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A prédikáció,  amely átformál: 

Ezek a csontok 
életre fognak kelni!

Írta Maria Khaleel-Gilleland
 
James Earl Matthew azt mondta, hogy „Ahogyan azt Isten is eltervezte, a 
prédikáció sosem fogja elveszíteni az erejét, sem célját. Az emberi törődés 
változik generációról generációra, de Isten eszköze, mellyel megszólítja az 
emberi szükségleteket, sosem fog megváltozni.” 
A pásztorok sosem lehetnek alkalmasabbak arra, hogy ezt a generációt elérjék 
annál, mint amikor a Szentlélek kenete alatt hirdetik Isten Igéjének időtlen 
igazságait.

Talán úgy tűnhet, hogy a prédikáció képtelen felvenni a versenyt azzal a gyors 
tempójú multimédiás kultúrával, amelyben élünk, ahol étvágyunkat különleges 
hatások, akcióval telt filmek és videó-csodák gerjesztik. Mi az evangéliumot 
akarjuk prédikálni és látni, ahogyan életek változnak meg. Mégis, amikor 
ránézünk a gyülekezetünkre, talán épp egy olyan férfira tekintünk, aki csalja a 
feleségét. Vagy egy olyan üzletemberre pillantunk, aki adócsalásokat követ el. 
Odapillantunk a nyughatatlan tinédzserekre a hátsó sorokban, és látjuk, ahogy 
alkalom alatt leveleznek, és teljesen máshol jár az eszük. Vagy megpillantjuk egy 
gyülekezeti elöljárót, aki mindent megtesz, hogy aláaknázza a szolgálatunkat. 
Esetleg meglátunk egy férfit, aki öt perccel a prédikációnk elkezdését követően 
már mélyen alszik.

A pásztoroknak nem kell versenyezniük Hollywood-dal. Olyasmi van a 
birtokukban, amelyet a TV és a filmek soha nem tudnak megadni: az Isten Igéje, 
mely életeket változtat meg, valamint a Szentlelkének ereje. A pásztorok szavai 
gyógyírként hatnak a sebekre, csillapítják a lelki szomjunkat, megkötözöttségeket 
törnek össze, amelyek által lelki foglyok szabadulnak meg a börtöneikből. Olyan 
szavakkal rendelkeznek, amelyek kihatnak az örökkévalóságra.
Pál kijelentette az 1Korintus 1:18-ban, hogy „Mert a keresztről szóló beszéd 
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek 
ereje.” 

Sokszor drámai eszközöket használunk, hogy az embereket Istenhez vonzzuk. 
De az Isten által kijelölt eszköz arra, hogy életeket változtassunk meg, az maga 
az evangélium hirdetése. Ez Isten megváltó ereje.
Ezékiel próféta keserves időkben élt (Ezékiel 37:1–14). Izráel népét Babilonba 
vitték fogságba saját bűne miatt. Bár éveken át kapták a figyelmeztetést Jeremiás 
prófétán és másokon keresztül, Izráel tovább lázadt. Következésképp, három 
invázió hullám alatt a babiloniak elpusztították Jeruzsálem városát és fogságba 
vitték lakosait. Míg Jeremiás Jeruzsálemben maradt, hogy azok felé szolgáljon, 
akik ott maradtak, Dánielt és Ezékielt elvitték a fogságba. Ők ott szolgáltak – a 
számkivetett zsidók felé.



3

Isten minden prófétája Isteni kijelentést kap, majd megbízattatik azzal a 
felelősséggel, hogy a kapott üzenetet megossza és átadja úgy, ahogyan azt Isten 
megmutatja. Az Ezékiel 33-ban Isten egy képet ad Ezékielnek arról a felelősségről, 
amivel felruházta. Az, aki üzenetet kapott Istentől, olyan, mint az őrálló. Ha 
egy őrálló nem volt képes figyelmeztetni az embereket, és azok elpusztultak, a 
felelősség az őrállót terhelte. Viszont, az őrálló megkapta azt az erőt is, mellyel 
az üzenetet kijelentheti, és, ha az emberek figyelnek rá, megmenekülhetnek. 
Az emberek sorsa a kezünkben van. Viszont a lehető legnagyobb és legmagasabb 
kiváltság az, hogy Isten a hírnökeinek választott bennünket. Az Ezékiel 37 felfedi 
előttünk, hogy az Isten erejével prédikált üzenet képes arra, hogy életeket 
formáljon át. Képes kihatni nemzetekre, és meg tudja változtatni a világot. A 
Lélek által felkent prédikáció Isten eszköze, mely által az Ő ereje kiárad a földre, 
hogy elvégezhesse munkáját. 

A mai prédikációk jó része meglehetősen tudományos, intellektuális és 
információ-központú. Ékesen és nagy szónoki képességekkel adják elő őket, 
de arra nézve, hogy életeket változtathassanak meg, erőtlenek. A Lélek által 
felkent prédikáció, amikor kenet érinti az ember lelkét, az olyan, mint amikor 
tűz hull le az égből. Ez az, amikor a prédikáló visszalép, és átadja a Szentléleknek 
az események alakítását. A Szentlélek ekkor megítél, megjavít, kedvesen 
körbevesz, megszabadít, meggyógyít, újraéleszt és helyreállít.

A Lélek által felkent prédikációban erő van – egy olyan erő, amelyet nem 
lehet megszerezni tudományos fokozatokkal, diplomákkal, hermeneutikus 
(szövegmagyarázó – a ford.) képességgel, hitszónoklattannal vagy exegetikai 
tanulmányokkal. Nem lehet megtanítani – imán keresztül kell megragadni, 
miközben várunk az Úrra.

Az Ezékiel 37. része négy alapvető 
dolgot jelent ki az életet átformáló 
prédikációról.

A hírnök felkészítése 

Az Isten hírnökének rendelkeznie kell 
a Lélek erejével. Az Ezékiel 37:1 azt 
mondja, „Az Úr megragadott engem.” A 
szolgáltunk képesítését nem a felsőfokú 
tanulmányainkról szóló diplománkkal 
kapjuk. A szolgálat képesítése nem a 
bizonyítvány, vagy a meghatalmazás, amit 
magunknál hordunk vagy kifüggesztünk a 
falunkra. Az igazi képesítésünk a szolgálatra 
az, hogy az Úr megragad bennünket. Az 
Úr keze az életünkön Isten ereje, Isten 
hatalma – felruház bennünket arra, hogy 
elvégezhessük azt a munkát, amire elhívott 
bennünket.

Ezékiel elhívása nem egy különálló esemény; valójában, már az első fejezetben 
láthatjuk, hogy elkezdődött: Ezékiel a Kebár folyónál volt, mikor az Úr Igéje szólt 
hozzá és az Úr keze megragadta az életét.
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Ez a két kifejezés, miszerint „az Úr keze megragadott”, illetve „Az Úr Igéje szólt 
hozzám”, ismétlődő kifejezések Ezékielnél. Számára egy életvitel volt az, hogy 
Isten kenetében járt, és az hogy az Ő hangjára hangolódott. Amikor a Szentlélek 
vezetése alatt vagyunk, meghalljuk Isten hangját, és megkapjuk kijelentését.

Mozgasson meg a Lélek 

Az Úr keze ragadta meg és vitte el Ezékielt a Lélekben és rakta le őt egy völgyben, 
mely tele volt száraz csontokkal. Ha Ezékielnek lett volna lehetősége szolgálati 
helyre jelentkezni, kétlem, hogy a száraz csontok völgyét választotta volna új 
gyülekezetének.

Biztosnak kell lennünk, hogy ott vagyunk-e, ahol az Úr Lelke akarja, hogy 
legyünk, és hogy nem azért vagyunk-e csak egy gyülekezet élén, mert kényelmes 
életvitelt folytathatunk az ott szerzett fizetésből. Ha megbizonyosodtunk erről, 
akkor meggyőződéssel fogunk prédikálni, elkötelezettséggel fogunk szolgálni, 
és hosszútűrők leszünk a száraz csontok idején is, míg nem meglátjuk, ahogyan 
Isten mozgásba lép.

Ezékielt Isten egy hatalmas csatamező közepére állította, ahol előtte tízezrek 
haltak meg. Ezen a helyen újra és újra összegyűltek a keselyűk. A sok eső miatt 
a csontok szinte teljesen tiszta állapotban hevertek a földön: fehérek voltak, 
mert a nap is kiszívta őket. Az életnek semmi jelét nem lehetett látni. Mégis, ez 
volt az a hely, ahová a Lélek lerakta Ezékielt, hogy ott szolgáljon.

A Szentlélek segíteni fog nekünk, hogy meglássuk azoknak az embereknek 
a valóságos lelki állapotát, akik felé szolgálunk, és szíveinket is érzékennyé 
fogja tenni szükségeiket illetően. Soha nem lehetünk annál érzékenyebbek a 
keresőkre nézve, mint mikor érzékenyek vagyunk a Lélek vezetésére.

Olyanra is fel szokták hívni a figyelmünket, hogy prédikálásunk legyen válasz 
arra a szükségletre, amit az emberek létezni vélnek saját életükben. Izráel népe 
viszont nem tudta, mire volt igazán szüksége. Az emberek talán azt érezték, hogy 
a valódi szükséglet az életükben az, hogy kiszabaduljanak a babiloni fogságból. 
Talán azt gondolták, arra van szükségük, hogy hazatérjenek Jeruzsálembe. A 
Szentlélek viszont megmutatta Ezékielnek, milyen állapotban is voltak valójában, 
és mi az igazi szükségük.

Megpróbálhatjuk elképzelni, mire van szüksége a gyülekezethez nem tartozó 
„Harrynek és Marynek”, de az ilyen emberek nem tudják, mi életük valóságos 
lelki szüksége. Végezhetünk akár felmérést is a gyülekezetünkben, mik a jelenlegi 
lelki slágertémák, de gyakran a gyülekezetek sincsenek tisztában azzal, mik a 
saját lelki szükségeik.

Ahogyan Ezékiel végignézett a gyászos helyen, két gondolata támadt. Először is, 
hogy rengeteg csont volt ott. A szükség óriási volt. A második gondolata pedig: a 
csontok nagyon szárazak. A helyzetük tehát kifejezetten kétségbeejtőnek tűnt.
Puszta információkkal nem lehetett megszólítani a száraz csontok gyülekezetét. 
Ezékiel elmondta nekik, miért van szükségük arra, hogy a Szentlélek élete töltse 
be őket. Elmondhatta volna nekik a „hét lépcső a lelki élethez” tanítást is, de az 
nem adott volna nekik életet. Arra volt szükségük, hogy Isten beléjük leheljen.
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A túl sok prédikáció informáló hatású lehet, nem pedig inspiráló, átformáló. 
Csakis az Isten Lelke tudja összeroppantani az ellenség igáját, és megváltoztatni 
az embert.

Amikor elkezdted a szolgálatot, és prédikálni kezdtél, valószínűleg olyan voltál, 
mint legtöbbünk: kétségbe esetten álltál Isten előtt. Azt mondtad: „Uram, 
hallani akarom, ahogy beszélsz. Istenem, adj nekem üzenetet!” Mielőtt felálltál 
a pulpitusra, felkiáltottál, „Istenem, itt kell, hogy legyél velem! Fel kell, hogy 
kenj engem!” Pár év szolgálat után viszont megtanultad, hogyan készíts el egy 
jól kifényesített üzenetet. Megtanultad, milyen a szószéki jelenlét, és azt is 
megtanultad, hogy nem szükséges kétségbeesett imákat mondanod Isten előtt, 
mielőtt a szószékre mész szolgálni. 

Halld meg a kérdést, amit Isten tett fel az 
Ő szolgájának: 
„Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a 
csontok?” (v. 3)

Az „emberfia” kifejezés Ezékiel emberi 
mivoltára utal. Emberileg szólva teljességgel 
lehetetlen volt, hogy azok a csontok életre 
keljenek. Ezékiel viszont Istenben hitt, 
mikor azt mondta, „Ó, Uram, Uram, te 
tudod!” (v. 3)

A prédikátor két világ közt áll. Az első parancs 
az volt, hogy prédikáljon a csontoknak, 
a második, pedig hogy prófétáljon a 
szélnek. Mindkettőre szükség van, hogy 
életek látható módon átformálódjanak. A 
szélnek szóló prófétálás egy közbenjárás, 
valamint egy kétségbeesett könyörgés 
Isten felé, hogy ruházza fel élettel azokat az 
embereket, akik felé prédikálunk. Nagyon 
sok ember prófétál csontoknak. Viszont 
nagyon sok esetben hiányzik a szélnek 
szóló prófécia; az imádságot nélkülöző 
prédikáció pedig hiábavaló.

Ezékiel prófétált a csontoknak, de 
még nem volt bennük lélegzet. Volt 
egy zaj, egy megrázkódás, ahogyan 
összerakódtak a csontok, de még semmi 
élet. Gyülekezeteinkben is rengeteg zaj 
van – zene, prédikációk, multimédia. Nem 
ellenzek semmi ilyesmit, de ezekkel nem 
lehet helyettesíteni a Szentlelket.

Ezékiel látta, ahogyan a csontok egy 
szabályos testté állnak össze. Ugyanígy, 
gyülekezeteink is úgy működnek, akár egy olajozott gépezet. Vannak látásaink, 
üzleti tervszerű kijelentéseink, megfogalmazott céljaink. Teljesen mindegy, 
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viszont, milyen szépen csinosítasz ki, és öltöztetsz fel egy hullát: az attól még 
halott marad. 

Nem volt élet a csontokban, míg Ezékiel nem prófétált a szélnek. Akkor egy 
lehelet érkezett és élet járta át a csontokat. Amikor a Lélek fújt, ez a gyülekezet 
életet kapott és talpra állt, mint egy fenséges hadsereg. Ha ez megtörténhetett 
Ezékiellel, megeshet velünk és gyülekezeteinkkel is. Akármilyen állapotban is 
legyenek gyülekezeteink, Isten rájuk akar lehelni és ki akarja önteni rájuk az 
Ő Szentlelkét. Ehhez viszont az kell, hogy minket a Szentlélek mozgathasson, 
ő ruházzon föl erővel, és teljes mértékben tőle függjünk, és tőle kapjuk a 
vezetést. 

A hírnök felkészítése az első, majd az üzenet kijelentése. Amikor szellemileg/
lelkileg felkészültek vagyunk, meg fogjuk hallani Istent. Az embereknek nem egy 
soron következő másik prédikációra van szükségük; Istent kell meghallaniuk.
Legyünk hűségesek abban, hogy az üzenetet kijelentjük, mindegy mit látunk 
magunk előtt 

Élhetnek ezek a csontok? Isten hatalmát nem korlátozzák körülményeink. Isten 
Szavát nem köti az emberi közöny. Isten Szava élő és erőteljes. Prófétálnunk 
kell. A prófétálás annyit jelent, hogy Istenért szólni kezdünk. Olyan Szentlélek-
kenettel kell kijelentenünk az üzenetet, hogy az az Úr hatalmával szólaljon 
meg.

Emlékezz rá, mit olvashatunk Jézusról az Evangéliumokban. „úgy tanította 
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.” (Máté 7:29). 
Miért? Mert a kor rabbijai azt hajtogatták csak, hogy „Nos, amit Gamáliel 
Rabbi mondott…” Vagyis egyszerűen visszamondták azokat a szavakat, amiket 
Gamálieltől hallottak. Tehát, amit ők hallottak, az annak a valakinek a szavaiból 
való idézet volt, aki azt állította magáról, hogy ő azokat az Úrtól hallotta.

Vigyázz, hogy ne legyél olyan, aki valaki más szavait ismételgeti. Te legyél olyan, 
aki az Úrtól hallod, mit kell mondani azoknak az embereknek, akik felé szolgálsz. 
Szükségünk van arra, hogy Isten rajtunk keresztül mondhassa igazi erővel, hogy 
„így szól az Úr!”

Pál nem kiváló beszédkészségével vagy bölcsességével jött, hogy bizonyságot 
tegyen az Istenről. Sokkal inkább, gyengeségben, félelemben és remegés 
közepette tette ezt. Beszéde nem az emberi bölcsesség rábeszélő szavaiban állt, 
hanem a Szentlélek erejében és megnyilvánulásában.

Hűségesnek kell lennünk, abban, hogy Isten szívével mondjuk el az üzenetet. 
Ezékiel minden kicsi zizzenést és rázkódást meghallott, mert a szíve érzékeny 
volt. Hűségesnek kell lennünk, hogy kijelentsük azt az üzenetet, amit Istentől 
kaptunk. Nem köthetünk kompromisszumokat az üzenetre nézve, csak azért, 
mert attól félünk, hogy megbántjuk azt a családot, aki a legnagyobb tizedet 
adja. Úgy kell prófétálnunk, ahogyan az Úr azt parancsolja!

Átalakulás az Isten Igéjének üzenetén keresztül 

Az Isten Igéje megítéli az embert, és felfedi előtte, milyen állapotban van.
Pünkösd napján Péter a Szentlélek kenete alatt prédikált: „azt, aki az Isten 
elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által 
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felszegeztétek és megöltétek. (Acts 2:23). A prédikáció végére viszont „Amikor 
ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi 
apostoltól: “Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” (2:37).

Nemrég két kolumbiai ember, akik pont előtte érkeztek az Egyesült Államokba, 
eljöttek a vasárnap reggeli alkalmunkra. Nem beszéltek angolul, így az egész 
istentiszteletet fejhallgatóval, fordításon keresztül hallgatták. Az alkalom végén 
mindketten átadták a szívüket az Úrnak. Aztán visszajöttek később, a délutáni 
istentiszteletünkre is, 17:30-ra, három barátjuk társaságában. Barátaik közül 
az egyik átadta a szívét az Úrnak. Majd, itt maradtak a 18:30-kor kezdődő 
istentiszteletre is, melynek során a maradék két ember is átadta a szívét az 
Úrnak. Egy nap leforgása alatt öt kolumbiai fogadta be az Úr Jézus Krisztust 
megváltójaként, pedig egyik sem beszélte a nyelvünket. Ami ezt a munkát 
elvégezte, az a Szentlélek meggyőző ereje volt.

Isten Igéje megszentel

A gyülekezetünkben van egy asszony, aki az oltárnál szolgál, valamint az 
imaszolgálat egyik vezetője. Az első időkben, mikor járni kezdett a gyülekezetbe, 
látni lehetett rajta, hogy a szombat estét végig bulizta és vasárnap reggel csak 
a kötelességét teljesíteni jött el. Isten viszont elkezdte megváltoztatni az életét 
a külsőségekben is, és a szívében is. „Amikor először kaptam meghívást ide, 
előtte éjjel szórakozóhelyeken múlattam az időt. Utána, pedig egyszerűen 
végigültem a vasárnap reggeli istentiszteleteket. Egy idő után azonban Isten 
elkezdett foglalkozni velem, és aztán egyszerűen nem tudtam tovább tenni 
azokat a dolgokat, amiket előtte tettem. “ Amikor Isten Igéjét prédikáljuk, az 
megszenteli az emberek életét.

Isten Igéje megszabadít

Egy hétéves kislány Haitin töltötte a 
nyarat a nagyszüleivel, akik voodoo 
papok. Teljesen démonizáltan tért haza. 
Eljött az imaalkalmunkra, és akárhányszor 
rátettük a kezünket, a teste eltorzult és 
kicsavarodott. Mély hangja lett hirtelen és 
iszonyatos dolgokat mondott. Imádkoztunk 
érte, és a lány megszabadult. Két héttel 
később nyolc családtagját merítettük be 
azért, mert látták a kislány életén Isten 
csodáját. Az Isten Igéje szabadságot hoz!

Isten Igéje meggyógyít

Tíz évvel ezelőtt egy asszonyt, aki azt mondta, „katolikusnak született és 
katolikusként is fog meghalni”, lupus-szal, azaz bőrfarkassal diagnosztizáltak. 
A barátai állandóan hívták a gyülekezetünkbe, de mindig azt mondta, „Nem, 
én katolikus vagyok. Soha nem fogok elmenni egy protestáns gyülekezetbe.” 
Aztán a betegség annyira elhatalmasodott rajta, hogy egy vasárnap mégis 
eljött. Isten azt az üzenetet adta aznap nekem, hogy az Úr ma is gyógyít. 
Isten pedig meggyógyította ezt a hölgyet a bőrfarkasból. Megtért, és egy 
hónapra rá Szentlélek keresztséget kapott. Ma ez a hölgy gyülekezetünk egyik 
legelkötelezettebb szolgálója.
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Az Ige Szentlélek által felkent prédikálása ébredést hoz. Megváltás van benne, 
és gyógyulás, és emberek szabadulnak meg. R.A. Torrey úgy fogalmazott, hogy 
„A pünkösdi prédikáció pünkösdi megtapasztalást produkál.” Ha az Isten Igéjét 
a Szent Szellem kenete alatt prédikáljuk, az életeket fog megváltoztatni. Ezek a 
csontok élni fognak.

Maria Khaleel-Gilleland a „New Life Assembly of God” 
vezető pásztora Pembroke Pines-ban, Florida államban. 
Jelen cikk egy prédikáció volt, melyet a 2002-es Pünkösdi 
Prédikátor Konferencián mondott el, amelyet Springfield-
ben, Missouri államban tartottak

A Biblikus prédikáció 
egy új generáció számára 

Írta Michael Vandoren

A mostani generáció minden eddigi nemzedéktől eltérő körülmények közt 
nő fel. A legjobb mód arra, hogy elérjük a mai nemzedéket ugyanaz, mint 
akármelyik nemzedéket vagy kultúrát: Isten változatlan Igéje a legjobb út. Ez 
az állítás arra vonatkozik, amit prédikálunk – ahogyan prédikáljuk az Igét, már 
egy másik dolog. Nem minden prédikátor ossztja ugyanazt a nézetet a biblikus 
prédikációval kapcsolatban, és nem mind tudja, hogyan is kell egy változatlan 
igazságot közvetíteni egy változó világ felé.

AZ EGYENSÚLY GYAKRAN A VALÓSÁG

Minden generáció megőriz valamit az előző generációk dolgaiból, de persze 
megvan mindnek a saját megkülönböztető jegye. Nem tudjuk megtagadni a 
múlt érvényességét, vagy azt a szükségletet, hogy alkalmazkodni kell a jelenhez 
és a jövőhöz. Néhány gyülekezetben nem sok különbség van az 1981-es képük 
és a 2001-es között. Közben, pedig nem értik, miért nem képesek elérni a 
környék embereit Krisztus számára. A sikeres gyülekezetek rendelkeznek azzal a 
bölcsességgel, amellyel képesek átvenni a múltból azt, ami értékes, és amellyel 
egyben újracsomagolhatóvá lehet tenni a múlt értékeit a jelen szükségei 
számára. 

KI FIGYEL RÁNK?

Sokféle módon lehet a prédikációt hallgató-orientálttá tenni. Egyike ezeknek 
az, ha megérted a hallgatóságodat. Gondold át az új generáció következő két 
jellemzőjét, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak a prédikációhoz.

Ez a generáció kétségbeejtően elveszett. Minden nemzedék eddig bűnös volt, 
és szüksége volt az evangéliumra, de Pál apostol leírta, hogy az utolsó időkben 
szörnyű napok jönnek. A 2Tim 3-ban le is írja ezt az istentelen állapotot. Az 
utolsó időkben élünk. A jelenlegi generáció minden eddigi nemzedéktől 
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eltérő körülmények közt nő fel. A keresztény hitet kivonják az állami iskolák 
tanterveiből. Sok gyermek vált érzelmileg sebzetté és bizalmatlanná másokkal 
szemben a magas válási arányok miatt. Egyre nő az öngyilkosságok száma, a 
drogosok, a bűnesetek száma, nő az erkölcstelenség és a hatóságokkal szembeni 
tiszteletlenség, és mindez teljesen szétszaggatja az ország erkölcsét. Az 
embereknek nincs önkontrollja, nincs meg bennük a vágy, hogy felelősségteljesen 
éljenek, és nincs meg bennük az a munkamorál, ami a háború előtt született, 
valamint a háború és a hatvanas évek közepe közt született generációkban 
megvolt. Legtöbbjük nem érti, mit jelent az Isten, a gyülekezet, a társ vagy a 
munkahely iránti elkötelezettség. Sokan közülük pedig eleve a gyülekezeten 
kívül nőttek fel, jó példák pedig nem álltak előttük az életben. 

Bár sok pozitív jellemvonása 
van az új generációnak, még 
mindig olyan nemzedék közt 
élünk, akiknek kétségbeejtően 
nagy szüksége van arra, hogy 
a Biblia szeretetteljes, szent 
bátorsággal mondott tanítását 
hallja. Vannak prédikátorok, 
akik nem igazán a Szentírást 
hirdetik. Sokkal inkább, 
olyan témákba mennek bele, 
melyek bonyolult körvonalak 
mentén húzódnak, vagy 
allegorizálják a szöveget, csak 
mert nem fordítottak kellő 
időt arra, hogy rendesen 
tanulmányozzák azt. Fel kell 
tárnunk, és alkalmaznunk kell 
az Isten Igéjét a szószéken, 
ha reménységeink közt 
szerepel az, hogy elérjük 
Krisztus számára ezt a sebzett 
generációt.

A mostani nemzedék második jellemvonása, amely kihatással van a prédikációra, 
az, hogy milyen hallgatóságnak bizonyul. E generáció tagjai képesek nagy 
mennyiségű információt kezelni, és azt magukban feldolgozni akár egyszerre 
több forrásból is. Folyamatosan növekvő igénnyel szörfölnek a neten, újabb és 
újabb adatokat keresve.

Egy újabb felmérés, melyet a PC magazin végzett, azt jelezte, hogy olvasóik 
94 százaléka használja az Internetet arra, hogy egy bizonyos termékről vagy 
szolgáltatásról adatokat gyűjtsön.1 Az emberek ma 100 TV csatorna közül is 
választhatnak, melyeket műholdak segítségével fognak be. Magazinokat és 
könyveket olvasnak, kazettákat hallgatnak. Sokaknak van mobil telefonja, 
laptopja vagy palmtopja. MOST kell nekik az információ, és gyorsan unatkozni 
kezdenek az olyan prédikációk hallatán, melyek egy fő dologról szólnak, és 
melyeket unalmas tanítók mondanak.

Nézz meg és elemezz híradásokat és népszerű TV show-kat, és fel fogod fedezni, 
hogy sokféle forgatókönyv létezik arra nézve, ahogy oda-vissza kapcsolnak 
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egy programon belül. A mai hallgatóság bevett étrendje az állandóan változó 
információhalmaz; ami el is érte a kulturális szabályozás szintjét. A tévénézés 
és az Internet-használat mellékhatása a csökkenő, egyre rövidebb figyelmi 
idő. Ez nem azt jelenti, hogy egy teljes prédikáció idejét a reklámok közti idő 
mennyiségére kéne korlátozni, de az agy kapacitását is figyelembe kell venni. 
Amint ezt az értékhatárt elérted az embereknél, „ki fognak kapcsolni” téged. A 
prédikáció hosszától függően, a pásztorok nagyon jól tennék, ha főbb pontjaik 
öt és kilenc perc közti időtartam közé esnének.

A következő megjegyzések kiegyensúlyozott próbálkozások arra nézve, hogy 
prédikálások újraéledhessen. Némelyik olyan, amit már te is biztosan alkalmazol, 
mások pedig talán változásokat fognak megkövetelni.

AMIT PRÉDIKÁLUNK: ÁLLÁSFOGLALÁS A NARRATÍV, BIBLIKUS PRÉDIKÁCIÓK 
MELLETT

Egy prédikációt oktató professzorom egyszer azt mondta, 
hogy legalább olyan nehéz olyan prédikátort találni, aki 
ellenezné a biblikus prédikálást, mint találni olyat, aki 
tényleg így csinálja. Roger VanHarn megjegyzi, hogy „a 
prédikációknak Biblikus szövegekből kell szólniuk, nem 
Biblikus szövegekről. (kiemelés hozzáadva – a ford.)”2 Néha 
hallom, ahogy egy-egy prédikátor apologetikusan kijelenti, 
hogy „a mai prédikáció nem lesz túl szónokias, homiletikus 
jellegű.” Én, aki a homiletika professzora vagyok, ilyenkor 
hegyezni kezdem a fülem, és szinte a székem szélére kiülök, 
annyira várom e bejelentés alapján, hogy talán végre egy 
olyan prédikációt fogok hallani, ami ténylegesen a Biblikus 
szöveget akarja prédikálni. Ilyenkor ez a reménységem 
jutalmat nyer általában, amint a pásztor megnyitja az Igét, 
majd magyarázni és alkalmazni kezdi azt, a mai életre 
nézve.

A „homiletikus” kifejezés értelme attól függ, kinek mit tanítottak e címszó 
alatt – ugyanis a homiletika az utóbbi 20 év alatt elég sokat változott. A kezdet 
ugyanis nem az, „Mit mondhatok én erről a szövegrészről?” hanem inkább az, 
„Mit mond ez a szövegrész?”

A legtöbb kortárs homiletika-szakértő azt mondja, hogy nagyon szükséges 
lenne, hogy visszatérjünk a narratív prédikációhoz, és hogy engedjük, hogy a 
szöveg formája szerkessze meg a prédikáció szerkezetét. A Biblikus prédikálás, 
valamint amit a Korai Egyháznál látunk, mindig narratív. Maga a Biblia is narratív 
jellegű, és nem körvonalazott témák összessége. Isten tudja, mi a kommunikáció 
legjobb formája. A korai pünkösdiek narratív prédikációkat mondtak, mert nem 
voltak formális szemináriumi előtanulmányaik. Don Wardlaw író és hat másik 
szerző, akik hozzájárultak könyve megírásához – „Preaching Biblically” azaz „A 
biblikus prédikáció” – erőteljesen kiállnak amellett, hogy a prédikációk formája 
a biblikus szövegekből kell, hogy kiinduljon.3

Nem kell mindig versről versre haladnunk, de a szövegrész fő gondolatai kell, 
hogy képezzék a prédikáció fő gondolatait is. David Buttrick pásztorokat tanít 
arra, hogyan kell megírni egy szövegrész cselekmény szerkezetét, felsorolni 
minden egyes fő elemet, majd hogyan kell mindezeket különböző módon 
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kibontani. Megjegyzi, hogy a téma szerinti prédikációk olyanok, mint egy 
szövegrész kinagyított pillanatképe, a szövegrész, maga, viszont olyan, mint egy 
film.4 Amit viszont a hallgatóságunk igazából akar, az a film.

Az Igéből vett passzusok olyanok, mint az igazság kertjei – nem egyedülálló 
virágok. Olyanok a gyülekezet számára, mint a svédasztalos étkezés, nem pedig 
mint az egytálétel. Miért redukáljuk a szöveget egy témára, miközben lehet, 
hogy sok-sok igazságot is közölni akar velünk? Ha Isten Igéje képes kifejezni 
magát egy 30 másodperces bekezdésben, kell, hogy el tudjuk azt mondani 
egy 30 perces prédikációban? Amikor Isten Igéjét témákra redukáljuk, azzal 
lehet, hogy korlátozzuk Isten üzenetét, amit kommunikálni akar felénk egy 
Igerészen keresztül, és lehet, hogy így pont a Szentlelket akadályozzuk meg – 
azt, aki minden Igeverset maga inspirált – abban, hogy beszélhessen hozzánk a 
szövegen keresztül. Ennek a megközelítésnek az egyik mellékterméke az, hogy 
az emberek nem ismerik vagy nem értik meg az Isten Igéjét, és így szellemi/
lelki tekintetben sebezhetővé válnak. Nem a téma szerinti prédikációk teljes 
beszüntetését akarom ezzel elérni, csupán azt szeretném megerősíteni, hogy 
sokkal ritkábban kéne ilyeneket hallanunk.

Nem csak az a fontos, hogy a prédikáció szerkezete definiálja a Biblikus 
prédikálást, hanem az is, hogy a prédikáció mit képes véghezvinni. William 
Thompson úgy fogalmaz, hogy a „Biblikus prédikálás akkor történik meg, amikor 
a hallgatóság képes meglátni azt, hogy saját világát ugyanúgy megszólítja az 
Ige, mint ahogyan azt a bibliai világgal is tette, valamint amikor ez a hallgatóság 
képes válaszolni erre az Igére.”5 Kell, hogy üzeneteink arra hívják az embereket, 
hogy azonosulhassanak mindazzal, amit Isten mond a szövegrészben, és hogy 
tudjanak rá válaszolni is.

Egy kétségbeesett, sebzett korban élünk – egy olyan korban, melynek szüksége 
van a szilárd, biblikus prédikáció szerető, gyógyító érintésére. Az Igében erő 
van; prédikáljuk az Igét!

Michael VanDoren, D.Min. prédikációs kurzusokat tartott az 
Assemblies of God Southeastern College (Délkeleti Főiskola – a 
ford.)gyakorlati szolgálatok osztályán, Lakeland-ben, Florida 
államban 17 éven át. Jelenleg evangelizációs munkát végez. 
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Press, 1983), 11–25.
4. David Buttrick, Homiletic: Moves and Structures (Philadelphia: 
Fortress Press, 1987), see especially chapters 1–3.
5. O. William Thompson, Preaching Biblically (Nashville: Abingdon Press, 
1981), 10. See also Calvin Miller, Marketplace Preaching (Grand Rapids: 
Baker Book House, 1995) for more on this subject.
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Micsoda név, 
micsoda elvárások! 

Írta Charles T. Crabtree

Keresztnevem Charles. Egymással ellentétes történetek vannak, miért is 
kaptam ilyen megkülönböztetett nevet. Amikor megszülettem hajnali egykor 
(a parókián), David, a bátyám is felébredt, első „prédikációm” hallatán. Amikor 
elmondták neki, hogy a „prédikátor” valójában az újszülött kisöccse, kiugrott 
az ágyból, és szinte követelte, hogy „Kicsi Charlie”-nak nevezzenek el. A másik 
magyarázat arra, hogy ezt a nevet kaptam az, hogy korábban jöttem a világra, 
mint hogy az orvos az édesanyámhoz kiérkezett volna. Mondta is, hogy „Charles-
nak kell neveznetek Lindbergh után, mert szinte berepült ebbe a világba.”
 
Középső nevem Talmage, amely már okozott az életben néhány rideg és 
zavarodott pillantást. „Honnan vették ezt?!” Az elmesélések alapján, a szüleim 
azt akarták, hogy a nevem megőrizze „Tal bácsi” emlékét, aki a klondike-i 
aranyláz idején halt meg. 
 
Néhány évvel később, egy prédikátor, aki Charles Spurgeon és Dewitt Talmage 
elkötelezett rajongója volt, meghallotta, milyen születési nevet kaptam, majd 
odafordult szüleimhez, és ámulattal a hangjában megjegyezte: „Micsoda 
elvárásoknak tettétek ki ezt a fiút, hogy ezt a nevet adtátok neki!”
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Amikor csak bemutatnak egy-egy pünkösdi prédikátornak, eszembe jutnak 
ennek ezek a szavak „micsoda elvárások… ilyen névvel”. Azért, hogy megfeleljünk 
a „pünkösdi prédikátor” címnek, azt jelenti, hogy törekedni kell, hogy az ember 
túlszárnyalja Lindbergh-et, Talmage-t, és Spurgeont. 

A BIBLIKUS DEFINÍCIÓK

Fontos visszamenni a Szentíráshoz, hogy újra megerősítsük magunkban az 
igazságot, az értékeket és az Isteni látásmódot. Szinte kritikus fontossággal bír 
ez a mai időkben, mikor az igazságot relatívnak tartják, az értékek olyanok, 
akár a mozgó célpont, és a világi látásmód az egyetlen, amivel az emberek 
rendelkeznek.
 
A pünkösdi prédikátor soha nem engedheti, hogy a világ definiálja azt, hogy 
ki is ő igazából. Ha ez mégis megtörténik, nem fog sok idő eltelni, és el fog 
kezdeni a világ tetszésére cselekedni, legyen ez ténylegesen a világ, vagy csak a 
„gyülekezet világa”. „Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban 
bízik, az oltalmat talál.” (Péld. 29:25)
 
A kérdés, amit mindig fel kell tennünk bármilyen témával kapcsolatban, ami 
a szolgálatot érinti az nem a – Mit fognak gondolni az emberek? - hanem az, 
hogy Mit mond Isten? Az olyan kérdések, mint a – Mit jelent az, hogy pünkösdi? 
vagy a – Milyennek kell kinéznie egy pünkösdi prédikátornak, és hogyan kell 
cselekednie? - kissé hiányosak. A jó kérdés valahogy így szólna: Milyennek 
kell kinéznie egy pünkösdi prédikátornak, és hogyan kell cselekednie Isten 
szemszögéből nézve? Hosszabb távon Isten szemszöge az egyetlen, mely számít. 
(lásd „A pünkösdi prédikátor” című oldalsó szövegoszlopot.)
 
Hogy egy lelki igazságot definiálhassunk, kulcsfontosságú, hogy létrehozzunk 
egy biblikus definíciót. Máskülönben az igazságot emberi értelmezésre alapozva 
fogjuk elkezdeni tolmácsolni. Egy pünkösdi hívőnek elég egy kicsinyke idő is 
ahhoz, hogy meg nem tért emberek beszédéből megértse, hogy maguktól teljes 
mértékben képtelenek lennének megragadni a lelki igazságokat. Egy Ph.D.-vel, 
és 180-as IQ-val rendelkező, roppant intelligens ember, aki viszont nem született 
újjá, és nem kapott kijelentést a Szentlélektől, így nem rendelkezik képesítéssel 
arra nézve, hogy lelki igazságokat kommentáljon. „A nem lelki ember pedig 
nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt 
megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.” (1Kor. 
2:14, kiemelés hozzáadva) Soha ne engedje hát egy pünkösdi prédikátor sem, 
hogy a világ legokosabb koponyái megfélemlítsék vagy hatással legyenek rá, ha 
tényleg a világból valóak. 
 
Kevés vita van a prédikátor kifejezés biblikus definiálásával kapcsolatban. A 
prédikátor az, aki bibliai igazságokat hirdet, köztük az evangéliumot is. Egy 
kirendelt prédikátor az, akit erre a legmagasabb hatalom választott, és jelölt 
ki, azért hogy az Isten teljes akaratát hirdesse. Ez valóban egy félelmetes 
megbízatás és felelősség. 
 
Amikor pünkösdi jelzőt a prédikátor szó mellé helyezzük, egy olyan titulussal 
van dolgunk, melynek nagy jelentősége van az Isten országában. Mégis, kevés 
olyan kifejezés található az egyházi világban, mellyel ennyit foglalkoznának, és 
amely ennyi vitát és ennyi fogalmi problémát okozna, mint a pünkösdi szó. Sok 
oka van ennek.
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A pünkösdöt, természeténél fogva, csakis természetfeletti módon lehet 
kifejezni, leírni. Ez Isten megígért ajándéka, melyet elsőként egy olyan nyelv 
szólása bizonyít, melyet általában mások nem érthetnek, majd látható, ahogyan 
a szellemi hatalom különféle, speciális képességeken keresztül megnyilvánul 
egy emberen keresztül, illetve követi még egy szellemi karakter kialakulása az 
emberben, mely csodás eredményekkel jár. Nem csoda, hogy az embereknek 
gondja támad azzal, hogy ilyen Isteni és bonyolult fogalmat definiáljanak.
 
A pünkösdi gyakorlatot tökéletlen emberek demonstrálják. Ennek eredménye 
az, hogy egy kényelmetlen feszültség támad a természetes ember és az Isten 
Lelke közt. Nagyon könnyű, és szinte csábító is, hogy abba a csapdába essünk, 
hogy a pünkösd érvényességét a tökéletlen demonstráció alapján határozzuk 
meg, nem pedig az Isten ígérete alapján. Megpróbálhatjuk, de képtelenség az 
Isten kijelentését empirikus bizonyítás és logikai levezetés alapján megérteni. 
 
Az emberek soha nem fogják megérteni a pünkösdöt. Nem a mi feladatunk, hogy 
megértsük Isten szavait és munkáit. Az viszont felelősségünk, hogy higgyünk 
Isten Szavának és engedelmeskedjünk utasításainak. Ha egy pünkösdi gyülekezet 
valaha is eljut arra a pontra, hogy nem hirdeti többé a természetfelettit, mert 
nem képes felfogni annak megnyilatkozásait és a vele járó eredményeket, 
onnantól fogva nem nevezhető pünkösdi gyülekezetnek. 
 

Az Isteni gyógyítás egyike a természetfeletti ajándékokra helyezett, egyre 
csökkenő hangsúly legnagyszerűbb példáinak. Tragikus azt látni, mennyi 
pásztor kerüli ki, hogy erről prédikáljon, csak mert nem érti meg, egyesek miért 
gyógyulnak meg, mások meg miért nem – kiváltképp, mikor ők ugyanazzal a 
hittel imádkoznak mindegyikért, és ugyanazt az igazságot mondják ki. Hogy 
őszinték legyünk, néhányan közülük zavarban is vannak, mert nem látják azokat 
az eredményeket, amiket vártak. A pünkösdi prédikátorok felelősségei közé nem 
tartozik az, hogy csodákat kellene tenniük; nekik pusztán annyi a felelősségük, 
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hogy annak a Szavát prédikálják, aki maga a Csodák Tevője. „Azokat pedig, 
akik hisznek, ezek a jelek követik” (Márk 16:17). Az Ige nem azt mondja, hogy 
„Ezek a jelek követik azokat, akik rájönnek, hogy működik…” A pünkösd egy 
természetfeletti rendeltetés, mely az Isten szuverenitása, és nem az emberi 
értelem felfogó készsége alapján működik.
 
Azért erőltetem ennyire a pünkösdi szó definícióját, mert egy definíció igazsága 
meghatározza annak értékét, és ez cserében meg fogja határozni azoknak a 
szerepét, akiket vele azonosítanak. Ha ragaszkodunk a pünkösdi prédikátor 
Biblikus definíciójához, várakozásaink a természetfeletti szintre fognak 
szökkenni. Ha viszont testi szemszögből definiáljuk, az elvárásaink le fognak 
süllyedni az emberi szerepbetöltés szintjére.
 
Minden kapcsolat elvárásokkal jár. Egy becsületes, őszinte ember úgy fog 
cselekedni, ahogyan az elvárásokat észleli. Például, ha egy pásztor alkalmazni 
kezd egy ifjúsági pásztort, világosan el kell számára magyaráznia, mik az elvárásai 
vele szemben. Más különben, az ifjúsági pásztor úgy fogja végezni a munkáját, 
ahogyan azt másoktól tanulta. Láttam már nagyon jó embereket a gyülekezet 
dolgozói közt, akik keményen dolgoztak, mégsem voltak a pásztor tetszésére, 
mert más volt a látásuk, és a munkát a saját elképzelésük, definíciójuk alapján 
végezték el. Egy pünkösdi prédikátor elvárásait, leírását és felelősségeit biblikus 
paradigmára kell emelni. Csakis akkor lehetséges, hogy mind a prédikátor, mind 
a hallgatója úgy tegye a dolgát, ahogyan az megfelel Isten elvárásainak. És hidd 
el nekem – az ő elvárásai magasak.
 
A pünkösdi embert azonosítani szokták Pünkösd napjának megtapasztalásával 
és gyakorlatával. Pünkösd napja Krisztus azon ígéretének betöltetése volt, 
miszerint minden hívőre kitöltetik az Isten ereje. Ez egy magasabb rendű 
(felülről érkező) erő. A tanítványok azt a parancsot kapták, hogy várjanak, és ne 
kezdjék el a szolgálatot, míg meg nem kapják ezt az erőt. 
 
Pünkösd napja megalapozta a fizikális bizonyítékot mindazok számára, akik 
csak később a Szentlélek ajándékát megkapják. Isten, az ő bölcsességében, a 
test legfékezhetetlenebb tagját – a nyelvet – választotta, hogy bizonyítsa, egy 
ember betöltetett-e Szentlélekkel, vagy annak irányítása alá került-e. Paradox 
lenne olyasmit állítani, hogy egy olyan ember, aki soha nem szólt nyelveken, 
pünkösdi lenne. 
 
A probléma sok pünkösdivel (beleértve pünkösdi prédikátorokat is), hogy 
miután megkapják a Szentlélek-keresztséget, és megtapasztalják annak első 
fizikális valóságát, a bizonyságuk az „és ott megálltak” lesz, a helyett, amit az 
újszövetségi tanítványoknál láthattunk: „és kitartóan részt vettek…” (ApCsel. 
2:42)
 
A pünkösd sajnos nem kap jó hírnevet, mert túl sokan vannak, akik miután 
megkapták a Szentlélek-keresztséget, a megtapasztalást magát valami végének 
tekintik, nem pedig egy új élet és szolgálat kezdetének. Ennek az eredményei 
pedig lesújtóak. Így a természetfeletti erő és jellem ezeknek az embereknek 
az életében nincs többé jelen. Csak úgy, mint a Galáciabeliek, ők is Lélekben 
kezdték, majd testben próbálták elérni a tökéletességet. (Gal 3:3) Az igazi 
pünkösdi prédikátor, miután megkapta a Szentlélek Keresztségét, folytatja 
tovább útját, és onnantól kezdve a Lélekkel telve éli életét.  
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A szó legnemesebb értelmében, pünkösdi prédikátornak lenni, azt jelenti, 
hogy követjük az újszövetségi apostolok életét és szolgálatát. Megvizsgálhatjuk 
beszédüket, munkáikat és szokásaikat, és akkor megtudjuk, mit is jelent 
igazából pünkösdi prédikátornak lenni – amely egy nagyszerű elnevezés, mely 
elvárásokat támaszt velünk szemben.

A PÜNKÖSDI PRÉDIKÁTOR FEGYELMEZETT LELKI ÉLETVITELT FOLYTAT

Az újszövetségi korai egyház komoly tanulmányozójára általában óriási 
benyomást tesz az újszövetségi hívők és apostolok lelki jelleme és viselkedése.
 
A pünkösdi prédikátor folyamatosan be kell, hogy legyen töltve a Szentlélekkel. 
A Szentléleknek egy mindennapos szellemi kormányzásra van szüksége az 
életünkben ahhoz, hogy Jézust életben tudja tartani bennünk. Nagy hiba 
az, mikor egy pünkösdi prédikátor megelégszik az Isten természetfeletti 
cselekedeteivel, de a krisztusi életformával már nem. Egy ember lelkiségét a 
gyümölcsei alapján kell megítélnünk, nem az ajándékai szerint. 
 

A tanítványok első kézből tanulták meg, hogy a Szentlélek az ő teljességében jött 
el, hogy természetfeletti módon megváltoztassa jellemüket és egyéniségüket. 
Péter erre a legjobb példa. Mielőtt megkapta a Szentlélek ajándékát, tele volt 
jellembeli hibával és a testi viselkedés volt rá jellemző. A drámai változást nem 
az hozta, hogy Jézus mellett élhetett; három és fél évnyi kapcsolat vele sem 
volt képes megváltoztatni őt. Csak miután megkapta a Szentlélek Keresztségét, 
és engedte, hogy Jézus folyamatosan benne és rajta keresztül éljen, akkor vált 
Péter egy kősziklává és igazi pünkösdi vezetővé.
 
Nagyon kevés hangsúlyt kap a Szentlélek szerepe arra nézve, amit a Keresztség 
után képes elvégezni, változtatni egy hívő jellemében és életvitelében. A 
Szentlélek gyümölcse Krisztus jelleme, melyet ő a hívő életén keresztül mutat 
meg. Ez a Szentlélek lakozása bennünk. Az erő teljessége szükséges ahhoz, hogy 
felismerjük a Szentlélek gyümölcsében rejlő teljes potenciált, valamint annak 
teljes kinyilatkozását. 
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Egy pünkösdi prédikátort inkább jelleme és lelkisége alapján kell megítélni, mint 
sem prédikációs készsége vagy az általa közölt csodák alapján. Az ő feladatuk 
az, hogy „megmutassák és elmondják” Jézus dolgait, elsőként az életükkel, 
másodsorban, pedig szolgálatukkal.
 
Nem véletlen, hogy az Assemblies of God és más amerikai pünkösdi egyház a 
szentségi mozgalmakhoz vezetik vissza gyökereiket. A lelki emberek mindig is 
nagy hangsúlyt fektettek a szentségre, az élet tisztaságára és a megszentelődésre. 
A Szentlélek ereje nélkül, azok, akik szent életet szeretnének élni, vagy 
megpróbálják testben betölteni a törvényt – rettentő törvényeskedő módon – , 
vagy feladják a harcot, és testi életet élnek tovább, melyet kifogások egész sora 
övez. 
 
A pünkösdi prédikátor szent életvitelt folytat, mert belső embere az Úrral 
való közösségében mindig megújul, ahogyan a Lélek által, illetve értelemmel 
egyaránt imádkozik. 
 
A pünkösd egyik legfőbb vonzóereje – a természetfölötti eseményeken felül – 
az a szeretet és öröm kifejezés, mely a Szentlélek által betöltött életet jellemzi. 
Ha az újszövetségi hívők életét elemezzük, az öröm mindig jelen van náluk. 
A tanítványok örvendező módon voltak szentek, nem nyomorúságosan. A 
leküzdhetetlen akadályok és nagy szenvedések ellenére is, az Úr öröme és 
mások iránt való szeretete a Lélek által betöltött szentek fémjele.
 
Amikor lelkészhallgatókat tanítok, mindig hangsúlyt teszek az emberek kezelésével 
kapcsolatos készségekre, mivel dolgunkat az „ember-iparban” végezzük. A 
prédikálás és a tanítás mind eszközök az emberek megváltoztatásában, de ezekkel 
nem ér véget semmi. Sokan vannak, akik nagyon szeretik az embertömegeket, 
de személyes szinten nem kedvelik őket. A legnagyszerűbb prédikációk kívánt 
hatását is eltörölheti a testies vagy önző lelkület. 
 
Egy ismerősöm megkért egy jól ismert és érthetően beszélő prédikátort, 
hogy látogasson el a gyülekezetébe és prédikáljon. Szombat este a pásztor 
elvitte vendégét egy ötcsillagos étterembe. A pásztor izgatott volt, és nagyon 
megtisztelve érezte magát, hogy vendégül láthatja ezt a híres szolgálót. Amikor 
a felszolgáló hölgy behozta az ételt, a vendég prédikátor rohamot kapott az 
ételtől. Visszaküldte vele, és hangosan követelte, hogy az étel árát fizessék 
vissza! A szegény felszolgáló szinte megsemmisült a megaláztatástól. 
 
Miután a felszolgáló elment az asztaltól, a pásztor csendesen így szólt a 
vendégéhez: - Ha majd visszajön, szeretném, ha bizonyságot tennél neki, és 
elhívnád a gyülekezetbe holnapra.
 
A vendég prédikátor szégyenkezve lehajtotta a fejét, majd ezt mondta: - Nem 
tudom megtenni. Nincs mit mondanom. „Ha emberek vagy angyalok nyelvén 
szólok is…” (1Kor. 13:1)
 
A pünkösdi prédikátor számára az volt az elkerülhetetlen lecke, hogy 
lelkiségének legvégsőbb bizonyítéka az, ha képes a Lélek folyamatos kontrollja 
alatt szeretni nehezen szerethető embereket, képes türelmes maradni frusztráló 
helyzetekben, és ha békességet talál bajban, és örömöt szomorúságban. 
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AZ IGAZI PÜNKÖSDI PÁSZTOR 
ERŐS PÜNKÖSDI GYÜLEZETET FOG ÉPÍTENI!

Az Apostolok cselekedetei és a börtönlevelek világosan elmagyarázzák az igazi 
pünkösdi gyülekezet alapvető alkotóelemeit és működését. 
 
Nagyon megnyugtató azt tudni, hogy Isten nem változott sosem, és hogy 
alapjaiban az emberek sem változtak a történelem során. Az Isten és az ember 
közti kapcsolat nem kulturális, hanem lelki jellegű, és nem átmeneti, hanem 
örök; ezért, Jézus Krisztus egyháza nem esik áldozatul semmilyen generációs 
változásnak vagy múló hóbortoknak. 
 
Túl sok pünkösdi prédikátort kísért meg az, hogy eltávolodjon a bibliai 
Pünkösdtől, mert nem kívánnak néhány olyan szélsőséges megnyilvánulást, 
ami a múltban történt. Ugyanazt teszik, amit a nem pünkösdiek tesznek hosszú 
évek óta – mutogatnak arra, hogyan használják sokan rosszul az ajándékokat, 
ahelyett, hogy keresnék a Biblia ide vonatkozó tanítását és alkalmazhatóságát. 
 
A pünkösdi megtapasztalásra, valamint a Lélek megnyilvánulásaira helyezett 
hangsúly elkezdett csökkenni. Ez a hanyatlás akkor kezdődött el, amikor 
pásztorok nem akarták felvállalni, hogy megfeddik azokat, akik rosszul 
használták a nyelveken szólást, illetve annak magyarázatát. Könnyebb volt 
kimenteni magukat azzal, hogy nem szabad, mert a bűnösök ezt nem érthetik. 
Nem ismerték fel, hogy a nyelveken szólás hatékony eszköz mind a hitetlenek 
elérésében, mind a Krisztus testének tanításában. 
 
Amikor egy pünkösdi pásztor nem engedi, hogy a Szentlélek ajándékai 
működhessenek a gyülekezetében, azáltal természetfeletti javaktól rabolja meg 
a Krisztus Testét. Továbbá, nem találkoztam olyan pásztorral, aki ne kívánta volna, 
hogy nyilvánosan megmutatkozzanak a Lélek ajándékai a gyülekezetében, és 
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aki nem úgy vezetné gyülekezetét, hogy 
közben a fontosabb ajándékokat kívánja. 
(1Kor 12:31)

Nagyon sok, és egyre több ember kap 
elhívást a pünkösdi szolgálatra. Az 
ő feladatuk az, hogy saját maguk is 
pünkösdiek legyenek, valamint hogy 
gyülekezetüket is pünkösdi módon 
vezessék. 
 
A pünkösdi titulus nagy elvárásokat 
támaszt az emberrel szemben, és még 
nagyobb a jelentősége, ha a személyt 
pünkösdi prédikátornak vagy pásztornak 
nevezik.
 
De mit jelent ma pünkösdinek lenni? 
Milyen egy pünkösdi gyülekezet? Mik 
a pünkösdi prédikátor jellemvonásai? 
És ami még fontosabb: miért akarjunk 
pünkösdiek lenni, és miért akarjon egy 
pásztor pünkösdi gyülekezetet építeni? 
Ezekre a kérdésekre a Szentírásban 
találjuk a választ. 

A PÜNKÖSDI PRÉDIKÁTOR:

1. nem fogja megkísérelni, 
hogy szolgáljon, míg nem 
kapott ehhez erőt fentről – a 
Szentlélek keresztségét, mely a 
nyelveken szólás bizonyítékával 
jár. (ApCsel. 1 és 2. részek)

2. prédikálja és hirdeti a 
Szentlélek keresztséget azzal 
a céllal, hogy Jézust pontosan 
kinyilatkoztathassa. 

3. biztosítani fog módokat 
és lehetőségeket, hogy az új 
hívők bemerítkezhessenek, 
tiszta tanítást kaphassanak, 
közösségük lehessen, 
Úrvacsorát vehessenek és 
ima összejöveteleken részt 
vehessenek, és tanítást 
kaphassanak a szolgálatokról. 
(ApCsel. 2:41-47)

4. Isten használni fogja hatalmas csodák 
véghezvitelében (ApCsel. 3) abból a 
célból, hogy Jézust Megváltónak és 
Úrnak ismerjék meg.

A PÜNKÖSDI PRÉDIKÁTOR

A bizonyíték arra, hogy egy prédikátor valóban be 
van-e töltve Lélekkel, és pünkösdi-e, öt tényezőben 
nyilvánul meg: 

A LÉLEK ÁLTAL BETÖLTÖTT JELLEM
A pünkösdi prédikátor Lélek által betöltött 
jellemmel rendelkezik. A Lélek gyümölcse nélkül, 
a pünkösdi szolgálat minden más jellemvonása 
nullázódik, és így a Lélek ajándékainak működése 
aláaknázódik.

A LÉLEK ÁLTAL BETÖLTÖTT ÉRTELEM
A pünkösdi prédikátor Lélek által betöltött 
értelemmel rendelkezik. Ezt a létfontosságú 
tényezőt gyakran nem veszik figyelembe, különösen 
a prédikációs előkészületek és a kivitelezés során.

A Lélek által betöltött értelem folyamatosan elemzi 
magát a Krisztus értelmével. A Lélek folyamatosan 
emlékeztetni fogja a prédikátorokat, hogy szerepük 
szolgai, és ők nem Isten örökségének urai vagy 
uralkodói. A büszke, fennkölt prédikátorok 
veszélyesek nyájaik számára – azon nyájak számára, 
akiknek gondozásával őket az Úr megbízta. Az igazi 
pásztor odaadja az életét a juhaiért; tehát szerepét 
ismeri a Krisztus értelmének szemszögéből.

A LÉLEK ÁLTAL BETÖLTÖTT KOMMUNIKÁCIÓ 
ISTENNEL.
A pünkösdi prédikátor élvezi az ilyen 
kommunikációt Istennel. A nyelveken szólás 
ajándéka egyike kell, hogy legyen a pünkösdi 
hívő azon, legnagyobb becsben tartott, Isteni 
forráseszközeinek, melyeket minden nap használ. 
Ha ez igaz a pünkösdi hívőre, kétszeresen igaz 
kell, hogy legyen a prédikátorra. Ha nem akarunk 
túlozni, szükségük az Istennel való bensőséges 
kommunikációra szinte magától értődő.

VÁRJÁK A JELEKET ÉS CSODÁKAT
A pünkösdi prédikátorok várhatják a jeleket 
és csodákat, és számítaniuk is kell rájuk úgy, 
mint szolgálatuk egy részére. Kell, hogy ennek a 
gondolata átszője az egész pünkösdi szolgálatot. 
Az Újszövetség első oldalaitól az utolsóig, az Ige 
tele van a természetfelettiről való prédikálással és 
tanítással. Ha az evangélium szolgálói újszövetségi 
prédikátorokként akarják magukat prezentálni, 
üzenetükben nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a 
csodákat tévő Jézus. Hinni fogják, hogyha Jézus él, 
akkor a csodák napjai még nem múltak el.
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5. bátran ellenáll azoknak, akik úgy szeretnék, ha a „megszokott 
módon” menne a gyülekezet (ApCsel. 4) 

6. ellentmondást nem tűrően kezeli a bűnt a gyülekezeten belül. 
(ApCsel. 5)

7. hirdeti a Pünkösdöt azoknak még nem kaptak Szentlélek keresztséget. 
(ApCsel. 11)

8. vitába száll a hitért, és nem engedi, hogy a törvényeskedő magatartás 
csökkentse az Isten kegyelmét (ApCsel. 15).

9. felkészít másokat a pünkösdi szolgálatra saját példáján keresztül (1 
és 2Tim.)

10. prédikálja és meg is éli a szent életvitelt. (Titusz 1:7-11).

A PÜNKÖSDI GYÜLEKEZET:

1. Hisz Istenben és megvárja Őt a nyelveken szólással, mígnem minden 
tag megkapja a Szentlélek keresztséget. (ApCsel. 2.)

2. erős szolgálati háttérrel rendelkezik és pénzügyi adományok terén 
nagylelkű (ApCsel. 2:45).

3. tagjai aktív, személyes bizonyságtevők, és támogatják a hazai és a 
világmissziókat. (ApCsel. 15:25; 1Kor 16:1-3)

4. működteti a lelki ajándékokat (1Kor. 12), mint az egység és a csodák 
hatalmas eszközeit. 

5. felismeri az összes szolgálati ajándékot, valamint a Lélek ajándékait 
saját egyéni fejlődése érdekében. (1Kor. 12:28-31)

6. növekszik létszámában, és gyülekezeteket plántál. (ApCsel 6; 16:5)

7. ismert arról, hogy Istent dicsőíti (ApCsel 2:47) és a Lélek által énekel 
Istennek. (1Kor. 14:15)

 
Most van itt az idő – jobban, mint bármikor ezelőtt – hogy hitünkben és 
gyakorlatunkban egyaránt teljességgel pünkösdiek legyünk. Változik a kultúra, 
amiben élünk. A világ talán soha nem lesz teljesen elfogadó a pünkösdi 
üzenettel szemben. Viszont emberi lelkek milliói várnak az igaz evangéliumra 
– olyanok, akiket az ördög folyamatosan vádol, vagy összezavarták vallások, 
vagy éppen elégedetlenek ezzel a materialista világgal. Ezt az üzenetet hirdetni 
kell a Szentlélek erejében, a pünkösdi prédikátoron keresztül megjelenő, jelek 
és csodák kíséretében. A pünkösdi prédikátor… micsoda titulus, micsoda 
elvárások!

Charles T. Crabtree az Assemblies of God általános főigazgató 
helyettese volt Springfield-ben, Missouri államban.
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Az igemagyarázó prédikáció 
Összekapcsolódás napjaink
posztmodern hallgatóival.

Interjú John Lindellel és Chris Lewis-szal

A szerkesztő megjegyzése: Doug Oss, Ph.D., a „Center for Epository Preaching” 
(Az „Igemagyarázó Prédikáció Központjának”) igazgatója az Assemblies of God 
Teológiai Szemináriumán. 

A következőkben interjút olvashatunk John Lindellel és Chris Lewisszal, a James 
River Assembly pásztoraival, Ozarkból, Missouri államból. John a vezető pásztor, 
Chris pedig az ő helyettes vezetője ennél a jól ismert mega-gyülekezetnél. John, 
és a JRA prédikációs csapata szenvedélyes hívei a szilárd alapokon nyugvó 
Igemagyarázó prédikációnak, és híresek arról, hogy mindent megtesznek azért, 
hogy a magyarázó prédikáció a mai gyülekezetek és szolgálati modellek alap 
DNS-évé váljon. 

Mi a legnagyobb gondotok a mai, amerikai szószékeken elhangzó 
prédikációkkal?

LINDELL: A legnagyobb gondom az, hogy korunk igehirdetői hazánkban, 
Amerikában, elhagyták az Isten Igéjének hirdetését, és inkább csak felhasználják 
azt; egyfajta kiinduló pontnak veszik ahhoz, hogy filozófiáról, trendekről vagy 
a populáris kultúráról beszéljenek. Néhány igehirdető azt is gondolja, hogy 
minden prédikációval az emberek vélt szükségét kell megcélozni. Nem értik 
meg, hogy az Isten Igéje, a Szentlélek kenetével együtt, meg tudja érinteni az 
emberek szívét és életét úgy, hogy az számukra azonnal aktuálissá válik. 

LEWIS: Az én legnagyobb gondom az, hogy az igehirdetők úgy érzik, muszáj 
naprakésznek lenniük a mai kultúra területén. Ennek aztán az lesz az eredménye, 
hogy az emberek azt érzik, hogy az Isten Igéje ma már nem lehet időszerű. Ez 
a gondolkodás hibás. Egyik professzorom azt mondta: „Egyszerre kell lennünk 
biblikusnak és időszerűnek.” Amikor prédikációnkat a Biblia nélkül végezzük, 
csupán az emberek vélt szükségei felé prédikálunk. Nagyon sok pásztor hagyta 
már el a magyarázó prédikálást a szószéken. Ha nem Igemagyarázó jellegű a 
prédikálásunk, rossz úton járunk. 

Milyen szerepe van a szószéknek a vezetésben?

LINDELL: Amiről szó van, azt mindig elvégzik. Nincs hatalmasabb erejű és 
hatékonyabb médium az emberek vezetéséhez, mint a szószék. A szószéken hallott 
hang – ami ott elhangzik – nem csak a gyülekezet programját fogja irányítani. 
Irányítani fogja a gyülekezet embereinek hozzáállását, és nagyban befolyásolni 
fogja azt, ahogyan a körülöttük lévő világot megközelítik, valamint hatással lesz 
arra, ahogyan az emberekhez, illetve eseményekhez viszonyulnak. 
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LEWIS: A szószék kulcsfontosságú a gyülekezet vezetésére nézve. Ez a látás és 
a szellemi érettség helye. A szószék az, ahová felállunk, és azt mondjuk: „Ez 
az, amerre tartunk – kövessetek minket!” A szószék valószínűleg a vezetés 
legnagyobb horderejű helye, mind egy helyi gyülekezetben, mind egy felekezet 
országos irányításában. 

Miért vehető észre egyfajta trend arra nézve, hogy 
egyre felszínesebb előadásokat hallhatunk vasárnap 
reggelente országszerte, és miért tértünk el ilyen 
nagymértékben az Igemagyarázó prédikálástól?

LINDELL: Az egyik tényező az, hogy társadalmunk 
szórakozás-orientált, illetve bizonyos értelemben 
piktográf társadalommá vált. A társadalom felcserélte 
a kognitív gondolatot a kedvtelések űzésére. Kedv-
orientáltak lettünk és társadalmunk a médiaidézetek 
társadalma lett. Mikor ez a sok tényező összeadódik, 
az szinte félelmetes kihívás elé állít bármilyen beszélőt 
bármilyen helyszínen. 

Nehéz lépést tartani a társadalmi trendekkel, és nehéz 
versenyezni velük. Van olyan, hogy az emberek azt érzik, 
hogy amikor a társadalom felkínál valamit, az az, amit 
a szószéknek is nyújtania kell feléjük; de nem csak azért, 
hogy az üzenet naprakész legyen, hanem azért is, hogy 
megtartsa az emberek figyelmét. 

Sokak igazából nem is bíznak az Isten Igéjében és 
annak erejében, és nem is fogják föl, hogy az Ige 
képes megváltoztatni az emberek életét. Amint elkezdjük azt hinni, hogy 
a filozófia képes megváltoztatni egy ember életét, és nem fogjuk föl, hogy a 
változást az Isten Igéje idézi elő, hamar elhagyjuk azokat a dolgokat, melyek 
szerintünk lényegtelenek. Ezek a változások a társadalmunkban rejlő tényezők 
eredményeként következtek be, valamint amiatt, hogy egyre kevesebben értik 
meg Isten Igéjének erejét, jelentőségét és elegendő voltát. 

LEWIS: Hozzátenném még ehhez, hogy az emberek bevezettek a társadalomban 
néhány olyan pszichológiai alapelvet, melyek azt sugallják, hogy az embernek 
nincs szüksége a Bibliára. Ez akkor következik be, amikor az emberek elkezdik 
elhinni, hogy a Biblia nem beszél a valódi szükségeikhez. Következésképp, még 
távolabb kerültünk a Bibliától. Akár szórakozásról, akár a saját szükségletekről 
való prédikálásról van szó, az emberek ódivatú dolognak tartják a prédikációt. 
Teljesen ódivatú kommunikációs eszközként tekintenek ma a prédikációkra. 
Szerintük sokkal párbeszédesebbnek kellene lennie, mely több interakciót tesz 
lehetővé a prédikátor és a hallgatóság közt. Amikor azonban prédikációnk 
hallgatóság-központúvá válik, és kevésbé marad Biblia-centrikus, azzal 
olyan hibát követünk el, mely végül felszínesebb előadásokhoz vezet. Ha egy 
Igehirdetésből hiányzik az Isten Igéjének mélysége, az emberek meg fogják 
kérdőjelezni, hogy vajon tényleg mond-e valamit a Biblia az emberi helyzetről. Így 
aztán az emberek meg fogják próbálni, hogy élethelyzetüket egy pszichológiai 
nézőpont szerint kezeljék.



23

Mik az Igemagyarázó szószék erősségei a korunk posztmodern hallgatójával 
felvett kontaktusra nézve?

LEWIS: Hiba olyasmit állítani, hogy a posztmodern hallgatók nem akarják az 
igazságot. Szerintem pontosan azt akarják. Talán megszűrik azt, és azt mondják, 
- Hát, ez nem a nekem való igazság. Ha Szókratészt prédikálnánk, vagy a 
legújabb könyveket, akkor lenne aggodalomra ok. Mi azonban az Isten Igéjét 
prédikáljuk, ami élő és aktív, és élesebb minden kétélű kardnál, mely elhatol a 
velők szétválásáig. Amikor az Isten Igéjét prédikálod, az igazságot prédikálod. 
Mondhatják, hogy – Jogunk van eldönteni, mi igaz és mi nem. Rendben. 
Viszont, amivel konfrontálódniuk kell, az a Szentírás igazsága. Valójában nem 
azt mondják, hogy – Nem akarjuk, hogy az igazságot mondd nekünk. Szerintem 
tulajdonképpen azt mondják, - Mondd el nekünk az igazságot. Bizodalmunk, 
hitünk nem azokban a tényekben alapozódik meg, amiket a pásztor mond, 
hanem az Isten Igéjében található igazságban. Ez az igazság tudja átformálni 
őket. 

LINDELL: A mai emberek, akik 
eljönnek a gyülekezetbe, és kinyitják a 
Bibliájukat, tudni akarják, mit mond a 
Biblia. El tudják dönteni maguk, hogy 
számukra helyénvaló, ténylegesen 
alkalmazható-e az, amit mond. Itt jön 
be a posztmodern gondolkodás. Az 
emberek majd eldöntik, hogy a Biblia 
működni fog-e az ő életükben és, 
hogy rájuk alkalmazható-e. Viszont, 
mikor a gyülekezetbe jönnek, hallani 
akarják, mit mond a Biblia. Én is úgy 
vélem, hogy a posztmodernizmus egy 
esemény teljes, egész befogadását, 

élményét veszi figyelembe. Ez az a pont, amiben az Igemagyarázó prédikáció 
erős. Még egyszer felhozom, hogy amikor az Isten Igéjét a Szentlélek kenetével 
beszéljük, annak olyan ereje van, amit nem csak a prédikátor érez meg, hanem 
a hallgatók is. Nagy élmény úgy hallani az Igemagyarázó prédikációt, hogy 
közben érezni, ahogyan a Szentlélek súlya arra ránehezedik.

Oldottatok már meg olyan problémákat a mai nemzedékkel való 
kapcsolódás terén, amik maximalizálták ennek az Igemagyarázó prédikációs 
megközelítésnek a hatékonyságát?

LEWIS: Mindannyiunknak egyedi prédikációs stílusa van a James River 
Assembly gyülekezetben. Ahogyan én beszélek, az nem hasonlít Johnéra, és 
John sem úgy beszél, mint Scotty Gibbons vagy más a prédikációs csapatunkból. 
Ha mindannyian egy homogén prédikációs stílust akarnánk felvenni, az 
egyáltalán nem volna hiteles. Egyike azoknak a dolgoknak, amire törekszünk, 
az a szószéken elhangzottakban való egység, valamint az a felismerés, hogy az 
emberek sokfélék. Egy-egy csoport más-más stílust, és megközelítést kíván meg. 
Senkinek nem kell gondolnia, hogy - na, ti csak felmentek beszélni, és egymást 
majmoljátok. Ugyanúgy is öltöztök. Mindannyiunk egyedi személyiséggel és 
szolgálati stílussal rendelkezik.
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Az aggodalmakra, és a hallgatósággal való kapcsolódásra nézve, a 
prédikátoroknak nagyon fontos, hogy elháríthassanak minden mesterséges 
akadályt. Az, hogy hogyan vagy felöltözve, fontos lehet. Ez nem a nyakkendők 
viseléséről vagy nem viseléséről szóló vita. Inkább az a lényeges, hogy hitelesek 
legyünk, valamint hogy felismerjük hallgatóságunk szükségeit. A prédikátor 
felöltözhet annak a csoportnak a szokásai szerint is, akik felé szolgál. Kérdezd 
meg magadtól: - Ha szmokingban prédikálok nekik, meg fognak hallani, vagy 
nem? Egy afro-amerikai gyülekezetben is fontos lehet, hogyan öltözik fel az 
Igehirdető. Chicago belvárosában az, hogy a hallgatóság túlnyomórészt afro-
amerikai, fehér vagy latin-amerikai, befolyásolja, hogyan kezd el beszélni, 
hogy az emberek figyelmét megragadja. Az öltözködés egyike a prédikációs 
kontaktusteremtés azon akadályainak, melyeket könnyen el lehet hárítani.

Howard Hendricks azt mondta, „Nem 
nehéz biblikusnak lenni, ha közben 
fittyet hánysz arra, hogy időszerű légy. 
És nem nehéz időszerűnek lenni, ha nem 
izgat, hogy biblikus vagy-e vagy sem.” A 
prédikátor egy nehéz feladata ez: hogy 
egyszerre legyen biblikus, és időszerű. 
Ha csak ez vagy a kettőből, vagy az, nem 
fogod tudni elérni a hallgatóságodat. Ha 
elveted azt, ami biblikus, máris nem azt 
szólod, amit szólnod kéne. 

LINDELL: Az ember állapota semmit 
sem változott, mióta a Biblia elkészült. 
Az emberek ugyanolyan emberek ma 
is. Fontos, hogy ezt ne feledjük, mert 
ez egyike azoknak az okoknak, melyek 
miatt a Biblia olyannyira időszerű ma 
is. A fiatalabb generáció hitelességet 
akar. Azt akarják, hogy valaki felálljon a 
szószékre, és amit mond, az igazi legyen. 
Ha jó humorérzéked van, az csodás eszköz 
lehet. Amit viszont a fiatalabb nemzedék 
leginkább akar, az egy olyan Igehirdető, 
aki elkészítette a házi feladatát, és tudja, 
miről beszél. Biztosak akarnak lenni 
abban, hogy egy igazi, valódi, hiteles 
ember. Nem akarnak olyan Igehirdetőt, aki megmondja nekik, hogy éljenek 
meg valamit, tegyenek úgy, mintha hinnének valamiben, vagy aki arra kéri 
őket, hogy tegyenek olyasmit, amit az ő életében nem látni, amit ő maga nem 
hisz és nem tesz.

Írd körbe, milyen előkészületeket teszel egy-egy prédikáció előtt!

LEWIS: Amikor prédikációra készülök, elolvasom a szöveget két vagy három 
különböző fordításban, attól függően, mennyi időm van. Ha a rész nem 
túl hosszú, eredeti nyelven is elolvasom, és lefordítom. Vázlatosan leírok, 
majd átírok minden prédikációt. Sokat imádkozok is. Ennek talán magától 
értetődőnek kéne lennie, de úgy gondolom, hogy az imádság nagyon fontos, 
mert nálam lehet a világ legjobban legyártott prédikációja, tehetek mindent 
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jól és az Igemagyarázatom is lehet tökéletes; ha viszont Isten nem jelenik meg, 
amikor beszélek, minden hiába. Általában véve ezek azok a lépések, melyeket 
sorra veszek egy-egy prédikációs készülés alkalmával. 

Mesélj egy olyan esetről, amikor prédikációd egyszerre prófétikus lett.

LINDELL: A prédikáció akkor éri el a csúcsát, amikor kilépsz önmagadból, olyan 
értelemben, hogy hátrahagyod a jegyzeteidet, és azt érzékeled, hogy már 
nem te beszélsz, a saját értelmed által, hanem az Úr beszél rajtad keresztül. A 
prédikáció csúcsa az inspiráció pillanatában található. Ezért gondolom, hogy 
a prófétálás ajándékának legnagyszerűbb használati helye a gyülekezetben 
a szószék, és nem az, amikor valaki a sorokból megszólal, hogy „Így szól az 
Úr.” – hanem mikor valaki hétről hétre a szószék mögött áll, és az Isten Igéjét 
szólja. Abban a pillanatban, vagy az üzenet azon néhány pillanatában, amikor 
egy villanásnyi inspirációt adva a Lélek rászáll a prédikátorra, és olyan helyre 
viszi őt és hallgatóságát, amire ő magától nem lett volna képes, akkor éri el a 
csúcsát a prédikáció. 

Nem szabad, hogy egy prédikátor szándékosan elő akarja segíteni, hogy 
kialakuljon egy ilyen pillanat; ez a Szentlélek valódi, spontán mozdulása. A 
nagy öntudat nem engedi azt, hogy felszabadulhassunk a Lélekben. Amikor egy 
prédikátort teljesen leköti a feladata, és teljes szívével és lelkével prédikálja az 
üzenetet, azáltal úgy megfeledkezik magáról, hogy Istennek lehetőséget ad, hogy 
egy különleges, természetfeletti módon használhassa őt. Míg sok prédikátortól 
hallhattuk már, hogy nagyon élvezték az olyan alkalmakat, amikor a Szentlélek 
inspirálta őket, ezek az Isteni munkák néha úgy zajlanak le, hogy azt észre sem 
vesszük. Azon a ponton ez talán kevésbé lesz a beszéd csodája, mint a meghallás 
csodája. Vagy, talán a beszéd olyan csodája ez, amit nem veszünk észre, vagy 
nem tudunk megbecsülni különféle körülmények miatt. 

Voltak pillanataim a prédikációs előkészületeim során, 
amikor éreztem, ahogyan a Lélek mozog, és hittem, 
hogy a prédikációt Isten prófétikusan fogja használni. 
Mindezek mellett, azért inkább azt mondanám, hogy az 
ilyen megtapasztalások kivételesek. A legtöbb, prófétikus 
prédikációval kapcsolatos tapasztalatomra a szolgálat 
alatt tettem szert; eddig mindig magától jött, és általában 
véve, meglepetésként ért – és a semmiből Isten lehelt és 
alkotott valamit. 

Sokszor megkérdik az emberek: - Ma jó lesz a prédikáció? 
Jók az érzéseid vele kapcsolatban? És gyakran, előre 
nincsenek jó érzéseim a prédikációkkal kapcsolatban. 
Amiket pedig leginkább aggasztónak találok előtte, 
azok lesznek, amelyekkel kapcsolatban ténylegesen jó 
érzéseim alakulnak ki utána. Szóval, van ebben valami 
rejtély, de úgy vélem, ez része a prédikálás kalandjainak. 
Nem tudhatod, Isten mit fog tenni egy prédikációval. Úgy 
kell imádkozni, hogy „Uram, add, hogy a gyengeségben 
vetett mag erőben keljen ki.”, majd pedig nézni kell, Isten 
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hogyan cselekszi meg ezt. Az, ahogyan figyeljük, hogy Isten hogyan cselekszi ezt 
meg mind bennünk, mind a hallgatóinkban, a prédikálásban rejlő kaland egyik 
legnagyobb izgalma.

LEWIS: A prédikálás egy olyan terület, ahol Isten segít, hogy visszanyerhessük 
alázatunkat. Minden alkalommal, amikor prédikálunk, várjuk, hogy Isten Lelke 
megmozduljon, és tudom, hogy meg is fog mozdulni minden alkalommal. 
Reméljük és várjuk, hogy Isten ezt megteszi. Mégis, nem vagyok biztos benne, 
hogy Isten minden alkalommal megadja azt, hogy ezt meg is érezzük. Emlékszem 
olyan időkre – és én sokkal kevesebbet prédikáltam évek tekintetében, mint John 
– mikor miután befejeztem a prédikációt, azt gondoltam, - Uh, ebben semmi nem 
volt, majd valaki azt mondta – Végig hozzám beszéltél. Az Úr felhasznált, hogy 
szólj hozzám az életem egy bizonyos területével kapcsolatban. Valószínűnek 
tartom, hogy sokkal könnyebb megérezni az Úr leheletét magunkon, miközben 
prédikálunk, mint pl. egy olyan helyzetben, mint most ez itt. Csodás élmény, mikor 
Isten a csúcspontra viszi prédikációnkat, és azt kívánom, még többször történjen 
ilyen, de azt hiszem, ez nagy részben mégiscsak a Szentlélek munkája.
 
LINDELL: Minden prédikátornak vigyáznia kell, hogyan értékeli ki azt, amit 
Isten végez. Üvegen át látunk, és kicsit homályosan. Amiket a legjobb 
prédikációinknak tartunk, valószínűleg jobban is elmondhatóak lehetnének, 
és a legrosszabb prédikációink sem olyan világosak, amilyennek szeretnénk. 
Nagyjából elmondhatom, hogy megnyugvást találok abban, ha egy prédikációval 
kapcsolatban meg tudom állapítani, hogy jónak tartottam vagy sem, de a 
leges-legfontosabb tényező az, hogy a szívem helyén volt-e. Ha a szívem nincs a 
helyén, az már probléma. A prédikáció eredményeit, pedig az Úrra kell hagynom. 
Csak az örökkévalóságban fogjuk megtudni, mit végzett Ő el azon a szolgálaton 
keresztül, amit nekünk adott. 

Milyen 
a pünkösdi igehirdető?

Írta Craig Brian Larson

Mit jelent pünkösdi igehirdetőnek lenni? A kérdés hallatán talán egy bizonyos 
prédikációs stílus jut eszünkbe, de mivel a stílus jelenleg nem a kérdésem 
tárgya, inkább átfogalmazom azt. Milyen lesz prédikálásunk – akárhol is éljünk, 
akármilyen időben – ha részesülünk mindenben, amit a Szentírás tanít a 
Szentlélekről?

Míg a pünkösdi igehirdetés stílusa esetenként eltérhet, történelmi erősségei a 
Szentlélekkel és az Ő munkájával kapcsolatos biblikus felismerésből erednek. Ő 
pedig nem változik. 

VEGYÜK KOMOLYAN A FELVÁLLALT FELELŐSSÉGET!

Először, vegyük komolyan azt a felelősséget, hogy Isten Igéjét hirdetjük. Hitünk 
szerint a Szentírás teljes mértékben Isten szavait képezi, melyeket a Szentlélek 
írt. 
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Az Ószövetségre utalva Péter így ír: „mert sohasem ember akaratából származott 
a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött 
emberek.” (2Pét. 1:21)

Ha nagy tisztelettel vagyunk a Szentlélek iránt, 
nagyon fogjuk tisztelni az Ő szavait is az Igében. 

Írók érzékenyek tudnak lenni leírt szavaikkal 
kapcsolatban. Én magam szerkesztő vagyok, és 
néha megbántottam írókat az által, hogy apróbb 
változtatásokat végeztem a szövegeikben. Ha 
megváltoztatjuk egy író szándékát, és így szövegének 
jelentése is változik, akkor az író megbecstelenítve 
fogja érezni magát.

Ugyanígy van ez a Szentlélekkel is, a Szentírás írójával 
is. Összevonja szemöldökét, ha szavait lazán vesszük, 
és saját céljainkra használjuk föl, vagy kivesszük őket 
a szövegkörnyezetből, mellyel megváltozik a közlő 
eredeti szándéka. 

Láthatjuk, mennyire érzékenyen gondol a Szentlélek 
saját szavaira: „Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra 
az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek 
meg vannak írva ebben a könyvben; ha pedig 
valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az 
Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent 
városból és mindabból, ami meg van írva ebben 
a könyvben.” (Jelenések 22:18-19; lásd a hasonló 
figyelmeztetéseket az 5Móz 4:2, illetve a Péld 30:5-6 
részekben.)

TISZTELD AZ IGÉT!  

A pünkösdi igehirdetők másik vitathatatlan 
jellemvonása az, hogy a Szentlélek szavainak 
az Igében a legnagyobb tiszteletet adják. Az Ige 
szolgálatát, mint szent felelősséget tekintik, amit 
komolyan kell venni.

A legfontosabb pedig, hogy vigyázunk arra, nehogy 
eltorzítsuk az Írást. Attól a kifejezéstől, hogy az Írás eltorzítása, mindenkinek 
végig fut a hátán a hideg, aki csak tiszteli a Szentlelket. Létezhet-e nagyobb vád 
annál egy olyan ember számára, aki Isten szavait hívatott beszélni, mint az, hogy 
átszerkesztette Isten beszédét a saját céljaira? Isten az, aki használ bennünket, 
vagy mi használjuk ki Őt?

Gondoljuk csak meg Pál apostol szavait e tekintetben: „elvetjük a szégyenletes 
titkos bűnöket; nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten 
igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember 
lelkiismeretének az Isten előtt.” (2Kor 4:2) Ezek az igazán pünkösdi igehirdető 
jelszavai.
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Természetesen, egy becsületes igehirdető sem kezdi úgy megírni a prédikációit, 
hogy előtte eldönti: - Ma el akarom torzítani a Szentírást. Nem. A veszély abban 
van, hogy miközben a szükséges magyarázatokat tesszük, és olyan emberek felé 
alkalmazzuk az Igét, akiknek nem tetszik minden, ami abban van, arra hajlunk, 
hogy az üzenetet átformáljuk olyan módon, hogy megvédjük magunkat, és 
hallgatóságunk tetszésére legyünk. 

Vannak olyan vágyak, melyek még a legbecsületesebb igehirdetőket is hajlamossá 
tehetik a Szentírás eltorzítására: Ha szívünk legmélyén olyanokat akarunk 
leginkább, hogy népszerűek legyünk, hogy kedveljenek, hogy elfogadjanak, 
akkor az azt jelenti, hogy sebezhetőek vagyunk. Ha mindenekfölött azt akarjuk 
elérni, hogy gyülekezetünk növekedjen, sebezhetőek vagyunk. Ha félünk, hogy 
megbánthatjuk mások érzéseit, sebezhetőek vagyunk. 

Az egyetlen védelem az olyan kifinomult kísértések ellen, mint a Szentírás 
felvizezése vagy a benne lévő kemény témák figyelmen kívül hagyása az, hogy 
elkötelezzük magunkat arra, hogy szenvedélyesen, bölcsességgel és bátorsággal 
fogjuk szólni az Isten teljes beszédét – lesz, ami lesz. Az Isten Országában születő 
eredményeket nem tudjuk kontrollálni; azt, amit hirdetni 
akarunk, igen. Azok, akik tisztelik a Szentlelket, a Szentírás 
Szerzőjének kedvében akarnak járni.

Pál azt írta, hogy csakis ez az elkötelezettség tette lehetővé 
azt, hogy kötelességét be tudta tölteni, és megmenekülhetett 
a bűntudattól: „Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai 
napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem 
vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes 
akaratát.” (Apcsel 20:26-27)

Azzal, hogy itt Jézus vérére utal, Pál nem csak drámai 
megszólalással élt. Azokra a szavakra utalt, amiket Isten 
mondott Ezékielnek: „Emberfia! Őrállóvá tettelek téged 
Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az 
én nevemben! Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell 
halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, 
hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon: akkor az a bűnös meghal 
ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a 
bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne 
miatt, de te megmented a lelkedet.” (Ezékiel 3:17-19)

Tisztán látható, hogy az igehirdető szerepe nagyon komoly ügy, melynek 
következményei vannak az örökkévalóságra nézve. Az Úr ránk bízta az Ő szavait 
és felelőssé tesz, hogy a teljes üzenetet elmondjuk. Az állandóan egyoldalúan 
közölt üzenet torzított üzenet. A jó hír, a vigasztalás, a reménység mellett 
ugyanis figyelmeztetnünk kell az embereket olyan dolgokra, melyekről bűnös 
természetük hallani sem akar. 

Jézus „az Igazság Lelkének” hívja (János 14:17) a Szentlelket. A Szentlélek 
szereti az igazságot, és csakis az igazságot keresi. A Szentírásban leírt szavai a 
tiszta igazság. „Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, 
melyet földbe vájt formába öntöttek.” (Zsolt. 12:7) Azok, akik szeretik és 
követik a Szentlelket, feltétel nélküli elkötelezettjei az igazságnak általában 
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véve is, különösképpen a Szentírásban található igazságnak. Az igazságot pedig 
szeretetben mondják el. 

Azok, akik tisztelik a Szentlelket, nem használják Őt fel kifogásként arra, hogy 
olyasmit mondjanak, ami a Szentírásban nincs leírva, és nem is tanítanak erre 
hivatkozva akármit, ami csak eszükbe jut. A Szentlelket tisztelő prédikátorokat 
köti a Szentírás igazsága. Annak szentelik az életüket, hogy azt megfelelően 
tolmácsolhassák. Elrohannak az olyan kísértés elől, mely tömegeket akar 
vonzani és összegyűjteni, hogy számukra olyat tanítson, ami újdonság de hamis 
– amitől viszket az ember füle, de a lelket tévútra vezeti. 

Gonosz napokat élünk. Az Isten Igéje egyre gyűlöletesebbé válik azok számára, 
akik szeretik ezt a világot. A Szentlélekkel telt prédikálás tehát a bátraké és 
merészeké. 

CRAIG BRIAN LARSON a Christianity Today International 
(„Kereszténység Ma – Nemzetközi kiadás”) prédikációs 
anyagainak – a PreachingToday.com és a Preaching Today 
hanganyagok – szerkesztője, valamint a Lake Shore Church 
(Assemblies of God) pásztora Chicagoban. A Preaching That 
Connects („Prédikáció, amely összekapcsol” (Zondervan 
kiadó, 1994) társszerzője.

AZ ERŐTELJES BIBLIKUS 
PRÉDIKÁCIÓK ALKOTÓELEMEI
1. A Biblia Igerészeit prédikáld, ne csak az abból merített témák 
mentén beszélj!
2. Itassa át prédikációs előkészületeidet az imádság, ahogyan a 
szöveget, és a mindennapi életet magyarázod!
3. Engedd, hogy hallgatóid meglássák, ahogyan az Isten Igéje 
megszólítja saját világukat, életüket, és tedd őket képessé arra, hogy 
válaszolhassanak is arra az Igére, ami szólt hozzájuk! 
4. Legyen tiszta, logikus szerkezetű a prédikációd, melyben a 
gondolatok narratív módon folynak egymásba!
5. Építs érdekes információkat a mondandódba az információ korában!
6. Alkalomadtán használj multimédiás eszközöket is!
7. Amit mondasz, legyen valódi, időszerű és összefüggő!
8. Az emberek rendelkeznek ésszel, akarattal és érzelmekkel — 
szólítsd meg mindhármat a prédikációdban!
9. Ne félj megszólítani embereket a megtérésre és a bibliai szentségre!
10. Ne köss kompromisszumokat, melyek felcserélik a Biblia szilárd 
tanítását népszerű divathóbortokra vagy élményekre!
11. Mozgasd meg gyülekezeted embereit, hogy bevonják magukat az 
evangelizációba és más szolgálatokba!
12. Szeresd hallgatóságodat!

Michael VanDoren, D.Min., Lakeland, Florida.
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Charles Haddon Spurgeon
A legnagyobb viktoriánus kori 

prédikátor
Írta William P. Farley

Melyik 19. századi pásztor írt annyi könyvet, amelyek megközelítőleg 25 
millió szót tesznek ki összesen, és amelyek a legnagyobb nyomtatásban 
megjelent könyvgyűjteményt képezik, ami csak egy keresztény szerző 
tollából származhat, és amely több mint 1 millió példányszámban kelt 
el?

Melyik 19. századi pásztor rendelkezett saját könyvtárral, amelyben 
több mint 12.000 könyv volt, és amelyek közül ezret még 1700 előtt 
nyomtattak?

Melyik 19. századi pásztor mondott több mint 600 prédikációt 20 
éves kora előtt, olvasott ki átlagosan hat könyvet egy héten, írt 
száznegyvenet saját maga, adott el 25.000 nyomtatott példányt 
minden egyes vasárnapi prédikációjából és prédikált legalább tíz millió 
embernek?

A válasz: Charles Haddon Spurgeon, a 19. századi baptista prédikátor – egy ember, 
akinek életéből és munkásságából a ma keresztény vezetői nagymértékben 
profitálhatnak.1



31

Születés és gyermekkor

Charles Spurgeon 1834-ben született Essex tartományban, egy kisvárosban 
Londontól keletre, John Spurgeon, egy részmunkaidős pásztor gyermekeként. 
A család elszegényedése miatt a nagyapja házához került, ahol öt éves koráig 
lakott.

A nagyapja, aki nagysikerű pásztor volt, hamar felismerte azt a nagyfokú 
intelligenciát, mely koraérett unokájában rejlett. Öt éves korában, a fiú első 
olvasmánya „A zarándok útja” volt (Pilgrim’s Progress, írta John Bunyan 1678 
– a ford.) „Állandóan a könyveket bújta” – emlékezett vissza később édesapja. 
„Sosem ásott a kertben, vagy tartott galambokat, mint más fiúk. Mindig csak a 
könyvek és a könyvek.”2 

9-10 éves korára Spurgeon már haladó teológiai tanulmányokat olvasott, és 
nagyban vonzotta őt a 17 századi puritánok, mint pl. John Owen, John Flavel és 
Matthew Henry gondolkodása.

A fiú intelligenciája más módon is megmutatkozott. 15 éves korában olyan 
matematikai számításokat talált ki, melyek annyira hasznosnak bizonyultak, 
hogy egy londoni biztosítási cég majd’ fél évszázadig használta őket. 

Megtérés, 1850

Hasonlatosan Martin Lutherhez, Spurgeon óriási tudással rendelkezett, de 
még hiányzott az életéből az újjászületés. És ugyanígy, Lutherhez hasonlóan, 
őt is hatalmába kerítette egy mély, erős meggyőződés, melyre nem talált 
gyógyírt. Mélységesen szenvedett: „inkább töltenék hét évet a leglegyengítőbb 
betegségben”, írta később Spurgeon, „mint sem újra át kéne élnem a bűn 
gonoszságának szörnyű felismerését”3

Körülbelül ilyen tájt, Spurgeon (egy hóvihar elől menekülve – a ford.) betért egy 
meglehetősen primitív metodista kápolnába. A prédikátor az Ézsaiás könyvéből 
olvasott: „Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én 
vagyok az Isten, nincs más!” (45:22) Egyszerre, a Szentlélek megnyitotta a 
szemeit. Meglátta, hogy a megigazulás kizárólag kegyelemből van hit által. 
Erősen megragadta ezt az igazságot, és soha nem eresztette el. „Bizonyságként 
állíthatom, hogy annak a napnak az öröme szinte teljességgel leírhatatlan 
volt.”, írta később Spurgeon. „Szökkenhettem, vagy táncolhattam volna; nem 
volt olyan kifejezésmód, akármilyen fanatikusan is hangzik, mely sok lett volna 
annak az órának öröméhez.”4

Néhány héttel később, még 15. születésnapja előtt, egy vidéki pásztor 
bemerítette őt egy helyi folyóban. 

Korai szolgálata

Néhány hónappal bemerítése után, Spurgeon Cambridge-be költözött. 
Mindössze 16 éves volt, mikor már vasárnapi iskolában tanított. Felnőtt 
szolgálati főnökét annyira megérintette szolgálata, hogy felkérte a fiút, hogy 
csatlakozzon a nem hivatásos evangélista csapathoz, akik a környező falvakba 
jártak prédikálni. Egyik faluban Spurgeon szavai szinte elektromos áramként 
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hatottak. Mikor prédikációja végére ért, egy megdöbbent idősebb hölgy 
odakiáltott hozzá: „Drága szívem, hány éves vagy te?”
- Hatvannál fiatalabb - válaszolta ez a nagy tehetségű fiatalember. 

Amikor Spurgeon 17 éves volt, a waterbeach-i falusi gyülekezet pásztori állást 
ajánlott neki. A gyülekezet 40 fős létszáma gyorsan 400-ra dagadt. Fiatal kora 
ellenére „Spurgeon olyan ajándékkal rendelkezett, amely későbbi szolgálatában 
kiemelkedővé vált: az emberek megértésének, valamint a rájuk gyakorolt 
hatásnak az ajándéka.”5

Nagyjából ilyen tájt Spurgeon elkezdett alkalmazni egy szigorú napirendet, 
amely egész hátralévő életét jellemezte, és amely sok gyümölcsöt is hozott 
később. Miután korán kelt, minden egyes nap első óráit igetanulmányozással 
és imádsággal töltötte. Tartózkodott más időtöltésektől, mint pl. a sport vagy a 
fiatal hölgyek társasága, mivel barátságukat csak felesleges és zavaró tényezőnek 
tartotta. 

1854 februárjában, mikor 19 éves volt, a londoni Park Street Chapel egy három 
hónapos próbaidős állásra hívta őt a szószék mellé. Ebben az állásban maradt is 
végleg, egészen a negyven évvel később bekövetkezett haláláig.

Bár a gyülekezet 1200 taggal rendelkezett, a ténylegesen gyülekezetbe járók 
létszáma nyolcvanra csappant. Spurgeon prédikálása viszont olyannyira erőteljes 
volt, hogy egy hónappal érkezése után tömegek özönlöttek a templomba, és 
még az utcán is kint álltak, hogy őt hallhassák. „Egyetlen templom sem tűnt 
elég nagynak, hogy befogadhassa 
azokat az embereket, akik őt akarták 
hallani.”6

Mikor sikerének titkáról kérdezték, 
Spurgeon így válaszolt, „Az embereim 
imádkoznak értem.” És ezt komolyan 
is gondolta: gyülekezetének tagjai 
rendszeresen összeültek, és a 
mennyet ostromolták imáikkal az ő 
érdekében.

Hogy sikerének helyet adjanak, a 
New Park Street Chapel elkezdte 
kibővíteni az épületét. Ez időre 
Spurgeon és gyülekezete beköltöztek 
a London belvárosában található Exeter Hall-ba. Annak ellenére, hogy a hely 5000 
ember befogadására is képes volt, a tömegek rendre teljesen betöltötték. 

Spurgeon ekkor volt húsz éves. Sikere akár saját veszte is lehetett volna, ha 
nem lett volna annyira alázatos. „Amikor először lettem londoni prédikátor, 
saját sikerem elborzasztott, és a kibontakozó karrier képe nem hogy nem tett 
örömittassá, de a legnagyobb mélységekbe taszított.”7 

Alázatos maradt a világi sajtó állandósult üldöztetése miatt is. Az emberek 
gyanakvóan figyelték a felszenteletlen húszévest, aki főiskolai képzés nélkül is 
óriási tömegeket vonzott. Spurgeont ezek mellett közönségesnek is tartotta a 
londoni média is. Szolgálatát kritikák és féltékenység övezte. A sajtó „kölyök 
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prédikátornak” bélyegezte meg. Az Ipswich Express úgy írt róla, hogy prédikációi 
„Rossz ízlésűek, közönségesek és teátrálisak voltak”8 Mások „reverendás 
pipogya alaknak”, „az Exeter Hall-i demagógnak”, vagy a „pulpitus ripacsának” 
nevezték.9

Ez idő alatt találkozott Susannah Thompsonnal, és udvarolni kezdett neki. 1856 
elején összeházasodtak. Charlesnak rettentő mód szüksége volt egy segítőtársra 
és Susannah ideális választásnak bizonyult. Megosztozott vele terheiben – sokan 
mondták, hogy házasságuk a mennyben köttetett. Nélküle Spurgeon szolgálata 
nem vált volna azzá, amivé lett. Telve józan ésszel és könyörülettel, Susannah 
élethosszig férje szószékének hangterelője volt. Egy évvel később fiú ikreknek 
adott életet, akik a Charles illetve Thomas nevet kapták.

1855-ben, 21 évesen, Spurgeon beindította a The Pastor’s College iskoláját, 
amely a szolgálatra képzett ki férfiakat. Habár a kezdetekben meglehetősen 
kedvezőtlenül alakultak a dolgok, 1877-re a felvettek száma elérte a 110-et. 
Végül 900 férfi diplomázott le, Spurgeon pedig kétszáz gyülekezetet plántált 
rajtuk keresztül. 

Depresszió

Sokan azok közül, akik hallani akarták Spurgeont, nem tudtak bejutni a 
gyülekezetébe. Így, 1986 októberében, iker fiainak születése után egy hónappal, 
Spurgeon elhatározta, hogy istentiszteletet tart a Surrey Gardensben, ami 
akkor London legnagyobb fedett helyszíne volt. Bár 10.000 embernek adott 
ülőhelyet, az első este az emberek a székeken kívül feltöltötték a sorok közti 
közlekedőket, oldalfolyosókat, és minden más üres 
helyet is. És még így is rengetegen vártak még 
odakint. A tömegben voltak sajnos ellenségek 
is. Nem sokkal azután, hogy az istentisztelet 
elkezdődött, valaki elkiáltotta magát: „Tűz van!”. 
Pánikszerűen menekülni kezdtek az emberek; 
hét ember meghalt és huszonnyolcan súlyosan 
megsérültek.

Spurgeon teljesen összeomlott, és depresszióba 
esett. Később így írt erről: „Talán nem volt 
még lélek, aki ily’ közel került az őrület égő 
kemencéjéhez úgy, hogy onnan sértetlenül 
távozott.”10 Ez volt az első azok közül a depresszió 
sújtotta idők közül, amelyek élete egész hátralevő 
részében gyötörték. 

Egészségügyi problémák

A New Park Street Chapel gyülekezet egy 
nagyobb épület építését végezte. 1861-ben, 27 
évesen Spurgeon beköltözött az újonnan épített 
Metropolitan Tabernacle-be, a Temze folyótól délre, London belvárosában. 
6000 tagjával, ez volt a világ legnagyobb protestáns gyülekezete.

Isten sok próbának tette ki a Spurgeon családot. Harmincas éveinek közepén 
Susannah egy olyan betegséget kapott, amiből soha nem tudott kigyógyulni 
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teljesen. Egész hátralévő életében betegeskedett, és gyakran annyira gyenge 
volt, hogy a gyülekezetbe sem tudott elmenni férjével. 

Körülbelül ugyanebben az időben, 1869-ben, Charlest először kínozta a reumás 
köszvény. Később vissza-visszatért, és hátralévő éveiben is megmaradt. Végül 
ez okozta halálát is, amikor 56 éves volt. 

Prédikálás, szegénység és hitvita

Spurgeon prédikálásának kimagasló kvalitása a buzgóság volt. „Spurgeont 
olyan meggyőződéses buzgóság jellemezte, amely szinte minden képzeletet 
felülmúl.”11 „Ahogyan ott állt a gyülekezet előtt, nagy erőt érzett a magasból”12 
Üzenete egyszerű volt, és erejének titka a keresztben rejlett. „Fogom a 
szövegemet”, írta később Spurgeon, „és egyenesen a keresztre mutatok vele.”13 
„Mikor az evangélium hirdetését kellett elvégezni időszerű módon, és nagy 
tömegek előtt, Spurgeon azt mesterien művelte.”14

A 19. századi London a nagy szegénység és sok tragédia helyszíne volt. A várható 
élettartam rövid volt, és rengeteg volt az árva. 1866-ban Mrs. Hillyard 20.000 
fontot adott Spurgeon-nek. Ezzel a pénzzel Spurgeon négy fiú-árvaházat indított 
be Londonban, amelyet barátja, George Mueller munkája alapján mintázott 
meg.

1887-ben Spurgeon egy igazán tüzes próbán ment keresztül, mely „Degradálás-
vita” néven (Downgrade Controversy – a ford.) híresült el. A 19. század 
végén a liberális német teológia elkezdte rossz irányban befolyásolni az 
angol egyházat. A Baptista Egylet teljesen a német teológia igézetébe került. 
Spurgeon kifogásolta, hogy e hatás nagymértékben degradál bizonyos alapvető 
tantételeket. A reakció vagy az volt, hogy figyelmen kívül hagyták, vagy az, 
hogy szembe helyezkedtek vele, így végül ott kellett hagynia azt a felekezetet, 
amit szeretett. Ez a fájdalmas lépés nagy megpróbáltatást okozott neki, és sok 
szomorúságot idősebb éveiben.

Szolgai mivolta

Spurgeon csodálatosan termékeny volt, amelynek titka a kemény munkában 
rejlett. Titkárainak segítségével hetente ötszáz levelet válaszolt meg.

1885-ben befejezte hétkötetes kommentárját a zsoltárokhoz „The Treasury of 
David” (azaz Dávid kincsestára – a ford.) címmel. Spurgeon „Kincsestára” még 
mindig nyomtatásban van, és széles körben használják a mai napig. Kiadott egy 
havi megjelenésű magazint is, melynek címe a „The Sword and the Trowel”, 
azaz „A kard és a kőműveskanál.”

Spurgeon minden hétfő reggel átszerkesztette előző vasárnapi prédikációját 
a nemzetközi terjesztéshez. Emellett szinte minden nap prédikált London 
különböző gyülekezeteiben, vagy „prédikációs kirándulások” alkalmával az 
angliai vidéken. 

Spurgeont ezek mellett lekötötte a Pásztor Főiskolája is („The Pastor’s College”). 
A mindig oly’ népszerű Lectures To My Students („Előadások tanítványaimnak”) 
valójában az ottani tanítványaihoz – az akkoriban kibontakozó vezetőkhöz – 
szóló tanítások. „Mind olyan nagyon el vagyunk foglalva saját magunkkal.”, 
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mondta később. „El akarjuk kerülni a nagy munka nehézségeit.”15

Spurgeon véghezvitte mindezt, miközben egy beteges feleség várta otthon, és 
életét nehezítette a depresszióval és nagy betegségekkel vívott küzdelem is.

Halála

1892 januárjában a visszatérő és egyre súlyosbodó reumás köszvény végül az 
életét vette. „Hatvanezer ember jött tiszteletét leróni az alatt a három nap alatt, 
míg teste koporsóban ki volt téve a Metropolitan Tabernacleben. Koporsós 
hintóját kétmérföldes gyászmenet kísérte a Tabernacle-től az Upper Norwood-i 
temetőig. Százezer embert állt a kordonok mögött, ahogy elhaladt a hintó. A 
zászlókat félárbocra eresztették, az üzletek és a kocsmák bezártak.”16 Spurgeon 
olyan ember volt, akit mélyen szerettek mind London polgárai, mind a hívők 
szerte a világban. 

Leckék 

A mai pásztorok sok leckét tanulhatnak Spurgeon életén keresztül. 

Elsőként, mikor Isten elhív egy embert, fel is ruházza az elhívásra. Isten nagyszerű 
munkára hívta el Spurgeont, és felruházta erre a feladatra nagy intellektussal, 
falánk tanulási vággyal, erős orgánummal, mellyel 20.000 emberhez is tudott 
szólni, kivételes szervezési készséggel és egy nem mindennapi könyörületes 
szívvel.

Másodszor, Spurgeon élete fényt vet a szeminárium szerepére. Karriere 
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emlékeztet arra, hogy a szeminárium hasznos, de nem szükségszerű. Csak úgy, 
mint Augustinus, Kálvin, Martyn Lloyd-Jones, A.W.Pink és még sokan mások, 
Spurgeon sem kapott hivatalos teológiai képzést. Habár ez a minta a kivétel, 
és nem a szabály, az egyháznak nyitottnak kell lennie az ilyen típusú, kivételes 
kegyelemre.

Harmadszor, a nagyszerű vezetők általában nagyszerű olvasók is. Spurgeon jó 
példa volt erre az alapelvre. „El kell ismernünk, hogy Spurgeon mindenekfelett 
teológus volt. Nagy gondolatokat fűzött a Biblia nagyszerű tanításaihoz egészen 
attól az időtől fogva, hogy olvasni kezdett. Ettől az időtől kezdve pedig elméjében 
és szívében egyaránt elkezdte építeni azt a tudást, mely az Igében kijelentett 
teológia óriási rendszerét képezi.”17

Sokan végeznek el szemináriumot, és ezzel be is fejezik az olvasást és tanulást. 
Spurgeon rendelkezett egyfajta szent kíváncsisággal és kifejlesztette a 
mindennapi olvasás élethosszig tartó szokását, melyet az a szenvedély vezérelt, 
hogy még inkább megismerje Istent.

Negyedszer, a hírnév és a hírhedtség fájdalmas lehet. Nem szabad nagy dolgokat 
kívánnunk, ha nem vagyunk készek a következményekre, amikkel járhat. 
Spurgeon olyan népszerű volt, hogy a jól ismert teológus, Helmut Thielke így írt 
róla: „Add el mindet [a könyveid]… és vegyél Spurgeont.”18 Spurgeon esetében 
nagy ára van a népszerűségnek. A brit média, az állami egyház és a felső társadalmi 
osztály irigyelte és egyben rossz néven vette sikerét. Ezek mellett, az emberek 
elvárásai, valamint az óriási munkamennyiség majdnem összeroppantotta őt. 
Sokszor vágyott arra a csendre és békére, amit az anonimitás ad, de sosem 
találhatta meg.

Ötödször, Isten az ő erejét a gyengeségben tökéletesíti (2Kor 12:9). Isten 
felhasználta Spurgeon állandóan visszatérő betegségeit és üldöztetéseit arra, 
hogy alázatban megtartsa. Spurgeon hihetetlen ajándékai és sikere szükségessé 
tették, hogy alázatos legyen. Egyik köszvényrohama alatt Spurgeon ezt írta 
gyülekezetének: „A kemence még mindig izzik körülöttem. Mióta legutoljára 
prédikáltam nektek, nagyon mélyre kerültem; testem fájdalom kínozza, lelkemet 
pedig leverte a depresszió.”19 Spurgeon szenvedése olyan alázatosságot 
eredményezett, mely minden dicsőséget Istennek adott a sikerekért. 

Spurgeon élete emlékezteti a pásztorokat arra, hogy hálát adjanak Istennek a 
próbákért és gondokért, melyeket megenged az életükben. Spurgeon esetében, 
és a miénkben is, ezek a próbák és gondok szükséges alapozásként szolgálnak 
jövőbeli, „minden mértéket meghaladó, örök dicsőségünk” számára. (2Kor 
4:17). 
 

William P. Farley a Grace Christian Fellowship pásztora Spokane-
ben, Washington államban. A For His Glory („Az Ő dicsőségéért”), 
Pinnacle Press, valamint az Outrageous Mercy („A mérhetetlen 
kegyelem”), Baker című könyvek szerzője. 
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