis csoportokban tud jól
működni. A kisebb csoportokban a pásztor tud beszélgetni, tanítani és krisztusi példát
mutatni, méghozzá olyan módokon, melyek nagyobb körben nem lehetségesek. Idővel,
az érettségre eljutó férfiak kimennek a szolgálatba és melléd állnak, hogy segítsenek
betölteni az egyház küldetését – a tanítványok kiképzését.

Befejezés
Jézus legnagyobb prioritása az volt, hogy tanítványokat hívjon el és képezzen ki. A
tanítványság egész szolgálatának alapja volt. Már mielőtt a Szentlélek eljött volna és
felruházta erővel a Tizenkettőt, el kellett kezdeniük érniük a hitben.
A tanítványság egy olyan életbevágó alapelem, mely a legtöbb mai gyülekezetben
nincs jelen. A tanítványságon keresztül nem csak életek változnak meg, de közösségek,
gyülekezetek, és végül egy egész nemzet is megváltozhat.
Jézus tanítványozási folyamata egyszerű: elhívás, felkészítés, kiküldés. Ez a gyakorlat
és elmélet megváltoztatja a férfit, a családját és gyülekezetét is. Így, világos, mi a
pásztorok küldetése: Isten szerint való férfiak kinevelése. A férfiak az az alap, melyre a
család és a nemzet is épül. Ha férfiakba fektetjük be időnket és energiánkat, az egyenes
út ahhoz, hogy megváltozzon társadalmunk. A tanítványság egy olyan tradíció, melyet
Jézus kezdett el, és melyet folytatnunk kell egészen az Ő visszajöveteléig.
Andrew D Templeton a Szolgálat Fejlesztés igazgatója az HonorBoundnál. Men of Promise [Az ígéret férfiai – a ford.], Springfield, Missouri.
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Szentlélek keresztség:
Jézus élete és szolgálata
Írta: Edgar R. Lee

Cikkek ugyanebben a témában:
• Baptism in the Holy Spirit and the Book of Acts (A Szentlélek
keresztség és az Apostolok Cselekedetei)
• Baptism in the Holy Spirit: The Life and Ministry of Jesus (A Szentlélek
keresztség: Jézus élete és szolgálata)
• Baptism in the Holy Spirit: Old Testament Promise (A Szentlélek
keresztség: Ószövetségi Ígéret)
• Communicating Spirit Baptism in Fresh New Ways (A Szentlélek
keresztség tanítása frissen és újszerűen)
Célunk e cikkekkel az, hogy bemutassuk, hogy a Szentlélek keresztségről szóló
pünkösdi tanításunkat a teljes kánoni Szentírásból vezetjük le, nem pusztán néhány
Igerészből, amelyeket az Apostolok cselekedeteiben találunk. Az Ószövetség
beszámol arról, hogy voltak bizonyos funkciók, amelyek ellátására Isten vezetőket
erővel ruházott fel. Ehhez az Ő Lelkének karizmatikus munkáját használta, mint egy
szolgálatot. A történetek sokszor megmutatják, hogy a természetfeletti jelenségek a
Lélek eljövetelének bizonyítékai. Az Ószövetség viszont ígéretet tesz arra is, hogy
a Lélek szellemi életet és erkölcsi átformálódást is adni fog. Elmondhatjuk, hogy
a Szentléleknek az Ószövetségben kettős szolgálati szerepe volt: karizmatikus és
kommunikációs.
A Szentlélek szolgálatának e két aspektusa – amelyeket nagyon színesen ír le az
Ószövetség – valami egészen egyedien mutatkozik meg Jézus életében és szolgálatában;
Jézus betöltekezett a Lélekkel és ezért Ő volt a szolgálat kiválósága, ezen kívül pedig
Ő volt a felkent, aki az evangéliumok indulásától kezdve Szentlélekkel keresztel.
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A Szentlélek jelenléte Jézus születésénél
és korai éveiben
A fiatal Máriát meglepte Gábriel arkangyal, amikor bejelentette
számára, hogy a Messiásnak fog életet adni. Megdöbbenve
válaszolt neki: „Hogyan lehetséges ez? … mikor én szűz
vagyok?” (Lukács 1:34).
Gábriel így válaszolt: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos
ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek
nevezik majd, Isten Fiának.” (Lukács 1:35, vö. Máté 1:18-20).
Ezek után következett egy csodás szűzi fogantatás, emberi
közreműködés nélkül, amelyet az Isten Szentlelke végzett el,
aki már a világ teremtésénél aktív szerepet vállalt. (1Móz. 1:1).
Az, aki így fogan meg, csakis „a szent”, „az Isten Fia” lehet.
Bár születése csoda volt, Jézus korai éveiben nagyon keveset
tett, amely demonstrálta volna szokatlan eredetét. Mégis,
nagyon korán jöttek próféciák a Szentlélek ihletéséből
Jézus igazi személyére vonatkozóan. A Lélek, aki lehetővé
tette Mária számára, hogy csodásan fiút foganjon méhében,
ugyanaz a Lélek, aki betöltött néhány jámbor prófétát, akik
Jézus eljövetelét hirdették – kik közül egy Erzsébet volt (Lukács 1:42–45). Simeon,
akit „a Lélek indított”, ott találta a Messiást szüleivel együtt a templomban és az Isten
„üdvösségének” nevezte Őt. (Lukács 2:25–32). Utána jött Anna, a prófétanő, akit
valószínűleg ugyanígy a Lélek indított meg – aki felismerte a Gyermeket. (Lukács
2:36–38).
Máté és Lukács rövid megjegyzésein túl nagyon keveset tudunk Jézus korai éveiről.
Lukács annyit mond Jézus első 12 évéről, hogy „a gyermek pedig növekedett és
erősödött; megtelt bölcsességgel és az Isten kegyelme volt rajta” (Lukács 2:40).
Egyáltalán nem úgy látjuk Őt, mint az apokrif evangéliumok csodatevőjét; ezekben
az iratokban a gyermek Jézus korai bölcsessége és Isten-tudatossága megkülönbözteti
Őt a többi gyermektől. Jézus öntudatának első jelét akkor tapasztaljuk, amikor aggódó
szüleivel beszél, mikor rátalálnak a templomban a tanítók közt. „Nem tudtátok, hogy
az én Atyám házában kell lennem?” – kérdezte. (Lukács 2:49) Mégis, ezután Jézus
visszatér engedelmes gyermek szerepébe és itt Lukács hirtelen átugorja következő
éveit, és egyből fiatal férfikorára tér. „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben,
Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lukács 2:52).
Miután megfogantatott a Szentlélek által, és Benne is lakott a Lélek, Jézus már a
kezdetektől egy nagyon különleges és Isten szerint való gyermek volt, aki teljesen
nyilvánvalóan normális növekedésen ment keresztül, majd végül egy nem mindennapi,
Isten szerint való fiatalemberré vált. Keresztelő János felismerte Jézus természetét és
jellemét, mikor Jézus eléállt, hogy merítse be: tétovázott is, mit tegyen. (Máté 3:14).
A korai egyház később tanúbizonyságot tett, hogy Ő bűn nélkül való volt. (2Kor. 5:21;
Zsidók 4:15; 1Péter 2:22).
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A Szentlélek Jézus bemerítésénél és felkenetésénél
Jézus bemerítése elkerülhetetlennek bizonyult az Evangéliumokban, különösképpen
az ezzel járó Szentlélekkel való betöltekezés fényében. Ahogyan az Evangéliumok is
leírják, hirtelen, kb. 30 éves korára Jézus kiemelkedett a fizikai munka ismeretlenségéből
Názáretből, és megjelent a Jordán folyónál, hogy megkérje unokatestvérét, Jánost,
hogy merítse be.
Mivel a kérés kellemetlenséget okozott Jánosnak, és a prófétaság Lelke kétség kívül
felvilágosította őt, vissza akarta utasítani azt. „Nekem volna szükségem arra, hogy
megkeresztelj” (Máté 3:14). Csak akkor engedett a kérésnek János, amikor Jézus
biztosította afelől, hogy ez „minden igazság betöltése” végett fontos (3:15).
Ami viszont kiváltképp fontos a bemerítési történetben az, ami Jézus imádsága után
történt. Így imádkozott: „és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik,
és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: “Ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm.” (Máté 3:17) Az Evangéliumok elmondják, hogy Jézus látta, ahogy
megnyílik a Menny és egy galamb száll le Rá. Keresztelő János ezt mondta: „Láttam,
hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta.” (János 1:32).
Máté egyes szám harmadik személyben fogalmaz, ami arra is utalhat, hogy néhányan
a tömegből szintén látták ezt a jelenséget.

Az egész bemerítés középpontjában kétség kívül az áll, amikor Jézusra leszáll a
Szentlélek. Jézus saját maga adott erre magyarázatot nem sokkal később. A názáreti
zsinagógában Jézus felolvasott Ézsaiás próféta könyvéből: „Az Úr Lelke van én rajtam,
mivel felkent engem, hogy jó hírt hirdessek a szegényeknek … hogy a szabadulást
hirdessem a foglyoknak … a vakoknak a szemük megnyílását; hogy szabadon
bocsássam az elnyomottakat, hogy hirdessem az Úr esztendejét” (Lukács 4:18-19).
Miután a tekercset visszaadta a zsinagógai segédnek, Jézus így szólt: „Ma teljesedett
be ez az írás fületek hallatára” (4:21). Lukács óvatosan Jézus galileai szolgálatának
beindulása elé helyezte ezt a jelenetet, hogy bemutassa, hogy a Lélek az ószövetségi
ígéreteknek megfelelően, felkente Jézust az Ő szolgálatára. A „felkent” szó pedig
definíciójánál fogva Messiást, Krisztust jelent.
Péter később visszhangja lett Jézus felkenetésének. Amikor Kornéliusz háza népének
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prédikált, azt mondta: „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal,
és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek,
mert az Isten volt vele.” (ApCsel. 10:38) A Szentlélek nem azért jött, hogy új életet
adjon Jézusnak, vagy megtisztítsa őt. Neki, aki az Isten bűntelen és testet öltött Fia
volt, nem volt szüksége arra, hogy újjászülessen, vagy lelkileg megtisztuljon. Nem
is azért jött a Szentlélek, hogy pusztán benne lakozzon és Istennel így közösségben
lehessen – hiszen ezzel is rendelkezett már. A Szentlélek azért szállt le Jézusra,
amikor bemerítkezett, hogy felruházza Őt erővel azért, hogy elkezdhesse és sikeresen
bevégezhesse misszióját a földön.
Közvetlenül bemerítése és felkenetése után viszont Jézus egy nagy kihívással találta
magát szemben. Márk így írja: „A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. Negyven
napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és
angyalok szolgáltak neki.” (Márk 1:12-13).1 Márk egy nagyon erős igét használt itt,
az „ekballo”-t, mely alapvetően azt jelenti, hogy „kivet” vagy „kiüldöz”. A használatot
az indokolta, hogy be kellett mutatni a Szentlélek új és hirtelen jövő, stimuláló hatását
Jézus személyére. Gyakran említést teszünk arról, hogy Jézus az Isten Igéjével győzte
le a gonoszt a pusztában töltött negyven napos tartózkodása alatt, de azt sem szabad
elfelejtenünk, hogy a Szentlélek által felkent Jézus volt az, aki ilyen erőteljes módon
volt képes használni az Igét hatalmas ellenségével szemben.

Jézus, a Szentlélekkel keresztelő
Jézus még Názáretben dolgozott ácsként, mikor Keresztelő János már megjelent a
pusztaságból és elkezdett prédikálni és keresztelni a Jordán folyónál. A Keresztelő
megtérésre hívott, amelynek központi mondanivalója az volt, hogy jönni fog valaki, aki
nála sokkal hatalmasabb. Ahogyan az Úr Malakiáson keresztül is szólt évszázadokkal
korábban, „Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön
templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már!
- mondja a Seregek Ura.” (Malakiás 3:1). A Keresztelő betöltötte az ószövetségi
próféciákat, mikor kihirdette a Messiás eljövetelét: „Én vízzel keresztellek titeket,
hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a
saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.” (Máté 3:11)
A Messiás által végzett Szentlélek keresztség annyira fontos, hogy mind a négy
evangélista az evangéliumok elejére helyezi, mellyel „nyilvánosság elé teszi a
legfontosabb pneumatológiai leckéjét.”2 A szinoptika megfogalmazása szinte teljesen
azonos. (Máté 3:11; Márk 1:8; Lukács 3:16). János evangéliumában Keresztelő János
visszatekint, és bizonyságot téve kijelenti, hogy „aki elküldött engem, hogy vízzel
kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő
az, aki Szentlélekkel keresztel.” (János 1:33)
Fontos észrevennünk, hogy Keresztelő János bemerítési szertartása, amellyel zsidó
embertársait keresztelte, roppant radikális és szinte botrányos cselekedetnek számított.
Míg a zsidók nagyon sok szertartásszerű mosakodást végeztek, keresztséget nem
kaptak (bemerítést). Csakis a zsidó hitre térő pogányokat keresztelték meg, és őket
sem igazán így. Ahogyan az várható is volt, a zsidó vezetők nem fogadták el János
keresztségét. De amennyire radikális volt János keresztsége, Jézus Lélekkel-keresztelő
tevékenysége annál radikálisabbnak vehető.
A keresztelés metaforája kényszerítő erejű. A szövegben használt ige, a „bemerít”, a
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baptizo, melyet a bapto igéből képezünk3, és amely egy alapos és teljes alámerülést
jelent – mint amikor egy ruhaanyagot festékbe áztatunk, vagy egy embert a víz alá
merítünk. János keresztsége azt mutatta, hogy az ember élete teljesen új irányt vesz,
melyben az emberek megvallják és elhagyják bűneiket a Messiásra várva. A János
bemerítő szertartásával éles ellentétben viszont a Messiás által végzett „bemerítés”
még inkább meghatározó és életet átformáló megtapasztalás.
Ilyen erőteljes bevezetés után, a Jézus által megígért Szentlélek-keresztséggel
kapcsolatban, mely prófécia formájában megjelenik a szélesebb ószövetségi
szövegkörnyezetben, valamint betöltést nyer az Újszövetségben, úgy tűnik, hogy
elmondhatjuk, hogy a mindenkori keresztény teológia nagyon keveset tett belőle
magáévá, és lecsökkentette a nyelvezet értékét, mely által a Szentlélek keresztséget
így a megtéréshez társítják, vagy néhány esetben a hívők megszentelődéséhez.

A Szentlélek szerepe Jézus szolgálatában
A Szentlélek érkezése drámaian megváltoztatta Jézus életét.
Lukács kifejezetten kiemeli ezt a változást. „Jézus a Lélek
erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész
környéken.” (Lukács 4:14). Ezek után Jézus egy elképesztő
szolgálatba kezdett; tanított, prédikált, gyógyított és démonokat
űzött. Korábbi szomszédai Názáretből teljesen elképedtek,
mennyire megváltozott az általuk ismert iparos ember.
„Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették
egymástól: ’Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a
tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki.’ ”
(Márk 1:27). Ezzel kapcsolatban egyébként nincs arra utalás,
hogy a gonosz lelkek, démonok felismerték volna Jézust a
felkenetése előtt, és arra sem, hogy végzett volna démonűzést abban az időben is.
Utána viszont gyakorta történt ilyen.
Téves elképzelés az, hogy Jézus pusztán az Ő Istenségéből fakadó hatalomra
támaszkodva végezte szolgálatát. Igazából, mi nem foghatjuk fel Jézus isteni és
emberi természete közti kölcsönhatást. Isteni volta mindenképp meglátszik pl. az
átváltozáskor, és bizonyosan jelen van a bűnök bocsánatában. Gondolhatják azt is, hogy
isteni természete lép életbe, mikor olyan természeti csodákat visz véghez, mint pl. a
tenger lecsendesítése. Az evangéliumok mellett viszont ott van Pál bizonyságtétele is,
aki azt mondja, hogy „ő [Jézus] Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult (Filippi 2:6-7).4
A „megüresítette” szó a kenoo görög ige szó szerinti fordítása. Azt viszont nem szabad
gondolnunk, hogy mikor az Isten Fia testet öltött, akkor saját Istenségétől „üresítette”
volna meg magát, ahogyan azt sok korai tudós tévesen tanította. Isten nem szűnhet meg
Isten lenni. Amire itt Pál utal, az hogy az Isten Fia szándékosan és önként lekorlátozta
saját isteni tulajdonságainak használatát és helyette úgy élt és szolgált, mint egy átlagos
emberi lény.
Az evangéliumok narratív szerkezete, csak úgy, mint Jézus saját szavai, tanúsítják,
hogy a Szentlélek erejére támaszkodott. Ne feledjük, hogy nem kezdte el messiási
szolgálatát, mielőtt nem szállt rá a Szentlélek a bemerítésénél. A farizeusokkal való
konfliktusánál Máté egy újabb ézsaiási próféciát jegyez le: „“Íme, az én szolgám,
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akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és
igaz ítéletet hirdet a népeknek.” (Máté 12:18, idézve az Ézsaiás 42:1–4-et). Mivel a
farizeusok nem tudták letagadni, hogy Jézus hatalommal gyógyít és űz ki a démonokat,
azt mondták, hogy Belzebúb, a démonok hercegének segítségével űzi ki őket. Csípős
válaszában Jézus az Isten Lelkét nevezi meg ereje forrásaként (Máté 12:28).
Lukács említést tesz történetében arról, hogy visszatér Jézushoz az a hetvenkét kiküldött
tanítvány, akik bensőséges viszonyban voltak a Szentlélekkel. Amikor meghallotta
beszámolóikat „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!”,
ujjongva így szólt: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted
ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így
láttad jónak. (Lk. 10:21)

Jézus tanítása a Szentlélekről
a szinoptikus evangéliumokban
A szinoptikus írók, miután az evangéliumok elején drámaian lefektették a Szentlélekkeresztségről szóló pneumatológiájukat, nagyon keveset írnak arról, mit tanított Jézus
a Szentlélekről. Lukács lejegyzi, hogy mikor Jézus az imádságról tanított, azt mondta,
hogy ahogyan az emberek képesek jó ajándékokat adni gyermekeiknek, a Mennyei
Atya is tud adni Szentlelket azoknak, akik kérik Tőle. (Lk. 11:13). Lukács aztán
összepárosítja ezt azzal a történettel, ahol az ördögűzések láttán zsidó kritikusai azzal
vádolták meg Jézust, hogy Belzebúb segítségével űz ki démonokat. (14-25. versek, vö.
Mt. 12:22–37). Jézus azzal vágott vissza, hogy Ő az „Isten ujjával” tette ezt (20. vers;
„Az Isten Lelkével” Mt. 12:28) valamint, hogy ezzel Isten országa eljött az emberekhez.
(Lk. 11:14–26). Ahogyan Lukács előrehalad a történettel, a szövegkörnyezet arra utal,
hogy a Szentlélek „jó ajándékát” jóval a megtérés után is meg lehet kapni, valamint
hogy karizmatikus erővel érkezik.
Lukács evangéliumában van még két Igeszakasz, ahol Jézus karizmatikus bölcsességet
és beszédet ígér. A 12:12-ben Jézus azt mondja tanítványainak, hogy mikor majd
bíróság elé állítják őket, nem szabad félniük, mit mondjanak, „mert a Szentlélek abban
az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.” Ugyanígy, a 21:15-ben
Jézus még egyszer ígéretet tesz a tanítványoknak arra, hogy amikor ítélőszék elé
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citálják őket, Ő ad nekik „szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy
ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem.”
Lukács feltámadást követő elbeszélései különös jelentőséggel bírnak. „És íme, én
elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem
ruháztattok mennyei erővel.” (Lukács 24:49). Minden kétséget eloszlat az Atya
ígéretének természetéről Lukács bevezetője az Apostolok cselekedeteinek elején,
ahol megint csak Jézust idézi: „ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.
(ApCsel 1:4-5). Lukács gondosan szerkesztette úgy elbeszélését, hogy megmutassa:
Jézus úgy zárja le földi szolgálatát, hogy újra elmondja Keresztelő János ígéretét
a Szentlélekben való bemerítkezésről. Jézus, a Szentlélekkel-keresztelő, készen
állt, hogy igazán „alámerítse” követőit ugyanabba a Lélekbe, aki az Ő szolgálat is
megerősítette.
Az Atya ígéretének karizmatikus természete elvéthetetlenül jelen van. Amikor az ígéret
beteljesedik, a tanítványok „felruháztatnak mennyei erővel (dynamis)” (Lk. 24:49).
Az Apostolok cselekedeteiben Jézus azt mondja, „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön
hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában,
sőt egészen a föld végső határáig.” (1:8)
Nem férhet kétség ahhoz, hogy a Lukács evangéliumának elején – a Keresztelő János által
megprófétált – Szentlélek keresztség a Lélek egy olyan erőteljes jelenését akarta leírni,
mely felkészíthette Jézus tanítványait az érte végzett dinamikus tanúsági szolgálatra.
Ezáltal, ha a Szentlélek-keresztséget úgy tanítjuk, hogy az az új élet létrejöttéért felelős
(vagyis a megtérést kiváltó tényező), és így megfosztjuk karizmatikus erejétől, az
aligha összeegyeztethető az evangéliumokban található történettel.

Jézus tanítása a Szentlélekről János evangéliumában
Az összes evangélium közül a János evangéliuma rendelkezik a legösszetettebb tanítással
a Szentlélekről. Ahogyan Keresztelő János bizonyságával elkezdődik a történet, az
evangélium egy ennél nagyobb pneumatológiára tekint és megvilágítja Jézus tanításait
a Szentlélek sokkal nagyobb munkájával kapcsolatban. Általánosságban véve, János
sokkal inkább szoteriologikus, mint karizmatikus hangsúlyt hordoz, és előhoz olyan
apróságokat is Jézus tanítását illetően, amit a többi szinoptikus evangélium nem.
János pneumatológiájának kiemelt részei röviden a következők:
• Keresztelő János tanúja volt, ahogyan Jézus alámerítésénél a Szentlélek alászállt a
mennyből – és megnyugodott Jézuson (1:32-33).
• Ez az esemény igazolta, hogy Jézus az, aki Szentlélekkel fog keresztelni (1:33).
• Nikodémussal való beszélgetésekor Jézus utal arra, hogy az Ő követőinek a Lélektől
(„újonnan” vagy „fentről”) kell születniük (3:6,8).
• Isten korlátok nélkül adja Jézusnak a Szentlelket (3:34).
• A Lélek az, aki életet ad (6:63).
• A Szentlélek nem volt teljesen elérhető a tanítványok és más hívők számára, amíg
Jézus nem dicsőült meg (7:39).
• Jézus megdicsőülésekor, illetve attól kezdve, a hívők „vizek folyamaiként” fogják
kapni a Szentlelket, mely belőlük fog „ömleni” (7:38)
• János a Parakletos-ként mutatja be a Szentlelket, aki eljön a tanítványokhoz, miután
Jézus eltávozik, hogy Ő legyen Pártfogójuk, Barátuk és Közbenjárójuk mindörökre.
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(14:16-26; 15:26; 16:7).
• János az Igazság Lelkeként mutatja be a Szentlelket, aki meg fogja tanítani a
tanítványokat mindenre, és eszükbe juttat mindent, amit Jézus mondott (14:17-26;
15:26; 16:13).
• A Szentlélek egyaránt jön az Atyától és a Fiútól (14:26; 15:26).
• A Lélek nem autonóm és független hatalomként jön, hanem azért, hogy Krisztus
dolgait hirdesse (16:15).

Szentlélek keresztség: Jézus élete és szolgálata
A következő könyvekben hasznos fejezeteket találunk a Szentlélekről, Jézus élete és
szolgálata alapján.
Klasszikus pünkösdi íróktól:
Horton, Stanley M. What the Bible Says About the Holy Spirit. [„Mit mond a Biblia a
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Mary, Fla.: Creation House.
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Keener, Craig S. 1997. The Spirit in the Gospels and Acts: Divine Power and Purity.
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McDonnell, Killian and George T. Montague. 1990. Christian Initiation and Baptism in
the Holy Spirit. [„A keresztény kezdeményezés és Szentlélek keresztség”] Collegeville,
Minn.: Michael Glazier Books.
Ahogyan János a Szentlélek üdvtani munkáját taglalja kimerítően, amely Jézus
távozása után lesz látható, az evangélium narratívája egy drámai csúcspontra mutat.
A többi evangéliummal ellentétben János evangéliuma leírja, ahogyan a feltámadt Úr
megjelenik tíz gondterhelt tanítványnak, akiknek még meg kell Őt látniuk. (20:19–
22). Jézus a béke áldásával nyugtatta meg őket és biztosította őket afelől, hogy Ő
az, akivel beszélnek, másrészt pedig afelől, hogy a feltámadás valóságos. „Ahogyan
engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” (21. vers). Ami viszont kiváltképp
szembeszökő az a következő: „Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: ’Vegyetek
Szentlelket!’ ” (22. vers). Ezzel János egy drámai beteljesedést ad Jézus (Szentlélekről
szóló) tanításainak.
A korai pünkösdi hívők úgy tartották, ez az esemény volt az a pont, amelynél az
első tanítványok újjászülettek a Lélek által. Míg ez a kérdés vita tárgya marad mind
pünkösdiek és nem-pünkösdiek közt, úgy tűnik, ezt a szemléletet támogatni tudjuk.
Először is, ahogyan fentebb megjegyeztük, János evangéliuma azzal a gonddal
szerkesztette össze Jézus tanításait a Lélekről, hogy rámutasson egy meghatározó,
fokozódó, csúcspontot elérő, és életet adó találkozásra a Szentlélekkel, mely a
Feltámadás után következik be, illetve az evangélium végén.
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Úgy tűnik, ez az Igeszakasz a tetőpontja mindannak, ami addig történt. Másodszor, a
nyelvezet nagyon szembetűnő. A „lélegzik” ige a görögre az emphysao, mely óriási
teológiai értelemmel bír a biblikus teológiában. Az Ószövetség (A Szeptuaginta) görög
fordításában, melyet Jézus korában széles körben használtak, ezt az Igét megtaláljuk
az 1Mózes 2:7-ben találjuk, ahol az „Úristen … élet leheletét lehelte [Ádám] orrába”.
Aztán meglátjuk az 1Kir. 17:21-ben is, ahol Illés „rálehelt” az özvegy halott fiára,
akibe akkor visszatért az élet. Az Ezékiel 37:9 is ezt az Igét használja, amikor Isten
megparancsolja, „jöjj elő, lélek [pneuma], és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre
keljenek!”

Jézus halála és a Szentlélekben való feltámadás
Míg az evangéliumok semmit nem mondanak közvetlenül a Lélek munkájáról, melyet
Jézus halálában és feltámadásában végez, az Újszövetség nagy része segít megértenünk,
hogy Jézus a Szentlélek erejét tapasztalta meg élete, halála és feltámadása során. A
Zsidókhoz írt levél szerzője úgy fogalmaz, hogy Krisztus az „örökkévaló Lélek által
önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek” (Zsid. 9:14).
Az Újszövetség soha nem említi, hogy Krisztus önmagát támasztotta volna fel.
Általában Isten (az Atya) az, akiről ezt írja, hogy feltámasztotta Jézust. A Szentlélek
szerepének igazi természete Jézus feltámadásában nem tiszta és bizonyos szövegrészek
jelentősége is vitatható. A Szentháromság igazi természete viszont megköveteli a Lélek
jelenlétét és tevékenységét, és ezt számos szöveg alá is támasztja. Pl. a Róma 1:4-ben
Pál így fogalmaz: „a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten
hatalmas Fiának bizonyult”, és Ő lett az, aki által halandó testünk is megtapasztalhatja
a feltámadott életet. Az 1Péter 3:18-ban Krisztus „halálra adatott test szerint, de
megeleveníttetett Lélek szerint.”

Jézus megtapasztalásának
és a Szentlélekről szóló tanítás jelentősége
Célunk ezzel a cikksorozattal az, hogy bemutassuk, hogy a klasszikus pünkösdi
Szentlélek-keresztség tantétel mély gyökerekkel rendelkezik mind az Ó-, mint az
Újszövetség megváltó történetében. Az evangéliumi történetek számos bepillantást
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adnak, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy még jobban megértsük a Szentlélekkeresztséget:
• Jézus nyilvánvalóan megtapasztalta azt, ahogyan a Lélek benne lakozik egészen
fogantatása óta.
• Amikor a Szentlélek leszállt Jézusra, a (vízben való) bemerítését követően, A Lélek
egy új megtapasztalást hozott; egy karizmatikus adományt, mely felruházta Őt erővel
a szolgálathoz.
• A Lélek volt az, aki képessé tette Jézust, hogy véghezvigye prédikáló, tanító és
csodatevő szolgálatát. A bibliai szöveg nem ad alapot annak az elképzelésnek, miszerint
Jézus az Ő isteni természetéből fakadóan vitte volna véghez munkáját.
• Tanításában Jézus bizonyosan társította a Szentlelket az újjászületéssel, de soha nem
utal úgy rá, mint ami egyenlő a „Szentlélek keresztséggel.”
• Erősen kiállhatunk amellett, hogy amikor Jézus az apostolokra lehelt feltámadását
követően, az valójában az ő újjászületésük volt, melyet később egy külön Szentlélek
keresztség követett Pünkösd napján (habár a Szentlélek keresztség pünkösdi tanítása
nem kizárólag erre a végkövetkeztetésre alapszik).
• Jézus egyetlen hivatkozása a Szentlélek keresztségre úgy azonosítja be az eseményt,
mint egy olyan keresztséget, amely képessé teszi a tanítványt arra, hogy hatékony
tanúbizonysággá válhasson. Jézus soha nem azonosította a Szentlélek keresztséget az
újjászületéssel, mely szintén a Lélektől származik.
Jézus Szentlélekkel kapcsolatos megtapasztalása, valamint tanítása a Szentlélek
személyéről és munkájáról, kritikus fontosságú adatokkal lát el bennünket, melyeket
hozzátehetünk az ószövetségi, az Apostolok cselekedetiben, valamint a gyülekezeteknek
írt Levelekben találhatókhoz, amikor kialakítjuk biblikus tanításunkat a Szentlélekkeresztségről.
Jegyzetek
1. Scripture quotations marked ESV are taken from The Holy Bible: English Standard
Version, copyright Â© 2001, Wheaton: Good News Publishers. Used by permission.
All rights reserved.
2. Az itt használt kifejezés a következő könyvből származik: Craig S. Keener, The Spirit
in the Gospels and Acts: Divine Purity and Power [A Szentlélek az evangéliumokban
és az Apostolok cselekedeteiben: Isteni tisztaság és erő] (Peabody, Mass.: Hendrickson
Publishers, 1997), 50.
3. A bapto szócsoportról lásd még: F.W. Danker, ed., Greek-English Lexicon of the
New Testament and Other Early Christian Literature [Az Újszövetség és más korai
keresztény irodalom görög-angol lexikona], 3d ed. (Chicago: University of Chicago
Press, 2000).
4. Scripture quotations taken from the New American Standard BibleÂ®, Copyright
Â© 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman
Foundation. Used by permission (www.Lockman.org).

Edgar R. Lee, S.T.D., akadémiai dékán és a szellemi formálódás, valamint
a pásztori teológia professzora, Assemblies of God Theological Seminary; a
„Commission on Doctrinal Purity” [A tanítás tisztaságának bizottsága] elnöke
az Assemblies of God Általános Tanácsánál.
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Jézus, a Felkent: példánk a
természetfeletti szolgálatra
Írta: Tim Enloe
Soha nem fogom elfelejteni azt a kellemes augusztusi estét, amikor Jézus
megkeresztelt engem Szentlélekkel. Bár nem voltam teljesen tudatában, miért akarom
ezt a megerősödést, nagyon vágytam megtapasztalni. Ahogyan beszédemet az Ő
irányításának elkezdtem alárendelni, új korszak köszöntött be fiatal szellemi életembe.
Az ezután következő néhány nap bemutatta számomra mindazokat a lehetőségeket,
amelyek rendelkezésemre álltak – és egyben az így elvárható felelősséget is – ahogyan
valakit az Úrhoz vezettem és tanúja lehettem gyógyulásának, miközben imádkoztam
érte.
A Szentlélek-keresztséggel megnyílt a kapu a természetfeletti szolgálat felé.
A természetfeletti szolgálat üzemanyaga az Isten országa újszövetségi növekedésének.
El sem tudom képzelni, hogy lehet olyan szolgáló, aki nem vágyja megtapasztalni és
betölteni isteni elhívásának természetfeletti dolgait. Lehet, hogy még a legmerevebb,
keménygalléros lelkész is nagyon örülne, ha meglátogatná a Szentlélek és megerősítené
– még akkor is, ha ez teológiai kereteket tágítana ki számára. Hogyan lehet úgy olvasni
az evangéliumokat és az Apostolok cselekedeteit anélkül, hogy el ne kapna a mohó
vágy, hogy nekünk is ilyen természetfeletti lehessen a szolgálatunk? Krisztus tanításától
hallótávolságra lenni, és csodatételeitől szemtávolságra…ez még a templomi széksorba
kövesedett hívőt is teljesen összerombolná.
Újra kell vizsgálnunk azt az elgondolást, miszerint Jézus számunkra a Lélek által
megerősített szolgálat modellje. Ha Ő természetfölöttien cselekedett és azt hagyta
ránk, hogy kövessük Őt ebben, akkor miért nem tesszük? E kérdés további kérdéseket
is rejteget.
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1. Hogy lehet számunkra modell Jézus, amikor Ő isteni, mi viszont nem?
Jézus pusztán isteni létének (mint az Isten Örökkévaló Fia) köszönhetően tett csodákat
vagy volt ennek más oka is? A Szentírás világosan fogalmaz. Mint Messiás, és Istenember, soha nem vált meg Istenségétől (Kol. 2:9), és mindig a Szentlélek kenetének
védelme, vezetése alatt tette dolgát.
A Lukács 4. fejezete feljegyzi, ahogyan Jézus betöltötte Ézsaiás próféciáját: „Az Úr
Lelke van énrajtam, mivel felkent engem” (Lk. 4:18; Ézs. 61:1). Péter apostol felfedte
Jézus krisztológiai pneumatológiáját, mikor a cézáreaiakat tanította: „A názáreti
Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és
meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.”
(ApCsel. 10:38). Jézus a Szentlélek vezetése és védelme alatt tevékenykedett – nem
azért, mert istensége nem lett volna elegendő a számára, hanem mert előttünk lévő
példaként, olyan utakon kellett vezetnie bennünket, melyeket követni tudunk. Ígérete
az erőről, mely a Szentlélek keresztséggel jön el hozzánk (ApCsel. 1:8), lehetővé teszi
számunkra, hogy olyan dimenziókban tevékenykedjünk, melyek pusztán emberileg
megközelíthetetlenek lennének.
A „nagyobb cselekedetek” ígérete (János 14:12) sok szolgálót tartott már ébren késő
éjszaka önvizsgálatban. Jézus beszélt arról, hogy mi majd „nagyobbakat fogunk tenni”,
de hogyan várhatjuk, hogy ilyen bekövetkezhet földi halandóknál? Alul-képzettek
vagyunk ehhez. Krisztus szavainak szövegkörnyezetében láthatjuk, hogy a Szentlélek
elküldéséről beszél itt – ugyanarról a Szentlélekről, aki leszállt rá a Jordán folyóban
való bemerítkezésénél – hogy általa erővel ruházza fel a hívőket.
Jézus bemerítkezése, és utána, ahogyan a Szentlélek megnyugodott rajta, valamint,
hogy az Atya hallhatóan a tetszését kinyilvánította, több mint egy fotótéma a
Szentháromságra: az egész kép annak a menetét mutatja be számunkra, ahogyan
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vágyakoznunk kellene személyes természetfölötti szolgálatunkra. Jézusnak nem
volt szüksége személyes bűnök bocsánatára, sem a Szentlélek erejére személyes
gyengeségeinek leküzdésére; példát akart nekünk adni. Követte az Atya akaratát
lépésről lépésre, és utat készített számunkra, hogy mi – akiknek oly’ nagy szüksége van
a bűnbocsánatra és az erőre – követni tudjuk Őt. A Szentlélek megnyugvása Jézuson
bemerítésénél, egy újabb mintát adott, melyet követnünk kell, amint Lukács azonnal
le is jegyezte, hogy Jézus „telve” volt Szentlélekkel (Lk. 4:1)
Az, hogy Krisztus a Szentlélek erejére hagyatkozott, azt mutatja, hogy óriási szükségünk
van a Szentlélek keresztségre és a természetfeletti erő „teljességére”, mely azzal jár.
Követhetjük Krisztus példáját, mint szolgálatunk modelljét mert, Hozzá hasonlóan,
megtapasztalhatjuk a Szentlélek erejét, és hagyatkozhatunk is Rá.
2. Milyen módokon követhetjük Jézust, a Felkentet, aki számunkra az Igazi Példa?
Jézus messiási szolgálatának történetében, Lukács két általánosított területet jelöl
meg, ahol várható a természetfeletti megjelenése: A Szentlélek által megerősített
beszéd és cselekedetek. Jézus prédikációs, tanítói és prófétai szolgálata jó példa a
természetfeletti, Lélek által megerősített beszédre. A szinoptikus evangéliumok felfedik,
ahogyan az emberek ámulattal hallgatták Krisztus kimondott szavait: csodálták azt a
tekintélyt és hatalmat, amellyel beszélt. (Mt. 7:29, Márk 1:22, Lk. 4:32). Ezek a tettek
Jézus személyére és üzenetére terelték a figyelmet.
E példának kontinuitása minket is elér. Habár Jézus, az isteni példakép, számára a Lélek
„mérték nélkül” adatik (János 3:34), azt láthatjuk, hogy saját Szentlélek keresztségünk
ugyanezeket az ajtókat nyitja meg számunkra. Az ApCsel 1:8 leírja ennek menetét:
először megkapjuk az erőt, másodszor pedig tanúk leszünk. Ez egy prófétikusan
megerősítő és megbízást adó megtapasztalás, melyet egy prófétikus és megerősített
szolgálat követ.
Figyeljük meg, hogy közvetlenül a pünkösdi kitöltetést követően, Péter olyan erővel
hirdette ki, hogy Jézus a Krisztus, amely az embereket „szíven találta” (ApCsel 2:37).
Hasonlítsuk akkor ezt össze azzal a reakcióval, amelyet Jézus szavai váltottak ki az előző
példában. Később, a harmadik fejezet bemutatja, amint Péter és János, a Lélek által
megerősített beszéd mellett Lélek-által erővel felruházott tetteket is véghezvisznek,
amikor a lebénult koldust nyilvánosan meggyógyítják az Ékes-kapunál. Lukács
azt akarja, hogy olvasói meglássák, hogy Krisztus követői betöltötték és követték
Krisztus szolgálati mintáját: A Szentlélek keresztséget a Lélek ereje által felruházott
beszéd és tettek követik. Az, hogy megkapjuk,
és utána tanúk leszünk, az egész megtapasztalás
fémjelzését adják.
3. Hogyan lehetünk biztosak abban mi, a
szolgálatot végzők, hogy természetfeletti dolgok
fognak rajtunk keresztül történni?
Lehet, hogy már évekkel ezelőtt megkaptuk a
Szentlélek keresztséget, és egy alkalmi jellegű
természetfeletti szolgálatra adtuk magunkat.
Hogyan léphetünk, viszont, a megtapasztalás, az
Istentől függés, az engedelmesség egy magasabb
szintjére ma? Erre az összetett kérdésre gyakran
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félelmeink és gyengeségünk ismeretében akarunk válaszolni. Egyszerűen, gyakorta
megesik, hogy elmondhatjuk magunkról, hogy leszállt ránk a Galamb a Szentlélek
keresztségnél, de valahol mélyen mégis ott lappang bennünk a gyáva nyúl… Borzasztó
egyszerűen le tudnak bénítani félelmeink.
4. Mik tehát főbb félelmeink, melyek a gyökereknél kikezdik magabiztosságunkat?
A két pregnánsan jelen lévő félelem-tényező, mely jelen lehet a természetfölötti
szolgálat során a következő:
1. Annak a félelme, hogy semmi nem fog történni,
2. A félelem, hogy valamilyen módon kudarcot vallunk, mert
gyakorlatlanok vagy alkalmatlanok vagyunk.
Le kell győznünk mindkét félelmet a Lélek, az Ige és imádság által. Nincs olyan mértékű
szurkolás az oldalvonal mellett, vagy lelkesítő beszéd a „meccs” előtt, mely kivethetne
bennünket a félelem börtönéből. Csak az képes újraértelmezni számunkra a normális
természetfeletti élet jelentését, ha külön időt fordítunk arra, hogy megmártózzunk
az Isten hangjában (kiváltképp az evangéliumokban és az ApCsel.-ben) és az Ő
jelenlétében. Sem tanulmány kurzusok, szolgálati központok vagy „imatoronynak”
adott adományok nem garantálhatják hitünk igazi növekedését, valamint a kenet
szintjét; mégis, az Isten Igéjébe és jelenlétébe való bemerítkezés visszaállíthatja
előzetes várakozásainkat. A Szentírás tanúskodik amellett, hogy „a hit hallásból van, a
hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róma 10:17). Felépíthetjük hitünket úgy, hogy
„Szentlélek által” imádkozunk (Júdás 20).
Amikor legyengítjük ezt a félelmet a Szentírás, imádság, és Isten jelenlétén
keresztül, egyfajta szent elégedetlenség fog kezdeni emészteni bennünket, mely az
engedelmesség felé hajt – mindegy, milyennek is látszanak majd az eredmények. Nem
szeretnék meggondolatlan vagy egy fesztelen megközelítést javasolni mindezzel. Az
viszont, ha Jézus, a Felkent szavai és jelenléte vesznek körbe
bennünket, magabiztosságot fog adni. Sokan próbáltak már
elbizakodottan úgy kilépni a természetfeletti szolgálatra,
hogy közben nem volt elég erős az elkötelezettségük az Ige,
az imádság, valamint Isten jelenlétének keresése felé. Így
pedig, ahogyan Szkéva hét fiának esetében is, szolgálatuk
kerékbe tört. Bizonyosan fájdalom és megaláztatás vár arra,
aki hozzájuk hasonlóan vág bele, elkötelezettség nélkül.
Ha valóban isteni példánkra fókuszálunk – Jézusra, a
Felkentre – és odaszánjuk magunkat az Ő kiküldetésére
a misszióban, a Lélek ereje által felruházott beszéd és
cselekedetek természetfeletti eszközei hasonlóan fel
fogják bolygatni életünket. Ez, a Krisztusra, az imádkozó
életre, az Ő jelenlétére, illetve az Igére szegezett figyelem
meg fog bennünket védeni a természetesen fakadó és
meggondolatlan cselekedetektől, az elbizakodottságtól és
a büszkeségtől.
Szentlélek-keresztséggel kapcsolatos megtapasztalásom,
melyet egyből tettek követtek, megváltoztatta szellemi
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röppályámat, és még inkább elkezdtem Krisztus példájához igazítani az életemet. Ezzel
szemben viszont, talán te is észrevetted már, hogy bár életünk élményei csodás emlékek
maradnak, mégis egyre kevesebbet nyomnak a latba, ahogyan az idő telik. Csatlakozz
hozzám, és keressük újfent Jézust, a Felkentet imádságban, Igetanulmányozásban és
a Lélek jelenlétében! A Szentírás tisztán fogalmaz. A Szentlélek a végett száll le ránk
és ken fel bennünket a természetfeletti szolgálatra, hogy vehessünk erőt és az Ő tanúi
lehessünk (ApCsel. 1:8)
TIM ENLOE evanglista Wichita, Kansas államból, aki az Egyesült
Államokban valamint a tengerentúlon egyaránt szolgál, és
a Szentlélekről tanít. Szolgálatával kapcsolatban további
információk érhetők el a következő internetes oldalon: www.
enloeministries.org

A nagy pelágiuszi hitvita
Szent Ágoston (354-430)
Írta: William P. Farley
A negyedik századi Rómában nehéz volt élni. Rodney Stark
megjegyzi: „A római városok aprók voltak, hihetetlenül
zsúfoltak, minden képzeletet felülmúlóan koszosak és
rendetlenek, tele voltak idegenekkel és gyakorta sújtották
katasztrófák – tüzek, pestis, hódítások és földrengések. … A
tűztől való félelem szinte mániákus volt mind a gazdagok,
mind a szegények körében. … Akkoriban a csatornák
egyszerű árkok voltak, melyek a keskeny utcák közepén
húzódtak végig – és amelyekbe mindent beleöntöttek,
beleértve az ágytálak tartalmát is éjszaka.”1 A várható
élettartam rövid volt, átlagosan olyan 30 év.
Kr.u. 410-ben, augusztus 26-án Alarik, vizigót király és gót
serege betörtek Róma vastag falain át a birodalomba és
kedvükre fosztogattak, és erőszakoskodtak. A rómaiak
egyik legnagyobb félelme, birodalmuk leigázása,
bekövetkezett.
Sok menekült érkezett Rómából Észak-Afrikába, a római
köznép éléstárába. Egy világi szerzetes, kinek Pelágiusz volt
a neve (kb. 354-420), valamint tanítványa, Caelestius is a
menekültek közt voltak. Bár végső úti céljuk Jeruzsálem
volt, megálltak Hippo Regius városánál, melynek Szent
Ágoston (354-430) volt a püspöke. Pelágiusz találkozni
akart a híres tanítóval, de a püspök akkor nem tartózkodott
a városban. Pelágiusz ekkor egy udvariasan fogalmazott
üzenetet hagyott neki, melyre később Szent Ágoston
hasonló udvariassággal válaszolt.
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Jeruzsálem felé tovább menve, Pelágiusz megállt Karthágóban, Észak-Afrika fővárosában,
és ott hagyta Caelestiust. Pelágiusz szószólójaként Caelestius elkezdett tanítani
mestere tanításának megfelelően. Amikor Caelestius tanítása elért Szent Ágostonhoz
is, beindult egy nagy ívű doktrína-vita. Ez a sokkhullám hosszú évszázadokon keresztül
visszhangzott még. Később, az 1100 évvel későbbi reformáció központi kérdésévé lett,
és az óta is keresztények generációinak kell megharcolnia e vitát újra és újra. Hogy
megértsük a vita lényegét, először meg kell ismerkednünk mind Pelágiusszal, mind
Szent Ágostonnal. Sok közös volt bennük. Mindketten 354-ben születtek. Mindketten
ötvenes éveik közepén jártak, mikor a kettejük közt folyó vita beindult. Pelágiusz a
Brit-szigetekről származott, míg Szent Ágoston Észak-Afrikából. Mindketten harmincas
éveik elején látogattak el először Rómába. Pelágiusz aszkéta életet élő szerzetessé
lett, aki a szegény dokkmunkások és dolgozók felé szolgált. Mindkét férfi nagyon jól
iskolázott volt. Mindketten meg voltak győződve arról, hogy tanítási álláspontjuk igei
volt. Mindketten békepártiak voltak; egyikük sem szerette a konfliktust. Mégis, Szent
Ágoston és Pelágiusz kritikus és életbevágó kérdésekben nem értettek egyet.

Szent Ágoston
Pelágiusszal ellentétben Szent Ágoston, miután fiatalon Rómába érkezett, hamarosan
Milánóba költözött, ahol nagy hatással voltak rá Szent Ambrus (Kr.u. 340-397)
püspök prédikációi. Ágoston lassan egyre intenzívebben érezte a bűntudatot, de
számára a kereszténység elképzelhetetlen volt. Hogyan keresztelkedhetne meg?
Fiatalkorának szexuális kívánsága teljesen leuralta őt. Az önmegtartóztatás és szexuális
tisztaság teljesen irreálisnak tűntek számára. Teljesen reménytelennek érezte saját
megtérését.
Egy nehéz pillanatban egyszer csak meghallott egy hangot a kert falának másik
oldaláról. Valaki azt énekelte, hogy „Vedd fel és olvasd! Vedd fel és olvasd!” Ott
volt a közelben Pál levele a Rómaiakhoz. Mikor kinyitotta, szemei a Róma 13:13-14re szegeződtek: „nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és
kicsapongásban, … hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig
ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.”2 Az Isten hatalmába
vetett hit ekkor azonnal beáramlott elveszett szívébe. Tudta már, hogy Isten megadja
neki az erőt, hogy megváltozzon.
Attól a pillanattól fogva Isten kegyelméből megtért hívő lett. Az, ahogyan megtapasztalta
a bentlakó bűn szorítását, és ahogyan láncait a kegyelem ereje szétszakítja, egész
további életére hatással volt.
Megkeresztelkedése után visszatért Afrikába és elhatározta, hogy csendes, cölibátusi
életet fog élni a tudomány szolgálatában. Istennek viszont más tervei voltak. A tengeri
kikötő város, Hippo, hamarosan püspökévé tette, ahol egészen negyven évvel később
bekövetkezett haláláig szolgált.
Mielőtt meghalt, Ágoston hagyatéka az egyház számára 5 millió szónyi írásos munka
volt, melyet tollszárral jegyzett le pergamenre. John Piper úgy fogalmaz, hogy „Szent
Ágoston szerepet játszott a keresztény egyház történetének alakításában. … Hatása a
nyugati világra egyszerűen lélegzetelállító.”3
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Pelágiusz
Pál figyelmeztette a korinthusi hívőket, hogy a Sátán néha a világosság
angyalának adja ki magát. Ez történt Pelágiusz esetében is. Az emberek
kedvelték. „Tiszta intellektusú, jámbor lelkületű, iskolázott és hibátlan
jellemű ember volt. Még Ágoston is – bár borzasztónak tartotta
[Pelágiusz] tanításait – többször is igen nagy tisztelettel beszél róla.”4
Pelágiusznak egy nagy hiányossága volt, méghozzá az, hogy nem
ismerte Ágoston küzdelmeit személyes bűneivel, amely mindent
eldönthetett volna.
Rómában töltött sok éve alatt Pelágiusz sok tanítványt vonzott magához, és még a
felső tízezer körében is népszerűvé vált, és megkedvelték. Ilyen előkelő ember volt pl.
Caelestius is, aki egy gazdag család jogász fia volt, majd végül Pelágiusz legfontosabb
tanítványa lett. Pelágiusz aszkéta életmódja és morális tisztasága vonzó volt
Caelestius számára. Pelágiusz nem kedvelte a vitát, Caelestius viszont egészen más
temperamentummal rendelkezett. „Pelágiusz volt az erkölcsi szerző”, Caelestius pedig
„az általuk reprezentált rendszer intellektuális szerzője.”5
Pelágiusz kereszténységének nem volt gerince a kegyelemre való hagyatkozás.
Ehelyett, külsőségekben merült ki keresztény hite. Amolyan „húzd fel magad a cipőd
fülénél fogva” lelkiségnek felelt ez meg. Ő volt az ötödik századi szellemi „John Wayne”.
Hitte, hogy Isten elvárja a tökéletességet, de abban is hitt, hogy minden ember képes
is arra, hogy ezt elérje. Azzal érvelt, hogy Isten minden embernek megadja az erőt,
hogy engedelmeskedni tudjon az Ő parancsolatainak. Ha ez nem így lenne – mondta
ő – Isten igazságtalan lenne. Pelágiusz „üzenete egyszerű volt és félelmetes”, jegyzi
meg Ágoston életrajzírója, mert „mivel szerinte a tökéletesség lehetséges az ember
számára, ezáltal kötelező is.”6
Úgy hitte, hogy bárki lehet tökéletes, aki csak akar, és hogy sok ószövetségi szent
valóban az is volt. A tökéletességet emberi akarattal és elhatározás útján el lehet
érni. Kedvenc idézete ez volt: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait
megtartjuk.” (1Jn. 5:3) „A Pelágiuszt követők számára az embernek nem volt mentsége
bűneire, sem a gonoszra, mely körülötte volt.”7
Röviden, Pelágiusz teljes mértékben elutasította az eredendő bűnről szóló tanítást,
azaz a páli elméletet, miszerint minden ember örökli Ádám bűnét és bűntudatát
a fogantatáskor. Ez a bűn megnyomorítja az ember akaratát, vágyait, érzéseit és
intellektusát. Ezért, az ember soha nem lehet képes arra, hogy Isten igazságos
követelményeinek megfeleljen emberi erőlködésből.
Pelágiuszt saját feltételezései aszkétizmusra késztették. Egész életét adta a böjtölésre,
az önmegtagadásra és a külsőségekben megnyilvánuló erkölcsösségre. Úgy gondolta,
minden kereszténynek hasonlóan kéne tennie, mert csak egy ilyen aszkéta életvitel
garantálhatja számukra az üdvösséget.
Vagyis, Pelágiusz az erkölccsel foglalkozott, nem a doktrínával. Ez volt az ő „Achillesina”. A Római Egyház morális reformációját akarta elérni, és meg volt győződve arról,
hogy a kegyelem félreértése okozza a problémákat. Azon tűnődött, hogy vajon Miért
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akarna olyas valaki megváltozni és még krisztusibbá válni, aki csak kegyelem által
nyert üdvösséget? A Római Egyházban morális tespedtséget tapasztalt, sőt, közönyt.
Hite szerint ezért Pál volt okolható, aki túlzott hangsúlyt adott a kegyelemnek.
Kb. Kr.u. 405-ben Pelágiusz meghallotta, amint valaki egy híres imát olvas fel Szent
Ágoston „Vallomások” című művéből. „Uram, add meg az erőt ahhoz, amit parancsolsz
és parancsolj, amit akarsz!” Pelágiusz ezt hallva teljesen elborzadt. Ha az embernek
muszáj Isten kegyelmére hagyatkoznia, hogy az Ő parancsait követhesse, akkor az
embernek nincs erkölcsi felelőssége. A keresztények így hibáztathatják Istent is bűneik
miatt – ha nem akarna kegyelmet adni. Biztos volt abban, hogy Ágoston valamiféle
gépezetnek képzelte az embert, amelyet teljes mértékben Isten határoz meg, és aki
nem rendelkezik semmilyen igazi vággyal az erkölcsi reformációra.

A nagy kérdés
Mielőtt Szent Ágoston elkezdett volna Pelágiusszal
kommunikálni, „az egyház antropológiája kiváltképp
kezdetleges és körvonalazatlan volt.”8 Habár sok keresztény
hitte, hogy az ember bűnös, a bűn természetét, illetve
azt, milyen hatással van ránk, nem sikerült még alaposan
meghatározni.
Dávid világosan megfogalmazza a kérdést a 8. Zsoltárban:
„micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és
az emberfia, hogy gondod van rá?” (Zsolt. 8:5). „Micsoda
az ember?” – ez volt a kérdés. Kihat rá Ádám bűne és
bűntudata már fogantatásakor, vagy születésénél fogva jó,
és teljesen ura saját morális képességeinek, valamint képes
saját erőfeszítésein keresztül megmenteni önmagát?
Ha Ádám bűnbe esése hatással volt ránk, milyen mértékben
és időben hat ki ránk? Okoz szellemi halált az által, hogy
elválaszt Istentől és megöli a kommunikációt, vagy pusztán
megnyomorít és sértetlenül hagyja azon képességeinket és
vágyunkat, melyekkel Istenhez tudunk fordulni?
Azért halt meg Jézus, hogy segítsen nekünk segíteni magunkon? Vagy azért, mert az
embert teljességgel megkötözte a bűn, képtelen volt segíteni magán és kimondhatatlan
szüksége volt egy Isten által kidolgozott üdvösségre?
E kérdések mögött lappangott a kegyelem gondolata. Mit visz véghez a kegyelem?
Mekkora kegyelemre van szüksége az embernek? Mennyire függ az ember az Isten
kegyelmétől? Azért adja Isten a kegyelmet, hogy megszentelje az embert, vagy az ember
szentsége az, mely alkalmassá teszi őt arra, hogy megkapja az isteni kegyelmet?
Az ezekre a kérdésekre adott válaszok nagyon fontosak. Kihatással vannak arra, mit
értünk az ember szabadsága alatt, hogyan értelmezzük Ádám állapotát a bűnbeesés
előtt, milyen hatással van ránk az ő bűnbeesése, hogyan működik Isten kegyelme, milyen
az újjáéledés természete, mit jelent az „eleve elrendeltetés”, és a „kiválasztottak”, hogy
az ember akarata szabad vagy kötött, hogy mit értünk Isten ítélete alatt, és legfőképp,
hogy milyen az Istentől való függés természete és mértéke.
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Ágoston győzelme
A vita felgyorsult, miután Caelestius prédikálni kezdte elméletét Karthágóban. Kr.u.
410 és 416 közt Ágoston egy levélsorozattal és egy disszertációs értekezéssel válaszolt
Caelestiusnak, melyekben az Ige alapján bizonyította be számára az eredendő bűn
valóságát és természetét.
Pál levelei alapján Ágoston megcáfolta Pelágiusz elméleteit. Ádám bűne nem volt
magánügy – minden embert képviselt vele. Mikor Ádám bűnbeesett, mindenki bűnbe
esett. Ádám bűne miatt mindannyian gyengének születünk. (Ágoston számára a bűn
alapvető természete a büszkeség.) Ugyanígy, Ádám bűntudata miatt mi is bűntudattal
jövünk világra. Teológiai nyelvezettel élve, Ágoston azt tanította, hogy mind Ádám bűne
és bűntudata a mi számlánkra íródott, ránk ruházódott. Ez okból halottként születünk
meg, bűnös természettel és magunktól képtelenek vagyunk Istent keresni. Ágoston
hitte, hogy ez az, ami miatt Isten kiválasztja azokat, akik meg fognak menekülni. A
kiválasztottak számára Isten a hit ajándékát adja. Megigazítja őket és felruházza őket
erővel, hogy növekedhessenek a szentségben. Végül, Isten megdicsőíti őket. Ez az,
ahogyan Bruce Shelley összegzi Ágoston antropológiáját: „Ágoston személete szerint
Ádám bűnének óriási következményei lettek. Ereje arra nézve, hogy a jót cselekedje,
megszűnt. Egy szóval, meghalt lelkileg – és kis idő múlva fizikailag is. Ezzel viszont nem
volt egyedül. Ágoston azt tanította, hogy az egész emberiség ott van „Ádámban” és
osztozik bűnbe esésében. Az emberiség ’a romlás tömegévé’ lett, képtelen bármilyen
jó [megmentő] cselekedetre. Minden személy, egészen csecsemőkorától kezdve öreg
koráig, semmi mást nem érdemel csak a kárhozatot.”9
Ami a legfontosabb, Ágoston azt tanította, hogy Isten úgy menti meg az emberiséget,
hogy közben nem húzza át az ember morális felelősségét, mellyel köteles Istent keresni
és neki engedelmeskedni. Ágoston tisztában volt azzal a rejtéllyel, hogy Isten szuverén,
az ember pedig felelősséggel tartozik tetteiért. Mikor megtértem, megkérdeztem
Szent Ágoston egy tanítványát, hogyan volt képes e nagy ember kibékíteni Isten
szuverenitását és az ember felelősségét.
„Úgy, hogy soha nem próbált kibékíteni két jó barátot.”, válaszolta barátom bölcsen.
Szent Ágoston teológiája az Istentől és az Ő dicsőséges kegyelmétől való függést
váltotta ki. Saját tapasztalata a benne lakó bűnnel kapcsolatban meggyőzte, hogy
teljességgel függenie kell Istentől. Imádsága: „Uram, add meg az erőt ahhoz, amit
parancsolsz és parancsolj, amit akarsz!” – melyet Pelágiusz megvetett – kifejezte szíve
áhítatosságát. Függeni akart Istentől üdvössége, megszentelődése és minden más jó
dolog végett.
Hitt abban is, hogy teológiai rendszere volt a megoldás a morális tespedtség ellen.
Csakis úgy történhet meg ugyanis az a morális átváltozás az egyházon belül, melyet
Pelágiusz olyannyira akart, ha az egyház tanít az eredendő bűnről, az emberiség
tehetetlenségéről, valamint Isten kegyelméről, melyet ingyen ad.
Miért? Mert hitte, hogy a kegyelemről szóló tantétele a mélybe hatolt, egészen a szívig,
melyet a kegyelem formál át, és mely olyan életet ad az embernek, melyet örömteli
hálával rendel alá Isten akaratának. Hitte, hogy ez a belül végbemenő forradalom
egyedül képes arra, hogy előhozza belőlünk azt a szívet, amelyet Krisztus oly’ buzgón
keres.
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A következmények
Pelágiusz Palesztinába költözött. Ott találkozott a nagy tudóssal, Szent Jeromossal (kb.
347–420), aki szintén ellenezte Pelágiusz elméleteit.
Ez idő tájt, Ágoston és Pelágiusz között felerősödött a konfliktus. Voltak keresztények,
akik Pelágiusz mellé álltak – mások pedig Ágoston mellé. Ágoston életének utolsó
évtizedeiben viszont az egyház egyre inkább Ágoston és Jeromos mellé állt. Egy
évvel Ágoston halála után, kr.u. 431-ben, az Efézusi Ökumenikus Tanács elítélte a
pelágianizmust, és támogatni kezdte Ágoston teológiáját az emberi természettel
kapcsolatban.
Egy évszázaddal később, az Oránzsi Zsinat (Kr.u. 529) ismét megerősítette ezt a döntést.
Egészen a VI. század óta, szinte világszerte eretnek tanításnak nyilvánították Pelágiusz
tanítását, Ágoston kegyelemről való tanítása pedig a hagyományosan elfogadott nézet
lett.
Mindezek ellenére, Ágoston halála előtt váratlan helyen álltak ellen tanításának – az
egyiptomi sivatagban virágzó aszkéta közösségek körében. Miután egész életvitelüket
a böjtölésnek, szigorú önmegtagadásnak és önfeladásnak vetették alá, ezek a
keresztények zsarnoki dolognak tartották a szabadon adott kegyelmet, Pelágiusz tanait
pedig kedvesnek. A konfliktus azok közt, akik örömet találnak a munkában, valamint
akik örömöt találnak abban, hogy Isten kegyelmének vessék alá magukat, nem volt új
keletű, és teljesen átjárta a következő évszázadokat.
Habár Ágoston teológiája ortodoxia volt, ahol a teológia hatással van a mindennapi
életre, az emberek gyakorta Pelágiusz módján éltek. Ez azt jelenti, hogy Pelágiusz
szemlélete volt az általános kép az emberről. Kr.u. 500-tól egészen 1500-ig az egyház
egyre inkább közelebb került a peláganizmushoz. Egyre inkább elterjedt, hogy az
emberek dolgozzanak Isten elfogadásának elnyerésért. A hét szakramentum, a
misére járás és a pápa iránti engedelmesség kritikus fontosságú előfeltétellé váltak az
üdvösséghez.
Ez leginkább a XVI. századi protestáns reformáció során csúcsosodott ki, amikor kiújult
az Ágoston és Pelágiusz követői közti konfliktus. Luther Márton (1483–1546) ágostoni
szerzetes volt. A páli levelek elolvasása után Ágoston kommentárjai is megerősítették,
és végül megtért a páli kegyelem-doktrína szerint. Valójában, Luther és Kálvin egyaránt
fordultak a katolikus hatóságokhoz, hogy az elfogadás és az isteni megigazítás feltétele
kizárólag a hit legyen.

Leckék
Mit tanulhat egy mai pásztor Pelágiusz és
Ágoston konfliktusából?
Először is, Pelágiusz egyik legnagyobb
félelmére, a lelki langyosságra, nem a még
több fegyelem a megoldás. Ehelyett, újra
és újra ki kell jelenteni az emberiség bűnét,
az Isten szemében való méltatlanságunkat,
valamint Isten hatalmas kegyelmét, mely
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üdvözíthet bennünket. Csak akkor adjuk magunkat mindenestől Krisztusnak és az Ő
országának, amikor meglátjuk hiányosságunkat, szükségünket a kegyelemre és azt a
szükséget, hogy Istentől kell függenünk.
Másodszor, a pelágiuszi konfliktus története emlékeztet bennünket arra, hogy a tiszta
tanítás nagyon fontos. Gyülekezetek alakulnak és buknak el alapvető kérdéseket érintő
tanításuk tisztasága miatt. Az emberi bűn erejével, és gyengítő hatásával kapcsolatos
tiszta tanítás alázatossá és gyümölcsözővé tesz gyülekezeteket. Ha ebben kudarcot
vallanak, langyossá válnak. Minél inkább megértjük a bűn természetét és minél inkább
iszonyodunk tőle, annál kevésbé fog bennünket kontrollálni.
Ennek az ellenkezője is igaz. Ha nem sikerül kihangsúlyozni a bűnről való tanítást, az
általában felerősíti a gonosz jelenlétét. Minél jobbnak érezzük magunkat, az általában
azt jelenti, hogy valójában rosszabb helyzetbe kerültünk. A XX. Században a pelágiuszi
eszmék egészen eddig nem látott borzalmakat szabadítottak el. Az utóbbi száz év
összes utópisztikus mozgalma – a kommunizmus, fasizmus és nácizmus – mind a
pelágiuszi emberképpel kezdődtek és abból építkeztek.
Harmadszor, minden nemzedéknek újra kell harcolnia Ágoston harcát. Ez a konfliktus
nem ért véget az V. században. A pelágianizmus nagyon elburjánzott a kortárs
egyházban. Egy friss felmérés szerint, a megkérdezett hithű evangéliumi hívők 77%-a
válaszolt úgy, hogy hitük szerint az ember alapjában véve jó, és 84%-uk hite szerint az
üdvösségben „Isten azokat segíti, akik segítenek magukon.”10 Nagy hiba lenne, ha azt
gondolnánk, hogy a mi gyülekezeteinkben ez nem így megy.
Végül, a pelágianizmus története azt tanítja nekünk, hogy ha csak nem tanítunk
közösségeinknek kitartóan és rendszeresen a bűnről és annak számos hatásáról, a
pelágiuszi eszmék fognak tovább burjánzani. Miért? Mert az ember természeténél
fogva büszke, és a büszkeség Pelágiusz lábaihoz vezeti az embert. Ezért kimondhatjuk,
hogy a pelágianizmus az emberiség alapértelmezett vallása. Tisztában léve az eszme
erejével, egy bölcs lelkipásztor kitartóan és szánt szándékkal ellene kell, hogy álljon e
tanításnak.
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Tanít-e a Biblia az „örök
biztonságról”?
Írta: W.E. Nunnally

Bevezetés
Egy korábbi cikkemben röviden tárgyaltam a „szentek állhatatossága”, az „örök
biztonság” vagy másnéven a „megváltással örökre megmenekültünk” tanítás
álláspontjáról.1 A következőkben viszont a teljesség igényével szeretnék beszélni
erről.
Az örök biztonságról szóló tanítás azt tanítja, hogy ha egy személy egyszer
megtapasztalta a megváltást, többé semmi sem választhatja már el ettől az állapottól,
soha nem veszítheti el üdvösségét. Millard J. Erickson leszögezi: „A kálvinista álláspont
világosan és nyíltan fogalmaz ezzel kapcsolatban: ’Azok, akiket Isten az Ő Szeretett
Fiában elfogadott, elhívott és megszentelt az Ő Lelkével, sem teljesen, sem végleg
nem eshetnek ki a kegyelmi állapotból, hanem bizonyosan ki fognak tartani a végsőkig
és örök életet nyernek el.’” (A Westminsteri Hitvallás 17.1).2
Henry C. Thiessen tovább megy: „Ezzel kapcsolatban megerősíti, hogy ’sem teljesen,
sem végleg nem eshetnek ki a kegyelmi állapotból.’ Ez nem egyenlő azzal, hogy soha
nem fognak visszaesni vagy bűnbe esni vagy, hogy soha nem fognak kudarcot vallani
abban, hogy dicsérjék azt, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta ki őket.

47
Ez pusztán annyit jelent, hogy soha nem fognak végleg távol kerülni attól a kegyelmi
állapottól, melybe bekerültek, illetve azt, hogy nem fognak kudarcot vallani abban,
hogy végül minden visszaesésükből megtérjenek Istenhez.”3
Csak úgy, mint a korlátozott engesztelést, a szentek állhatatosságának tantételét is
Augusztinusz népszerűsítette a Kr.u. 5. században. A Római Katolikus Egyház végül
hivatalos tantételévé tette ezt a tanítást. Ez volt az általánosan elfogadott álláspont
a protestáns reformáció idején is. A reformáció vezetői, mint pl. Kálvin János, szintén
elfogadták és támogatták ezt, több más reformáció előtti római katolikus doktrínával
és gyakorlattal együtt. Ilyen módon, az örök biztonságról szóló tanítás több modern
kori protestáns felekezet tanítási struktúrájába épült be.
Mind az arminiuszi/Wesley-i/”Szentség” hagyomány, mind az Assemblies of God,
amely ebből nőtt ki, végig elutasította az örök biztonságról szóló hittételt. A hivatalos
AoG weboldalon ezt olvashatjuk: „Az Assemblies of God nem fogadja el azt a tanítást,
miszerint Isten akarata teljesen elnyomná, felülírná az ember szabad akaratát, hogy
Őt elfogadja és szolgálja. Így hitünk szerint lehetséges, hogy egy személy, aki egyszer
megtapasztalta a megváltást, Isten ellen forduljon és ismét elveszett állapotba
kerüljön.”4
Bár az Assemblies of God erőteljes és határozott hivatalos álláspontját fejtette ki ezzel
kapcsolatban, hívőink nem biztos, hogy meg is értik ezt a tanítást. Embereink gyakorta
dolgoznak együtt olyanokkal, akik az örök biztonságban hisznek. Meg kell tanulniuk,
hogyan reagáljanak munkatársaik hitével kapcsolatban. Ezért, nagyon fontos, hogy
pásztoraink tanítsanak azokról az érvekről, amelyeket a szentek állhatatossága tanának
védelmezői használnak, illetve arról, hogyan kell ezekre megfelelően reagálni, valamint
arról is, hogy mi is a bibliai alapja a mi álláspontunknak: Hívők szabadon eljátszhatják,
elveszíthetik üdvösségüket azáltal, hogy Krisztus uralma ellen fordulnak.
Több verzió létezik az örök biztonság elméletére a kálvinizmuson belül. Például, egy
extrém szemlélet szerint Isten azért visz haza magához egy hívőt, mert már bizonyosan
nem fogja rendbe tenni az életét, és így Isten számára szégyenné vált itt a földön.
Mások, akik az örök biztonság tanát vallják, nem hisznek abban, hogy az örök biztonság
engedélyt adna a bűnre: „Másrészt, az állhatatossággal kapcsolatos tanításunk nem
ad helyet semmiféle nemtörődömségnek vagy lazaságnak. Kérdéses, hogy bárki, aki
úgy gondolja ’Most, hogy keresztény
vagyok, élhetek, ahogyan tetszik’,
valóban megtért volna és új életet
kezdett volna. A valódi hit e helyett a
Lélek gyümölcsét termi.”5
A SZÁ/ÖB [Szentek állhatatossága/
örök biztonság – a ford.]
alátámasztására használt Igék és
azok helyes értelmezése
Azok, akik a SZÁ/ÖB tan mellett
kiállnak, gyakran idézik a János 5:24et álláspontjuk alátámasztására: „aki
hallja az én igémet, és hisz abban, aki
elküldött engem, annak örök élete
van; sőt ítéletre sem megy, hanem
átment a halálból az életbe.”6
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A tanítás pártolói úgy hiszik, ez a vers azt jelenti, hogy ha egyszer már átléptél a halálból
az életbe, örökre rendelkezel az élettel. A nyelvtani kontextus alapján viszont világos,
hogy az „örök” szó nem határozóként szerepel itt (amely egy igét módosít), mely által
a közlés így azt jelentené, hogy „örökre van élete.” Ehelyett a szövegben az „örök”
szó egy összetett szó első felét adja. Így, az „élet” az, amely örök, nem pedig annak
birtoklása. Ezek mellett a „hallja” és a „hisz” igék jelen időben vannak és folyamatos
cselekvésre utalnak.
A tan védelmezői azzal is érvelnek, hogy ha egy személy és Isten egyesülnek, ezt a
kötést soha nem lehet feloldani. János 6:37-re szoktak hivatkozni: „Akit nekem ad az
Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” Azt viszont
nem mondhatjuk, hogy ez a szöveg kizárná azt a lehetőséget, miszerint valaki távozni
akarna ebből a kötelékből (vö. János 17:12).
A János 10:27,28-at is fel szokták használni az SZÁ/ÖB alátámasztására: „Az én juhaim
hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök
életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én
kezemből.” Ezekhez a versekhez hozzáadhatnánk a Róma 8:35-39-et: „Ki választana el
minket a Krisztus szeretetétől? … sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más
teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.” A bibliai szerzők viszont azt mondják itt, hogy külső erők
azok, melyek nem képesek elválasztani bennünket Istentől. Egyik Igerész sem zárja
ki annak a lehetőségét, hogy egy személy élhet szabad akaratával és választhatja azt,
hogy neki Isten még sem kell.
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a görögben használt jelen idő folyamatos cselekvésre
utal. Szó szerint úgy kellene fordítanunk ezt a verset, hogy „Juhaim folyamatosan
hallják a hangomat és én mindig ismerem őket, és ők egyfolytában követnek engem,
én pedig folyamatosan adom nekik az örök életet.” Ez azt jelenti, hogy el nem
pusztulásunk attól függ, hogy folyamatosan meghalljuk és követjük-e Jézust. Ez pedig
egy olyan téma, amely végig visszacseng a Szentírásból. A SZÁ/ÖB helyett ez a szöveg
pont annak a lehetőségét támogatja, hogy lehetséges, hogy egy hívő otthagyja Istent
az által, hogy visszautasítja a folyamatos engedelmességet Krisztus felé.
A János 15:1-11 Igeszakaszt felhasználva e tanítás védelmezői kijelentik, hogy „Ha
a hívők eggyé lettek Krisztussal és az Ő élete árad rajtuk keresztül (ld. az említett
Igerészt), semmi sem érvénytelenítheti ez a kapcsolatot.”7 Ezzel szemben az egész 15.
fejezet arról szól, hogy ez a kapcsolat megszakadhat.
A szó, melyet „megmarad”-nak fordítottak a magyarban a 15. fejezetben, a meno,
mely „ott maradást, tartózkodást, folytatást” jelent. Ezért mondja Jézus, hogy „Azt a
szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; … Ha valaki nem
marad [tartózkodik ott folyamatosan] énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és
megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik.” (János 15:2,6) A következő
részben Jézus kijelenti: „Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok.”
(János 16:1) Ha az Istentől való elfordulás nem lett volna egy eshetőség, Jézus nem
beszélt volna róla ilyen hosszasan.
Néhány SZÁ/ÖB hívő Pál szavait veszi elő a Filippi 1:6-ból: „Éppen ezért meg vagyok
győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus
napjára.” Ha viszont elolvassuk a szövegkörnyezetet az 1-11. versekben, világossá
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válik, hogy Pál arról beszél, hogy bizonyos abban, hogy a filippibeliek vágynak arra,
hogy elérjenek a Krisztusban való érettségre: a hívő egyetlen igaz biztonságára. Ezt
támasztja alá Pál későbbi intése is a filippiek felé, hogy „félelemmel és rettegéssel
munkáljátok üdvösségeteket” (2:12) Továbbá, miután megjegyzi, hogy még saját örök
végzete sincs kőbe vésve (3:12-13), örök életét biztosítva ő maga is a még nagyobb lelki
érettségre törekszik, és kerüli el azok példáját, kiknek vége a pusztulás (3:17–19).
Aztán, az emberek sokszor utalnak még a Zsidók 7:25-re is: „Ezért üdvözíteni tudja
örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék
értük.” Ez alatt azt értik, hogy az „örökre” szó azokra vonatkozik, „akik általa járulnak
az Istenhez.” A közvetlen szövegkörnyezet, valamint a Zsidókhoz írt levelén átívelő
üzenet azonban Jézusra utal, valamint arra az időszakra, mely alatt Ő, mint Főpap
képes engesztelést biztosítani, amely a megváltást lehetővé teszi (vö. 3,17,21,24,25;
5:6; 6:20), nem pedig a hívő örök „biztonságára”.
A SZÁ/ÖB tan pártolóinak kedvenc Igerésze az 1János
2:19: „Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk
valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak
volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy
nem mind közülünk valók.” A tanítás védelmezői ezzel
azt mondják, hogy akik többé nem követik Krisztust,
azok valójában sosem tapasztalták meg a megváltást.
Több dolog is van ebben az Igében, amit meg kell
vizsgálnunk.
Először is, a szöveg sehol nem mondja ki nyíltan azt, amit
a SZÁ/ÖB tan védelmezői mondanak róla – vagyis hogy
az Istentől való elválás annyit jelent, hogy ezeknek az
embereknek nem volt valós megváltásuk. János arról írt,
hogy elhagyták a hitet, és megjegyezte, hogy elpártolásuk
Istentől bizonyította azt, hogy már nem tartoznak a
megváltottak közösségéhez. Összehasonlította őket
azokkal, akik ellenálltak a tévtanításoknak, továbbra
is kitartottak az igazság mellett, valamint állhatatosan
megmaradtak Krisztusban (24. vers).
Másodszor, az eltávozás, valamint a „megmaradtak volna köztünk” szavak emlékeztetnek
bennünket Jézus saját tanítására a János 15-ben, ahol Krisztus Testének azon tagjairól
beszél, akik kudarcot vallanak, és nem képesek megmaradni Őbenne; akik már nem
teremnek gyümölcsöt, elszáradnak, és végül levágatnak.
Harmadszor, mind az Ó-, mind az Újszövetség bőven beszámol olyan emberekről vagy
csoportokról, akik egy bizonyos időben Istennel megfelelő kapcsolatban voltak, de
később visszautasították, megtagadták az Ő uralmát (1Móz. 4:3–16 [vö. Júdás 11];
2Móz. 32:32,33; 4Móz. 3:2–4; 4:15–20; 16:1–33; 22:8,12,19,20,32–35; 24:1,2,13;
31:7,8; 1Sám.10:1–7,9–11; 13:8–15; 16:14; 31; János 6:66 [vö. 67. vers]; 1Kor. 5:1–13;
1Tim 1:19,20; 2Tim 1:15; 2:17,18; 4:10; Titusz 1:12–16; Zsidók 12:15–17; 2Péter 2:1;
Jelenések 2:6,15 [vö. ApCsel. 6:5; Eusebius Ecclesiastical History – „Egyháztörténet”
3.29], 20).
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Érvek, melyek a hitehagyás lehetőségére figyelmeztetik a hívőket
Az arminiuszi tábort képviselő hívők néha nem teljesen tisztán fejezik ki álláspontjukat
e doktrínát illetően. Sokszor használtuk már úgy az „elveszítheted az üdvösséged”
kifejezést, mintha az valami véletlen, nem szándékos hiba, vagy pillanatnyi félrelépés
következménye lenne. Az ezt ellenzők jogosan támadhatják ezt, és mondhatják
a Szentírás hibás értelmezésének. Emiatt, muszáj felelevenítenünk azokat az
Igeszakaszokat, melyek alátámasztják doktrínánkat. Ezek után pedig úgy kell hangot
adnunk neki, hogy az megfelelően visszaadja Isten Igéjének tanítását.
A hitehagyáshoz vezető lépések:
1. Hitetlenségen keresztül a hívők a legnagyobb komolysággal hagyják el Isten
Igéjének tanítását, intéseit, figyelmeztetéseit és ígéreteit (Márk 1:15; Lukács 8:13;
János 5:44,47; 8:46).
2. Ahogy a világ valósága nagyobbra növekszik a hívőkben, mint Isten mennyei
országának valósága, úgy fokozatosan eltávolodnak Istentől és nem fogják Őt keresni
Krisztuson keresztül (Zsidók 4:16; 7:19,25; 11:6).
3. A bűn megtévesztésének betudhatóan, egyre inkább toleránsak lesznek a bűnnel
szemben saját életükben (1Kor. 6:9,10; Efézus 5:5; Zsidók 3:13). Nem fogják többé
szeretni az igazságot és gyűlölni a gonoszságot.
4. A szív megkeményedésén (Zsidók 3:8,13) és Isten útjának megtagadásán keresztül
(3:10), nem veszik figyelembe a Szentlélek ismétlődő feddését, és szelíd hangját
(Efézus 4:30; 1Thessz. 5:19-22).
5. A Szentlélek megszomorodik (Efézus 4:30; ld. Zsidók 3:7,8) tüze kialszik (1Thessz.
5:19), és templomát megrontja az ember(1Kor. 3:16). Végül pedig a Szentlélek eltávozik
azoktól, akik előtte hívők voltak (Bírák 16:20; Zsolt. 51:11; Róma 8:13; 1Kor. 3:16,17;
Zsidók 3:14.
Donald Stamps, Gen. szerk. Life in the Spirit Study Bible, (Grand Rapids: Zondervan,
1992), 1918.
Az arminiuszi/Wesley-i/”Szentség”/pünkösdi tanítás kitart amellett, hogy hívők
visszavehetik szabad akaratukat még azután is, hogy megváltást nyertek. A Szentírás
azt tanítja, hogy azok, akik hisznek Jézusban és engedelmeskednek neki, valójában
szabadabbak lesznek megváltás után, mint előtte (János 8:36, Gal. 5:1,13), nem pedig
kevésbé szabadok. Doktrínánkat olyan bibliai kifejezésekkel írhatnánk legjobban körül,
mint a „kegyelemből kiesettek” (Gal. 5:4), „Istentől elszakadtak” (Zsidók 3:12), és a
távolra „estek” (Zsidók 6:6).
J. Rodman Williams leszögezi: „Viszont, mivel az Isten üdvössége hit által működik
– élő hit által – ennek a hitnek az elhagyása „hitehagyáshoz” vezethet. Azzal, hogy
nem maradnak meg Krisztusban folyamatosan, valamint az Ő Igéjében, mely által
kitarthatnának a világi próbák és kísértések közepette, és mely szilárd hitet és
megerősödést adhatna – melyeken keresztül kaput nyitnak a hitetlenségnek – a hívők
elszakadhatnak Istentől. Ez által tragikus módon elveszíthetik üdvösségüket.”8 (Lásd
oldalsó szövegoszlop: A hitehagyáshoz vezető lépések.)
Az angol „apostasy” (aposztázia, azaz hitehagyás – a ford.) szó az újszövetségi görög
„apostasia” szó transzliterációja. Referencia munkák megjegyzést tesznek arról, hogy
a kifejezés, illetve annak igealakja a következő árnyalatokat hordozza magában: állást
foglal valamivel szemben, árulást vagy átpártolást követ el, elkülönül, elhúzódik,
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fellázad, (f)elhagy (mint házassági elválás során). Ezek közül egyik kifejezés sem
utal olyan szövetségvesztésre, mely a szentség kialakult szintjének átmeneti vagy
véletlenszerű megszegéséből adódna. Ehelyett, mind előre megfontolt, szándékos és
kitartó lázadó állapotra utal, mely Jézus uralma ellen irányul egy személy életében.
(Lásd oldalsó szövegoszlop, Hitehagyás.)

Szabad akarat
Isten a saját képmására teremtette az embert (1Móz. 1:26). Részben, ez azt jelenti, hogy
ahogyan Isten gondolkodik, tervez, érvel és döntéseket hoz, úgy teszi azt az ember is.
Habár a bűnbe esés részben elhomályosította Isten képmását, melyet a teremtésnél
nyomott az emberiségre, ezek a jegyek bizonyosan megmaradtak. Ezek mellett, Isten
nem akarja leigázni vagy megcsorbítani a szabad akaratot, melyet szándékosan alkotott
meg az emberben – akár elfogadja Krisztust az ember, akár nem.
Az Ószövetségben Isten szinte kizárólag feltételekhez kötött szövetségpontokon
keresztül foglalkozott az Izraelitákkal. Folyamatosan figyelmeztette őket, hogy
teljesítsék a szövetségbe fektetett kötelességeiket, más különben a vele való
kapcsolatuk megszűnik (vö. 2Móz. 32:33; 3Móz. 22:3; 4Móz. 15:27–31; 5Móz. 29:18–
21; 1Kir. 9:6,7; 2Kir. 17:22,23; 24:20; 1Krón. 28:9; 2Krón. 7:19–22; 15:2; 24:20; Zsolt.
69:28; Ézsaiás 1:2–4; 59:2; Jeremiás 2:19; 5:3,6,7; 8:5,12; 15:1,6,7; 16:5; Ezékiel
3:20; 18:12,13; 33:12). Volt kegyelem az ószövetségi időkben is, de csak úgy, mint a
Újszövetség idején, akkor sem lehetett soha kifogás a kegyelem arra, hogy folytassuk a
bűnös életvitelt, valamint a kegyelem sosem csökkentette a szövetség követelményeit.
(vö. János 1:16,17; Róma 6:1,2; 8:7–11; Lukács 12:48; továbbá vö. Róma 1:31,
„hitetlenek” vagy „szövetségszegők” – az angol KJV alapján – a ford.)

Az evangéliumok
Keresztelő János bátran hirdette: „A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért
minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és tűzre vettetik.” (Máté
3:10, Lukács 3:9). Valójában Jézus maga is azzal kezdte szolgálatát, hogy ugyanezt az
üzenetet mondta el. (Máté 7:19).
Jézus arról is tanított, hogy ha nem vagyunk hajlandóak megbocsátani, akkor megszűnik
a lehetőség számunkra, hogy megkapjuk Isten bocsánatát. (Máté 6:15). Jézus eredeti,
történelmi szövegkörnyezetében és Máté kanonikus szövegkörnyezetében, vagyis az
új szövetség közösségében – mely hívőkből áll – csak azok kapnak üdvösséget, akik
mindvégig kitartanak. (Máté 10:22, 24:13), és ha megtagadjuk Őt emberek előtt, Ő
ugyanúgy meg fog tagadni bennünket az Ő Atyja előtt (Máté 10:33). Jézus ezt mondta,
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„Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek,
de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.” (Máté 12:31) Az Úr itt nem tesz semmilyen
különbséget a már megváltott ill. nem hívő emberek közt.
A magvető példázatában, a mag gyökeret eresztett, majd elkezdett gyümölcsöt
teremni, de különböző körülmények hatására végül elpusztult (Máté 13:3-23). A Máté
18:15-17-ben, Jézus úgy parancsolt, hogy az új szövetség közösségeiből vessék ki
azokat a tagokat, akik nem hajlandóak megtérni, és kezeljék őket úgy, mint kívülállókat.
Jézus arra is figyelmeztetett, hogy az utolsó időkben megjelennek hamis messiások
is, akik sokakat megtévesztenek majd (Máté 24:5) és hogy a nagy üldöztetés során
„sokan eltántorodnak” (Máté 24:10). A 24. vers feljegyzi, amint Jézus arról tanít, hogy
az utolsó időkben megjelenő hamis próféták és álmessiások sokakat tévútra fognak
vezetni, még a kiválasztottakból is.
A SZÁ/ÖB vallói úgy vélik, a „ha lehetséges” kitétel egy feltételezett szituációra értendő
és azt mutatja, hogy nem lehetséges eltántorodni a hittől. Ez az érv viszont nem
veszi figyelembe a szélesebb szövegkörnyezetet (Máté 24:5-10) vagy más szövegeket
(1Thessz. 4:1,2) melyek világosan leszögezik, hogy lesznek hívők az utolsó időkben,
akik eltántorodnak a hittől különböző okok miatt.
Lukács lejegyezte, amit Jézus tanított: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és [egyfolytában]
hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lukács 9:62). Ugyanez mondható el a
Lukács 14:34-35-ről is: „Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni?
Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas: tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra,
hallja!” (Jézus tanításairól lásd még: Máté 7:16,17,21,24,26; 10:38; 12:30; 18:23–35;
Lukács 9:23 és az utána következőket, valamint a 14:25–33).

A páli tanítás
A missziós területen, miután „sokakat tanítvánnyá
tettek”, Pál és Barnabás visszatértek azokhoz a
gyülekezetekhez, amelyeket korábban plántáltak, és
„Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket,
hogy maradjanak meg a hitben” (ApCsel. 14:21,22).
Ez valóságos idő- és energiapazarlás lett volna a
részükről, ha a hitehagyás, az aposztázia nem lett
volna lehetséges. Később Pál figyelmeztette az efézusi
gyülekezet vezetőit, hogy „dühös farkasok jönnek
közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is
támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek,
hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat.” (ApCsel.
20:29,30).
A Pál leveleiben található tanítás nem különbözött
azoktól, amelyeket az Apostolok cselekedetiben
olvashatunk. Figyelmeztette a Rómában lévő
gyülekezeteket: „Mert ha Isten a természetes ágakat
nem kímélte, téged [a római keresztényeket] sem fog
kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét:
azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig
jóságát, [figyeljük meg a szövetséghez használt
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feltételes módot] ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz.”
(11:21,22). Kihívás elé is állította őket: „Ha pedig atyádfia valamilyen étel miatt
megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért
Krisztus meghalt. (14:15, vö. még 1Kor. 8:11, ahol ugyanezekkel a szavakkal él).
Az 1Kor. 5:1-13-ban (vö. 2Thessz. 3:6,14), Pál arra motiválja a korinthusiakat,
hogy közösítsék ki azokat az embereket, akik bűnben élnek (vö. Máté 18:15–17).
Megdorgálta a korinthusi gyülekezet liberális tagjait, amiért lehetővé tették a gyengébb
testvér tönkretételét – akiért Krisztus meghalt. (1Kor. 8:11). Az „atyádfia” kifejezés azt
mutatja, hogy minden érintett ugyanannak a szövetségnek, gyülekezetnek a tagja).
Úgy tartotta, hogy még akár saját maga is elszakadhatna a hittől (1Kor. 9:27). Pál
tovább figyelmeztette a korinthusi keresztényeket, hogy ez lehet akár az ő sorsuk is, és
könnyen végezhetik ott, ahol az Izraeliták is végezték, mikor meghaltak a pusztában.
(1Kor. 10:1–13). „Ezért tehát, aki úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.”
(12. vers)

Az aposztázia vagy „hitehagyás”
A hit elhagyása annyit jelent, hogy valaki félbeszakítja kapcsolatát Krisztussal vagy
kilép a vele való egységből, és a Benne való igaz hittől eláll. Így, az egyéni hitehagyás
csak azok számára lehetséges, akik már egyszer megtapasztalták az üdvösséget, új
életet nyertek és megújíttattak a Szentlélek által (Lukács 8:13; Zsidók 6:4,5). A fogalom
nem azt jelenti, hogy a látható egyházon belüli hitetlenek elutasítják az Újszövetség
tanítását. Az aposztázia két külön, de összekapcsolódó nézőpontot tartalmaz: (a)
teológiai aposztázia, vagyis Krisztus és az apostolok tanításainak teljes vagy rész szerint
való elutasítása (1Tim. 4:1; 2Tim. 4:3), valamint (b) az erkölcsi aposztázia, vagyis
amikor az egykori hívő már nem marad meg Krisztusban, hanem ismét a bűn és az
erkölcstelenség rabjává válik (Ézsaiás 29:13; Máté 23:25-28; Róma 6:15-23; 8:6-13).
Donald Stamps, Gen. szerk. Life in the Spirit Study Bible, (Grand Rapids: Zondervan,
1992), 1918.
Pál figyelmeztette a korinthusiakat, hogy a jó hír hiányos, eltorzított változatába vetett
hit veszélyeztetheti üdvösségüket: „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot,
amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok.
Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak
nem elhamarkodottan lettetek hívőkké.” (1Kor. 15:1-2) Később, ismét kihívás elé
állította őket: „Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! Önmagatokat
vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek
van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok.” (2Kor 13:5) A kihívás hasonlít
ahhoz, amelyet a kolossébeli gyülekezetnek írt: Jézus továbbra is szeplőtelennek fogja
bemutatni őket Isten előtt, de csak azzal a feltétellel, ha megmaradnak „a hitben
szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva” (Kol. 1:21–23).
Galácia gyülekezeteinek Pál komoly intést adott: „Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus
kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. (Gal. 1:6) A
Galata 4:1–11-ben, egy olyan folyamatot ír le Pál, melyben a galáciabeli keresztények
rabszolgákból fiakká lettek, majd ismét rabszolgákká. Az Igerész konklúziójaként Pál
azt a megjegyzést teszi, hogy „Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam
értetek.”
Azok számára, akik előbb üdvöt nyertek Jézus vére által, majd elfogadták a Júdaisták
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Jézus-plusz evangéliumát, mely az Ordo Salutis-hoz (üdvösség útja) hozzáadta a
körülmetélkedést, mint feltételt, Pál azt írja: „Akik törvény által akartok megigazulni,
elszakadtatok [kataergo: „levágattat, megüresedik, elszakad, befejez, elpusztul,
megsemmisül, érvénytelen lesz”] a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek [ekpipto:
„ki- vagy elesni, elveszít, elhagy, véget vet”].” (Gal. 5:4).
A filippibeli gyülekezetnek Pál kijelenti, hogy minden mást kárnak ítélt, „hogy
megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést,
hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való
feltámadásra.” (Fil. 3:10,11). Ha Pál üdvössége végleges volt és Istennel való viszonyán
többé már semmi nem változtathatott, arról ő nem tudott. Szívére vette néhány
legközelebbi társának szellemi pusztulását, amit láthatunk is, mikor ugyanebben
a szövegkörnyezetben a filippi gyülekezet számára megemlíti azokat az embereket,
akik valaha jól ismert hívők voltak, mégis „Krisztus keresztjének ellenségei” lettek (Fil.
3:18).
Mikor Pál pásztorokat tanácsolt, az üzenet akkor is ugyanaz volt: „A Lélek pedig
világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől” (1Tim.
4:1; vö. 2Tim. 4:3,4).

Az általános levelek és az apokalipszis
Az Újszövetség további részei szintén világosan szólnak arról a tényről, hogy egy
hívő saját választásából adódóan elveszítheti üdvösségét. A Zsidókhoz írt levélben
találhatunk néhányat a hitehagyás ellen szóló legegyértelműbb figyelmeztetések
közül, valamint olvashatjuk Pál ösztönző szavait is, melyekkel a végsőkig való kitartásra
buzdít – ezeket pedig mind keresztények felé intézi.
A nagyobb kijelentés miatt, mely Krisztus testet öltésén keresztül adatott, a Zsidókhoz
írt levél szerzője így szól a keresztényekhez: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk
a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.” (2:1) Ebben a szövegben az író
saját magát is az üdvösség elhagyása elleni figyelmeztetés alanyává teszi. Ugyanebben
a kontextusban, feltesz egy költői kérdést: „hogyan menekülünk meg mi [az ítélettől –
vö. 2. vers], ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel?” (3. vers) A szerző ismét csak a
többi keresztény közé számítja magát – akiknek szól a figyelmeztetés.
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Meg kell jegyeznünk, hogy a törődik igét használja az író itt, nem pedig az elutasít igét.
Olvasói nemtörődöm keresztények voltak, nem pedig elutasító lelkületű hitetlenek.
A 3:6-ban Jézus és Pál szavait visszhangozza: „Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és
a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk”. Később ezt megismétli:
„Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt
bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.” (14. vers) Figyelmeztette hitben társait
is: „Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve,
hogy elszakadjon [apostaenai , azaz elhagyja a hitét, elszakad] az élő Istentől.” (3:12).
A hívőknek „gondosan ügyelniük arra, hogy közülük senki le ne maradjon erről”
(4:1), mert még a hívők is eleshetnek „az ehhez hasonló [Izrael szövetség szegéséhez
hasonló] engedetlenség következtében.” (4:11).
A 6:4-6-ban a szerző kijelenti: „Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak,
s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik
megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek: azok ismét
megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és
meggyalázzák őt.”
A 4Móz. 15:30-31-re emlékeztet a következő rész a Zsidók leveléből: „Mert ha
szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért
való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja
megemészteni az ellenszegülőket.” Aztán tovább megy: „Ha valaki elveti Mózes
törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit
gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja,
a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem
Lelkét megcsúfolja?” (10:28,29, kiemelés hozzáadva).
A Zsidókhoz írt levél szerzője ezt az intést mondta keresztény hallgatóságának:
„Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek
a gyökere [vö. 5Móz. 29:18-21] felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne
fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért
eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később,
amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a
megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között
kereste.” (Zsidók 12:15–17).
Jakab a következőket mondja: „Testvéreim, ha valaki
közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki,
tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés
útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt
elfedez.” (Jakab 5:19,20).
Péter így ír: „De voltak a nép körében hamis próféták
is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók,
akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek
becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket
megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra.”
(2Péter 2:1) Ugyanebben a szövegkörnyezetben így
folytatja: „Mert ha az Úrnak és az Üdvözítő Jézus
Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ
förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak;
ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert
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jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, minthogy azt megismerve
elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd:
“A kutya visszatér a maga okádására”, és: ’A megfürdött disznó sárban hempereg!’”
(2Péter 2:20-22. Annak a ténynek a demonstrálására, hogy a szerző olyan személyekről
ír, akik valaha a megváltottak közé számítottak.)
János úgy írta le a „halálos bűnt”, mint amire nincs bocsánat (1Jn. 5:16) Az Igevers első
felének kontextusa, valamint a hasonló terminológia használata a levél többi részében
(1Jn. 3:13-14) világossá teszik, hogy nem fizikai, hanem szellemi halálról van szó. Ez
az üzenet semmiben sem különbözik attól, amit János az apokalipszisről ír. Ott csupán
azok számára ígér örök életet, akik győzedelmeskednek, és hűségesek maradnak a
végezetig. (Jelenések 2:10,25,26). Másrészt, elutasítást, és az élet elvesztését ígéri
azoknak, aki ezt nem teszik meg. (Jel. 2:5; 3:11,16). A könyv (és így az Újszövetség)
vége felé tovább figyelmeztet az üdvösség elveszítésének lehetőségére. (Jel. 22:19).

Befejezés
Magától értetődő, hogy a Biblia figyelmeztet arra, hogy elveszíthetjük Istennel való
kapcsolatunkat. A Szentírás világosan fogalmaz arra nézve, hogy a hívő egyetlen
biztonsága az, ha folyamatos engedelmességben él a Mester felé. Ez a valóság
tökéletesen illik az üdvösség biblikus definíciójához. Az üdvösség nem egy egyszeri
krízis-esemény, mely egy örökkévalóságra megpecsétel egy hívőt, hanem egy
folyamat, melynek vannak múltbéli (Róma 10:9,10; 2Kor. 5:17), jelen (Lukács 9:23;
1Kor. 1:18; 2Kor. 2:15; 3:18; Filippi 2:12; 3:8–16), és jövőbeli állomásai (Róma 8:19–24;
1Kor.15:24–28; 1Péter 1:3–7; Jelenések 12:10; 20:1–10; 21:1-22:14). Ez által, a hívők
megtarthatják azt a választási lehetőséget, hogy engedelmességben járnak, az Úr
akaratának alávetve magukat, vagy pedig elhagyják az Istennel való kapcsolatot, és ez
által örökre elszakadnak Istentől. Mikor gyülekezetednek megtanítod ezt az igazságot,
bátoríthatod őket, hogy Isten szerint való életet éljenek és megtanuljanak válaszokat
adni azoknak, akik az örök biztonságban hisznek.
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