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1) A prófécia Istene 

2) Megcáfolhatatlan jelek

3) Visszajövetele közel van 

- Don Spradling
Long Beach, California, USA

A JÖVÕBEN ÉLNI

1. Családodban a férj vezet igei
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3. Fegyelmezed gyermekeidet?

4. Családodra jellemzõ a szexuális
tisztaság? 

5. Megalapozott, gyakorlatias
alapelvekre épül-e családod mûkö-
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-Ben Richter
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Robert J. Young 

Gondolatok a

szolgálat
és az etika
válságáról
a XXI. század szolgálattevõihez 

Etikai válság állt elõ a keresztyén szol-
gálatokban. A vallásos emberek sok eset-
ben mintha egyáltalán nem vallásos embe-
rekhez méltón viselkednének. A hírek sze-

xuális botrányokról és nemi erõszakról,
homoszexualitásról és anyagi visszaélé-
sekrõl számolnak be; világszerte sú-
lyos etikai problémák ütötték fel a fe-
jüket. Még komolyabb aggodalomra
adnak okot azok a kevésbé látvá-
nyos etikai kérdések, amelyek napi
szinten jelentenek kísértést a szol-
gálattevõknek a döntéshozatal,
céljaik megfogalmazása és kötele-
zettségeik teljesítése során.

A szolgálatban tapasztalható
egyre erõsödõ etikai válság a témá-
val kapcsolatos anyagok növekvõ
számában is tettenérhetõ.  Húsz
évvel ezelõtt csak ritkán került terí-
tékre a szolgálati etika kérdése.  Ma
ezzel szemben elegendõ egy gyors

keresés a világhálón, és máris több
száz rendszabályra, vádak cáfolatára és

más egyéb információkra bukkanhatunk
a témával kapcsolatban. 
Miután meghatároztuk az etika fogal-

mát és áttekintettük annak teológiai alapja-
it, világosan kirajzolódik elõttünk, miért is
bír olyan nagy jelentõséggel az etikai válság
ténye. Szolgálattevõként ugyancsak fontos
és érdemes elgondolkoznunk a válság ter-
mészetén – annak belsõ és külsõ összete-
võin –, valamint fontolóra vennünk a szol-
gálati etika bibliai alapokon való újjáéleszté-
sére vonatkozó, hitelt érdemlõ javaslatokat.

AZ ETIKA DEFINÍCIÓJA

Mit is jelent az etika? „A keresztyén
etika lényege a jó és a rossz, a helyes és a
helytelen kutatása, ilyen és hasonló kérdé-
sek vizsgálata:  Mi szükséges a jó, erényes
és egészséges jellemhez? Hogyan lehet
különbséget tenni jó és rossz között, va-
lamint helyes döntéseket hozni etikai kér-
désekben? Milyen fogadtatásra találhatnak
a keresztyén erkölcsi értékek sokszínû,
multikulturális és a hit terén is megosztott
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világunkban? Hogyan lehet tanítani és támogatni az etikus jellemet
és cselekedeteket?„1

Valahol minden keresztyén az erkölcstan kutatója, aki az erény és a
jó jellem mibenlétére keres választ. Nem elegendõ azonban pusztán fel-
ismerni és pártolni az etikus viselkedést. Arisztotelész, a hajdani nagy
erkölcsfilozófus hangsúlyozta, hogy az etika kifejezés az ethos-ból ered,
amely pedig bevett szokásokat és gyakorlatokat foglal magába. Az eti-
ka mint tudományág éppen ezért az emberi viselkedéssel foglalkozik, és
azt vizsgálja, hogy miért cselekszünk úgy, ahogyan, illetve azt, hogy mi-
rõl ismerhetõk fel a helyes cselekedetek.

Az emberek többsége a szíve mélyén tudja, mit jelent az erényes
viselkedés és az erõs jellem. Érezzük, hogy nem szabad beérnünk a
jogi erkölcsösséggel (az erkölcsi törvények külsõdleges betartásá-
val), az erkölcs nem a morálról szól csupán, hanem jellemrõl és
erényrõl is. Következésképpen a szolgálattevõknek is erényes embe-
reknek kell lenniük. 

AZ ETIKA ALAPJAI

Mindenekelõtt el kell ismernünk a keresztyén etika bibliai alapja-
it. Némelyek kétségbevonják a keresztyén etika létjogosultságát
posztmodern világunkban, amely a keresztyén etikában központi
szerepet játszó tanokat kérdõjelezi meg. Hauerwas azonban megál-
lapítja, hogy a keresztyén etika eleve fregmentált és ellenséges világ-
ban hivatott létezni.2 Abszolút igazságokra relativista világunkban is
nagy szükség van.

A vallás privatizálása (magánügyként kezelése) jelentõsen megin-
gatta az etikus viselkedés fogalmát.

A keresztyén hívõknek újra komolyan kell venniük a bibliai elvek-
hez való ragaszkodást.

Etikájuk sohasem lehet elvont, nem mozoghat elméleti síkon
csupán. Az egyik ismert viselkedési modell szerint a viselkedés az
értékrenden alapul, az értékrend pedig a világnézetet alkotó elveken
és hiten. Az etika válsága éppen ezért a keresztyén viselkedésünk
teológiai alapjait – világnézetünket és hitünket – is megrengeti.3

Némelyek szerint az emberiségnek anélkül kellene újraértelmez-
nie az etika fogalmát, hogy a morál és az erény kiveszne a tár-
sadalomból.4 Poszmodern világunkban kétségkívül sokminden fella-
zult, ami korábban mozdíthatatlanul le volt szögezve. A relativista
szemlélettel szemben nagy szükség van a cselekvés normatív etiká-
jának és a lét etikájának a megfogalmazására.5 A viselkedésünk bib-
liai alapjait kétségbe vonó világban határozottan le kell fektetnünk
erkölcsi normáinkat, kötelességeinket és értékeinket.

Az igaz keresztyén etika szilárd teológiai alapokon nyugszik – az Is-
ten mindenhatóságába, Krisztus uralmába, és egy új, igazságos Király-
ság eljövetelébe vetett hiten. A filozófiai etikától eltérõen a keresztyén
etikában a jellem csak az istentisztelettel – tudniillik az ember Istennel
való kapcsolatával, a hit személyes, belsõ, jövõbe tekintõ és univerzá-
lisan érvényes voltával – szoros összefüggésben vizsgálható.

A VÁLSÁG JELENTÕSÉGE

A válság jelentõsége és hordereje kön-
nyen belátható, ha feltesszük a kérdést,
milyen fenyegetést jelent a szolgálatra, az
egyházra és az egész világra nézve.

A prédikátorok és szolgálattevõk szá-
mára igen nagy a tét. Viselkedésük miért-
jét és hogyanját nem könnyû megérteni,
hiszen az emberek hajlamosak a raciona-
lizálásra, némelyek hatalmi harcokba bo-
nyolódnak, az õszinte önvizsgálat pedig
igen nehéz. Be kell látnunk, hogy vannak
nehéz kérdések, meg kell határoznunk
azokat, és bátorítanunk kell mindenkit
azok egyéni átgondolására.

A szolgálat nem csupán a teljesidejû
szolgálattevõk és gyülekezeti munkások
kiváltsága. A szolgálati etika számos
egyéb szakemberre és önkéntesre is vo-
natkozik, akik valamilyen szolgálati helyet
töltenek be az egyházban: így a presbite-
rekre, diakónusokra, titkárokra, lelkigon-
dozókra, szellemi vezetõkre, ifjúsági
munkásokra, keresztyén iskolák munkatár-
saira, hitoktatókra stb.6 A világ mind na-
gyobb fontosságot tulajdonít a szakmai
etikának, és az egyház sem maradhat le
ezen a területen.

Bár az etika és az etikett egymással
összefüggõ fogalmak,7 a szolgálati etika
lényege végsõsoron mégiscsak a feddhe-
tetlenségben rejlik. A tét tehát a szolgálat
hitelessége, a szolgáló feddhetetlensége.
Hogyan segíthetnének el a feddhetetlen-
ségre bárkit olyan vezetõk, akik maguk
sem feddhetetlenek? A hatékony szolgá-
latnak nem feltétele a tökéletesség - a
feddhetetlenség azonban mindenképpen. 

Nincs még egy olyan idõszerû téma a
szolgálatban, mint annak feltárása, hogy
az igazság, a hitelvek és az értékek milyen
módon épülhetnek be a hívõ ember élet-
vitelébe. Egy szolgálat akkor hûséges, ha
a kor etikai kihívásainak figyelembevételé-
vel segíti el az embereket az igaz életvitel-
re. A szolgálattevõk feladata nem merül ki
az erkölcsi nevelésében; személyes példá-
val kell elöljárniuk. Az erkölcsi normák va-
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lamennyi keresztyénre nézve kötelezõek,
de a szellemi vezetõk magasabb fokú er-
kölcsi felelõséggel tartoznak.

Mekkora a tét az egyház
számára?

A gyülekezetek ritkán emelkednek fölé-
be annak az erkölcsi színvonalnak és taní-
tásnak, amelyet a számukra rendszeresen
szellemi táplálékkal szolgáló vezetõ (lelki-
pásztor) képvisel. Amennyiben úgy látjuk,
hogy a modern egyház szellemi zsákutcába
jutott, és nem tudja elérni értékeivel a szük-
ségben lévõ világot, tudnunk kell, hogy a
problémák gyökere rendszerint a vezetõ-
ségben keresendõ. Az egyháznak olyan
szellemi vezetésre van szüksége, amelyben
valósággal megtestesül Jézus élete, és csak
ezt követõen lesz képes odakint, a világban
is megélni, bemutatni Jézus életét. Az erény
hatással van döntéseinkre, célkitûzéseinkre,
az általunk vállalt szerepekre és viselkedé-
sünkre egyaránt. Az igaz erényben hit és vi-
selkedés összekapcsolódnak. Az erény éle-
treszóló vállalkozás. A keresztyén morál
nem szabályok betartásán alapszik csupán.
Az egyházi közösségben formálódó keresz-
tyéneknek az erkölcs terén is pozitív irány-
ba kell változniuk.

A címben feltett, az egyház érintettsé-
gére vonatkozó kérdésre lényegében há-
rom másik kérdéssel válaszolhatunk: Szel-
lemivé válunk vagy mindinkább elvilágia-
sodunk? Isten jelenlétét fogjuk-e képvisel-
ni a világban Isten határozott üzenetével
vagy csak a levegõbe beszélünk? Mennyi-
re leszünk fény és só az emberek között?

Mekkora a tét a világ
számára?

A világ nagyítóval vizsgálja Jézus köve-
tõit, a szolgálattevõket pedig különösen.
Egy lelkész erkölcsi kisiklása általános felhá-
borodást vált ki. A világot illetõleg az üd-
vösség, az öröklét és az evangélium megis-
merése, a közerkölcs ügye, sõt végsõsoron
a társadalom puszta fennállása kerül ve-
szélybe az etikai válság következtében. 

A társadalmak csak úgy mûködhetnek és nyújthatnak biztonsá-
got, ha egy bizonyos fokú erkölcsiséget képviselnek és garantálnak.
Az embert általában nem akarja meglopni, meggyilkolni vagy kihasz-
nálni a szomszédja. A társadalom azért jelent biztonságos életteret
számunkra, mert jellemzõ rá egyfajta erkölcsi színvonal, a mind gya-
koribbá váló erõszakos cselekedetek azonban az általánosan elfoga-
dott erkölcsi rend szétmállására engednek következtetni. A börtö-
nök tele vannak, az emberi élet méltóságát a legkülönbözõbb mó-
dokon tiporják sárba.

MILYEN IS EZ A VÁLSÁG?

Az etika válsága nem a keresztyén szolgálatokat érinti csupán:
nemzetünk is erkölcsi válságba jutott. A szolgálati etika krízise egy
nagyobb szabású, nemzeti szintû válság része. 

A szolgálatban beállt krízishelyzet három fõ területen jelentke-
zik, éspedig a hamis lelkiség, a szolgálat téves megítélése, valamint
a szolgálattevõk, a gyülekezetek, illetve a világ részérõl támasztott
hamis elvárások terén.

A szellemi szolgálatokat igen könnyû meghamisítani.  Számos
szolgálattevõ tanít és prédikál úgy, hogy kevés vagy semmilyen igeta-
nulmányozás nem áll a háta mögött.8 Az idõhiány szüntelen nyomása
alatt sokan másoktól átvett prédikációkkal és elõadásokkal lépnek fel
a szószékre. Az egyik szolgálattevõ tisztességtelen módon lemásolja
a másik cikkét, vagy ami még ennél is rosszabb, saját eredményeként
teszi közzé. A szolgálók nem szánnak elegendõ idõt az imádságra –
az Istenhez való beszédre, és az Istentõl jövõ üzenet meghallgatásá-
ra –, mondván, hogy nekik Istenrõl kell beszélniük. Némelyek közü-
lük titkon erkölcstelen, etikátlan életvitelt folytatnak.

A krízishez hozzájárul az is, hogy napjaink társadalma nem tudja
elfogadni a tényt, miszerint a szolgálat hitelessége nem a látszat vagy
a külsõ körülmények alapján ítélendõ meg. A modern társadalomban
végbemenõ rohamos változások elhomályosították a szolgálat valós
fogalmát.  Ennek következtében az emberek gyakran világi normák-
hoz mérik a szolgálatokat, ez pedig képmutatásra és erkölcsi normá-
ik feladására készteti a szolgálattevõket.  A szolgálat tehát etikai vál-
ságba jutott. Tetézi a problémát, hogy a válság gyakran még a gyü-
lekezetvezetõk és szolgálattevõk szeme elõl is rejtve marad. 

BELSÕ TÉNYEZÕK

Hogyan jutottunk idáig? A folyamatban többek között belsõ té-
nyezõk is közrejátszottak.

Megfeledkezés a szellemi dolgokról 
A szolgálókkal készített riportok ritkán térnek ki a személyes szel-

lemi egészség és növekedés kérdésére. A képzési programok közül
is kevésnek képezi csupán részét a szellemi fejlõdés elõsegítése.
Mondhatni, egyenesen ritkaság- és kivételszámba mennek azok a
szolgálatra felkészítõ programok, ahol komoly hangsúlyt fektetnek a
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résztvevõk, hallgatók önvizsgálatára és szellemi fejlõdésére. Elfelej-
tettük volna, hogy a szellemi vezetõknek mindenekelõtt szellemiek-
nek kell lenniük? Talán olyan buzgón igyekszünk ígéretes piaci mód-
szerekkel véghezvinni Isten munkáját, hogy közben elfejtjük: Isten
országában alapvetõen szellemi eszközöket kellene alkalmaznunk?
Hogyan nyilvánulhatna meg az Úr jelenléte az egyházban szellemi hi-
ányosságokkal küszködõ szolgálattevõkön keresztül, ha egyszer Isten
az õ életükben is alig-alig van jelen? A szellemi dolgokról való meg-
feledkezés szellemi éhínséget von maga után. Az igazi szolgálattal
gyengeségek, frusztráció, sõt még kudarcok is együtt járnak. A leg-
nagyobb kudarcnak mégis az tekinthetõ, amikor a szolgálatunkhoz
szükséges erõt a fizikai világból próbáljuk meríteni a szellemi helyett.

Téves megítélés
Vajon milyen alapon kell értékelnünk és megítélnünk az egyes

szolgálatokat? Ezen a területen két, egymással ellentétes, de egyfor-
mán szélsõséges gyakorlat létezik. Egyfelõl, gyakran a siker világi
fokmérõi kerülnek a szellemi megítélés helyébe. Némely gyülekeze-
tek nem értékelik kellõképpen azokat a hatékony szolgálatokat, ahol
nem találkoznak számszerûleg mérhetõ eredményekkel.  Isten ószö-
vetségi prófétáit ezekben a modernkori gyülekezetekben bizonyára
nem sokra becsülték volna.

Másfelõl a gyülekezetek és szolgálattevõk egy másik csoportja
nem ismeri fel a hatékony szolgálatban rejlõ erõt és lehetõségeket,
és túl alacsonyra teszi a mércét. A szolgálatok egyetlen biztos meg-
ítélési alapja az Isten iránti hûség. Amíg egy szolgálat hû marad Is-
tenhez, kizárt, hogy kudarcot valljon. A hûséges szolgálat által Is-
ten ereje munkálkodni kezd a világban, és az ígéret szerint növeke-
dés kíséri. Márpedig az Úr Igéje soha nem tér vissza üresen.

Világi elvárások
Társadalmunk és gyülekezeteink gyakran többet vesznek át a vi-

lági gondolkodásból, mint amennyit be merünk vallani. Gyakran
olyan elvárásaink vannak, amelyek nem egyeztethetõk össze a szol-
gálat rugalmas és alkalmazkodó természetével. Az ember néha nem
tudja bizonyosan, hogy egyes szolgálattevõk vajon Istennek vagy a
gyülekezetüknek dolgoznak-e voltaképpen. Sokan az elõbbire es-
küsznek, mégis az utóbbit gyakorolják. Hajlamosak vagyunk népsze-
rû prédikátorokat másolni és másoltatni, ahelyett hogy a hiteles, a
személyiséggel összhangban álló szolgálatoknak engednénk teret. 

KÜLSÕ TÉNYEZÕK

Hogy jutottunk idáig? Az etikai válság egyben az igazság válsága
is, melyhez nagyban hozzájárultak a nyugati világban zajló jelentõs
viselkedésbeli, hitbeli és értékrendbeli eltolódások, mint például a
privatizálódás, a humanizmus, a relativizmus, a szekularizáció és a
pluralizmus. Mindezek következménye nemzetünk erkölcsi válsága.
A kormány, az üzleti és a sportvilág vezetõ személyiségeit a legkü-

lönbözõbb törvényellenes és erkölcstelen
tettekkel vádolják; több egyházi vezetõt is
etikátlan viselkedésen és tevékenységen
értek tetten; nemzetünk lába alól kicsú-
szott az erkölcsi talaj. Nyilvánvaló tehát,
hogy a szolgálati etika krízise csupán része
egy nagyobb szabású, nemzeti szintû vál-
ságnak. A privatizálódás, a humanizmus, a
relativizmus, a szekularizáció és a pluraliz-
mus vizsgálatával magyarázatot kaphatunk
az erkölcsi válság kialakulására.

Privatizálódás
A privát- vagy magánszféra felértéke-

lõdése következtében a nyugati világban a
vallás és a szolgálat közügybõl magánügy-
gyé vált, s ez a felelõsségvállalás gyengü-
lését eredményezte.9 További követ-
kezmény, hogy az emberek immár nem
beszélik meg a vallással kapcsolatos
kérdéseket a nyilvánosság elõtt. Ám ahol a
vallás magánüggyé válik, igen nehéz meg-
osztani bárkivel is a hitünket, annál köny-
nyebb azonban lerázni magunkról a hittel
együttjáró felelõsségeket. „Az én dolgom,
hogy mit csinálok” – mondják sokan. Ez a
hozzáállás nagyban hozzájárult a keresz-
tyén etika elvesztéséhez mind a szolgálat-
tevõk, mind a gyülekezeti tagok körében.

Humanizmus
Etikatanításunk nem tartott lépést a vi-

lág gyors ütemû változásával. A világban
és a gyülekezetekben a humanizmus ér-
tékvesztést idézett elõ. A múltban az egy-
ház elsõsorban a viselkedést hangsúlyozta
etikai tanításában, míg az értékek és hitel-
vek kevésbé kaptak szerepet. Jómagam
például egészen kicsiny korban arra taní-
tottam a gyermekeimet, hogy nem szabad
a járda és az úttest közötti területen ját-
szani (viselkedés). Késõbb megtanítottam
nekik, hogy miként tehetnek különbséget
a biztonságos és a veszélyes helyek, illet-
ve tettek között (értékek). Amikor ugyan-
is az ember tudja ugyan, hogy mi a rossz,
de azt nem, hogy miért, új és váratlan
helyzetekben képtelen lesz jól dönteni.  
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Pluralizmus
A pluralizmus következtében gyülekezeteink az identitásukból is

veszítettek. A relatív igazság, a szekularizált vallás, a misztérium hi-
ánya és az értékvesztés korában azt sem tudhatjuk biztosan, hogy
kik is vagyunk és mi végre élünk a földön. Korlátozottak a lehetõsé-
geink, hogy egy keresztyén közösségnek tituláljuk magunkat, akikre
Krisztus tanítványaiként a keresztyéni viselkedés jellemzõ.

Ha az egyház elmulaszt foglalkozni az igazság válságával, szem-
be kell néznie e mulasztás káros hatásaival. 

JAVASLATOK A SZOLGÁLATI ETIKA

HELYREÁLLÍTÁSÁRA

A szolgálati etika válságára nem lesz egyszerû megoldást találni,
csodaszer ugyanis nem létezik a problémára. Két területnek kell fi-
gyelmet szentelnünk: a szolgálattevõk és a szolgálatok etikus voltá-
nak. Vajon miként válhatnának etikusabbá, erkölcsösebbé a szolgá-
lattevõk és a szolgálatok? Elõször is, fel kell ismernünk, hogy az eti-
ka nem a szolgálók ügye csupán, hanem a gyülekezeté is. A gyüle-
kezetek éppúgy hatással vannak szolgálattevõikre, mint a szolgálók
a gyülekezetekre: a gyülekezetek elvárásaikkal és igényeikkel formál-
ják a szolgálókat és a szolgálatokat. A keresztyén közösségnek hin-
nie kell az erõteljes szolgálatokban, a szolgálatot végzõknek pedig
tartalmas szolgálatokra kell törekedniük.

Mindaddig nem állíthatjuk helyre a szolgálati etikát, amíg vilá-
gossá nem válnak elõttünk elvesztésének okai. Az etika a legfelsõ
helyet foglalja el az alapelvek-értékek-etika piramis tetején. Világné-
zetünk (életünk alapjául szolgáló elveink) bizonyos értékek tisztelet-
ben tartására kötelez bennünket, amely értékek azután meghatároz-
zák viselkedésünket. Világnézet alatt az univerzumról és annak mû-
ködésérõl alkotott elképzeléseink értendõk. Az etika alapjául mindig
az ember hitvilága szolgál. A világnézetbeli változások lassan, bo-
nyolult folyamat útján mennek végbe a kultúrákban és társadalmak-
ban, éppen ezért kicsi rá az esélyünk, hogy rövid idõ leforgása alatt
újrafogalmazzuk társadalmunk világnézetét, illetve visszafordítsuk a
relativizmus irányába történt elmozdulásokat. 

A kérdés tehát az, hogy milyen változásra van szükségük a szol-
gálóknak és a szolgálatoknak, illetve hogy a kívánt változás milyen
eszközök útján érhetõ el. A szolgálati etika helyreállítása azt felté-
telezi, hogy a szolgálattevõk és a gyülekezetek világos hitelveket fo-
galmazzanak meg, továbbá újra felfedezzék és sajátjuknak vallják a
keresztyén értékeket. A keresztyén értékeket és viselkedést ugyanak-
kor csak úgy tehetjük magunkévá, ha megtanultunk Krisztushoz ha-
sonlóan gondolkozni.

A szolgálattevõ
Elsõdleges teendõnk, hogy jobb képzéseket biztosítsunk a leen-

dõ lelkimunkások számára, hiszen az egyház joggal várhatja el szol-
gálattevõitõl a kellõ felkészültséget. De vajon milyen képzési modell

A társadalomban zajló értékváltás nem
kerülheti el a figyelmünket.10 Napjainkra
hihetetlen mértékben megnõtt a bárki szá-
mára elérhetõ, megvásárolható vagy letölt-
hetõ erkölcstelen információ menynyisége.
Korábban a nyilvánosság kényszere vissza-
rettentette az embereket a pornográfiától
és egyéb etikátlan vagy illegális tettektõl,
ma azonban mindez elérhetõ a magán-
szférában is, rejtve mindenki más szeme
elõl, a korábbi visszatartó erõ tehát nem
játszik többé szerepet.  A keresztyén etika
helyreállításának feltétele a viselkedésekrõl
szóló (etikai) tanítás, az értékek, valamint
az igazságról alkotott hit kompromisszu-
moktól mentes összekapcsolása. 

Relativizmus
A relitivizmus eszméjének köszön-

hetõen a világból és sok gyülekezetbõl
is kiveszett az abszolút igazság tisztele-
te, s erodálódtak az alapvetõ elvek.
Ahol az igazságot relatívnak tekintik,
objektív igazság nem létezhet többé.
Ha pedig nincs objektív igazság, senki
sem állíthatja teljes bizonyossággal va-
lamely viselkedésrõl, hogy az helyes
vagy éppen helytelen. Még ha kellemet-
len is olyan állításokat megfogalmazni,
amelyekkel hamisnak ítélünk más vallá-
sokat vagy akár keresztyén vallási cso-
portokat, az egyház nem tagadhatja
meg az igazságot.  David Wells ír az
abszolút igazságok hiányának a társada-
lomra és a társadalom jövõjére gyako-
rolt hatásáról.11 Az egyháznak feltétle-
nül vissza kell térnie az objektív igazság
határozott hirdetéséhez. 

Szekularizáció
A hitélet fokozatos szekularizációja a

misztérium elveszítéséhez vezetett. A
szellemi oldal figyelmen kívül hagyásának
rendszerint a szellemi felkészítés hiánya
áll a hátterében. A végeredmény a keresz-
tyénség maximálisan szekularizált változa-
ta, amelytõl félõ, hogy némely csoportok
már nem is állnak olyan messze. 
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alkalmas kellõ szaktudással és hozzáértéssel bíró lelkimunkások ki-
képzésére? Jóllehet bármely hívõ szolgálhat embertársai felé, és so-
kan akár egy nagyobb csoport elé is ki tudnának állni, a szolgálat
ennél többet kíván. Noyce12 a szolgálati felelõsség hármas egységé-
rõl beszél, melynek részei a következõk: az ígéretek betartása, a
vállalt feladatok becsületes elvégzése, valamint erkölcsös életvitel
folytatása. A maradéktalan felelõsségvállalást elõsegítendõ az erköl-
csi nevelést is integrálnunk kell szolgálattevõik képzési programjai-
ba. A képzési központokban, bibliaiskolákban fel kell rá hívnunk a
figyelmet, hogy a szolgálat a hitelveken alapul és az értékek vezér-
lik. Megfelelõ segítséggel a szolgálattevõkben keresztyén jellem fej-
lõdik ki, valamint megtanulhatnak keresztyén elvek és értékek alap-
ján élni. Nagyon fontos, hogy a képzések az egyén szellemi életé-
nek is figyelmet szenteljenek; a krisztusi gondolkodásmód megérté-
sét és átvételét elõmozdító keresztyén világnézet kialakítására ösz-
tönözzék a résztvevõket; valamint szorosan összekapcsolódjanak
bennük a hitelvek, az értékek és az etika (viselkedés). A szolgálók-
nak a képzés elvégeztével kifogástalan jellemrõl és feddhetetlen er-
kölcsrõl kell tanúságot tenniük, és komoly elkötelezettséget kell mu-
tatniuk szellemi életük ápolása iránt. 

Másodszor, szükséges, hogy a szolgálattevõk számadással tar-
tozzanak szolgálatukért. Bár a szolgálat nem mindig hozza meg a
kívánt eredményt, életükkel, tanulmányaikkal és a szolgálatban vég-
zett tevékenységeikkel akkor is el kell számolniuk a szolgálattevõk-
nek. Ennek feltétele részükrõl a kellõ nyitottság és õszinteség, az
egyház részérõl pedig annak tudomásulvétele, hogy a vezetõ is em-
ber, aki bátran bevallhatja gyengeségeit, mi több, ha szükséges, rá
is támaszkodhat az egyház szeretetteljes támogatására.  

Végezetül, etikus szolgálat olyan szolgálattevõkkel valósulhat
csak meg, akik elkötelezték magukat a vállalt feladat mellett és tud-
ják, hogy bár világi mércével talán nem számíthatnak nagy elégtétel-
re munkájukért, azt mégis érdemes és lehetséges is véghezvinni.
Csak akkor lesz ugyanis erõnk magunkévá tenni Krisztus értelmét,
valamint a krisztusi elvek és értékek alapján élni az életünket, ha ko-
molyan hiszünk abban, amit csinálunk.

A gyülekezet
Az egyházaknak, gyülekezeteknek célként kell kitûzniük maguk

elé a szolgálatok elkötelezettebb, szervezettebb támogatását és a
lelkimunkások jobb megértését. A gyülekezetek nagyobb hatással
vannak szolgálattevõikre, mint a szolgálók a gyülekezetekre. A szol-
gálat etikus volta minden keresztyén szolgálattevõ esetében fontos
az egyház számára. Milyen lépéseket kellene megtennie az egyház-
nak a szolgálati etika újjáélesztése érdekében? 

Elõször is, meg kell követelnie vezetõitõl, hogy bizonyos alapel-
vek, értékek és etika (viselkedés) feltétlenül legyen jelen az életük-
ben. Az etika nem elvont, hanem nagyon is gyakorlati dolog – a jel-
leméért ezért minden egyes keresztyén felelõsséggel tartozik. 

Másodszor, az egyháznak nem az
eredményekre kellene koncentrálnia; nem
ezeket kell számon kérnie szolgálattevõin,
hanem sokkal inkább szolgálathoz való
hûséget. A gyülekezteknek feladatuk tá-
mogatni a szolgálatokat és észszerû elvá-
rásokat megfogalmazni az eredményekre
vonatkozóan.  

Harmadszor, a jó gyülekezet nyílt lég-
kört teremt, ahol minden keresztyén -
ideértve a vezetõket is – õszintén fel me-
ri vállalni önmagát emberi gyengeségeivel
együtt. A szolgálat etikusságának az a fel-
tétele, hogy a gyülekezeti tagok és szolgá-
lattevõk a keresztyén erkölcstõl vezérelve
álljanak ki a világ elé. 

Negyedszer, gyülekezeteinknek job-
ban, szervezettebb formában kell támo-
gatniuk azokat, akik valamilyen szolgála-
tot töltenek be.  

Ötödször, törekednünk kell a
lelkimunkások jobb megértésére. Én pél-
dául minden õsszel legalább egy alkalom-
mal a szolgálat természetérõl prédikálok.
Fontosnak látom, hogy gyülekezetem
megértse a szolgálatok mibenlétét – és
megértse az én szolgálatomat is.
Elszámolással tartozom nekik; õk az én
hátterem, támogató bázisom.  

Hatodszor, a jó gyülekezetben igazi
testvéri közösség alakul ki, melynek a
szolgálattevõ is szerves része. 

Elengedhetetlen, hogy a gyülekezet
maga is mindig etikusan járjon el szolgá-
lattevõivel, tagjaival, más közösségekkel
és a világgal szemben.

Minden problémát ugyan nem orvo-
solhatunk ezen egyszerû lépésekkel, de
hozzájárulhatunk, hogy a szolgálatok és a
szolgálattevõk ismét visszanyerjék hitelü-
ket az emberek szemében. A szolgálatte-
võk élete, prédikációja és tanítása is jó
irányba változik majd – a szolgálók jobb
szolgálókká lesznek. Ennek elõnyeit csa-
ládjaik is élvezni fogják. Nagyobb támo-
gatásra, szerepük jobb megértésére talál-
nak a gyülekezet vezetõi részérõl, és job-
ban meg tudnak felelni a helyi kihívások-
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nak. A gyülekezet jobb prédikációkat és
tanításokat hallhat. Erõteljesebb, életeket
átformáló szolgálatokban lehet része. Vé-
gezetül pedig, az etikus szolgálatok arra
inspirálják majd a még hitetlen embereket,
hogy higgyenek Jézusban. 

Amikor a szolgálattevõk hisznek
önmagukban, a gyülekezetek pedig hisz-
nek a szolgálatokban, a világ is hinni fog
Krisztusban.

ÖSSZEGZÉS

Fontos, hogy az egyház elöljárói a teológiai és erkölcsi útmuta-
tást egyaránt felelõsségüknek érezzék gyülekezetükkel szemben. Hi-
vatásunk része, hogy erkölcsi vezetéssel szolgáljunk és erkölcsös
közösséget hívjunk létre.13 Ennek részét képezi az egyház megre-
formálása és a kultúra átalakítása, de elsõsorban az emberek erköl-
csösebbé tétele, kezdve saját magunkkal. 

Robert J. Young

a hittudományi képzés igazgatója az Oklahomai Ke-

resztyén Egyetemen (Oklahoma Christian University;
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adatokat. A szolgálatok többségében valamilyen

formában felmerül egyik vagy másik. 

9. A témával kapcsolatban részletesebbe lásd: Leslie Newbigin,

Foolishness to the Greeks (Grand Rapids: Eerdmans, 1986).

10. Tex Sample, U.S. Lifestyles and Mainline Churches (Louisville: WJKP, 1990);

hasznos információk az értékrendbeli eltolódásról.

11. David Wells, God in the Wasteland (Grand Rapids: Eerdmans, 1994).

12. Gaylord Noyce, Pastoral Ethics: Profession Responsibilities of the Clergy

(Nashville: Abingdon, 1988).

13. Rebekah L. Miles, The Pastor as a Moral Guide (Minneapolis: Fortress, 1999).

TÁRHÁZ
Teológiai cikkek sorozata keresztyén vezetõk száámára

Az amerikai ENRICHMENT c. magazin válogatásának magyar nyelvû kiadása

Inggyenees bemutatóó példányyértt
hívja a 06-1/222-0086-os

telefonszámon
az Evangéliumi Pünkösdi

Közösség Országos Titkárságát!
Amennyiben kiadványunk elnyerte tetszését,

a kiadás költségeihez 3000 Ft/év adománnyal
hozzájárulhat, mi pedig rendszeresen elküldjük

Önnek a megjelent példányokat.

Levélcím: 1143 Bp., Gizella u. 37.

TÁRHÁZ
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Warren D. Bullock 

Melyek az elfogadható gyakorlatok egy lelkipásztor részérõl, és
mi minõsül az etikai határ átlépésének?

A szolgálati etika nem ellentmondásos fogalom. Az egyházi sze-
mélyek körében elõforduló erkölcsi megingások ellenére az etika és
szolgálat egymással szinonim fogalmaknak tekintendõek - ez afféle
alapkövetelmény.

Mégsem hunyhatunk szemet a bukások, kisiklások fölött. Terüle-
ti egyházi elöljáró éveim során kellemetlen feladataim közé tartozott
szolgálótársaim szembesítése a következõ vádakkal:

• Egyházi pénzek magán célra való felhasználása.
• Házastársukkal szemben tanúsított durva bánásmód.
• Pornográfiával való kapcsolat vagy függõség.

• A házastársi eskü megszegése.
• Visszaélés a pásztori hatalommal.
• Mások szolgálatának szándékos aláá-

sása.
• Tisztességtelen pénzbeszedések.
A kihágások listáját egyetlen, mindent

felölelõ szóval foglalhatjuk össze, ez pedig
a bûn. Nevezhetjük a fenti viselkedéseket
erkölcsi botlásnak, pillanatnyi megingásnak,
megítélésbeli tévedésnek, ami részben talán
fedi is a valóságot, ám bárhogy szépítjük is
a dolgot: a problémák mindig a bûnben
gyökereznek, a bûn pedig sohasem terem

A lelkipásztori
szolgálat etikája
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jó gyümölcsöt. Sérüléseket okoz, kapcsola-
tokat tesz tönkre, bizalmatlanságot terem,
lerombolja az illetõ jó hírét, cinizmust táp-
lál a szolgálattevõvel szemben, valamint
családok és gyülekezetek megoszlásához
vezet. A bûn mindig káros hatású.

Minden lehetséges szolgálatbeli botlás-
ról elmondható azonban, hogy a szolgá-
lattevõk többsége nem esik áldozatául a
kísértésnek. Az Assemblies of God közös-
ség 2002-ben számlált 32.556 lelki mun-
kása közül csupán 0,48 százalék felfüg-
gesztésére került sor, miközben 0,2 szá-
zalék vesz részt rehabilitációs program-
ban.1 Szolgálattevõinknek tehát több mint
99 százaléka, ha nem is tökéletes, de
igyekszik feddhetetlen életet élni. 

Milyen etikai kapcsolat fûz bennünket
gyülekezeteinkhez? Melyek az elfogadható
lelkipásztori gyakorlatok, és mi minõsül az
etikai határ átlépésének? Milyen viselkedést,
cselekedeteket kell feltétlenül elkerülnünk,
ha mindenek feletti célunk Istennek tetszõ
életet élni? Hogyan találhatjuk meg a helyes
utat akkor, amikor a Szentírás nem mondja
meg egyértelmûen, mi helyes és mi helyte-
len? Nem kerülhetjük meg az ilyen és ehhez
hasonló kérdéseket, megválaszolásukban
pedig az etika és a becsületesség fogalmá-
nak világos megértése lehet segítségünkre. 

ALAPVETÕ DEFINÍCIÓK

Mit értsünk a szolgálati etika fogalma
alatt? A Merriam Webster Online Szótár
többek között így definiálja az etika fogal-
mát: „a jó és a rossz megkülönböztetésével,
valamint az ember erkölcsi kötelességeivel
foglalkozó tudományág; erkölcsi alapelvek
és értékek rendszere; az egyént vagy cso-
portot irányító viselkedési alapelvek
összessége.”2 A keresztyén szolgálattevõ Is-
ten Igéjébõl meríti erkölcsi alapelveit és érté-
keit. Az etikai nem helyzetfüggõ – a Szent-
írás határozza meg. 

A becsületesség fogalmát a következõ-
képpen definiálja a Merriam-Webster Szó-
tár: „Szigorú ragaszkodás egy elsõsorban
erkölcsi vagy mûvészi értékrendhez; sértet-

len állapot; a teljesség és osztatlanság minõsége vagy állapota.”3 A be-
csületesség az etika mindennapi életben történõ, gyakorlati alkalmazá-
sát jelenti, az illetõ feddhetetlen, kifogásolhatatlan, elveivel összhang-
ban lévõ életét, viselkedését. Személyiségbeli összhangot, egységet,
osztatlanságot eredményez, amely nem tûr meg semminemû ellent-
mondást az illetõ szavai és tettei között. A feddhetetlen szolgálót nem
érheti a vád, hogy „bort iszik, és vizet prédikál”; élete különbözõ te-
rületei között teljes az összhang. 

Howard Hendricks író tömör és kimerítõ definíciót kínál: „A becsü-
letesség (vagy feddhetetlenség) tartós, engedelmes haladás egyazon
irányba.”4 Tartós azért, mert ez az állapot nem érhetõ el máról holnap-
ra; az „istenfélõ” cím elnyerése egy egész élet mûve. Az engedelmes-
ség alapvetõ kellék, mivel az erkölcsi törvény megsértése (az engedel-
messég hiánya) azonnali hatállyal keresztülhúzza az illetõ feddhetetlen
voltát, becsületességét. A tartós, engedelmes haladásnak folyamatosan
egyazon irányba kell történnie, vagyis a feddhetetlen ember erkölcsi
iránytûje mindvégig Isten és a menny felé mutat. 

„Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen ... hogy a kí-
vülállóknak is jó véleményük legyen róla” – emlékezteti Pál apostol
Timóteust (1 Timóteus 3:2,7). Érdekes, hogy e két tulajdonság – t.i. a
feddhetetlenség és a jó vélemény vagy hírnév – az elsõ és az utolsó he-
lyen szerepel a gyülekezetvezetõkkel szemben támasztott páli követel-
ményrendszerben.

AZ ERKÖLCSI PÉLDA EREJE

Amennyiben adhatunk napjaink vezetéssel foglalkozó szakértõinek a
véleményére, miszerint: vezetés egyenlõ befolyás, vajon mely eleme az
a vezetésnek, ami befolyást gyakorol másokra? Az egyik válasz erre a
példaadás. A lelkipásztorok a figyelem középpontjában élik az életüket.
Ezt lehet negatívan szemlélni – „Elegem van abból, hogy a kirakatban
vagyok!”, vagy pozitívan is – „Figyelnek rám. Bemutathatom, hogyan le-
het Krisztusért élni.” Akár negatív, akár pozitív véleménnyel legyünk is
a munkakörünkkel együtt járó nagy nyilvánosságról, lelkipásztori hivata-
lunk mindenképpen lehetõséget teremt, hogy komoly befolyást gyako-
roljunk gyülekezetünkre és tágabb környezetünkre egyaránt. 

Pál így biztatta a korinthusi gyülekezetet: „Legyetek a követõim,
mint én is követõje vagyok a Krisztusnak.” (1 Korinthus 11:1) Ami-
kor egy pásztor ilyen felhívást intéz a gyülekezetéhez, terhet vállal
magára és úgy kell élnie az életét, ahogyan Krisztus élné. De még
ha nem is visszhangozza Pál szavait, az emberek akkor is követni
fogják, kiváltképpen a jellemét. Az, hogy kik is vagyunk, fontosabb,
mint hogy mit teszünk, jóllehet mindaz, amit teszünk, sokat elárul
arról, hogy kik vagyunk.

A KOMMUNIKÁCIÓ ETIKÁJA

Õszinteség
Nekünk a beszéd a szakmánk. Szavak nélkül nem lehet prédikál-

ni. A kommunikáció etikusságának pedig az õszinteség, az igaz-
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mondás a lényege. Tegyük mindig azt, amirõl azt állítottuk, hogy
megtenni készülünk. Ne ígérjünk olyasmit, amit nem tudunk betar-
tani. Ha az üzenetrögzítõnk azt ígéri a telefonálóknak, hogy „azon-
nal visszahívjuk”, járjunk is el ekképpen, ha pedig valakinek azt ígér-
tük: „Imádkozom érted”, semmiképpen ne mulasszuk el. Amennyi-
ben általunk jelentéktelennek vélt területeken nem tartjuk magunkat
adott szavunkhoz, az emberek nem akarnak majd követni bennün-
ket fontosabb kérdésekben. 

Titoktartás
Az etika megköveteli tõlünk, hogy bizonyos dolgokat ne mond-

junk el. Vannak olyan kényes és érzékeny helyzetek, ahol feltétlen ti-
toktartást kell vállalnunk. Szükséges lehet azonban, hogy az érintet-
tek tudomására hozzuk titoktartásunk határait. Amikor valaki azzal
keres meg, hogy mondani szeretne nekem valamit, de elõbb meg
kell ígérnem, hogy senkinek sem adom tovább, rendszerint értésé-

re adom, hogy nem ígérhetek ilyet, amíg
nem tudom, mirõl is van szó. Ha az illetõ
egy bûncselekményrõl számol be, öngyil-
kossággal fenyegetõzik, vagy például egy
gyermek szexuális molesztálásáról közöl
információkat, nem kezelhetem bizalma-
san az elhangzottakat. Kerületi elöljáró-
ként azt sem tarthattam például titokban,
ha tudomást szereztem egyik szolgálótár-
sam házasságtörésérõl. Mindannyian meg
akarjuk õrizni az emberek bizalmát, de
fontos elõre közölnünk titoktartásunk kor-
látait és feltételeit. 

A szolgálattevõknek fel kell vértezni-
ük magukat ama kényszer ellen, hogy
mindent megosszanak a házastársukkal.
Elõször is, felelõsségünk óvni és védeni
házastársunkat érzelmileg, és vannak
olyan dolgok, amelyekrõl jobb, ha nem
tud. Másodszor, a szolgálattevõ és a
hozzá forduló személy bizalmas kap-
csolatában a házastársnak „nem oszta-
nak lapot”. Bizalmas kérdésekben tehát
megengedhetetlen, hogy bármilyen
mértékben is beavassuk a társunkat.
Semmi esetre sem szeretnénk útjába
állni a férj és a feleség bensõséges kom-
munikációjának, néha azonban az a leg-
jobb kommunikáció, ha egy szót sem
szólunk. 

Prédikáció
A szolgálattevõ nyilvános kommunikáci-

ójának leggyakoribb formája a prédikáció,
amely ugyancsak meg kell, hogy feleljen bi-
zonyos etikai elvárásoknak. 

Az egyik keresztyén táborunkba két elõ-
adót hívtunk meg, egyiküket a tábor elsõ ré-
szére, a másikat a második részre. Egyik
igehirdetése közben az elsõ elõadó elme-
sélt egy történetet, éspedig egyes szám el-
sõ személyben, mintha az vele esett volna
meg. A második elõadó késõbb pontosan
ugyanazt a prédikációt mondta el, ugyanaz-
zal a történettel illusztrálta, és úgy mesélte
el, hogy az vele történt. 

Mindketten etikátlanul jártak el, két te-
kintetben is. Elõször is, plagizálták az ige-

TÍZ ÓVINTÉZKEDÉS
AZ ANYAGIAKKAL
KAPCSOLATBAN

A gyülekezeti szolgálat minden más foglalkozásnál nagyobb ki-
szolgáltatottsággal jár. A szolgálattevõt minden oldalról nagyító alá
veszik, de különösen számon kérik rajta az anyagiakat. A követke-
zõ tíz óvintézkedés betartását javasoljuk minden szolgálattevõnek
önmaga és szolgálata védelme érdekében:

1. Soha ne nála legyen a gyülekezeti kassza kulcsa és ne is-
merje a széf kódját. 

2. Ne részesüljön külön gyülekezeti pénzekbõl és adomá-
nyokból.

3. Soha ne kérjen kölcsön a gyülekezet tagjaitól vagy lá-
togatóitól. 

4. Soha ne valamely családtagját jelölje ki pénztárosnak. 
5. Soha ne kérjen árengedményeket pozíciójára hivatkozva, ha

azonban önként ajánlják fel neki, bátran elfogadhatja.
6. Mindig tartsa rendben a gyülekezet anyagi ügyeit. 
7. Otthoni számláit mindig fizesse ki idõben. A kifizetetlen

számlák rossz fényt vetnek a szolgálatra is.
8. A misszionáriusok és evangélisták számára összegyûjtött

adományokat mindig juttassa el a rendeltetési helyre. 
9. Fizetésemelésben kizárólag akkor részesüljön, ha a vezetõ-

testület vagy az arra hivatott szerv jogosnak ítéli.
10. Kerülje az eladósodást. Az érettség a jelenlegi élvezetekrõl

való lemondást is jelenti a jövõbeli jutalom reményében.
Miért fizetnénk a kamatokat pénzintézeteknek, amikor sa-
ját javunkra is fordíthatnánk azt az összeget?

ERNEST J. MOEN (Sun City West, Arizona, USA)
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hirdetésüket, valaki más anyagát használ-
ták fel anélkül, hogy beismerték volna.
Másodszor, nem voltak õszinték, amikor
egy olyan személyes tapasztalatra hivat-
koztak, amely valójában egy harmadik
személlyel esett meg. Nyilván szükségte-
len mondani, hogy mindkét prédikátor el-
veszítette hitelét a hallgatóság elõtt. 

Kevés olyan igehirdetõ van, aki soha nem
használja fel mások kutatási eredményeit, és
nem merít mások szakértelmébõl. Legtöb-
bünk nem annyira eredeti, hogy egyáltalán
ne kelljen külsõ források után nyúlnia. Ezt
azonban fel kell tüntetni és el kell ismerni,
még akkor is, ha átdolgoztuk és a magunk
stílusához igazítottuk az anyagot. Bizonyos
referenciamûvek, például a lexikonok és a
bibliai szótárak kifejezetten azzal a céllal ké-
szülnek, hogy forrásként szolgáljanak és hát-
teret biztosítsanak az igehirdetésre való fel-
készülés közben. 

Némelyek nem is gondolnák, hogy a
szöveghez és a kontextushoz való hûség is
komoly jelentõséggel bír feddhetetlenség
szempontjából. Hûtlenné válunk az Igéhez
és a Szent Szellemhez, aki azt ihlette, ami-
kor ahelyett, hogy a szöveg nyilvánvaló üze-
netét hirdetnénk, a saját céljaink szolgálatá-
ba állítjuk azt.

Amikor hibázunk
„Ha valaki beszédében nem vétke-

zik, az tökéletes ember.” (Jakab 3:2)
Amennyiben nem sikerül tartanunk ma-
gunkat az adott szavunkhoz, próbáljuk
tisztázni a dolgot az illetõvel, akinek
ígéretet tettünk. Velem is elõfordult,
hogy elfelejtettem megjelenni egy-egy
megbeszélt találkozón. Ilyenkor az elsõ
adandó alkalommal bocsánatot kértem
az érintettektõl, és megpróbáltam jóvá-
tenni a hibámat. Az esetek többségé-
ben elnézõek voltak velem szemben,
tudván, hogy a szavam általában meg-
bízhatóbb, mint a memóriám! Amennyi-
ben nem csupán hibázunk, de egyidejû-
leg bûnt is elkövetünk, vallomásunkkal
kegyelmes Urunkhoz kell fordulnunk.

A POZÍCIÓ ETIKÁJA

Hatalom 
Minden pozícióval együtt jár valamilyen szintû hatalom. Az

Egyesült Államok elnökét nem személyébõl, hanem pozíciójából
eredõen tartják a világ egyik legnagyobb tekintélyû emberének. Egy-
egy család fölött azonban az édesapa sokkal nagyobb befolyással
bír, mint az elnök. A lelkipásztori pozícióval járó hatalom több for-
rásból táplálkozik.

• A pásztor a Biblia szerint ajándék az egyháznak (Efézus 4:11).
• A pásztor a Szent Szellemtõl kapott ajándékokat szolgálata

betöltéséhez (Róma 12:6; 1 Korinthus 12:11; 1 Péter 4:10).
• Pásztori szolgálatot csak az kaphat, aki „jó bizonysággal” ren-

delkezik.
• A pásztori szolgálat célirányos képzést igényel.
• A pásztori szolgálathoz tapasztalatra is szükség van.
• A pásztori szolgálatra történõ kinevezés általában a gyülekezet

beleegyezését is feltételezi. Ezeknek és más egyéb elemeknek kö-
szönhetõ a pásztori pozícióval automatikusan hatalom is együtt
jár. A kérdés tehát nem az, hogy van-e a pásztornak hatalma, ha-
nem hogy miként fog élni azzal. 

Manipuláció
Az emberek saját céljaink érdekében történõ manipulálása teljes

mértékben etikátlan. Az egyik barátom így panaszkodott: „A pászto-
runk csak akkor hív fel, ha akar tõlem valamit. Én személy szerint nem
érdeklem, csak az, hogy mit tudnék megtenni érte meg a gyülekeze-
tért.” Amennyiben nem ápoljuk a kapcsolatainkat, csak hogy kölcsönö-
sen felépítsük egymást, fennáll a veszélye, hogy saját érdekeink elérése
érdekében kezdjünk közeledni testvéreinkhez. Az elmúlt tizennégy év
során több száz gyülekezetben jártam, és azt tapasztaltam, hogy néhány
pásztor számára fontosabb az Istentõl kapott látás, mint maguk az em-
berek; építõkockának tekintik csupán a híveket a megálmodott épület
bevégzéséhez. Semmiképpen sem szeretném alábecsülni a pásztori lá-
tás fontosságát, csupán azt hangsúlyozom, hogy elsõsorban nem gyü-
lekezeteket kell építenünk, hanem embereket. Nem származhat Istentõl
az a látás, amelyben nem kapnak központi helyet az emberek, különö-
sen nem, ha keresztül is gázol némelyeken. 

Anyagiak
Napjaink lelkimunkásainak többsége élete valamely szakaszában ko-

moly anyagi áldozatok árán kényszerült végezni a szolgálatát. Egyesek-
nek ma már jobban megy, másoknak még ma sem, de mindkét csoport
egyformán találkozik a kísértéssel, hogy a pozícióból eredõ hatalmat
plusz juttatások megszerzésére, költekezéseik igazolására és jövõbeli
anyagi biztonságuk megteremtésére használják. Amikor azonban a szol-
gálat nem maga a cél, hanem eszköz csupán egyéb céljaink eléréséhez,
tisztességtelenül járunk el mind a ránk bízott feladattal, mind magával
az Úrral szemben. 
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A hatalomgyakorlás egyik legnehezebb módja az, amikor lemondunk
róla, hogy éljünk a hatalmunkkal. A gyülekezetemben volt néhány cso-
dálatos ember, akik annyira szerettek és olyannyira bíztak bennem, hogy
kérhettem volna bármit, megpróbálták volna megadni. Éppen ezért nem
kértem tõlük soha semmit. Nem bíztam magamban annyira, hogy kérni
merjek. Féltem, hogy testi vágyaim beszennyezik azt a szent hivatást,
amely rám bízatott. Nem akartam, hogy megváltozzon a szívem, és az
adni akarás helyett a nyereségvágy vezéreljen szolgálatomban. Aki haj-
landó ilyen módon önuralmat gyakorolni, megtapasztalhatja, hogy Jah-
ve Jireh gazdagon betölti minden szükségét. Nekünk sem kellett az em-
berekre támaszkodnunk - elegendõ volt a Gondviselõhöz fordulnunk. 

Igehirdetés
A pásztori tekintély gyakorlásának egyik legerõteljesebb módja, ami-

kor a pásztor fellép a pulpitusra. Az evangélium hirdetése igen nemes
feladat, megtiszteltetésnek kell hát tekintsük, hogy Isten ilyen csodála-
tos cél szolgálatába állított bennünket. Ám a szószék alkalmat kínál a
hatalommal való visszaélésre is.

A szószék nem arra rendeltetett, hogy a pásztor gyülekezeti konflik-
tusok esetén, amikor támadások érik, onnan hadakozzon és védekez-
zen. Konfliktusok idején bármit mondjon is a pásztor akár a szószéken,
akár máshol, szavait a belsõ viták összefüggésében fogják értelmezni.
Néha szükségtelen magyarázatot fûznie szavaihoz, hiszen egyértelmû,
hogy ellenfeleire próbál kíméletlen csapást mérni: „De hiszen én csak
az Igét hirdetem!” – mentegetõznek némelyek. Természetesen, csak-
hogy minden lelkész ismeri annyira a Szentírást, hogy könnyûszerrel ki-
válogathassa az õt igazolni látszó, míg a másik felet helyreigazító verse-
ket. Ez azonban visszaélés Isten Igéjével és az igehirdetés hivatalával. 

Amikor valamennyi oldalról ellenség vesz körül bennünket, de kard
helyett bunkósként forgatjuk az Igét, a Jézus által elénk adott legfonto-
sabb alapelvek egyike ellen vétünk: „Mert aki meg akarja menteni az éle-
tét, az elveszti” (Márk 8:35). Ne próbáljuk pozíciónk és a ránk ruhá-
zott hatalom segítségével megtartani magunkat, ez esetben tudniillik vé-
gül garantáltan veszíteni fogunk – és nem csupán a hatalmat, de akár a
pozíciónkat is. A gyülekezeti háborúkban ritkán hoz gyõzelmet a szó-
szék „bevetésének” stratégiája. 

Ha azonban Krisztust prédikáljuk, nem kell tartanunk attól, hogy
visszaélünk a prédikáció lehetõségeivel. Amikor az apostolok nehéz
helyzetbe, fogságba, börtönbe vagy ítélõszék elé kerültek, úgy vé-
dekeztek, hogy Jézust prédikálták. Bölcsen tesszük, ha követjük pél-
dájukat. 

Fontos tanulság
Uzziás király a Szentírásban három ízben hivatkozik a pozícióból

fakadó erõre és hatalomra. A 2 Krónika 26. fejezete nyomon köve-
ti Uzziás hatalmának alakulását királysága évei során. 

• „Egyre jobban erõsödött” (8. vers) (a Károli fordítás szerint:
"Felette igen megnevekedett az õ hatalma")

• „Végül igen megerõsödött” (15. vers)
• „Amikor azonban megerõsödött…”

(16. vers).
Uzziás uralkodásának eme pontjain a ha-

talom vagy pozitív vagy negatív következmé-
nyekkel járt. Végül, hatalma csúcsán, Uzziás
már ahhoz is vette a bátorságot, hogy a pa-
pok kiváltságát bitorolva bemenjen a temp-
lomba, és illatáldozatot mutasson be az Úr-
nak. Nem ismerte fel, hogy nem terjesztheti
ki a hatalmát olyan területekre, amelyekre
sem elhívást, sem felkenetést nem kapott, és
amikor a papok számon kérték, nagy harag-
ra gerjedt. A hatalommal való visszaélés kö-
vetkeztében leprásan, egy elkülönített ház-
ban kellett leélnie élete hátralévõ részét. 

Éljünk bölcsen és józanul a nekünk adott
hatalommal, és akkor mind bennünk, mind
másokban elõrehalad majd Isten munkája. 

A HIVATAL ETIKÁJA

A munkatársak kiválasztása
Kevés nagyobb horderejû döntést kell

meghoznia egy pásztornak annál, amikor
munkatársai személyérõl dönt. És amennyi-
re fontos ez a döntés, épp annyira nehéz is,
ha ugyanis rosszul döntünk, annak messze-
menõ következményei lehetnek. De mely
ponton merül fel az etikusság kérdése a
munkatársválasztás folyamatában? Két ilyen
pontra szeretnénk rávilágítani.

A leendõ munkatárs. Az õszinteség azt
kívánja tõlünk, hogy ne értékeljük többnek
és fontosabbnak a pozíciót a valóságnál.
Nem garantálunk olyan fizetéseket és jutta-
tásokat, amit nem tudunk teljesíteni, hogy
azután a vezetõségre hárítsuk a felelõsséget.
Kezeljük bizalmasan a jelölt ügyét, de elõre
rögzítsük a titoktartás határait. Amennyiben
más jelöltek is számba jöhetnek, ezt is kö-
zöljük, anélkül, hogy felfednénk kilétüket.
Ne használjunk „mézesmadzagot” és ne
változtassuk meg a kecsegtetõ munkaköri le-
írást a felvételt követõen. 

A leendõ munkatárs jelenlegi pásztora.
Problémásabb az új munkatárs szolgálatba
állítása, ha az illetõnek jelenleg egy másik
gyülekezetben van státusza. A kulcskérdés a
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következõ: „Mikor kell nekünk vagy a jelölt-
nek tudatni az illetõ pásztorával, hogy szó-
ba került egy esetleges pozíció elvállalása a
mi munkacsoportunkban?”

A munkatársak egy része nem kíván-
ja értesíteni szándékáról a pásztorát,
legalábbis addig nem, amíg érdemben
be nem tud számolni a fejleményekrõl.
A többség azért vonakodik, mert a ko-
rábbi tapasztalatok alapján arra lehet
következtetni, hogy a pásztor nem ven-
né jó néven a hírt. Vannak ugyanis, akik
a személyük és a gyülekezetük iránti
hûtlenségnek tekintik, ha egyik munka-
társuk pusztán csak fontolóra veszi egy
másik szolgálati hely elvállalását, és
amint tudomást szereznek terveirõl,
nyomban el is bocsátják az illetõt.

Hogyan lehet tehát etikusan eljárni egy
esetleges új munkatárs ügyében anélkül,
hogy veszélyeztetnénk jelenlegi állását?
Ezt a kérdést az elsõk között kell felten-
nünk és megválaszolnunk a jelölttel folyta-
tott beszélgetések során. Egyetértésre kell
jutnunk azzal kapcsolatban, hogy mely
ponton vonjuk be a folyamatba a jelölt
pásztorát. Amennyiben nem születik szá-
munkra etikai szempontból elfogadható
megegyezés, húzzuk ki az illetõt a listánk-
ról és lépjünk tovább a következõ jelöltre. 

Jómagam a következõképpen szok-
tam eljárni hasonló helyzetekben: Felhí-
vom a jelöltemet, hogy megkérdezzem,
érdekelné-e az általunk felkínált szolgála-
ti hely. Amennyiben nem, elfogadom a
döntését, és Isten akaratának tekintem.
Pozitív válasz esetén azonban a követke-
zõ hívást az illetõ pásztorához intézem.
Ha a pásztor arra kér, hogy ne tárgyaljak
a munkatársával, engedelmeskedem. A
pásztorok többsége tisztában van vele,
hogy a munkatársak kiválasztásának egy
hosszas rostálási folyamat útján kell tör-
ténnie, és nem szeretnék, hogy bárki is
náluk maradjon, ha Isten más irányba
akarja terelni. 

Némely esetekben a jelölt maga szeretne
beszélni a pásztorával. Miután ez megtör-

tént, magam is felhívom a vezetõ lelkészt és tájékoztatom róla, hogy to-
vábbi tárgyalásokat kívánunk folytatni az alkalmazottjával. Mindenkép-
pen fontosnak tartom megõrizni vele a jó kapcsolatot. 

Anyagiak
Az egyházi javak gondos vagy gondatlan kezelése vagy építi, vagy

pedig rombolja a gyülekezet és a pásztor jó hírét. Íme néhány irányelv:
• Fizessük ki mindig idõben a gyülekezet számláit.
• Ne vegyünk fel kölcsönöket, ha nem tudjuk visszafizetni. 
• Ha gyûjtést szervezünk egy vendég – például misszionárius,

evangélista vagy zenész – javára, feltétlenül juttassuk is el hozzá
az adományokat. Ha egy meghatározott összegû tiszteletdíjat
tervezünk csak adni neki, ne mondjuk a gyülekezetnek, hogy a
vendég részére történik az adakozás. 

• Soha ne vegyünk le egy misszionáriust a támogatottak listájáról
anélkül, hogy elõtte értesítenénk az illetõt. Minden gyülekezetnek
célja támogatni a listáján szereplõ misszionáriusokat, de adódhat-
nak olyan idõszakok, amikor nem nyílik rá módja. Ha nem is te-
kinthetõ feltétlenül etikátlannak, hogy elõzetes értesítés nélkül fel-
függesszük a támogatásukat, a keresztyéni udvariasság mást kíván
tõlünk. 

• Rendszeresen és részletesen számoljunk el a gyülekezet anyagi ja-
vaival.

• Konkrét célra elkülönített összegeket soha ne fordítsunk másra.
• Ne engedjük meg, hogy bármely tehetõsebb gyülekezeti tag az

adományaival befolyásolni próbálja a döntéshozatalt. 
• Adakozásra való felhíváskor ne ecseteljük hosszasan és túlzón az

anyagi problémákat.
• Gondoskodjunk jól mûködõ belsõ ellenõrzõ rendszerrõl. 
• Személyes javaink gondos kezelésével is mutassuk be, milyen

anyagi fegyelmet és sáfári szemléletet kívánunk meghonosíta-
ni a gyülekezetben. 

A KAPCSOLATOK ETIKÁJA

Péter Kornéliusz házánál felismerte, hogy Isten a pogányokat és zsi-
dókat egyformán elfogadja, és a következõ megállapításra jutott: „Nem
személyválogató az Isten” (Cselekedetek 10:34).  A pásztornak is sze-
mélyválogatás nélkül kell bánnia az emberekkel. Ez nem azt jelenti, hogy
gyülekezete minden tagjával ugyanolyan minõségû kapcsolatot kell ki-
alakítania, azt azonban igen, hogy valamennyiükhöz egyforma megbe-
csüléssel, tisztelettel és odaadással kell fordulnia, ahogyan Isten is teszi
az emberekkel. 

Kapcsolat korábbi gyülekezetünk tagjaival
A gyülekezet iránti szeretetünk nem szûnik meg, amikor a

pásztori szolgálat helyett újabb feladatot vállalunk, de a kapcso-
lat megváltozik. Ennek elsõsorban az az oka, hogy többé nem
tartozunk lelki felelõsséggel azokért az emberekért, akiknek ko-



14

rábban vezetõje voltunk. Mi tehát a kötelességünk etikai szem-
pontból, amikor felhív bennünket valaki a korábbi gyülekezetünk-
bõl, és lelkigondozásra, házasságkötésre vagy temetésre kér fel
bennünket? Döntésemben mindig az az etikai szempont játszik
központi szerepet, hogy semmit ne tegyek, ami károsan befolyá-
solná utódom vezetõi tekintélyét vagy a gyülekezet egészségét. 

Egyes pásztorok élesen elhatárolódnak az ilyen jellegû felké-
résektõl, és kivétel nélkül visszautasítják, hogy bármilyen módon
is szolgáljanak egykori gyülekezeti tagjaik felé. Én személy sze-
rint nem vagyok híve ennek a radikális megoldásnak, de sok mú-
lik azon, hogy utódunk mennyire érzi biztosítottnak a pozíció-
ját, és nem tart-e a visszatérésünktõl. Az adott szituáció iránti
kellõ érzékenységgel minden helyzetben más választ adhatunk a
felkérésekre. Mindenesetre, elõbb vagy utóbb – és inkább
elõbb, mint utóbb – el kell érkeznie annak a napnak, amikor nem
fûzhetnek többé bennünket szolgálati kötelékek az egykori
gyülekezethez.

Kapcsolat jelenlegi gyülekezetünk tagjaival
Szolgálatom korai éveiben azt a tanácsot kaptam, hogy egy

pásztor soha ne kössön barátságot gyülekezeti tagokkal. Ezzel
ma már nem értek egyet. Természetes folyamat, ha azokhoz,
akikhez közös érdekek fûznek bennünket, illetve akikkel jobban
megtaláljuk a hangot, közelebb kerülünk, mint a többiekhez, és
akár még barátságok is kialakulhatnak, sõt jó is, ha kialakulnak.
Alapelv azonban, hogy a pásztor ennek ellenére se váljon sze-
mélyválogatóvá. Döntéseinket soha ne baráti alapon, hanem a
gyülekezet érdekeit szem elõtt tartva hozzuk meg, és más gyüle-
kezeti tagokkal is töltsünk idõt, ne csupán a barátainkkal. Azt
tartsuk szem elõtt, hogy mi a helyes, ne pedig azt, hogy szá-
munkra mi a legkellemesebb.

Kapcsolat más szolgálattevõkkel
Mi történne, ha mindannyian elhatároznánk, hogy
• kitartóan imádkozni fogunk szolgálótársaink eredményes és ál-

dott szolgálatáért?
• örülni fogunk, ha Isten meghallgatja értük mondott imáinkat?
• örülni fogunk, ha a gyülekezetük gyorsabban növekszik a mi-

enknél?
• nem oltjuk ki a városunkba érkezõ gyülekezetplántálók látását?
• semmilyen körülmények között nem mondunk rosszat egy má-

sik lelki munkásról?
• tiszteletben tartjuk a látásukat?
• nem „halásszuk el” az embereiket?
• az Aranyszabály szerint járunk el velük szemben?
Ha mindezeket megfogadnánk, az etikai kérdések többé nem

jelentenének problémát a szolgálótársainkhoz fûzõdõ kapcsola-
tainkban.

Kapcsolat családtagjainkkal
A családtagjainkkal való kapcsolat ápolá-

sa és erõsítése folyamatos örömforrás lehet
a számunkra. Szüleink, férjünk vagy felesé-
günk és gyermekeink azonban csak a máso-
dik helyen szerepelhetnek fontossági sorren-
dünkben – az elsõ hely mindig Istent illeti
meg. A fejünk fölé tornyosuló szolgálati te-
endõk nem akadályozhatnak meg bennünket
e szeretetkapcsolatok ápolásában. 

A házasságtörés kivédésében segíthet,
ha emlékezetünkbe véssük, milyen károk
és sérülések forrása lehet a hûtlenség. A
negatív motiváció – t.i. az elrettentés –
azonban nem mindig elegendõ. Sokkal
célravezetõbb pozitív, egészséges kap-
csolatot kialakítani a házastárssal, vagyis
túlságosan is szeretni õt ahhoz, hogy hût-
lenségünkkel fájdalmat okozzunk neki.
Aki házasságtörést követ el, mindig töb-
bet veszít, mint amennyit nyer.

Kapcsolat Istennel
„Megtalálni Istent és továbbra is keres-

ni Õt a szívbõl jövõ szeretet paradox-
ona… melyet a lángoló gyermeki szívek
boldog megtapasztalása igazol.”5 Abból a
célból találtuk meg Õt, vagy helyesebben:
talált meg Õ bennünket, hogy bensõséges
kapcsolatot alakítsunk ki vele. Nem azért
töltünk tehát idõt az Úrral, hogy elisme-
rést kérjünk tõle szolgálatainkért, hanem
hogy megkérdezzük, milyen szolgálatok-
kal szerezhetnénk elismerést neki! Az
imádság ilyenformán nem eszköz valami-
lyen cél elérése - a gyülekezet eredmé-
nyessége, az isteni kenet elnyerése vagy
életek megváltozása - érdekében, ha még-
oly nemes célokról van is szó. Az imádság
önmagában is elérte célját, hiszen mindin-
kább elmélyíti kapcsolatunkat lelkünk Sze-
relmesével. Lelkipásztorként nem az a
szenvedély fût leginkább, hogy építsem az
Úr királyságát, hanem hogy magát a Ki-
rályt megismerhessem! 

Érzékeljük-e a különbséget? Rajta kí-
vül nincs szükségünk másra. Minden,
ami jó az életben, így családunk boldog-
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sága és szolgálatunk sikere is belõle in-
dul ki, éppen ezért Õt kell keresnünk.
Amikor ezt teszszük, aktuális kéréseink-
re is garantáltan megkapjuk a választ.
Mindeközben egyre világosabban kiraj-
zolódik elõttünk, mi az Úr terve az éle-
tünkkel és fülünk olyan érzékennyé válik,
hogy meg fogjuk hallani a Szent Szellem
suttogó szavát is. Isten színrõl-színre va-
ló megismerése, az érdekektõl mentes
közösség azután utat mutat az élet min-
den fontos kérdésében, az igazságosság
– vagy másként az etikusság – ösvénye
pedig világosan láthatóvá válik. 

Warren D. Bullock

a teológia doktora,

a Northwest College

lelkimunkás-képzõ intézetének vezetõje

(Kirkland, Washington, USA)
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Gyakori eset, hogy a lelkipásztor mellett a há-

zastársa vagy családja más tagjai is segédkeznek a

gyülekezet építésében. Különösen gyakori ez közvet-

lenül a gyülekezet elindítás után. De vajon ha a gyü-

lekezet már megerõsödött, és rendelkezésre állnak a

szükséges források újabb munkatársak alkalmazásá-

hoz, mennyire helyes vagy helytelen családtagokat

kijelölni a fizetett szolgálati helyekre? Nem számít-e

nepotizmusnak? Milyen pozitív és negatív kihatásai

lehetnek, ha egy gyülekezet vezetõje rokonokat vesz

fel alkalmazottai sorába? Milyen eljárást javasolt kö-

vetni ilyen esetekben?

ELTERJEDT GYAKORLAT
A pásztor munkatársai között nem ritkán család-

tagok – házastársak vagy szülõk – is szerepelnek.

Etikátlan-e ez a gyakorlat? A kérdés megválaszolásá-

hoz értelmeznünk kell a nepotizmus fogalmát.  Az

American Heritage Dictionary angol értelmezõ szó-

tár a „magas hivatalban álló személyek rokonok iránt

tanúsított részrehajlásaként” definiálja a kifejezést.

A nepotizmus kifejezés az „unokaöcs” jelentésû la-

tin nepos gyökbõl ered.

A családtagok alkalmazása önmagában véve nem

tekinthetõ nepotizmusnak. A definíció szerint a nepotis-

ta vezetõ részrehajlóan jár el a családtagjával szemben,

vagyis kivételez vele. Nepotizmus esete forog fenn pél-

dául, amikor egy gyülekezeti pozíciót arra alkalmatlan

családtag kap meg. Bizonyos körülmények között érde-

mes számításba venni a családtagokat is, de munkatárs-

ként való alkalmazásuk elõnyöket és hátrányokat egy-

aránt rejt magában. 

ELÕNYÖK
• Elképzelhetõ, hogy az adott szolgálati hely betöltésére éppen családunk valamely

tagja a legalkalmasabb és legjobban képzett.

• Családunk tagja valószínûleg hûséges tagja lesz szolgálócsoportunknak. Minden

bizonnyal számíthatunk majd rá a nehéz idõkben is. 

• Családtagjainkat általában jól ismerjük, tudjuk róluk, hogy milyen a természetük,

mennyire tudnak majd alkalmazkodni stábunkhoz és vezetési stílusunkhoz.

• Családtagunk alkalmazása gyakorlatilag anyagi segítségnyújtást is jelent. 

HÁTRÁNYOK
• Nem biztos, hogy az adott családtag a legalkalmasabb a feladat elvégzésére. Al-

kalmazná-e õt a gyülekezet, ha nem a mi rokonunk volna?

• A családtag alkalmazása a tisztességtelenség látszatát kelti, és fenntartásokat támaszt

az emberekben: „Úgy hallottam, azért kapta meg az állást, mert rokonságban van a

pásztorral.” Ezt elkerülendõ napjainkban számos szervezet tiltja ezt a gyakorlatot.

• A családtaggal szemben nem alkalmazzuk következetesen a munkatársak felvétel-

ének szokásos menetrendjét  (nem kérünk tõlük önéletrajzot és nem hívjuk be hi-

vatalos állásinterjúra), vagy nem értékeljük ki az illetõt, mert nem merünk õszin-

tén szembenézni az alkalmatlanságával.

• Egy családtag felvétele feszültséget hozhat a munkacsoportba. Vegyük fontolóra,

hogy pontosan ki is lesz a fõnöke a szóban forgó családtagnak? Egy szolgálati ág

vezetõje vagy a gyülekezet vezetõ pásztora?

JAVASLATOK
Írjuk elõ szabályként, hogy egy családtag fizetett munkakörbe való beállítását meg-

elõzõen mindenképpen kerüljön sor állásinterjúra a presbiterek jelenlétében, és a ked-

vezõ elbírálásnak legyen feltétele a vezetõség beleegyezése. Ez az eljárásmód megvédi

a pásztort a tisztességtelenség vádjával szemben és biztosítja a döntési folyamat helyes

kimenetelét. A gyülekezetnek és a leendõ alkalmazottnak is tudnia kell róla, hogy saját

érdemei alapján esett rá a választás. 
JOHN P. JOSEPH, J.D., FCBA (Saint Petersburg, Florida, USA)

CSALÁDTAGOK ALKALMAZÁSA
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Earl Palmer egyik igehirdetése örökre az emlékezetembe véste,
milyen szellemi ereje lehet néhány kimondott szónak. Palmer a ha-
todik parancsolatot fejtette ki prédikációjában, mely így hangzik:
„Ne ölj!” (2 Mózes 20:13). „A hatodik parancsolat – magyarázta
Palmer –, arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem foszthatjuk meg a
másik embert az élethez való jogától. Tilos ártó szándékkal köze-
lednünk embertársainkhoz. Sokra kell mérnünk valamennyiüket,
nem pedig kevésre.” 

A „sokra mér” kifejezés azonnal megragadta a figyelmemet. Ez
a néhány találó szó igen gazdag tartalommal bír.

Egy-egy igehirdetés elõtt érdemes egy félórát, vagy akár egy órát is
áldozni ehhez hasonló, megkapó kulcsszavak kigondolására.  Vitorla-
vásznat keresünk ilyenkor, amely az árbocra felhúzva belekap a szélbe
– „szélfogó” szavakat, amelyek megragadják az emberek figyelmét. 

Nem minden igehirdetésnél célszerû ugyan egyetlen kifejezést
vagy frázist kiemelni, mégis érdemes megkeresni a legtalálóbb
kulcsszót vagy szavakat, mert gondolkodásunk közben kitisztul, a
szöveg mintegy feltárul elõttünk, és akarva-akaratlanul is belekép-
zeljük magunkat hallgatóink világába. Ha mást nem is értünk el, leg-
alább címet adtunk a prédikációnknak. Ezenkívül, ha sikerült fülbe-

mászó kulcsszavakat találnunk, az üzenet
szinte magától kibontakozik.

Lássuk, milyen feltételeket kell szem
elõtt tartanunk a választáskor. Milyen a jó
kulcsszó?

• Komoly. Az embert megkörnyékezi a
kísértés, hogy pusztán elmésségre töre-
kedjen, pedig valójában olyan szavakat ke-
resünk, amelyeknek súlya van - amelyek hi-
telességet és jelentõséget sugallnak (bár
nincs kizárva, hogy ezzel egyidejûleg szel-
lemesek is legyenek). Sokak képzeletét ra-
gadták meg világszerte az olyan szókap-
csolatok, mint például csordultig megtelni
a Szent Szellemmel, megtapasztalni Istent
vagy Jézus Krisztus elkötelezett követõje.

• Friss. A frissesség, életszerûség nem
szlenget vagy a hétköznapitól teljesen el-
térõ szóhasználatot jelent.  Egyik igehir-
detésem alkalmával modern definíciót ke-

SZÉLFOGÓ
SZAVAK

Craig Brian Larson
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restem az igazi tanítványságra, és a
következõt találtam: „szenvedélyes vágy a
Jézusban való növekedésre”. Ezt az új ke-
resztények is megérthették, a régi hívõk
felé pedig kihívást intézett.

• Ihletett. Olyan szavakat keresünk,
amelyek vágyat ébresztenek hallgatóink-
ban az Istennek való engedelmességre –
olyan kifejezések után kutatunk, amelyek
legnemesebb szándékaikat erõsítik. Mi-
közben kulcskifejezést kerestem ehhez a
cikkhez, több tucat ötletet mérlegeltem.
Azért döntöttem a „szélfogó szavak” mel-
lett, mert egyfelõl a Szent Szellemtõl való
ihletettség bibliai gondolata kapcsolódik
hozzá („a Szellem szél”), másfelõl a vitor-
lázás – a könnyed, lendületes elõrehaladás
– pozitív képét idézi fel. Hamar elvetettem
például a „nyomatékos nyelvhasználat” al-
literációt, mert jól cseng ugyan, de ennél
több nem mondható el róla.

• Magvas. Az igazán hatásos kulcs-
szavak valamilyen bibliai igazságra világí-
tanak rá.  Gondolkodásra késztetik a hall-
gatókat és összefoglalják az igehirdetés
központi gondolatát. Earl Palmertõl pré-
dikációja közben megjelent elõttem egy
képzeletbeli mérleg képe, amelyen meg-
mérem az embereket, és önkényesen
megállapítom, melyikük mennyit ér
(„mekkora súllyal nyom a latba”). A „sok-
ra mérni” kifejezés kézzelfoghatóvá tette
számomra, mit is jelent méltónak ítélni
másokat minden tiszteletünkre.

• Erõteljes. A „szélfogó szavak” a
hallgatók öt érzékének mindegyikére hat-
nak, ami kizárja az elvont, tudományos ki-
fejezések használatát. 

Nem elég azonban felvillantani az ár-
bocra kifeszített hatalmas vitorla képét – a
kulcskifejezéssel még két másik dolgot is
meg kell tennünk:

1. Fejtsük ki. A kiválasztott szó azáltal
telik meg tartalommal és érzelemmel, ha
történetet fûzünk hozzá, megindokoljuk,
miért esett éppen erre a szóra a választá-
sunk, szemléltetjük, felvázoljuk a hátterét,
megértetjük hallgatóinkkal a jelentõségét,

valamint a Szentírásból vett példákkal, igékkel is alátámasztjuk. Tö-
rekedjünk olyan kifejezéseket választani, amelyeknek önmagukban is
van jelentésük, de kapjanak plusz tartalmat igehirdetésünkben.

2. Használjuk a fontosabb pontokon. A bevezetésben szinte szük-
ségszerû beszélni róla, majd megemlíthetjük az átkötésekben, a fõbb
pontok kapcsán és a befejezésben is, vagy utalhatunk rá többször, ref-
rénszerûen. Egy beszédes kifejezés vázául is szolgálhat üzenetünknek.

Tapasztalatom szerint néhány magvas és beszédes szókapcsolat
segítségével könnyûszerrel befoghatjuk vitorlánkba a Szent Szellem
szelét és hajónkkal – igehirdetésünkkel – együtt az emberek is elõ-
re fognak haladni.

Craig Brian Larson a Christianity Today International

igehirdetéssel kapcsolatos internetes kiadványainak –

PreachingToday.com és Preaching Today audio –

felelõs szerkesztõje, valamint az Assemblies of God kö-

zösséghez tartozó chicagói Lake Shore Church

lelkipásztora. A Preaching That Connects

(Prédikáció, amely összekapcsol; Zondervan, 1994)

címû könyv egyik szerzõje.

A szolgálattevõ megítélése
Világunk szükségeire csak eleven, dinamikus és rugalmas szolgálatok adhatnak

választ a mindig változatlan evangéliummal. Hogyan kell megítélnünk a szolgálato-
kat és a szolgálatok végzõit? A gyülekezetek négy kérdésre szeretnének választ kap-
ni szolgálattevõiktõl, melyek a következõk:

Elhívás

Isten hívott-e el téged? Biztos vagy-e az elhívásodban és komolyak-e a szándé-
kaid? Nem vállalsz-e inkább világi hivatást, ha majd nehéz idõk jönnek? Nem azért
szolgálsz-e, mert nem adódott számodra egyéb lehetõség? Becsületes embert, ko-
moly hívõt ismerhetünk-e meg majd benned? Elég mélyen gyökerezik-e a hited ah-
hoz, hogy keresztül tudj vezetni bennünket a szellemileg sivár idõszakokon? 

Törõdés

Õszintén törõdsz-e majd velünk és a közösségünkkel, vagy egy lépcsõfokot je-
lentünk csupán számodra a ranglétrán? Szeretsz és elfogadsz-e majd bennünket,
megbocsátón és kegyelemmel viszonyulsz-e majd hozzánk? Megpróbálsz-e megér-
teni minket és mindig frissen tálalni elénk Isten Igéjét? Kész vagy-e velünk sírni és
velünk nevetni? Együtt tûrsz-e velünk és kitartasz-e majd mellettünk? 

Hozzáértés 

Értesz-e ahhoz, amit csinálsz? Képes vagy-e elvégezni mindazt, amit Isten el-
tervezett és elvár? Tudod-e, mit és hogyan kell tenned? 

Elkötelezettség

Elkötelezted-e magad a szolgálat mellett? Lelkiismeretesen fogod-e végezni?
Hivatás vagy hobby számodra a szolgálat? Mennyire leszel szorgalmas, igyekvõ és
megbízható? Csakugyan szolgáló lélek lakik benned?

Remélem, hogy a szolgálattevõk és gyülekezetek megtalálják majd a maguk vá-
laszait a fenti kérdésekre. Imádkozom, hogy szolgálataink hatékonyabbá és erõtel-
jesebbé váljanak, s Isten megdicsõüljön az Ige hirdetése közben – mind az isteni
üzenet, mind pedig az üzenet közvetítõje által, melyek egyformán Õhozzá tartoz-
nak.

– Robert J. Young, Oklahoma City, Oklahoma, USA
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Sobhi Malek 
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KI VOLT MOHAMED?

I.sz. 570-ben egy özvegyasszony fi-
út szült Mekka városában, a mai Szaúd-
Arábia területén, akit Mohamednek ne-
vezett el. Mohamed negyven éves volt,
amikor egy alkalommal, egyedül egy
barlangban, transzba esett. Csengettyû-
szót hallott, majd egy hang írásra szólí-
totta fel.

Amikor másoknak is beszámolt az
esetrõl, azt felelték, hogy Isten, a
menny és a föld Teremtõje õt választot-
ta ki és küldte el prófétájául az arabok
közé. Az arabok akkoriban sok istent
imádtak, de közülük Allah, vagyis „az
Isten” foglalta el az elsõ helyet.

A mekkaiak fenyegetést láttak Moha-
medben. Vallásuk sok-sok generációra
nyúlt vissza, ám az új próféta azt mond-
ta nekik, hogy egyedül "az Istent" imád-
ják, a többi istenséget pedig vessék el.
Ellenségesen fogadták hát õt magát és
tanait is. „Álmodozó” – mondták né-
melyek. „Bolond” – mondták mások.
Megint mások úgy vélték, Mohamedet
démonok szállták meg. 

Tizenkét év leforgása alatt csupán
hetvenöten – javarészt rabszolgái, ba-
rátai és családtagjai – fogadták el taní-
tását és tértek át az iszlám hitre. I.sz.
622-ben követõi ellen üldözés indult
Mekkában, ezért Medinába menekültek,
és ott telepedtek le.  Ezek után úgy
tûnt, semmi sem állhat immár útjukba.
A muzulmán hívek ármány és fenyege-
tés, kísértés és háborúskodás, meg-
vesztegetés és vérontás útján térítettek.

Mohamed idõrõl-idõre transzba
esett, és ezzel párhuzamosan gyarapo-
dott a „feljegyzések” száma is.  Ezeket
halála után néhány évvel összegyûjtöt-
ték – így jött létre az iszlám vallás szent
könyve, a Korán.  Összegyûjtötték to-
vábbá a Mohamed mondásairól és tet-
teirõl szóló történeteket is, hogy köve-
tendõ például szolgáljanak hívei számá-
ra.  Ez utóbbi gyûjtemény a „Haddit”
nevet viseli.  A moszlimok vagy muzul-

RÖVID
TÖRTÉNETE

Kezdetben
az iszlám
a pogány
arab világ
vallási és
társadalmi
reformja kívánt
csupán lenni,
ám ahogy
a különbözõ tör-
zsek, falvak, váro-
sok, országok, és
csaknem egész
kontinensek sorra
muzulmán kézre
jutottak, világossá
vált, hogy az isz-
lám törekvések
messze 
túlmutattak
az arab világ meg-
reformálásán.
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mánok a Koránt tanulmányozva igye-
keznek megfejteni, hogy mit mond ne-
kik Isten, és a Hadditot olvasva próbál-
ják követni Mohamed példáját a külön-
bözõ élethelyzetekben.

AZ ISZLÁM

TÉRHÓDÍTÁSA

Kezdetben az iszlám a pogány arab
világ vallási és társadalmi reformja kí-
vánt csupán lenni, ám ahogy a különbö-
zõ törzsek, falvak, városok, országok,
és csaknem egész kontinensek sorra
muzulmán kézre jutottak, világossá
vált, hogy az iszlám törekvések messze
túlmutattak az arab világ megreformálá-
sán. Az arabok szempillantás (két évti-
zed) alatt meghódították a keleti ke-
resztyénség öt legfontosabb városát:
Damaszkuszt, Antiókhiát, Jeruzsále-
met, Cézáreát és Alexandriát.  Egyetlen
évszázaddal Mohamed Mekkából tör-
tént elmenekülése után az iszlám sere-
gek már meghódították a mai Paleszti-

na, Szíria, Libanon, Irak, Egyiptom,
Észak-Szudán, Líbia, Tunézia, Algéria,
Marokkó, Irán és Mezopotámia terüle-
tét, továbbá a mai India, Spanyolország
és Örményország különbözõ részeit is.
Valamivel késõbb a Földközi Tenger jó-
formán olyannak tetszett, akár egy tó az
iszlám birodalom közepén.  A moszli-
mokat imára hívó „Allah-u Akbar” kiál-
tás ott visszhangzott még a Vatikán ka-
puiban is, és két éven keresztül még
maga a Római Pápa is vallási adókat fi-
zetett a muzulmánoknak. 

Napjainkban az iszlám tábor több
mint egymilliárd fõt számlál, ami azt je-
lenti, hogy a földön élõ emberek közül
minden ötödik muzulmán.  Megtalál-
hatjuk e vallás követõit a világ minden
táján,

az iszlám tudniillik nyugaton is rend-
kívül gyors ütemben terjeszkedik. Az
iszlám a második legnagyobb vallás pél-
dául az Egyesült Királyságban és Fran-
ciaországban. Az Egyesült Államokban

CCSSAAKKUUGGYYAANN  BBÉÉKKÉÉSS  VVAALLLLÁÁSS--EE  AAZZ  IISSZZLLÁÁMM??
2001. szeptember 11. óta megannyi fórumon hangoztatják az iszlám vallás békés voltát, holott a valóság

egészen mást mutat. Az iszlám olyan hitrendszer, amely testi erõ alkalmazását javasolja céljai elérése érdeké-
ben. Mind a Korán, mind pedig a Haddit arra bátorítják a híveket, hogy használják a kardot, csatázzanak és
ontsanak vért. A muzulmánok többsége békeszeretõ ember, ám az iszlám a legkevésbé sem békés vallás. 

Mivel magyarázható ez a szembeötlõ ellentmondás? Mekkában Mohamed gyenge volt és elnyomott, hí-
veivel együtt Medinába költözve azonban mindinkább megerõsödött. A Mekkában, majd Medinában kapott
kijelentések hangvétele és szemlélete között óriási különbség fedezhetõ fel, mégis: késõbb a kijelentések
mindkét gyûjteménye bekerült a Koránba.  Néhány példa szemléltetésül:

• Mekkában Mohamed azt a parancsot kapja, hogy legyen türelmes azokkal, akik ellene állnak
(Korán 73:10), míg Medinában azt, hogy ölje meg õket (Korán 2:191).

• Mekkában úgy szól a parancs, hogy legyen kedves a keresztyénekhez és a zsidókhoz (Korán 29:46),
Medinában pedig úgy, hogy ölje meg õket, amennyiben nem térnek át az iszlám hitre (Korán 9:29). 

Amikor a muzulmánok a békét hirdetõ verseket idéznek a Koránból, a korábbi tanításokból merítenek,
ezeket azonban fölülírták az újabbak.

Tizenkét
év leforgása

alatt
csupán

hetvenöten – java-
részt

rabszolgái,
barátai és

családtagjai – fo-
gadták

el tanítását
és tértek

át az
iszlám
hitre. 



21

becslések szerint mintegy 7-9 millió
muzulmán él. 

AZ ISZLÁM

BEFOLYÁS

Számbeli ereje mellett az iszlám óri-
ási stratégiai erõvel is bír, hiszen Ázsiá-
ban, Afrikában és Európában is hatal-
mas területek vannak, amelyeket mosz-
lim országokként tartanak számon. 

Muzulmánok uralják a Földközi-ten-
ger teljes déli partját, az egész Vörös-
tengert, a Fekete-tenger több mint felét
és a Kaszpi-tenger több mint kétharma-
dát.  Muzulmán kézben vannak továbbá
a világ legfontosabb vízi átjárói, így a
Szuezi-csatorna, a Gibraltári szoros, a
Dardanellák, a Boszporusz, a Hormuzi
szoros és a Bab El Mandab szoros is.
Egyedüli kivételt képez a Panama csa-
torna.  Muzulmán földön folyik keresz-
tül három a világ öt legnagyobb folyója
közül: a Nílus jelentõs része, az Eufrá-
tesz és a Tigris. 

A világ olajkitermelésének több mint egynegyedét muzulmán
országok adják, és a világ ismert olajtartalékainak több mint 60
százalékát is õk birtokolják. 

Az iszlámot számos szektája és megszámlálhatatlan alszektá-
ja ellenére szilárd vallási egység jellemzi. A muzulmánok közül
még a legádázabb ellenségek is számba veszik, hogy a hitben
testvérei egymásnak.  A muzulmánok hajlamosak azonnal rea-
gálni az agitációra anélkül, hogy átgondolnák a tulajdonképpeni
okokat és célokat.  Tömeges mozgósításukhoz elegendõ annyi
információ, hogy vallási kérdésrõl van szó, és hogy közösséget
veszély fenyegeti, mire hangos kiáltással hirdetni kezdik, hogy
„Allah hatalmas”. 

Sobhi Malek,

elismert elõadó, író és az iszlám tudományok

professzoraként világszerte számos teológia vendég-

elõadója. Lefordította a Bibliát

moszlim-arab nyelvre, és számos könyvet is írt arabul.

Hát, valójában kijavítanám,
de eddig jó szolgálatot tett,
mert be tudtam mutatni a népnek,
hogy a villám milyen közel csapott
be az utolsó sorokhoz…
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A modernkori pünkösdi lelkipásztor-
ok nem is gondolnák, mennyi közös vo-
nás fedezhetõ fel bennük és a XVII.
századi puritánokban. Hisz végtére is –
gondolják sokan – a puritánok merev,
élettelen szentfazekak voltak, akik elle-
nezték a táncot, a bûnösökre megszé-
gyenítésül nagy skarlát „A” betûket má-
zoltak, és sivár életükben nyoma sem
volt a Szent Szellem erejének. Vagy
mégsem így lett volna? 

Nos, az igazság valójában egészen
másképpen fest. Aligha ismerünk még
egy keresztyén csoportot, amely a puri-
tánokhoz hasonló mértékben hangsú-
lyozta volna a Szent Szellem munkáját
és a szellemi megtapasztalások szüksé-
gességét. A mély bibliaismeretet a
Szent Szellem megtapasztalható mun-
kája iránti intenzív érdeklõdéssel ötvö-
zõ puritanizmus (1560-1660) a refor-
máció csúcspontját jelentette. Az egy-
ház átélt azóta szellemi apályt és da-
gályt egyaránt, de megítélésem szerint
a Szent Szellem áradása azóta sem érte
el azt a „szintet”, amelynek az angol
puritánok részesei lehettek. 

Mérhetetlenül sokat köszönhetünk
nekik. A nyugati világban elfogadott
emberi jogok és kiváltságok jó része
olyan elõfeltevéseken alapul, amelyek a
puritánok bibliai világképében fogal-William P. Farley 

John Owen: 
Ki volt John Owen, és miért fontos személye

napjaink pünkösdi szolgálattevõi számára?
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mazódott meg elõször. A puritanizmus
idején élt például Newton, Bunyan, Mil-
ton, Cromwell, Locke, Owen és sok más
korszakalkotó egyéniség is. 

A világegyetem rendezettségének
keresztyén alapelvét valló puritanizmus
szolgált táptalajul a londoni Királyi Tár-
saság (Royal Society) munkájának és a
modern tudomány kifejlõdésének. Ang-
lia bibliai ihletésû puritán munkaetikájá-
ban gyökerezett, majd abból szökkent
szárba és indult virágzásnak a modern
kapitalizmus. A puritán ihletésû angol
polgárháború (1640-es évek) olvasztó-
tégelyében öltött alakot és jelent meg
elõször a modern világban a ma ismert
vallásszabadság eszméje, a királyok „is-
teni jogára” pedig halálos csapást mér-
tek. (A puritán szülõk gyermekeként ne-
velkedett John Locke írásai nagymérték-
ben befolyásolták az Amerikai Függet-
lenségi Háborút is.) 

Ugyanez a kor a mély és alapos bib-
liai gondolkodók kora is egyben. John
Owent (1616-1683), aki Bunyan és
Cromwell kortársa volt, sokan a legje-
lentõsebb puritán teológusnak tartják,
sõt többek véleménye szerint õ volt
Anglia legnagyobb teológiai gondolko-
dója. C. H. Spurgeon szerint „talán a
legalaposabb teológus volt, aki valaha
élt a földön.”1 Amennyiben pedig a pu-

ritanizmus volt a bibliai teológia csúcs-
pontja, és Owen, akinek a mûvei há-
romszáz évvel a halála után még mindig
kaphatók, annak legnagyobb és legere-
detibb gondolkodója, érdemes lehet
megismerkednünk élettörténetével. Ki
volt tehát John Owen, és miért fontos
személye napjaink pünkösdi szolgálat-
tevõi számára? 

OWEN IFJÚSÁGA2

A puritánok nagy teológusa 1616-
ban látta meg a napvilágot. Rendkívüli
intelligenciája már igen fiatal korában
megmutatkozott. A csodagyereket szü-
lei 12 évesen íratták be az oxfordi egye-
temre, ahol 16 évesen diplomát, majd
19 évesen doktori fokozatot szerzett.
Vasakarat és szigorú önfegyelem jelle-
mezte. Nagyszabású világi ambíciói vol-
tak, az üdvösség ismerete azonban még
rejtve volt elõle. Diákévei alatt napi
négy óra alvást engedélyezett csupán
magának abban a reményben, hogy sza-
kadatlan fáradozásaival magas pozíció-
ba küzdheti fel magát és elnyerheti a
befolyásos emberek jóindulatát.

Húszas évei közepén járt, amikor Is-
ten munkálkodni kezdett a lelkiismeret-
ében. Mivel nem volt biztos az üdvös-
ségében, elment, hogy meghallgassa az
ismert prédikátor, Dr. Edmund Calumny
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igehirdetését. Csakhogy aznap – Owen
nagy csalódására – egy ismeretlen lel-
kész lépett fel a pulpitusra Calumny he-
lyett. A vele együtt érkezett barátok tá-
vozni akartak, de Owen túlságosan iz-
gatott volt, így hát maradt. A prédikátor
Máté evangéliumából olvasta fel a 8. fe-
jezet 26. versét: „Mit féltek, óh kicsiny-
hitûek?” (Károli) Az igehirdetés alatt a
Szent Szellem hatalmasan munkálko-
dott Owen szívében, és új emberként
hagyhatta el a templomot. 

Akkoriban az Oxfordi Egyetem meg-
osztott hely volt. Nemrégiben nevezték
ki az egyetem kancellárává Laud püs-
pököt, aki korábban a westminsteri tör-
vényszék nagy becsben álló tagja volt.
Laud az Anglikán Egyházhoz tartozott,
egyetértett a nemzeti egyház állami irá-
nyításával, melyet a külsõdleges isten-
tisztelet hangsúlyozása – például dí-
szes ruhák, füstölõk, csengettyûk, ke-
resztek és imakönyvek használata – mi-
att a puritánok egyszerûen „pápaság-
nak” bélyegeztek. A puritánok az egy-
szerûség hívei voltak – semmi olyat
nem kívántak hozzátenni az istentiszte-
lethez, amirõl a Szentírás nem rendel-
kezett egyértelmûen. 

Owen a puritánok oldalán foglalt ál-
lást, így nyomban kiesett Laud és társai
kegyébõl. Otthagyta Oxfordot, és nem
fejezte be második (teológiai) diplomá-
jának megszerzését. Ekkor kapott pász-
tori felkérést Fordham faluban, majd ké-
sõbb Coggeshallban is. Isten megáldot-
ta a szolgálatát. Vasárnaponként kétez-
res tömeg elõtt prédikált – ami igazi
„megagyülekezetnek” számított a XVII.
századi viszonyok között. 

Ez idõ tájt vette feleségül Mary
Rooke-ot. Házasságukról keveset tu-
dunk azon kívül, hogy tizenegy közös
gyermekük született. Tíz közülük
még csecsemõkorban meghalt – a so-
rozatos tragédiák mérhetetlen fájdal-
mat okoztak a szülõknek. Tizenegyedik
gyermekük megérte ugyan a felnõtt-

kort, de boldogtalan házasságát köve-
tõen visszatért a szülõi házhoz, majd
nem sokkal ezután elvitte a tüdõvész
(tuberkulózis). Owen, akárcsak Meste-
re, a „fájdalmak férfia és betegség ism-
erõje” volt. 

KÖZÉLETI SZEREPLÉSE

Owen harmincas évei idején dúlt az
angol polgárháború a puritán többségû
parlament és I. Károly király között.
John Bunyan a parlamenti hadsereg
gyalogosaként szolgált, és ekkor tûnt ki
a csatamezõn ragyogó tehetségével
Oliver Cromwell is. 

Owen 32 éves volt, amikor a parla-
ment egyik tábornoka, Fairfax generális,
1648-ban Cogesshallba, Owen lakó- és
szolgálati helyére helyezte át a fõhadi-
szállását. Fairfax Owen templomát láto-
gatta és barátság szövõdött köztük. At-
tól kezdve egyre gyakrabban kapott
meghívást, hogy prédikáljon a parlamen-
ti összejöveteleken. A jelenlévõk több-
sége protestáns vallású volt, és örömmel
vették a biblikus prédikációkat. 

Ez volt a kiindulópontja Owen élete
egyik legnagyszerûbb eseményének.
1649. januárjában, az I. Károly lefeje-
zése utáni napon, ismét prédikációra
kérték fel a parlamentben. Hálátlan fel-
adat jutott neki. A feszültség tetõfokára
hágott. Owenre nagy nyomás neheze-
dett, hogy állást foglaljon vagy a parla-
ment, vagy a király hívei oldalán, de õ
egyiket sem tette. 

Prédikációja nyomtatásban is megje-
lent, kihasználta hát az alkalmat, hogy
felkérje Anglia népét és vezetõit a vallá-
si tolerancia eszméjének megfontolásá-
ra. Napjainkban sokan természetesnek
vélik a vallásszabadság jogát, Owen ko-
rában azonban az anglikán egyháztól
elszakadókat gyakran kivégzéssel bün-
tették. Owen fellépett e kegyetlen gya-
korlat ellen és a különbözõ keresztyén
felekezetek iránti tolerancia érdekében.
Több nemzedékkel megelõzte korát. 
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OXFORDI ÉVEK

A polgárháborúk idején I. Károly Ox-
fordban rendezte be hadseregei fõhadi-
szállását. Az egyetemi épületek komoly
igénybevételnek voltak kitéve és jelentõ-
sen megrongálódtak. 1650-ben a parla-
ment Owent nevezte ki az egyik legneve-
sebb oxfordi kollégium, a Christ Church
dékánjává, 1652 és 57 között pedig az
egyetem kancellár- (elnök-) helyettese-
ként szolgált. Owen helyreállította Ox-
ford egykori hírnevét – újjáépítette az
infrastruktúrát és istenfélõ elõadókat kért
fel az egyre növekvõ számú hallgatóság
oktatására, többek között John Howe-t,
Thomas Goodwint, Stephen Charnockot
és Philip Henry-t (Matthew Henry apját). 

Ezekben az években Cromwell gyak-
ran hívta Owent Londonba, hogy egy-
házi és állami ügyeket vitasson meg ve-
le. Szinte felfoghatatlan, hogy ilyen fe-
lelõsségekkel a vállán hogyan tudott
mégis rendkívül termékeny írói munkát
végezni. Számos teendõje mellett kiad-
ta De Iustitia címû, Isten igazságossá-
gáról szóló mûvét; oxfordi elõadásainak
Theologouma Pantodapa címû össze-
foglalását, valamint a Bibliai teológiát.
Három ismert munkája mindmáig nép-
szerû, ezek az Önsanyargatás, a Kísér-
tés, valamint a Közösség Istennel. 

Egyik ellensége írásában így jelle-
mezte Owen prédikációit életének eb-
ben a szakaszában: „Személyisége kifo-
gástalan és tetszetõs volt, a szószéken
rendkívül megnyerõen viselkedett, ékes-
szólásával, rokonszenves és megkapó
modorával és szavainak meggyõzõ ere-
jével könnyûszerrel elragadta és a maga
oldalára állította hallgatóit.”3

KÉSEI ÉVEK

Az 1650-es évek végén Owen visz-
szavonult Oxfordból és a közeli Stad-
hamptomban telepedett le, ahol a saját
házánál indított új gyülekezetet. 

1685-ben meghalt Cromwell, majd
ezt követõen a politikai helyzet hamar el-

veszítette addigi stabilitását. 1660-ban a
Hadsereg felkérte II. Károlyt, I. Károly fi-
át, hogy lépjen apja örökébe és támassza
fel az egykori monarchiát. Úgy tûnt,
hogy a vívmányok, amelyekért a puritá-
nok hosszú éveken át dolgoztak és küz-
döttek, egy csapásra semmivé lesznek. 

II. Károly és a parlament együtt
kezdték üldözni a puritánokat. Owen
elveszítette anyagi biztonságát és elis-
mertségét. Londonba költözött, ahol
egy kis független gyülekezet lelkésze
lett. A következõ húsz évben ezen a
szolgálati helyen maradt. 

A szellemi légkör lassan javulni kez-
dett. 1671-ben II. Károly kiadta a „Tü-
relmi rendeletet”, melyben toleranciát
ígért a római katolikus és az Owenhez
hasonló „független” keresztyéneknek.
Owen ez idõ tájt kötött barátságot Bun-
yannal. Valójában úgy történt, hogy
Bunyan nem talált kiadót magának, így
Owen rábeszélte a saját kiadóját, hogy
nyomtassa ki A Zarándok útja elsõ ki-
adását. 

Owen ezekben az években is fárad-
hatatlanul munkálkodott. Más írásos
mûvei mellett elkészítette monumentá-
lis terjedelmû, többkötetes kommentár-
folyamát: A zsidókhoz írt levél, Érteke-
zés a Szent Szellemrõl, Aposztázia
(1676), A hit általi megizgazulás
(1677), Krisztus személye (1678), va-
lamint A Szellem szerinti gondolkodók-
nak adatott kegyelem és kötelesség. 

1676-ban, hatvanadik életévében el-
hunyt Owen szeretett felesége, Mary. A
XVII. századi viszonyok között Owen
ekkor már idõs embernek számított,
egészsége romlani kezdett. Súlyos ízü-
leti bántalmak gyötörték és a gyomrára
is panaszkodott. A munka iránti elköte-
lezettsége (etikája) azonban továbbra
sem lankadt. A halála elõtti évben írta
meg Elmélkedések és értekezések
Krisztus dicsõségérõl címû mûvét.
Owen már haldoklott, amikor kiadója a
szerkesztési munkákat végezte rajta. 
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Utolsó levele, melyet 1683 augusz-
tusában egy régi barátjának címzett, jól
érzékelteti Krisztus iránti szenvedélyét.
„Õhozzá tartok, akit a lelkem mindvé-
gig szeretett, vagy inkább, aki engem
szeretett örökkévaló szeretettel, amibõl
egyedül vigaszt meríthetek. …Ádáz vi-
harban hagyom el az egyház hajóját, de
amíg a nagy Kormányos a fedélzeten
van, elképzelhetetlen, hogy elvesszen a
szegény kis bárka.”4 Néhány nappal
ezek után, 67 éves korában meghalt. 

TEOLÓGIÁJA

Mindenekelõtt a bibliai teológia sze-
relmese volt. Nem tartotta magát sem
filozófusnak, sem tudósnak, hanem el-
sõsorban a Szentírás magyarázójának.
Bár legtöbb kortársához hasonlóan kál-
vinista hitvallású volt, gondolatvilágát a
legkevésbé sem a szárazság jellemezte,
hanem a Szent Szellem megelevenítõ
ereje járta át. Mindvégig kiemelt figyel-
met szentelt a szellemi megtapasztalá-
soknak, amelyeket hite szerint az Ige
alapigazságaival kell párosítani, és ame-
lyeket Isten ereje szabadít fel a biblikus
prédikáció hatására. A nagy keresztyén
gondolkodók többségéhez hasonlóan
neki is voltak kedvenc témái, éspedig a
Szentháromság, a hit általi megigazulás
és Krisztus dicsõsége. Elsõsorban a lel-
kek pásztoraként tekintett magára, nem
pedig akadémikusként. 

JELLEME 

A nagy elmék többségéhez hasonló-
an õ is helyes indítékból vágyott az is-
meretszerzésre. Azért végzett teológiai
tanulmányokat, hogy ily módon tovább
mélyüljön Istennel való titkos közössé-
ge. Elmondhatjuk-e mi is ugyanezt ma-
gunkról? Owen így írt: „Amikor szívünk
az elménk által elfogadott tanok öntõ-
formájába vettetik; amikor az igazság
bizonyossága és szükségszerûsége la-
kozást vesz… a szívünkben; amikor
egyetértésre jutunk Istennel egy koráb-

ban vitatott igazságban - akkor bizo-
nyosan körülvesz bennünket Isten
kegyelme.”5

Másodszor, Owen megtanult örülni
a nehéz próbák közepette is. Tizenegy
gyermeke elvesztése, a II. Károly uralma
idején átélt szenvedések és üldözteté-
sek, valamint a vállára nehezedõ súlyos
felelõsség és nagy nyomás ellenére is
mindvégig megõrizte vidám, örvendezõ
és hálás természetét. 

Harmadszor, szolgáló szív jellemez-
te, amely páratlan munkaetikájában is
megnyilatkozott. Maradéktalanul oda-
adta magát Krisztus és Krisztus Király-
sága ügyének. 

Negyedszer, a Biblia tanulmányozása
során mélységes alázatra tett szert.
Krisztus fényében gondolkozott magá-
ról. „A hit munkája nem más – írta –,
mint efféle gondolatokkal tölteni meg a
lelket: Semmi vagyok, egy hitvány kis
féreg csupán Isten elõtt; ha Krisztus
rám nem talál, menthetetlenül elve-
szett; nem tettem és nem is tehetek
semmit, aminek alapján Istennek el kel-
lene fogadnia engem.”6 Így látta magát
Isten elõtt ez a nagyszerû gondolkodó. 

TANULSÁGOK

Milyen tanulságokat vonhatunk le
Owen életébõl? Elõször is, élete kiváló
példája annak, hogy mi történik, amikor
Isten odaáll egy szigorú munkaetikát
valló, igazi nagy elme mellé. Huszon-
nyolc kötetes, mély mondanivalójú,
magvas gondolatokat tartalmazó és
örökérvényû életmûve is megerõsíti
ezen erények fontosságát. A ma kiadott
keresztyén könyvek többsége egy évti-
zed múlva már nem lesz ott a
könyvesboltok polcán, Owent azonban
valószínûleg még kétszáz év múlva is
olvasni fogják. 

Másodszor, értéknek tekinthetjük,
hogy Owen kiválóan ötvözte a tudomá-
nyos munkát a lelkészi feladatokkal és
teendõkkel. Lutherhez, Kálvinhoz,
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Edwardshoz és Bunyanhoz hasonlóan õ
is elsõsorban lelkésznek tartotta magát.
Kiemelt hangsúlyt fektetett az igehirde-
tésre. Akárcsak Luther és Kálvin eseté-
ben, az emberekhez fûzõdõ személyes,
lelkipásztori kapcsolata biztosította azt
a kiegyensúlyozott és valósághû látás-
módot, amely teológiai írásait is meg-
elevenítette. Távol tartotta magát a hi-
vatali ügyektõl és nem folytatott
lelkigondozói tevékenységet sem, hogy
minden idejét és energiáját a prédiká-
lásnak és az írásnak szentelhesse, ami
azután sokak életét hatalmasan megvál-
toztatta. 

Harmadszor, Owen élete arra is em-
lékeztet bennünket, hogy az Isteni fe-
nyíték jó gyümölcsöket terem azokban,
„akik általa gyakoroltatnak” (Zsidók
12:11). Senki sem vágyik olyan próbák-
ra és szenvedésekre, amilyenekben
Owennek része volt, ám ha mégis bekö-
vetkeznének, viseljük azokat örömmel
és hittel. 

Személyes jellegû anyag csak kevés
maradt ránk Owenrõl. Naplói és levelei

halála után javarészt elvesztek, így csak igehirdetéseibõl és a
Krisztus dicsõségét elolvasva ismerhetjük meg. Mûvei az Ages
Software kiadásában vásárolhatók meg CD-n (http://www.agesli-
brary.com), 28 kötetes mûve pedig a Banner of Truth kiadásá-
ban jelent meg. Különösen ajánlom a John Owen, The Man and
His Theology (John Owen – ember és teológus) címû, R.W Oliv-
er által szerkesztett könyvet, amely az Evangelical Press kiadá-
sában jelent meg. 

William P. Farley

a Grace Christian Fellowship gyülekezet vezetõ lelkésze (Spokane, Wa-

shington, USA). A For His Glory (Az Úr dicsõségére;

Pinnacle Press) és az Outrageous Mercy (Mérhetetlen

kegyelem; Baker) címû könyvek szerzõje. 
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Gyülekezetünk

50 évesNagyon jó érzés
számomra,
hogy régebbi
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tudom, egyszer-egyszer
rátok fér a finom
szellemi táplálék.
Ámen!
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A MEGOSZTOTTSÁG KÍSÉRTÉSE

A megosztottság esetünkben most azt jelenti, hogy bizonyos vi-
selkedési megnyilvánulásokat az egyik skatulyába, míg másokat egy
másikba rakunk, és azt állítjuk, hogy a kettõ sohasem keveredik ösz-
sze. Az élet számos területén tetten érhetõ ilyesmi.

• A politikában: „Nincs köze a nyilvános szereplésemhez annak,
hogy mit teszek a magánéletemben.”

• Szexuális kapcsolatok terén: „Ahhoz senkinek semmi köze, ha
a hálószobájukban a felnõttek közös megegyezéssel harmadik
fél számára ártalmatlan dolgokat tesznek.”

• Sportban: „Teljesen mindegy mennyi alkoholt iszom, míg
meccsenként háromgólos átlagom van.”

• Gyülekezetben: „Csak azért, mert lottózom, még hatékony
tagja lehetek a dicsõítõ csapatnak.”

• Gyülekezeti vezetõségben: „Nem fizetek tizedet, de attól még
anyagilag jó irányba terelhetem a gyülekezetet. Isten úgy is
megáldja a pénzemet, ha nem is fizetek tizedet.”

• Szolgálatban: „Még mindig kenet van az igehirdetésemen.
Múlt vasárnap is voltak megtérõk. Az internetes pornó olda-
lak nézegetése egyáltalán nem gyengíti a szolgálatomat.”

A megosztottság olyan, mint a ház alapjában a repedés. Elõször
nem látszik a hatása. Senki nem lát semmi külsõ változást. De a to-
vábbi megosztottság további repedéseket okoz. Hamarosan már
szabad szemmel is észrevehetõk lesznek. A hozzánk közel álló ba-
rátok utalásokat tesznek rájuk, vagy akár még figyelmeztetnek is
bennünket. Végül az alap összeroppan, az épület pedig összedõl.

A MEGALKUVÁS KÍSÉRTÉSE

Számíthatunk rá, hogy a becsületünk próbára tétetik. Nem sza-
bad az ellenség támadásainak tévútra vinnie bennünket következe-
tes etikus viselkedésünk terén sem. Az Ádámot és Évát érõ kísértés
egyben próbája volt Isten Igéje iránti engedelmességüknek. Meg-
buktak a vizsgán, és mindannyian érezzünk ennek hatását. Ákán azt
hitte, el tudja rejteni hûtlenségét, de a becsületvesztés nyomait so-
ha nem lehet teljesen elleplezni. Aháb hagyta, hogy a felesége gyil-
kolja meg Nábótot – reménykedve benne, hogy saját keze tiszta ma-
rad. Démász engedte, hogy figyelme és szeretete középpontjába a
világ lépjen. Ezek a bibliai szereplõk mind szembe találkoztak etikus
viselkedésük megmérettetésével, és mi is ugyanezt várhatjuk.

Mindannyian szembesülünk a megalkuvás kísértésével. A megal-
kuvás a napi dolgainkat meghatározó alapelvek megbomlása. Az
igazság sarkainak lekerekítésére késztetõ kísértés.

Csendben marad az antikrisztusi érzelmekben. A kényelmes és ké-
zenfekvõ utat választani a helyes út helyett; hihetõ mentségeket keres-
ni a viselkedésünkre; elhallgattatni a lelkiismeretet; „megkozmetikáz-
ni” a gyülekezeti statisztikákat; szándékosan tévesen kitölteni a nyom-
tatványokat az adóbevallásnál; különféle ürüggyel erkölcstelen filme-
ket nézni; igemagyarázatunkkal viselkedésünket igazolni. Mind-mind
példák a megalkuvásra, ami a feddhetetlenség legfõbb ellensége.

Lelkipásztorként többekkel is találkoztam gyülekezetem tagjai
sorában, akik elsõ látásra komoly, elkötelezett keresztyéneknek tûn-
tek. Rendszeresen eljártak az istentiszteletekre, hûségesen fizették
a tizedet, alkalmanként szolgálatokat is vállaltak és semmilyen külsõ
jelét nem adták a szellemi eltévelyedésnek. Késõbb aztán tudomá-

somra jutott, hogy nem csupán eltávolod-
tak a gyülekezettõl, de olyan dolgokban
vesznek részt, amelyek teljességgel ös-
szeegyeztethetetlenek keresztyén hitvallá-
sukkal: kiderült róluk, hogy viszonyuk van
valakivel, bûncselekménnyel vádolják
õket, vagy csúnyán rászedték az ügyfelei-
ket.

Úgy értek ezek a hírek, mint derült ég-
bõl a villámcsapás, de amint az késõbb ki-
derült, a látszólag váratlan botlások való-
jában sorozatos megalkuvások eredmé-
nyeként jelentkeztek. A végsõ, döbbene-
tes és nyilvánvaló bûnnek a szellemi dol-
gokban vállalt kompromisszumok készí-
tették elõ az utat.

Ne gondoljuk, hogy csak mert a szol-
gálattevõk szent ügyben foglalatosak, au-
tomatikusan immúnissá válnak a megalku-
vással szemben. „Senki ne mondja, amikor
kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert
az Isten a gonosztól nem kísérthetõ, és õ
maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert
mindenki saját kívánságától vonzva és csa-
logatva esik kísértésbe. Azután a kívánság
megfoganva bûnt szül, a bûn pedig kitelje-
sedve halált nemz.” (Jakab 1:13-15)

A KEVEREDÉS KÍSÉRTÉSE

A keveredés több mint kihívás. Akinek
megalkuvás és meghasonlás jellemzi az
életét, tudnia kell, hogy ez az állapot nem
tartható fenn hosszan. Elõbb-utóbb lehul-
lik az illetõ életét két külön részre osztó
fal és a két oldal találkozik, mintegy "elke-
veredik" egymással. A kettõs életnek vége
szakad: találkozik a magánélet a nyilvános
szerepvállalással, a sötétség a világosság-
gal. A titkos bûnök napvilágra kerülnek, a
régóta rejtegetett vágyak alkalmat vesznek
az illetõn. Mindennek eredménye a bûn.
A keveredés elkerülhetetlen, mivel Isten
valamennyiünket egységes személyiség-
nek teremtett, nem élhetünk hát megosz-
tottságban. Az Úr mindannyiunk életére
nézve egyetlen tervet gondolt el, és
egyetlen dicsõséges sors várhat ránk - ha-
sonlóvá válni Krisztushoz. Amikor meg-
próbáljuk erõszakosan több részre oszta-
ni az életünket, keresztülhúzzuk Isten ter-
vét, és nem válhatunk eggyé vele.

Warren D. Bullock
(Kirkland, Washington, USA

A SZOLGÁLATI ETIKÁHOZ VALÓ HÛSÉG HÁROM KÍSÉRTÉSE
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BEVEZETÉS

Nyolcszor több utalás található
Jézus Krisztus második eljövetelére,
mint az elsõre. Az idõk teljességé-
ben már eljött egyszer. Meggyõzõ
bizonyítékaink vannak rá, hogy most
a visszajövetelét várjuk.

ÜZENET

1) A prófécia Istene (1 Mózes
12:1–3; Ézsaiás 46:9–10)

A titkok az Úréi (5 Mózes
29:29; Dániel 12:9)

a) Isten nem tesz semmit anél-
kül, hogy kijelentené titkait szolgái-
nak, a prófétáknak (Ámósz 3:7)

b) Isten kijelentette a Szent
Szellem által (1 Korinthus 2:9–10)
2) Megcáfolhatatlan jelek

a) A zsidók visszatérése Izraelbe
(Máté 24:32–33)

b) Széles rétegek eltávolodása
Istentõl (2 Thesszalonika 2:3; 2
Timóteus 3:1–7)

c) Megsokasodó bûn (Lukács
17:26–30)

d) Nemzeti csüggedés ás globá-
lis zavar (Lukács 21:25)

e) Hamis béke (Ezékiel 38; 1
Thesszalonika 5:3)

f) Az ismeret és az utazás elter-
jedése (Dániel 12:4)

g) Éhség, járványok, földrengé-
sek (Máté 24:7–8)

h) Az egész világot átszövõ uralmi
rend kialakulása (Jelenések 13:15–18)

i) A nemzetek összefogása
(Ezékiel 38)

j) A bizonyságtevõ, Szent Szellem-
mel telt Gyülekezet (Cselekedetek 2)
3)  Visszajövetele közel van (Luk-

ács 12:35–40; Zsidók 9:28)
a) A jövõben élni – reménységem

a jövõm. Második eljövetele hihe-
tõbb, mint az elsõ. Mivel az elsõ ad-
vent egyértelmû jel, a prófécia igaz.

i) Máté és Márk: „meglátjátok
az Emberfiát, amint… eljön
az ég felhõiben” (Márk 14:62)

ii) Lukács: „Ez a Jézus… úgy
jön el, ahogyan láttátok õt fel-
menni” (Cselekedetek 1:11)

iii) János: „És íme, eljövök
hamar…” (Jelenések 22:7)

iv) Pál: „az Úr fog alászállni a
mennybõl” (1 Thesszalonika
4:15–18)

b) A jövõben élni - milyen közel
vagyunk hozzá? Milyen közel aka-
rod, hogy Jézus Krisztus legyen?

i) Máté 24:48–50
ii) Két figyelmeztetés:
(1) Ismét és ismét megmond-

ta: „Visszajövök”
(2) Többször is arra figyelmez-

tetett, hogy ne legyünk fi-
gyelmetlenek, önelégültek.

ÖSSZEGZÉS

Olvasd fel: Titusz 2:11–13.
- Don Spradling

Longg Beach,, Californiia, USA

A JÖVÕBEN ÉLNI
János 14:1–3; 1 Korinthus 15:19

BEVEZETÉS

Ha az otthonod leginkább némely
szappanoperához és talkshow-hoz ha-
sonlít, nagy bajban vagy. Isten Igéje a
családi és házastársi élet vezérfonala.

ÜZENET

1. Családodban a férj vezet igei
módon, és a többiek követik? (1 Mó-
zes 3:16; 1 Péter 3:1; Kolossé 3:18)

a. Sára vezetõje Ábrahám volt
(1 Péter 3:5–6), de ez nem
jelentette azt, hogy az õ
szava nem számított (1 Mó-
zes 21:12)

b. Engedelmeskedni egymás-
nak (Efézus 5:21)

2. Családod tagjait tisztelet és sze-
retet kapcsolja össze? (1 Péter 3:7;
Kolossé 3:19; Efézus 5:25,28–33).

a. Döntésünkön múlik, hogy
szeretünk-e.

b. Döntésünkön múlik, hogy
tiszteletet tanúsítunk-e.

3. Fegyelmezed gyermeekeidet??
(Zsidók 12:9; Példabeszédek 22:6;
29:15,17)

a. Az engedelmességet meg
kell tanulniuk (Kolossé 3:20)

b. Az Isten Igéjét meg kell ta-
nulniuk (5 Mózes 11:19;
Példabeszédek 22:6;
2 Timóteus 3:15)

4. Családodra jellemzõ a szexuális
tisztaság? (Példabeszédek 6:27–29;
7:1–23; Zsidók 13:4; 1 Mózes 2:24;
1 Korinthus 6:15–20)

a. A másik nem jelenlétében
milyen gondolatok járnak a
fejedben? (Máté 5:28)

b. Teszel-e óvintézkedéseket a
szexuális kicsapongás ellen?

c. Kerülöd-e a parázna tévé-
mûsorokat?

d. Kerülöd-e, hogy olyan ellen-
tétes nemû személlyel le-
gyén egyedül, akihez von-
zódsz? (1 Korinthus 7:5)

5. Megalapozott, gyakorlatias
alapelvekre épül-e családod mûkö-
dése? (Róma 13:8)

a. Szorgalom (Példabeszédek
6:6-11)

b. Megelégedettség – túlkölte-
kezés nélkül (1 Timóteus
6:6–8,10) Költségvetés

ÖSSZEGZÉS

Isten tervében jó családok szere-
pelnek. A családok, otthonok szét-
bombázása a sátán terve. Milyen a te
családi életed? Erõsítsd meg!

-Ben Richter
Winntter  Haven, Flooriidda, USA

MILYEN A CSALÁDI ÉLETED?
1 Mózes 2:24; Máté 19:4–6; Kolossé 3:18–21
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