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Az ember utolsó szavai lehetnek a legfontosabb szavak az életben. Például:  ezek az utolsó szavak, amelyeket a gyer-
mekeinknek mondok lefekvés elõtt: „Apa és anya szeret benneteket, most maradjatok itt az ágyban!”  Jobb esetben a vá-
sárlás befejeztével az eladó ezt mondja: „Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.” Egy bírósági tárgyalás utolsó szavai a „Bûnös!”
vagy „Nem bûnös!”. Vagy éppen egy haldokló ember utolsó szavai lehetnek ezek: „Bocsáss meg, kérlek!” Az ember utol-
só szavai hordozhatják olykor a legfontosabb információt. 

Erasmus (1466–1536) korának legnagyobb tudósa, legtanultabb embere volt. Humanista lévén lefordította a görög
klasszikusokat, hogy mindenki számára hozzáférhetõk legyenek. Teológusként latinra fordította a görög Újszövetséget, ami
másokat arra késztetett, hogy õk is saját nyelvükre ültessék azt át. Halálos ágyán viszont így kiáltott fel: „Ó Jézus Krisztus,
Isten Fia, irgalmazz nekem!” Annak ellenére, hogy milyen nagyszerû elme volt, aki ezreknek tartott elõadást és írásaival
egész népek életét változtatta meg, legfontosabb szavai utolsó szavai voltak: „…irgalmazz nekem!”

Kétezer évvel ezelõtt egy másik ember is az utolsó szavait mondta a földön. Galileában állt egy dombtetõn, és azt
mondta a követõinek, hogy menjenek… tegyenek tanítvánnyá minden népet… bemerítve és tanítva õket. Ezeket a szava-
kat nevezzük Nagy küldetésnek. 

Misszionáriusként Krisztus fenti szavai a küldetésem fundamentuma. Feleségemmel együtt nem az a munkánk, hogy
amerikai ideológiát vagy politikai rendszert népszerûsítsünk; az a feladatunk, hogy segítsünk másoknak Krisztus követésé-
ben. A missziós elhívás viszont mindannyiunk felé szól, akár külföldre, akár a szomszédba szól is megbízatásunk; Jézus
Krisztus tanúi vagyunk. 

Egyszer azt hallottam, hogy csak két dolog van, amit nem lehet majd a mennyben tenni.  Énekelhetsz, imádkozhatsz,
közösségben lehetsz, szolgálhatsz Istennek, pihenhetsz a mennyben.  De van két dolog, amit ott nem végezhetsz majd:
az egyik a bûn, a másik pedig az Örömhír megosztása olyan emberekkel, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét.  Nos,
e kettõ közül vajon melyik miatt élsz még mindig itt a földön? 

Újjászületésünk után csupán azért ver a szívünk még, mert Isten azt akarja, hogy beszéljünk Róla olyanoknak, akik még
nem ismerik.  Ha nem lett volna valaki, aki megosztja veled az evangéliumot, most elveszett lennél.  Ezért Isten akarata az,
hogy tovább add a jó hírt.  

A Tárház magazin jelen száma Krisztus utolsó szavairól, a Nagy küldetésrõl szól. Felfedezheted benne, hogy miért olyan
fontos a misszió a világ és a te számodra, hogyan érhetõ el az, aki eddig még nem hallott az evangéliumról, és mi a pün-
kösdi bizonyságtétel hatása embertársainkra. 

A Jézus Krisztusról való bizonyságtétel nem a munkánk, hanem az életstílusunk kell, hogy legyen. Nem vagyunk egye-
dül, amikor másoknak Róla beszélünk. „És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” – mondja Jézus.

Krisztus utolsó szavait nem csak megjegyeznünk kell, hanem követnünk is.

David Buckley
misszionárius
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N
agy kihívás egy adott hitvallással jelle-
mezni a pünkösdieket, még ha a moz-
galmon belül is szeretnénk ezt meg-

tenni. Sõt, a magas szintû teologizálást
néha jelentõs kételyekkel fogadták; a sok-
féle szellemi átélés volt a norma. Teológi-
ai értelmezésünk és különbségeink ellené-
re viszont mindannyian azt állítjuk, hogy
pünkösdi teológiai gondolkodásmódunk
és gyakorlatunk alapja egy átformáló meg-
tapasztalásból származik, ami az Isten
erõteljes, transzcendens jelenlétének tu-
datából eredõ erõvel való felruházás. His-

szük, hogy a Szent Szellem teszi képessé a hívõt, hogy a hitvallást
viselkedéssé, a hitet gyakorlattá, és a doktrínákat mindennapos élet-
vitellé alakítsa át.

A modernkori pünkösdi mozgalom nem teológiai mozgalomként
született. Fogantatásuktól kezdve a pünkösdiek tudatában voltak,
hogy elhívásuk az Ige cselekvésére szól. A Szent Szellem kitölteté-
sére úgy tekintettek, mint a Jézus Krisztus visszajövetelét megelõ-
zõ, a "föld végsõ határáig" terjedõ bizonyságtétel véghezviteléhez
szükséges erõfelruházásra. A tûzben lobogó szolgálatról való látás-
módjuk olyan dinamikus teológiát eredményezett, amely a világon
mindenütt sürgetve küldte a munkásokat a misszióba.

Az egyház bizonyos szegmenseiben az eltelt évtizedek során
túlzott hangsúlyt kapott egy olyan kezdeti lelkesedés, ami  vitatha-
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tatlanul a realitás falába ütközik. Vannak pünkösdiek, akik nincsenek
tudatában, hogy cselekedeteikrõl elszámoltathatónak kell lenniük
maguk és mások felé.

Három alapvetõ terület van az elhívott és erõvel felruházott em-
berek életében: (1) Isten hatalmas cselekedeteinek a Szentháromság
helyes ismeretébõl kell kiindulniuk; (2) az erõvel való felruházottsá-
got a szellemi fegyelem napi gyakorlásának kell alátámasztania; (3)
elhívásunknak és felruházottságunknak könyörületes és természetfe-
letti módon kell bemutatnia Isten királyságának jeleit, melyek Jézus
Krisztus szolgálatában lettek nyilvánvalóvá.

A TRINITÁRIUS GONDOLKODÁSMÓD

FONTOSSÁGA

Szeretném a kedves Olvasót arra invitálni, hogy a Szentháromság
nevének erejét újból ismerje fel. Fontos lehet-e számunkra, hogy a
misszióban ismét az Atya-, Fiú- és Szent Szellem Isten szerepének
gyakorlati megismerésén fáradozzunk? A pünkösdiek tagadhatatlanul
nagy teret adtak a Szent Szellem tapasztalható módon is megnyilvá-
nuló munkájának. Ezt az átélést viszont soha nem szabad a Szent-
háromság többi tagjától elválasztani. A Szent Szellem valódi munká-
ja mindig az Atyát dicsõíti meg és a Fiúra tereli a figyelmet.

Mindennek az alapja Isten uralma. Isten az, aki megtart. Gon-
doskodik. Uralkodik. A Fiú inkarnációja, halála és feltámadása az
üdvtörténet három legdöntõbb eseménye, melyben "mindenek meg-
békéltetése" által - azaz Istennek "már a világ teremtése elõtt" meg-
alkotott terve által - Isten szíve szándékait nyilatkoztatja ki. Jézus
Krisztus eljövetelében felismerhetjük Isten királysága emberi törté-
nelembe belépõ örömhírének felszentelését.

Azok a hívõk, akik befogadják a Fiút, és belépnek Királyságába,
ennek a Királyságnak lesznek ügynökeivé, akiket magának Isten
Szellemének a jelenléte ruház fel erõvel, hogy az eszkatológikus vég
elõízét jelenítsék meg, amikor majd "minden megbékéltetik Isten-
nel". A Fiú Isten jelenlétével hitelesített Királyság lesz a dicsõséges
jövõnk beteljesülése. Eddig a beteljesülésig az elhívásunk az, hogy
a jelenkorban legyünk a jövõ emberei.

Az evangélium a világ minden részébe eljut, s közben a Szent Szel-
lemmel telt hívõ embernek be kell mutatnia a világnak, hogy milyen is
az Isten Királysága. A jelek és csodák e természetfeletti Királyság zsen-
géjének elsõ látható megnyilvánulási formái az emberi történelemben.

A Szent Szellem erõmegnyilvánulásainak mindig az Úr Jézus
személyét kell kinyilatkoztatniuk, és mindig az Atyát kell megdicsõ-

Azért adatik a Szent Szellem ereje,

hogy bizonyságot tegyünk az evangéliumról, amelyben Isten

bemutatja, mit tett Jézus Krisztus által a világért

íteniük. Azok a megnyilvánulások, melye-
ket nem a Szentháromság egysége és kö-
zössége jellemez, erõszakot vesznek a
Szent Szellem erején, és nem ugyanattól
a Szellemtõl származnak.

AZ EGYÉN SZELLEMISÉGE

ÉS ERÕVÉTELE

Csak akkor hitelesek a pünkösdiek, ha
bensõ emberükben folyamatosan felfris-
sülnek és megújulnak, méghozzá a Szent-
háromság minden egyes személyével való
közösség által.

Nemrégen az egyik misszionárius tár-
sunk, akirõl nem sokkal azelõtt mutatták
ki, hogy rákos beteg, Thomas Kelley írótól
olvasott fel egy bekezdést:

"De a világ' elhalványul, az akarat el-
erõtlenedik, a sivárság visszajár. Vajon ki-
bírjuk ezt az elkopást? Nem; próbálkoz-
nunk sem kellene… Az Örökkévaló Belsõ
Világosság nem hal el az önkívület pusz-
tulásával… Legalul folyamatosan megúju-
ló jelen idõ lapul… Fedezzük fel együtt a
mélyebb áhítat titkát, a lélek felszín alatti
szentélyét, ahol a belsõ Fény soha nem
halványul, hanem örök Lánggal ég; ahol a
mennyei kinyilatkoztatás élõvíz-kútjai szü-
net nélkül ömlenek; minden nap, minden
órában, állandó átformálással."

Kelley szavai nem csak barátomnak
nyújtottak vigaszt krízishelyzetében, ha-
nem engem is arra figyelmeztettek, hogy
az erõvel átitatott élet mindig két szinten
zajlik. A fizikai szinten - állandó a munka,
gondolkodás, döntéshozatal és a minden-
napi élet elvárásainak való megfelelés. A
mélyebb szinten - valójában ennek a szint-
nek kell kontrollálnia mindennapi tevékeny-
ségeinket - az imádságban, éneklésben,
imádatban és az Istentõl származó érinté-
sek felé való érzékenységben kell foglala-
toskodnunk. Csak úgy lehet igazi elhívá-
sunk és erõnk, miközben lelkünk bensõ lé-
nyében folyamatosan és örökre lakozást
vesz és táplálékkal lát el Isten Szelleme.

Ez effajta élet magában hordozza
annak az ígéretét, hogy szavaink és cse-
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kal, hanem az én lelkemmel". (Zakariás
4:6) A folyton szélesedõ pásztori és
misszionáriusi tevékenységünk motivá-
ciója a szolgálathoz kapott természetfe-
letti felkészítés.

KÖZEL A VÉG

Különleges sürgetéssel kell meghir-
detnünk, hogy Isten Királysága berob-
bant a jelenbe, és bizonyos jelekkel tu-
datja velünk, hogy közel van a végkifej-
let. Ezért a tanítványok a Szent Szellem
útmutatását követték már közvetlenül
pünkösd után is, a Gyülekezet pedig
napról-napra szaporodott. Pált is ezért
vezette gyorsan Isten Szelleme az egyik
gyülekezettõl a másikig. Ezért kell a
pásztoroknak, misszionáriusoknak és
más, Istentõl felruházott embereknek
gyorsan a Királyság jelenbéli erejének élõ
bizonyságává válniuk, ami ráadásul az el-
jövendõ beteljesülés elõíze csupán.

Szeretõ Atyánk és Fia elküldte hoz-
zánk a Vigasztalót, erõvel felruházva ez-
zel bennünket, hogy sok sebbõl vérzõ vi-
lágunk felé a megváltás üzenetét hirdes-
sük szóban és tettben. Üzenetünket min-
dig a kevés idõ tudatában és az Úr Jézus
Krisztus várásában kell átadnunk.

Douglas P. Petersen (Ph.D)

a Latin America Child

Care elnöke, és az

Assemblies of God

amerikai pünkösdi

közösség Külmissziós

misszióágának

közép-amerikai területi igazgatója.

A "Called and Empowered: Global

Mission in Pentecostal Perspective"

(Elhívás és felruházás: világmisszió

pünkösdi szemmel) c. kiadvány

társszerkesztõje, és a "Not By Might

Nor By Power: A Pentecostal Theology

of Social Concern in Latin America"

(Nem hatalommal és nem erõszakkal:

a latin-amerikai szociális érzékenység

pünkösdi teológiája) c. könyv szerzõje

lekedeteink hitelesek, valódiak lesznek
e hitetlenkedõ világ számára. Az Úrral
való napi közösségben erõvel felruhá-
zott hívõ emberek élõ tanúi Sátán hatal-
ma megtöretésének, bármi - bûn, be-
tegség, szenvedés, szegénység vagy el-
nyomás - formájában is találkozzanak
vele. Egy lépéssel tovább mennek a
személyes felépülésnél, és Jézus Krisz-
tus küldetését és üzenetét mutatják be
a világnak.

REMÉNYSÉG ÉS IMA

Azért adatik a Szent Szellem ereje,
hogy bizonyságot tegyünk az evangéli-
umról, amelyben Isten bemutatja, mit
tett Jézus Krisztus által a világ érdeké-
ben. A Szent Szellem kiáradása pün-
kösd napján, valamint személyes és kö-
zösségi életünkben ahhoz is erõt ad,
hogy megtegyük mindazt, amit "Jézus
mondott és tett".

A karizmatikus közösség erejének
egyértelmû illusztrációját láthatjuk az
Apostolok cselekedeteirõl írott könyv-
ben. Naponta adódtak emberek a gyü-
lekezethez. A Szellem erejében jelek és
csodák történtek. A szellemi és szociá-
lis területeken offenzíva indult. A Szent
Szellem felhatalmazásával a nemek kö-
zötti megkülönböztetés eltöröltetett, a
gazdag és szegény közötti gazdasági
személyválogatás felett gyõzelmet szü-
letett. A hívek közössége összetörte a
zsidók és pogányok közötti kulturális
különbségeket. A könyv cselekményé-
nek végére az evangélium korlátok nél-
kül eljutott az egész világra, mégpedig
pontosan a Szent Szellem által erõvel
felruházott közösség által.

Hasonló módon napjainkban a pün-
kösdiek úgy gondolják, hogy azért ka-
punk elhívást és erõt, hogy Isten Krisz-
tusban adott jeleinek legyünk bizony-
ságtevõ tábora. Az egész világra kiter-
jedõ evangélizációs és szeretetszolgála-
tunk hajtóereje az a meggyõzõdés,
hogy "nem hatalommal és nem erõszak-

Pünkösdi
teológiai
gondolkodásmódunk
és gyakorlatunk
alapja
egy átformáló
megtapasztalásból
származik, ami
az Isten erõteljes,
transzcendens
jelenlétének
tudatából eredõ
erõvel való
felruházás

A Szent Szellem
kitöltetésére
úgy tekintettek,
mint a
bizonyságtétel
véghezviteléhez
szükséges
erõvel való
felruházásra
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George O. Wood

KÜLDETÉSÜNK
A VILÁGBAN

KÜLDETÉSÜNK
A VILÁGBAN

Jézus soha nem bízna meg

bennünket olyasmivel, ami

már eleve a sikertelenség

magját hordozza magában
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Szolgálata kezdetén a sátán felajánlotta Jézusnak "a világ minden
országát és azok dicsõségét, és ezt mondta neki: 'Mindezt neked
adom, ha leborulva imádsz.'" (Máté 4:8-9)

Tételezzük fel, hogy a sátánnak lett volna hatalma arra, hogy
ilyen ajánlatot tegyen, és meg is tartotta volna ígéretét, ha Jézus
leborul elõtte. Jézus uralma akkor is csak átmeneti lehetett vol-
na. Az ördög múlandó világot ajánlott fel. Nem tartalmazta ez a
mennybeli hatalmat, sem a bûnök megbocsátásának és az örök-
élet odaajándékozásának hatalmát. Mennyivel nagyobb hatalma
van Jézus Krisztusnak azáltal, hogy "megalázta magát, és enge-
delmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is
magasztalta õt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományoz-
ta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére min-
den térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõ-
ségére." (Filippi 2:8-11)

Mindannyian megállunk egyszer Isten elõtt. Nem Buddhának,
Konfuciusnak, Mohamednek vagy valamely más vallási hatalomnak
adunk számot, hanem az Úr Jézus Krisztusnak.

A NAGY FELELÕSSÉG

A nagy kijelentésbõl nagy felelõsség származik. A "tehát" az
összekötõ szó. Küldetésünk Krisztus hatalmából fakad. Minden
hatalom megadatott, menjetek el tehát, és tegyétek ezt a hatalmat
láthatóvá.

Ha nem ismerjük fel a tehát erejét, talán soha nem mozdulunk
ki. Sok hívõ és sok gyülekezet csak a saját szûkös lehetõségére te-
kint, és azt mondja: "Nem megy!" Az Úr erõforrásai viszont mindig
a Nagy küldetés betöltésére buzdítanak.

Nagy felelõsségünket Jézus négy szóval fejezte ki: menjetek, te-
gyetek tanítvánnyá, megkeresztelve és tanítva õket.

Az angol fordításban [akár csak a magyar protestáns újfordí-
tásban] két ige felszólító módban szerepel: menjetek és tegyetek
tanítvánnyá, kettõ pedig határozói igenévként áll: megkeresztelve
és tanítva.

Az eredeti görög szövegben csak egy ige van felszólító módban:
tegyetek tanítvánnyá. A többi három határozói igenév: menve, be-
merítve, tanítva.

Figyeljük meg a gyakorlati kihatásait ennek a nyelvtani szerkezetnek!

Felszólító mód: tegyetek tanítvánnyá

Fõ felelõsségünk a tanítvánnyá tétel. A három igenév ennek a ho-
gyanját írja le.

Gyülekezeteink minden évben megküldik az abban az évben
megtértek és bemerítettek létszámát. Évente legalább 300.000
megtérõt, de kevesebb mint 100.000 bemerítkezõt regisztrálunk; a
gyülekezeti tagságban és látogatottságban kimutatott tényleges nö-
vekedés viszont elhanyagolható.

Máté evangéliuma Jézus Nagy külde-
tésként ismert parancsával zárul: "Nekem
adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön. Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
vánnyá minden népet, megkeresztelve
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek nevében, tanítva õket, hogy megtart-
sák mindazt, amit én parancsoltam nek-
tek; és íme, én veletek vagyok minden na-
pon a világ végezetéig." (Máté 28:18-20)

A NAGY KIJELENTÉS

Jobban érthetõvé válik az eredeti gö-
rög szöveg, ha a nyitó mondatot így
fordítjuk:

- Nekem adatott, és még mindig az
enyém minden hatalom mennyen és
földön.

Igen bátor állítás ez. Hatalma sohasem
korlátozódik csupán egy idõszakra; ural-
mát és trónját nem fenyegeti semmi. Jézus
soha nem bízna meg bennünket olyasmi-
vel, ami már eleve a sikertelenség magját
hordozza magában.

Az egyik barátom mesélte, hogy a II.
Világháború után, még fiatal New York-
i teológushallgató korában, egy közeli
ismerõse erõteljesen bíztatta, hogy ve-
gyen egy olyan japán cég részvényeibõl,
amely éppen az amerikai piacokat ost-
romolja. Annak ellenére, hogy fillére-
kért tudott volna akkor tulajdonjogot
venni, nem vette komolyan a tanácsot.
Ha akkor befektetett volna, nagy va-
gyont szerezhetett volna. Mi a cég ne-
ve? Sony Corporation.

- Ha ezt elõre tudom… - sóhajtott fel
késõbb.

Nem tévedhetünk, amikor az életün-
ket Jézus Krisztusba "invesztáljuk"; ga-
rancia erre ez a minden hatalomról szó-
ló kijelentése. Hatalma kiterjed a menny-
re és a földre: angyalokra, megdicsõült
szentekre, a tér és idõ teremtményeire,
sátánra és szolgáira, erõkre, fejedelmek-
re, hatalmasságokra, trónokra és ural-
makra. Mind Neki vannak alávetve;
Krisztusé az utolsó szó.
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Mi a baj? Nem szándékosan ugyan, de átírtuk Jézus parancsát
ekképpen: "Imádkoztassátok el az emberekkel a bûnösök imáját!"
vagy "Mentsétek meg a lelkeket!". Hamar behúzzuk a strigulát egy-
egy megtérésnél, miközben megfeledkezünk a megtérés igazi gyü-
mölcsérõl: a tanítványságról.

A Nagy küldetés igazi lényege nem az, hogy az emberek a
mennybe kerüljenek, hanem hogy a menny kerüljön az emberekbe -
azaz hasonlóvá váljanak Krisztushoz. Ebbe beletartozik az is, hogy
az életük itt a földön átváltozik.

A tanítvány szó tanulót jelent, és olyan valakit mutat be, aki nö-
vekszik. A keresztyén számára soha nem ér véget az iskola.

A tanítványság igénye mozgalmunkat felsõoktatási intézmé-
nyek, bibliaiskolák, távoktatási modulok és szolgálattevõk to-
vábbképzésének kifejlesztésére sarkallta a világon mindenütt. Mi-
ért? Mert nem tehetünk senkit sem tanítvánnyá, ha mi magunk
nem vagyunk azok. A feladatunk nem csak annyi, hogy tanítvá-
nyokat neveljünk, hanem, hogy minden népet, népcsoportot ta-
nítvánnyá tegyünk.

Figyeljük meg, hogy eddig kettõ minden szerepel a Nagy külde-
tésben: "minden hatalom" és "minden népet". Egyszer valaki így fo-
galmazott: "Krisztus jelentõsége kozmikus, az evangélium úti célja
pedig univerzális." Minél tisztábban látjuk Jézus hatalmát, annál
szélesebb körben fogjuk hirdetni az evangéliumot.

Mivel küldetésünk minden népcsoportra érvényes, ki kell lép-
nünk saját csoportunk, nyelvünk és kultúránk
komfortzónájából. Maga az Úr kötelezett erre
bennünket.

Az elsõ igenév: elmenvén

A judaizmus nem misszionáló vallás; szá-
mukra az elmenetel egyáltalán nem magától ér-
tetõdõ. Jézus más állásponton volt: "Menet
közben tehát tegyetek tanítványokká…"

Az evangélizálás a hitünk szerves része. Ép-
pen annyi jogunk van hallgatni, mint egy kuta-
tóorvosnak, aki felfedezte a rák ellenszerét.

Mit változtat a lényegen az igealak - azaz,
hogy felszólító módban vagy határozói igenév-
ben áll-e az elmenni ige?

Ha felszólító módban állna, akkor amikor elmegyünk, hamis biz-
tonságérzetünk alakulhatna ki, hogy teljesítettük kötelezettségün-
ket. Ellenben céllal kell mennünk.

Egy misszionárius unokatestvérem, David Plymire egyszer vic-
cesen azt mondta, hogy egy új szolgálatot szeretne kezdeni "Jak
Ganéj Ministries" néven. Megkérdeztem, miért pont ez lenne a
neve. Válaszából kiderült, hogy amikor misszionárius szülõk gyer-
mekeként Északnyugat-Kínában és Tibetben élt, unalmas napokon
barátaival mezítláb meleg jak ganéjba ugrottak, majd elmentek

úszni. Jó érzés volt a hideg lábnak a me-
leg ganéjt dagasztani, de ezzel nem al-
kottak maradandót.

Jézus nem azt parancsolta, hogy utaz-
zunk sokat, hanem hogy tegyünk tanítvá-
nyokká embereket. Ha elmenetelünk cél-
talan, maximum jó érzés tölt be bennün-
ket, de csak mi magunk vagyunk a ha-
szonélvezõi.

A határozói igenév alak azt jelenti:
nem kérdés, hogy elmegyünk-e vagy
sem. Jézus azt feltételezte, hogy elme-
gyünk, amikor azt mondta, hogy "elmen-
vén". Az elsõ tanítványokba vetett bizal-
ma nem volt gyümölcstelen: "azok pedig
elmenetek, hirdették az Igét mindenütt"
(Márk 16:20).

Pál apostol gyakorlatias meglátásá-
nak ad hangot, miszerint nem minden
hívõ tud majd más földrészen, nyelven,
kultúrában szolgálni, ezért az õ felelõs-
ségük a küldés (ld. Róma 10:14-15).
Oswald J. Smith ezt így fejezte ki:
"Mennünk kell, vagy küldenünk kell va-

lakit magunk he-
lyett." Majd egy má-
sik alkalommal: "A
legmesszebbre vilá-
gító fény jobban ra-
gyog az otthonhoz
közel. Ha a gyüleke-
zet nem aktív a peri-
férián, kihûl a szíve
közepében; növelnie
kell kerületét, más-
különben a belseje
hajlamos az össze-
zsugorodásra."

A második igenév:

bemerítve

Számos fejlõdõ országban nem isme-
rik el az embert valódi keresztyénként,
míg be nem merítkezik, és ezzel nyilvá-
nosan meg nem vallja, hogy szándékai
komolyak.

Természetesen üdvözülhet az ember
bemerítés nélkül is - tanú erre például a

A Nagy küldetés

igazi lényege nem az,

hogy az emberek a

mennybe kerüljenek,

hanem hogy a menny

kerüljön az emberekbe

– azaz hasonlóvá

váljanak Krisztushoz.
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Jézus melletti kereszten megfeszített bû-
nözõ. De nem az õ esete a mérvadó.

Az I. század végérõl, II. század ele-
jérõl származó Didaché (Tanítás) azt ír-
ta elõ, hogy a bemerítést folyó hideg-
vízben kell elvégezni. Melegvizet csak
akkor volt szabad használni, ha a hideg
nem állt rendelkezésre. A mozgó víz
jelképezte a bûnök eltörlését, míg a hi-
degvíz a keresztyén
élet szigorát.

Az új megtért
számára a bemerítés
könnyebben érthe-
tõvé teszi, hogy az
evangélium megélé-
se nem kellemesség,
hanem elkötelezett-
ség kérdése. Jézus
nem az önbeteljesü-
lésrõl, hanem az önmegtagadásról taní-
tott; nem a keresztkerülésrõl, hanem a
keresztviselésrõl. A bemerítés a Krisz-
tus, mint Úr iránti életfogytiglan tartó
engedelmesség kezdõlépése.

A bemerítés az Atya, Fiú és Szent
Szellem Isten nevében, nem pedig neve-
iben történik. Az egy Isten - aki az örök-
kévalóságban Atya-, Fiú- és Szent Szel-
lemként létezik - életébe helyeztetünk
bele; a bemerítés tehát látható bizony-
sága a mi láthatatlan, szellemi Õbenne-
létünk valóságának.

A harmadik igenév:

tanítva

Az elmenvén, bemerítve és tanítva az
evangélium módszertana.

Mit kell tanítanunk? Az egész életen át
tartó tanítványság tananyaga: "hogy meg-
tartsák mindazt [szó szerint: mindent],
amit én parancsoltam nektek".

Itt van a Nagy küldetésben a harmadik
minden.

- Minden hatalom. Nincs hatalom, ami
fennhatóságán kívül esne.

- Minden népet. Senkit sem szabad ki-
hagyni.

- Minden. Jézus egyetlen tanítását sem szabad figyelmen kívül
hagyni.

Személyes példamutatásában és tanításában mindent megtalá-
lunk, amit parancsolt. Elõre tudta, hogy nem lesz olyan kor, sem
olyan körülmény, amelyben tanításának egyetlen része is hatályát,
igazságát, idõszerûségét vagy szükségszerûségét vesztené.

Kultúránkban olyan könnyû Jézus tanításainak csupán részle-
teit hirdetni, és a mindent, amit Õ parancsolt, a saját dolgainkkal
helyettesíteni. George W. Peters az 'A Biblical Theology of Mis-

sions' (A misszió biblikateológiája) c. mûben
Hugh Thomson Kerrt idézi, aki találóan hívja
fel a figyelmünket arra, hogy tanításunkat Jé-
zus tananyagába ágyazzuk bele: "Azért kül-
dettünk, hogy ne szociológiát hirdessünk, ha-
nem szótériológiát; ne közgazdaságtant, ha-
nem közüdvösségtant; ne reformokat, hanem
reformációt; ne mûveltséget, hanem megté-
rést; ne mozgalmakat, hanem megbocsátást;
ne új társadalmi rendet, hanem újonnan szü-
letést; ne forradalmat, hanem egy forradalmi-

an új életet; ne új szervezetet, hanem új teremtést; ne demokrá-
ciát, hanem evangéliumot; ne civilizációt, hanem Krisztust."

A NAGY BIZONYOSSÁG

Jézus azt ígérte a tanítványoknak: "és íme, én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig".

Elmenetel, bemerítés és tanítás által történõ tanítvánnyá tételre
vonatkozó parancsának való engedelmességünk Jézus teljes hatal-
mán és megbízható jelenlétén nyugszik.

Nem csak küldenek bennünket, hanem maga az Úr kísér sze-
mélyesen.

Személyes

Jelenléte személyes. A görög szöveg így szól: "Én magam vele-
tek vagyok". A visszaható személyes névmás aláhúzza Jézus garan-
ciáját: munkáját soha nem kell egyedül végeznünk.

David Livingstone 1856. január 14.-én írja naplójában1: "Nagy
nyugtalanság töltötte el szellemem, mert ennek a csodálatos terü-
letnek és nyüzsgõ lakosságának jólétét célzó összes tervem meghiú-
sult… Viszont ezt olvasom: 'íme, én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig'. A legszigorúbb és legszentebb tisztelettel körül-
vett úriember kijelentése ez, így hát komolyan kell vennünk… Most
már megnyugodtam, hála Istennek!"

Livingstone még abban az évben visszatért Afrikából. Sovány,
szikár testében hordozva a trópusi nap, valamint a lázzal és súlyos
betegségekkel vívott számos küzdelem nyomait, ott állt a glasgow-i
egyetem elcsendesedett fakultása és hallgatói elõtt, és elhatározását
közölte, miszerint visszamegy arra a földrészre, ahová elhívása szól.

Jézus soha nem bízna

meg bennünket

olyasmivel, ami már

eleve a sikertelenség

magját hordozza

magában
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"De kétség nélkül, nagy örömök közepet-
te térek vissza. Szeretnék, hogy elmond-
jam, mi vitt keresztül a fogságban töltött
éveken, olyan emberek között, akiknek
nyelvét nem ismertem, és kik felém tanú-
sított viszonyulása mindig bizonytalan,
gyakran pedig ellenséges volt? Ez: 'íme,
én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig'! Ezekre a szavakra tettem fel
mindent, és soha nem hagytak cserben."

Jézus nagyobbat ígért mindennél: Ön-
magát.

Kitartó

Jézus azt mondta, hogy minden napon
velünk lesz. Ez a negyedik minden a Nagy
küldetésben.

- Minden hatalom. Nem marad ki sem-
milyen erõ.

- Minden népet. Nem marad ki senki.
- Mindent. Nem marad ki egyetlen ta-

nítás sem.
- Minden nap. Nem marad ki egyetlen

idõszak sem.
A minden nap magába foglalja az

erõ és a gyengeség, a siker és a kudarc,
a gyász és az öröm, a fiatalság és a ko-
rosság, az élet és a halál napjait is -
minden napot.

Gyõzelmes

Azt ígérte, hogy velünk lesz 'a világ
végezetéig'. Az "-ig" végzõdés nem
szab idõbeli határt jelenlétének. A világ
végezete után is, a rákövetkezõ világ-
ban is velünk lesz. Annyi a különbség,
hogy jelenléte most láthatatlan, de ami-
kor ez a világ elmúlik, szemtõl-szembe
látjuk majd.

Frank Boreham így ír David Living-
stone utolsó perceirõl: "Fent, közel Chita-
mbo falujához, Ilalához, a mocsaraknál
tartózkodott. Egyedül volt segítõivel… a
világ végén. Gyalogolt, amíg bírt, lova-
golt, amíg bírt, majd hordágyon vitték,
amíg el bírta viselni. De most, mivel a láb-
feje már túl fekélyes, és nem tûri, hogy
földet érjen, alakja annyira elsorvadt,

hogy megijed önmagától, ha tükörbe néz,
valamint a szörnyû belsõ vérzésével las-
san elszivárgó kevés kis maradék életereje
miatt már nem tud tovább menni. 'Megle-
hetõsen kifárasztott!' - írja naplója utolsó,
zavaros bejegyzésében."

Másnap reggel a térdein találták,
holtan. Úgy tûnik, végül egyedül halt
meg. De nézzük csak meg még egyszer
- kéri Boreham. "A térdein halt meg!
Akkor kivel beszélt, amikor meghalt?
Még élete utolsó pillanatában is a
hosszú, hosszú zarándokútjának állan-
dó útitársával társalgott! Még a halál
pillanatában is 'a legszigorúbb és leg-
szentebb tisztelettel körülvett úriem-
berhez' szólt, akinek szavában magától
értetõdõen bízott. Utolsó bejegyzései
között ez áll: 'Megtartja szavát. Nincs
kétségem felõle, megtartja szavát a Ke-
gyelmes, aki telve van kegyelemmel és
igazsággal. Megtartja szavát, és min-
den rendben lesz. A kétség itt bizony
megengedhetetlen!'"

Számunkra is, hiszen  nekünk is "a
legszigorúbb és legszentebb tisztelettel
körülvett úriember" adta szavát. "És
íme, én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig."

A ránk nehezedõ hatalmas felelõsség
mindig az Õ hatalmas állítása és hatalmas
bizonyossága közé ékelõdik. Soha nem
tehetünk eleget a Nagy küldetésnek, ha
elfelejtjük: a feladat túl nagy Nélküle!

George O. Wood

az Assemblies of God

(Springfield, Missouri)

amerikai pünkösdi

felekezet titkára

1., A David Livingstone-nal kapcsolatos utalások

Frank William Boreham egyik prédikációjából

származnak (David Livingstone's Text /David

Livingstone szövege/ in: Andrew W. Blackwood:

The Protestant Pulpit [Baker Book House;

Grand Rapids, Muichigan, USA; 1977])

A feladatunk
nem csak annyi,

hogy tanítványokat
neveljünk,

hanem, hogy
minden népet,
népcsoportot

tanítvánnyá
tegyünk

Hamar
behúzzuk
a strigulát

egy-egy
megtérésnél,

miközben
megfeledkezünk

a megtérés
igazi

gyümölcsérõl:
a tanítványságról
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A valódi pünkösdi kitöltetés leglátvá-
nyosabb és legmaradandóbb jellemvonása
az elveszettek eléréséért lobogó szenvedé-
lyes tûz. Az Assemblies of God egyik is-
mertetõjegye fogantatásától kezdve az erõ-
teljes evangélizálás iránt való elkötelezett-
ség volt. Alapítóink bátran hirdették 1914-
ben: "Odaszánjuk magunkat a világon ed-
dig tapasztalt legjelentõsebb evangélizálás-
ra."1 A Szent Szellem szenvedélyes tûzzel
töltötte be õket arra, hogy mindenütt, min-
den eszközt megragadva érjék el azokat,
akiket eddig senki nem ért el.

Ugyanez a szenvedély jellemezte a ko-
rai metodista ébredési mozgalmat. Így ír
errõl John Wesley: "Jaj nekem, ha nem hir-
detem az evangéliumot, bárhová is me-
gyek a lakott világban."2

Wesley igehirdetéseiben az egyik legked-
veltebb téma Jézus példázatai voltak, melye-
ket a világ elveszett állapotáról mondott, és
a Lukács 15. fejezetében került feljegyzésre.
Nem csoda hát, hogy ezt írta metodista ta-
nítványainak 1784-ben: "Nincs semmi más
dolgotok, csak a lelkek megmentése."3

Furcsán hangzik ez a XXI. századi
mozgalmas, adminisztratív tökélyre csi-

szolt, "ügyfél-központú" missziókhoz szokott füleknek. Vajon nem hi-
telesen visszhangozzák mégis ezek a szavak Jézus tanítását a maguk-
ra hagyott elveszett emberek elérésérõl a Lukács evangéliuma 15. fe-
jezetében? Nem kellene ma ismét meghallanunk és figyelembe ven-
nünk ezeket, különösen mivel már átléptünk a harmadik évezredbe?

AZ ELVESZETT LÉLEK

ÉRTÉKE

A Lukács 15 alapján az eddig el nem ért emberek elérésére va-
ló odaszánás azzal kezdõdik, hogy világosan megértem, milyen
értékes Jézus számára minden egyes elveszett ember. Az elveszet-
tek megkeresésére való motivációjának kevés köze van ahhoz,
hogy ezek az emberek általában a földkerekség eldugott egzotikus
tájain élnek. Ehelyett inkább, mivel Jézus Krisztus számára ezek az
emberek a lehetõ legnagyobb értéket képviselik, és mivel nincse-
nek még benne a megmentettek nyájában, el kell õket érni. Krisz-
tus azért jött, hogy "megkeresse és megtartsa az elveszettet".
(Lukács 19:10)

Hallgatósága - vámszedõk, farizeusok, írástudók, bûnösök; egy-
szóval a társadalom keresztmetszete (ld. Lukács 15:1-2) - kulturá-
lis és gazdasági ütõerére tapintott rá azonnal Jézus. Azt sejteti,
hogy közös kultúrájukban:

· A juh a családi vagyon, presztízs forrása. Egy elveszett juhnak
tehát semmiképpen nem lehet nagyobb piaci értéke, mint 99-
nek a nyájban.

· A férjezett asszony pénze a házasság bizonyítéka, s egyben
tartalék megözvegyülés esetére. Hogyan gondolhatja így bárki

E F
lveszett,

eltámadtde

Donald R. Corbin



„„MMoonndd oomm  nn eekk tt eekk ,,   hh oo gg yy   uu ggyy aa nn íí gg yy
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mmii nn tt   kk ii ll ee nn cc vv ee nnkk ii ll ee nn cc   ii gg aazz   mmii aa tt tt ,,
aakk ii nn eekk   nn ii nn cc ss   ss zzüükk ss éé gg ee   mmeegg tt éé rr éé ss rr ee .. ””

––  LLuukkáá cc ss   11 55 :: 77
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is, hogy egyetlen elvesztett érmének
nagyobb az értéke, mint kilencnek,
ami még mindig a marokban van?

· Az otthon lévõ idõsebb fiú, aki apja va-
gyonának leendõ tulajdonosa és gaz-
dája, fontosabb a család számára, mint
a fiatalabb; különösen, ha ez utóbbi ki-
maradozó, lázadozó, pazarló.

Jézus csípõsen jegyezte meg: "Mondom
nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz
a mennyben egyetlen megtérõ bûnösön,
mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek
nincs szüksége megtérésre." (Lukács 15:7)

Jézus nem kulturális vagy gazdasági fo-
galmakkal határozza meg egy-egy lélek ér-
tékét. Nekünk sem kellene. Szemléletes,
példabeszédes illusztrációt alkalmazott -
elveszett bárány, elveszett pénzérme, elve-
szett fiú -, hogy bemutassa: a lélekben az
emberi mércét felülmúló, örök, bensõ érték
rejlik. Ez a kimagasló érték megér minden
erõfeszítést, forintot, plusz szeretet-mér-
földet - bármit -, ami ahhoz kell, hogy az
elveszetteket Európában, Ázsiában, Afriká-
ban, Észak- és Dél-Amerikában elérjük.

Így a Lukács evangéliumának 15. feje-
zete egy nagyon fontos kérdésre keresteti
meg velünk a választ. Vajon a kultúra és a
gazdaság szavának engedünk, vagy a
Megváltó nyomdokaiba lépünk, aki ki-
emelkedõ, örök értéket tulajdonít minden
elveszett léleknek?

AZ ELVESZETTEK

MEGKERESÉSE, AVAGY

MI A LEGFONTOSABB

Három megragadó portrét rajzol elénk
Jézus: (1) Az igaz pásztorét, aki 99 juhot
hagy "a pusztában" - sebezhetõ és védtelen
állapotban -, csak hogy egyetlen elveszett, a
nyáj nélkül veszélyeknek kitett bárányt meg-
keressen. (2) A feleségét, aki lámpást gyújt,
kitakarít, és inkább mindent tûvé tesz egyet-
len elgurult pénzérméért, sem hogy a meg-
maradt kilenc fényesítésére fordítaná energi-
áját. (3) A várakozó édesapáét, aki izgatot-
tan várja kisebbik, tékozló fia hazajöttét ott-
honlakó idõsebbik fia kényeztetése helyett.

A logika azt diktálja, hogy a hozzánk közel - a nyájban, marokban,
otthon - álló személyeknek és dolgoknak kell a fontossági listánk élén
állnia. Nagyobb értéket kellene képviselniük, mint egy, egy néhány vagy
éppen sok elveszett léleknek Nigerben, Tuvában, Uruguay-ban vagy
Bhutánban; nagyobb értéket, mint a Hadzabé törzs bennszülötteinek
Tanzániában, hajléktalan anyáknak Washington D.C.-ben, vagy éppen
drogosoknak Seattle-ben. Jézus ellenben a Királyság logikája szerint élt!
Elméletben is és gyakorlati példamutatásában is azt tanította, hogy elsõ
számú feladatunk az elveszettek megkeresése, akár egyrõl, néhányról
vagy sokról van szó. Válaszolnunk kell hát a második kérdésre is: Vajon
tényleg az elveszettek megkeresése az elsõ számú prioritásunk?

ELVESZETTSÉG ÉS HALÁL

Jézus sürgetést is kapcsol a prioritáshoz, amikor a változhatatlan,
visszavonhatatlan igazságot teszi a fontossági sorrend fundamentumá-
vá. Mi az Õ igazsága? Az elveszettség élet-halál kérdés. Az édesapa
kétszer hasonlította tékozló fia elveszett mivoltát a halálhoz: "mert ez
az én fiam meghalt… elveszett" (24. vers), "ez a te testvéred
meghalt… elveszett" (32. vers). Jézus számára azok, akiket nem érnek
el az evangéliummal, a halott elveszettség állapotában vannak.

A fent idézett versekben az édesapa a fia megtalálását a feltáma-
dáshoz hasonlítja: "mert ez az én fiam… feltámadt" (24. vers), "ez
a te testvéred… feltámadt" (32. vers). Jézus ezt a kérdést teszi fel
nekünk: Vajon tényleg tudatában vagyunk, hogy fiaink, testvéreink,
szüleink, gyermekeink, szomszédaink elveszettek?

John Wesley tudatában volt ennek. Az ember elveszett állapotát és
a pokol valóságát leíró igerészekrõl így mennydörög: "Ha nincs 'kiolt-
hatatlan tûz, s örök gyötrelem', nem alapozhatunk ezekre az iratokra,
melyekben pedig a pokol örökkévalósága épp oly világosan kifejtésre
kerül a mennyé. Ha tehát feladjuk az egyiket, fel kell adnunk a másikat
is. Nincs pokol; nincs menny; nincs kinyilatkoztatás."4

Elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy Wesley szavait visszhangoz-
zuk? Ó Istenem, add meg, hogy megtegyük, mert azok pedig Krisz-
tus vészesen sürgetõ szavait visszhangozzák a Lukács evangéliuma
15. fejezetébõl. Az elveszettségükben megholtakat nem tehetjük
várólistára. Most kell megmenteni õket.

SEKÉLYES SZEMÉLYES

ÉRDEKEK

Jézus felkavaró, de meggyõzõ képet fest a mérges, irigy bátyról. A

Az eddig el nem ért emberek elérésére való odaszánás
azzal kezdõdik, hogy világosan megértem, milyen értékes

Jézus számára minden egyes elveszett ember
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tékozló öcs felé tanúsított nagylelkû apai megbocsátás miatt felhábo-
rodván "nem akart bemenni" (28. vers). Majd így nyilatkozik: "Látod
hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancso-
dat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mu-
lathassak barátaimmal." (29. vers) A tékozló fiú megtalálása mellett az
idõsebb testvér panaszkodása kicsinyesen sekélyes és önzõ.

A 30. versben tulajdonképpen ezt mondja:
- Nekem nem tartottál bulit, nem adtál párnás padot, süppedõ szõ-

nyeget, neki bezzeg, világ-klasszis parti. Prostituáltakra pazarolja az éle-
tét, mégis neki adod az összes klassz cuccot. Ez nem fair! Én lelépek.

A hozzáállással van a fõ gond. Igaz. Viszont még mielõtt túl
gyorsan ítélkeznénk az idõsebb fiú felett, mi a helyzet néhány ez-
redfordulós viszonyulással?

Nem mondják vajon a gyülekezeti idõsebb testvérek, hogy:
- Elegem van, hogy mindig 15 ezer kilométerre élõ emberekrõl

hallunk. Viszont a Siker lépései c. sorozat érdekel a jövõ héten!

Nem mondják vajon a pásztorok, hogy:
- Teljesen foglaltak vagyunk; túl sok a misszionárius, túl sok az igény!
Vajon hány utazó misszionárius hallotta már:
- Sajnos nem támogathatunk, testvér. Itt van az épület, a sze-

mélyzet, a futó programok; túl szoros a költségvetés.
Vagy egy újabb, meghökkentõ állítás:
- Nem fogadunk misszionáriusokat. Ébredés van nálunk, és nem

szabad megszomorítanunk Isten Szellemét.
Jelentéktelen? Nem. Rémisztõ? Nagyon. Az efféle kijelentések

miatt szellemi hátamon végigfut a megborzongás. Lehet, hogy ezek
az ezredfordulós szavak közelebb állnak az idõsebb testvér seké-
lyes, önzõ megnyilatkozásához, mint gondolnánk. Lukács evangéli-
umának 15. fejezete õszinte elgondolkodásra késztet bennünket:
megengedhetjük-e bármikor is, hogy saját érdekeink az Õ fontossá-
gi sorrendjét - kilencvenkilencet a pusztában hagyván az elveszett
egy után menetelt - felborítsák?

A VALÓDI

MEGELÉGEDETTSÉG

A Mester az elveszett megtalálásában fejezi ki legnagyobb örö-
mét: "És ha megtalálja, felveszi a vállára örömében" (5. vers); "Örül-
jetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat" (6. vers);
"Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztet-
tem" (9. vers). Majd végül az egészet megkoronázó kijelentés:

A valódi pünkösdi kitöltetés leglátványosabb
és legmaradandóbb jellemvonása az elveszettek

eléréséért lobogó szenvedélyes tûz

"Mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd
kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és
feltámadt, elveszett és megtaláltatott"
(31-32. vers).

Az elkényeztetett  nyáj pátyolgatásá-
nál, a drachma-érmék polírozásánál és a
saját igazukat bizonygató idõsebb testvé-
reknél mélyebb megelégedettség-forrásá-
hoz invitál bennünket Jézus. Ez pedig az
elveszettek megtalálásában rejlik. Ez az
igazi egyház lakmusztesztje. Wesley hatá-
sa is erre terel. A "The Book of Discipline
of the Methodist Church" (A metodista
egyház fegyelmi [kézi]könyve) is így ír:
"Krisztus valódi egyházának egyetlen té-
vedhetetlen fokmérõje az, hogy vajon ké-
pes-e az elveszettet megkeresni és meg-
találni, pünkösdi szellemet és életet ter-
jeszteni, az igei szentségbõl részt adni,
valamint  minden népet és nemzetet
Krisztus evangéliumával átformálni."5

Egyetlen kérdés marad hát: Vajon mi-
lyen közel van a gyülekezetem Krisztus
valódi egyházához?

Donald R. Corbin

az Assemblies of God amerikai pünkösdi

felekezet Külmissziós misszióágának afrikai

területi igazgatója (Springfield, Missouri,

USA)

1., Jegyzõkönyv; Az Assemblies of God irányító tes-

tülete; St. Louis (Missouri, USA), 1914.

2., John Wesley: Journal (Napló); Robert E. Cole-

man idézi a "Nothing To Do But To Save Souls"

(Semmi más, csak a lelkek megmentése) c. mun-

kájában (Francis Asbury Press; Grand Rapids,

Michigan, USA; 1990) 32.o. 

3., John Wesley: Minutes of Several Conversa-

tions… in 1784 (Néhány párbeszéd

jegyzõkönyve… 1784-bõl); ugyanott, 16.o.

4., John Wesley: A Letter to Mr. Law (1756. január

6.); Coleman 51.o.

5., The Book of Discipline of the Methodist Church

(United Methodist Publishing House; Nashville,

Tennessee, USA; 1988) 10.o.
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Vajon napjainkban adhat-e a Szent
Szellem a hívõ ember életében látomást
és álmot? A Jóel 3:1-ben (Károlyi: 2:28)
a próféta arról szól, hogy amikor Isten
kitölti Szellemét minden emberre, a hí-
vek látomásokat és álmokat fognak látni.
Prófétai ajándék mûködött Péterben,
amikor pünkösd napján megerõsítette
Jóel ígéretét: "…ifjaitok látomásokat lát-
nak, véneitek pedig álmokat álmodnak".
(Cselekedetek 2:17)

Jóel könyvében a szövegkörnyezetben
hangsúlyos szerepet kap az, hogy Isten
minden emberre kitölti Szellemét. Fiakon
és lányokon keresztül fog szolgálni, nem
számít, hogy idõs vagy fiatal. Isten szolgá-
it használja, akár férfi, akár nõ. A "minden
ember" kifejezés magába foglal mindenkit
- bármilyen háttérbõl,
bármilyen bõrszínnel,
bármilyen nemzeti-
séggel. Egyértelmû:
Isten azt akarja, hogy
minden hívõ részt ve-
gyen, a társadalom
bármely rétegébõl is
származik. Pünkösd
napján minden hívõt
betöltött a Szent
Szellem a nyelveken
szólás bizonyítékával,
és ez folytatódott a Cselekedetek könyvé-
ben, a korai egyháztörténelemben, majd
végig az ébredések során.

A héberben a véneitek szó () a
zachan (szakáll) szóból ered. Teljes

szakállal rendelkezõ, érett korú férfit je-
lentett. A hangsúly nem is annyira a ko-
ron, mint inkább az érettségen, tapasz-
talaton van. Olyanokról van szó, akik
bölcsek, meg tudják ítélni, mi a helyes
és helytelen. Nekik is Isten Szellemének
kitöltetésére van szükségük ahhoz,
hogy a mennybõl származó álmokat ál-
modjanak, melyek áldásul szolgálnak
népüknek.

A héber báchúrechem (ifjaitok) szó a
báchar (kiválaszt) szóból ered. Ezek
nem hétköznapi fiúk voltak - azokra a
héber nyelv mást, a na'ar szót használ-
ná. Ezek a fiatalemberek már teljesen
kifejlõdtek, kb. 20 évesek, tele életerõ-
vel, nõtlenek. A Példabeszédek 20:29
velük kapcsolatban a koach-ot, azaz az

erõt, állóképességet
említi. De még õk is
elfáradhatnak, meg-
lankadhatnak az élet
v e r s e n y p á l y á j á n
(Ézsaiás 40:30). A
Szent Szellem tel-
jességére van szük-
ségük, ha Isten sze-
rint való álmokat
akarnak álmodni, és
ha azt akarják, hogy
a Szent Szellem

ezeknek az álmoknak a megvalósításá-
ban használja õket.

Némelyek az feltételezik, hogy a fia-
talok látomásai a jövõbe tekintenek,
míg az idõsek álmai a múltba. Ez vi-

Stanley M. Horton
Szótanulmány

LÁTOMÁSOK
ÉS ÁLMOK

A Szent Szellemtõl
származó álmok

bennünket még inkább
Isten szeretetére,

követésére és Neki való
engedelmességre

buzdítanak

A Szent Szellem
arra akarja
az ajándékokat
használni,
hogy növekedjék
az Úrba vetett
bizalmunk,
az Igébe
vetett hitünk,
és az ígéreteken
alapuló
reménységünkbõl
fakadó
örömünk
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szont nem biblikus. Az egész Biblia
elõre tekint. Az 'álom' szó (héber:
chalom) több mint 60 alkalommal kerül
említésre az Ószövetségben. Néha hét-
köznapi álomra utal (Ézsaiás 29:8;
Zsoltárok 73:30), de gyakran prófétai
álom vagy Istenrõl és terveirõl szóló ki-
nyilatkoztatás a jelentése. Jákób álma a
széles, hosszú létráról, amely összeköti
a mennyet és a földet (1 Mózes 28:12-
15) és Salamon gibeóni álma (1 Kirá-
lyok 3:5-15) példa erre. Ezeket és sok
más álmot Isten arra használt, hogy
közvetett módon kommunikáljon népé-
vel. Az Ószövetségben Isten egyedül
Mózessel beszélt közvetlenül (4 Mózes
12:6-8). A párhuzamos görög szöveg a
Cselekedetek könyvében (enypniois
enypniasthésontai; "álmokat fognak ál-
modni") úgy is fordítható, hogy "láto-
másaik lesznek álomban". Ez is arra
utal, hogy a látomás és az álom a Bibli-
ában bizonyos mértékig felcserélhetõ
fogalmak.

Nem mindenki-
ben lehet viszont
megbízni, aki Isten-
tõl származó álmok-
ról beszél. A Biblia
óvva int bennünket
azoktól, akik álmot
látnak, majd arra
használják ezt, hogy
bá lvány is tenekhez
vagy hamis istenimá-
datba vigyenek ben-
nünket (5 Mózes
13:2-4). Ugyaneb-
bõl a szakaszból az
is kiderül, hogy a
Szent Szellemtõl
származó álmok bennünket még inkább
Isten szeretetére, követésére és Neki
való engedelmességre buzdítanak. Azt
is alkalmazhatjuk erre a helyzetre, amit
az Ige a gyülekezetrõl ír, t.i. hogy tüze-
tesen vizsgálja meg a prófétálás ajándé-
kának megnyilvánulásait. Ez két dolgot

jelent: elõször is meg kell néznünk, ho-
gyan igazodnak ezek az Igéhez, más-
részt pedig át kell gondolnunk, Isten
szerint nekünk mit kell tennünk ezekkel
kapcsolatban. Ha az álmok valóban Is-
tentõl származnak, nem szabad csupán
szórakozásként kezelnünk azokat.

A látomás szó (héber: chazon) a chaz-
ah szóból ered, aminek jelentésárnyalatai:
"észlel, érzékel, elõre lát". Néha az álom
szó szinonimájaként használatos. A Cse-
lekedetek könyvében párhuzamos görög
szó, a horaseis természetfeletti látomáso-
kat jelent, melyek többnyire üzenetet hor-
doztak a köz számára. Néha a jövõrõl
szóló szimbolikus képek ezek, mint pél-
dául Dániel álmai és látomásai könyve 7-
12. fejezeteiben, vagy Ezékiel látomása a
száraz csontokról, ahol a csontok azokat
a szétszóródott izráelitákat jelképezik,
akiket Isten visszavisz földjükre, akiknek
megbocsát, és akikbe Szellemét helyezi
(Ezékiel 37:1-14). Istentõl jövõ magyará-

zat kellett ezekhez az
álmokhoz. József ma-
gyarázata a fõpohár-
nok, fõsütõmester és
a fáraó álmaira (1
Mózes 40:9-41:30)
Istentõl származott
(40:8; 41:16); József
szavaival: "Istennél
van a megfejtés."
(40:8). Dániel is az
Úrtól kapta álomma-
gyarázatait (Dániel
2:20-23), noha Isten
néha Gábriel arkan-
gyalt használta a je-
lentés közvetítéséhez
(8:15-17; 9:21-23).

Ugyanez a szó, a chazon, használatos
Isten bibliai könyvekben adott kijelentésére
is, mint például az Ézsaiás 1:1-ben, Abdiás
1-ben és a Náhum 1-ben. Azt emeli ki az
Ige, hogy az egész prófécia Istentõl szár-
mazó, Szent Szellem által inspirált kinyilat-
koztatás. Ez is azt erõsíti meg, hogy a

Pünkösd napján
minden hívõt betöltött

a Szent Szellem
a nyelveken szólás

bizonyítékával,
és ez folytatódott

a Cselekedetek
könyvében, a korai

egyháztörténelemben,
majd végig

az ébredések során

Jóel
könyvében a 

szövegkörnyezetben
hangsúlyos

szerepet kap az,
hogy Isten

minden
emberre

kitölti
Szellemét

Nem
mindenkiben

lehet 
megbízni,

aki Istentõl
származó
álmokról

beszél
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mennybõl jövõ álmok és látomások mindig
összhangban lesznek a Szentírással.

A Példabeszédek 29:18-ban azt a kinyi-
latkoztatást kapjuk,
hogy ahol nincs látás,
elpusztul a nép (azt is
jelentheti, hogy min-
den korlátozástól meg-
szabadul, azaz megva-
dul, mint ahogy ez
napjaink társadalmá-
ban is egyértelmûen
tetten érhetõ, és így el-
pusztul). Az igevers
másik fele bemutatja,
hogy a látás Isten Igé-
jéhez kapcsolódik (hé-
ber: tórah; "instrukció"
- olyan kifejezés, amely
az egész Szentírásra
vonatkozik).

1906-ban, az
Azusa utcai ébredés
során Los Angelesben feljegyeztek jó né-
hány álmot és látomást. Az édesanyám
ekkor 11 éves volt. Egyszer meglehetõ-
sen beteg volt, de a szülei nem akartak
lemaradni az összejövetelrõl, hiszen
minden alkalmon csodálatos dolgok tör-
téntek. Imádkoztak hát érte, majd ágyba
tették, és ott hagyták. Ekkor látomást lá-
tott, melyben két vonat haladt két egy-
más melletti sínpáron. Minden egyes ál-
lomáson az õ szerelvényében utazó fia-
talok átmentek a másik vonatba, és arról
akarták meggyõzni az ott utazókat, hogy
jöjjenek át ide. Egy idõ után a másik vo-
nat elkanyarodott, és távolabbról ször-
nyû ütközés robaja hallatszott. Az õ vo-
natja egy gyönyörû állomásra érkezett,
õt pedig egy pompás palotába kísérték.
Ekkor Jézust pillantotta meg, amint egy
férfivel beszélgetett. Ruhájuk ragyogott.
Letekintve látta, hogy az õ ruhája is ra-
gyog. Jézus rá mutatott, és ezt mondta
az embernek:

- Látod azt a kislányt? Meggyógyítottam.
Itt ért véget a látomás, és édesanyám

teljesen meggyógyulva kelt fel az ágy-
ból. Másnap este bizonyságot tett az
Azusa utcai összejövetelen, ami máso-

kat is arra bátorí-
tott, hogy higgyenek
a Gyógyítóban.

Manapság, ami-
kor a világban igen
nagy nyomás nehe-
zedik mind keresz-
tyénekre, mind a
Bibliára, bátoríta-
nunk kell a híveket -
fiatalokat és idõseket
egyaránt -, hogy
nyíljanak meg az Is-
tentõl származó ál-
mok és látomások
elõtt. A Szent Szel-
lem arra akarja eze-
ket használni, hogy
növekedjék az Úrba
vetett bizalmunk, az

Igébe vetett hitünk, és az ígéreteken ala-
puló reménységünkbõl fakadó örömünk.

Stanley M. Horton (Th.D)

az Assemblies of God amerikai pünkösdi

közösség Pünkösdi Tankönyv Projektjének

koordinátora, valamint az Assemblies of God

Theological Seminary (Springfield, Missouri,

USA) teológia nyugalmazott tanára.

Manapság, amikor a
világban igen nagy
nyomás nehezedik

mind keresztyénekre,
mind a Bibliára,
bátorítanunk kell

a híveket – fiatalokat
és idõseket egyaránt –,

hogy nyíljanak
meg az Istentõl
származó álmok

és látomások elõtt

TÁRHÁZ
Teológiai cikkek sorozata keresztyén vezetõk számára

Az amerikai ENRICHMENT c. magazin válogatásának magyar nyelvû kiadása

Ingyenes bemutató példányért
hívja a 06-1/222-0086-os
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TÁRHÁZ

Prófétai
ajándék
mûködött
Péterben,
amikor
pünkösd
napján
megerõsítette
Jóel ígéretét:
„…ifjaitok
látomásokat
látnak,
véneitek
pedig álmokat
álmodnak”
Cselekedetek 2:17



CSALÁD
AZ EGÉSZSÉGES 

Egy éppen becsapódás elõtt álló repü-
lõgépen négyen ültek: a pilóta, egy fizikus
lángelme, egy pap és egy kisfiú. Az utol-
só pillanatban a pilóta bejelentette:

- Négyen vagyunk, de csak három ej-
tõernyõnk van. Én családos ember va-
gyok, nekem kell gondot viselnem róluk,
ezért életben kell maradnom. - Gyorsan
felvette az ejtõernyõt, és kiugrott a re-
pülõbõl.

Talpra ugrott a fizikus.
- Én nagyon intelligens vagyok. Olyan

ismeretek vannak birtokomban, melyekre
szüksége van a világnak. Életben kell ma-
radnom. - mondta, és már zuhant is.

A pap odafordult a fiúhoz, és így szólt:
- Fiam, nekem nincs családom. Jó éle-

tet éltem, velem minden rendben van.
Fogd az ejtõernyõt, én maradok.

A fiú mosolyogva válaszolt:
- Atyám, ne is folytassa. Mindketten

megmenekülünk. A világ legokosabb em-
bere a hátizsákommal a hátán ugrott ki a
repülõbõl az elõbb!

Az intelligens emberek is viselkedhet-
nek éretlenül. A tények azt mutatják, hogy
nem feltétlenül van az okos embereknek
erõs, boldog családjuk.

Mindannyiunk vágya, hogy boldog
családunk legyen, vagy valamiféle szere-
tetteljes, biztonságot nyújtó, gondoskodó
közösséghez tartozzunk. A valahova tar-

tozás szükséglete valójában az egyik leg-
elemibb emberi szükséglet.

A Secrets of Strong Families (Az erõs
család titka; Little Brown, 1985) c. könyv
az erõs és boldog család hat tulajdonsá-
gát mutatja be. A könyv állításainak alap-
jául egy háromezer családot felölelõ, tíz-
éves kutatás eredményei szolgáltak.

A könyv alaptétele az, hogy a boldog
házaspárok mondták magukat boldog-
nak. A jól mûködõ szülõ-gyermek kap-
csolatok hoznak megelégedést. Egy má-
sik közös nevezõ volt az, hogy a család-
tagok egészséges módon töltötték be
egymás szükségeit.

A világ szenvedése és nyugtalansága
nagy részének hátterében a boldogtalan
családi helyzetek állnak. Az emberek álta-
lában a vallást vagy a politikát okolják bol-
dogtalanságukért, de gyakran ez inkább
deficites kapcsolati nyûglõdésükbõl fakad,
amit nem mindig tudnak kontrollálni.

Vajon miért oly jellemzõ sok családra,
hogy a családtagok nem jönnek ki egy-
mással? Miért nem találnak közös alapot a
békés megelégedettségre?

Pál apostol feltárja a napjainkban
számos családra jellemzõ betegség for-
rását: saját akaratunk cselekvése (lásd
Róma 7:19-20). Természetes hajlama-
ink alapján nem azokat a helyes dönté-
seket hozzuk meg, melyekkel egészsé-

STEN TERVE:
AZ EGÉSZSÉGES

CSALÁD

Fulton W. BuntainII
C S A L Á D
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Az egészségesebb
családért
tett elsõ
lépés a
saját önzõ
magaviseletünk
bevallása,
melyet az
abból való
megváltozásunk
érdekében
végrehajtott
konkrét
cselekedetek
követnek

ges családot építhetnénk és tarthatnánk
fenn. Személyes problémánk egy olyan
velünk született tulajdonságból fakad,
ami olajként táplálja a helytelen cselek-
vés tüzét : az önzés.

Gyermekünket nem tanítjuk a rossz
cselekvésére - legalábbis ha nem va-
gyunk hivatásos bûnözõk. Az erre való
hajlam bennünk van. Nem tanítjuk gyer-
mekünket hazudni. Elég természetesen
fakad az belülrõl. Sõt, még a csecse-
mõkben is kialakul a hazudás egy fajtája.
Tudja, hogy sírása az anyát rögvest ma-
ga mellé rendeli, így néha kis pelenkás
ámító lesz belõle.

Pál apostol így ír: "Én nyomorult em-
ber! Ki szabadít meg ebbõl a halálra ítélt
testbõl?" (Róma 7:24) Mindnyájunknak
jók a szándékai. Figyelmes, kedves em-
berként mindnyájan boldog családot
szeretnénk, mégis, gyakran teszünk
olyasmit, amit meg kell bánnunk.

Pál azt tapasztalta, hogy viselkedési
dilemmájára csak Istennél talál megol-
dást: "Hála az Istennek, a mi Urunk Jé-
zus Krisztus!" (25. vers) Személyes
megpróbáltatásai között is tudatosan
hálás volt. Ez a reakció hasonlít a
Secrets of Strong Families c. könyvben
feltárt jellemvonásokra. Vegyük most
szemügyre a boldog családok sikerének
hat közös tényezõjét.

1) A boldog család olyan egyénekbõl
áll, akik elkötelezték magukat egymás
felé. Személyes szükségleteik és vágya-
ik elé kell helyezniük a családot azok-
nak, akik egy adott családi egységben
bensõséges kötõdésre vágynak. Legna-
gyobb vágyuk és legerõteljesebb elhatá-
rozásuk az, hogy együtt maradjanak, és
békességben éljenek. Az egyik házaspár
ezt mondta: "Mindkettõnk arra bíztatja
a másikat, hogy saját céljait próbálja
megvalósítani. Ugyanakkor mindketten
azonnal lemondanánk minden olyan te-
vékenységrõl és célról, amely házastársi
létünket fenyegetné." Ez más szóval ön-
zetlenség.

2) A boldog kapcsolatokat a másik
fél megbecsülése szövi át. Mennyivel
különbözik ez a napjaink kapcsolatait
annyira jellemzõ ócsárló, kritizáló ma-
gatartástól! Az erõs, boldog családban
mind a jelentõs, mind a jelentéktelen
dolgokért kifejezik méltányolásukat.
Népszerûek a 'Köszönöm!', és más ha-
sonló kifejezések.

3) Az egészséges családi egységekre
a jó kommunikáció jellemzõ. Valaki azt
mondta: "A kommunikáció a kapcsolat
esszenciája." Kommunikáció nélkül
nincs kapcsolat. A kutatások kimutat-
ták, hogy egy átlagos házaspár hetente
mindössze 17 percet szán beszélgetés-
re. Egy hét 10.080 percbõl áll. Vajon
mit lehet leszûrni ebbõl a mai kapcsola-
tok állapotáról?

A tartalmas beszélgetéseknek gyakran
már kisebb jelentõséget tulajdonítanak
házasságkötés után. Talán ez az egyik
oka, hogy a házaspárok az életükben ta-
pasztalható unalom és egyhangúság miatt
panaszkodnak.

4) Az erõs családok sok idõt tölte-
nek egymással. 1500 gyermeket kér-
deztek meg arról, hogy szerintük mi
tesz egy családot boldoggá. A legnép-
szerûbb válasz az volt, hogy az együtt
végzett tevékenységek. A gyermekekkel
töltött idõ sokat mond nekik feléjük ta-
núsított szeretetünkrõl. Tudniuk kell,
hogy számunkra õk nem sok kis felesle-
ges kolonc, s a legjobb módja, hogy
mindezt tudassuk velük az, ha beleter-
vezzük õket is a tevékenységeinkbe.

Mindannyiunk vágya,

hogy boldog családunk

legyen, vagy valamiféle

szeretetteljes, biztonságot

nyújtó, gondoskodó

közösséghez tartozzunk
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5) A boldog családnak jó a problé-
mamegoldó képessége. Az erõs család-
ban a problémák közelebb hozzák a
családtagokat egymáshoz. A gyenge
családban a problémák még távolabb vi-
szik a családtagokat egymástól. A kuta-
tás azt bizonyítja, hogy a stabil csalá-
dokban a tagok egymásnak segítenek,
amikor nehézségek jönnek, ami tüzes
ellentéte azoknak a családoknak, ahol a
tagok egymást vádolják egy-egy tragé-
dia miatt.

6) A stabil családok szellemi egész-
séget sugároznak. Az egészséges em-
berek családjában jelen van Isten. Sok
helyütt viszont naponta csak egy ima
hangzik el: az asztali áldás vacsoránál.
Sajnos, az ilyen otthonokban nem iga-
zán fordítanak figyelmet Istenre. Az
egészséges családok olyan egyénekbõl
állnak, akik becsületesen járnak el; tud-
ják, egy nap megállnak Isten elõtt, és
számot adnak mindenrõl.

Isten egyháza várja azokat, akik önzõ
életet élnek, és arra hívja õket, hogy egész-
ségesebb, másokért élõ életet éljenek.

Az egészségesebb családért tett elsõ
lépés a saját önzõ magaviseletünk bevallá-
sa, melyet az abból való megváltozásunk

Személyes

szükségleteik és vágyaik

elé kell helyezniük

a családot azoknak,

akik egy adott családi

egységben bensõséges

kötõdésre vágynak.

Az erõs, boldog családban

mind a jelentõs, mind a

jelentéktelen dolgokért

kifejezik méltányolásukat

érdekében végrehajtott konkrét cseleke-
detek követnek. A stabil családdá válás
nem megy egyik napról a másikra. A té-
kozló fiúhoz hasonlóan egyszer csak ele-
günk lesz életünk bizonyos helyzeteibõl.
Azt mondjuk:

- Elegem van abból, hogy a disznókkal
élek. Sikeres akarok lenni. Haza megyek.
(Lásd Lukács 15:11-32).

Élete addigi szakaszában az önzés
által motivált tékozló fiút hozzáállása
megváltozott, amikor visszatért az apjá-
hoz. Az önzést az alázat váltotta fel.
Ahelyett, hogy neki szolgálnának, haj-
landó volt õ szolgálni.

A történetben az apa kisietett a fia
elé. Vágyódott utána. Nagyon hiányzott
neki. Ez Isten viszonyulásának egysze-
rûsített bemutatása, amikor is kérjük,
hogy bocsássa meg önzésünket. Amikor
bocsánatért és kapcsolataink gyógyulá-
sáért fordulunk Hozzá, Õ fut hozzánk.
A Bibliában ez az egyetlen eset, hogy a
Mindenható siet…

Napjainkban túl sokan térnek estén-
ként haza üres lakásba. Tömegek élnek
kihûlt, szeretetlen családban: a kapcso-
latok savanyúvá váltak, a szeretet meg-
hidegült. A "túl sok, túl kicsi, túl késõ"
esete. A reménytelenség rájuk száll. Az
amerikai gyermekek egyharmada ma apa
nélküli családban nõ fel. Képzeljük csak
el a csonka családok következményeit
néhány év múlva! Isten mindnyájunkat
helyre akar állítani, belõlünk pedig erõs,
egészséges családokat akar felépíteni.
Ideje hazatérnünk. Ideje újjáépíteni a
romokat.

A stabil családhoz vezetõ út egyet-
len önzetlen, a változást szem elõtt tar-
tó és Isten erejét igénybe vevõ lépéssel
kezdõdik. Meg tudod tenni ezt a lépést
még ma?

Dr. Fulton W. Buntain

a First Assembly of God Life Center

(Tacoma, Washington, USA)

gyülekezet vezetõ pásztora

Az erõs,
boldog

családban
mind a

jelentõs,
mind a

jelentéktelen
dolgokért

kifejezik
méltányolásukat 
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A nyelveken
szólás olyan
imádkozást
jelent,
amikor az
emberi szellem
az emberi elme
határait túllépõ
módon szól.
Ilyetén szellem
kommunikációja
ez Szellemmel

Az 1 Korinthus 12:10-ben megne-
vezett beszédajándékok magukba fog-
lalják a próféciát (prophéteia), a szelle-
mek megkülönböztetését (diakriseis
pneumatón), a nyelvek fajtáit (gené
glóssón) és a nyelvek magyarázatát
(hermeneia glóssón).

MEGHATÁROZÁSUK

A gyülekezetben beszédajándékon ke-
resztül adott kinyilatkoztatás a legtöbb
pünkösdi/karizmatikus teológus álláspontja
szerint a következõ okok miatt nem Szent-
írás minõségû: (1) Pál apostol a közvetlen
szövegkörnyezetben (14:29) arra figyel-
mezteti a korinthusi gyülekezetet, hogy
ítéljék meg az elhangzó próféciát - nyilván-
valóan helytállósága és tekintélye vonatko-
zásában -, s ezt soha nem kérte az Igével
kapcsolatban. (2) A nyelveken szólás leírá-
sa arról beszél, hogy a Szent Szellem ihle-
tésére az emberi szellem imádkozik; arról
említést sem tesz, hogy Ige-szintû tekinté-
lye lenne (14:14). (3) Az ajándékok meg-
nevezett célja az épülés, nem pedig Szent-
írás ihletése (12:7; 14:3-5, 12, 19, 31).

A PRÓFÉCIA

A prophéteia szó újszövetségi hasz-
nálata arra utal, hogy a prófétálás spon-
tán ihletett beszéd - ellentétben az Igé-

bõl elõre elkészített tanulmánnyal -, de
ihletettsége nem hasonlítható a kánoné-
hoz. A közlés tartalma elõre mutatónak
tûnik (pl. Cselekedetek 11:28; 21:10-
11), miközben természetében buzdító
jellegû (pl. 1 Korinthus 14:20-26; 1 Pé-
ter 1:10-12). Az újszövetségi prófétai
szolgálat olyan jelentõs volt, hogy az Ige
az Efézus 4:11-ben az Úr által szolgá-
latba állított prófétákat a második helyen
említi az apostolok után.

A prófécia mind jövõbeni eseménye-
ket (Cselekedetek 11.28; 21:10-11),
mind az emberi szív titkait (1 Korinthus
14:20-26) napvilágra hozhatja, hogy
közösségi vagy személyes buzdítást
nyújtson.

A SZELLEMEK

MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

A szellemek megkülönböztetése
(diakriseis pneumatón) szoros kapcso-
latban áll a prófétai ajándékkal; arra a
természetfeletti módon adott képesség-
re utal, amely által képes valaki megkü-
lönböztetni, hogy egy adott prófécia
valójában Istentõl származik-e vagy
sem (ld. 1 Thesszalonika 5:19-22).
Nem feltétlenül a prófétáló személy in-
dítékainak felfedése ez, habár valóban
hamis próféták leselkednek az egyház-

Douglas A. Oss

KEGYELMI
AJÁNDÉKOK
NAPJAINK GYÜLEKEZETÉBEN

4. rész: A beszédajándékok
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ra, és õket is azonosítani kell. A megíté-
lés szüksége leginkább egyszerûen a
prófétáló személy
esendõ percepciója
miatt áll fenn. Meg-
eshet, hogy legjobb
szándéka ellenére is
tévedés kerül az
üzenetbe.

Ennek az aján-
déknak az alkalma-
zása a prófécia
szubjektív részére
irányul. A próféciá-
kat nem kell kritika
nélkül zsinórmérték-
ként, és így a hívõ
ember számára meg-
fe l l ebbezhete t l en
igazságként elfogad-
ni. "Megméretés" vár
rájuk (a diakriseis je-
lentéstartalma sze-
rinti ítélet; pl. a
béreabeliek a Csele-
kedetek 17:11-ben).

NYELVEK

FAJTÁI

A nyelveken szólás (gené glóssón)
legegyértelmûbb  leírását az 1 Korinthus
14:14-ben találjuk: "Mert ha nyelveken
szólva imádkozom, a lelkem [az eredeti
szövegben "szellemem" - a fordító meg-
jegyzése] ugyan imádkozik, de az értel-
memet nem használom." Ez alapján az
igevers alapján a nyelveken szólás olyan
imádkozást jelent, amikor az emberi
szellem az emberi elme határait túllépõ
módon szól. Ilyetén szellem kommuniká-
ciója ez Szellemmel.

A kontextus tágabb tartalommal ruház-
za fel a nyelveken szólást; bele tartozik az
ima, éneklés, dicséret és hálaadás (15-17.
vers). A Cselekedetek könyvében található
bizonyíték megerõsíti, hogy a nyelveken
szólás dicséret, Isten csodáinak hirdetése
(ld. Cselekedetek 2:11; 10:46; 19:6).

Az 1 Korinthus 14:2 alapján gyakran
azt mondják, hogy a nyelvek fajtái kizáró-

lag az ember Isten fe-
lé irányuló beszédét
jelentik: "Mert aki
nyelveken szól, nem
emberekhez szól, ha-
nem Istenhez. Nem is
érti meg õt senki,
mert a Lélek által szól
titkokat." Ez az ige-
vers az emberi szel-
lem Istenhez szóló
közlését hangsúlyoz-
za a nyelveken szó-
lásban, ugyanakkor
nem feltétlenül zárja
ki Isten üzenetét az
ember felé.

A 14:2 szövegé-
nek ember-Isten vo-
natkozása valószínû-
leg a szövegkörnye-
zetben (14:1-17) tár-
gyalt nyelvek magya-
rázata itteni hiányával
függ össze. Ha egy
összejövetelen valaki

nyelveken szól, és nem jön rá magyarázat,
akkor az a személy csak Istenhez szólt,
mivel a szöveg tartalma ismeretlen marad
a gyülekezet elõtt.

A NYELVEK

MAGYARÁZATA

A nyelvek magyarázata az ismeretlen
nyelven adott kijelentés lefordítására
(herméneuó különbözõ alakjai) utal. Ez
a fordítás az üzenet tartalmát a gyüleke-
zet nyelvén közli, hogy mindenki épül-
hessen általa. Nem építõ az üzenet, ha
nem érthetõ az a jelenlévõk számára
(1 Korinthus 14:1-19).

A nyelveken szólás imádat jellege mel-
lett, hagyományos gyakorlatunk azt mu-
tatja, hogy a nyelvek magyarázata majd-
nem mindig prófétai tartalmú, azaz a ma-
gyarázat majdnem kizárólag Isten üzene-
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te az ember felé. Az 1 Korinthus 14:1-5
tanítása arra utal, hogy az építõ jelleg
szempontjából a prófécia egyenértékû a
nyelvek magyarázatával, viszont nem állít-
ja és nem is sejteti, hogy a tartalom azo-
nos lenne. Miközben nincs bibliai biztosí-
téka annak, hogy valaki a régi gyakorla-
tunk helyességét érdemben vitassa, a ko-
rinthusi elsõ levélben és a Cselekedetek
könyvében bõséges bizonyíték áll rendel-
kezésre arra nézve, hogy a nyelveken szó-
lás tartalma az ember szellemének mon-
danivalója is lehet Isten felé.

Így lehetséges, hogy az elhangzó ma-
gyarázat tartalma alkalmanként az ember
Isten felé való beszéde ima, dicséret, há-
laadás vagy ének formájában.

A BESZÉDAJÁNDÉKOK

HATÁSA A SZOLGÁLATRA

A beszédajándékok célja a Gyülekezet
építése. Ehhez az elhangzó beszéd tartal-
mát használják fel. A prófécia szólhat cso-
portokhoz és egyénekhez, megnyilvánul-
hat buzdítás és jövendölés formájában. A
fogadó személy/csoport imádkozzék a
prófécia társajándékáért, a szellemek meg-
ítéléséért, hogy értékelni lehessen az el-
hangzottakat. Voltak olyan magukat prófé-
táknak valló személyek, akik néha visszaél-
tek ezzel az ajándékkal, különösképpen az
egyének felé való szolgálat során.

A prófécia bibliai kritériumok szerinti
következetes használata segít megõrizni a
egyensúlyt, amikor a gyülekezetben ez az
ajándék megnyilvánul. Ha valaki ezzel az
ajándékkal van felruházva, a bátorítás erõ-
teljes eszközévé válhat a gyülekezetben,
amit soha nem szabad megvetnünk (pl. 1
Thesszalonika 5:19-22), de mindig meg
kell mérnünk és irányt kell mutatnunk.

A Szent Szellem által közölt prófécia
mindig épít, nem pedig rombol. Isten
népének áldásává válik. Megerõsít és
megújít, nem pedig félelmet, nyugtalansá-
got kelt. Soha nem ragadja magához a
pásztor Istentõl kapott tekintélyét. Ez az
ajándék nyilvánvalóvá teszi a hitetlenek
szíve szándékát, és megtérésre, imádatra
indítja õket (1 Korinthus 14:20-25). Vé-
gül, a helytálló prófécia a szeretet 1
Korinthus 13:1-7 terjedõ szakaszban
rögzített alapelveit tükrözi.

A nyelveken szólás és a nyelvek ma-
gyarázata együtt éppen annyira a gyüleke-
zetet építik, mint a prófécia. A nyilvános
alkalmon ezt a nyelveken szólás egyedül
nem képes elvégezni az üzenet megérté-
sének hiánya miatt; még akkor sem,
ha a meg nem magyarázott nyelveken
szólás igenis a beszélõ épülésére szolgál
(1 Korinthus 14:1-5, 18-19).

A megmagyarázott nyelveken szólás a
gyülekezetet ima, dicséret, hálaadás, ének és
Isten csodáinak megvallása által építi, és így
a prófétai ajándék kiegészítõjeként szolgál.

VÉGSÕ KÖVETKEZTETÉS

A sorozatban tárgyalt összes aján-
dék a gyülekezet épülésére adatott; se-
melyikük sem érhet el önmagában olyan
eredményt, mint összhangban együtt. A
Szent Szellem saját akarata szerint
osztja szét ezeket, hogy az emberek
felépüljenek, megújuljanak, felfrissülje-
nek és igazságban járjanak, miközben
Jézus Krisztus rajtunk keresztül építi di-
csõséges Királyságát.

Douglas A. Oss (PhD)

a Capital Christian Center pásztora

(Salt Lake City, Utah, USA)
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Susan Strom elõször egy szórólapon
találkozott a Heaven's Gate (Menny kapu-
ja) nevû szekta tanításaival Oregon állam
egyetemén, és elkezdett vonzódni a cso-
portosuláshoz.

A vezetõ - akit követõi egyszerûen Do
(ejtsd: Doí) névvel illettek - ígérete szerint
a szekta tagjai földön kívüli módon meg-
menekülnek a közelgõ világméretû ka-
tasztrófától. (A szekták gyakran nagy si-
kerrel élnek vissza az emberek jövõbeli
eseményektõl való szorongásaival.)

A manipulálás mestereként Do saját
virtuális valóságába csalogatta bele köve-
tõit; ebben a világban õ volt az úr.1 (A
szekta alapítója vagy vezetõje által han-
goztatott ellenõrizhetetlen kinyilatkozta-
tások a szekta hûséges követõi szívének
és elméjének kontrolálására szolgálnak.)

Tanítványai azt hitték, hogy õ egy új
"Képviselõ" volt, akit az Atya küldött,
hogy Jézus Krisztus befejezetlen munkáját
elvégezze. "Napjaink társadalmában én
ugyanazt a pozíciót töltöm be, mint Az,
aki Jézusban volt akkor." - hirdette a szek-
ta honlapján a világegyetem önjelölt mes-
siása, Marshall Herff Applewhite.2

A Do által szervírozott mérgezett szelle-
mi svédasztal követõi számára végül halálos
desszertet tartogatott: altatóval kevert pu-
dingot.3 Susané volt az egyik holttest a 39
közül, melyet a San Diego megyei rendõrka-
pitányság 1997. március 26.-án megtalált.

A KIINDULÓPONT:

JÉZUS KRISZTUS

Mi a szekta elsõdleges ismertetõjele?
Hogyan lehet felismerni azokat a sötét
szellemi erõket, amelyek Marshall Apple-
white, Jim Jones, David Koresh, Joseph

Smith Jr., Mary Baker Eddy, Marishi
Mahesh jógi, Sun Myung Moon és sok
más spirituális vezetõ tanai és cselekede-
tei mögött rejlenek?

A szekta "olyan csoportosulás, amely
egy adott személy bibliai értelmezése kö-
ré polarizálódik, és alapjaiban eltér az or-
todox keresztyénség kardinális dogmáitól,
különösen attól, hogy Isten Jézus Krisz-
tusban vált emberré."4 Szekta jöhet létre,
ha az ember egyszerûen "fel akarja javíta-
ni" az Isten által adott utat.

Pál apostol komoly figyelmeztetése le-
leplezi a szektarendszerekben mûködõ
alapvetõ erõszerkezet körmönfont, ugyan-
akkor módszeres vázát, melynek célja az
ál-Jézus Krisztus elfogadtatása - "más Jé-
zus hirdetése, nem akit mi hirdettünk" -;
akit a "más szellem" hamis erõforrása kö-
vet; mindez egy "más evangélium" hamis
tekintélyébõl ered (2 Korinthus 11:4).

A történelmi keresztyénség és a szekták
szétválásának legfontosabb kiindulópontja
az Úr Jézus Krisztus személye, természete
és munkája. Ezért a gyülekezetek, csopor-
tosulások vagy szekták tanítása megítélésé-
nek végsõ kritériuma - mely által elválaszt-
hatjuk a gyülekezet a többitõl, felismerhet-
jük az "igazság Szellemét és a tévelygés
szellemét" (1 János 4:6) - ez a kérdés ma-
rad: Mi a véleményed a Krisztusról? Kinek
a Fia Õ? (Máté 22:42) Milyen választ ad-
nak erre a kérdésre a különféle szekták?

A Jehova tanúi (Watchtower Bible and
Tract Society) közössége azt vallja, hogy
Jézus tulajdonképpen Mihály arkangyal,
Jehova Isten elsõ és leghatalmasabb te-
remtménye, aki meghalt, láthatatlan szel-
lemként feltámadt, és - kivéve a hûséges
nyájat, azaz a Jehova tanúi vezetõségét -
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az emberek számára láthatatlanul vissza-
tért a földre 1914-ben.

A mormon vallás (Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza) hívei azt hir-
detik, hogy Jézus egy feltámadt, megdicsõ-
ült ember, Ádám törvénytelen leszárma-
zottja, aki végül istenné - sok közül az egyik
istenné - fejlõdött. (Hiszik, hogy minden
mormon férfi elérheti, hogy isteni szintre
emeltessen, mert hitük szerint õk a melk-
isédeki papság kizárólagos letéteményesei.)

A szcientológia a Názáreti Jézust egy
"isteni ideának" tartja. A moonista Egyesítõ
Egyház  álláspontja szerint Jézus kudarcot
vallott földi küldetésében, mert idejekorán
feszítették keresztre. Meg kellett volna nõ-
sülnie, és "tökéletes, bûntelen családot" kel-
lett volna alapítania, ezért most a "Második
Advent Ura", Sun Myung Moon az, aki be-
fejezi Krisztus félbe maradt munkáját.

A Bahá'i Hit követõi Jézus Krisztusról
azt tartják, hogy õ csupán egyike Isten ki-
lenc megnyilvánulásának a világban. Az
unitáriánusok szerint a Názáreti csak egy
jó ember volt, akit követõi tévesen istení-
tettek. A spiritiszták Jézus Krisztust ma-
gas szintû médiumnak tartják a testen kí-
vüliség hatodik szférájából. A Unity
School of Christianity nevû szekta Jézusa
olyan ember, aki "isteni ideált" alakított ki.

A Rózsakeresztesek hitvallása szerint Jé-
zus a kozmikus tudat megnyilvánulása. A
Transzcendentális Meditációt hirdetõ
Maharishi Mahesh jógi azt tanítja, hogy no-
ha Krisztus is egy felvilágosult guru, mégsem
szenvedett soha senkiért. A New Age moz-
galom Jézusáról az derül ki, hogy õ valójá-
ban egy panteista szélhámos, aki az emberi-
ség feltámad lelkiismereteként tetszeleg.

Ez a rövid kivonatos ismertetés jól áb-
rázolja a szekták azon heves erõfeszítése-
it, melyekkel tudatlan tagjaik életébe "egy
másik Jézust" akarnak bevezetni, ami vé-
gül teljes pusztulásukhoz vezet:

"Történelmileg ez a perverzió nem csu-
pán Urunk tanításához, hanem ami még je-
lentõsebb, Krisztus személyéhez fûzõdik;
magától értetõdik ugyanis, hogy ha a ma-

gáról Krisztusról - t.i. személyérõl, termé-
szetérõl és munkájáról - szóló dogma el-
ferdíttetik, az Életadó identitása csorbát
szenved, és így párhuzamosan azt az éle-
tet is megtagadják, amelyet Õ adni akar."5

A szekták ravasz és megtévesztõ lépé-
se a Keresztyén terminológia új értelemmel
való felruházása, ami végül a gyanútlan ér-
deklõdõ tõrbe csalására irányul. Jóllehet
szellemi javakat ígérnek hû követõiknek,
"Jézusuknak" nincs hatalma a megváltásra!

AZ ERÕFORRÁS

LELEPLEZÉSE

A szekták és az okkultizmus támogatói
elõtt jelentõs szellemi források tárulnak fel.
A hamis gyógyítás, nyelveken szólás, pró-
fécia, csodatétel, ismeret beszéde mind
tetten érhetõ birodalmukban (ld. 2
Thesszalonika 2:8-12).6 Minden egyes
korszakban az Egyháznak meg kellett fo-
gadnia az Úr szellemi szélhámosokról (Má-
té 7:15-23), hamis krisztusokról és "jeleket
és csodákat" tevõ hamis prófétákról (Máté
24:4-5, 23-24) adott figyelmeztetését.

János apostol Istentõl ihletett leírást ad
a szekták hátterében álló hamis források
leleplezésére:

"Gyermekeim, itt az utolsó óra, és
amint hallottátok, hogy antikrisztus jön,
most meg is jelent; mégpedig sok
antikrisztus jelent meg… Ki a hazug, ha
nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisz-
tus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az
Atyát és a Fiút." (ld. 1 János 2:18-22)

János levele az evangéliumot megfertõzõ
doketista gnoszticizmus tévelyítõ nyomulása
ellen írott apologetikus mû. A doketizmus
azt tanítja, hogy Krisztus valójában nem lett
testté, hanem csak embernek tûnt; kizárólag
a titkos ismerettel rendelkezõ, felvilágosult
beavatottak észlelhették, hogy a Názáreti Jé-
zus csak fantom, nem testet öltött Isten.7

János az "utolsó órában" ír. Valószínûleg
arra gondolt, hogy ez a vég elõtti utolsó ál-
lapot, noha a korai keresztyének a Jézus
Krisztus elsõ és második visszajövetele kö-
zötti teljes idõszakot az utolsó idõknek tar-
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tották. Ír az antikrisztusról (egyes szám) és
sok antikrisztusról (többes szám) is. Szelle-
mi hamisítványok fémjelzik az "utolsó órát".

Az antikrisztus szó egy összetett görög
kifejezésbõl ered. Az anti prepozíció itt
valaminek a helyében, valami helyett jelen-
tést hordozza,8 a christos tõ pedig Felken-
tet jelent9. Így mind az antikrisztus, mind
az antikrisztusok szó ezt jelenti: a Biblia
Krisztusát egy hamis krisztusra kicserélni.

Mi a közös az antikrisztusban és az
antikrisztusokban? Az "antikrisztus szelle-
mének" hajtóereje (1 János 4:3). János az
antikrisztus szellemének négy ismertetõ-
jelére hívja fel a figyelmünket:

1. Az egyházból indul ki (1 János
2:19; Cselekedetek 20:28-31).
Természetébõl adódik, hogy ott
mûködik, ahol hirdetik az evangéli-
umot, hiszen az a célja, hogy a bib-
liai kinyilatkoztatás Jézusát egy szél-
hámosra cserélje.

2. Tagadja, hogy Jézus Krisztus a
Messiás. Következésképpen tagadja
azt is, hogy Krisztus a világ egyetlen
megváltója a történelemben (János
1:18; 1 János 2:22).10

3. Tagadja a Szentháromság dogmáját
- különösen az Atya és Fiú kapcso-
latát tekintve.11

4. Tagadja, hogy a Messiás "testben
jött el" (1 János 4:2-3). Tagadja,
hogy az igaz Isten lett testté a Ná-
záreti Jézus személyében.

Isten Fia evangéliumának szolgáiként
"magát a keresztyénséget - az apostolok
által hirdetett, a mártírok által bizonyított,
a hitvallásokban testet öltött és az [apos-
toli] atyák által kifejtett hitet  - kell védel-
meznünk."12 Minden szellemi erõforrást
elõször ellenõriznünk kell Isten tévedhe-
tetlen Igéje alapján, mielõtt az erõ hatásá-
nak örvendezhetnénk.

Kerry D. McRoberts

a Kings Circle Assembly of God amerikai

pünkösdi gyülekezet pásztora

(Corvallis, Oregon)
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Szolgálatom elején megadatott szá-
momra az a kiváltság, hogy Istennek
egy csodálatos embere mellett szolgál-
hattam ifjúsági pásztorként. Szolgáló
vezetése, istenes, áhítatos élete és pél-
damutató szolgálata közel két évtizedig
formálta életem. Hálás vagyok Istennek,
hogy behozta az életembe Charles
Anderson pásztort. Szelíden bemutat-
ta, hogyan kell Isten nyáját szeretni,
pásztorolni. Mentorom volt, egy kis da-
rab belõle mindig része lesz az életem-
nek. A vele való szolgálat során írtam
az alábbi cikket, és a véleményem azóta
sem változott. Ma minden eddiginél
jobban látom a mentorlás értelmét.

"Hogyan vergõdök majd zöldágra ez-
zel a hapsival? Úgy tûnik, már teljesen a
saját útját járja."

"Soha nem szolgálhatok úgy, ahogyan
Isten várja tõlem. A pásztor megköti a ke-
zem, mindig lefoglal az õ dolgaival."

"Bárcsak több lehetõségem lenne igét
hirdetni! Másképp hogyan várhatja el,
hogy tanuljak? Különben is, azt hiszem,
igen jó prédikátor vagyok…"

"Hát, vannak néhányan, akik panasz-
kodnak rá… Kezdem azt hinni, hogy iga-
zuk van!"

Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok
nem szokatlanok gyülekezeteink fiatalabb
szolgálattevõi részérõl. Gyakran a vezetõ-
és segédpásztor kapcsolatát leginkább a
frusztráció jellemzi.

Véleményem szerint a szolgálótár-
sak (ifjúsági-, tanítói-, zenei- stb. szol-
gálattevõk) rövid szolgálati idejének
egyik legjelentõsebb oka a feszült mun-
kakapcsolat.

Mit tehetünk azért, hogy nagyobb le-
gyen a megértés és jobbak a kapcsolatok
a munkatársi csapatban?

Jézus mellet volt jó néhány szolgáló-
társ hároméves szolgálata során. Hogyan
viszonyultak egymáshoz? Milyen vezetõ
volt Jézus?

PÉLDAMUTATÁS

Jézus folyamatosan példát mutatott
útitársainak; nem csupán a csodatétel-
ben, gyógyításban, és más izgalmas cse-
lekményekben, hanem hozzáállásban is:
a gyermekek gyengéd befogadásában, a
házasságtörésen kapott asszony helyze-
tének megértésében, az úgynevezett je-
lentéktelen emberek szeretetében, a ta-
nítványok iránt tanúsított állandó türel-
mében. Ha mindent összevetünk, kide-
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rül, hogy tanításainak Õ maga volt az élõ
megtestesítõje.

Ha megvizsgáljuk Pál, Péter, Timó-
teus és más kortárs vezetõk és tanítvá-
nyok életét, hasonló képet kapunk.
Mindannyian próbáltak azok lenni, ami-
rõl prédikáltak. Úgy éltek, ahogy gon-
dolkodtak. Valódi példaképei voltak
azoknak, akik felé Isten
helyezte õket.

Ugyanennek kellene
a mai vezetõkre is vo-
natkozni. A pásztorok-
nak és szolgálótársak-
nak a híveik példakép-
ének kellene lenniük.

SZOLGÁLAT -

EGYSÉGBEN

Lehet-e vajon egy-
ség a gyülekezetben, ha
nincsen a vezetõk kö-
zött? Nem mondom,
hogy lehetetlen, de úgy
érzem, nagyon nehéz
lenne.

Ismertem olyan segédpásztorokat, akik
erõsen ellenszenveztek a vezetõ pásztor-
ral, és fordítva. Vajon tényleg azt hisszük,
hogy ez elkerüli az emberek figyelmét? Is-
merik az egymás iránt táplált érzelmein-
ket: érzékelik, ha szeretjük egymást, és
érzékelik, ha nem. Semmiképpen nem
prédikálhatunk a gyülekezeten belüli egy-
ségrõl, ha mi magunk nem szeretjük és
tiszteljük a velünk együtt dolgozókat. Az
Úr azért imádkozott a tanítványokért,
"hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek va-
gyunk", és "hogy tökéletesen egyek legye-
nek" (János 17:22-23). Az egység közel
áll Isten szívéhez. Ez a kulcsa az evangél-
izálásnak (János 13:34-35), a Krisztus
testén belüli egészségnek (1 Korinthus
12). Nekünk vezetõknek nem szabad
megengednünk, hogy bármi is a szolgáló
csapatunk egységének útjába férkõzzék.
Ha egységet szeretnénk a gyülekezetben,
mutassuk be a vezetõségben!

EGYÜTT ELTÖLTÖTT IDÕ

Lehet, hogy a szolgáló csapat tagjai
még sohasem töltöttek idõt érdemben
egymással, vagy amikor együtt vannak,
csak a munkáról folyik a társalgás. Va-
jon nem a feszített munkatempó, az
idõhiány az oka, hogy nem töltünk
megfelelõ idõt egymással, vagy esetleg

nem is tartjuk fontos-
nak? Gondoljunk csak
arra a sok bibliai példá-
ra, amikor a szolgálat
során könnyedség, bé-
kesség, öröm, erõ és
csodálatos barátságok
alakultak ki, mert az
együtt dolgozók arra
törekedtek, hogy egy-
mást szeressék és tisz-
teljék.

Hol lenne vajon Pál
barátja és munkatársa,
Barnabás nélkül? Hol
lenne vajon Timóteus
barátja és munkatársa,

Pál nélkül? Ezek az emberek szívbõl
szerették egymást, a gyülekezet pedig
tudta ezt.

ALÁRENDELTSÉG

EGYMÁSNAK

Az egymásnak való alárendeltség vi-
szonyulás kérdése, aminek viszont az éle-
tünk részét kellene képeznie. Gyakran in-
kább versengés alakul ki a csapaton belül.
Az ott töltött idõ hossza, a kor vagy be-
osztás miatt mutatkozó fölény bizonyta-
lanságot és kisebbrendûségi érzést ger-
jeszt a fiatalabb munkatársakban, és még
a látásukat is elhomályosíthatja. Nem kel-
lene ennek így lennie.

Azt látom az Igében, hogy mindenki
tiszteletben részesül, aki a pásztori szol-
gálatban részt vesz, bármilyen a kora,
rangja vagy gyülekezete taglétszáma. Le-
het, hogy az egyik csapattagban bizonyos
ajándékok mûködnek, míg másokban más
ajándékok. Ha mindenki él a másik aján-
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dékával, egyensúly jön létre, amelynek a
gyülekezetben is nagy haszna lesz.

Péter apostol - aki vezetõ volt a ve-
zetõk között -, amikor Pontusz, Galá-
cia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia gyüle-
kezeteinek küldött levelében "presbiter-
társként" (1 Péter 5:1) szólítja meg a
többi vezetõt, aki a nagy "Fõpásztor"
(4. vers), Jézus Krisztus tekintélye alatt
szolgál. Péternek nem vezetõ-presbiter
hozzáállása volt, hanem önmagára
presbitertársként tekintett, akit sokakkal
együtt ebbe a szolgálatba helyeztek.

TISZTELETET

Annak ellenére, hogy az egész csa-
patban az egymásnak való alárendelt-
ség attitûdének kell jelen lennie, a fia-
talabb tagoknak tiszteletet kell tanúsí-
taniuk az idõsebbek felé. Az idõsebb
vezetõk közül sokan
nagy tapasztalattal,
bölcsességgel rendel-
keznek, ami Istennek a
különféle helyzetekben
megnyilvánult vezeté-
sébõl táplálkozik. Való-
ban bölcsebbek, éret-
tebbek, tapasztaltab-
bak, mint bárme-
lyikõnk. Sokat tanulha-
tunk tõlük.

Úgy érzem, Isten nem csak arra hí-
vott el bennünket, hogy bizonyos em-
berekkel együtt dolgozzunk, hanem
hogy tanuljunk is tõlük. Beosztottként
ezeket a kérdéseket kellene feltennünk
magunknak: "Hogyan szolgálhatom a
vezetõ pásztort hatékonyabban?"
(krisztusi viszonyulás), és "Mit tanulha-
tok tõle?".

EGYMÁS BÁTORÍTÁSA

A szolgálat gyakran magányos foglal-
kozás. Lelkigondozás, igehirdetés, taní-
tás, bátorítás - adni, adni, adni, és csak
ritkán kapni. Egy-egy vasárnapi igehirde-
tés mögött sok órányi felkészülés állhat,

és még ha sokan is kapnak rajta keresztül
Istentõl üzenetet, csak ritkán fejezik ki az
üzenetközvetítõ felé a megbecsülésüket.

Ha Isten férfiakat és nõket állított
mellénk a szolgálatba, olyan áldásban
van részünk, amely nem mindenkinek
adatik meg. Bátorítást, megerõsítést
nyújthatunk feléjük és kaphatunk tõlük.
Ismét az jut eszembe, hogy vajon hol
tartana Pál Barnabás bátorítása nélkül.
És Timóteus Pál megerõsítése nélkül? A
Szentírás gyakran beszél egymás báto-
rításáról, erõsítésérõl. Mégis, talán a
sok elfoglaltság miatt, vagy talán mert
azt hisszük, hogy másoknak nincs szük-
sége buzdításra, elfeledkezünk Isten
érintésének eme fontos formájáról.

Egyszer így szólt hozzám a pásztorom:
- Nagyszerûen megcsináltad!
Nem sejthette, hogy belül éppen va-

lami kapaszkodót keres-
tem aznap. Bátortalan-
nak éreztem magam, és
azon tûnõdtem, hogy
vajon ér-e valamit a
munkát; az önsajnálat
kezdett volna éppen ha-
talmába keríteni. Ez a
két szó kitartásra kész-
tetett, míg végül való-
ban jól megcsináltam.

Más alkalmakon ilyen kis cédulákat talál-
tam az íróasztalomon: "Szép munka!"
vagy "Szükségem van rád, ne lépj le!"

Ez persze a másik irányba is igaz. Mi-
kor bátorítottad a pásztorodat vagy mun-
katársadat legutóbb? Õk is emberek, ép-
pen mint te.

HELYREIGAZÍTÁS

Egymás bátorítása mellett alkalman-
ként elõfordulhat, hogy helyreigazítás-
ra, fegyelmezésre vagy iránymutatásra
van szükségünk. Hibázunk, és szüksé-
günk van egymásra, hogy egyensúlyban
maradjunk.

Eszembe jut, amikor Péter Antiókhiá-
ba ment, és Pál nyíltan szembeszállt vele,
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"mivel okot adott arra, hogy megfedje"
(Galaták 2:11).

A Szentírás arra is tanít bennünket, hogy
a helyreigazítást szeretettel, szelíd lélekkel
tegyük. Másutt azt olvassuk, hogy Isten csak
azokat fegyelmezi, akiket szeret (Zsidók
12), s ebbõl arra is következtethetünk, hogy
nekünk is fegyelmeznünk kell
azokat, akiket szeretünk.

Ha bármikor megkér-
dõjelezhetõ dolog csúszik
az életvitelünkbe, munka-
társainknak kellene legin-
kább szabadnak lenniük a
korrekció alkalmazására.
A munkatársi csoportban
egészséges belsõ viszonyokra van szük-
ség, de alkalmanként ezt csak az éle-
tünkben lévõ lehetséges tévedések
szembesítésével lehet elérni.

Nem gyõzöm eléggé hangsúlyozni,
hogy mindez szeretetteljes, elfogadó hoz-
záállással végzendõ, máskülönben gyor-
san meghasonláshoz vezethet a csapat-
ban. Mi a gyülekezet példaképei vagyunk.
Ha mi oda tudunk menni egymáshoz, a
gyülekezet is meg fogja tenni.

Legtöbben már átéltünk olyan esetet,
amikor valaki egy másik munkatársunkkal -
akár a pásztorunkkal, akár egy fiatalabb
kollégánkkal - kapcsolatos problémával
keresett meg. Ez nem ritka egy szolgáló
csapat esetében.

Mit teszünk? Az ilyen helyzetben na-
gyon körültekintõnek kell lennünk. Meg
kell hallgatnunk az illetõt, de ugyanakkor
mindig védenünk, támogatnunk kell a ve-
lünk együtt szolgálókat is.

Egyszer valaki odajött hozzám egy mun-
katársam miatt. Az volt a panasza, hogy
nem értett egyet azzal, amit a munkatársam
egy igehirdetésében mondott. Azt is megje-
gyezte, hogy próbálja a lehetõ legkevesebb
embernek ezt elmondani, de nehezére esik.

Meghallgattam a panaszt, de nem rea-
gáltam. Az  illetõ azon tûnõdött, vajon mi-
ért nem válaszolok. A Máté 18:15-re irá-
nyítottam a figyelmét: "Ha vétkezik atyádfia,

menj el hozzá, intsd meg négyszemközt…"
- Kérhetek tõle egy idõpontot neked? -

kérdeztem.
Úgy érezte a személy, hogy nem olyan

fontos a dolog, hogy személyesen kellene
találkozni. Mégis, elég fontosnak tûnt ne-
ki a panaszkodáshoz.

Nos, akár lehetett volna
igaza is ennek az ember-
nek. De még abban az eset-
ben is, amint a Máté 18 azt
világosan leszögezni, az el-
követõnek és az "áldozat-
nak" négyszemközt kell az
ügyet elintéznie. Szolgáló-
csoport tagjaiként egymás

védelme és támogatása érdekében szövet-
séget kell alkotnunk.

Lehet, hogy Isten még sokáig, akár
egész életedben azon a helyen szeretne
látni, ahol most vagy. Ha az Úr különleges
szolgálatra hívott el, például ifjúsági mun-
kába, lelkigondozásra, tanításra vagy zenei
szolgálatra, ez nem alacsonyabb rendû hi-
vatás, mint a vezetõ pásztoré. Mindannyi-
an pásztorok vagyunk, a helyi gyülekezet
számára küldött ajándékok. Elhívásunk na-
gyon fontos, és így is kell azt kezelnünk.

Az is lehet, hogy az Úr jövõbeni pász-
tori szolgálatra készít, vagy pásztori szol-
gálatból valamelyik különleges szolgálatba
akar átvezetni.

Nem kell siettetned, hogy végre abba a
szerepbe kerülj, amirõl úgy gondolod, az
életed álma. Végezz teljes munkát - tanulj
meg mindent, amit meg tudsz -, legyél ala-
pos - fedezd fel a szolgálat minden aspek-
tusát, amit csak tudsz - , töltsd meg elmé-
det a gyakorlat által nyert bölcsességgel.

Nincsen Timóteus Pál nélkül.
Nincsen Pál Barnabás nélkül.

Wayde I. Goodall (D.Min.)

az Enrichment magazin ügyvezetõ

szerkesztõje, valamint az Assemblies of God

amerikai pünkösdi felekezet pásztorai részére

létrehozott Ministerial Enrichment Office

koordinátora (Springfield, Missouri, USA)
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BEVEZETÉS

A Zakariás 9:9-12 szakaszban az Úr
királyságát, jellemét és megmentõ ha-
talmát láthatjuk. Alázatosságát, hódítá-
sának fegyverét – „békést hirdet a né-
peknek” – és területének végsõ kiterje-
dését – „a föld végéig” – is megláthat-
juk (10. vers). 

Miatta és általa van irgalom az elnyo-
mottak számára a Sionon. Ez egy cso-
dálatos igeszakasz az emberi lélek le-
hetõ legalantasabb állapotában lévõk-
nek. Tegye az Úr áldássá számukra.

ÜZENET

1. A foglyok állapota. „Foglyok a kút-
ból, amelyben nincs víz” (11. vers)

a. Foglyok megkötözve, a szabadá-
suk oda van; nem képesek szán-
dékuk szerint cselekedni. Mások
hatalmában vannak, elkeseredtek.

b. Foglyok a kútban. Menekülésük
lehetetlen, a rájuk boruló sötét-
ség elviselhetetlen, sorsuk elke-
rülhetetlen, állapotuk szörnyû.

c. Foglyok a kútban, ahol nincs víz.
Szükséget szenvednek, és való-
színûleg szomjhalálban fognak el-
pusztulni. Nem találnak meg-
nyugvást a bûnben, sem semmi
másban. A bûnben rejlõ meg-
nyugvás halálos.

d. Sok elnyomott ember van, akit a
reménytelenség hatalma gúzsba
köt, míg nem eljön az Úr, hogy
megmentse õket.

2. A megváltás oka: „szabadon bocsá-
tom foglyaidat” (11. vers)

a. A Mindentudó Úr kikémleli õket

a tömlöcben, és tudja, kinek a
foglyai õk.

b. Hatalma és joga van kiszabadíta-
ni a foglyokat. Ki zárhatja be azo-
kat, akiket Õ megszabadít?

c. Szabadon bocsátja õket a kútból.
Életet, világosságot és szabadsá-
got ad nekik. Lábuk szabad lett,
szabad földön állnak.

d. A vér által szabadítja meg õket.

(1) A bûnért való bûnhõdés által
Isten elõtt

(2) A bûnbánó lelkiismeretében
keletkezõ békesség által.

e. A Sion és Királya közötti szövet-
ség vére által szabadítja meg
õket.

f. Amikor az emberek megismerik a
szövetség áldását, és a vér elpe-
csételõ erejét, többé már nem
foglyok.

3. Parancs a megszabadítottak felé.
„Térjetek vissza az erõsséghez, re-
ménységnek foglyai” (12. vers -
Károli)

A reménytelenség kútjából már ki-
kerültek, de a bajok erdejébõl még
nem. Bennük van már az üdvös-
ség reménysége, most magára az
üdvösségre van szükségük. Böl-
csek lesznek, ha:

a. a reménység lesz rájuk jellemzõ.
Ha fogolyként érzik magukat, re-
ménykedjenek, és így a remény-
ség foglyaivá válnak.

b. Krisztust teszik erõsségükké.

c. Minden nap és egész nap Hozzá
fordulnak.

d. Hozzá fordulnak, amikor fogoly-
nak érzik magukat.

e. Amikor valaki megszabadíttatik a
halál és a reménytelenség kútjá-
ból, jöjjön egyre inkább Jézushoz
(1 Péter 2:4).

4. Az erõsséghez fordulók vigasztalás-
ban részesülnek. „Még ma kijelentem:
Kétszeres kárpótlást adok neked” (12.
vers)

a. Isten nem késlekedik a vigaszta-
lással azok életében, akik Jézus-
hoz jönnek. „Még ma kijelentem”

b. Isten bõséges irgalmát árasztja
ránk. „Kétszeres kárpótlást adok
neked”

(1) A bajok után kétszeres áldást
(Jób 42:10)

(2) Az elvárások kétszeresét
(Ézsaiás 61:7)

(3) A képességek kétszeresét (Já-
nos 1:16)

(4) A hit kétszeresét (Efézus 3:20)

c. Isten az ígéreten keresztül vi-
gasztal, mert az

(1) Egyértelmû – „kijelentem”
(2) Jelen idejû – „még ma”
(3) Pozitív – „kétszeres kárpótlást”
(4) Személyes – „neked”.

KONKLÚZIÓ

Dicsõítsük az Urat, mert kiemelt
bennünket a kútból. Dicsõítsük az Úr
Jézus Krisztust, mert Õ azt erõssé-
günk. Dicsõítsük az Urat a számunkra
kirendelt dupla kárpótlásért.

C.H. Spurgeon

A „Spurgeon's

Sermon Notes” alapján

A REMÉNYSÉG FOGJAI
Zakriás 9:9-12




