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Mi a különbség egy sikeres, növekvõ gyülekezet és egy olyan között, amelyikre ez nem
igaz? Vitathatatlan, hogy a sikeres gyülekezetek egyik közös jellemzõje, hogy pásztoraik
felismerték, mennyire fontos a laikus szolgálók szerepe, és igyekeznek felkészíteni õket,
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Teológiai cikkek keresztyén vezetõk számára

A SZERKESZTÕ ASZTALÁRÓL
VEZETÉS ÉS SZOLGÁLAT
Rengeteg vezércikk, best-seller és szónoklat látott már napvilágot a vezetés népszerû témakörében. Oly sokan tanulmányozzák a
témát, hogy a könyvesboltok a világon mindenütt külön részlegeket
szentelnek neki.
Ha a soron következõ üzleti jellegû összejövetelén a kedves
Olvasó találomra kiválaszt tíz embert, és megkérdezi tõlük, mi a
vezetés, valószínûleg tíz különbözõ választ fog kapni. Ahogyan a
vezetés fogalma mást és mást jelent az embereknek, a hatékony
vezetõ jellemvonásai is különböznek az eltérõ szemléletekben.
John Maxwell sokat írt ebben a témában, és talán az õ definíciója a legelgondolkodtatóbb: a vezetés befolyásolás. Írásaiban
megemlíti kedvenc vezetéssel kapcsolatos közmondását: „Aki azt
gondolja, hogy vezet, de senki sem követi… az csak sétálni megy.”
Hitler, Churchill, Martin Luther King, Nagy Imre, a názáreti Jézus
— mind vezetõ volt. Befolyásuk, menedzsment készségeik és
értékrendjük különbözött, de mindnyájuknak volt követõtáboruk.
Lehet, hogy az Olvasóban ott bujkál a kísértés, hogy a vezetés szó
hallatán csupán nagyformátumú — állami, vállalati, egyházi —
vezetõkre gondoljon, de a vezetés az élet minden területén
alapvetõ jelentõséggel bír. A vezetés jelen van a munkahelyen, az
iskolában, a településen, a társadalmi körökben és a családban
egyaránt. Nem menekülhetünk el vezetõi küldetésünk elõl.
Ez a tény pedig a következõ kérdéseket veti fel:
• Milyen vezetõ akarok lenni?
• Milyen befolyással kell rendelkeznem?
• Ehhez milyen jellemvonások elengedhetetlenek számomra?
Miközben lapunk cikkeit tanulmányozza a kedves Olvasó, hadd
vezesse el a Szent Szellem olyan mély igazságokra, amelyek a bensõben formálódó vezetõrõl adnak kinyilatkoztatást!
Rick Wislocky
misszionárius
(Assemblies of God)
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Hadd nôjön népem
Barry J. Meguiar

Nagy kísértés a pásztorok számára,
hogy az imaházban eltöltött idõ alapján
ítéljék meg az emberek szellemi érettségét. Mozgalmas összejövetelek, tömött
padsorok, bûnbánó tömegek, a költségvetést messze meghaladó bevételek —
sokan ezeket tartják fényes bizonyítékának, hogy Isten hatalmas dolgokat végez
népe szívében. De vajon meggyõzõ az
efféle értékelés?
Hogy’ lehet, hogy vasárnap délelõtt
olyan sokan élettel telve imádják Istent,
vasárnap este pedig a legtöbb imaház szinte
üres? Fogadjuk ezt el a szélsebes vágtában

rohanó társadalmunk szükségszerû velejárójaként, vagy inkább egy
nagyobb probléma tünetérõl van szó?
Miért tapasztal néhány gyülekezet — az Egyesült Államok
határain belül és kívül egyaránt — robbanásszerû növekedést,
miközben a többiek nem? A meghatározó különbséget abban
láthatjuk, amikor a szolgálatban a gyülekezet szélesebb rétegeit
alkotó „laikusok” szemlélõdõbõl aktív részvevõvé válnak — mégpedig az imaház falain kívül.
PARANCS VAGY LEHETÕSÉG?

A brazil Assemblies of God felekezet az ébredés erõteljes modelljeként szolgálhat, hiszen az egész világon az ehhez a
felekezethez tartozó sok millió tagnak több mint fele ebben az
országban él. A Pentecostal Evangel 1997. november 9-i számában
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megkérdezték Terry Johnsontól, hogy szerinte mit tanulhatnak az
amerikai keresztyének a brazil keresztyénektõl. Így válaszolt:
Tanúnak lenni, evangélizálni és imádkozni. A brazil hívek életét
betölti az imádkozás. Minden alkalmat megragadnak a bizonyságtételre is… Ezért tapasztalható folyamatos növekedés a brazil Gyülekezetben. Mindig evangélizálnak, az új megtérõket pedig úgy építik
be a gyülekezetekbe, hogy egybõl az örömhír megosztására tanítják
õket. A hajtóerõnk továbbra is az evangélizáció — a Gyülekezet
evangélizálásra való buzdítása. Fontos megjegyeznünk, hogy a
brazil keresztyénektõl saját személyes ajándékaiktól, tehetségüktõl
vagy a gyülekezetben rájuk bízott egyéb feladatoktól függetlenül
várják el, hogy evangélizáljanak.
Mekkora ellentétet mutat ez az itt, az Egyesült Államokban
tapasztalható hagyományos gondolkodásmódhoz viszonyítva! Az
evangélizációra, mint a gyülekezetbe járó emberek egyik szolgálati
lehetõségére tekintünk, ami egyenértékû a gyülekezeti kórusban
énekléssel vagy a vezetõségben betöltött funkcióval. Sõt, gyakran
olyan szolgálati területnek tartják ezt, ami a magasabb szintû szolgálati pozíciókat betölteni képtelen tagok számára van csupán fenntartva. A tagok az evangélizációt gyakran a gyülekezetben elsõ alkalommal megjelent egyének utógondozó tevékenységének keretein
belül képzelik el. Nem szabadna meglepõdnünk azon, hogy az amerikai Gyülekezet nem növekszik, ha sokan szem elõl
vesztették egyetemes elhívásukat, azaz hogy
só és világosság legyenek ebben a sötét, megromlott világban.
Isten két okból parancsolja mindenkinek, hogy aktívan részt vegyen a személyes evangélizálásban: (1) Ha a fontossági
listánk elõkelõ helyén szerepel a személyes bizonyságtétel, akkor ez a térdeinken,
az Isten Igéje mellett és a gyülekezeti alkalmakon tart bennünket. (2) A személyes bizonyságtétellel lehet eleget tenni a Nagy missziós parancsnak.
SZEMÉLYES TAPASZTALATOM

Gyülekezeti tagként azt mondhatom, hogy miközben rendszeresen gyülekezetbe járok, tagja vagyok a vezetõségnek, a kórusban
éneklek, hûséges sáfár vagyok, sõt még akár missziós utakon is részt
veszek, nagyon könnyen megeshet, hogy semmi örömöm nincsen.
Sokszor jártam már úgy, hogy azon kezdtem tûnõdni: hová lett az
örömöm, és hogyan tudnám azt visszaszerezni. Máskor meg annyira betöltött az öröm, hogy szentül meg voltam gyõzõdve, nem
veszíthetem már el soha többé. Mi állt a két különbözõ állapot hátterében?
Mindkét állapotban rendszeresen eljártam az összejövetelekre,
szolgáltam és adakoztam. Mindkét állapotban a gyülekezetemben
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nagy tiszteletben tartottak, annak ellenére,
hogy szellememben két külön ember között õrlõdtem. Csak hosszú idõ elteltével
bizonyosodtam meg ennek a jelenségnek
egyértelmû okáról. Az örömöm kivétel
nélkül akkor volt teljes, amikor hitemet
megosztottam másokkal. A különbséget a
személyes evangélizálás jelentette! Jézus
mondta: „Az lesz az én Atyám dicsõsége,
hogy sok gyümölcsöt teremtek… Ezeket
azért mondom nektek, hogy az én
örömöm legyen bennetek, és örömötök
teljessé legyen.” (János 15:8,11) Ezt
tapasztaltam meg én is.
HOGYAN LEGYEN
AZ ÖRÖMÜNK TELJES

Az új megtérõk elsõ szolgálata a hitük
automatikus megosztása mindenkivel a
környezetükben. Mindannyian hallhattunk
már ilyen megjegyzéseket: „Hát, a friss
keresztyének mindig megkülönböztethetõk
arról, hogy tele vannak lelkesedéssel, de
majd kinövik…” Fel kell tennünk a kérdést:
miért várjuk el az új hívõktõl, hogy szellemi érettségük jeleként vagy bizonyos kulturális megfontolások miatt elveszítsék
buzgóságukat? Úgy tûnik, Brazíliában nem
ez történik az új megtértekkel. Itthon is, a
növekedõ gyülekezeteink tele vannak olyan
tagokkal, akik bátran tesznek bizonyságot
hitükrõl hét közben, és nagy lelkesedéssel
hívják az embereket gyülekezetbe.
Isten azt ígérte, hogy örömünk mindaddig teljes marad, míg személyesen
embereket vezetünk az Úrhoz. Vajon a
gyülekezetünkbe járók meghallották már
ezt az üzenetet? Amolyan kötelességtudatból eljárnak a gyülekezetbe, szolgálnak
és adakoznak. De vajon ismerik-e az Úr
szolgálatának azt az örömét, amely a Róla
szóló bizonyságtételbõl fakad?
A Christianity Today 1997. december 8-i
számában Billy Graham így nyilatkozott: Az
a keresztyén hívõ, aki könyörületes szolgálatban nem fejezi ki Krisztus szeretetét az
emberiség felé, még nem éli a tanítvány teljes életét. Ugyanígy, az a keresztyén hívõ
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A helyi gyülekezet növekedése egyenes arányban áll
azzal a hajlandósággal, hogy tagjait folyamatosan bevonja
evangélizációs tevékenységébe. A passzivitás vírusának
végsõ stádiuma a „kongregacionalizálódás”, amikoris a
vezetõség már nem tudja bevonni a laikus rétegeket a
keresztyén szolgálatba.
Jézusnak „mobil követõi” voltak, akiket a Mester a
királyságbeli életre nevelt, majd kiküldte õket a misszióba.
Jézus nem csak a tizenkettõt küldte így ki, hanem a hetvenet is (lásd Lukács 10:1–20). Miután küldetésükrõl
visszatértek, személyesen értékelte ki sikereiket és gyengeségeiket, hogy így növekedjenek hívõk és nem hívõk felé
való személyes szolgálatukban.
Nem következhetett volna be a Gyülekezet robbanásszerû növekedése pünkösd után, ha a tanítványok nem
adtak volna át feladataikból a gyülekezet tagjainak, akik
szintén rendelkeztek a megfelelõ szellemi ajándékokkal.
A gyülekezeti közösség sajátjaként fogadta el ezt a látást,
amikor hét Szent Szellemmel teljes férfit állítottak szolgálatba a tanítványok segítségére.

Egyértelmû, hogy a hétbõl ketten, István és Fülöp nem
korlátozta magát az asztalok körüli és az özvegyek felé való
szolgálatra. Fülöp etnikai korlátokat is áttört, amikor a
samáriabelieknek prédikált és bemerítette az etióp fõembert. István jeleket és csodákat tett a nép körében, tetteit
nyilvánosan is megindokolta. Ezért lett õ az elsõ mártír.
A szellemi és erkölcsi csata frontvonalában továbbra is a
laikus rétegek állnak. Vezetés, útmutatás és buzdítás nélkül
viszont tanúbizonyságuk gyakran elveszti hatékonyságát.
Soha nem lesz a háziasszonyok, gazdálkodók, kereskedõk és iparosok szolgálata hatékony, ha a gyülekezetben
csupán hangzatos szólamokat hallanak. Ez csak akkor valósul meg, ha a pásztorok vezetésükkel felszabadítják, mobilizálják a laikusokat. Azon kívül, hogy a szenteket felkészítik a szolgálatra (Efézus 4:12), nincsen más elfogadható
magyarázat a különféle szolgálati, felekezeti központok
létezésére.
Az Újszövetség a Gyülekezet egészére bízza rá a keresztyén szolgálat és személyes bizonyságtétel feladatát. Mobil
tagság nélkül a pásztori szolgálat nem lehet igazán sikeres.
– Wayne M. Warner, Battle Creek, Michigan, USA

sem éli a tanítvány teljes életét, aki egyértelmû szóbeli bizonyságtételben nem fejezi ki
Krisztus szeretetét az emberiség felé. Már
túl régóta azt gondoljuk, hogy az evangélizáció csupán néhány profi vagy maga a
pásztor egyszemélyes feladata. Az efféle nézet egyrészt nem hû az Újszövetséghez,
másrészt pedig nem áll a realitás talaján, ha
a következõ évtizedek kihívásaival sikeresen
kívánunk szembenézni. A küldetés egyszerûen túl nagy. A növekedés korai idõszakában az Egyesült Államokban a klérus és a
laikus rétegek együtt hirdették az örömhírt.
A Gyülekezet lángolt. A növekedéssel viszont együtt járt a klérus szakmai fejlõdése.
Ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy a közvélemény leértékelte a laikus bizonyságtételt.
Idõvel ez azt eredményezte, hogy a laikus
rétegek energiáit átcsoportosították a növekvõ gyülekezetek infrastrukturális hátterének biztosítására, amire egyébként égetõ
szükség mutatkozott.
Ma már általában nem igazán várjuk el
az „egyszerû gyülekezetben járóktól”,
hogy Krisztushoz vezessenek embereket.
Nem sok keresztyén érez már személyes
indíttatást a még nem megtért környezete
mindennapi elérésére. Kisebb a valószínû-

sége, hogy gyümölcsöt teremjen a laikusság, ha nem érez személyes felelõsséget hite megosztására, ugyanakkor szinte biztos, hogy
elveszti örömét, függetlenné és fásulttá válik, elkezdi hanyagolni a
gyülekezetbe járást, könnyen kapható a kritizálásra, és könnyebben
esik súlyos bûnbe.
A gyülekezeti tagok gyakran felemásak keresztyén hitük megélésében. Elõfordulhat, hogy az imaházban a pásztor által nagyra tartott aktív részvevõk, bõkezû adakozók, miközben a hétköznapi életben többségüknek eszébe sem jut a szolgálat. Sokan „mesterien”
játszanak gyülekezetesdit az imaházban.
Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a gyülekezet nem tégla
és habarcs, hanem emberek közössége. Ha keresztyén átéléseinket,
örömünket csupán az imaház falain belülre tartogatjuk, a világ nem
fogja meghallani az üzenetünket. Ugyanakkor viszont megváltoztathatjuk a világot, amikor hitünket az imaházfalakon kívül is megéljük.
John Maxwell életünket futballmérkõzéshez hasonlítja, gyülekezeteinket pedig a lelátóhoz. Rámutat arra a szomorú tényre, hogy a
legtöbb keresztyén hívõ nem jut el a küzdõtérig. Több mint 2 millió
keresztyén laikus van manapság Amerikában, akik hetente átlagban
hét párbeszédet folytatnak nem keresztyénekkel. Így hetente 14 millió ember áll közvetlenül e réteg befolyása alatt, és ebben hatalmas
életátformáló–világmegváltoztató szellemi potenciál rejtõzik.
Az örömük teljességének helyreállását ígérte Isten azoknak,
akik személyesen megosztják hitüket. Ehhez pedig csak annyi kell,
hogy a pásztorok ráirányítsák a gyülekezeti tagok figyelmét: — az
imaház falakon kívül is — õk maguk a Gyülekezet.
Barry J. Meguiar
a Meguiar’s Inc. (Irvine, Kalifornia, USA) vállalat elnök–vezérigazgatója.
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Rick Warren

Gyülekezetünk minden évben jó
néhány konferenciát rendez pásztoroknak
és gyülekezetvezetõknek. Ezekre az ötnapos
rendezvényekre általában 3500 vezetõ jön el, és ez
hatalmas logisztikai felkészülést igényel. Több ezer
önkéntes munkaórányi idõt fektetünk be ebbe a szolgálatba.
Önkéntes gyülekezeti tagok hada nélkül
a gyülekezet nem lenne képes
megrendezni ezeket
a konferenciákat.
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Nem túl régen több száz lelkes önkéntes jelent meg egy konferencia elõkészítésénél. Voltak közöttük, akik a munkahelyi
szabadságukból áldoztak, mások a munkaidejüket szervezték át, hogy az információs
csomagok és névkártyák elkészítésében, a
székek és asztalok elhelyezésénél, a tálalásnál, vagy a takarításban segíthessenek. Az
egyik önkéntes, Barbara nyilatkozata jól
jellemzi a csapat hozzáállását:
— Nagyszerû lehetõség ez arra, hogy
új emberekkel találkozzunk, és az Úrnak
szolgáljunk. Soha nem tud az ember
eleget tenni a gyülekezetért!
Mi készteti az embereket a gyülekezeti
berkeken belül erre az áldozatos, odaadó
szolgálatra? Mit kell neked tenned ahhoz,
hogy szolgálatba álljanak? Nem elég csupán
reménykedni benne és álmodozni róla, hogy
a tagok is majd bekapcsolódnak. A gyülekezetednek tudatos stratégiára van szüksége,
ha az embereket erõsebb elkötelezettségre,
odaadóbb szolgálatra akarja elvezetni.
Gyülekezetünk több mint négyezer „laikus” tagot állított szolgálatba, de ehhez következetes kommunikációra, gyakorlatias
folyamatszervezésre és egyszerû struktúrára
volt szükség. A te gyülekezetedben is hasznosak ezek a tényezõk, ha a gyülekezeti tagokat aktív szolgálatba kívánják állítani.
A LÁTÁS KÖZZÉTÉTELE

Mindenek elõtt arról kell tanítani a
tagokat, hogy a Biblia álláspontja szerint
miért van helyük a szolgálatban. Vess alapot
ehhez kisebb csoportokban, prédikációban,
szemináriumokon, házi bibliatanulmányozás alkalmával. Nagyon fontos alapelv, hogy
minden keresztyénnek van valamilyen szolgálata. Soha nem szabad lemondani ennek
az alapelvnek a tanításáról.
A krisztusi életmód meghatározó jellemzõje a szolgálat és az adás (lásd Márk
10:45). A Biblia szerint minden egyes tag
saját felelõssége, hogy részt vegyen a szolgálatban, a pásztor feladata pedig a tagok
felkészítése (lásd Róma 12:1–8; Efézus
4:11–12). Az ember egész élete megvál-

tozik, amikor tudatára ébred, hogy õ valójában Jézus Krisztus szolgálattevõje. Nem csak a pásztoroknak kell átélniük, hogy milyen megelégítõ
beteljesedés származik abból, amikor Isten rajtuk keresztül hoz mások
életébe pozitív változást! Az egész hozzáállásukat átformálhatja.
Például, az egyik vendégfogadónk a gyülekezetben egy Van nevû
ember, akinek valódi ajándéka a látogatók üdvözlése. Egyszer eljött
a gyülekezetünkbe Ken, egy zsidó férfi, és a felesége. Már jó néhány
gyülekezetet végiglátogattak azelõtt, keresték, hol érezné Ken
magát otthon. Van fogadta, amikor elõször belépett az imaházba.
Megrázta a kezét, mélyen a szemébe nézett, és így szólt: „Nagyon
örülök, hogy eljöttél!” Ken évekkel késõbb mondta csak el, hogy
soha azelõtt nem köszöntötték még õt egyetlen gyülekezetben sem,
általában csak némán bevonultak, majd a végén némán kivonultak.
Ma Ken a gyülekezetünk egyik megbecsült vezetõje. Van testvér
egyszerû szolgálata miatt Ken minden héten visszajött az imaházba,
míg végül elfogadta Krisztust megváltójának. Ez a példa is bemutatja, hogy Krisztus testében nincsenek haszontalan testrészek —
minden szolgálat fontos.
GONDOSKODJ
A SZOLGÁLATBA ÁLLÁS ÚTJÁRÓL

A tagok szolgálatba állításának folyamatosan kell történnie, mégpedig nem a pozíciók betöltése miatt, hanem az emberek felkészítésére
összpontosítva. Nálunk soha nem a pozíciókat hozzuk elõbb létre, hogy
azután megpróbáljuk emberekkel feltölteni azokat. Az nem mûködik.
Sokkal sikeresebb lesz az emberek szolgálatba állítása, ha nem a pillanatnyi szükséget, hanem az egyén különleges, Istentõl kapott „formáját”
veszed figyelembe. Nálunk hat lépcsõje van a szolgálatba állásnak:
1. lépcsõ: Részvétel a „Szolgálatom felfedezése” c. órán. Ez egy
négyrészes tanfolyam, a „Fejlõdõ élet folyamata” egyik része.
Alapóráinkat minden hónapban megtartjuk, ezek a következõk:
(101) A tagság felfedezése; (201) A szellemi érettség felfedezése;
(301) Szolgálatom felfedezése; és (401) Küldetésem felfedezése.
Minden hónap második vasárnap délutánján párhuzamosan fut a
négy négyórás alkalom. Minden óra az elõzõre épül. Vacsoráról és
gyermekprogramokról is gondoskodunk, hogy az embereknek
egyszerûbb legyen a részvétel.
A 301-es órán arról tanítunk, hogy mit mond a Biblia a szolgálatról, milyen szolgálati lehetõségek állnak rendelkezésre, és átadjuk azt, amit mi angolul SHAPE (alak) koncepciónak hívunk. A
SHAPE egy betûszó, ami a következõ szavak angol megfelelõjének
kezdõbetûjébõl áll össze: kegyelmi ajándékok, szív, képességek,
személyiség és tapasztalat.
A SHAPE-koncepció segít mindenkinek meghatározni, mi az õ
szolgálati területe. Isten minden egyes személyt az Õ egyedi terve
alapján meghatározott céllal formált meg. Az öt SHAPE-tényezõ
azonosítása és megértése segítségünkre van abban, hogy felfedezzük, milyen területen akar Isten bennünket szolgálatban látni.
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2. lépcsõ: elkötelezettség a szolgálat mellett, és a szolgálati szövetség aláírása. Az emberek szeretik, ha olyasmi mellett kötelezhetik el magukat, ami értelmet ad az életüknek. Olyan feladatokat
vállalnak el, amelyek által az életük értelmes lesz, a kihívást jelentõ
látás egyenesen vonzza õket.
3. lépcsõ: Az egyén személyes SHAPE-profiljának elkészítése.
Ezzel az egyszerû eszközzel az emberek komolyan felmérhetik,
hogy Isten milyen egyedivé teremtette õket. Mind az öt SHAPEösszetevõ területérõl találhatók benne kérdések. Például: Szerinted
milyen kegyelmi ajándékod van? Mivel vagy kivel kapcsolatban van a
szívedben igazi szenvedély? Ha tudnád, hogy nem vallhatsz kudarcot, mit kezdenél az életeddel Istenért? Milyen képességeid, készségeid vannak? Milyen típusú a személyiséged? Milyen volt az eddigi szellemi életutad? Milyen tapasztalataid vannak (iskola, munka,
szolgálat)? Milyen fájdalmas eseményeken mentél át, aminek eredményével másokat bátorítani tudnál?
4. lépcsõ: Személyes elbeszélgetés az egyik SHAPE szolgálatvezetõvel. Szolgálati tanácsadókat képeztünk ki. Az a munkájuk, hogy segítsenek az embereknek három-négy szolgálati területet találni. Egyéni
odafigyelésre és vezetésre van szükségük azoknak, akik fel szeretnék
fedezni szolgálatukat. A szolgálati területre való rátermettség eredménye a gyümölcstermés, amit egy tanfolyam elvégzésével nem lehet
elérni.
5. lépcsõ: Találkozó az illetékes szolgálati terület vezetõjével.
A gyülekezetünkben mûködõ mind a százötven különbözõ szolgálati területen van egy-egy kijelölt személy, aki az új önkénteseket
fogadja, és bemutatja nekik az adott területet.
6. lépcsõ: Küldetéssel való nyilvános megbízás egy SALT (só)
összejövetelen. A SALT (Saddleback Haladó Vezetõképzõ) a gyülekezet legfontosabb összejövetele. Ez a gyülekezeti tagokat felkészítõ programunk sarokköve. A kétórás összejövetel imádattal kezdõdik, majd az összes szolgálati terület elismerésben részesül,
bizonyságok és gyülekezeti hírek hangzanak el a különféle
területekrõl. Továbbá egy Óriásölõ Érmet adományozunk annak a
gyülekezeti szolgáló tagnak, aki az elmúlt hónapban a legnagyobb
problémával küzdött meg.
Ilyenkor értékrendrõl, látásról, vezetõi jellemvonásokról és a
szolgálathoz szükséges készségekrõl prédikálok. Ezek a felkészítõ
tanítások „A vezetés leckéi” címmel kazettán is megvásárolhatók.
A küldetéssel való megbízatáskor az új szolgáló tagok felállnak,
a már szolgálatban állók pedig kézrátétellel imádkoznak értük.
A hat lépcsõn való végigjutás után a tagok azonnal szolgálatba állnak. Nem terheljük õket túl sok szolgálat elõtti felkészítéssel. A
hosszúra nyújtott képzés még azelõtt kifáraszthatja az embereket,
mielõtt szolgálatba állnának. Azt akarjuk elérni, hogy még akkor ugorjanak fejest a szolgálatba, amikor erõs a motivációjuk a tanulásra.
Nem kõbe vésett, örök döntés, ha valaki egy adott terület mellett
kötelezi el magát. Ha rájön, hogy mégsem ott a helye, nem akarjuk,
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hogy bûntudatot érezzen a visszalépés
miatt. Arra bíztatjuk, hogy továbbra is a
neki szánt helyet keresse. Sok kegyelmi
ajándékkal foglalkozó könyv azt javasolja,
hogy ismerd meg az ajándékodat, és akkor
majd tudni fogod, mi a te szolgálatod. Mi
pont az ellenkezõjében hiszünk: kezdj el
különféle szolgálati területekkel kísérletezni,
és így fogod felfedezni ajándékaidat.
MINIMÁLIS BÜROKRÁCIA,
MAXIMÁLIS SZOLGÁLAT

Ha komolyan gondolod a tagság szolgálatba állítását, akkor rugalmas szervezeti
felépítésre lesz szükséged. Az az egyik fõ
oka, hogy sok gyülekezeti tag egyetlen
szolgálatban sem vesz aktívan részt, hogy a
sok megbeszélés miatt nem marad már
idejük a tényleges szolgálatra.
A legdrágább dolog, amit a tagok a
gyülekezetnek adhatnak: az idejük. Ha
valaki azzal keres meg, hogy van heti négy
órája gyülekezeti szolgálatra, eszembe
sem jut, hogy besuvasszam valamilyen
bizottságba.
A bizottságok tárgyalnak, a szolgálatok
tesznek. A bizottságok civódnak, míg a
szolgálatok cselekednek. A bizottságok
fenntartanak, a szolgálatok szolgálnak. A
bizottságok beszélgetnek és megfontolnak,
a szolgálatok besegítenek és gondoskodnak. A bizottságok tárgyalnak a szükségrõl,
a szolgálatok betöltik azt. A bürokráciát a
minimumra kell csökkentenünk, hogy maximális idõ jusson a szolgálatra.
A bürokratikus karbantartás hivatalos
gyülekezeti munka: költségvetések, épületek, szervezés. A szolgálat a gyülekezet
munkája. Minél többen vesznek részt a bürokratikus területen, annál kevesebben jutnak szolgálathoz. A gyülekezetünkben nincsenek bizottságok. Ugyanakkor százötven
különféle szolgálati területen szolgálnak
tagjaink. Ez a szám az elmúlt három évben
(1996–1998; a ford.) megháromszorozódott. A fizetett munkatársak végzik a bürokratikus karbantartó munkát, az önkéntes
gyülekezeti tagok pedig igen nagyra értéke-

lik, hogy az általuk felajánlott idõt konkrét
szolgálatra fordíthatják.
A szervezeti felépítés kialakításakor jobb,
ha a szolgálati pozíciókat nem szavazással
töltik be. Ennek több nyomós oka is van: (1)
Meghiúsítja a személyes versengést és azt,
hogy olyanok nyomuljanak, akiket csupán a
hatalom és a pozíció érdekel. (2) Az új szolgálati területek lassan és nyugodtan, a közfigyelemben tudnak kifejlõdni. (3) Az új tagok
gyorsabban be tudnak kapcsolódni. (4)
Szükség esetén könnyebben elmozdíthatók
azok, akik „nem váltak be”. A szavazás
mellõzése azt is lehetõvé teszi, hogy a Szent
Szellem vezetésére gyorsabban reagáljunk.
Egyszer azzal keresett meg egy asszony,
hogy szükségünk van egy imaszolgálatra.
— Egyetértek. — mondtam. — Te
leszel az!
Erre ezt kérdezte:
— Hát, nem kell valakiknek megválasztania vagy nincs szükség valamiféle jóváhagyó procedúrára?
Azt hitte, hogy elõször meg kell ugrania
a szintet.
— Természetesen nem. — feleltem.
— Tedd közzé az alakuló összejövetel
részleteit a faliújságon, és indítsd útjára.
Megtette.
Nem kellene arról szavaznunk, hogy
Krisztus testében valaki az Istentõl kapott
ajándékait használja. Gondolom te is látod,
mennyire radikális ez a megközelítés. A
gyülekezetekben általában a tagok végzik a
gyülekezet bürokratikus karbantartását
(adminisztráció), és a pásztornak kellene
végeznie minden szolgálatot. Nem csoda,
hogy a gyülekezet nem tud növeked. Ott
van a szûk keresztmetszet.
Az emberek hosszú távú szolgálatra motiválásának titka abban rejlik, hogy
jó gazda módjára legyenek érdekeltek a
szolgálati területükön. Engedd, hadd
hozzák meg saját döntéseiket az adott
terület vezetõi — anélkül, hogy a
gyülekezet vezetõsége lépten-nyomon
beleszólna a dolgok folyásába. Meg fog
lepni az emberek kreativitása, ha tekin-

téllyel ruházod fel õket, és mellé felelõsséget bízol rájuk. Az
emberek a felelõsségre felelnek. A legjobbat várd el tõlük, bízz
rájuk szolgálatot. Legyen számukra kihívás, legyen a kezükben
gyeplõ, legyen hitelük.
ÖSSZEGZÉS

Ebben a cikkben a gyülekezeti tagokról volt szó, nem a
gyülekezet fizetett munkásairól. Nekem nem tatszik a „laikus szolgálattevõ” kifejezés, mert úgy hangzik, mintha valami másodosztályú állampolgárságról lenne szó. Szeretnéd, ha szükség esetén egy
„laikus orvos” mûtene meg, vagy „laikus ügyvéd” védené ügyedet?
A biblikus gyülekezetben csak szolgálók léteznek. Ugyanazzal a
tisztelettel kell kezelnünk az önkéntes szolgálókat, mint a
gyülekezet fizetett stábját.
Mindig tartsd az emberek szeme elõtt a szolgálatról szóló látást.
Kommunikáld feléjük, hogy milyen fontos a szolgálatuk. Toborzáskor
helyezz nagy hangsúlyt a Jézus nevében való szolgálat egész örökkévalóságra kiható jelentõségének bemutatására. A látás motiválja az
embereket. A bûntudat és a nyomás elbátortalanítja õket. Segíts
nekik, hogy észrevegyék: befektetésük az egész örökkévalóságra
szól, és nincs fenségesebb ügy, mint Isten királysága.
A gyülekezetben hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy
az emberek ajándékaikkal valami jelentõs dolgot szeretnének
véghezvinni, hozzá akarnak járulni a közösség életéhez. Csodálatos
vitalitást, kicsattanó egészséget és dinamikus növekedést fog az a
gyülekezet megtapasztalni, amely mindezt átlátja, és minden egyes
tagjának lehetõséget biztosít a szolgálatban való részvételre.
Rick Warren
a Saddleback Valley Community Church
(Mission Viejo, Kalifornia, USA) alapító pásztora.

TÁRHÁZ
Te o l ó g i a i c i k k e k s o r o z a t a
ke r e s z t y é n v e z e t õ k s z á m á r a

Az amerikai ENRICHMENT c. magazin válogatásának magyar nyelvû kiadása

Ingyenes bemutató példányért
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.
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Te o ló gia

Anthony D. Palma

1. rész: Hermeneutika, ószövetségi ígéretek és alternatív terminológia

Ez a tanulmánysorozat felfedezni készül a Szent Szellembe való bemerítésre vonatkozó
pünkösdi tanítás aspesktusait.
Két összefüggõ témával foglalkozik: a megtérést követõ
megtapasztalással és a nyelveken szólás kísérõjelenségével. Az 1. rész alapvetõ hermeneutikai megfontolásokról, a
Szellemre vonatkozó ószövetségi ígéretekrõl és a Szellembe való bemerítés alternatív
terminológiájáról szól.
1
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HERMENEUTIKAI
MEGFONTOLÁSOK

A hermeneutikai kérdésekre fontos
odafigyelni, minthogy két okból is kapcsolódnak a Szellembe való bemerítés tanításához: (1) A fejlõdõ pünkösdi/karizmatikus/harmadik hullám mozgalom nem egységes a Szellembe való bemerítés értelmezésében. (2) (2) Hermeneutikai szempontból három forrásból is komoly kihívást intéztek a tannal szemben: (a) a megszûnést vallók, akik a rendkívüli ajándékok
elsõ század utáni megszûnése mellett érvelnek; (b) a megszûnést elutasítók (folytonosságot vallók), akik nem tagjai a mozgalomnak, akik elfogadják a rendkívüli ajándékok folytonosságát, viszont elutasítják a Szellembe való bemerítés pünkösdi
értelmezését; (c) néhány mozgalmon belüli írásmagyarázó, aki megkérdõjelezi a
tan hermeneutikai érvényességét.
Az alábbi elõfeltevések és kulcsfontosságú hermeneutikai tételek vezéreltek a
sorozat megírásában. Röviden tárgyaljuk
õket, mint a sorozat többi részének megértéséhez szolgáló hátteret és vázat.2 A
pontok nem feltétlenül tükröznek fontossági sorrendet, nincsenek logikai sorrendbe rendezve. Van némi átfedés közöttük,
illetve átmenet egyikbõl a másikba.
1. A teljes Szentírás Istentõl ihletett.
A Szent Szellem, az isteni szerzõ nem
kerül önmagával ellentmondásba a Szentírásban. Éppen ezért egyik bibliai írás vagy
író nem mond ellent a másiknak.
2. A bibliai teológia helyes értelmezésének kell vezérelnie a Szentírás magyarázatát. A bibliai teológia meghatározása
eltérõ lehet, de a lényege az, hogy a tanításoknak a bibliai szövegbõl kell származniuk, nem pedig abba kell belemagyarázni
õket.
3. Egy adott bibliai írót a saját viszonyai között kell értelmezni. Egy páli sémát
nem szabad Lukácsra vetíteni, sem Lukácsét Pálra. Mivel a Biblia nem rendszeres
teológiai mû, különbözõ bibliai szerzõk
olykor a hasonló terminológiát eltérõ

jelentéssel is használhatják. Illusztráció: A Szent Szellem befogadásának különbözõ árnyalatait láthatjuk Lukácsnál, Pálnál
és Jánosnál. Mit értenek egyen-egyenként az általuk használt
kifejezésen?
4. Különbözõ bibliai szerzõk gyakran mást hangsúlyoznak. János
evangéliuma például Krisztus istenségét emeli ki; Pál a hit általi
megigazulást hangsúlyozza; Lukács (úgy az evangéliumában, mint
az Apostolok Cselekedeteiben) a Szent Szellem szolgálatának dinamikus voltára összpontosít. Mivel Lukács a Szellem munkájának
eme területe köré épít, fontos megérteni, mit mond róla.
5. Miután egy bibliai szerzõt megértettünk elõször a saját
jogán, tanítását össze kell vetni a többi szerzõével és az egész
Szentírással.
6. A látszólag összeegyeztethetetlen különbségek általában kiegészítik egymást, nem pedig ellentmondanak egymásnak. Mi az
adott szerzõ nézõpontja? Például Jakab valóban ellentmond Pálnak
a hit és a cselekedetek viszonyára vonatkozóan? Vagy talán a téma
felhozásának oka vezérli kijelentéseit, és annak fényében kell értelmeznünk azokat? Pál és Lukács valóban ellentmondanak egymásnak
a Szent Szellem munkáját illetõen?
7. Lukács írásai a történetírás irodalmi mûfajához tartoznak.
A Cselekedetek könyve azonban több mint a korai egyház története.
A legújabb teológiatudomány éppúgy tekinti Lukácsot teológusnak
a saját jogán, mint történésznek. A történetírást teológiája bemutatásának eszközeként használja.
8. Az utóbbi években széles körben elfogadottá vált a szentírásértelmezés történet–kritikai módszerének keretein belül a szerkesztéskritika tudományága. Ennek alapvetõ feltevése az, hogy a bibliai
szerzõ voltaképpen szerkesztõ, és írása a teológiáját mutatja be.
Fogja a rendelkezésére álló anyagot, és úgy alakítja, hogy az elõre
meghatározott teológiai szándékokat tükrözzön. A szerkesztéskritika alapváltozata legitim és szükséges vállalkozás. Radikálisabb változata azonban lehetõvé teszi a szerzõ számára, hogy változtasson
a tényeken, és akár kitalált történettel álljon elõ, amit aztán tényszerûen bemutathat teológiai céljai érdekében. Bemutatjuk, hogyan is
mûködik ez: Pál nem kérdezhette meg az efézusi férfiakat, hogy
„Miután hittetek, megkaptátok-e a Szent Szellemet?” (Cselekedetek
19:2; saját fordításom), ugyanis azt tanítja a leveleiben, hogy aki
hisz, az akkor be is fogadja a Szent Szellemet. Ezért Lukács vagy
kitalálta ezt az esetet, vagy pedig megmásította Pál szavait, hogy az
elbeszélés az õ (Lukács) értelmezését tükrözze a Szent Szellem
munkájára vonatkozóan. A szerkesztéskritika ezen radikális formája
elfogadhatatlan azok számára, akik komolyan veszik a Szentírás
isteni ihletettségét. A felügyeletet gyakorló Szent Szellem nem
engedi meg a bibliai szerzõnek, hogy tényként tüntessen fel olyat,
ami valójában nem is történt meg.
9. A történetírás természeténél fogva szelektív és szubjektív, és
az író nézõpontja és részrehajlása nagyban befolyásolja. Így van ez
9

a Cselekedetek könyvével is, azzal a kikötéssel, hogy Lukács történetírása végsõ soron nem a sajátja, hanem a Szent Szellemé.
10. Az elbeszélõ teológia a hermeneutikában egy viszonylag új
keletû megközelítés. Ennek az egyik területét elbeszélõ analógiának
nevezik. Ennek alkalmazásánál az író meghívja az olvasót hasonló
történetek összehasonlító tanulmányozására, hogy felfedezzen valamiféle mintát vagy ismétlõdést, mint például visszatérõ témákat,
kifejezéseket.3 Az elbeszélõ teológiának ez az analógiai területe
szorosan kapcsolódik a Szellembe való bemerítés értelmezésének
hagyományos pünkösdi megközelítéséhez, amely a Cselekedetek
könyve elbeszéléseire épül.
11. Az egyik ellenvetés a Szellembe való
bemerítés pünkösdi értelmezésével szemben az,
hogy történelmi példán alapszik, ami — mondják
— nem használható fel arra, hogy tanítást
alapozzanak rá. E nézet szerint igaz lehet az,
hogy Lukács a Szent Szellem újjászülõ munkáját
követõ újbóli megtapasztalásáról számol be, és
még az is, hogy ez az élmény magába foglalja a
glosszoláliát, miközben tantételt alkotni ebbõl
nem helyénvaló. Más szavakkal, az elbeszélések
leíró jellegûek, nem pedig elõíró értelmûek,
minthogy nincs olyan tétel, ami azt állítja, hogy a
tanítványok megtapasztalása minden hívõre
vonatkoznék.
Az indukció azonban a logika legitim formája.
Arról szól, hogy általános következtetést vonhatunk le egyes esetek vagy kijelentések tanulmányozásából. Hogyan is lehetne máskülönben
igazolni a Szentháromság vagy a lényegi egység
tanát — azaz, hogy Krisztus éppúgy teljesen
ember, mint teljesen Isten, és mégis egy személy.
Az Újszövetségnek nincs tételszerû állítása ezen
tanok egyikérõl sem. Éppen ezért legitim a Cselekedetek könyve
eseteinek induktív tanulmányozása kumulatív teológiai tanulságuk
meghatározása céljából.
Egy kritikusok által gyakran felhozott ellenvetés az, hogy ha
ragaszkodunk a Szent Szellem megtérés utáni megtapasztalásának
történeti példájához, akkor következetesen át kell vennünk például
azt a gyakorlatot is, hogy összeadjuk minden vagyonunkat, vagy
sorsvetéssel hozunk döntéseket. Azonban Isten sehol sem mondta a korai egyháznak, hogy ezeket tegye, nem is ösztönözte õket
erre, de még csak visszatérõ mintáját sem látjuk. Ezek olyan cselekedetek voltak, amelyeket saját maguktól gondoltak ki és vittek
véghez emberek. Azt azonban megparancsolta Jézus a tanítványainak, hogy várják meg, amíg beteljesednek Szent Szellemmel.
Ráadásul a Szent Szellemmel történõ beteljesedés isteni tett, nem
pedig emberi.
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12. Egy másik ellenvetés a pünkösdi
állásponttal szemben a szerzõi szándékon
alapul. Felteszik a kérdést: Mi volt Lukács
célja/ szándéka a Cselekedetek könyve
megírásával? A válasz, amit adnak: az,
hogy beszámoljon az evangélium római
világban való elterjedésérõl, nem pedig a
Szellembe való bemerítés tanítása. De hát
hogy értelmezhetõ az evangélium terjedése a mögötte álló hajtóerõ — a Szent

Szellem ereje — nélkül? A Cselekedetek
könyve 1. fejezetének 8. verse a könyv
összefoglalója dióhéjban. Az igevers két
fõ tagmondata összetartozik, és nem
választható el egymástól: „erõt kaptok” és
„tanúim lesztek”. Ha a megbízás, hogy
„menjetek el szerte az egész világba”
még mindig érvényes, akkor az erõ vétele
is ugyanúgy történik, mint ahogy Jézus
megígérte.
13. Az elõzõ ellenvetéssel rokon az a
gondolat, hogy a Cselekedetek könyvének
csak bizonyos reprezentatív csoportjai
élték át a Szent Szellem különleges megtapasztalását, hogy bemutassák az evan-

gélium terjedését és egybefoglaló jellegét:
jeruzsálemi zsidók (2. rész), samáriaiak
(8. rész), pogányok (10. rész), Bemerítõ
János tanítványai (19. rész). Számos kritika éri ezt az álláspontot: (1) Pál megtérése utáni, a Szent Szellemmel való beteljesedéssel kapcsolatos személyes átélését
(9:17) figyelmen kívül hagyják. Ez nem
egy csoportos élmény része volt. (2) Nem
találkoztak volna a korai igehirdetõk
Bemerítõ János egyetlen tanítványával
sem a Cselekedetek 2. és 19. fejezete közötti húszéves idõszak alatt? (3) (3) Továbbá azok a férfiak csakugyan János tanítványai voltak? Vagy Jézus tanítványai
voltak, akiknek további tanításra volt
szükségük?4

A SZENT SZELLEM
ÓSZÖVETSÉGI ÍGÉRETE

Az Ószövetség nélkülözhetetlen bevezetés a Szent Szellembe való bemerítés
megvitatásához. Pünkösd napjának eseményei (Cselekedetek 2) Isten évszázadokkal korábban adott ígéreteinek csúcspontját jelentették az új szövetség létesítésére vonatkozólag, s ugyanakkor a
Szent Szellem korszakát is jelezték. Két
igeszakasz különösen kitûnik: Ezékiel
36:25–27 és Jóel 2:28–29.
Az ezékieli igeszakasz arról szól, hogy
meg lettünk hintve tiszta vízzel, és így
megtisztultunk minden szellemi szennytõl. Majd úgy folytatja, hogy az Úr elveszi a kõszívet népétõl, és „új szívet” ad
nekik, valamint „új szellemet” is ad beléjük. A Szent Szellem bennünk lakozása az
az eszköz, amely által ez megvalósul: „Az
én lelkemet adom belétek” (27. vers). Ez
azt fogja eredményezni, hogy „rendelkezéseim szerint éljetek”, és „törvényeimet
megtartsátok és teljesítsétek.”
Ez az ígéret világosan összefügg az újjászületés újszövetségi fogalmával. Pál a
Szent Szellem általi „újjászülõ és megújító
fürdõrõl” beszél (Titusz 3:5); Jézusnak azt
a kijelentését visszhangozza, hogy szüksé-

ges „víztõl és Lélektõl” születni (János 3:5). Az újjászületéssel megvalósuló átváltozás megváltozott életvitelt eredményez, amit a Szent
Szellem bennünk lakozása tett lehetõvé. A Szent Szellem ott lakik
minden hívõben (Róma 8:9,14–16; 1 Korinthus 6:19), ennélfogva
a Szent Szellem nélküli hívõ gondolata igen csak ellentmondásos.
Jóel próféciája meglehetõsen különbözik Ezékielétõl. Nem beszél belsõ
átváltozásról, megváltozott életvitelrõl vagy a
Szent Szellem bennünk
lakozásáról. Ehelyett azt
mondja az Úr: „Kitöltöm
majd lelkemet minden
emberre.” Az eredmény
drámai lesz; akik részesülnek benne, prófétálni fognak, álmokat és látomásokat látnak. Ez a prófécia
Mózes kívánságát idézi
fel: „Bárcsak az Úr egész
népe próféta volna, és
nekik is adná lelkét az
Úr!” (4 Mózes 11:29).
A Jóel próféciája és Mózes
kívánsága közti párhuzam
félreérthetetlen. Ezékiel próféciájától eltérõen itt egészen más eredménye van a Szent Szellem tevékenységének; természetét tekintve
drámai és karizmatikus. A Szellem elsõsorban azért árad ki Isten
népére, hogy prófétáljanak. Ez nyilvánvaló Péter pünkösdi prédikációjának jóeli idézetébõl (Cselekedetek 2:16–21). Péter beszúrja
még az idézet közepére: „és õk is prófétálnak” (18. vers), megismételve és aláhúzva, hogy „prófétálnak fiaitok és leányaitok” (17.
vers). Pünkösd napján a tanítványok „megteltek Szent Szellemmel”;
nem születtek újjá ennek az élménynek a hatására.
Az ezékieli és jóeli prófécia közti lényegi különbségeket alapul
véve levonhatjuk-e azt a következtetést, hogy a Szent Szellemnek
két külön történelmi alkalommal kellett eljönnie? A válasz természetesen: nem. Helyesebb, ha a Szent Szellemre vonatkozó
egyetlen átfogó ígéretrõl beszélünk, amely magába foglalja mind
azt, hogy lakozást vesz Isten népében, mind pedig azt, hogy erõvel felruházza/betölti õket. Ez két külön vetülete a Szent Szellem
azon munkájának, amelyrõl az új korszakra vonatkozó ígéret szól.
A Szent Szellemrõl szóló ígéret nem teljesedett be teljes mértékben pünkösd napja elõtt (Cselekedetek 2). Azonban Jézusnak a Szent
Szellem ereje általi szûztõl való születése volt az új korszak hajnala.
A Szent Szellem kitöltetése õrá abban az idõben, valamint az õ földi
szolgálata során rajta keresztül megnyilvánuló tevékenysége (Máté
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3:16; Lukács 4:18–19; Cselekedetek 10:38–39) szolgál példaként
minden hívõ számára, akinek az Úr az Ószövetségben megígérte,
hogy a Szent Szellem bennük lakozást vesz, és felruházza õket
erõvel.

A SZELLEMBE VALÓ BEMERÍTÉS
TERMINOLÓGIÁJA

A Cselekedetek könyve több mint hetven alkalommal tesz említést
a Szent Szellemrõl. Mivel beszámol a Szellem eljövetelérõl, és példákkal szolgál arra, hogy hogyan találkozott a Szellem emberekkel, mi
sem természetesebb, mint ebben a könyvben sajátos terminológiát
keresni a Szellembe való bemerítésre. Az alábbi, egymással felcserélhetõ kifejezések fordulnak elõ:
• Szellembe bemeríttetni (1:5; 11:16);
• A Szellem eljövetele vagy leszállása (1:8; 8:16; 10:44;
11:15; 19:6);
• A Szellem kitöltetése (2:17–18; 10:45);
• Az Atya ígérete (1:4) — az Atya adta az ígéretet;
• A Szellem ígérete (2:33,39) — a Szellemre vonatkozik az
ígéret;

• A Szellem ajándéka (2:38; 10:45;
11:17) — a Szellem az ajándék; •
Isten ajándéka (8:20) — az
ajándék Istentõl van;
• Befogadni a Szellemet (8:15–20;
10:47; 19:2);• Megtelni Szellemmel (2:4; 9:17).
Ha a gyakoriságot vesszük alapul, a
„bemeríttetni a Szent Szellembe” kifejezés
fordul elõ a legtöbbször, és megtalálható
mindegyik evangéliumban (Máté 3:11;
Márk 1:8; Lukács 3:16; János 1:33).
A „megtelve Szellemmel” gyakran elõfordul, de tágabb jelentése van, amit majd
késõbb tárgyalunk ebben a sorozatban.
A „Szent Szellembe való bemerítés”,
a „Szellembe bemeríttetni” igei szókapcsolat fõnévi megfelelõje nem fordul elõ az
Újszövetségben, de az egyszerûbb kifejezés és azonosítás kedvéért gyakran
használjuk helyette. A szellemkeresztség
kifejezés is jól használható.

A nehéz döntés súlya alatt
a vezetôség inkább még alszik a dologra egyet...
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Egyik kifejezés sem fedi le teljesen
mindazt, ami hozzá tartozik a megtapasztaláshoz. A kifejezésekhez nem kell betû
szerint ragaszkodni; ezek csupán a bibliai
szerzõk kísérletei arra, hogy érthetõbbé
tegyék a megtapasztalás jelentõségét. Az
ilyen kifejezések például, mint bemerítve,
megtelve, kiárasztva, azt hangsúlyozzák,
hogy ez egy olyan átélés, melyben a hívõt
teljesen uralma alá keríti vagy elárasztja a
Szent Szellem. Egyebek mellett ez az
esemény magasabb szintre emeli, fokozza
a már bennünk lakozó Szent Szellem
munkáját.

A SZENT SZELLEM ÁLTAL
ÉS A SZENT SZELLEMBE
BEMERÍTVE

Különbséget tesz-e az Újszövetség a
Szent Szellem általi és a Szent Szellembe
történõ bemerítkezés között? Hét olyan
igeszakasz van, amely egyaránt tartalmazza a ’bemerít’ igét és a ’Szent Szellem’
vagy ’Szellem’ fõnevet. Vajon ezek közül
mindegyik ugyanazt tanítja a két kifejezés
kapcsolatáról?
Nem fordul elõ a „Szellem bemerítése”
kifejezés. Az újszövetségi szerzõk soha
nem beszélnek a Szent Szellem keresztségérõl. A kifejezés kétértelmû, és a Szent
Szellem kétféle megtapasztalásának
bármelyikére használható. Az egyik a
Szellem általi bemerítés, amely beszerkeszt
bennünket Krisztus testébe. A másik a
Szellembe történõ bemerítés, amely a szolgálathoz szükséges erõvel ruház fel.
Szellembe bemerítve. A pünkösdi megtapasztalás, ha helyesen akarjuk megnevezni, „bemerítés a Szent Szellembe” (a
görög ’en’ prepozícióval; Máté 3:11; Márk
1:8; Lukács 3:16; János 1:33; Cselekedetek 1:5; 11:16; lásd még Lukács 24:49;
Cselekedetek 1:8). Ez az elnevezés adja
vissza a legvilágosabban a görög eredetit
és közvetíti a legmegfelelõbben a megtapasztalás jelentõségét. Két okból is elõnyben részesítendõ.

Elõször is, az ’en’ elöljáró szócska a legsokoldalúbb prepozíció
az Újszövetségben, és a szövegkörnyezettõl függõen sokféleképpen fordítható: -ban, -ben, -val, -vel, által, között, belül. Az utolsó kettõt kizárhatjuk, mint ami egyáltalán nem illik egyik általunk
tárgyalt igeszakaszba sem. Kizárhatjuk az ’által’-t is az evangéliumok és a Cselekedetek könyve igeszakaszaiban, minthogy Jézus
az, aki bemerít, nem pedig a Szent Szellem. Jézus merít be Szent
Szellembe.
Másodszor, a ’-ban, -ben’ elõnyt élvez a ’’-val, -vel’-lel szemben, mert az ábrázolja képileg a bemerítést. A ’baptidzó’ ige jelentése ’bemerít’ vagy ’bemárt’. Furcsa lenne azt mondani, hogy „Õ
fog bemeríteni (vagy bemártani) titeket a Szent Szellemmel.” Természetesebb úgy visszaadni, hogy „a Szent Szellembe.” A „Szent
Szellembe” elõnyben részesítését támasztja alá a vízbe történõ
bemerítésre utaló analógia is, ami vízben zajlik.
A ’-ban, -ben’ elõnyben részesítése, mint ami az evangéliumi és
a Cselekedetek könyvében található igeszakaszok pontos fordítása,
egyáltalán nem jelentéstani szõrszálhasogatás. A Szent Szellembe
történõ bemerítés természetének helyes értelmezését tükrözi,
kihangsúlyozva, hogy ez egy olyan megtapasztalás, amely során a
hívõ teljesen belemerül a Szellembe.
A Szellem által bemerítve. A Szent Szellembe történõ
bemerítést meg kell különböztetni attól, amikor a Szent Szellem
merít be Krisztus testébe (1 Korinthus 12:13).5 Ugyanaz az ’en’
prepozíció szerepel ebben a versben is, melynek elsõ része így
hangzik: „Hiszen egy Lélek által (en) mi is mindnyájan egy testté
kereszteltettünk.” Az ’által’ úgy jelöli meg a Szent Szellemet, mint
aki az eszköz, amelyen keresztül a bemerítés megvalósul. Az a
megtapasztalás, amelyrõl Pál beszél, különbözik a Bemerítõ János,
Jézus és Péter által említett élménytõl, amelyrõl a hat másik igeszakaszban olvasunk.
Az igeszakaszoknak két tárgyalt csoportja (hat szakasz az
evangéliumokban és a Cselekedetek könyvében, valamint egy szakasz az 1 Korinthusban), néhány hasonló kifejezést tartalmaz.
Vitatható azonban az ahhoz való ragaszkodás, hogy csupán azért,
mert bizonyos szókapcsolatok elõfordulnak különbözõ igeszakaszokban, fordításuk és jelentésük ugyanaz legyen minden esetben.
A hasonlóságokat leszámítva, az igeszakaszok két csoportja között
kevés a közös pont. Például Pál beszél az egy Szellemrõl. Nem a
teljes kétszavas megnevezést használja (Szent Szellem). Arról
beszél, hogy „egy testbe” meríttettünk be. Továbbá az „egy
Szellembe (en)” elöljárós szerkezet megelõzi a ’bemerít’ igét.
Az összes többi igeszakaszban az ige után áll (az egyedüli kivétel
a Cselekedetek könyve 1:5, ahol — némelyek számára különös
módon — a ’Szellem’ és a ’Szent’ közé kerül).
A szövegösszefüggés gyakran meghatározza, hogyan fordítunk
le egy adott szót vagy kifejezést. Éppen ezért látnunk kell, hogyan
használja Pál az olyan kifejezéseket, mint az „egy Szellem által”.
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A négy ilyen szókapcsolatot is magában foglaló közvetlen szövegkörnyezetet meghatározónak kell tekintenünk.
A Korinthusiakhoz írott elsõ levél 12:3 azt írja, hogy „senki
sem mondja: ‘Jézus átkozott’, aki Isten Lelke által (en) szól; és
senki sem mondhatja: ’Jézus Úr’, csakis a Szentlélek által
(en)”. A 9. vers, melyben Pál folytatja a kegyelmi ajándékok
felsorolását, ezt írja: „Egyik ugyanattól (en) a Lélektõl a hitet,
a másik ugyanazon Lélek által (en) a gyógyítások kegyelmi
ajándékait.” Ez az utóbbi kifejezés megegyezik azzal, ami a
13. versben szerepel, azzal az egy kivétellel, hogy a görög
szöveg tartalmazza az „a” névelõt. Minden ilyen esetben,
mikor a közvetlen szövegkörnyezetben az „en” szócska kapcsolódik a Szent Szellemhez, a fordításban az „által” szó
sokkal kézenfekvõbb, és minden más verziónál könnyebben
érthetõ. Ráadásul a teljes fejezet a Szent Szellem
tevékenységérõl szól. Éppen ezért az „egy Szellem által”
értelmezés részesítendõ elõnyben.
Ezt a fogalmat némileg másképp említi a Róma 6:3, mely
arról beszél, hogy „Krisztus Jézusba kereszteltettünk”. A Galata
3:27 is arról ír, hogy „Krisztusba keresztelkedtetek meg”. Ez a
keresztség különbözik attól, amit Bemerítõ János, Jézus, és Péter
említ az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben.
Bemerítõ János szerint Jézus az, aki Szent Szellemmel merít. Pál
szerint a Szent Szellem az, aki Krisztusba, illetve Krisztus testébe
merít be. Ha nem teszünk ilyen megkülönböztetést, az a furcsa
képzetünk támad, hogy Krisztus Krisztusba keresztel.

VÉGJEGYZET
1. A 2. rész foglalkozik majd az egymásutániság
kérdésével. A 3. rész taglalja a nyelvek,
mint szükséges kísérõjelenség témáját.
A 4. rész a Szellembe való bemerítés célját
tárgyalja, valamint a ’Szent Szellemmel teljesnek
vagy megteltnek lenni’ átfogó terminológiáját.
2. A klasszikus pünkösdi hagyományt követõ
tudósok jól és hosszasan írtak errõl a területrõl.
Megemlítek néhányat: French L. Arrington,
Donald A. Johns, Robert P. Menzies,
William W. Menzies, Douglas A. Oss,
Roger Stronstad.
3. Az elbeszélõ teológia további tárgyalásához
lásd Douglas A. Oss, “A Pentecostal/Charismatic
View,” az „Are Miraculous Gifts for Today?” c.
kiadványban; szerk.: Wayne A. Grudem,
(Grand Rapids, Michigan, USA; Zondervan
Publishing, 1996), 260–262.o.;
valamint Donald A. Johns, “New Directions
in Hermeneutics,” Initial Evidence,
szerk.: Gary B. McGee,
(Peabody, Massachusetts, USA; Hendrickson
Publishing, 1991), 153-156.o.
4. Ezt a témát a 2. rész tárgyalja.
5. A klasszikus pünkösdi hagyományt követõ
tudósok némelyik köztiszteletnek örvendõ

Összegzés: A Szent Szellem általi és a Szent Szellembe való
bemerítkezés megkülönböztetése nem tudható be pünkösdi
hermeneutikai elfogultságnak. Az 1 Korinthus 12:13 legfõbb
fordításaiban az „en” szócska értelmezésének összehasonlítása
még a nem-pünkösdi bibliatudósok körében is az „által” szóval
fordítás tudatos elõnyben részesítését tükrözi. A következõ fõbb
(angol nyelvû) bibliafordítások használják az „által” szót: King
James Version, New King James Version, New American Standard
Bible, New International Version, Revised Standard Version, The
Living Bible, Today’s English Version, The New Testament in
Modern English.
Élesen elkülönülnek az egyes bemerítések céljai. A Krisztusba
vagy a Krisztus testébe veló beszerkesztés, illetve bemerítés az
1 Korinthus 12:13-ban található. Ez más, mint a Szent Szellembe való bemerítkezés, amelynek az elsõdleges célja, hogy erõt
kapjunk (Lukács 24:49; Cselekedetek 1:8).
Anthony D. Palma
már régóta az Assemblies of God
amerikai pünkösdi felekezet oktatója
(Springfield, Missouri, USA)
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képviselõje a ’-be’ fordítást részesíti elõnyben,
és fordításukban a mondat a Szellembe történõ
pünkösdi bemerítést jelenti.

A

modern

Te o ló gia

Howard L. Young

igehírdetés

újszövetségi alapelvei

Az õsegyház igehirdetése a legtökéletesebb példa az evangélium hatékony és dinamikus közlésére. A Szellemmel teljes prédikálás erõteljes szerepe világosan kirajzolódik, ahogy a Gyülekezet megvetette lábát
ellenséges környezetében.
A Gyülekezet legelsõ tevékenysége Pünkösd napján a prédikálás volt (Cselekedetek
2:14-41). A prédikálás maradt továbbra is
az eszköz az emberek felszólítására, hogy
hit által találkozzanak az élõ Krisztussal
(Róma 10:12-17).
Minden apostoli igehirdetés az igazság
új és friss módon történõ közlése volt. Holland így fogalmaz: „Péter pünkösdi beszéde
új dimenziójú igehirdetés volt. A keresztyén
Egyház azon a napon született meg, és
megkezdõdött Jézus ígéretének beteljesedése, miszerint Õ Szellemben és erõben a tanítványok között lesz, bárhol is hirdetik az Õ Igéjét.”1 A Szellemmel teljes
prédikálásra jellemzõ szellemi élet és gazdagság miatt ezrek válaszoltak a Gyülekezet
szolgálatára (Cselekedetek 2:40-41).
Az elsõ század erõtõl és élettõl duzzadó
prédikálása sem gátolta meg az evangéliummal szembeni ellenállást. Sõt, a prédikálás
támadó jellege miatt a tanítványok idõnként
konfliktusba kerültek napjaik vallásaival. A
keresztyénség igazságainak prédikálását az

emberek gyakran az elsõ század társadalmi-vallási életébe való betolakodásnak tekintették. Amikor a tanítványokat Jeruzsálem vénei elé hurcolták a prédikálásuk miatt, a vád félreérthetetlen volt: „betöltitek egész
Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az
embernek a vérét” (Cselekedetek 5:28). Az „akarjátok” szó görög
megfelelõje azt a tervet és eltökéltséget jelöli, hogy az egyes embereket
tegyék felelõssé azért, hogy az emberiség halálra ítélte az Isten Fiát. A
tanítványok nem tagadták a vádat (Cselekedetek 3:15-16; 5:29-32).
Az állandó zaklatás nem térítette el az õsegyházat a prédikálástól
(Cselekedetek 4:21; 5:17-20). Az elsõ század prédikátorait, akiket az
evangélium döbbenetes természete és isteni küldetéstudat hajtott, nem
lehetett lebeszélni feladatukról (Cselekedetek 5:42). A meggyõzõ
erejû prédikálás és az evangélium tanítása még a nehéz körülmények
között is elsõdleges tevékenység maradt az elsõ századi prédikátorok
számára (Cselekedetek 6).
Az elsõ században az erõvel felruházott igehirdetés állt a Gyülekezet
terjeszkedésének élvonalában. Egész városok mozdultak Isten felé,
ahogy az apostolok hirdették az evangéliumot, és azt csodákkal erõsítették meg (Cselekedetek 8:4-8; 9:32-35; 13:44). És annak ellenére,
hogy üldözés támadt, az ilyen korai igehirdetést szinte mindig nagy
számban kísérték megtérések. Akár az íjból kilõtt valódi nyílvesszõ, az
evangélium igazsága beletalált a célba a vallásosságtól, pogányságtól,
intellektualizmustól és szellemi vakságtól megkötözött emberek
életében.
Mi tette kedvessé ezeket a korai prédikátorokat a tömegek
szemében? Mi tette õket képessé arra, hogy erõvel és hatalommal szóljanak a hallgatósághoz? Mi adott nekik erõt arra, hogy meggyõzõ erõvel lépjék át a kulturális és intellektuális határokat, és az evangéliumot
elvigyék a gondolkodó görög elmék számára éppúgy, mint a barbároknak? Az újszövetségi igehirdetés lényegi megértése segítségére
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lehet a modern prédikátornak olyan prédikációk elõkészítésében és
átadásában, amelyek válaszra késztetik a hallgatókat. Az elsõ századi
prédikálásnak legalább három összetevõjére érdemes odafigyelnünk: az
igehirdetés szerepére, az igehirdetés tartalmára és az igehirdetés természetére.
A prédikálásnak szánt szerep az volt, hogy ez legyen a legjelentõsebb módszer Jézus parancsának betöltésére, hogy tanúk legyünk
(Cselekedetek 1:8). A Szellemmel teljes igehirdetés volt a Szent
Szellem legelsõ, pünkösdi kitöltetését követõ elsõ esemény (Cselekedetek 2). Jézus elkezdte szellemi erõben fölépíteni az Õ gyülekezetét, és
a prédikálás jelzi ennek a folyamatnak a kezdetét. Lukács feljegyezte,
hogy „elõállt Péter... felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk” (Cselekedetek 2:14). Péter prédikációjának a nézelõdõk kíváncsi
kérdezõsködése és alaptalan bírálata szolgált kiindulópontul (6-13.
vers). Péter pünkösdi prédikációja, amely tele volt a Jézus megváltói
mûvére vonatkozó igei utalásokkal, és amelyet a Szent Szellem hatalmas erõvel ruházott fel, háromezer embert nyert meg Krisztusnak.
Péter prédikációja nem került teljes terjedelmében feljegyzésre.
Lukács utal arra, hogy Péter sok más dolgot is mondott még (Cselekedetek 2:40). Mindenesetre ez az erõteljes prédikáció azzal a
szenvedélyes kéréssel zárult, hogy „szabaduljatok meg végre ettõl
az elfajult nemzedéktõl”. Ez a prédikáció prófétikus módon igazolta a pünkösdi eseményeket, és alátámasztotta Jézus halálát és feltámadását, ugyanakkor szembesítette a hitetleneket azzal, hogy szükségük van a megmenekedésre egy szellemileg csõdbe ment társadalom romboló befolyásától. A prédikálás volt Isten eszköze az
életet átformáló igazság bemutatására.
Maga az a tény, hogy a prédikáció szerepe szembesíteni az
embereket Isten igazságával, és hívni õket az Istennel való kapcsolatra, kényes, ha ugyan nem ellentmondásos tevékenységgé teszi a
prédikálást. Nem mindenki vágyik arra, hogy a menny szent
Istenének hangját meghallja. Az elsõ századi prédikálás nem egy
helyen felborzolta a kedélyeket. Az apostolok prédikálása és
Szellemmel teljes módszerei mély szakadásokat okoztak Jeruzsálem
vallási köntösén.Erõteljes szolgálatuk vonzotta a tömegeket és a
bírálatokat is (Cselekedetek 4:13–21; 5:17–18).
A bátor és szenvedélyes prédikálás hatékonyan mutatja be az
igazságot, viszont azt is el kell ismerni róla, hogy ez a szellemi
átformálódás alapja. Az igazság prédikálására lehet úgy is tekinteni,
mint ami betolakodás egy egyén életstílusába, ugyanakkor ez a
Szellem eszköze arra, hogy meggyõzzön a bûnrõl, és megtérésre
vezessen.
Az újszövetségi prédikátorok hitték, hogy a prédikálás olyan
esemény, amin keresztül Isten életeket formál át. Péter rámutatott,
hogy az emberek újjászülethetnek „nem romlandó, hanem romolhatatlan magból... Isten élõ és maradandó igéje által” (1 Péter
1:23). Hogyan gyakorol hatást Isten Igéje az egyén életére? „Ez —
mondja Péter — az a beszéd, amelyet hirdettek nektek” (25. vers).
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Isten igazságának hirdetése az eszköz az
egyén megváltásában.
Az elsõ tizenkét apostol kétségkívül
rengeteget prédikált az elsõ századi
gyülekezet számára. Sajnos a tényleges
prédikációikról nem sok feljegyzés maradt
ránk. Az Apostolok cselekedeteirõl írt
könyv tartalmaz néhány részletet Péter
prédikációiból. Úgy tûnik, lényegre törõ
és sürgetõ stílusban prédikált. Konkrét
példákat, kifejezõ igéket használt, és
ószövetségi szakaszok idézésével magyarázta a jelen történéseit.
Ami Pál prédikálását illeti, bõséges
anyag áll rendelkezésünkre. A Cselekedetek könyvében legalább vázlatosan szerepel az efézusi vénekhez, a jeruzsálemi
zsidókhoz, Félixhez, Heródes Agrippához
intézett beszéde, és végül a Rómában
elhangzott üzenete is. Pál leveleit is
tekinthetjük az írásos prédikációanyagok
egyik forrásának. Pál szolgálatában
elsõdleges helyet kapott az igehirdetés.
Megtérése után a legelsõ dolga az volt,
hogy a zsinagógában elkezdett prédikálni,
és abba se hagyta egészen római
mártírhaláláig.
Pál olyan ember volt, aki egyedülálló
módon felkészíttetett nagy történelmi pillanatára. Pál prédikálásának és írásainak
tartalmából megérthetjük, hogyan használ
Isten egy kiválasztott edényt arra, hogy
egy egész nemzedékhez szóljon. Pál
különleges háttere — születése szerint
héber, állampolgársága szerint római, kulturálisan pedig görög — lehetõvé tette,
hogy hatékonyan hirdethesse az evangéliumot a nyugati világban.
Ahogyan Krisztusról prédikált, az
legalább annyira irrelevánsnak tûnt a hellén világban, mint a mi prédikálásunk
tûnik a miénkben. Pál képessége azonban
a Szent Szellem kenetével és Krisztus
megváltó erejével együtt elérte, hogy a
keresztyénség állításai olyan formában
kerüljenek az akkori idõk görög elméi elé,
amely kívánatossá teszi az általuk
képviselt igazságot.2

A prédikátor hátterének és képzésének
végsõ soron bele kell épülnie az üzenetébe.
Pál alapos ószövetségi felkészültsége alapul
szolgált ahhoz, hogy a Szellem kijelentse
Isten Krisztus által véghezvitt megváltó
mûvét. Pál azonnal elkezdhette prédikálni
Krisztust, mert tisztában volt sok konkrét
utalással a Szentírás Messiására vonatkozóan. Pál teológiája Krisztusról erõteljes
módon formálódott, ahogy a Szent Szellem
kijelentette neki Krisztus által kibontakozó
tervét (Kolossé 1:24–29). Mire Pál megírta
a római levelet (i.sz. 56 körül), a megbékéltetés, megigazulás és megszentelés nagy
témái már állandósultak a prédikálásában.
Bár Péter háttere és képzettsége jelentõsen különbözött Pálétól, témái megegyeztek Pál témáival. Péter pünkösdi prédikációja az elsõ századi prédikálás elsõ példája. A prédikáció teljes tartalma nem került
feljegyzésre (Cselekedetek 2:40), de legfõbb vonásait gondosan leírta Lukács. Péter
a Szellem kiáradásáról szóló magyarázattal
kezdte üzenetét, és azzal a kéréssel zárta,
hogy az emberek meneküljenek nemzedékük romlottságától. Péter a jeruzsálemi zsidókat vádolta Krisztus haláláért; biztosította
a tömeget arról, hogy az Írások szerint Isten
feltámasztotta Jézust a halálból; aztán hallgatói szemét felemelte Isten jobbjára, ahol
Jézus ült, és ahonnan kiárasztotta Szellemét
a Gyülekezetre. Tulajdonképpen Péter prédikációja tartalmazta Krisztus evangéliumának lényegét.
Fontos, hogy Krisztus halála, feltámadása, mennybemenetele és megígért visszajövetele képezze a szívét-lelkét a mai prédikálásnak is. Továbbra is ezek az igaz
újszövetségi prédikálás sarkalatos pontjai
(1Korinthus 15:11) és ezek által szabadulhatnak meg az emberek a bûn uralmától
(Róma 1:16).
Nem minden prédikáció összpontosít a
fent említett fõ témákra. A modern
prédikálás annyiféle témát ölel fel, amilyen
sokrétû szükségei vannak azoknak a
kultúráknak és népcsoportoknak, akik felé
szolgálunk. A prédikálás mögöttes tekintélye

azonban, mint a szellemi átformálódás eszköze, Krisztus munkájának
valóságán nyugszik. Lehet, hogy ezek a témák nem fogalmazódnak meg
minden prédikációban, mégis ezek alkotják a történelmi és teológiai
alapot, amin a modern igehirdetés nyugszik.
Pál és Péter apostol jó példaként szolgál arra, hogy a prédikátori
szolgálatra irányuló formális képzésünk és személyes felkészülésünk
egyénenként különbözõ lehet, de a prédikálásunk szíve-lelke ugyanaz
kell, hogy legyen. Ezenkívül az újszövetségi prédikálás felveheti a
magyarázó, textuális vagy tematikus prédikálás modern dialektikus
formáit, az üzenet azonban nem változik. Az újszövetségi prédikálás
nyilvánvalóan tartalom-központú, kifejezetten az evangéliumra
összpontosít, Krisztus halálára, feltámadására és mennybemenetelére.
A prédikáció felépítése és átadási módja másodlagos ahhoz képest,
hogy az evangélium az alapja minden értelmes prédikálásnak.
AZ ÚJSZÖVETSÉGI PRÉDIKÁLÁS
TERMÉSZETE

Az elsõ századi igehirdetés végsõ soron a Szent Szellem erejére
támaszkodott hatékonyság tekintetében. Pál korinthusi igehirdetése
példa arra, hogyan segít a Szent Szellem az evangélium átadójának
saját személyes gyengeségei és kulturális korlátai fölött gyõzedelmeskedni. Pál borzasztóan negatív erõk munkálkodását érzékelte
ebben a pogány központban. Ahogy az akkori idõk legtöbb népes
központjának, Korinthusnak a társadalmi, vallási és politikai szerkezete sem kedvezett az evangélium terjedésének. Ilyen helyzetben
nem meglepõ, hogy Pál gyengeséget, félelmet és remegést érzett.
Pál egy másik kijelentése arra enged következtetni, hogy egyes
korinthusiak megvetették Pál megjelenését és szónoki megnyilvánulását
(2 Korinthus 10:10). Pálnak a bírálóihoz intézett válasza jelezte azt a
szellemi tekintélyt, ami a korinthusi hívõk felé irányuló szolgálatát és
üzenetét jellemezte: „Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy
amilyenek vagyunk a távollétünkben írt levelünk szavaiban, olyanok
leszünk ottlétünkkor tetteinkben is” (11. vers). A korinthusiak talán azt
várták, hogy Pál prédikálása kulturálisan korrektebb lesz, jobban hasonlít a pogány filozófusok logikus érveléséhez. Pál szándéka azonban az
volt, hogy hallgatóságának szellemi magját elérje. Igehirdetésének túl
kellett lépni az intellektus puszta megmozgatásán, és el kellett végezni
valamit hallgatói szívében. A logika és értelem áthatolhatatlan falait le
kellett törni. Nyíltan szembe kellett szállni a pogányság sötétségével.
Krisztus hatékony hirdetése egy ilyen kulturális és szellemi erõdítmény
közepén nem lehetett emberi feladat. A helyzet természete
megkövetelte, hogy a prédikálás a Szent Szellem erejével felruházva, és
Isten ereje által megerõsítve történjen (1 Korinthus 2:1-5).
Pál tisztában volt azzal, hogy az életeket átformáló igehirdetés a
Szent Szellemnek a prédikátorban elvégzett munkáján múlik. A görög
en prepozíció használata miatt Pálnak azt a kijelentését, amit úgy fordítottak, hogy „a léleknek és erõnek megmutatásában” [Károli], úgy is
lehet fordítani, hogy „a Szellem és erõ megmutatásától megerõsítve”.
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Ezenkívül a „szellem és erõ” kifejezés egy ú.n. hendiadisz — azaz két
szóval fejezünk ki egy gondolatot. Szellemben prédikálni annyi, mint
erõvel prédikálni.3
Az elsõ századi prédikálásról szólva Allen megjegyzi, hogy pünkösdi prédikálás az, amikor a keresztyén igazság boncolgatását egy
Szellemmel teljes személy végzi. Jézus nem engedte meg tanítványainak, hogy prédikáló szolgálatba kezdjenek, amíg be nem teljesedtek
Szent Szellemmel.4 Jézus nyilván tudta, hogy a Szent Szellemtõl nyert
erõ új dimenzióval gazdagítja a prédikálást, ami egyébként hiányozna
belõle. Éppen ezért annak, hogy „felruháztattok mennyei erõvel”,
egyik dimenziója a Szellem és erõ megmutatásával megerõsített prédikáló szolgálat volt.
Jóllehet nehéz pontosan körülhatárolni, milyen dolgokra utalt
Pál, amikor „megmutatásról” beszélt, valószínûleg azt értette alatta, hogy a prédikálásnak meggyõzés a feladata. Prédikálásának
általános tartalma, elhangzása és idõnként a Szellem kariszmata
ajándékai, amelyek azt kísérték, egyben hitet, várakozást és Isten
iránti éhséget teremtettek azokban, akik hallgatták.
Az erõteljes prédikálás elõsegíti a szellemi növekedést és gyümölcsözést. A gyümölcsözõ és leleményes prédikálásnak két
kiemelkedõ jellemzõje van: a prédikálás akkor erõteljes és
gyümölcsözõ, ha a Szent Szellem felkeni, és a Szellem jelenlétével megerõsített és feltöltött prédikálás új találkozásra segíti a szíveket Istennel. A Szellemtõl segített prédikálás olyan
hitre és elkötelezettségre ösztönöz, ami erõsíti a hívõket, az

elveszetteket pedig az üdvösségre
bátorítja, függetlenül az idõk fenyegetõ
nyomásától.
Howard L. Young
a Trinity Bible College
(Ellendale, Észak-Dakota,
USA) elnöke
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Ugyanezt éreztem,
amikor elôsször prédikáltam!...

18

A szív
rejtett érzései
rd
a
h
c
i
R

ns
i
b
b
o
.D

D

Mindannyian tartalékolunk
olyan érzéseket, amelyek a múltunkhoz köthetõ
emberekkel – szülõkkel, nagyszülõkkel, testvérekkel,
gyerekkori barátokkal, régebbi szerelmeinkkel vagy esetenként
volt házastársunkkal – létesített fontos kapcsolatokban gyökereznek. Minél
nagyobb a hasonlóság a jelen szereplõi és körülményei, ill. a múlt szereplõi
és körülményei között, annál nagyobb a valószínûsége, hogy
a jelenbeli reagálásunkat a szív rejtett érzései árnyalják.
Éppen ezért rendkívül ritka a teljesen objektív
reagálás az élet eseményeire. A szolgálók és
laikusok közti kapcsolat felélesztheti az érzelmi reagálásoknak ezeket a múltba nyúló sémáit.
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A SZOLGÁLÓ-LAIKUS KAPCSOLAT EGYEDI

A szolgálók és gyülekezeti tagok közti kapcsolat egyedi.
Egyetlen más szakmai kapcsolatra sem jellemzõ ez a fokozott érzelmi intenzitás. Az orvosoknak vagy terapeutáknak, akik ezzel a jelenséggel szintén találkoznak, sokkal nagyobb védelmet nyújt (1) a
pácienssel kiépített kapcsolatuk szervezettebb, szakmaibb jellege,
ill. (2) az egyes páciensekkel töltött idõ mennyiségi korlátozottsága.
A szolgálók ezzel szemben akár heti öt alkalommal is találkozhatnak a gyülekezeti tagokkal gyülekezeti alkalmak, vezetõségi és
bizottsági ülések, egyéb gyülekezeti rendezvények és személyes
beszélgetések keretén belül.
A szolgáló-laikus kapcsolat hasonlít a családon belüli kapcsolatokra. Jézus is beszélt a természetes családunk és a szellemi
családunk közötti hasonlóságról (vö. Márk 3,31-35). Talán ez is
magyarázza, miért tekintenek sokan a pásztorra helyettes apafiguraként.
Ha a szolgálónak és a laikusoknak is egészséges családi kapcsolataik voltak, az egymással való kapcsolatuk is valószínûleg kellemes
lesz. Ha viszont egészségtelen családi kapcsolatokban volt részük,
akkor a gyülekezeti családon belül is számítani lehet robbanásveszélyes helyzetekre.
A SZOLGÁLÓK,
MINT A TEKINTÉLY HORDOZÓI

Azoknak a szolgálóknak, akiknek természetes családjukban nem
volt egészséges kapcsolatuk a tekintély hordozójával, lehet, hogy
nehezükre esik egészséges tekintélyhordozóként fellépni a gyülekezetükben. Egyesek visszaélhetnek a hatalommal; mások nem viselik
el, ha kritizálják õket; lehetnek olyanok is, akik túl félénkek a pásztori hatalom gyakorlásához még akkor is, amikor pedig a gyülekezet
egysége ezt megkövetelné.
Azok a laikusok, akik bántalmazást szenvedtek tekintélyelvû
szülõk részérõl, neheztelésre lehetnek hajlamosak a pásztori hatalom bármilyen megnyilvánulásával szemben, legyen az akármilyen
egészséges. Az ilyen emberek dühösen kifakadhatnak a pásztorra –
szabad folyást engedve annak a haragnak, amit szüleikkel szemben
soha nem fejezhettek ki.
Azok a tagok, akik hajlamosak voltak szüleik bálványozására,
a pásztort is bálványozhatják.
Vannak olyan tagok, akiknek a szemében a pásztor és családja
soha nem tehet semmi jót. Mások szerint viszont rosszat nem
tehetnek. Az egészséges szolgálókat nem tévesztik meg sem
a bírálók, sem a rajongók. Õk tudják, hogy a valódi szolgáló valahol
a gödör és a piedesztál között található.
Csak Isten ismeri azokat a vég nélküli bonyodalmakat, amelyeket a szív rejtett és félreismert érzései jó szándékú szolgálók,
vezetõségi tagok és laikusok életében okoznak (vö. Jeremiás 17:9;
János 1:8).
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A SZOLGÁLÓK, MINT
IDEÁLIS HÁZASTÁRSAK,
SZERELMESEK

Akik saját házastársukat érzéketlennek
vélik, hajlamosak úgy látni, hogy pásztorukban megvan minden olyan romantikus és gyengéd vonás, amit õk otthon
nem tapasztalnak meg. Legtöbb esetben
azonban elég egyetlen õszinte beszélgetés a pásztor házastársával ahhoz, hogy
a bennük kialakult kép reálisabb legyen.
Veszélyeket rejt magában az is, ha
ellenkezõ nemûek keresik fel a pásztort
lelkigondozói tanácsért. Az ilyen emberek
általában tönkrement párkapcsolattól vagy
bántalmazástól szenvednek, és életüknek
nagyon sebezhetõ szakaszában fordulnak
a pásztorhoz. A körülményektõl függetlenül a szolgáló jogi és erkölcsi értelemben
is felelõs azért, hogy megóvja magát és
lelkigondozottját a testi határok átlépésétõl és mindenféle szerelmes érzéstõl, ami
a lelkigondozói beszélgetések során bennük ébredhet.
A hivatásos tanácsadók azokat az érzéseket, amelyek múltbeli szereplõkkel és
helyzetekkel kapcsolatos emlékek alapján
ébrednek a lelkigondozottakban lelkigondozóik felé, transzferenciának (érzelemátvitelnek) nevezik. Ha a lelkigondozóban
támadnak hasonló érzések a lelkigondozás során, azt pedig kontra-transzferenciának (kontra-érzelemátvitelnek) nevezik.
Az érzelemátvitel az a tudatalatti folyamat, melynek során a lelkigondozott átviszi
a lelkigondozóra azokat a pozitív és negatív
érzelmeket, képzelgéseket, amelyek a saját
múltja fontos szereplõivel szembeni reakcióiban gyökereznek. A kontra–érzelemátvitel a lelkigondozónak a lelkigondozott felé
irányuló tudatalatti érzelmi reakciója; olyan
reakciók ezek, amelyek szinte biztosan gátolják az objektivitást.
Sátán a szív rejtett érzésein keresztül
akarja összezavarni a gyógyulási folyamatot, hogy a lehetõ legtöbb rombolást végezze mind a lelkigondozott, mind pásztori lelkigondozója életében. A bölcs

szolgálók tisztában vannak azzal, hogy a
lelkigondozottjaikban esetleg feltámadó
szerelmes érzések oka nem az õ ellenállhatatlan testi vonzerejükben vagy személyes varázsukban keresendõ. Az ilyen
érzések abból fakadnak, hogy az illetõ
csodálja a szolgálót, és fenntartás nélkül
bízik benne, mint Isten emberében. Ha
nem lenne szolgáló, sosem alakulna ki a
lelkigondozottban ilyen vonzódás felé.
A lelkigondozottak álmaik ideális szülõvagy társfigurájába „szeretnek bele” –
Isten képviselõjébe, aki megpróbálja az
isteni szeretetet eléjük tárni — nem pedig
abba a hús–vér emberbe, aki a lelkigondozói irodában velük szemben ül.
A VÉDELMI
RENDSZER KIÉPÍTÉSE
ÉS ALKALMAZÁSA

A szolgálóknak gondosan kell õrizniük
mindegyik lelkigondozottjuk bizalmát, és
teljes felelõsséget kell vállalniuk minden
érzelmi reakcióért, ami a lelkigondozás
folyamata során végbemegy. Meg kell védeniük a sebezhetõ lelkigondozottakat és saját
magukat is a lelkigondozottak feléjük irányuló érzelmeitõl. Ugyanakkor meg kell védeniük saját magukat és lelkigondozottaikat
is azoktól a nem helyénvaló érzelmektõl,
amelyeket magukban éreznek kialakulni
lelkigondozottjaik felé.
Hogy lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Fegyelmezetten és tudatosan
meg kell tenned néhány lépést, mielõtt
megkezdõdik egy-egy lelkigondozói
beszélgetés. Amikor reggelenként bemegyek az irodámba, szellemileg és mentálisan is felkészülök, hogy kikkel is fogok
beszélgetni.
Elõször is végigfutom a beütemezett
beszélgetések listáját, és tudatosítom,
hogy az egyes páciensek neve milyen
érzéseket ébreszt bennem. Bár arra vágyom, hogy az Úr segítségével mindegyikük
felé egyformán hatásosan szolgálhassak,
nem mindegyikükkel kapcsolatban vannak
bennem ugyanolyan érzések.

Ha a lelkigondozás során õszinte és hatékony akarsz lenni, nem
hagyhatod figyelmen kívül, hogy mennyire különleges az illetõ, akivel beszélgetsz, és milyen konkrét reakció támad benned felé. Ezt
az információt természetesen nem osztod meg a lelkigondozottal.
Elõfordul, hogy egy vonzó, problémás hölgy páciens neve is
szerepel a listámon. Lehet, hogy azonnal reagálnak az érzéseim arra
a kilátásra, hogy láthatom õt. Lehet, hogy csak az én képzeletemben vonzódik hozzám, az övében nem, de így is, úgy is az én
felelõsségem, hogy a beszélgetés biztonságos legyen a számára is,
és az én számomra is.
Az évek során az Úr segítségével kialakítottam egy igen
hatékonynak bizonyuló védelmi rendszert saját magam és a
lelkigondozott nõk számára. Nyolc egyszerû, józan pontból áll:
1. Tarts egy–másfél méteres távolságot a lelkigondozott személytõl! Minden embernek körülbelül egyméteres térre van
szüksége maga körül ahhoz, hogy teljesen biztonságban
érezze magát.
2. Imádkozva figyelj a lelkigondozás folyamán benned feltámadó
érzésekre!
3. Imádkozva figyelj oda azokra az érzésekre, amiket a lelkigondozott részérõl érzel!
4. Tartsd szem elõtt, hogy a lelkigondozás szellemi harc azokkal
az ösztönökkel, képzelgésekkel és gondolatokkal szemben,
amelyekbõl a lelkigondozott döntései fakadnak!
5. Ismerd fel, mennyire létfontosságú az igei igazság és az ima
alkalmazása a lelkigondozás folyamata során!
6. Tartsd tiszteletben a lelkigondozottat, mint Isten gyermekét,
és légy tekintettel a testi határok szentségére! (Én soha nem
érintem meg a nõi lelkigondozottaimat.)
7. Tartsd észben, hogy a lelkigondozás bármelyik pillanatában
csak annyira tartod kézben az életedet és az Istentõl kapott
szolgálatodat, amennyire betartod az egy–másfél méteres
távolságot a lelkigondozottaddal!
8. Gyakran emlékeztesd magad arra, mi történne a házastársaddal, családoddal, szolgálatoddal, szolgálótársaiddal és mindazokkal, akik bíztak benned, ha megtudnák, hogy kárt okoztál
magadnak és valaki másnak is azzal, hogy nem vigyáztál a
lelkigondozói kapcsolat testi korlátaira!
Minden évben jó néhány szolgálót gondozok, aki nem gyakorolt
kellõ önfegyelmet ellenkezõ nemû lelkigondozottakkal való kapcsolatában. Ezen a területen nem lehet engedményeket tenni. Az ilyen
viselkedés foltot ejt Krisztus képmásán.
Ezeknek a szolgálóknak nemigen jut eszébe, hogy mekkora kárt
szenvedett miattuk nemcsak a lelkigondozottjuk családja, hanem a
többi gyülekezeti tagnak a szolgálókba vetett bizalma is. Nem
egyszer fordult elõ, hogy egy vezetõségi tag dühösen és csalódottan kérdezte tõlem: „Hogy magyarázzam meg a gyermekeimnek,
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hogy a pásztorunk nem lehet tovább a pásztorunk?” A bukott pásztor gyülekezete mélyen megsebzett nyáj.
A KAPCSOLATOKAT
BONYOLÍTÓ EGYÉB ÉRZÉSEK

Sátán nemcsak a szexuális kísértés terén használja fel a szív
rejtett érzéseit egy gyülekezet békességének megzavarására. A szolgálóknak vigyázniuk kell a vezetõségi, bizottsági és gyülekezeti
tagokkal való kapcsolatukra is.
Oda kell figyelniük három mélyen meghúzódó érzésre, ami könynyen megbonyolíthatja a gyülekezeten belüli kapcsolatokat, hacsak
fel nem ismerik õket, és le nem számolnak velük.
1. A szolgálónak meg kell óvni magát a haraggal és elutasítással
szemben.
Senki sem örül annak, ha mások elutasítják, vagy neheztelnek rá.
A szolgálók különösen érzékenyek ezekre az érzésekre, ha azokban
az emberekben találkoznak szembe velük, akiknek egyetértését és
helyeslését a gyülekezet hatékony vezetése érdekében keresniük kell.
A legegészségesebb dolog, amit tehetünk, ha egy vezetõségi tag
nem kedvel vagy elutasít bennünket az, hogy normalizáljuk, nem
pedig „túldramatizáljuk” a dolgot. Ne felejtsük el, hogy ha
lehetõségük nyílna véleményt nyilvánítani, valószínûleg bármelyik
gyülekezetben az emberek 15-20 százaléka azt mondaná, hogy
másvalakit szeretne pásztornak.
A legtöbb szolgáló átéli, hogy a gyülekezeten belül egy-két
hangadó haraggal és elutasítással fordul felé. Ne vedd a szívedre az
ilyen támadásokat! Úgy fogadd ezeket, hogy a megbeszélésen minél
kisebb döbbenetet keltsenek, aztán hárítsd értük a felelõsséget arra,
akire tartozik: aki szabad utat engedett az érzéseinek!

Ismerd fel, hogy aki ezekkel az érzésekkel támad rád, gyakran szentségtelen
múltjának valamelyik tekintélyhordozójával küzd.
Elõre döntsd el magadban, hogy ha
ilyen érzések kerülnek felszínre vezetõségi vagy bizottsági üléseken, nem veszed
személyes sértésnek azokat!
Védekezés nélkül reagálj az ilyen nyilvánvalóan elõítéletes megnyilvánulásokra,
és mondj valami ilyesmit: „Ferenc megnyilvánulása az egész vezetõség érzéseit
tükrözi, vagy csak saját véleményét mondta el?” Biztasd a többieket, hogy õk is
mondják el a véleményüket a szóban forgó
témáról!
A szolgálók nem tudják legjobb tudásuk szerint betölteni feladatukat, ha úgy
érzik, hogy a gyülekezet vezetõségének
haragja és elutasítása fenyegeti õket. A
szolgálók szívének rejtekén ott él a szükség, hogy érezzék: elnyerték az emberek
tetszését és elfogadását.
Minél inkább tisztában vagy saját és
mások érzéseinek bonyolultan kölcsönhatásával, annál kevésbé valószínû, hogy
ezek az érzések fájdalmas – és szükségtelen — helyzetekhez vezetnek a gyülekezeti vezetõségen belül.

A pásztori lelkigondozás
1. Titoktartás E szabály alól csak az a kivétel, ha
etikai vagy jogi okokból kell megtörni a titoktartást.
Létfontosságú, hogy a szolgálók megismerjék államuk egyházi személyekkel folytatott titkos beszélgetésekre és a titoktartás alóli kivételekre vonatkozó
törvényeit.
2. Kerüljük a lelkigondozott manipulálását! Sok
válsághelyzetbe került ember sebezhetõ, aki a pásztorhoz fordul.
3. A segítségért hozzánk forduló személy helyett
ne mi hozzuk meg a döntéseket! Sokan azért fordulnak a szolgálókhoz, hogy isteni kinyilatkoztatás22

ból fakadó válaszokat kapjanak a problémáikra.
A pásztor útmutatást nyújthat a lelkigondozás
során, de nagyon kell vigyáznia arra, nehogy a
lelkigondozott helyett hozzon döntést.
4. Ne közvetítsünk üzeneteket helytelen módon!
A békéltetés szolgálatában vannak alkalmak, amikor
helyénvaló és elõsegíti a gyógyulást, ha az egyik
ember magatartását és szavait egy másik ember felé
közvetítjük. Elõfordul azonban, hogy — mivel a
pásztor gyakran kapcsolatban áll azzal a családdal
vagy csoporttal, akikkel a lelkigondozottnak konfliktusa van, vagy akiktõl elidegenedett — a lelkigon-

2. A szolgálónak szüksége van arra,
hogy kedveljék
Mindenkinek szüksége van arra, hogy
kedveljék. Ha egy szolgálóban különösen
erõs ez a szükség, akkor akárhányszor egy
vezetõségi tag kinyilvánítja ellenvéleményét,
képes ezt annak a jeleként felfogni, hogy õt
nem kedvelik.
Az érett szolgálók megértik, hogy noha
jó lenne, ha mindenki kedvelné õket, de ez
semmiképpen nem feltétlenül szükséges.
Tudják azt, hogy a gyülekezet irányelveivel
és programjaival kapcsolatos ötleteik
legtöbbször nem „felülrõl való” közvetlen
kinyilatkoztatások. Ez a felismerés segít
nekik, hogy ne vegyék személyes sértésnek, ha a dolgok megvitatása során az
övéktõl merõben különbözõ nézetek is
felmerülnek.

növeli a vezetésedbe vetett bizalmat, ha képes vagy ezt elismerni.
Az egészséges emberek nem várnak tévedhetetlenséget a szolgálóktól.
Nézz szembe ezekkel a rejtett érzésekkel: nem akarod, hogy
mások haragudjanak rád vagy elutasítsanak; azt akarod, hogy kedveljenek; és szükségét érzed annak, hogy igazad legyen. Ha ezeket
elismered, bölcsebb vezetõ leszel. És kevésbé leszel hajlamos arra,
hogy ezektõl a belsõ kényszerektõl hajtva ösztönösen reagálj.
Azt is észre fogod venni, hogy Isten népének nagy része ezekért
nem fog haragudni rád, nem fog elutasítani téged. Inkább kedvelnek
majd, és nagyra értékelik hasznos ötleteidet, nelyekkel vezetõként
hozzájárulsz a gyülekezet irányelveihez és programjaihoz. Csodálni
fognak azért, hogy õszintén szembenézel érzéseiddel. Hiteles példaképnek fognak tekinteni, mert hajlandó vagy elismerni hiányosságaidat. Tisztelni fognak, és bíznak majd benned és szolgálatodban.
Richard D. Dobbins (PhD),
klinikai pszichológus, az EMERGE Ministries (Akron, Ohia, USA) alapítója
és klinikai igazgatója.

3. A szolgáló szükségét érzi, hogy
igaza legyen.
A pásztorok és egyéb vezetõk másik
közös vonása: szükségét érzik, hogy
igazuk legyen. Ez más vezetõségi tagokra
is igaz lehet.
Legyen elég alázat a szívedben ahhoz,
hogy kimondd a vezetõségi és bizottsági
tagoknak: „Nézzétek, én is tévedhetek” –
és persze gondold is komolyan! Csak

általános irányelvei
dozott azt szeretné, hogy a pásztor a küldönc
szerepét töltse be. Ez nem helyénvaló!
5. Ne kutakodjunk magánügyekben! A szolgáló
vigyázzon arra, hogy ne kutakodjon olyan információ után, ami nem kapcsolódik szorosan a szóban
forgó problémához. Nem helyénvaló, nem korrekt
és ráadásul ellentétes eredményre vezet, ha
kellemes szexuális borzongásra vágyva húzunk ki
információkat valakibõl.
6. Soha ne bonyolódjunk szerelmi vagy szexuális
kapcsolatba a lelkigondozottunkkal! Egy ellenkezõ
nemû ember négyszemközti lelkigondozása rend-

kívül erõs csábítást jelenthet. A szolgáló gondoskodjon arról, hogy legyenek mások is az iroda
közelében, ha egy ellenkezõ nemû embert lelkigondoz. És három alkalomnál tovább ne lelkigondozzon senkit!
FORRÁS: Randolph K. Sanders, ed.: Christian Counseling Ethics:
A Handbook for Therapists, Pastors and Counselors (Keresztyén
lelkigondozói etika: kézikönyv terapeuták, pásztorok és lelkigondozók
részére) (Downers Grove, Illinois, USA; InterVarsity Press, 1997), 8384.o. Engedéllyel.
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Mi a különbség egy sikeres, növekvõ
gyülekezet és egy olyan között, amelyikre
ez nem igaz? Lehet, hogy nem tudunk
egyetlen dologgal válaszolni erre a
kérdésre, de az vitathatatlan, hogy a sikeres gyülekezetek egyik közös jellemzõje,
hogy pásztoraik felismerték, mennyire
fontos a laikus szolgálók szerepe a
gyülekezetben, és igyekeznek felkészíteni
õket, hogy betölthessék elhívásukat. Lyle
Schaller így fogalmaz: „Általában véve
minél erõsebb a laikusok szerepe, annál
nagyobb a gyülekezet intézményes ereje.
Minél inkább a lelkipásztorra támaszkodnak, mint központi szervezõ erõre, annál
sebezhetõbb a gyülekezet”.1
Jóllehet sok pásztor felismeri az önkéntes szolgálók fontosságát a gyülekezetben, közülük sokan nem igazán
törekednek a vasárnapi bibliaórai tanítók
vagy a gyülekezet egyéb szolgálataiban
részt vevõ szolgálók képzésére.
Az egyik tényezõ, ami meghatározza,
hogyan használja ki a pásztor a helyi
gyülekezetében rendelkezésre álló emberi
erõforrásokat, éppen a pásztor vezetési
stílusa. Marlene Wilson szerint „Ha fõnök, szakértõ vagy cselekvõ típusú ember

vagy, valószínûleg keveset fogsz megosztani a munkádból vagy önmagadból. Ha
segítõ típusú vagy, az irányításnak és
vezetésnek erre a funkciójára fogsz elsõsorban összpontosítani. Az lesz a célod,
hogy rájöjj: hogyan segíthetsz másoknak
sikereket elérni abban, amit rájuk bíztál.
Ha nem vagy biztos abban, mire van
szükségük tõled, megkérdezed.”2
Ahhoz, hogy a szolgálatot elõsegítõ
ember legyél, elsõ lépésként magadévá
kell tenned az egyetemes papság bibliai
elvét. A pásztoroknak hinniük kell abban,
hogy azok, akik önkéntes munkát
végeznek a gyülekezetben, nem kevésbé
„lelkészek”, mint az, aki hétrõl-hétre a
szószékrõl Isten Igéjét hirdeti. Mel Ming
ezt az elvet hangsúlyozza, amikor így
szól: „A gyülekezet tanítási szolgálatát
Istentõl elhívott és tehetséges emberek
végzik, akik a gyülekezetnek adattak
(Efézus 4:11). Nem véletlenül kerül valaki szolgáló pozícióba. Azért sem kerülhet
valaki szolgáló pozícióba, mert nem tud
nemet mondani, sõt még természetes
adottságai miatt sem. Az egyetlen ok arra,
hogy valaki szolgáló pozícióba kerül, csak
az lehet, hogy a mindenható, fenséges

Isten elhívta arra a helyre, és odahelyezte
(1Korinthus 12,18)”.3
Azok a pásztorok, akik gyülekezetük
minden tagjában potenciális mûködõ szolgálót látnak, késztetést éreznek olyan módszerek kidolgozására, amelyekkel segíthetnek az embereknek kiaknázni a bennük rejlõ
lehetõségeket Isten királyságában.
Lehet, hogy ezek a módszerek
gyülekezetenként eltérõek,
de közös vonás a hatékony laikus szolgálatokban a képzés.
A KÉPZÉS
ÉRTÉKE

Az ismert lelkészíró, Bill Hull úgy látja,
hogy a gyülekezetben a
képzés hiánya képmutatóvá teszi azt,
amit Isten királyságáról hirdetünk. Azt
mondja: „Képzés nélkül a keresztyének
csak frusztráltak lesznek. A buzgó hívõk
jövõjének porba döntésére a leghatékonyabb módszer az, ha ösztönözzük
õket, de képzést nem nyújtunk. Elmondjuk nekik, hogy õk Isten papjai, az evangélium tehetséges szolgálói, aztán nem
mutatjuk meg, hogyan valósíthatják mindezt meg!”4
John Palmer pásztor hozzáfûzi:
„Lehetnek gyülekezeteink jól szervezettek, de ha nem képezzük és nem
készítjük fel az embereket arra, hogy
elvégezzék szolgálatukat, amire Isten
elhívta õket, akkor azt fogjuk látni, hogy
rendszeresen ki-bejárnak a szolgálatok
ajtaján, és soha nem lesznek igazán
hatékonyak és elégedettek egyetlen
szolgálatban sem”.5
Nem kétséges, hogy a pásztor egyik
elsõdleges feladata az, hogy kiképezze és
felkészítse a hívõket a szolgálatra (Efézus
4:11-16). Sok pásztor szembesül azzal a
kérdéssel, hogy hogyan képezhet ki
hatékonyan vasárnapi bibliaórai tanítókat,
akik a helyi gyülekezet keresztyén oktatási
szolgálatában munkálkodnak.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

„A személyes szolgálat teológiája” (A Theology of Personal
Ministry) c. könyvükben Lawrence O. Richards és Gib Martin hatásosan érvelnek a mellett, hogy a szolgálatra való képzés csapatmunka. Richards és Martin megállapítják: „Az Újszövetség erõteljesen hangsúlyozza a csoportosan végzett szolgálatokat. Bár Pál és
Péter neve látszólag kiemelkedik a többiek közül, õk sem egyedül
végezték a szolgálatukat. Legtöbbször egyik városból a másikba haladtak, és kis csoportokban, csapatokban szolgáltak. Általában volt
egy érett hívõkbõl álló mag (pl. Silás és Barnabás), egy olyan ember
társaságában, mint Pál, és voltak fiatalabb tanítványok (mint Timóteus és Titusz).”6
Jézus mestere volt az ilyen típusú tanítványképzésnek. Tizenkét
tanítványt választott ki azzal a céllal, hogy értékrendjét, szaktudását és céljait átadja nekik, hogy kiterjeszthessék az Õ szolgálatát (János 14:12).
A csoportos képzés értéke abban rejlik, hogy a képzés résztvevõit
nem dobják bele egybõl a máélyvízbe, és nem várják tõlük, hogy
egyedül hordozzák a terhet. „A tanítványképzés erõssége a mentorvezetõ képességén múlik, akinek elõször is jó példát kell mutatnia;
kell, hogy fel tudja mérni és elõ tudja segíteni a képzésben
résztvevõk növekedését, és hogy képes legyen tanítani a tanításra felhasználható pillanatokban.”7 Ha a tanítványokat egy ügyes tanítóval
egy csapatba tesszük, akkor a képzés résztvevõi saját tempójukban
tudnak felzárkózni.
A szakképzés területén már évek óta tisztában vannak a gyakorlati tanítványképzés értékével. A tanítványképzés a gyülekezeti
munkások valódi élethelyzetekben történõ képzésére is ideális.
LÁTÁS A KÉPZÉSRÕL

A képzés folyamatának beindítás elõtt el kell határozni, mit
szeretnél elérni a képzési program segítségével. Kenn Gangel azt
mondja, hogy a hatékony képzési program alapját három konkrét
elem alkotja: a motiváció, a normák és a kiértékelés.8 Vezetõként a
te feladatod, hogy megerõsítsd az embereket a szolgálatban, hogy
meghatározd a teljesítés szintjét, amit elvársz az általad vezetett
gyülekezetben a szolgálatok területén, és hogy folyamatos,
segítõkész, helyreigazító útmutatást adj a képzésben részvevõknek.
Jézus felkészítõ szolgálata segít lefektetni ezt az alapot. Bill Hull
megjegyzi, hogy „Jézus egy hat lépésbõl álló tanítási módszert mutatott be: ‘mondjátok el nekik’, ‘mondjátok el, miért’, ‘mutassátok meg
nekik, hogyan’, ‘tegyétek velük’, ‘hagyjátok, hadd tegyék’, ‘bevetés’.”9
John Palmer hasonló képzési módszert ajánl Jézus szolgálata
alapján. Ez az ötlépcsõs folyamat magába foglalja a „társulást” (együtt
lenni azokkal, akiket képezünk), az „átadást” (a szolgálat fortélyainak
megosztása), „bemutatást” (megmutatni, hogyan csináljuk), „megbízást” (szolgálati gyakorlat) és „felügyeletet” (hasznos javaslatokat
nyújtani).10
25

PÁSZTOROK / MENTOROK KERESTETNEK:

HOGYAN VEZESSÜK EL A TANÍTÓKAT A HÛSÉGTÕL A
Hétrõl-hétre számtalan önkéntes szolgáló tanít vasárnapi bibliaórákon. A hét többi részében pedig ezek a szolgálók vízvezetékszerelõként, ápolónõként, postásként, üzlettulajdonosként vagy pincérnõként dolgoznak. Vasárnaponként kinyitják Isten Igéjét, és betöltik a nagy missziós parancsot (Máté 28:18-20). Lehetnek önkéntesek
hatékony tanítványképzõk?
Smith Wigglesworth vízvezeték-szerelõ volt, aki hatékony szolgáló lett, miután beteljesedett Szent Szellemmel. Az Újszövetségben Jézus halászokat, vámszedõket és sátorkészítõket választott ki.
Nem csak egy folyóiratot nyomott a kezükbe útbaigazítva õket a
tantermük felé. Jézus átadta nekik látását arról, milyen változást
munkálhatnak a világukban. Példát mutatott a jó tanításra, és felelt
a kérdéseikre. Lehetõséget nyújtott nekik a szolgálatra. Felruházta
õket Szent Szellemmel.
Manapság is olyan emberek tanítanak a vasárnapi bibliaórákon,
amilyeneket Jézus kiküldött. Vannak olyan vasárnapi bibliaórai
tanítók, akik már rendkívül hatékony tanítványképzõk. Mások, bár
hûségesek, lehetnének sokkal hatékonyabbak is. Ha az ilyen önkénteseket mentorolni tudjuk a szolgálatban, hatékonyságuk megsokszorozódhat.
Hogyan képezhet (vagy képezhet újra) egy pásztor olyan hûséges tanítókat, hogy életeket megváltoztató tanítványképzõ váljon
belõlük?
TISZTÁZZUK
A VASÁRNAPI BIBLIAÓRA KÜLDETÉSÉT

A vasárnapi bibliaóra küldetése nem csak annyi, hogy minden
héten minden leckét átvegyünk, vagy hogy bibliai információkkal
tömjük tele a tanulók fejét. A vasárnapi bibliaóra célja: gyökeresen
megváltoztatni a tanulók életét. Minden tanítvány elhívása, hogy
Krisztus teljesen odaszánt követõje legyen. A vasárnapi bibliaóra
bevezeti Isten népét Isten Igéjébe, hogy Isten Igéje bekerülhessen
Isten népébe, belülrõl kifelé átformálva õket. Az a pásztor, aki
elkötelezett az életet megváltoztató tanítványképzés iránt, világossá
teheti a vasárnapi bibliaórának ezt a küldetését.
ÖSSZEHANGOLT LÁTÁS
ÁTADÁSÁRA VAN SZÜKSÉG

Fontos, hogy a vasárnapi bibliaórára vonatkozó látás összhangban álljon a gyülekezet átfogó látásával. Hasznos, ha azok a pász26

torok, akiknek látásuk van Istennek a gyülekezetre és a városra vonatkozó tervérõl, ezt a látást közlik a tanítókkal és vezetõkkel is. Segítsünk ezeknek az önkénteseknek megérteni,
hogyan járulhat hozzá a vasárnapi bibliaóra a
gyülekezet általános szellemi egészségéhez.
VÉGEZZÜNK ÉRTÉKELÉST
ÉS ÖNÉRTÉKELÉS

A pásztorok segíthetnek a tanítóknak és
vezetõknek kiértékelni, mennyire hatékony a
vasárnapi bibliaóra abban, hogy a bibliai információkat és elveket úgy mutassa be, hogy az az
életek megváltozását és a szolgálatba való
bekapcsolódást vonja maga után. Ha az a cél,
hogy Krisztushoz hasonlókká legyünk, hol tartunk? Hány felsõ tagozatos fiú képes arra, hogy
a másik arcát is odatartsa? Hány gimnazista
lány vállalja önkéntesen kisiskolások korrepetálását? Hány üzletember ad enni a szegényeknek? Hány idõs testvér vállal önkéntes szolgálatot? Hány hitetlen szülõ tér meg? Hány diákot
tölt be a Szent Szellem? Iskola után hányszor
mennek a diákok másoknak szolgálni?
PÉLDAKÉPEK,
AKIK A TANÍTÓKAT
ERÕVEL RUHÁZZÁK FEL

Szeretnéd azt látni, hogy a gyülekezeted
vasárnapi bibliaórája továbblép a hatékony szolgálat következõ szintjére? Imádkozva vizsgáld
meg, hogyan vezetheted ezt a folyamatot! Tölts
idõt a tanítókkal! Ez mutatja, mennyire tartod
fontosnak õket a gyülekezet szolgálatában.
Legalább negyedévente tarts megbeszélést a
tanítókkal! A megbeszéléseken mutasd be,
milyen stílusban szeretnéd, hogy tanítsák a csoportjukat! Azt akarod, hogy a tanulókra
összpontosítsanak? Használj interaktív tanulási
módszereket látásod közlésére! Adj a tanítók-

A KÉPZÉS ESZKÖZEI

L A HATÉKONYSÁGIG
nak hatáskört! Hadd döntsék el, hogy akarják
emelni a vasárnapi bibliaóra színvonalát!
Hadd tûzzenek ki hosszú távú tanítványképzési és evangélizációs célokat, amiket felhasználhatnak hatékonyságuk lemérésére. Ezek a
célok legyenek elég konkrétak ahhoz, hogy a
tanítók tudhassák, mikor érték el õket. Úgy
vezesd a megbeszéléseket, mint segítõ, aki
körvonalazza a célkitûzéseket, megválaszolja
a kérdéseket és az általuk tanítottak kora szerint osztja csoportokra a tanítókat, hogy kornak megfelelõ stratégiát dolgozhassanak ki
szolgálati céljaik elérésére. Minden megbeszélés végén fontos, hogy a tanítókkal együtt
úgy érezzétek: elõrelépés történt abban, hogy
a vasárnapi bibliaóra eljusson a hatékonyság
következõ szintjére.
A vasárnapi bibliaórában ott rejlik a lehetõség az életek átformálására. A vasárnapi bibliaóra képes mozgósítani a hívõket a szolgálatra. A vasárnapi bibliaóra segíthet a gyülekezeteknek bevonni mindazokat, akik bejönnek Isten családjába. Felkészítheti a hívõket
arra, hogy felkeressenek másokat, akiknek meg
kell ismerniük Krisztust. A rendkívül hatékony
vasárnapi bibliaórák azonban nem véletlenül
olyanok. Az Efézus 4 szerint a tanítókat a
gyülekezeti vezetõk készítik fel, akik másokat
is kiképeznek a szolgálat munkájára. Pásztorként nálad a kulcsa annak, hogy növeld a
hatást, amit a vasárnapi bibliaóra gyülekezeted
jelenlegi és jövendõ tagjaira gyakorol.

A személyes négyszemközti tanítványképzésen kívül — amiben
minden hívõnek részesülnie kellene — sok más típusú képzés is
létezik, amibe érdemes bevonni az önkéntes szolgálóinkat.
Itt csak néhány képzési eszközt sorolunk fel, amit érdemes
kihasználni.
Körzeti képzések

Az ilyen éves képzési rendezvények általában olyan foglalkozásokból állnak, ahol konkrét képességek, módszerek vagy tudatosság
fejlesztésére összpontosítanak. A körzeti vezetõk felkészült helyi és
országos oktatókat hívnak, akik azokról a kulcsfontosságú elemekrõl
beszélnek, amelyeknek a segítségével a résztvevõk hatékonyabban
szolgálhatnak majd gyülekezetükben. Ezeknek a képzési alkalmaknak általában van némi költsége, de ez minimális befektetés ahhoz
az elõnyhöz képest, amivel az alkalom jár a részvevõk és a helyi
gyülekezet számára.
Munkatársi tanfolyamok

A tanfolyamok általában hosszabb ideig tartanak, és hosszabb
távú elkötelezettséget és rendszeres részvételt követelnek meg.
Többnyire az információátadásra összpontosítanak, de fontos, hogy
tapasztalati lehetõségeket is tartalmazzanak.
Az országos vasárnapi iskolai hivatal minden évben kiad egy
munkatársi tananyagot, ami a képzési tevékenységek összerendezésében segíthet. A gyülekezeti tanítói szolgálatban részvevõ
munkatársaid felkészültebben végezhetik azt a feladatot, amire elhívattak, ha minden évben végigvesznek egy ilyen munkatársi
tankönyvet.

Sharon Ellard,
Vasárnapi bibliaórai promóciós koordinátor,
Springfield, Missouri, USA
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A munkatársi tankönyvön kívül az országos vasárnapi iskolai
hivatalnál elérhetõ a „Képzési program minden gyülekezetnek” c.
sorozat. Ez a program segít a pásztoroknak hogy munkásaik a
gyülekezet mûködése és hitelvei tekintetében egységes nézeteket
valljanak, és utat mutat arra, hogyan képezzék ki az embereket
konkrét szolgálati feladatokra.
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1. Lyle E. Schaller, The Small Church Is Different!
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Press, 1982), 134–135.o.
2. Marlene Wilson, How To Mobilize Church
Volunteers (Hogyan mozgósítsuk a gyülekezeti
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Konferenciák és találkozók

A helyi gyülekezet által szervezett konferenciák vagy találkozók
kiváló alkalmat adnak a csapatépítésre, ösztönzésre és buzdításra.

Augsburg Publishing House, 1983), 59.o.
3. J. Melvyn Ming, “Guiding the
Christian Education Program”
in The Pentecostal Pastor,

Havonkénti tanítóképzõ alkalmaknak

A havonkénti tanítóképzõ alkalmak rendszeresen lehetõséget
adnak arra, hogy a vezetõség átadja a látást, egyben pásztori gondoskodást és szakmai képzést nyújtson. Mel Ming azt javasolja,
hogy az ilyen képzési alkalmakon az LBSZ-módszert [VHS] alkalmazzuk.
L — Látás átadása. Ilyenkor a szolgálat miértjére összpontosíthatjuk a figyelmet A látás letisztázásával egyben ösztönzést és
buzdítást nyújtunk. Azok a vezetõk, akik betöltik a látást, pozitív
visszajelzést kapnak. Mindenkit arra bátorítanak, hogy vonjanak be
új résztvevõket, és segítsék növekedni azokat, akik már a csoportjaikba járnak.
B — Bizalmas megbeszélés. Ez a szolgálati koordináció és pásztori gondoskodás alkalma a vezetõk számára. A vezetõk szolgálócsapatot alkotnak. Megbeszélik a terveket és a logisztikai
szükségleteket. Idõt szánnak arra is, hogy együtt imádkozzanak és
megosszák egymással szükségeiket.
SZ — Szakmai fejlõdés. Minden alkalmon kerüljön sor egy
konkrét vezetõi készség fejlesztésére. Ilyenkor nem felületes áttekintésre van szükség, hanem egy konkrét szakmai készségre, amit a
következõ héten majd alkalmazni lehet a szolgálatban.11

(„A keresztyén oktatási
program irányítása” a
Pünkösdi pásztor c.
mûben, összeállította
és szerkesztette
Thomas E. Trask,
Wayde I. Goodall, és
Zenas J. Bicket) (Springfield, Missouri, USA; Gospel Publishing House,
1997), 431.o.
4. Bill Hull, The Disciple-Making Pastor (A tanítványképzõ pásztor) (Grand Rapids, Michigan,
USA; Fleming H. Revell, 1988), 131.o.
5. John M. Palmer, “Equipping Lay Volunteers” in
The Pentecostal Pastor, („Laikus önkéntesek felkészítése” a Pünkösdi pásztor c. mûben, összeállította és szerkesztette: by Thomas E. Trask)
(Gospel Publishing House, 1997), 445.o.
6. Lawrence O. Richards and Gib Martin,
A Theology of Personal Ministry
(A személyes szolgálat teológiája)
(Zondervan Publishing House, 1981), 205.o.

A KÉPZÉS JUTALMA

7. Michael H. Clarensau, Sylvia Lee, and Steven R.

Marlene Wilson jól összegzi a képzés nyújtotta jutalmat. „Ahogy
egyre több önkétes szolgálónknak segítünk nemcsak felfedezni,
hanem ténylegesen használni ajándékait, semmiféle kétségem nincs
afelõl, hogy a gyülekezet belsõ szükségleteinek betöltése sokkal
hatékonyabbá válik.”12
Bár az elején úgy tûnhet, hogy a képzés nagy befektetést igényel,
a befektetés hosszú távon megtérül, mivel kevesebb munkaerõtoborzásra lesz szükség, és nõ a munkatársak száma a szolgálatban.

Mills, We Build People: Making Disciples for the
21st Century (Embereket építünk: tanítványképzés a 21. században) (Gospel Publishing House,
1996), 95.o.
8. Kenn Gangel, Coaching Ministry Teams,
(Szolgálócsapatok támogatása) Word Publishing,
2000), 115.o.
9. Hull, 180.o.
10. Palmer, 443–444.o.

Clancy P. Hayes

11. Ming, 430.o.

a Missouri állambeli Springfield székhelyû

12. Wilson, 23.o.

Sunday School Field Ministries
(Vasárnapi iskolai terepszolgálat)
képzési koordinátora
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valljanak, és utat mutat arra, hogyan képezzék ki az embereket
konkrét szolgálati feladatokra.
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IGEMAGVAK
IGEMAGVAK
KEGYELMI AJÁNDÉKOK
1 Korinthus 12
BEVEZETÉS

Nyitó gondolataiban Pál több
igazságot is megfogalmaz a kegyelmi
ajándékokkal kapcsolatban: kerüljük
a tudatlanságot; a bálványok tisztátalanok; Krisztust magasztaljuk; a
Szent Szellem különféle módokon
nyilvánul meg (ajándékok, vezetés,
mûködés).
ÜZENET

1. Ajándékok (7–11. vers)
a. Bölcsesség beszéde.
b. Ismeret beszéde.

c. Hit.
d. Gyógyítások.
e. Csodatévõ erõk.
f. Prófétálás.
g. Szellemek megkülönböztetése.
h. Nyelvek nemei.
i. Nyelvek magyarázata.
2. Kapcsolatok (12–27. vers)
a. Isten adja a tagokat.
b. Szükségünk van egymásra.
c. Minden tag fontos.
d. A tagok egymás felé empatikusak.
e. Krisztus a fej.

3. Rend (28–30. vers)
a. Apostolok.
b. Próféták.
c. Tanítók.
d. Csodatévõ erõk.
e. Gyógyítások.
f. Nyelvek nemei.
g. Nyelvek magyarázata.
ÖSSZEGZÉS

Törekedjünk a legjobbra (31. vers).
– Karl D. Strader;
Lakeland, Florida, USA

KRISZTUS DICSÕSÉGES VISSZAJÖVETELE
Márk 16:6–20
ÜZENET

1. Õ él
(Márk 16:6).
a. Gyõzelmi kiáltás: Õ feltámadt!
b. Reményteljes kiáltás: Nincs itt.
c. Bizonyító kiáltás: nézzük meg,
hová tették.
2. Õ megjelent
(Márk 16:9,12,14).
a. Magdalai Máriának.

b. Két tanítványnak.
c. Tizenegy tanítványnak.
3. Õ felment
(Márk 16:19).
a. Értünk közbenjárni (Zsidók
7:25).
b. Az Atya jelenlétében nevünkben megjelenni (Zsidók
9:23–24).

4. Most is cselekszik
(Márk 16:20).
a. Krisztus látható élete. („azok
pedig elmentek… az Úr pedig
együtt munkálkodott velük”)
b. „Jézus Krisztus pedig tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz”
(Zsidók 13:8).
– D.C. Rees-Thomas;
Kailua Kona, Hawaii, USA

FÉRFI KERESTETIK
Bírák 7:21
ÜZENET

1. Családfõk.
a. Választás (Józsué 24:15).
Józsué saját maga és családja nevében döntött.
b. Odafigyelés (Jób 1:5). Jób minden nap imádkozott gyermekeiért.
c. Felügyelet (Példabeszédek
22:6). A gyermekek nevelése. Lásd
még 5 Mózes 6:7.

Neve fel van jegyezve a dicsõséglistára (Zsidók 11:8–10; 17–19).
b. Személyes kapcsolat (Jakab
2:23). Ábrahámot Isten barátjának
nevezte. Emlékezzünk engedelmességére fia feláldozására való hajlandóságánál (1 Mózes 22:1–17).
c. Ellátás (Zsidók 11:24–25).
Mózesnek választania kellett: a
palotában marad vagy Izráelt vezeti.

2. Hûséges vezetõk.
a. Türelem (1 Mózes 6–8). Nóé
százhúsz éven át hûséges volt.

3. Hitben vezetõk.
a. Kitartó hit. Tudta József, hogy
Istennek még a közel tizennégy

éven át tartó fogság idején is van
terve vele (1 Mózes 50:20). Vesd
össze: Róma 8:28.
b. Lelkes hit (4 Mózes 13:30).
Káleb optimista volt, legjobb formáját
85 évesen hozta (Józsué14:6–14).
c. Megalapozott hit. Hite miatt
maradt igaz Dániel fiatalon (Dániel
1:8), majd késõbb felnõtt korában
(Dániel 6:10, 20–22).
– Croft M. Pentz;
Waynesboro, Pennsylvania, USA

A SZELLEMI ÉRETTSÉG MÍTOSZAI
1. számú mítosz az érettségrõl: a szellemi növekedés automatikusan bekövetkezik, ha valaki újjászületik.
Sok gyülekezet azért hisz ebben a mítoszban, mert nincs szervezett tervük az új hívõk utógondozására,
és nincs átfogó stratégiájuk arra, hogy a tagokat elsegítsék az érettségre. Azt gondolják, hogy a keresztyének
automatikusan eljutnak az érettségre, ha a gyülekezeti alkalmakra eljárnak.
Az igazság az, hogy a szellemi növekedés tudatos dolog. A növekedéshez odaszánás kell. Fontos, hogy
az ember akarjon növekedni, eldöntse, hogy növekedni fog, és erõfeszítést tegyen a növekedésért.
2. számú mítosz az érettségrõl: a szellemi növekedés titokzatos, misztikus dolog, és az érettségre csak
néhány kiválasztott juthat el.
Az igazság az, hogy a szellemi növekedés nagyon is gyakorlati dolog. Bármelyik hívõ eljuthat az érettségre,
ha kész kifejleszteni magában a szellemi növekedéshez szükséges szokásokat. Pál a keresztyén életgyakorlatot
gyakran hasonlította ahhoz, ahogyan a sportolók a formában maradásért edzenek. El kell távolítanunk
a titokzatosságot a szellemi növekedésbõl úgy, hogy összetevõit gyakorlati, mindennapi szokásokra bontjuk.
3. számú mítosz az érettségrõl: A szellemi érettség egyetlen pillanat alatt bekövetkezik, ha megtaláljuk
a kulcsát. Sok jó szándékú keresztyén egész életében buzgón keresi azt a megtapasztalást, konferenciát,
ébredést, könyvet, kazettát vagy egyedüli igazságot, ami egyetlen szempillantás alatt érett hívõt formál
belõle. Az ilyen keresés hiábavaló.
Az igazság az, hogy a szellemi növekedés a fejlõdés fokozatos folyamata. Az érettséghez vezetõ utat
nem lehet lerövidíteni.
4. számú mítosz az érettségrõl: A szellemi érettséget ismereteinken lehet lemérni. Sok gyülekezet
a szellemi érettség értékelésénél csak azt veszi figyelembe, hogy mennyire ismerjük a bibliai szereplõket,
milyen jól tudunk igeszakaszokat értelmezni, vagy igeverseket idézni, a bibliai teológiát elmagyarázni.
A bibliaismeret sarkalatos pontja, de nem egyedüli mértéke a szellemi érettségnek.
Az igazság az, hogy az érettséget inkább a megnyilvánulásaink, mint a meggyõzõdéseink tükrözik.
A keresztyén élet nem pusztán hitelvek és meggyõzõdések összessége; beletartozik a magaviseletünk és
a jellemünk is.
5. számú mítosz az érettségrõl: A szellemi növekedés mindenkinek a magánügye. Ez egy amerikai
elhajlás az igazságtól. A szellemi növekedésrõl való gondolkodásunkra is hatással van az, ahogy kultúránkban
bálványozzuk az individualizmust. A szellemi formálódásról szóló tanítás nagy része én-központú, saját
magunkra irányul, és említést sem tesz más keresztyénekkel való kapcsolatunkról. Ez teljesen igeellenes,
és figyelmen kívül hagyja az Újszövetség nagy részét.
Az igazság az, hogy a keresztyéneknek kapcsolatokra van szükségük a növekedéshez. Másoktól
elszigetelve nem növekszünk. A közösség keretein belül tudunk fejlõdni.
6. számú mítosz az érettségrõl: A növekedéshez csak bibliatanulmányozásra van szükség. Sok
evangéliumi gyülekezetet alapítottak erre a mítoszra. Az ilyeneket „tanteremgyülekezeteknek” hívom.
Az igazság az, hogy Isten sokféle megtapasztalása szükséges ahhoz, hogy a valódi szellemi érettség
kialakuljon. A bibliatanulmányozáson kívül idetartozik még az imádat, a szolgálat, a közösség gyakorlása
és az evangélizációs megtapasztalások. Más szóval a szellemi növekedés akkor megy végbe, ha kivesszük
részünket mind az öt gyülekezeti cél megvalósításából. Az érett keresztyének nem elégednek meg azzal,
hogy a keresztyén életrõl tanulnak — meg is akarják élni azt.
Rick Warren, Saddleback Valley Community Church, (Lake Forest, California, USA)

