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A krízis első 48 órája
Hogyan segíthetünk a krízisbe került embereken?
Írta: Jay Martin

Mivel a krízis első 48 órája egyszerre tartogat veszélyt és lehetőségeket, minden pásztor és gyülekezeti vezető számára elengedhetetlen, hogy a kezelésre való
felkészülése során átgondoljon néhány fontosabb kérdést.
A krízis a természeténél fogva olyan emberi esemény vagy megtapasztalás, amely
tele van veszélyekkel és lehetőségekkel. Egy krízis kihívások elé állítja a belső és
külső emberi erőforrásokat, és gyakran megsemmisítő erővel nehezedik rájuk, és
ezzel szélsőségesen nagy szorongást idéz elő.
A veszély abban rejlik, hogy a krízis képes akkora sérülést okozni az embernek,
hogy abból képtelen lesz meggyógyulni. A következmény megkárosítja az ember
munkabéli, szociális, pszichológiai és kapcsolati szintű működését, és hetekig, hónapokig, sőt, évekig is eltarthat a hatása. Egy kutatás eredményei szerint a krízisen
átment emberek egyharmadának élete minőségileg jelentősen megromlik legalább egy évre (vagy még hosszabb időre).
A lehetőség abban a tényben rejlik, hogy a krízist megélő ember gyakran sokkal
nyi-tottabb mások behatására, mint bármilyen más időben. Ha a krízisbe került
ember minőségi támogatást kap, gyorsabban helyreáll, és növekedni is fog
általa.
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Mitől válik tehát az első 48 óra olyan jelentőssé?
Az első 48 óra gyakran a legalkalmasabb idő arra, hogy elérjük azokat, akiket kritikus események ziláltak meg, és azonnali támogatást tudjunk nyújtani nekik. Ekkor
tudunk alapot vetni a feléjük végzett jövőbeli szolgálatunknak is.
A kezelés kezdeti időszakában az a célunk, hogy egy gyógyító hatású kapcsolatot
alakítsunk ki azokkal, akiket közvetlenül érint a krízis, csak úgy, mint azokkal, akik
ebben az élethelyzetben a segítségükre vannak. Fontos az is, hogy lássák, hogy
törődünk velük, valamint hogy készen állunk akár azonnali és gyakorlati segítséget nyújtani az elkövetkezendő időkben.
Mivel az első 48 óra magába foglalja mind a veszélyt, mind a lehetőséget, minden pásztor és gyülekezeti vezető számára elengedhetetlen, hogy a kezelésre való
felkészülése során megfelelően átgondoljon néhány fontosabb kérdést:
- Kiket érintett az esemény?
- Milyen fajta eseményt próbálok meg kezelni?
- Hogyan tudom felvenni a kapcsolatot a krízisbe került személlyel?
- Milyen fajta reakciókra számíthatok azoktól, akik krízist élnek meg?
- Hogyan tudnék a lehető leghasznosabban cselekedni?
- Milyen csapdákat kell elkerülnöm?
- Mit kell tennem az első 48 órában?
- Mit nem szabad ebben az időszakban megtennem?
- Milyen háttéranyagok és segítségek állnak a rendelkezésemre?
- Kik segíthetnek rajtam kívül a krízisbe került személyen?
A leggyakoribb eset, amikor egy tragikus esemény egy gyülekezeti tagot, illetve
családját érinti. Mint pásztornak, az elvárható viselkedés a részedről az, ha azonnal felveszed a kapcsolatot mindazokkal, akiket közvetlenül ért a krízis. Csupán az
esemény jellege, valamint a megtöretettek elérhetősége lehet az, amely akadályként eléd állhat.
Az olyan esemény, mint az árvíz, tornádó, hurrikán, tömeges autóbaleset, amely sokakat érint – családok sokaságát is, akik nem tartoznak hitközösségedhez
– nagyobb kihívást jelent, mert az ilyen emberekkel nincs még semmilyen kapcsolatod. Ebből kifolyólag, nem lehetsz teljesen biztos abban, hogy elég bizalmat
fognak-e szavazni neked ahhoz, hogy elfogadják a segítségedet. Mindemellett
össze kell hangolnod a munkádat mindazokkal, akik rajtad kívül megpróbálnak
segíteni nekik. Foglalkoznod kell azzal is, hogy milyen hatással van ez az esemény
a saját gyülekezetedre.
Milyen fajta eseményt próbálok meg kezelni?
Az olyan típusú krízis, amelynek bekövetkezésére bizonyos mértékben előre
számítani lehet, és ezért fel is lehet rá készülni, másfajta kihívások elé állít, mint
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a váratlan tragédiák. Az ilyen krízisek is tipikus viselkedésmintákat váltanak ki az
emberből, de gyakran nem lesznek rájuk olyan negatív hatással, mint a hirtelen bekövetkező tragédiák. Például, egy olyan közeli hozzátartozó elvesztése,
aki évekig küzdött a rákkal, általában nem vált ki olyan mély sebeket, mintha
szeret-tünk halálát egy ittas vezető miatti közlekedési baleset vagy valamilyen
bűncselekmény okozza. Egy természeti katasztrófa, árvíz, tornádó, hurrikán vagy
a földrengés általában nincs akkora hatással az emberre, mint a nemi erőszak,
a rablás, az öngyilkosság, iskolai lövöldözés, bombázás vagy egy terrortámadás.
Azoknak a reakciói, akik ez utóbbi krízishelyzetekkel szembesülnek, rendszerint
jóval intenzívebbek, és gyakran sokkal szélesőségesebbek. Az előző listán szereplő
krízishelyzetet átélő emberek valószínűleg szívesen fognak látni téged, mint Isten
képviselőjét, míg az utóbbiak el is utasíthatják segítségnyújtási szándékaidat, és
ellenséges reakciókkal is élhetnek veled szemben, hiszen Istennel kapcsolatban
ilyenkor az egyetlen kérdésük, hogy egyáltalán hogyan engedhette ezt meg éppen az ő családtagjaikkal.
Az emberek által okozott katasztrófák gyakran jogi folyamatokat is maguk után
vonnak, amelyek lassítják és bonyolítják a helyreállási folyamatot. Ez gyakran azt
is jelenti, hogy folyamatos, hosszú távú támogatást kell nyújtani a krízist átélők
számára.

Hogyan tudom a legjobban kezdeményezni a kontaktus-teremtést?
Ha már meglévő kapcsolatod van a krízist megélő személlyel, az a legjobb, ha
úgy veszed fel vele a kontaktust, hogy személyesen meglátogatod, esetleg előtte
felhívod őt, vagy emailt küldesz. Ha nincs személyes kapcsolatod, próbálj meg
először közvetett módon eljutni hozzá, például egy közös ismerősön keresztül.
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Akár egy egész közösséget érintő eseményről (árvíz, tornádó, tűz stb.), akár egy
személy által okozott krízisről legyen szó (nemi erőszak, gyilkosság, öngyilkosság,
lövöldözés, bombázás stb.), amikor a helyszínre mész, először mindenképpen
egyeztetned kell a helyszínért felelős vezetővel, akinek kifejezheted segítségnyújtási szándékodat. Ez az ember valószínűleg az első olyan személy lesz, aki szembesült az esettel: mentős vagy rendőrtiszt, tűzoltó, esetleg egy kormányzati megbízott. Ez a személy útmutatást fog adni neked, hogyan tudsz leginkább azonnali
segítséget nyújtani a helyszínen, másokkal karöltve.
A személyt, akit közvetlenül érint egy másik ember okozta katasztrófa, gyakran
teljesen lefoglalják elemző gondolatai, mi miért történt, és nem biztos, hogy személyesen el lehet őket érni. Ilyen esetekben, fókuszálj arra, hogy azoknak segíts,
akik elsőként szembesültek az esettel. Ez által jobban bele fogsz látni a részletekbe, és tudni fogod, hogyan segíts majd a jövőben azoknak, akiket közvetlenül
érintett az eset.
Ha természeti katasztrófa sújtja a közösséget, függesszetek fel minden rendszeresen végzett tevékenységet a gyülekezettel, hogy segítséget tudjatok nyújtani az
alapvető szükségletek betöltésében. Például felajánlhatjátok a gyülekezet épületét a krízisbe jutottak számára átmeneti szálláshelyként vagy ételosztó központ
gyanánt. Felajánlhattok takarókat vagy más olyan ellátmányt, amelyre éppen
szükség van, vagy segíthettek a katasztrófa utáni takarításban.
Ha a kritikus esemény olyanokra hat ki, akik nem tartoznak a gyülekezetedbe,
inkább magánemberként segíts, ne úgy, mint egy bizonyos gyülekezet vagy
felekezet hivatalos képviselője. Tevékenységedet hangold össze más segítőkkel,
erre szakosodott emberekkel, és soha ne dolgozz függetlenül tőlük.
Milyen fajta reakciókra számíthatok azoktól, akik krízist élnek meg?
E kezdeti szakaszban, a krízist átélő ember nagyon sok féle módon reagálhat a
történtekre. A leggyakrabban sokkos állapotba kerül, hitetlenkedve fogadja a dolgot, összezavarodik, ledermed, akut félelmekkel küszködhet, úgy érzi, nem fogja
bírni a rá ereszkedő nyomást, ráadásul teljes döntésképtelenség és bizonytalanság kerítheti hatalmába, reménytelenségbe taszítva.
Ha az eseményt egy másik ember hibája vagy bűne váltotta ki, a reakciókra nézve
készülj fel haragra és dühre is, akár nagyon szélsőséges mértékben. A krízis u-gyanis
hirtelen és teljességgel felforgatja, ha éppen nem tette tönkre teljesen az illető életét. Valaki ellopta biztonságérzetüket, és erőszakkal megtámadta egész valójukat, és
személyazonosságukat. Az ilyen emberek bizalma az életben, másokban, sőt még Istenben is mélységesen megrendül, és hihetetlenül sebezhetővé válnak. Szenvedésük
nagyobb, mint amit szavakkal ki lehet fejezni, és gyakran érzik magukat elszigetelve és
magányosan. Szertefoszlott álmokkal kell szembesülniük, és a problémák teljesen elborítják őket, miközben megpróbálják összerakni, felfogni azt, ami történt. Reakcióik
intenzitása riasztó, csak úgy, mint az is, hogy képtelenek a racionális gondolkodásra,
megromlik rövidtávú memóriájuk és határozatlanná válnak.
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Az ilyen reakciók érthetők, és emberiek, és nem hitetlenséget vagy hűtlenséget
tükröznek. A válságot megélő emberek sokszor egészen máshogyan gondolkoznak,
és vonakodni fognak, hogy nyíltan elmondják neked, mi van bennük. Számíts arra,
hogy mielőtt a konkrét segítségedet elfogadnák, az elfogadásodra, a megértésedre és megerősítésre lesz szükségük.
Hogyan tudok a lehető leghasznosabban cselekedni?
Célunk az, hogy az ilyen súlyos terhekkel küzdő ember azonnali szükségleteit
próbáljuk meg betölteni, és nem valamiféle előre gyártott menetrendet követve
valamiféle programot valósítsunk meg. Ezért ne úgy reagálj a történtekre, hogy
azonnal evangelizálni vagy téríteni kezdesz! Ez nagyon lényeges! Az ilyen cselekedetek tovább mélyíthetik a traumát az emberekben, és véglegesen lezárhatják az
utat más hitű szolgálók vagy munkások előtt.
Meg kell értenünk, mit jelent a rugalmasság, vagyis az a folyamat, amelyen keresztül egyre jobban tudunk alkalmazkodni a szerencsétlenségek, traumák, tragédiák,
veszélyek vagy más jelentős stressz-helyzetek közepette.
Kutatások kimutatták, hogy a következő tényezők segítik az alkalmazkodóképességet: (1) gondoskodó kapcsolatok a családon belül és kívül, amelyek bizalmat
építenek, példaképeket biztosítanak, valamint bátorítóak és megerősítést adnak; (2) a realisztikus tervek kigondolására és megvalósítására való kapacitás; (3)
magabiztosság; (4) kommunikációs- és probléma-megoldó készségek, valamint
(5) az érzelmek kezelésének képessége.
Minden szolgálónak a célja az, hogy a válságot megélő emberben csökkentse a szorongást, visszaállítsa a személy életképességét, megelőzze a krónikus életképtelenséget és szorongást, illetve hogy vigasztalást és támogatást nyújthasson neki.
Ehhez elsősorban aktív hallgatóvá kell válnunk, mert ez minden segítő szándék
alapja. Ezen túl jóvá kell hagynunk az érzéseiket és a legelső válaszaikat, bármilyenek is legyenek egyelőre, majd segíteni kell nekik normalizálni reakcióikat.
Viktor Frankl ezt mondta: „Abnormális viselkedés az abnormális eseményekre =
normális viselkedés.” Bátoríthatjuk is a személyt reakciói normalizálására nézve
az által, hogy segítünk neki a saját erősségeikre támaszkodni, valamint azokra
a probléma-megoldó készségekre, amelyek a múltban már segítségükre voltak.
Segíts nekik, hogy felismerjék, mi a következő lépés, amelyet meg kell tenniük ahhoz, hogy segítsenek magukon. Ezek után segíts nekik, hogy megtehessék ezeket
a lépéseket.
Szimbolikus értelemben te magad képviseled Isten jelenlétét a saját jelenléteddel. A bátorság jelenlétét is demonstrálod az által, hogy jelen vagy a személlyel a
krízis közepette, amikor a legtöbb ember a félelmeknek és bizonytalanságoknak
következtében meghátrál, mert nem tudják, mit mondjanak vagy tegyenek. Az a
szolgálat, amelyet azzal nyújtasz, hogy jelen vagy válságuk legsötétebb óráiban is,
a lehető legnagyobb gondoskodás és szeretet, amit kimutathatsz feléjük. Ilyenkor
elsősorban nem is az számít, hogy mit teszel, sokkal inkább az, hogy ki vagy.
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Ahogyan tanúja vagy szenvedésüknek, a hallgatás könyörületében részesítheted
őket. Azzal, hogy lehetővé teszed nekik, hogy saját szavaikkal mondják el, mi történt vagy hogy hogyan éreznek, abban segíted őket, hogy visszanyerjék azt az
érzést, hogy ismét kezükbe vehetik életüket és saját helyzetüket. Empátiával és
a megerősítéssel képessé teheted őket arra, hogy egy biztonságos környezetben
újra bekapcsolódhassanak az életbe.
Sokan, akik válságon mennek át, megpróbálják megérteni azt, ami érte őket, és
magyarázatot várnak tőled. Néhányan nyíltan fel fogják tenni a kérdést: „Miért
történt ez? Miért engedte Isten?” Ezt a teológiai aknamezőt mindenáron kerüld
el. Amíg csak csendben ültek és hallgattak, addig Jób barátai is hasznosak voltak.
Amikor azonban elkezdték magyarázni a történteket, hozzájárultak Jób szenvedéséhez. Legyen meg benned a becsület és mondd ki őszintén: „Nem tudom.” Nincs
olyan magyarázat, amit te vagy akárki más is adhatna, amely csökkenthetné vagy
megszüntethetné lelki gyötrelmüket. Az őszinte válasz ez: „Néha úgy tűnik, hogy
az életnek egyszerűen semmi értelme sincs.” vagy: „Az a reménységünk van, hogy
egy nap majd megértjük mindazt, ami most értelmetlennek tűnik.”
Nyújthatod számukra a tehetetlenség alázatát is. Mivel semmi olyat nem tudsz
tenni vagy mondani, amely véget vethetne az illető szenvedésének, és mivel
tudod, hogy egyedül Isten végzi el a gyógyítást, segítsd őt, hogy felismerhesse,
erősségei a gyengeségben tökéletesedhetnek igazán.
Nyújthatod az elfogadás kegyelmét is. A válságon átmenő személyek gyakran
reagálnak rájuk nem jellemző módon. Vannak, akik a reakció hevében mondanak
vagy tesznek olyan dolgokat, melyeket később megbánnak. Demonstrálhatod az
Isten irgalmát az által, hogy emlékezteted őket arra, hogy a szóbeli, a tettekben
és viselkedésben megnyilvánuló meggondolatlanságok nem károsítják az
Istennel való kapcsolatot, illetve az olyan emberi kapcsolatokat, amelyek alapja a
szeretet.
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Megtestesítheted számukra az elkötelezett reménységet is. A traumát okozó
események megrabolják az embereket, és elveszik tőlük mindazt, amit addig
normálisnak véltek. Átélik annak a reménytelenségnek a mélységét és valóságát,
hogy az életük már sosem lesz ugyanolyan, mint amilyen a krízisük előtt volt. Ez
a reményvesztettség óriási teherré nőhet, ami képes összetörni az embert, ezért
nem szabad lekicsinyelni ebben a kezdeti időszakban. Támogathatod őket abban,
hogy szembesüljenek a valósággal amennyire csak képesek rá. Hozzáállásod és
szavaid segítségével kifejezheted, hogy a remény mindig tudatos döntés, és nem
azon alapul, amit az ember lát vagy nem lát egy adott pillanatban. Fenntarthatod
számukra az a lehetőséget, hogy lesz esélyük az új kezdetre, új kapcsolatokra a
jövőben.
Végezetül felajánlhatod nekik a szabadságot az alkalmatlanságra. Azzal, hogy tisztában vagy emberi korlátaiddal, valamint azzal, hogy jelenléteddel is szolgálsz,
lehetővé teszed, hogy az legyél számukra, aki ténylegesen vagy: Isten képviselője,
nem pedig a megmentőjük, megváltójuk vagy a problémáik rendbehozója. Ha felismered, hogy sokkal több segítségre lesz szükségük, mint amit akár te vagy gyülekezeted megadhat, az fel fog szabadítani arra, hogy hidakat építs más erőforrások
felé, melyek rendelkezésükre állnak, illetve arra, hogy ezekhez irányítsd is őket.
(Vöröskereszt, családi orvos, tanácsadók, támogatók, stb.)
Milyen csapdákat kell elkerülnöm, ha segíteni szeretnék?
Soha ne viselkedj úgy, mint aki pontosan érti, min megy át a krízisbe került ember.
Inkább próbáld meg tőlük megtudni, min mennek keresztül. Ne vegyél személyes
sértésnek tőlük semmilyen haragot vagy indulatot veled vagy Istennel szemben,
és ne neheztelj rájuk, ha negatív a hozzáállásuk a vallással vagy lelkészekkel szemben. Ez mind a szorongásuk, a kiábrándultságuk és a bizalmatlanságuk megnyilvánulása. Ne próbáld meg erőltetni őket imádságra vagy más vallásos rituáléra.
Mielőtt imádkozol érte, mindig kérdezd meg, mik a legfőbb félelmei, mik az aggodalmai, amelyekért szeretné, ha imádkoznál. Soha ne fókuszálj a felekezeti különbségekre. A te feladatod az, hogy a hit valóságát és fontosságát képviseld, a
tradíciótól függetlenül.
Mindig létfontosságú, hogy 48 órán belül cselekedjek? Mikor nem szabad ebben az időszakban cselekednem?
Nem minden esetben kell azonnal segítenünk, mivel lehetnek olyan körülmények, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Például ha egy tornádó egy fontosabb
lakó-negyeden vonult végig, és nagyon sok otthont pusztított el, nem feltétlenül
biztonságos a környékre merészkedni, mert bárhol lehet gázszivárgás, leszakadt
villanyvezetékek, és más veszélyek. A személyes biztonság előfeltétel ahhoz, hogy
másoknak segíthess, így ne lépj színre, míg nem biztonságos a működésed.
Számos olyan szituáció van, amikor el kell halasztanod a segítségnyújtást és támogatást addig, amíg a bajba jutottak számára ez biztonságossá vagy jogilag
lehetővé nem válik. Például egy olyan családban, ahol a tinédzser fiú feltehetőleg
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öngyilkosság áldozata lett, nem segíthetsz addig, amíg a nyomozó hatóság erre
engedélyt nem ad.
Lehetnek olyan időszakok is, amikor te magad nem segíthetsz az első pár napban,
egyszerűen a saját helyzetedből kifolyólag. Jelenlegi munkahelyi kötelezettségeid
nem biztos, hogy megengedik, hogy mindent hátrahagyva mások megsegítésével
foglalkozz. Történhez egy autóbaleset péntek éjjel, amely négy családot is érint
a város közösségéből, és akik barátkoznak a gyülekezet tagjaival, de maguk még
nem tagok. Szombaton két temetést kell levezényelned, és még aznap este egy
esküvőt is. Vasárnap két dicsőítő alkalmat kell vezetned, tanítanod kell az új gyülekezeti tagok alkalmán, és meg kell látogatnod a kórházban néhány kritikus állapotban fekvő gyülekezeti tagot. Ha vársz, és csak a hétvége után keresed fel
az autóbaleset tragédiája miatt bajba jutott családokat, azzal megtiszteled a már
meglévő elkötelezettségeidet, hitelesnek fognak tartani azok, akik a vezetésed
alatt vannak, valamint nem léped át saját határaidat sem.
Vannak olyan időszakok, amikor a személyes kapcsolataid, és felelősségeid
elsőbbséget élveznek a munkáddal, akár a mások felé nyújtott segítő szolgálatoddak szemben is. Ha az egészséged nem megfelelő, ha nagy munkát igénylő
kötelességeid vannak saját idős szüleid ellátásában, akkor a magad és a családod felől való gondoskodás az első. Ha teljesen kimerültél szakmai és személyes
elkötelezettségeid területén, és ezért képtelen vagy teljes emberként segíteni a
baj-ba jutottakon, akkor se kezdj el önfeláldozóan mártírkodni, mert kiégetten
csak még nagyobb problémát generálhatsz. Amíg magadat kell helyreállítanod,
ne akarj másokon segíteni! Ha nem így teszel, azzal a további sebeket ejthetsz
azokon, akik eleve nagy szenvedésnek vannak kitéve a krízishelyzet miatt.
Ne feledd, sok lelkész és laikus szolgáló képviselheti az Urat rajtad kívül is. A házastársadnak viszont nincs más társa rajtad kívül, és gyermekeidnek sincs más édesapjuk vagy édesanyjuk. A szüleid számára sincs senki, aki a helyedet átvenné. Ha
rossz az egészséged, akkor pedig senkinek nem tudsz segíteni.
Milyen háttéranyagok állnak a rendelkezésemre?
Van egy segédanyag, amely kifejezetten arra készült, hogy felkészítsen a hatékony
kríziskezelésre, akár természeti katasztrófáról legyen szó, akár ember által okozottról. A kiadvány címe „Psychological First Aid”, és elérhető a www.ptsd.va.gov
internetes címen. Ez a kézikönyv ingyenesen letölthető. A következő szervezetek
csatlakoztak már ehhez a megközelítéshez, és használják is: The International
Critical Incident Stress Foundation, a National Center for Post-traumatic Stress
Disorder, valamint az Amerikai Vöröskereszt.
Egy másik forrás is elérhető az interneten: „Professional Quality of Life…”, amely
a www.isu.edu/~bhstamm címen érhető el. Ez az anyag is ingyenesen letölthető,
és számos helyzetben felhasználható a megadott feltételek mellett.
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Az igazi háttéranyag pedig az Úr saját szolgálata és személyes példája, valamint
szellemi jelenléte. Legyen a szívedben Assisi Szent Ferenc imádsága: „Uram, tégy
engem békéd eszközévé.”
JAY MARTIN, D.Min., LFMT, CT, CFS, CEAP, az Oklahoma Traumatology Institute (Traumatológiai Intézet) társigazgatója

A 24 karátos hit
Tragédia és helyreállás a hívő életében
Írta: Richard D. Dobbins
Ha megérted, hogy veled is megtörténhet tragédia, az egy olyan szellemi alapot
vet az életedben, amely 24 karátos hittel fog megajándékozni, és arra támaszkodva bátran nézhetsz szembe a tragédiával.
Az arany mindig is egy nagyon drága árucikknek számított. Ritkasága az a tulajdonság, amely értékessé teszi. Az aranyművesek becslései szerint az emberi történelem során eddig körülbelül 100.000 tonna aranyat tisztítottak meg.
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Bárhol éd bármikor is vásárolsz aranyat, az sokba kerül, különösen a 24 karátos
arany. Ebben a tiszta formájában az arany egy igen puha fémnek mondható. Az
arany karáttartalma azt mutatja, mennyi ötvöző anyag került bele keményítés
céljából. Például ha egy aranyékszer már 14 karátos, az ténylegesen aranynak
mondható. Ha pedig egy aranyékszerhez a 24 karátos jelzőt illesztik, tudhatjuk,
hogy színaranyból készült.
Ahhoz, hogy színaranyat kapjon, az olvasztárnak fel kell hevítenie az ércet 1064
Celsius fokra. Az ilyen tisztaságú aranynak tehát igen nagy ára van – ahogyan a
24 karátos hitnek is. Csak úgy, mint az aranyat, a 24 karátos hitet is tűzben kell
megtisztítani. Viszont ha átesett ezen a tisztítótüzön, értékesebb lesz a 24 karátos
aranynál.
Milyen a 24 karátos hit?
Péter apostol így definiálta a 24 karátos hitet: „Ezen örvendeztek, noha most,
mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között,
hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre,
dicsőségre és tisztességre.” (1Pt. 1:6-7)
Amikor Krisztus a laodiceai gyülekezethez szól, azt a tanácsot adja nekik, hogy
vegyenek tőle „tűzben izzított aranyat” (Jel. 3:18) Hitük langymeleg állapota
émelygéssel töltötte el Jézust. Arra vágyott, hogy olyan izzó, tiszta hitük
legyen, amely segít majd nekik elviselni azokat a próbákat, amelyeken a korai
keresztényeknek át kellett esniük.
A hívők nem immunisak az élet tragédiáira!
Munkámban gyakran kell emlékeztetnem a pácienseimet arra, hogy a hívők nem
rendelkeznek immunitással az élet megpróbáltatásaival és tragédiáival szemben.
Isten fel akarja használni ezeket a próbákat arra, hogy olyan hitet munkáljon ki
bennünk, amely értékesebb az aranynál, olyan hitet, amely megtisztult a tűzben,
és kiállja a nyomorúságok hevét.
Manapság vannak tanítók, akik azt hirdetik a hívőknek, hogy ha engedelmeskednek Isten Szavának, Isten majd megvédi őket az élet minden fájdalmától. Soha
nem lesznek betegek, vagy ha mégis, Isten mindig meggyógyítja őket. Ha mégsem, az az ő hibájuk, mert nem volt elég hitük hozzá - legalábbis ezt tanítják.
Mondják azt is, hogy az “igazi hívők” mindig bővölkedni fognak anyagilag. Soha
nem kell majd átmenniük a munkanélküliség nehézségein és nem fogják elveszíteni állásukat sem. Isten csodálatosan fog gondoskodni róluk, és mint egy isteni ernyő, meg fogja őket védeni repülőszerencsétlenségektől, karamboloktól,
járványoktól, földrengésektől, árvizektől, szökőáraktól stb. A legtöbb ember azonban könnyen beláthatja, ez a tanítás szinte feldolgozhatatlan nehézségekkel állítja
szembe őket, amikor az élet valósága mégis lesújt rájuk.
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Jób felesége és barátai hittek ebben az isteni védelmezésben. Annak ellenére,
hogy Isten Jóbot a világ legigazabb emberének nevezte (Jób 1:8), a Jóbot ért súlyos csapások idején barátai biztosak voltak abban, hogy kudarcot vallott valamiben
Istennel szemben. Továbbá, amikor Jób elvesztette vagyonát – nyájait, csordáit,
családját, és egészsége is kárt vallott – felesége azt tanácsolta neki, hogy „átkozza
meg Istent és haljon meg.” (Jób 2:9). Mindazonáltal, minden tragédia közepette,
Jób igaz maradt Istenhez, és kitartott: „Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok” (Jób 23:10). Jóbnak 24-karátos hite volt.
Az élet viharai mindenkit megpróbálnak
Néha a rossz döntéseiknek
köszönhető krízis miatt
fordulnak hozzánk emberek. A nem-biblikus szexuális élet, a dohányzás, a
pénz helytelen kezelése
és az óvatlan autóvezetés
csupán néhány azok közül
a rossz döntések közül,
amelyek katasztrófát idézhetnek elő az ember
életében. Azonban a fegyelmezett keresztény élet
sem garancia arra, hogy el
fognak kerülni az élet tragédiái.
Az élet hasonlóan kezel bennünket
Jézus egy olyan illusztrációval fejezte be a Hegyi beszédet, amely rámutat arra a
tényre, hogy a hívőknek néha meg kell tapasztalniuk az élet viharait. (Máté 7:24–
27). Két ember épített két ugyanolyan házat. Jézus elmondta hallgatóságának,
hogy ugyanaz történt mindkét házzal: eleredt az eső, fújni kezdett a szél és elverte mindkét házat. Az egyik ház összerogyott e természeti tragédiák súlya alatt,
a másik viszont szilárdan állva maradt.
Mégha az ember engedelmeskedik is mindennek, amit Jézus tanít, Isten nem
védi meg az élet viharaitól. A legtöbb dolog, amely megtörténik hitetlenekkel és
engedetlen hívőkkel, ugyanúgy megtörténik az engedelmesekkel is. Mintaértékű
keresztények halnak meg halálos betegségekben. Gyermekeik ki vannak téve
értelmi és/vagy testi születési rendellenességeknek. Hűséges hívők veszítik el állásaikat. Tűz és árvíz pusztítja el otthonaikat. Tragikus közúti balesetek áldozataivá
válnak. Házastársaik belekényszerítik őket a válásba. Állásaikat vesztik el gazdasági
válságok idején. Ha megérted, hogy veled is megtörténhet tragédia, az egy olyan
szellemi alapot vet az életedben, amely 24 karátos hittel fog megajándékozni, és
arra támaszkodva nézhetsz szembe a krízishelyzetekkel.
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Néha rossz döntéseink miatt szenvedünk
Azoknak az embereknek, akik rossz döntéseket hoztak, és ezzel saját magukat
taszították krízisbe vagy tragédiába, segítenünk és támogatnunk kell a bűntudatuk
legyűrésében és bűnbánatra való eljutásban is. Azzal, hogy bűnbocsánatot kérnek
és kapnak, megteszik az első lépést a felelőtlen magatartásból való helyreállás
felé. A második lépés segít nekik megbocsátani saját maguknak, amely gyakran
sokkal nehezebb annál, mint Isten bocsánatának elfogadása. A konkrét krízis
felszámolása gyakran csak ezután kezdődhet meg.
Időnként megesik velünk, hogy vissza akarjuk vonni vagy éppen újra akarjuk írni
életünket. Sokan drága órákat vesztegetnek el arra, hogy azon töprengenek,
hogyan előzhették volna meg azt, ami történt. Ez általában abba a fájdalmas és
értelmetlen körforgásba torkollik, hogy újra és újra magukat okolják, míg azon
gondolkodnak, mit kellett vagy lehetett volna másképp tenni ahhoz, hogy a dolgok
másképp alakuljanak.
Amikor segítünk az embereknek kitörni ebből a reménytelen 22-es csapdájából,
fontos, hogy emlékeztessük őket arra, hogy mindannyian rendelkezünk egy tévedési
határküszöbbel. Habár folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezt a hibaszázalékot
egyre lejjebb szorítsuk, a tökéletességet sajnos egyikünk sem fogja elérni e
földön. Még Pál apostol is hozott tragikus kimenetelű döntéseket. Többek között,
keresztényeket börtönzött be és többüket halálra ítélte. Hogyan tudott később
megküzdeni mindazzal a bűntudattal és megbánással, amelyet ezek okozhattak
neki? Az idő múlásával, azt választotta, hogy inkább mindent elfeled (Fil. 3:1214). Emlékeztetnünk kell az embereket, hogy ha az önmarcangolás által szabad
bejárását biztosítunk az ördögnek az életünkbe, a múltbéli rossz döntéseinket is
fel fogja használni arra, hogy pusztulást hozzon a jövőnkre.
Életünkön nincs visszavonás vagy restart gomb, amit megnyomhatnánk, amikor
bajba kerülünk. Keresnünk kell Isten bocsánatát, meg kell bocsátanunk magunknak
is, és tovább kell lépnünk, leküzdve az akadályokat.
A tragédiák kríziseket szülnek
A krízis ideje veszélyes időszak: egy olyan szituációról vagy periódusról van szó,
amelyben minden bizonytalan, nehéz és fájdalmas. Néhányan teljesen megkeseredett emberként jönnek ki belőle, mások viszont erősebben és egészségesebben.
A krízis idején meghozott döntéseink fogják meghatározni, hogy keserűvé vagy
jobb emberré válunk-e a végén.
Amikor krízist megélő embereken segítesz, ne feledd, hogy sokkal inkább meg tud
birkózni az ember a kellemetlen rosszal, mint a bizonytalansággal. Ezért bármilyen fájdalmasak is a körülmények, segíts az illetőnek, hogy őszintén szembe tudjon nézni velük. Néha azzal akarunk könyörületet gyakorolni, hogy megpróbáljuk
az embereket védelmezni a fájdalommal szemben, amelyet éppen a krízis első
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szakaszában tudnának jobban kezelni, mintsem a későbbiekben. Ez pedig általában inkább fokozza a problémákat, mintsem megoldaná.
A krízis első néhány órájában és napjaiban az embereket általában teljesen az
köti le, hogy megpróbálnak rájönni, mi miért és hogyan történhetett. Ha megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést számukra helyettük, az feltehetőleg tovább
súlyosbítja a helyzetet, és késni fog a helyreállás. Sokkal egészségesebb, ha annyit
mondunk: „Nem tudom.”
A krízisbe kerülő emberek általában négy jól meghatározható szakaszon fognak
áthaladni: sokk, vihar, keresés és továbblépés. Most ezeket nézzük meg részletesen.
1. A sokk
A krízisbe kerülő ember az első pillanatokban sokszor nem fogja fel annak a
valóságát, ami történt. Isten, az ő nagy irgalmában úgy alkotta meg az értelmet,
hogy átmenetileg leálljon, amikor tragédia sújtja. Az emberek ilyenkor néha így
gondolkodnak: „Nem hiszem el, hogy ez történik!” „Ez csak egy rossz álom!”
„Előbb vagy utóbb fel fogok ébredni ebből az álomból, és kiderül, hogy ez nem is
igaz.” Mások hangos sírásban vagy kiáltozásban törnek ki, vagy csendben elvonulnak akár órákra is.
Az első sokkból való kilábalás eltarthat órákig, napokig vagy akár hosszabb ideig
is. Háborúk és természeti katasztrófák ezt a fázist hetekre, vagy akár hónapokra
is kitolhatják. Az ilyen időszakban a szolgálatnak a könyörületre és az imatámogatásra kell fókuszálnia. Semmiképpen ne akard megmagyarázni, miért történt ez a
tragédia, mert az ilyen próbálkozások csak el fogják idegeníteni őt tőled.
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2. A vihar
Amint a bajba jutott elkezd kilábalni az első sokkból, és foglalkoznia kell magával
a problémával vagy annak következményeivel, az érzelmei előre nem látható
módokon nyilvánulhatnak meg. Időnként elfogja a bűntudat azok miatt a dolgok
miatt, amelyekről úgy gondolja, hogy általuk ő maga járult hozzá a krízishez.
Máskor teljesen elborítja a jövőtől való félelem. Képes lehet arra is, hogy intenzív
haragot tanúsítson olyanokkal szemben, akiket felelősnek tart a kialakult rossz
helyzetért.
Ezek az érzelmi viharok néhány hétig vagy akár több hónapig is eltarthatnak. Mély
depresszióba is eshet az illető, amelyet határtalan szomorúság, mardosó lelkiismeret furdalás is kísérhet. A depresszió a személy mentális energiáit is leszívja,
miközben felemészti a krízis által kiváltott sokkot. Ebben a szakaszban rendszeresen találkoznia kell lelkipásztorával vagy egy keresztény tanácsadóval. Szüksége lehet továbbá gyógyszerekre is, amelyek segíthetnek túllépni ezen a nehéz
időszakon.
Néha a családtagok és a barátok türelmetlenné válnak a vihar hosszúsága miatt.
Tudnunk kell, hogy egy komolyabb krízis általános helyreállási ideje legalább 1-2
év! Súlyosabb veszteség idején, amikor véletlen baleset vagy erőszakos cselekedet folytán elveszítjük egy közeli hozzátartozónkat, a helyreállás akár 3-5 évig is
eltarthat. Ilyen esetekben pedig az élet már soha nem lesz ugyanaz, mint volt. De
- és ezt nem szabad elfelejteni - ha másképpen is, de ismét lehet jó!
Az egyik módja annak, hogy egy a krízisbe jutott személy előremozdítsa saját hely-reállását az, ha mentálisan megpróbálja feldolgozni a krízist az által, hogy újra
és újra átgondolja és beszél is arról, hogy mit élt át és hogyan történtek a dolgok.
Ez néhány családtag, és más, hozzá közel álló ember számára fárasztó lehet. A
helyreállást viszont egyáltalán nem segíti, ha azt mondjuk neki: „tedd végre túl
magad rajta!” Az embernek ilyenkor szüksége van arra, hogy kibeszélje magából
a fájdalmát és a félelmeit.
Vegyük például, hogy egy barátodhoz készülsz, és hirtelen az úton kihajt eléd valaki úgy, hogy éppen csak elkerülöd a balesetet. Mi a valószínűsége annak, hogy
nem fogsz erről említést tenni a barátodnak, amikor odaérsz hozzá? Valószínűleg
az első dolgod az lesz, hogy ezt mondd: „Majdnem ott maradtam az úton, mikor
jöttem hozzád. Valami idióta kivágott elém, és éppen hogy csak nem karamboloztunk.” Azzal, hogy a történetet elmondod, csökkented a benned lévő feszültséget.
3. Megoldáskeresés
Amint az ember érzelmi reakciója egy krízisre lecsillapodik, elkezdődik a helyreállási folyamat legfontosabb fázisa. Az elkövetkező hónapokban a bajba jutott ember ki fog alakítani egy végleges történetet a krízisről, amely által vagy megkesere-
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dett emberré válik, vagy egészségesebbé. Hiszen nem az életünkben jelen lévő
tényekkel élünk együtt, hanem azzal a történettel, amelyet magunknak mesélünk
el azokról a tényekről, amelyek jelen vannak életünkben. Ezt láthatjuk, amikor
több, azonos családban felnőtt gyermek elmeséli saját történetét, egymástól akár
jelentősen eltérő részletekkel vagy látásmódból.
Nem változtathatjuk meg életünk tényszerűségeit. De jó szívvel megszerkeszt-hetjük azt a történetet, amelyet végül az igazság általunk értelmezett verziójaként az
életünk hátralévő részébenmagunkkal fogunk vinni. A hívők ezeket a történeteket
teodiceáknak hívják. A teodicea tulajdonképpen az élet eseményeinek teológiai magyarázata. Egy idő elteltével, miután Istennel és magunkkal is átbeszéltük,
kikristályosodik bennünk az a történet, amellyel együtt akarunk élni.
A pásztor vagy a keresztény tanácsadó szerepe ebben helyreállási szakaszban kritikus fontosságú. Feladatunk az, hogy segítsük a hozzánk forduló személyt abban,
hogy megértse, hogy a verzió, melyet élete fájdalmas fejezetéről kialakított, nem
feltétlenül a tények egyetlen átirata. Saját maga is képes egy másik történetet
elmesélni a tények alapján, ha akar. A helyes célunk tehát az, hogy segítsünk az
illetőnek felfedezni azt a látószöget, amelynek alapja Isten szeretete, valamint
saját szeretete Isten felé. Ez a feladat talán nem könnyű, és nem érhető el hamar,
de a tét ennek az embernek a jövője.
Az ördögnek számtalan módon rá tud ülni ezekre a tragikus tényekre. Az Úrnak
pedig számtalan kreatív ötlete van arra, hogyan is tudná pozitívan látni az ember
a saját tragédiáit. Ez a szellemi harc ott tombol a hívő elméjében. A pásztor vagy
a keresztény tanácsadó segíthet kiválasztani egyet Isten kreatív ötleteiből, amelynek segítségével össze tudja rakni saját tragédiájának tényszerűségeit. Ezt semmi
más nem példázza jobban, mint József élete.
József fivérei szégyentelenül elbántak Józseffel: eladták rabszolgának, és azt
mondták apjának, hogy meghalt. Gazdájának felesége szexuális zaklatással vádolta meg, ami miatt ártatlanul börtönbe zárták. Mire azonban a fáraó kormányzója
lett belőle, Isten átsegítette azon a mentális harcon, ami éppen azért dúlt benne,
hogy feldolgozhassa a múltbeli tragédiáit és csalódásait.
Amikor az éhínség arra kényszerítette József fivéreit, hogy szemtől szembe találkozzanak vele Egyiptomban, József képes volt nagylelkűen viselkedni velük:
„Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József,
a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten
előttetek, hogy életben maradjatok.” (1Móz. 45:4,5).
Fontos, hogy észrevegyük: József nem felejtette el azt a tényt, hogy bátyjai eladták őt
rabszolgának Egyiptomba. Ennek ellenére, mentálisan és szellemileg is megnyerte a
szívében dúló háborút, és így élettörténetének e részét is egészségesen láthatta. Ez pedig lehetővé tette, hogy kialakítson egy előre mutató teodiceát. A tények ezen verziója
lehetővé tette számára, hogy megbékéljen önmagával és kibéküljön testvéreivel.
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Azok, akik jól ismernek, tudják, hogy a születésem okozta édesanyám halálát. Ezeket a tényeket nem tudom megváltoztatni sehogy sem. Amíg nem nyitottam meg
életemet Krisztus előtt, úgy tekintettem magamra, mint az édesanyám gyilkosára.
Végülis a születésem ölte meg őt. Mégis, egy nap, a sírja előtt állva felfigyeltem
arra a tényre, hogy csupán 19 éves volt, amikor meghalt. Ezt mondtam magamnak: Túl korai halál ez akárkinek is. Aztán, az Úr szólt hozzám: „Így is van: nem csak
Jézus halt meg érted, hanem édesanyád is. Milyen értékes akkor a te életed! Ne
bízz semmit a véletlenre, hanem használd fel valami igazán jelentős célért!”
Többé nem gondolok már úgy magamra, mint aki meggyilkolta az édesanyját. Úgy
látom már az ő halálát, mint ami további értéket adott az életemnek. Azóta a nap
óta, amikor a sírjánál álltam, az ő áldozata motivál, hogy megváltoztathassam az
emberek életét.
4. Továbblépés
A helyreállás ezen szakasza megmutatja, milyen módon tettük magunkévá a krízist. A hetek, hónapok leforgása alatt, miközben átverekedjük magunkat a sokkból
a viharokba, majd a megoldáskeresés időszakába, kialakul bennünk saját történetünk azon verziója, amellyel képesek vagyunk együtt élni a jövőben.
Az, ahogyan a élet tragédiáját kezeljük, egyértelműen meglátszik rajtunk. Egész
fellépésünkben megmutatkozik. Azok, akik együtt élnek velünk, meg tudják mondani, hogy az élet tragédiáival megváltó módon, avagy rombolóan élünk-e együtt.
Meg tudják ítélni, hogy rátaláltunk-e a gyógyulásra és a békére, amelyet a múlt
okozott, vagy még mindig a fájdalmakon tépelődünk.
Emlékeztesd azokat, akik segítségért fordulnak hozzád, hogy nincs élet fájdalom
nélkül. Fájdalmak közt lépünk be erre a világra, a születésünk és halálunk között
pedig mindannyian belekerülünk az élet olvasztótégelyébe, hogy megpróbáltassunk. Ezért figyelmeztet Péter mindannyiunkat: „Szeretteim! A szenvedés tüze
miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha
valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva
örülhessetek.” (1Pt. 4:12,13).

Richard D. Dobbins, Ph.D., az EMERGE alapítója, jelenleg pedig a Richard D. Dobbins Institute of Ministry igazgatója Naples
városában, Floridában. Ez utóbbit 2007-ben alapította. honlapja:
www.drdobbins.com.
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A kiváló imádság
Írta: George O. Wood

Nem számít, milyen idősek vagyunk vagy mennyi ideje szolgálunk, szüntelen
növekednünk kell az imádság gyakorlatában és az önfegyelemben.
Ernest S. Williams az Assemblies of God főigazgatója volt 1929 és 1949 között. Az
egész egyházban mindenki nagyon szerette és tisztelte alázatosságáért, bölcsességéért és istenfélelméért. Évekkel azelőtt, hogy vezetőnkké vált, édesanyám
egyik bibliaiskolai tanára volt.
Szerettem hallgatni, ahogyan imádkozik. Vastag, mély, bariton hangja volt – szinte
a ködöt is átszelte. Amikor fiatal házaspárként az első (és egyetlen) gyülekezetünket pásztoroltuk, feleségemmel Springfieldbe látogattunk Californiából. Williams
testvér akkor már elmúlt 90 éves. Szerény otthonában kerestük meg, és csupán
áldását szerettük volna kérni, valamint hogy imádkozzon értünk. Megindító és
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emlékezetes pillanat volt ez. Milyen hatalmas élmény az, amikor egy idős szent a
mi érdekünkben közelíti meg a Kegyelem Trónusát.
Soha nem hallottam, hogyan imádkozik Pál Apostol, de a Biblia lehetővé teszi,
hogy húsz évszázadot visszapörgessünk, és lelki füleinkkel meghallhassuk. A jelen
cikkben szeretnék kiemelt figyelmet szentelni Pál imádságára, amelyet az Efézus
3:14-21-ben találhatunk: „Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét
kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének
gazdagsága szerint, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben
meggyökerezve és megalapozva hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a
belső ember az ő Lelke által; képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi
a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten
mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben,
mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé
a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkönörökké. Ámen.”
Nem számít, milyen idősek vagyunk vagy mennyi ideje szolgálunk, szüntelenül
növekednünk kell az imádság gyakorlatában és az önfegyelemben. Ezzel a cikkel
szeretnélek arra bátorítani, hogy miközben betöltöd Isten elhívását az életedre
nézve, kötelezd el magadat az imádságban való tökéletesség iránti törekvésre.
Ahogyan olvasni kezdjük Pál imádságát, hadd húzzak alá két dolgot: Pál testtartását, valamint imádsága bevezetőjét.
A TESTTARTÁS
A zsidók imájában az álló testtartás a megszokott póz (Máté 6:5, Lukács 18:11,
13). A térdelés ezzel szemben az imádság intenzívebb formájára utal. Krízis idején
a térdelő testtartást láthatjuk:
• Salamon letérdelt a templom felszentelésénél (1Kir. 8:54).
• Jézus letérdelt a Gethsemáné kertben (Lukács 22:41).
• István térdelve halt mártírhalált (ApCsel. 7:60).
• Péter letérdelt Dorkász halálos ágyánál (ApCsel. 9:40).
• Pál térdelt, amikor elmondta búcsúimáját az efézusi vénekért (ApCsel.
20:36), majd ismét, amikor a tíruszi tengerparton búcsúzkodott. (ApCsel.
21:5).
Pál azt mondja: „Ezért, meghajtom térdemet” (Ef. 3:14, kiemelés hozzáadva). Ez
figyelmeztetés a hatékony ima buzgóságára nézve. Az egyik atya a korai egyházból
így beszélt erről: „A térdeléssel demonstrálhatjuk az imádság teljes formáját. Ne
csupán elménket hajtsuk meg imára, de testünket is. Jobban tesszük, ha testtartásunkban is kifejezzük alárendeltségünket, nehogy emelkedettség látszatát keltsük,
vagy büszkének tűnjünk.”
Jézus a halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott (Lukács 22:44). Mi
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történne az életünkkel, az otthonainkban és gyülekezeteinkben, ha térdeinkre
rogynánk, és buzgó imádságba kezdenénk – ha túlmennénk a gépies, rutinszerű
imádságokon, és elkezdenénk valódi odaadással imádkozni?
A BEVEZETÉS
Pál így kezdi imádságát: „Ezért, meghajtom térdeimet” (Efézus 3:14, kiemelés
hozzáadva). De miért is? Mi az az ok, mely imádságra sarkallja? A kifejezéssel
találkozhatunk a 3. rész első versében is: „Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus
foglya értetek, a pogányokért….”
Pál összeköti az okot – a bevezetőt – az azt követő teljes imádsággal. Összeköti
az okot a titok kifejezéssel, amely négyszer is szerepel az Efézus 3-ban (3,4,6,9.
versek). A „titok” az, hogy az Egyház – amely pogányokból és zsidókból áll – meg
fogja ismertetni az uralkodókkal és hatalmasságokkal az Isten sokoldalú bölcsességét.
Hétköznapi nyelvre fordítva, Pál ezt mondja: „Mielőtt elkezdem imádságomat,
hadd mondjam el, mi is áll mögötte. Az egyház Isten nevét viseli. Mi valóban Isten
gyülekezete vagyunk. Az egyház Isten büszkesége és öröme.”
Az első dolog, amit megmutatok,
ha ellátogatsz az irodámba, a falon
függő néhány olajfestmény, amelyek missziós helyszínekről készültek.
Számomra ezek mesterművek. Pál
mondanivalója ez: „Isten büszkélkedni akar az Ő egyházával a mennyei hatalmasságok előtt, és ezt
akarja mondani: „Az Egyház ott lent
a földön – az az én Mesterművem!”
Ehelyett viszont hányszor történt,
hogy az Egyház összetörte Isten
szívét? Azt akarja Isten, hogy arkangyalai megnézzék az Ő mesterművét
– de mikor Isten felemeli művét,
sokszor megosztást, kicsinyességet,
értelmetlen vitákat, önzést talál, valamint az imádság, az evangelizálás
és az ő atyai szívében lévő célokkal
szembeni közönyt és felelőtlenséget
látja. Minden helyi gyülekezetnek
tükröznie kell az Atya dicsőségét és
bölcsességét – de nem csupán saját közössége számára, hanem a
láthatatlan mennyei hatalmak előtt
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is, akik a menny erkélyeiről figyelnek. Egy legyőzött és megosztott gyülekezet nem
túl jó reklám a királyok Királyának. De mennyire dicsőséges egy dicsőítő gyülekezet, egy evangelizáló gyülekezet, egy tanítványozó gyülekezet, egy könyörületes gyülekezet vagy egy imádkozó gyülekezet!
Pál apostol nem látja kicsinek az Egyházat – nekünk sem szabad. Az Egyház a templom, az élő Isten lakhelye. És mivel a mennyei hatalmasságok is figyelik (valamint, adjuk hozzá a világot, és településeink közösségeit), ez a tény válik magává
az imádság alapjává: „Ó, Jézus, segíts, hogy megmutathassuk azt a titkot, melyet
megismerhetővé lett: azt, hogy Te egy dicsőséges Egyházat készítesz rongyos és
szegény emberekből; gazdagokból, és a kettő közti rétegből egyaránt; feketékből
és fehérekből, minden féle színűekből; fiatalokból, középkorúakból és öregekből;
mexikóiakból és amerikaiakból, vagy arabokból és zsidókból. Az Egyház, Ó Jézus,
a Te remekműved.”
Így Pál imádságánál használt testtartása és bevezetője elvezet bennünket a három
nagyon is intenzív kéréséhez, amelyet három szóval összegezhetünk: megragadni,
felfogni és növekedni.
A KÉRÉSEK SORBAN:
1. Megragadni.
„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan
megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék
szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva”
(Ef. 3:16-17)
Gondolj úgy magadra, mint aki egy edzőteremben van, és húzódszkodásokat végez
egy keresztrúdon. A probléma itt van: nem csak ahhoz kell erő, hogy megtartsd
magad, hanem ahhoz is, hogy szorosabban meg tudd ragadni a rudat.
Hozzád hasonlóan, én is sok emberért imádkozom. Éveken át, a napi imalistám
250 emberre duzzadt. Pál imádságát odatettem saját listám mellé, és rájöttem,
mennyire helyénvaló és pontos volt az ő imája: hiszen annak a sok-sok embernek
a listámon (beleértve magamat is), mind meg kell erősítenie azt a fogást, mellyel
megragadjuk Istent – ahogyan a Szentlélek ereje megerősít bennünket. Itt van
néhány ember, akiknek az Isten-megragadásáért naponta imádkozom:
• Egy friss hívő épp most szokott le a kábítószerről, és problémái adódtak a
hatóságokkal
• Néhányan halálos betegségekkel küzdenek
• Gyülekezeteket plántálók és újjáélesztők
• Depresszióval és magánnyal küszködő idős emberek
• Nemrég megözvegyült házastársak, akik nagy szomorúságon mennek keresztül
• Mozgássérült és fogyatékkal élő gyermekek szülei
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• Börtönben ülők hitéért
• Egy korábbi gyülekezeti tag, aki a börtönben tért meg
• Azok, akik éjjel és nappal veszélyek közt szolgálnak, ellenséges vallási
környezetben
• Olyanok, akik saját családjukban szenvednek mártír szerepet hitük miatt
• Házassági problémákkal vagy gyermekeikkel bajlódó párok
• Hívők, akik óriási kísértésekkel és stresszel szembesülnek nap, mint nap
• Egy olyan feleség és gyermekei, aki érzelmileg és lelkileg is tönkre ment abban, hogy férje megcsalta, elhagyta, és újraházasodott mással
Egy férj, akinek nemrégiben kellett átélnie egy válást, így beszélt róla: „Nem
egyszerű azt látni, ahogyan egy közeli barátod feleségül veszi azt a nőt, aki 17
évig a te feleséged volt. Nem egyszerű látni, hogy ugyanabban a városban él, ugyanabban a körzetben, és ugyanott dolgozik, és közben a gyermekeink két teljesen különböző életfilozófiának vannak kitéve. Nem mindig kedvelem azokat a
lehetőségeket, amelyeken keresztül megtapasztalhatom azt a gyógyulást és megbocsátást, melyet Krisztus tesz elérhetővé a számomra. A szeretet viszont, amely
készen áll, hogy meggyógyítson, valóban gyógyít is, amikor engedem neki.”
Milyen választ adhatunk ezeknek a barátoknak, testvéreknek, akikért rendszeresen imádkozunk?
Azt, hogy meg fogják erősíteni szorító izmaikat. Rá fognak csatlakozni Isten gazdagságára – melyek az erőforrásaink – és ezek révén belső emberük megerősödhet,
hogy Krisztus lakjék szíveikben a
hit által.
Egy autóbalesetben véglegesen
megvakult egy korábbi tanítványom, méghozzá nem sokkal
esküvője után. Férjével együtt
misszionáriusok lettek, majd
évekkel később ez a testvérnő
rákban meghalt. A temetésén
egy elmondtam egy verset, amelyet még ő írt, évekkel előtte:
Ha kiszállnék, hogyan tudnék
szembenézni magammal,
Hogy oly sok Igét teszek
a polcra?
Lehetek az, aki kiszáll,
és lehetek győztes
De Isten a választást
odaadja nekem.
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A kérdésem ez: mosolyoghatunk akkor is, amikor rossz híreket kapunk az
egészségünkről? Képesek vagyunk kitartani, ha egy szerettünk meghal? Tudunk
vidáman élni? Képesek vagyunk arra, hogy hűségesek maradjunk a szolgálati helyünkön, még akkor is, ha ez megpróbáltatásokkal jár?
Gyenge vagy? Megfáradt? Stresszes az életed? Készen vagy? Fel akarod adni? Van
Valaki, aki segít neked „az Ő lelke által a belső emberben.”
A Szentlélek rajtunk keresztül is imádkozik, valamint közbenjár értünk olyan szavakkal, amelyeket saját nyelvünkön nem lehet kifejezni. A szívünkben és a mennyekben is ott van a közbenjárónk, aki az Atya jobbján áll, és esedezik értünk
(Róma 8:26-34). Az, hogy a Szentlélekben megerősödünk, azt vonja maga után,
hogy szilárd alapot nyer Krisztus az életünkben és szolgálatunkban egyaránt.
2. Felfogni
„Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és
megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és
hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó
teljességéig.”
Pál tehát nem csak azért imádkozik értünk, hogy erősen megragadjuk Istent. Azért
is imádkozik, hogy fel tudjuk fogni az Ő szeretetét. Van egy imádság, amit egy
kislány mondott el, és nagyon kedvelem: „Drága Istenem, lefogadom, hogy nehéz
lehet mindenkit szeretni szerte a világon: mi csak négyen vagyunk a családban, és
nekem így sem sikerül sosem.”
Pál létrehozta a gyülekezetet Efézusban, két és fél évig pásztorolta és vezette azt,
mielőtt megírta volna a nekik szánt levelet egy római börtönben. Ez idő alatt leveleket küldött nyugatra a korinthusi gyülekezetnek, amely különféle gondokkal
küzdött (többek között éppen a büszkeséggel). Az 1Kor. 13-ban elmondja nekik,
mi hiányzik a közösségük életéből: nem gyökereztek meg igazán a szeretetben.
Ez mindig kijózanító üzenet a pünkösdi és karizmatikus gyülekezetek számára,
mivel sokszor, amikor a nagy helyreállásra, és a szellemi ajándékok jelenlétére
vágyunk, hajlamosak vagyunk az ajándékokra építeni az Ajándékozó helyett, a
feltűnő dolgokra az etikus, erkölcsös helyett, és a sikerre valamint a számokra a
szeretet helyett.
• Ha nyelveken szólunk, de nincs bennünk szeretet, nyelveken szólásunk csak
fejfájást okozó zaj lesz Istennek – olyan, mint egy visszhangzó gong vagy
zengő cintányér.
• Ha megértünk mindenféle titkot és nagy tudással rendelkezünk, de szeretet
nincs bennünk, csak az egónk lesz nagy, személyiségünk pedig goromba és
pökhendi.
• Ha szeretet nélkül prófétálunk és tanítunk, inkább csomagoljunk össze, és

24
menjünk haza.
• Ha akkora hitünk van, hogy hegyeket is meg tudunk mozgatni, de szeretet
nincs bennünk, akkor szeretet nélküli a hitünk. Mi szükség van egy cél-orientált, feladatokra koncentráló, sikerhajhász lelkészre?
• Ha mindenünket szétosztogatjuk, de nem a szeretet motivál, mi haszna van
annak?
• Még ha egész életünket is adjuk Krisztusnak, úgy, hogy mártírokká leszünk,
de szeretet nincs bennünk, nem nyerünk semmit.
Ezzel szemben, ha szeretetben gyökerezünk meg, akkor felfogjuk az Ő szeretetének szélességét. Az Ő szeretete nagy kiterjedésű. Az idő kezdete előttről fakad és
az örökkévalóság óceánjába torkollik. Minden emberfajtát, korosztályt, férfit és
nőt felkarol. Nincs olyan ember, akit Isten ne szeretne. Felfogjuk az Ő szeretetének
időtartamát. Szeretete nagyon hosszú. A dalszerző helyesen írta:
„Ha tintával töltenénk meg az óceánt,
és az ég pergamenből volna,
Ha minden lépés tollvonás volna,
és minden ember foglalkozása író,
hogy Isten szeretetét leírjuk:
kiszáradna az óceán,
és a tekercs is kifogyna,
még ha ég és ég közt feszülne is az.”1
Felfogjuk az Ő szeretetének minden kiterjedését. Mély az Ő szeretete. Annak idején a szemináriumban megtanultam egy csodálatos himnuszt, amit azóta sem hallottam. Az ének szerzője Samuel Trevor Francis volt. Egy hideg téli éjszaka, amikor
élete egy olyan ponton volt, ahol hite megingott, Francis éppen a londoni Hungerford-hídon sétált. Miközben magányosan töprengett és szomorkodott, meghallott
egy halk hangot, amely azt súgta neki, vessen véget ennek a nyomorúságos állapotnak, és vesse bele magát a lent tajtékzó folyóba.
Szerencsére, Francis nem engedett e sötét hangnak. Ehelyett meghallotta Isten megerősítő szavát, melyet hozzá intézett az éjszakában. Azon a hídon újra
elkötelezte magát Jézus Krisztusnak, majd megírta ezt a himnuszt: „Ó, Jézus mélységes szeretete: hatalmas, mérhetetlen, határtalan, és szabadon az enyém!”2
Legyen a Szentlélek a segítségünkre, hogy felfoghassuk Krisztus szeretetének szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét, amely arra késztette, hogy ott
hagyja az elefántcsont palotákat egy bajokkal teli világért, a betlehemi jászolért,
Názáret falváért, a Golgota kegyetlen keresztjéért, és az üres húsvéti sírért. Hadd
tudjuk mi is együtt mondani Pállal: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban.” (Róma 8:38-39)
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3. Növekedni.
„És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy
teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.” (Ef. 3:19)
Nincs olyan imádság, mely valaha is bátrabb kéréssel állt volna elő ennél. Az Isten teljességét belénk tölteni olyan, mintha egy óceánt akarnánk beletölteni egy
gyűszűbe. Hogy történhet meg hát ez a betöltés? A Szentlelken keresztül.
Amikor Pál először ment Efézusba, tizenkét tanítvánnyal találkozott (ApCsel
19:1). Isten-élményük még nem volt teljes, bár üdvösségük már volt. Az ajtón
már beléptek, de még nem jutottak előre abban, hogy megnyerjék a várost Istennek. Pál ezt kérdezte tőlük: „Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” (2.
vers)
Nagyon sok szó esik manapság az Egyház felnövekedéséről. Úgy gondolom, hogy
az egyháznak el kell érnie az embereket minden generáció életében, miközben
eleget tesz és hűséges marad az apostoli tanításhoz. Mindazonáltal, csakis olyan
egyház érheti el a jelen generációt, amely a Szentlélek jelenlétében és erejével
mozdul. Kérdésünk, melyet időről-időre fel kell tennünk, egyszerű: „Kaptatok-e
Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?”
Amikor a 12 tanítvány megkapta a
Szentlelket, és annak keresztségét, a
vele járó bizonyító erejű jellel együtt (a
nyelveken szólás), ébredés tört ki Efézusban. Kis idővel később, az egész város
megmozdult. Teljesen ellentmondásos egy olyan pünkösdi gyülekezet létezése, amely se nem evangelizál, se nem
növekedik. A Pünkösd arról szól, hogy
megtelünk Szentlélekkel abból a célból,
hogy erős tanúbizonyságok lehessünk.
Pál viszont tudta, hogy a Szentlélekkel
való betöltekezés nem csupán egy „egyszeri alkalomra” szóló megtapasztalás. Ha
elolvassuk az utolsó két és fél fejezetet az
Efézusiakhoz írt levélből, láthatjuk, hogy
ezek a Szentlélekkel megtelt hívők buzdítást kaptak arra, hogy tovább növekedjenek. Pál elmondja nekik, mit vessenek
el maguktól, és mit vegyenek fel. Arra bátorította őket, hogy folyamatosan teljenek
meg Szentlélekkel, és imádkozzanak
a Szentlélek által mindenkor, minden
kérésük vagy imádságuk elmondásánál.
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Nem számít, milyen idősek vagyunk, mennyi ideje szolgálunk, szüntelen növekednünk kell, mert ha most telve is vagyunk Vele, nem teltünk még meg az Isten teljességével. Ő végtelen, és képes arra, hogy még többet adjon – mi pedig nyújthatóak
vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy még többet befogadjunk.
AZ IMA VÉGÉN: AZ ÁMULAT
Megragadni. Felfogni. Növekedni. De ez még nem minden. Isten „pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogy nem mint kérjük
vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,” (Ef. 3:20 - Károli).
Gondolkozz ezen: “véghetetlen bőséggel”!
Néha boldog lennék, ha az Úr a megválaszolt imádság mellé adna még egy plusz
centi választ. Vagy mondjuk 12 centit – sőt, egy egész méternyit! Vagy milyen lenne
egy egész mérőszalag hosszúságú válasz, amely óriás mértékekkel válaszolja meg,
és felülmúlja kérésemet? Ezeket még mindig meg tudnám mérni. Pál viszont ezt
mondja: „véghetetlen bőséggel.” Higgyünk az Úrban, amikor azért imádkozunk,
hogy meg tudjuk ragadni, fel tudjuk fogni az ő szeretetét, és növekedni tudjunk
benne.
A nagyszerű imaélet nagy erőhöz vezet. Isten „meg tudja adni”, mondja Pál. A
nagymértékű erő pedig nagyszerű dicsérethez vezet. „azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.”
George O. Wood
JEGYZETEK
1. Frederick Lehman: The Love of God (1919). [Az Isten szeretete]
2. Samuel Trevor Francis: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus (1875).
[19. századi egyházi himnusz – a ford.]

Mondj nemet a panaszkodásnak!
A jövő az optimista vezetőké!
Írta: Scott Hagan
Mirjam pulzusa nagyon szapora volt. Mindannyiunké az
lett volna. Az elszámoltathatóság egy dolog, de az, hogy a
Mindenható személyesen fedd meg valakit, ami után még
leprássá is válik, az egy egészen más élmény!
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Egyik percben Mirjam még „családi engedélyéből” kifolyólag felnőtt kisöccsét kritizálta, a következőben viszont már tésztaszerűen foszló fehérség borította el olajbarna bőrét (lásd 4Móz. 12.)
Mirjam úgy gondolta, hogy Mózessel szembeni panasza nem volt több, mint jogos
aggodalom. Végül is Mózes házasságán keresztül egy kúsi asszony férkőzött be
körükbe. Mirjam úgy érezte, hogy kiütötték a nyeregből, és törvényen kívülinek
tekintette Mózes feleségét, nem pedig sógornőjének. Még öccse iránti szeretete
sem tudta megfékezni a nyelvét. Szája azt leste, hogyan érheti el azt, amire még a
fáraó seregei sem voltak képesek: legyőzni Mózest. Másik öccse, Áron, is hozzátette
a magáét, és a két testvérből előtört az elfogadhatatlan rossz. Ekkor hirtelen a két
fiútestvér – Mózes és Áron – döbbenten vették észre, hogy az Isten, aki elpusztította az egyiptomiakat, most nővérükre támadt.
A negativitás, amely a gyorsan terjedő rák módjára vetette be magát Izraelbe,
nem Mirjam romboló beszédén keresztül férkőzött be. Igazából, az csak a második
állomás volt.
A valódi történet egy nappal előbb kezdődött. A 4Móz. 11:1-ben olvashatjuk:
„Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor
szélébe.”
Mózes imádkozni kezdett, és a tűz kialudt. A panaszkodás viszont nem maradt
abba. A 4. versben láthatjuk: „De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt
kívánságában, ezért Izráel fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: Ki tart jól
bennünket hússal?”
Figyeljük meg, hogy a kritikus lelkület a tábor külső részén, a szélén kezdődött.
Itt gyulladt tűz is elsőként. A Biblia a „gyülevész nép” kifejezést használja az első
lázongókkal kapcsolatban – amely egy meglehetősen érdekes megnevezés. Jelentése: „vegyes sokaság”. Ők voltak azok, akik Izraellel tartottak a kivonulás során,
de nem azért, mert szerették Istent, hanem mert undort és gyűlöletet éreztek a
fáraóval kapcsolatban.
Ez a gyülevész népség nem volt elkötelezett Jahve és az Ő népe felé; ők csupán
szabadok akartak lenni Egyiptom uralma alól. Mivel motivációjuk ilyen jellegű volt,
a tábor szélén laktak. Az imádat volt a legtávolabbi gondolat, ami csak eszükbe
juthatott. Milyen ironikus, hogy a nyavalygás éppen ott kezdődött el.
Ez az a hely, ahol a negativitás először megjelenik egy vezető életében: az élet
és a vezetés értelmetlen szélein és periférikus apróságainál. A vezető szívének
lusta széle az, ahol a leginkább sebezhető. Az ellenség alá akarja ásni a vezető
termékenységét, és két vállra akarja fektetni lendületét az által, hogy negatív
gondolkodással kísérti meg.
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Vezetőkként, akkor esünk bele ebbe a hibába, amikor a mindennapi dolgok miatt
nyavalygunk. Nem vesszük észre, hogy a kontrollálatlanul hagyott panaszáradat
ahhoz vezethet, hogy egyfajta vezetői leprássággal kell majd harcot vívnunk.
A Sátán nagyon szereti a negatív oldaluknál csapdába ejteni a vezetőket. Amint a
csapda elsült, a negatív szellemiség elkezd befelé haladni az ember belső életébe,
ahol az Isten országa jelen van.
A pásztorok sokszor a legrosszabb bűnösök. Néha teljesen ugyanúgy cselekszünk, mint az ószövetségi csőcselék. Megkritizáljuk a másik ember prédikációját
és öltönyét. Becsméreljük a gyülekezet testületi tanácsát, vagy a szomszédunk
kertjéről beszélünk nem tetszően. Ezek a távoli peremei a hétköznapi életnek,
és talán nincs is nagy súlyuk Isten országa szempontjából. Mégis, Isten minden vezetőt elszámoltat személyes életük periférikus dolgaival kapcsolatban is,
amik csak az élet jelentéktelen apróságainak tűnnek. A leggyakoribb módja annak, ahogyan egy vezető megengedi, hogy saját befolyása csökkenjen éppen az,
amikor energiáit és szavait az élet jelentéktelen problémáira pazarolja el.

A következő állomás, ahol egy vezető maga tesz kárt saját vezetésének
fenntarthatóságában, már megegyezik Mirjam cselekedeteivel. Izrael elbukott
szélein, a vezetőségen belüli alapvető kapcsolatok megromlottak. Ez ma is így van
– egyszerűen csak nehezen ismerjük föl. Ki tudja miért, sok vezető Mirjamhoz
hasonlóan úgy érzi, hogy szabadsága van megkritizálni azokat, akik a legközelebb
állnak hozzá a vezetőségben. A Szentlélek viszont elszámoltat bennünket –
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ahogyan ezt Mirjammal is tette – az olyan esetekért, amikor olyanokat támadunk
meg beszédünkkel, akiket szeretünk, és akikkel osztozunk a vezetés feladatában.
Isten azt akarja, hogy tisztán tartsuk az életünk szegélyein elhelyezkedő dolgokat,
de azt is megköveteli, hogy életünk alapvető kapcsolatai is rendben legyenek. Isten
leprássággal büntette meg Mirjamot, mert megengedte magának, hogy negatívan
viselkedjen családtagjaival.
A vezetők sajnos sokszor mégis ezt a mintát szokták követni. Olyasmik miatt panaszkodunk, amik egyáltalán nem fontosak, majd kikötünk ott, hogy már a legértékesebb dolgok miatt is ugyanolyan könnyen képesek vagyunk nyavalyogni.
Van egy íratlan szabály a vezetésre nézve, amely hitelt ad ennek a mintának. Ha
vetünk egy gyors pillantást a 4Móz. 14-re, láthatjuk, hogy hirtelen Izrael egész népe
panaszkodni kezdett. Ez a természetes következménye annak, amikor életünk
periférikus részeit és alapvető dolgait egyaránt megfertőzik a negatív érzéseink és
szavaink. Minden, ami a kettő közt van, egyszerűen megromlik.
A vezetés egy óriási valósága: az egész mindig a periférikus és az alapvető
összességéből fakad.
Az optimista vezetők általában egy életen át vezetnek. Azok a vezetők, viszont,
akik panaszkodó lelkületet ápolnak magukban – akármennyire is triviális ez az
egész a számukra – idővel elhalványulnak a szolgálatban. Az embereknek nincs
szükségük a sok negativitásra, különösképpen nem a vezetőik részéről. Azt akarják, hogy pozitív, felfelé mutató irányba inspirálják őket.
A szolgálat leginkább a mannához hasonlít: időnként íztelennek, és mindig ugyanolyannak érezzük. Rengeteg lehetőség van arra, hogy ellustuljunk. Ezentúl óriási
nyomás nehezedik vezetői kapcsolatainkra is – azokkal az emberekkel való kapcsolatainkra, akikkel kéz a kézben együtt megyünk a csatába harcolni. Túlságosan
könnyű ellazulni és könnyelműen és bántóan beszélni azokkal, akiket legjobban
szeretünk.
A fenntartható vezetők tisztán tartják szívüket mindkét spektrum területén: az
élet periférikus és az alapvető területein egyaránt. Rájönnek, hogy túl nagy a tét:
az hogy az élet egésze egészséges marad, vagy legyőzi a panaszkodás szellemisége, a saját döntéseiktől függ, sokszor épp az élet jelentáktelenebb területeitől
elindulva.
Itt az idő, hogy nemet mondjunk a panaszkodásnak!

SCOTT HAGAN vezető pásztor a Mars Hill Community Church gyülekezetben (Assemblies of God), Sacramento, California.
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Prédikációk a krízis idején
Pillanatok, melyek választ követelnek a szószéken szolgálótól
Írta: Richard L. Dresselhaus
Melyek azok az útjelzések, amik segítségére lehetnek egy pásztornak abban, hogy
bölcsen és hatékonyan használhassa fel a krízisek pillanatait?
Telefoncsörgés szakította meg az éjszaka csöndjét: „Lelkész úr, sajnos szörnyű autóbaleset történt!”
Gyorsan felöltöztem, autómba ültem, és elhajtottam a kórházba, ahol azzal a hírrel fogadtak, hogy az ifjúsági csoportomból egy lány meghalt, egy másik pedig
még az életéért küzd. Egy óra sem telt bele, és ő is meghalt, egyikük sem élte túl
a balesetet.
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A folyosó tele volt tinikkel és szülőkkel, akik osztozni akartak egymással szomorúságukban és azért jöttek, hogy vigasztalásra leljenek. A levegőben érezni lehetett: nem hiszik el, hogy ez történt. A döbbenet tapintható volt: „Hogyan történhetett ilyen?”
Azt ajánlottam, menjünk át a szomszédos kápolnába. Mit fogok mondani? Mit
tegyek?
A pillanatnyi sokk miatt teljesen elfelejtettem, miket is mondtam pontosan, azt
viszont tudom, hogy akadozva beszéltem Isten jóságáról, és arról, hogy Benne
kell bíznunk. Ha szaggatottan és elcsukló hangon is beszéltem, ezekre az alapvető
szavakra volt szükség akkor, amelyeket a mennyből kaptam e hihetetlen fájdalom,
bizonytalanság és félelem közepette.
Mindössze hat hónappal e baleset előtt, a gyülekezetünk ifjúságának el kellett
búcsúznia egy másik fiataltól is: egy bátor tizenévesünk több hónapnyi szenvedést
követően agytumor áldozata lett.
Elérkezett tehát egy újabb pillanat, mely megkövetelte a pásztori reakciót – az
Istentől érkező szót, ami áttör a szomorúságon, és segít megtalálni a szétszóródott érzelmeink darabjait. Aligha van idő ilyenkor mélységes teológiai magyarázatokra, sokkal inkább a pásztor szívének egy darabjára van szükség, amint osztozik
azoknak a fájdalmában, akiket vezet és szeret.
Hat hónappal az autóbaleset után a repülőtérről hazafelé menet, amikor egy
Izraelből visszatérő csoport elé mentem ki, azzal a hírrel fogadtak, hogy egy
negyedik lány is meghalt az ificsoportból, egy brutális gyilkosság áldozataként.
Valaki behatolt a házba, míg a lány édesanyja nem volt otthon, és az elképzelhető
legborzasztóbb módokon bántotta a lányt.
Mit mondhat ilyenkor az Isten embere? Hogyan birkózzon meg egy tini csoport
azzal a ténnyel, hogy tizennyolc hónap leforgása alatt négy fiatalt veszített el? Mit
mondhatunk a szülőknek, akik válaszokra várnak? Mit mondhatunk a temetésen
a gyászbeszédünkben, ahol a tömeg tele van középiskolásokkal, városi vezetőkkel,
iskolai adminisztrátorokkal és tanárokkal?
Az ilyen pillanatok megkövetelik, hogy reagáljunk rájuk a szószékről.
Éppen készültem a gyászbeszédemre, mikor felhívott a lányom: „Apa, egy repülő
belerepült az egyik Iker toronyba New Yorkban.” Ez volt a kezdete annak a történetnek, amelytől visszhangzik azóta is az egész ország és az egész föld.
Aztán, elérkezett a 9/11 utáni első vasárnap. Hogyan is hallgathat egy pásztor ilyen események után? Hogyan is viselkedhetne úgy, mint akit ezek nem érintenek?
Az Isten emberei ilyen időkben összegyűlnek, és hiszik, hogy hallani fogják, és
hallaniuk is kell Isten szavát. Ha kihagyjuk az ilyen pillanatokat, azzal kihagyjuk a
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legnagyobb lehetőségek egyikét, amikor az élet tűzpróbáin keresztül mutathatjuk
meg az Evangélium hatalmas erejét. Azért jöttek el az emberek azon a vasárnapon
is, hogy halljanak valamit egy másik világból; egy mennyei kijelentést, egy felkent
isteni szót egyenesen az Isten trónjáról.
Az ilyen pillanatok megkövetelik, hogy reagáljunk rájuk a szószékről.
Haddon Robinsonhoz, a híres tanító és prédikátorhoz fűződik egy híres frázis: „a
fájdalmak közt prédikálni.” Bár ezt az alapelvet úgy illusztrálja, hogy közben azokra
az időszakokra gondol, amikor saját magának kellett megélnie fájdalmakat, és úgy
prédikálni, a gondolat felfogható tágabb értelemben is, vagy a gyülekezetre nézve
is. A fájdalom és a prédikálás gyakorta együtt járnak, mind a prédikátor életére
nézve, mind azoknak a szívét illetően, akik hallgatják.
Néha megkérdezem: „Hol lehet a legteljesebben megtapasztalni Jézust?” Lehetséges, hogy mikor a fájdalmat megtalálod, akkor találod meg igazán Jézust? Vagy,
másképp fogalmazva, lehet, hogy a fájdalom az, amely felnyitja az ember szívét
annyira, hogy meghallhassa a Főpásztor szelíd hangját? Ha ez így van, micsoda
lehetőséget nyújtanak az élet válságai! Ez az, amikor az emberek leginkább hallgatnak Istenre.
Nem emlékszem már arra, miket mondtam a szószékről azon a 9/11-et követő
vasárnapon. Azt viszont tudom, hogy fájdalmakról, félelmekről és arról a nagyfokú
bizonytalanságról beszéltem, amit akkor minden amerikai átérzett. Ez pedig mély
felelősségtudatot valamint törődést kell, hogy kiváltson a Krisztus testében, az
események következményeire nézve, amelyek a társadalom egészére is kihatnak.
Azok a pillanatok viszont, melyek megkövetelik, hogy reagáljunk rájuk a szószékről,
távolabbra mutatnak azon a krízisen, amiket külső erők fejtenek ki az egyházra.
Ide sorolhatjuk ugyanis az egység hiánya miatti fájdalmakat, a tanítással kapcsolatos szakadások okozta fájdalmat, a vezetési hibák okozta bánatot, a bűnös életmód miatti szétesést, valamint a pénzügyi problémákat.
Igen, ezek is olyan pillanatok, melyek megkövetelik, hogy reagáljunk rájuk a
szószékről.
Mik azok az útmutató jelzések, melyek segítségére lehetnek a pásztornak, hogy
bölcsen és hatékonyan használhassa fel az ilyen pillanatokat?
Gondosan mérd fel a krízis hatókörét!
Egy pásztor nem lehet borúlátó, rémhírkeltő – de azt sem szabad, hogy lekicsinyítse a tragédia lehetséges következményeit.
9/11-et követően nem lett volna helyénvaló egy újabb, közelgő csapásról beszélni, de az sem lett volna bölcs, ha olyasmit állítok, hogy szabadságunk ellenségei
meg fognak elégedni az egyszeri támadással.
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Amikor a munkanélküliek száma megduplázódik, helytelen arról beszélni, hogy
ezek a számok valószínűleg még feljebb fognak kúszni, de az sem bölcs, ha azt
mondjuk, hogy földi életünk során mindig abszolút biztosak lehetünk a munkahelyünkben.
Ha lelepleződik, hogy egy gyülekezeti vezető bűnben él, helytelen úgy beszélni
róla, mintha ez széles körben így menne, de az sem bölcs, ha azt mondjuk, hogy
ritkán fordulnak elő tökéletlenségek a gyülekezeti vezetés életében.
Remélhetőleg, sikerült átadni a lényeget: a bölcs és hatékony pásztorok elkerülik a
túlzások (túlreagálás, valamint a lekicsinylés) minden fajtájának csapdáját. Mindkét szélsőséges reakció bizalmatlanságot szül, és hitelét veszti általa a pásztor.
A pontos felmérés szükségessége óriási jelentőséggel bír. Bármilyen jellegű krízist
is él meg egy gyülekezet, lehetővé kell tenni számára, hogy reálisan, objektíven,
korrektül és tervszerűen szembesülhessen vele. Ehhez olyan nyelven kell megszólítani a közösséget, mely nem indít be indulatokat, kordában kell tartani az
érzelmeket, valamint olyan tényeket kell prezentálni, melyek pontosak és megbízhatóak.
A pénzügyi krízis nem ritka egy átlagos gyülekezet életében. Ekkor a tényszerű
információknak van itt az ideje, nem pedig valamiféle megalapozatlan, magyarázkodó retorikának. Ilyenkor biblikus tanítást kell adni az adakozásról, és nem
bűntudatot rákényszerítve ostorozni az embereket.
A pillanatok, melyek megkövetelik, hogy reagáljunk rájuk a szószékről, azt is megkívánják, hogy reakciónk kiegyensúlyozott, pontos legyen, valamint hogy gondosan felmérje az összes olyan körülményt, mely krízis idején kialakulhat.
Kövesd figyelemmel saját érzelmi folyamataidat!
Az ún. szószéki megfélemlítés tilos! Teljesen elfogadhatatlan, ha egy lelkész szónoki készségeit
és pozíciójának köszönhető tekintélyét használja
föl arra, hogy hallgatóságát arra kényszerítse,
hogy magáévá tegyen egy olyan látásmódot, mely
kizárólag személyes véleményre és preferenciákra
korlátozódik.
Vannak
társadalmi
problémák,
amelyek
megoldására az egyház elhívást kapott: a
szerencsejáték legalizálása, az abortusz, a bűnözés,
drogkereskedelem, családi erőszak és a szegénység
elleni küzdelmek, hogy csak pár példát említsek.
Míg fontos, hogy egy pásztornak legyen személyes
véleménye ezekről a problémákról, alapvető
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fontosságú az is, hogy a szószékről mindig biblikus szemléletből érintse őket. Az
embereknek az Úr Igéjét kell hallaniuk, nem pusztán a pásztor véleményét.
Billy Graham beszélt a prédikátor és az üzenet különválásáról. Elmondta, hogy voltak idők, mikor úgy érezte, mintha csak megfigyelőként lett volna jelen – kívülről
követte mi is történik az üzenet átadása közben. Ez egy egészséges és jó megközelítés. Az üzenetnek saját élete van. Az üzenet ugyanis az Úr Igéje. Bizonyos
értelemben tényleg összeolvadhat az üzenet, és annak átadója, de ettől az üzenet
egyedülállósága nem csökkenhet vagy gyengülhet. Az Úr Igéjéről van szó.
A lényeg: amikor egy pásztor átadja magát a személyes érzelmeknek és benyomásoknak, és egyben elhanyagolja a tárgyilagosságot, az egyensúlyt, és a korrektséget, a krízis, amely hatékony kihívásra és szolgálati lehetőségre adhatott volna
lehetőséget, végül további sérelmekhez és fájdalmakhoz fog vezetni. Habár Urunk
az Ő üzenetét emberi testbe csomagolta, a pásztor felelőssége marad az, hogy az
Igét úgy adja át, ahogyan van: erővel, tisztán és hitelesen.
Ügyelj a személyeskedés elkerülésére!
A tragikus forgatókönyv így néz ki: a gyülekezet krízist él meg, a pásztor pedig
arra használja a szószéket, hogy kiadja, szétszórja magából haragját, az undort és
az agressziót. Bár neveket nem említ, egyértelmű, kiknek címzi mondandóját. Az
eredmény katasztrofális.
Igen, vannak pillanatok, melyek megkövetelik, hogy reagáljunk rájuk a szószékről,
de hogy ezt hogyan tesszük, annak óriási tétje van!
Évekkel ezelőtt a gyülekezet, melyek pásztoroltam, átélt egy szinte megsemmisítő
erejű krízist. Egy kisebb csoport a tagok közül elégedetlenné vált a gyülekezet
vezetésével. Elégedetlenségüket anonim levelek sokaságában terjesztették, és
nem tettek különbséget a címzettek közt, hogy gyülekezeti tag-e vagy sem az
illető. Az eredmény sokkoló volt.
Pásztorként személyes támadásnak vettem az eseményeket. A levelek tartalma
sértő volt és nagyon bántó. Hogyan reagáljak minderre? Mikor kell fegyelmezni a
gyülekezetet? És milyen formában kell tenni egyáltalán?
A krízis kellős közepén az Úr a szívembe adta ezt a gondolatot: ha te akarod ezt
megharcolni, tessék, csináld; de ha azt szeretnéd, hogy Én harcoljak, megteszem
én. A választás könnyű volt – engedtem, hogy az Úr olyan megoldást adjon, melyet magamtól el sem tudtam képzelni. Másfél évbe tellett, de végül a krízis ideje
elmúlt, a gyülekezet pedig belépett az egység és a béke korszakába.
Milyen választ ad ez a történet az előttünk lévő kérdésre? Az egyszerű tanulság
ennyi: néha a szószéki válasz a krízisre csupán annyi, hogy hétről hétre prédikáljuk
az Igét, és engedjük a Szentléleknek, hogy elvégezze az Ő munkáját – anélkül,
hogy a szószéket egy külön erre készült korrekciós eszközként használná.
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Azon a sok hónapon át gyakran kísértett meg a gondolat, hogy konkrétan beszéljek az adott ügyről. Előfordulhat, hogy ez a helyes lépés. Ebben az esetben viszont
az Úr úgy vezetett, hogy az Ige prédikálására fókuszáljak, és engedjem, hogy a
Szentlélek maga végezhesse a korrekciós munkát.
Ha megszemélyesítettem volna ezt a krízist, és nyilvánosság elé vittem volna a
saját személyes fájdalmaimat, a sok bizonytalanságot, amelyet éreztem, kétlem,
hogy a vége pozitív eredmény lett volna. Mi lett volna, ha elkezdtem volna emberekre ujjal mutogatni? Mi lett volna, ha utat engedek a haragomnak? Vagy
ha engedtem volna néhány ember tanácsának, és a szószékről kezdtem volna el
foglalkozni a problémával?
Igen, vannak olyan momentumok, melyek megkívánják, hogy a szószékről beszéljünk róluk, de néha ez abban valósul meg, hogy egyszerűen, tisztán és kiegyensúlyozottan magyarázzuk az Isten Igéjét.

Ne politizáld el a társadalmi kihívásokat!
Egy sugárzó gyülekezet életét és üzenetét egyfajta hitelesség-érzet jellemzi. Az ilyen
gyülekezet meg meri nevezni azokat a problémákat, amelyek annak a kultúrának
életében jelen vannak, amelyben létrejött. A problémák sora, melyekkel szembe
kell néznie, szinte vég nélküli: abortusz, bűnözés, azonos neműek házassága,
elválás, drogkereskedelem, hatósági korrupció, stb. stb.
Mégis, hogyan kell ezekkel a problémákkal szembesülni? Van egy alapelv, amelyet
követnie kell a gyülekezetnek. A társadalmi kihívásokat az Isten Igéjének szöveg-
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környezetébe kell ültetni. Vagyis, nevezzük meg a problémát kizárólag Isten Igéjének tanításán keresztül. A politikai pártok, speciális érdekcsoportok és politikai
jelölteket támogató csoportok dolgaival személyesen kell foglalkozni; ezek nem a
szószékre valóak. A szószéket meg kell őrizni az „így szól az Úr” bevezetésű mondatoknak.
Az egyháztörténelem tele van olyan lelkészek történeteivel, akik sokkal inkább
váltak politikai aktivistákká, mintsem az Isten Igéjének szószólóivá. Az a gyakorlat, hogy ilyenkor a személy elveszíti a biblikus fókuszt, és kompromisszumot köt
a missziót illetően. Sokszor hallottuk már: „A pásztor túl sokat politizál.” Ismét
csak: az egyház dolga az, hogy kihívások elé állítsa a társadalmat, de ezt az Ige
hűséges hirdetésén keresztül kell tennie. Az Ige erőteljesen szól azokról a társadalmi problémákról, melyekkel szembesülnünk kell.
Ezek pedig mind-mind olyan pillanatok, melyek megkívánják, hogy a szószéken
reagáljunk rájuk.
Tanulj meg a hallgatóid fülével hallani!
Nagyon hasznos lenne, ha minden lelkész elég időt tudna eltölteni egyszerű gyülekezeti tagként ahhoz, hogy rájöjjön, milyennek is tűnnek a dolgok a sorokból
hallgatva. Nem egyszer történt, hogy valaki kijavított olyasmiért, amit a szószéken
mondtam, méghozzá azért, mert nem sikerült megfelelően átadnom. Míg az ilyen
botlás általában véve véletlen, fontos, hogy egy pásztor figyeljen arra, hogy amit
csak mond a szószékről, az érthető legyen a sorokban ülők számára.
Emlékszem, amikor egy olyan, országosan ismert szónokot hallgattam, aki nem
odaillő történeteket használt. Elfelejtette, kikből áll a hallgatósága. Az Ige szolgálóit sokszor megkísérti, hogy tekintélyük adta pozíciójukat szónoki képességüknél fogva átlépjenek egy bizonyos határt, és ezáltal megsértik a sorokban ülő
embereket. Kevés olyan rossz módszer létezik, ami nagyobb potenciállal rendelkezne a gyülekezeti egység rombolására nézve, mint ez. „Hogy mondhat ilyet?
„A pásztor rögtönzött hozzászólása sajnos nem volt helyénvaló.”
Karl Barth úgy beszél a prédikációról, mint egy eseményről. Isten eljön az Ő népéhez az Ő Igéjén keresztül. Isten átformálja az emberek életét. Az örökkévaló
meglátogatja az ideig valót. A menny megérinti a földet. Milyen tragikus, ha egy
prédikátor óvatlan modorossága, vagy terjengős, üres beszéde megrontanak egy
ilyen pompás pillanatot.
Személyes imádságom a következő: „Uram, az ellenség azt lesi, hogyan rabolhatja meg a hallgatóságot, hogy az meg ne hallhassa az Isten Igéjét. Mégis, kérlek,
segíts nekem, hogy ne legyek akadálya annak, hogy ők Veled találkozhassanak, ne
legyek gátja az Igédnek a modorosságaimmal, a beszédbeli gondatlanságommal
vagy más érzéketlen cselekedettel.” Az igazság trombitájának tisztán, pontosan
kell szólnia, és az igazságot kell hirdetnie.

37
Bármi, ami ennél kevesebb, elrontja azt a pillanatot, amikor a szószéknek hatalmas erővel kell felszólalnia.
Óvakodj attól, hogy a bűntudatot használd motivációként!
Ejtsünk egy szót arról a teológiai bölcsőről, amely képes megtartani egy gyülekezetet krízis idején. Egyfajta tudatosságról van szó, amely erővel ruházza föl a
pásztort, és ennek köszönhetően hatékonyan tud szólni hallgatóságához még a
nagy fájdalmak és sérelmek idején is.
A McDonald’s étteremlánc kitalált egy mítoszt, amivel reklámozni tudják termékeiket. Ez egyfajta szemlélet, valami, ami azonnal eszünkbe jut, mikor a McDonald’s nevet meghalljuk. Ugyanez igaz bármilyen cégre, mely részesedik a
tágabb értelemben vett piacból.
Ez ugyanígy igaz az egyházra is. Van egy mítosza – egy szemlélet – amely az idők
során folyamatosan változott, és alakult. Kérdezz meg a gyülekezetedről egy olyan
embert az utcasarkon, aki nem jár gyülekezetbe, és feltehetőleg egy mítosz, vagy
szemlélet leírását fogod válaszként kapni: „ó, hát ők segítenek a városnak.” vagy
„Soha nem hallok semmit erről a gyülekezetről.” Ezek a válaszok sokat elárulnak
arról, hogyan is érez egy-egy település az ott lévő gyülekezetekkel kapcsolatban.
Az egyik kulcs fontosságú elem, mely ahhoz szükséges, hogy biblikus és pozitív
mítoszt teremtsünk egy gyülekezet számára az, ha a gyülekezet légkörében kézzelfoghatóan érezhető, hogy Isten kegyelmes. A kegyelem hívja és vonzza az embereket, és életet, szabadságot ad. A kegyelem Isten jóindulata az Ő népe felé. Az
a gyülekezet, amelyet átitat ez a tudat, egészséges belső élettel fog rendelkezni,
és hatékony lesz az evangelizációs szolgálata.
A kegyelemnek szentelt megkülönböztetett figyelem ellentétben áll azzal, amikor
a törvény túlzott hangsúlyt kap a gyülekezetben. Míg Isten törvényei változtathatatlanok és bizonyosak, a kegyelem az, amely gyakorlati alkalmazásukhoz
féltő gondoskodást és irgalmat ad. Az a gyülekezet, amely túlzott hangsúlyt ad a
törvénynek, végül hajlamossá válik az ítélkezésre és nagy elvárásai lesznek. Az a
gyülekezet, viszont, mely a kegyelemre összpontosít, elfogadóvá, befogadóvá válik, és megtalálja, mi a feladata ebben a fájdalmakkal teli világban.
A törvényre alapuló motiváció bűntudat-alapú. Fenyegető és kemény hangvételű
tud lenni. Az emberek ilyen közegben zaklatottá és ellenségessé válnak. Kidomborítják a különbségeket, és határokat húznak meg, melyek megosztást eredményeznek. A vége ennek gyakran katasztrofális is lehet. Az ilyen gyülekezet előbbutóbb krízisbe fog kerülni.
Szóval vannak pillanatok, amelyek szószéki választ követelnek – olyan szavakat,
amelyekből mélységesen árad Isten szeretete és kegyelme.
Az ilyen krízis-pillanatok lehetőségek arra, hogy az Igét olyan módon hirdessük,
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mely békességet hoz oda, ahol addig küszködés volt; hogy megértést hozzon oda,
ahol addig zavarodottság uralkodott; hogy reményt hozzon oda, ahol addig elkeseredés volt; hogy vigasztalást hozzon a szomorúság helyett, valamint életet
oda, ahol addig halál volt.
Ezek azok a pillanatok, amelyek választ követelnek a szószéktől.
Richard L. Dresselhaus, D.Min., ügyvezető presbiter és korábbi
vezető pásztor a First Assembly of God gyülekezetnél, San Diegoban, California államban.

A „Miért?” kérdések
Ezekkel a kérdésekkel mindig találkozunk:
„Miért történik ez?” „Miért én?” „Miért most
történt ez?”
Itt egy lista a lehetséges „mert”-ekre:
• Mindannyian egy elbukott őstől származunk
– egyikünk sem lehet kivétel a bukás következményei alól.
• Sosem érthetjük meg Isten útjait teljesen. Az
Ő útjai sokkal magasabbak a mieinkénél.
• Isten felhasznál sok olyan dolgot, melyet nem
Ő okoz vagy vált ki, azért, hogy megtanuljunk bízni Benne.
• Mert kötődésünk ehhez a világhoz átmeneti jellegű csupán: Az Isten
tökéletes terve szerinti élet az örökkévalóságban vár ránk.
Néhány figyelmeztetés a „mert”-ekkel kapcsolatban:
• A fájdalommal küszködő embernek szeretetteljes közegre van szüksége. Sokkal erőteljesebb a szavaknál az, ha tudhatják, hogy mellettük
állunk.
• Fogadd el a tényt, hogy nincsenek könnyű válaszok. Isten, az Ő Istenségében nem akar mindent elmagyarázni a számunkra, amit Ő tesz,
vagy amit megenged az életünkben.
• A bizalom minden esetben a megkívánható legjobb válasz a krízisre
Ha mindent megtettünk, meg fogunk állni.
• Szemeidet helyezd az örökkévalóra. Az, Aki mindent lát, olyan
látószöggel rendelkezik, melyben megbízhatunk.
Kiegészítés:
RICHARD L. DRESSELHAUS, D.MIN., San Diego, California
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Elhívás a kríziskezelésre
A pásztori lelkigondozás legnagyobb kihívása
Írta: James D. Berkley
Akár készen állunk rá, akár nem, a krízis-tanácsadás ránk talál, pásztorokra, és
mindent latba kell vetnünk, hogy megbirkózhassunk a feladattal.

Sok ember fejében irreális kép van arról, milyen is egy lelkész élete. A „Te csak egy
napot dolgozol egy héten!” típusú viccek azt a bizarr képet mutatják, mintha a
pásztorok valamilyen védett, elzárt életet élnének, távol az élet sivár valóságától,
amit a legtöbb ember megtapasztal. Az emberek jó része azt feltételezi, hogy a
pásztorok csendes merengéssel töltik napjaikat, valamiféle tündöklő ál-létezésben.
Ezek az emberek úgy hiszik, hogy a pásztorok csupán látszólag vannak jelen
ebben a világban, és nem érik őket olyan sebek és zúzódások, amilyeneket az
átlagembernek is el kell viselnie. Úgy gondolják, hogy a lelkészek derűs hangulatú
társalgókban teázgatnak, és nyájasan mindenféle magasztos gondolatokról
beszélgetnek a hét nagy részében.
Emlékszem, amikor az egyik gyülekezeti tag fiával találkoztam egy társasági összejövetelen. Akkoriban ő volt a körzeti ügyész-helyettes, én pedig a helyi rendőrség
önkéntes káplánja voltam. Azonnal megtaláltuk a közös hangot, és nagyon vidám
perceket töltöttünk azzal, hogy rendőrségi és bírósági történeteket meséltünk
egymásnak. Aztán, az édesanyja mögénk került, és meghallotta a beszélgetést.
Teljesen megrökönyödött, és megfeddte a fiát azért, hogy ilyen történeteket oszt
meg velem. „Ő nem gondolkozik ilyen borzasztó dolgokon!”, vetette a férfi szemére. „ő lelkész!” Más szavakkal élve: „Mit tudhat ő arról a kemény világról, amiben mi, a többiek, élünk? És mit törődne vele?”
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„Nagyon is sokat!” – mondhattam volna a hölgynek. „Amióta csak pásztor vagyok,
részt kellett vennem az emberek életében elképzelhető legsötétebb, szívet tépő
és legzordabb pillanatokban. Egészen távol áll tőlem, hogy az élet megóvjon a
dur-va valóságtól, sőt, szinte egymás után kapom ezeket, minden válogatás nélkül.” Ezt kellett volna mondanom ennek a hölgynek: „A pásztorok arra kaptak
elhívást, hogy ott legyenek az emberekkel a krízisekben.” Ez része annak a feladatnak, amelyre Isten elhívott, hogy juhászokként bekötözzük juhaink sebeit.
Egyik kedvenc világi íróm Ivan Doig, aki színes történeteket sző gyermekkori élményei köré, amikor a családja még birkatenyésztéssel foglalkozott Montana államban. Visszaemlékezésében, a This house of Sky („Az ég háza” – a ford.) című
könyvében mesél egy napról, amikor juhokat legeltetett: „Nem volt semmilyen
tárgy se közel, se távol, amihez a juhok dörgölőzni tudtak volna, pedig heveny
bolhainvázió érte el a nyájat, és borzasztóan viszketni kezdett a bőrük a vastag
gyapjú alatt…A juhok földre vetették magukat, és a hátukat a földhöz dörgölve
forgolódtak, hogy így vakarózni tudjanak – ezzel viszont olyan helyzetbe kerültek,
hogy végül nem tudtak felállni. Nem telt bele néhány perc, és a nyári hőségtől
teljesen felfújódtak, majd elpusztultak. Előttünk végeláthatatlan messzeségben a
felpuffadt juhok holttestei hevertek.”1
Krízis. A történet szerint az elkövetkező két hétben a fiú fáradságos őrjáratot végzett: pánikszerűen rohangált, hogy lábaira állítson minden birkát, amelyik csak
görgetni kezdte magát a földön vakarózásában. Ez a pásztor feladata is. A krízis
természetszerűen rátalál a juhászra, ő pedig azonnali tervet eszel ki, hogy közbelépjen a juhok érdekében. Így van ez az egyház pásztoraival is.
Minden pásztor tudna ilyen történeteket mondani:
• Az iskola korábbi szépségkirálynője, aki egy nagyon kedves lány, főiskolára megy.
Szörnyű elváltozás történik a testén, melynek következtében öngyilkos lesz: leveti
magát az autópálya felüljárójáról. Néhány perccel később az édesanyja ugyanez
alatt a felüljáró alatt halad el az autójával, azzal a szándékkal, hogy meglátogatja
a lányát.
• Egy életerős, fiatal édesapát agytumorral diagnosztizálnak. Aztán találnak nála
még egyet, majd még egyet, és még egyet. Operáció operációt követ, kezelés kezelést követ, de mindvégig kitart. Aztán, a kislánya leukémiás lesz.
• Egy látszólag normális házasság törik darabjaira, amikor egész sornyi hűtlenség
lát napvilágot: a férj folyamatosan csalta a feleségét hosszú éveken keresztül, és
amikor ez kiderül, nem tudja elviselni a felesége előti megalázottságot, és inkább
lelép.
A pásztorok nem csak mesélni tudnak ilyen történeteket: maguk is részt vesznek
ezekben, mert az emberek elvárják tőlük, hogy tegyenek valamit, segítsenek
nekik azáltal, hogy vigaszt nyújtanak és gyógyulást hoznak, és a reménység szavait
szólják nekik. Míg mások olvasnak vagy pletykálnak ilyen történetekről, és talán
egyszer-kétszer meg is tapasztalnak hasonló traumákat az életben, addig a pásztorok számos alkalommal vállalnak részt ilyen szituációkban, van, aki talán több
százszor is a szolgálata során.
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A legtöbb pásztor nem rendelkezik magas tanácsadói képzettséggel. Én a főiskolát
pszichológia szakon végeztem, és jártam néhány szemináriumi tanácsadó képzésre
is. A Skinner-dobozban lévő patkányokon végzett kísérletek, vagy néhány könyv
elolvasása viszont aligha készített föl a krízis-tanácsadásra. Szerintem a legtöbb
pásztor legalább olyan alkalmatlannak érzi magát a feladatra, mint amilyennek
én. Repülés közben tanulunk meg repülni, és futás közben tanulunk meg futni. Isten valamiképp használ bennünket, a dolgot pedig úgy éljük meg, mint egy munka
közbeni tréninget.
Mint a legtöbb szolgálatnak, a krízis-közbenjárásnak sem szabad rólunk szólnia
– arról a belső szükségletről, hogy meg akarunk menteni embereket, vagy hogy
bebizonyítsuk, milyen értékesek vagyunk, illetve hogy sikeresek legyünk.
Míg a Szentléleknek nincs szüksége arra, hogy egyetemi diplománk legyen „krízistudományból” ahhoz, hogy használni tudjon bennünket, nem árt, ha azért kicsit előre foglalkozunk a témával. Ahogyan a legtöbb ember rendelkezik otthoni
por-oltóval, hiszen ennyit mindannyian megtehetünk a biztonságunk érdekében,
úgy tanácsos dolog, ha egy pásztor is gondolkozik és tanul kicsit a kríziskezeléssel
kapcsolatban, mielőtt még megszólalna a telefon, és Bibliáját felkapva rohannia
kell majd egy felborult juh lábra segítésére.
1989-ben konzultálhattam néhány egészen kiváló krízis-tanácsadóval, akik
egy-szerre voltak gyülekezeti pásztorok és hivatásos keresztény tanácsadók. A
Christianity Today Inc. végzett egy felmérést azzal kapcsolatban, milyen jellegű
pásztori krízis-gondozást tartanak a legnehezebbnek. Feladatom az volt, hogy
begyűjtsek minden bölcsességet e szakemberektől a pásztori gondozás kilenc
legnagyobb kihívásával kapcsolatban: házassági konfliktus és válás, szexuális
kilengések, családi és nemi erőszak, homoszexualitás, súlyosabb betegségek
és sérülések, gyermek elvesztése, házastárs elvesztése, öngyilkosság, valamint
alkohol és drog problémák. Ebből született a Called Into Crisis2 („Elhívásunk, a
kríziskezelés”– a ford.) a című könyvem, amely betekintést ad a kríziskezelésbe,
mind általánosságban véve, mind konkrét témákkal kapcsolatban. A kötet letölthető
elektronikus formában a http://www.ChristianityTodayLibrary.com címről.3 A
következőkben néhány olyan dologról szólnék, amelyeket e beszélgetések során
tanultam.
A krízis-üzemmód
A krízis legmélyén mindig ott találjuk azt az érzést, hogy elvesztettük az irányítást az életünk felett. Amikor úgy érezzük, hogy kezünkben tartjuk a dolgokat,
még a nehezebb, vagy az igazán nagy gondot okozó problémákat is rutinszerűen
tudjuk kezelni. Ezzel szemben, amikor úgy érzékeljük, hogy kicsúszott kezünkből
az irányítás, belép az életünkbe a krízis. Például az esőtől csúszós úton, rossz látási viszonyok mellett sokkal nehezebb vezetni, a legtöbben mégsem állunk meg.
Amikor viszont a közlekedési lámpa pirosra vált, hiába nyomjuk a féket, az autó
csúszni fog az úttesten a víz miatt, így a sofőr krízishelyzetbe kerül. Krízis idején, a
normál probléma-megoldó mechanizmusaink lehet, hogy nem fognak működni –
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és amikor a személy élete megborul, az irányítás kicsúszik a kezéből. Ilyenkor az
emberek gyakran összetörnek, átvitt értelemben, vagy akár fizikailag is. Ilyenkor
van nagy szükség a pásztorra, lelkigondozóra.
Amikor a pásztor belép egy ilyen szituációba, legelőször gyorsan fel kell mérnie
azt. Van négy kérdés, amelyek segíthetnek neki, hogy rájöjjön, hogyan lehet kibogozni azt, ami összekuszálódott:
1. A krízis valódi, vagy képzeletbeli tényezők eredménye?
A pásztor számára legfontosabb megtudni, hogy mi áll a kialakult krízis hátterében. Egy asszony folyamatosan hívogatta a rendőrséget azzal, hogy űrlények
próbálják meg ellopni a gondolatait úgy, hogy speciális sugarakat lőnek ki rá az
ablakán keresztül. Nem nehéz kitalálni, hogy az asszony krízise a képzeletében létezett csak – és ami egyébként könnyen megoldódott, ugyanis egy frappáns ötlettel élve, az egyik rendőr őrmester azt javasolta a hölgynek, hogy a sugarak visszaverése érdekében rakjon alumínium fóliát az ablakaira. Amikor viszont felhívtak,
hogy menjek el megvigasztalni egy családot, mert a fiút halálos áramütés érte egy
farmon, abban semmi képzeletbeli tényező nem volt. A legnagyobb segítség saját
munkánkra nézve tehát az, ha a szituáció tényeivel és valóságalapjával tisztában
vagyunk.
2. Milyen előélettel lépett be az adott személy ebbe a krízisbe?
Az emberek másként élik meg az élet eseményeit: más-más szinten éljük meg a
stresszt, és másként tudunk megbirkózni dolgokkal. Egy olyan asszonytól, aki épp
most veszítette el az állását, éppen csak eltemette az édesapját, és akit közben
otthagyott a férje, valószínűleg egész más reakciókat várhatunk, mint egy olyan
nőtől, aki jelenleg felhőtlenül boldog. Az élettapasztalatnak és a jellemvonásoknak
köszönhetően néhányan képesek jobban viselni a dolgokat, mint mások. Néhányan
azonban ilyen címkével élik az életüket: „Mindent el tudok viselni, kivéve a
megpróbáltatásokat.”
Keresztény hitünk és szellemi érettségünk gyakran meghatározó erővel hat arra
a képességünkre, amelynek segítségével meg tudunk birkózni a problémáinkkal.
Nagyon hasznos, ha egy pásztor képes belátni a szeme előtt lévő probléma-halmaz mögé, és ott fel tudja fedezni a gyökereket, illetve a gondozott személy saját
felelősségét, amelyek hozzájárulhattak a helyzet kialakulásához.
3. Mire támaszkodhat a krízisben lévő személy?
Egyszer a rendőrség felhívott, hogy menjek ki egy társasházhoz. Egy idősebb emberrel együtt várták a korboncnokokat, hogy elszállítsák felesége holttestét, aki
hirtelen elhunyt. Az újdonsült özvegy férfinak nem volt sem gyülekezete, sem
pásztora. Nem ismerte a szomszédjait sem. Családjával nem tartotta a kapcsolatot, mert az évek során sikerült elidegenítenie őket magától. Gyermekei sem
voltak. Barátai sem. Ő és a felesége leszűkítették az életet csupán kettejükre, és
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most már ő sem volt többé. Végül a sok kérdés után, azt javasolta, hogy hívjam
föl a brókerét. Ez volt az egyetlen telefonszáma. Tragikus volt az egész helyzet – ez
az ember krízisben volt, de szó szerint egyetlen ember sem akadt, aki segíteni tudott volna neki, mert nem voltak hozzátartozói, barátai, szerettei. Csak egy brókere volt. Természetes, hogy minél nagyobb egy ember kapcsolatrendszere, annál
nagyobbak az esélyei arra nézve, hogy kezelni tudja majd a krízist.
4. Milyen tünetek észlelhetők?
Az erős vérzés vagy a leállt szív bizonyos jelei a fizikai élet krízisének, de ennek vannak más, apróbb
tünetei is, amik már a krízis tetőfoka
előtt jelezhetik annak közeledtét.
Ilyen a fejfájás, hányás, hyperventilláció. Így van ez a lelki élettel kapcsolatosan is. A hangulat is jelzés
értékkel bír. Amikor valakin azt
látjuk, hogy kiégett, reményvesztett, lehangolt, levert, kétségbeesett
vagy éppen fékeveszetten dühöng.
A legrosszabb esetekben a tünetek
maguk lehetnek a krízis: alkoholizmus, depresszió vagy az „actingout”, azaz kiélés [látszólag bűntudat nélkül megenged magának olyasmit, amiről
normális esetben tudja, hogy nem lehet, nem erkölcsös stb. – a ford.]. Míg az
akut tüneteket kezelni kell, azok gyakran a mindent aláásó gyökér-problémára
mutatnak.
Két alapvető kérdésünk maradt. Az első: Kinek a problémájáról van szó? A pásztorok bölcsen teszik, és nem feledik, hogy a probléma Istené és a krízis sújtotta
emberé. A pásztor segíthet, de nem jó dolog, ha magunkévá tesszük a problémát.
Egy kaliforniai pásztor ezt mondta: „Ha az emberek rám akarjak akasztani a
problémáikat, egyszerűen visszaadom nekik, és azt mondom: ’Ez a tiéd, fogd csak
te. Viszont, hogyan tudnék segíteni neked?’”
A második kérdés: Miért csinálom ezt? Mi a motivációm? Mint a legtöbb szolgálatnak, a krízis-közbenjárásnak sem szabad rólunk szólnia – arról a belső
szükségletről, hogy meg akarunk menteni embereket, vagy, hogy bebizonyítsuk, milyen értékesek vagyunk. Belépni egy krízishelyzetbe nem egyszerű dolog.
Sok a kuszaság, és nagyon is valóságos kockázattal jár. Nagyon sok az ismeretlen
tényező. Egy krízis megoldása sok időt vesz igénybe, és kényelmetlenségekkel is
jár. Egy pásztor azonban soha nem a saját hasznáért végzi a krízis-tanácsadást.
Azért teszi, hogy szolgáljon mások felé. Isten a kríziskezelésre hívja a pásztorokat,
hogy gondoskodjanak az Ő szeretett bárányairól. Ezek a bárányok pedig néha
segítségre szorulnak.
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A mai realitás
Amióta megírtam a Called Into Crisis („Elhívásunk, a kríziskezelés”– a ford.) című
könyvemet, majdnem két évtizedet változott a világ kulturális képe. Míg Isten és
az Ő Igéje a Szentlelken keresztül nem változik, a társadalom folyamatosan azt
teszi. A társadalmi erkölcsöket újraírják, és a bevett társadalmi attitűdök nagyon
messze sodródtak a keresztény gyökerektől. Ez azt jelenti, hogy a pásztor krízistanácsadói szerepe mára sokkal ingoványosabb talajra került, mint ahol az 1980as években volt.
Nemrég visszagondoltam egy krízishelyzetre, amelyen 30 évvel ezelőtt segítettem
át egy zaklatott fiatal nőt, és arra jöttem rá, hogy olyan módokon nyújtottam neki
támaszt, ami a mai világban már igen nagy meggondolatlanságnak számítana:
elvittem kocsival úgy, hogy nem volt velünk más az autóban, egyedül találkoztam
vele, vagy elvittem az otthonunkba, hogy egy rövid időre nálunk szálljon meg.
Viselkedésem teljesen ártatlan volt; semmi rosszat nem tettem. Viszont, ha
tartjuk magunkat egy, a szexuális félresiklások elkerülése végett hozott jól
működő politikához, amely nem engedélyez ilyen gyakorlatot, akkor elkerüljük
a további sérelmeket, a gyanakvás veszélyét, vagy a hamis vádakat, melyek könnyedén származhatnának akár egy ilyen naiv gondoskodásból is. Sajnos, egyre
körültekintőbbnek kell lennünk, és még jobban kell vigyáznunk.
A következőkben nézzünk meg néhány olyan társadalmi hatást, amelyek kihatnak
a pásztori segítségnyújtás módjára:
A poszt-kereszténység kora
Nem is olyan régen, a kulturális értékek és a keresztény értékek még majdnem
megegyeztek. Ez ma már egyáltalán nincs így. A kereszténység már egyáltalán
nem tartozik a fő irányvonalhoz. Sokan nem is értik a kereszténységet. A keresztényeket – különösen a lelkészeket – gyakran félreértik, és sokszor bizalmatlanok
velük szemben. Volt idő, amikor a pásztorok bizonyos mértékű tiszteletre, megbecsülésre és bizalomra számíthattak. Manapság viszont már egyetlen pásztor
sem számíthat ilyen előnyökre, amikor krízis-kezelésbe kezd.
A poszt-kereszténység kora azt is jelenti, hogy egy személy alapvető életfelfogása
és értékei teljes ellentétben állnak a kereszténységgel. Vegyük például az élet értékét. Nem mindenki gondolkodik úgy, hogy az öngyilkosságot meg kell előzni.
Lehet hallani ilyen történeteket, ahol egy párkányon álló öngyilkosnak tömegesen
kiáltoznak lentről, hogy „Ugorj! Ugorj!” Nem feltételezhetjük, hogy az ilyen emberek keresztény értékeket vallanak.
Posztmodernizmus és dekonstruktivizmus
Ezek a kifejezések egy olyan típusú gondolkodásmódra utalnak, amely teljesen
eltér a hagyományos keresztény értékrendttől. A racionális, logikus válaszoknak
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többé már nincs súlya. Az igazság és a jó szándék ma már szabad préda – sokak
számára csak tiszavirág életű, és nem éri meg vesződni vele. Azok a válaszok,
melyek régebben hatékonynak bizonyultak egy szülő alapvető kérdéseire nézve
gyermeke halálát illetően, ma süket fülekre találnak. Ha felolvasol a Bibliából egy
részt Isten hűséges szeretetéről, lehet, hogy csak egy vállvetést kapsz cserébe,
és egy szkeptikus arckifejezést: „Na és?” Sokaknak a „te igazságod” nagyban
eltérhet az „én igazságomtól”. Az emberek borzasztó közömbösek magával az
igazság fogalmával szemben is. Ennek köszönhetően, nem várhatjuk azt, hogy
majd automatikusan rá tudnak hangolódni arra a segítségre, mely hosszú ideje
tradicionális pásztori gyakorlatnak számít.
Individualizmus és a feljogosultság érzete
Az emberek szélsőségesen individualistákká váltak, és olyan „testreszabható”
vallásra vágynak, amely tökéletesen passzol a személyes kívánságaikhoz. Mintha
csak kedvenc kávéjukat rendelnék, úgy akarják kiválasztani az Isten megtapasztalásának számukra megfelelő lehetőségeit. Mivel folyamatosan reklám-szlogenek
ostromolják őket, úgy érzik, fel vannak jogosítva a nonstop élvezetre és kielégítettségre, amely sajnos frusztrációhoz és csalódásokhoz vezet a valós életben,
hiszen az élet ezt úgysem fogja megadni nekik. Ennek eredményeként óriási bukásokat okoznak saját maguknak. Amikor megtapasztalják az elkerülhetetlen krízist, a többség egyszerűen nem rendelkeznek azzal a gondolkodásmóddal, amely
lehetővé tenné, hogy hasznát vegyék a klasszikus pásztori gondozásnak. Annak a
pásztornak, aki ilyen ember krízishelyzetén akar segíteni, először valahogyan meg
kell fejtenie, hogyan csatlakozhat rá az illető „rendszerére”, amely teljesen idegen
a mi gondolkodásmódunktól. Számíthatunk arra, hogy néhányan ellenségesen
fognak reagálni, amikor segítségadásunkban a hit kérdése is felmerül.
Erkölcsi relativizmus
Manapság az emberek nem azért tartják erkölcstelennek, ha egy pásztor szerelmi
viszonyba keveredik egy gyülekezeti taggal, mert az Isten szexuális mércéjének
nem felel meg (ez még másodszori elgondolásra sem jutna eszükbe), hanem mert
a kapcsolatban nem egyenlők az erőviszonyok. Mivel nem közösek az erkölcsi értékeink, egy krízis számos dimenzióval rendelkezhet a mai világban, és ezért sokkal összetettebb, mint régebben. Az emberek nem biztos, hogy egyet értenek azzal, hogy a szexuális hűtlenség önmagában rossz dolog. Akár Istent is gonosznak
titulálhatják, ha a társuk az alkohol miatt meghal. Az ilyen esetben a pásztornak le
kell tudnia kezelni azt, hogy az özvegy az iránt érez haragot, aki a leginkább képes
arra, hogy meggyógyítsa sebeiből.
A „társ”, akinek a halála krízist vált ki az emberből, ma már lehet házasság nélküli
élettárs is, vagy azonos nemű partner. Egyetlen pásztor sem veheti készpénznek
azt, hogy az emberek hozzájuk hasonlóan gondolkodnak az erkölcsről.
Míg a kultúra sokat változott, Isten egyáltalán nem. Isten parancsolatai és ígéretei
sem változtak. Akik azon tanakodnak, Isten egyáltalán létezik-e, akik nem értenek
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egyet az Ő akaratával az életükre nézve, akik kreatívan hamis istenségeket gyártanak saját céljaikra – mindannyian kríziseket élnek át, és végérvényesen el fognak
jutni a hitkrízisre is, amely minden krízis legnagyobbika. Ezek az emberek – akik
össze vannak zavarodva, és felborult az életük, akik haragosak, és elveszettek,
elbukottak és tévedésekben élnek – továbbra is megmaradnak Isten szeretetének
célpontjaiként. Ezen túl, megmaradnak gondoskodásunk alanyaiként is, a krízis
idejére. E gondoskodás pedig egyre nehezebbé válik, egyre nagyobb kihívásokat
támaszt velünk szemben, mégis szükségszerű feladat. Azok számára, akik elhívást
kaptak a kríziskezelésre, az igaz keresztény szeretet megmutatja az utat.
James D. Berkley, D.Min.
Szolgálati igazgató a Presbyterians For Renewal-nál („Presbiteriánusok a megújulásért” – a ford.) Szolgált a Leadership magazin társ-főszerkesztőjeként, valamint a Your Church magazin
szerkesztőjeként. Számos magazin cikk és hét könyv szerzője.

JEGYZETEK
1. Ivan Doig, This House of Sky: Landscapes of a Western Mind [„Az ég háza: Egy
nyugati elme tájképei” – a ford.] (Eugene, Ore.: Harvest, 1978), 206.
2. James, D. Berkley, Called Into Crisis: The Nine Greatest Challenges of Pastoral
Care [„Elhívásunk, a kríziskezelés: A pásztori gondozás kilenc legnagyobb kihívása” – a ford.] (Carol Stream, III.: Christianity Today, 1989).
3. Lásd http://ctlibrary.com/lebooks/leadershiplibrary/calledintocrisis.

A természetfeletti szolgálati modell
A jelek és csodák másik oldala
Írta: Benny C. Aker
A sánta ember meggyógyítását az ApCsel 3-ból gyakran amolyan mantraként
használják a pünkösdiek és karizmatikusok, abból is különösen Péter állítását:
„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus
Krisztus nevében, kelj fel, és járj!” Adódik viszont néhány probléma ezzel kapcsolatban, még a legjobb szándékú keresztényeknél is, az ApCsel. 3.-hoz hasonló
szituációkban.
(1) A történetet felhasználják annak az igazolására, hogy nincsenek anyagi forrásaik, vagy hogy nem kívánnak anyagi forrásokat fordítani olyan testi vagy szociális jellegű problémára, mint amit ez a csoda is bemutat. Vagy, (2) ezt a csodát
retorikai eszközként használják föl (a meggyőzés szándékával intézett prédikáció
kiinduló pontjaként), azért, hogy ezzel bátorítsák a szenteket, hogy higgyenek a
jelekben és csodákban.
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Manapság az olyan körülmények, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy megismételjük az ApCsel 3-ban történteket, nem mindig hozzák ugyanazt az eredményt. Igazság szerint, az eredmény ritkán hasonló. Ezzel szemben, a nem-pünkösdi
hátterűek átugorják a történet mélyebb jelentőségét, az által, hogy vagy nem
veszik figyelembe a történet eredeti szándékát, vagy pedig elszellemiesítik azt.
Mindannyian ugyanabba a táborba tartozunk: Meg akarjuk tenni azt, amit Isten is
akar, de rá kell, hogy jöjjünk, kevesek vagyunk, ha erre az Igeszakaszra tekintünk.

48
Tartogat ez a csoda számunkra valamilyen leckét, tanulságot? Hiszem, hogy igen.
E jelen cikk célja, hogy újfent, frissen megtekintsük, mit tartogat számunkra
az ApCsel. 3:1-11-ben található csoda, valamint, hogy e történetet egy mindig
követendő példaként állítsuk magunk számára.
Az irodalmi, történelmi és társadalmi háttér
Hogyan értelmezhették Lukács (ApCsel) idején élők ezt a gyógyítási történetet?
Gondoljuk át a következő megfigyeléseket az igeszakasz irodalmi szerkezetét
illetően. Meg kell látnunk, Lukács hogyan szerkesztette össze evangéliumát és az
Apostolok Cselekedeteit a Szentlélek inspirációja alatt, ahhoz, hogy megérthessük,
milyen módon illeszkedik ez a történet a lukácsi szöveg-elrendezésébe. Lukács
szerkesztői munkája az ApCsel-ben – különösen a mi szövegünkre nézve – megköveteli, hogy a szöveg értelmezője külön figyelje az összes olyan narratív egység
elbeszélő jellegét, amely elvezet az ApCsel 3-hoz.
A sánta meggyógyítása egyből a Szentlélek eljövetele (2.fejezet) után, és annak
eredményeként történik. Az ApCsel 1. hidat alkot a Lukács evangéliuma és az
ApCsel. között, és az ApCsel egyfajta bevezetőjeként tekinthetjük.
Az ApCsel 2. az a paradigmatikus epizód, amely az Isten missziójának strukturális alapot mutat be. Ez a fejezet nagy jelentőséggel bír, mert Jézus szolgálatának
befejezéséről beszél – méghozzá úgy, hogy ezzel érkezik meg az Újszövetség az
emberekhez. Kiváltképp a Szentlélek érkezését emeli ki, amely a végső és kulcsfontosságú összetevője az Isten munkájának a világban. A Szentlélek eljövetele
jelzi, hogy az utolsó időket éljük, és a hívőknek hirdetniük kell az evangéliumot a
föld minden részén.
Az ApCsel 2. beszámol a Szentlélek eljöveteléről a „maga teljességében” – ahogyan Lukács maga is utal erre. (ApCsel. 2:4). Lukács evangéliuma beszámol Isten
munkájáról Krisztusban, az Ő Fiában, a megígért Messiásban. Jézus, a Messiás
munkája megvalósítja az ígért második szövetséget – Ábrahám isteni ígérete
szerint – vagyis azt, hogy utódán keresztül minden népet meg fog áldani.
E szövetség jórészt a Szentlélek munkájának velejárója. Az Ezékiel 36:24–27 ezt
világosan leírja (ld. még Jeremiás 31:31–34). A Szentlélek mégsem jött akkor még
el, még ha Jézus munkája majdnem befejezettnek volt is tekinthető. Egészen addig nem végeztetett be a munka, míg Jézus fel nem emeltetett az Atya jobbjára,
ugyanis a trón mellett volt abban a pozícióban, hogy hatalmánál fogva elküldhette a Szentlelket maga helyett. Ez magyarázza a Lélek eljövetelét az ApCsel
2-ben. A Szentlélek azért jött, mert Jézus befejezte saját munkáját a földön. Ezek
után pedig a Szentlelket a maga teljességében adta már. Ez az a válasz, amit Péter
prédikációjában is találhatunk.
A Szentlélek azért jött el a maga teljességében, mert Jézus bevégezte munkáját, és
elkezdte eszkatológiai értelemben vett globális misszióját. Ez az ApCsel 2. funkció-
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ja. Jézus munkája bevégeztetett, az új szövetség készen áll, majd Jézus, az Úr,
elküldi Szentlelkét, hogy felruházza apostolait erővel, hogy elvihessék az evangéliumot minden nemzetnek, és egészséges gyülekezeteket tudjanak plántálni. Ez a
Lukács/ApCsel nagy erejű missziós lökete, amelyet Lukács arra az ígéretre alapoz,
amit Isten Ábrahámnak tett. Ez az új szövetség központi része.2
Az ApCsel 2.-ben eseményeinek
nagy része Pünkösdkor történt
(1-41. versek). A 37-41. versekben
Lukács összefoglalja mi minden történt aznap. A 43-47.versek összefoglalják, mi történt az utána lévő
néhány napban. Figyeljük meg az
időszemléletet ebben a két bekezdésben: a 2:41-ben Lukács így
ír: „azon a napon” (en th hmera
ekeinh), kihangsúlyozva „azt” a
napot. Itt látható, hogy az író különös jelentőséget ad annak egy bizonyos napnak. A következő bekezdésben, Lukács egyszerű, általános
időhatározókat használt, amelyekkel összeköthette a soron következő
eseményeket. Minden különösebb,
specifikus leírás nélkül beszél
ezekről, mint a Pünkösdöt követő
napokról (46-47. versek: „minden
nap” – kaq hmeran). Ezek a történések csodásak voltak, de Isten munkájára mutattak rá, amelyet az Ő szellemi erőt vett apostolai keze által végzett el.
Fontos megjegyezni, hogy az ApCsel 3:1 különbséget tesz dolgok és emberek között.
Mint az új szövetség új korszakának kezdetéről szóló összegzések folytatása (a 2.
fejezetből), a 3. fejezet egyfajta szolgálati modellt állít elénk Jézus és a Szentlélek
ezen új eszkatologiai korában. Lukács kicsit lelassít itt, és kinagyítja a csodálatos
történések egyikét, hogy bemutassa3, mi módon kéne a hívőknek elkezdeniük a
szolgálatot ezekben az új időkben. Mivel ez az első leíró jellegű esemény az ApCsel
szerkezetében a Szentlélek korszakalkotó eljövetelét követően, ez válik tipikussá;
vagyis, egy mintát állít az újszövetségi szolgálat természetéről, azaz Jézus és a
Szentlélek koráról. Ebből a történetből megtanulhatjuk, Isten mit tart fontosnak.
A történelmi diaszpóra
Fontos megnézni az ApCsel 3. történelmi hátterét is. Leginkább az ószövetségi
izraeliták diaszpóráit (szórványait) kell megvizsgálnunk. A Diaszpóra alatt Isten
egyik kemény ítéleti módszerét értjük. A szó magában rejti azokat az ősi politikai
és háborús technikákat, melyek segítségével a leigázást levezénylő király magával
vitte a leigázott népet, távol annak otthonától, hogy elkerüljön minden további
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bajt, valamint hogy totális alávetettségnek tegye ki őket. Az első szórvány vagy
diaszpóra akkor jött létre, amikor Isten megítélte az északi törzseket (vagyis Izraelt) nagymértékű és folyamatos bálványimádásukért. Isten az asszírokat használta föl arra, hogy elmenjenek, leigázzák Izraelt, és foglyokat vigyenek hazájukba.
Később, további szórványok jöttek létre, amikor a babiloniak meghódították a déli
törzseket, vagyis Júdát. Az utolsó diaszpóra Jeruzsálem elestével keletkezett Kr.e.
587/86-ban.
Az új exodus
Az ószövetségi próféták tükrözik Isten szívfájdalmát és aggodalmát a bűnös és
folyamatosan vétkező népével kapcsolatban. Különösen Ézsaiás az, aki Izrael
folyamatos bálványimádásával és más bűneivel szemben prédikál, de ígéretet is
hirdet, miszerint el fog jönni az idő, amikor Isten újra visszatér, és kivezeti őket a
pusztából. Arról beszél, hogy utat fognak készíteni az Úrnak a pusztaságban. Az
Ézsaiás 40 azt sugallja, hogy ez egy meglehetősen hosszadalmas út lesz. A 40.
fejezettől fogva úgy utal erre az időre, mint egy új kivonulásra a fogságból, egy új
teremtésre. A nyelvezet, melyet az első kivonulás (exodus) leírására használták az
Ige írói, az „új” exodus nyelvezetévé válik, mely Isten üdvösségének eljövetelét
fémjelzi.
Új szövetség, jelek és csodák
Ézsaiás nem csupán egy új exodusról beszél, amely az eszkatológiai értelemben
vett üdvösség képe, hanem egy új szövetségről is, mely örökkévaló és erős horgonya és kísérője ennek az új fajta üdvösségnek. Jeremiás és Ezékiel határozottan
folytatják az Izrael és Júda bűneivel szembeni prédikálást, de már részletesebben
taglalják ezt az új üdvösséget és szövetséget (Jer. 31:31ff.; Ezékiel 37:26,27), valamint az új exodust, amely maga az üdvösség. Míg az új szövetség megőrzi Isten
természetét és hűségét az ószövetségből, új és egyben jelentős kiegészítésekkel
él, melyek Jézus, és az eljövendő Lélek engesztelő tevékenységére vonatkoznak,
és melyek üdvözítik, és felruházzák a népet arra, hogy Isten missziójában szolgáljanak szerte a világban.
Ézsaiás különösen hangsúlyozza, hogy amellett, hogy ez megváltást hoz a zsidó
népnek, fénye ráragyog majd a pogányokra is – ugyanis Isten missziójába ők is bele
fognak tartozni – és így majd együtt fognak élni megváltott zsidók és pogányok.
A Jóel 2:28–32 tovább viszi az új kivonulás képét, különösen a 30. versben, ahol
az első kivonulás nyelvezetét használja: „jelek és csodák”. Habár maga a „jel” szó
hiányzik Jóelnél, párhuzamosnak vehető struktúrájában ott rejlik a szó, Péter pedig meg is említi, amikor Jóel könyvéből idéz (ApCsel 2:19)4
A „jelek és csodák” terminológia – ami különösen a 2Móz. és az 5Móz. nyelvezetére jellemző – azzá a terminus technicussá vált, amelynek segítségével Isten
hatalmáról beszélünk, és amely üdvösségre juttatja illetve megszabadítja az embereket a bűn fogságából. Mindig ezt az asszociációt kapja a Szentírásban, és azzá
a kifejezéssé vált az idők során, mely az Isten szövetséget teremtő erejét társítja
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csodatevő tevékenységével, mely a megváltásban és a misszióban jelenik meg.
Malakiás elmondja, hogy az új exodus még nem történt meg, mivel az ő idejében
élő emberek még nagy bűnben éltek, és az Ézsaiás 40-el karöltve, ez a szakaz is a
szövetség egy új hírnökéről számol be, aki ezek után fog eljönni. Keresztelő János,
aki ezekkel a versekkel beazonosítja saját magát és misszióját, a jel, hogy az új
exodus ideje közel van.5
Valójában, Jézus az Ézsaiás könyvében szereplő „én vagyok”, aki azért jön, hogy
megmentse népét, és világosságként tündököljön a pogányok számára.6 Ő a Jó
Pásztor, aki azért jött, hogy összegyűjtse elnyomatott és elidegenedett juhait.
Ő az, aki jeleket és csodákat tesz, és engesztelő áldozatot mutat be. Ő az, aki
Szentlélekkel keresztel.
Ez tehát az ApCsel 2. háttere, valamint a vizsgált csodáé is a 3. fejezetben. Az
ApCsel 2:22–24 világosan utal ezekre. A 22. vers kiemeli: „a názáreti Jézust, azt a
férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa
tett az Isten közöttetek”7. A természetfeletti (vagyis a jelek és csodák) az ApCsel
3-ban az, amit Isten tesz a misszióban. Valójában, az új exodus témája alakítja az
egész Apostolok cselekedeteit – Lukács megfontolt céllal szerkesztette meg az
ApCsel-t, hogy bemutathassa az új szövetség, az új exodus, és Isten világraszóló
missziójának elindulását.8

A sántaság — Isten megmentő munkájának fókusza
A sánta ember esete szintén nagyon jelentős az ApCsel 3-ban. Az emberek gyakran
a vaksággal társítják a bénultságot, hogy ezzel ábrázolják az elnyomott és perifériára szorult embereket, akiknek szükségük van Isten szabadítására.9 A Máté
21:14 jó illusztráció erre: „Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és
meggyógyította őket.”10
Viszont rengeteg olyan állapot van még, amely a vaksággal és bénasággal együtt
szintén jól ábrázolja a szörnyű helyzetben élő embert, aki Isten szabadítására vár.
Az evangéliumban minden esetben azt látjuk, hogy a hasonló állapotban lévő emberekre odafigyelt Jézus. A Máté 15:30 erről tanúságot is tesz: „Nagy sokaság
ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget
vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket.”11 Jézus
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fókuszában voltak ezek az emberek, akiket ilyen betegségek tartottak fogva, a
Lukács/ApCsel pedig mind szó szerinti, mind tipológiai értelemben kiemeli, mekkora szükség van Isten erejére az egyház missziójában. A korai egyházban (az
apostoli periódusban), a bénák voltak azok a perifériára szorult emberek, akik
várva várták a jóhírt, az evangéliumot.12
Az Ószövetségben bőségesen találunk ígéreteket az ilyen fajta isteni munkára,
és egyfajta igazoló jelként szolgálnak a jövőre nézve, amikor Isten végrehajtja a
tervét. Az Apostolok cselekedetei beindítja Isten menetrendjét erre a munkára,
amelynek megalapozása az ószövetségi szövegekben és ígéretekben található.
Jézus maga is az Ézsaiás 61:1-2 és 58:6 alapján értelmezte szolgálatát (Lukács 4:1819), vagyis úgy, mint az új exodust. Lukács az, aki a legtisztább képet adja ezekről
az összefüggésekről. A Lukács 4-ben, amikor Jézust elutasítják Názáretben, Lukács
hosszasan beszámol Jézus ottani prédikációjáról. Máté és Márk kihagyták ezt a
prédikációt és a hozzátartozó ézsaiási szövegeket, és csak egyszerűen megemlítik,
hogy megtagadták ott Jézust.13 Lukács kihangsúlyozta, hogy a Szentlélek leszállt
Jézusra. Kenet volt rajta, hogy hirdesse az evangéliumot a szegényeknek, hogy
szabadságot hirdessen a foglyoknak, hogy megnyissa a vakok szemét, hogy felszabadítsa az elnyomottakat, hogy jeleket és csodákat tegyen, bizonyítékként arról,
hogy az Isten országa eljött az emberekhez, valamint hogy elérkezett az új exodus
ideje. Az Ézsaiás 35:6 is úgy tűnik, hogy nagy hatással volt: „Szökellni fog a sánta,
mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok
erednek a pusztában.”14 A zsidók messiási olvasatban értelmezték ezt a szöveget,
mely Izráel helyreállását jelentette az új szövetségben, egy új korszakban. A sánta
örömtől szökellt, miután meggyógyult az ApCsel 3.-ban.
„És mikor a Pünkösd napja eljött [„a maga teljességében” – ezt az angol KJV
fordítás teszi hozzá a szövegben: „fully” – a ford.] az arra utal, hogy a Szentlélek eljövetelével együtt teljességgel betöltetett Isten terve az ember számára.15
Ez volt az utolsó azok közül a számos, egyesített, isteni munkák közül, amelyek
a terv beindításához vezettek. A béna ember gyógyítása megragadja a történelmen áthúzódó isteni terv lényegét: ahogyan Isten figyelmet szentel ennek a lebénult személynek, az modellezi számunkra azt, ahogyan a történelem során Isten
belépett az elnyomott és perifériára szorult emberek, valamint országok életébe.
Amellett, hogy a „bénultság” szó szerint körülírja a történetben szereplő ember
egészségi állapotát, egyben valami nagyobb jelentéstartalmat is kap. Egy tipológiai képként szolgál minden elnyomott és perifériára szorult népről és ember csoportról.
A társadalmi háttér
A társadalmi hátteret leginkább az antropológusok kutatásaiból kinyerhető társadalmi információkból ismerjük. Ez a fajta feltárás segít visszanyerni a szó szerinti értelemben vett szöveg környezetét, és nagyon sokat tesz hozzá ahhoz, hogy
megértsük a jelentését. A Bibliában az eredeti írók magától értetődőnek vették,
hogy hallgatóik/olvasóik ugyanabban a társadalmi közegben élnek, mint ők, és így
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nem fűztek semmilyen magyarázatot hozzá. Ennek okáért, fontos számunkra, az
Ige későbbi olvasói számára, hogy megpróbáljunk minél többet megtudni erről a
háttérről, mivel ez hatással volt az írásos szövegek jelentésére, ahogyan a vizsgált
szöveg jelentésére is, illetve a béna ember meggyógyításáról szóló történetre is.
Vérrokonság
Kulturális értelemben minden ősi társadalom vérrokonság-orientált volt. Ez több
dologra is utal. Az emberi kapcsolatok alakították és irányították a társadalmi csoportokat, ezek voltak minden kultúra alapjai. Az ilyen társadalmi struktúrát vérrokonságnak nevezzük. A kifejezés visszaadja e kapcsolatok alapvető fogalmát,
vagyis a vér- illetve biológiai alapú kapcsolati szálak meglétét. Míg e társadalmak
erősen kötődtek a vér szerinti szálakhoz, volt egy gyakorlatuk, melyen keresztül
kívülállók is beléphettek ugyanebbe a típusú kapcsolatba. Ez a gyakorlat volt az
adoptálás. Amikor ezt elvégezték, a vérrokonsági kapcsolatot fiktívnek nevezték.
Ez az, mely segít megérteni, hogy egymással és Istennel való kapcsolatunkban
egymás testvérei vagyunk az Ő családjában, az Egyházban.
Az alapvető csoportosítás családi alapon történt, amint a vérrokonság is biológiai
kapcsolatokra utal. A szűk családi körök, a tágabb értelemben vett családok és
a klánok alkották ezeket a vérrokonsági kapcsolatokat. Míg voltak különbségek
görögök, rómaiak és zsidók közt, mindegyik csoport ugyanazzal az alapvető orientációval rendelkezett: a vérrokonsággal. Továbbá, minden személy azonossága
saját csoportjából adódott – nem saját magából. Ebben az esetben tehát az önértékelés és az önazonosság egy csoportos megerősítésből eredt, nem a személyes
teljesítményből.
A tisztelet és a szégyen
A tisztelet és a szégyen érzete ural minden viselkedést. A csoport elvárja, hogy
minden tagja igazodjon a csoport törvényeihez, szokásaihoz és erkölcseihez. Jézus
idejében az ember saját csoportjától kapott pozitív elismerés és megerősítés
tiszteletnek számított. A tisztelet pozitív megerősítés a csoport részéről
arra nézve, hogy az egyén a csoport elvárásainak megfelelően él. A negatív
visszajelzés szégyenteljes dolognak számított. Mivel a tisztelet és a szégyen az
adott csoportkultúra kérdése, minden kikerült a nyilvánosságba is. A társadalom
minden szintjén – különösen az arisztokraták (az elit) számára volt létfontosságú
a tisztelet kivívása, akik többre tartották magukat, mint bármilyen tulajdont vagy
pénzt.
A patrónus rendszer
E tisztelet/szégyen motiváltságtól vezérelt társadalom jelentős része a magasabb
illetve alacsonyabb társadalmi rétegek kölcsönös együttműködésére alapult.
Középosztály gyakorlatilag nem létezett. Ez hívták patrónus rendszernek. Az
arisztokraták (az elit) társadalmi rétege kezében volt minden hatalom és vagyon –
ide tartoztak a Római Császár és a Szenátus tagjai mellett a földbirtokosok szerte a
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birodalomban, és még sokan mások. Habár övék volt minden hatalom, az alsóbb
osztályokra kellett támaszkodniuk ahhoz, hogy vagyonukat fenntarthassák, ezért
biztosítaniuk kellett ezen osztályok létezését. Ennek úgy tettek eleget, hogy épp
annyit osztottak ki az alsóbb osztálybelieknek – szabadúszóknak, rabszolgáknak,
nőknek és kereskedőknek – amennyiből el tudták tartani magukat. A magasabb
társadalmi osztály (az elit) volt e patrónus rendszerben maga a patrónus; az
alacsonyabb osztály, akik megélhetésük végett a patrósukra voltak utalva, pedig
a kliensek. Az arisztokraták (elit) tiszteletet vártak el, a kliensek pedig részesültek
a patronálás javaiból, melyért cserébe tiszteletet adtak nyilvános közegben, mint
pl. közösségi, városi ünnepek alkalmával, illetve a piacokon, mikor a munkások
felfogadása zajlott (lásd a szőlőmunkásokról szóló példázatot a Máté 20:1–15ben).
A gazdagok sok nyilvános épületet is építettek, templomokat vagy zsinagógákat
(a gazdag zsidók szintén patrónusoknak (elitnek) számítottak a maguk módján,
csak úgy, mint a rómaiak.) A legszembetűnőbb helyeken tüntették fel neveiket,
hogy az emberek mindig láthassák azokat, és leróhassák tiszteletüket. Mindenki
láthatta, hogy ezek a személyek bőkezűen adakoztak, ezért megérdemelték a nagy
tiszteletet. Ennek köszönhetően jótevőnek nevezték őket. Volt még egy személy,
aki a patrónus és a kliens közt ügyleteket közvetített: a bróker. Ez összeségében a
béna ember meggyógyításának társadalmi háttere az ApCsel 3.-ban.
VÉGKÖVETKEZTETÉSEK
Az evangélium mindent
felforgató természete
Az ApCsel 2., amely egy paradigmatikus epizód, tartalmaz
néhány mindent felforgató elemet. Az ApCsel 2:5–11 felsorol
több, különböző nemzetiséget,
akik a római világban éltek. A
római kormányzat propagandájának része volt az, hogy nagy
parádékat rendeztek ünnepeiken, és nagy ünnepélyességgel sorolták fel azoknak a népeknek a
neveit, akiket meghódítottak. Az
egyik olyan csoport, akik állandó
jelleggel gondot okoztak nekik, a
pártusok voltak – ők szerepelnek
az ApCsel 2:5 listájának élén is. A
rómaiak nem tudták dics-listájukra venni ezt a csoportot. Amit a rómaiak nem
tudtak elérni, Isten igen – de egészen más eszközökkel tette. Finoman végezte el,
az Ő országának mindent átalakító természetével. A sánta ember meggyógyítása
egy ugyanilyen jellegű isteni munka volt az ApCsel 3-ban.
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Míg arról nincs semmiféle feljegyzés, hogy a történetben szereplő béna kitaszított
lett volna, mint például a leprások, az egészen biztos, hogy a társadalom perifériájára szorult csoportjához tartozott, akit kultúrája megvetett.17 Koldusként
ő is az elit kliensének számított, akik elhaladtak előtte, miközben a templomba
mentek. Több ember segítségére volt szükség, hogy kivigyék kolduló helyére (a
3:2-ben szereplő ige többesszámban van: „akit napról napra letettek a templmnak abba a kapujába…”)
A béna ember barátai tehát oda helyezték a béna embert a templom „Ékes” kapujába, ahol igen nagy volt a forgalom.18 Ennek az embernek az élete függött
azoktól az arisztokratáktól, akik tiszteletet kívántak kapni. Minden egyes alkalommal, amikor valaki egy pénzérmét adott neki, nyilvános tiszteletben részesült – a
béna ember viszont ennek a rendszernek a rabja volt, és nem volt számára kiút.
Azáltal, hogy patrónusokként adakoztak, saját tisztelet utáni vágyuk tartotta a béna
embert ebben a bebörtönzött állapotban. Az emberek elfogadták a sorsot, még
ha ez egyeseknek tiszteletet jelentett, másoknak pedig kegyetlenséget. Amikor
Péter és János a templom felé tartottak, mint a Szentlélektől megtelt újszövetségi
szolgálók, az élet első reménysugarát ajánlották fel a bénának – és egyben mindenkinek. Ez a gyógyítás ezzel konfrontációt szült, és a meglévő rendszert szándékozta megváltoztatni, hogy egy új közösségi kultúrát vezessen be, ahol minden
embernek egyenlő jogai vannak, és mindenkit megillethet a tisztelet.
Az evangélium hirdetése az újszövetségi korban valóságos szabadítással jár, ez az
üdvösség, valamint annak az eredményével, az örömmel. Ez gyakran gyógyítás
formájában jelent meg, ahogyan ezt az ApCsel 3-ban is láthatjuk, de akármilyen
formában is történt: mindig felemelte az adott embert az adott élethelyzetéből.
Az ilyen ember többé nem volt béna vagy perifériára szorult – az evangélium nem
csak megszabadította, de társadalmi helyzetén is emelt – az Isten országában.
Az evangélium bevonult a világ társadalmába, fenekestül felforgatta, és megingatta az emberek fölötti hatalmát. A 3. fejezet többi része ezt alá is támasztja – a
csoda ugyanis egyszerre idézett elő az emberekben csodálatot (vagyis nagyon felfigyeltek rá), és ellenállást. Az elit, a vallásos vagy világi emberek nem kaphatták
meg így többé az eddig nekik járó társadalmi/kulturális tiszteletet amiatt, hogy
már nem tudták kihasználni a tehetetlen embereket (mint amilyen a születésétől
fogva sánta ember is volt).
Az Isten országa viszont nem így működik. Nem reklámozza magát úgy, ahogy korának világi kultúrája (vagy a mai kultúra) tette, hogy saját agendájának érvényt
szerezzen. Az Isten országa a teljességet és a jót adja alattvalóinak – amely egy
másik mód a tiszteletre (az Isten országának más tiszteleti rendszere van, amit
dicsőségnek is nevezünk). Isten tiszteletet kap azáltal, hogy kiterjeszti üdvösségét
és teljességét (testi, szociális és lelki jólét) az emberekre – és nem az által, hogy
elnyomja őket.19
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A világ megközelítése változatlan volt, de az új exodusszal az (előzőleg még) béna
ember már énekelve dicsérte Istent, aki felemelte őt és nagy tisztességet szerzett neki. A béna ember megváltozott státusza megjelent az egyházban is: Isten
kultúrája volt ez, ahogyan az apostolok befogadták a meggyógyult embert. Nem
féltek megérinteni őt – ez volt a társadalmi befogadás jele is: ez történt, amikor a
gyógyítást követően először felemelték őt (3:7) Ekkor öröm töltötte be ezt az újjá
lett embert, és sétálva, szökellve, és Istent dícsérve kísérte tovább az apostolokat
(8. vers)
Figyeljük meg, hogy Isten természete felforgató jellegű. Viszont ezt nem politikai
értelemben teszi, vagy ártó, romboló módon – sokkal inkább a legnagyobb integritással végzi el a munkát. Ahelyett, hogy politikai vagy szociális problémaként
néztek volna a helyzetre (a korai keresztények nem szólhattak bele a kormányzásba), Péter és János a megfelelő megközelítést alkalmazták, mely az evangéliumra alapszik, és Isten szeretetében gyökerezik, melyet a perifériára szorultak felé
tanúsít. Ezt tették, még ha a hatalmat gyakorló templomi hatóságok fenyegetően
is léptek fel az evangélium hirdetésével szemben.
Továbbá, fontos megjegyezni, hogy Lukács nem ellenezte a szegények és elnyomottak segítését, és helyeselte az alamizsnát is. Az Ószövetség, a Júdaizmus, Jézus
és követői mind támogatták ezt a nagylelkű cselekedetet.20 Ha így figyeljük meg
ezt a csodát, az ApCsel 3-ban szereplő férfi meggyógyítása kiemeli, hogy az evangélium óriási – felfelé történő – változást hoz a perifériára szorultak és bűnösek
életében. Ez szöges ellentétben áll az adott kor vallási és kulturális helyzeteivel.21
A kereszténység kihívások elé állította a római és a judaista politikai, kulturális
és vallási rendszereket. Egyrészt, az uralmon lévő római rendszer befolyással
volt a zsidó hatóságokra. De sok idővel ezelőtt történt az, hogy Izrael bálványimádása miatt Isten Szelleme eltávozott a jeruzsálemi templomból. Az Ezékiel
8ff. ezt az „eltávozást” Ichabod-nak nevezi, vagyis az eltávozott dicsőségnek. Ez
a Lélek viszont visszatér egy nap – és egy új szövetségben, egy új templomban
ismét megjelenik. A Szentlélek visszatért a templomba az ApCsel 2-ben: de ekkor a templomot Isten megváltott emberei alkották (akik közé számított immár a
perifériáról felemelt, meggyógyított ember is), akik a Heródes és római kezek által
épített templom árnyékában imádkoztak, hogy megkapják a Szentlelket, és meg
is kapták.22. Egyfajta ellenálló cselekedet volt ez, amikor Isten meggyógyította
a sántát az újszövetségi korszakban, a templom belsejében, egy kapu tövében,
melyet „Ékes”-nek neveztek.
A szolgálati modell
Isten a társadalmi rendet aláaknázóan lépett fel Péteren keresztül, amikor meggyógyította a sánta embert, mégis tudott szólni az adott kultúrához. Péter megtagadta kora kulturális normáit, mert azok nem voltak képesek eltörölni az emberi
bűnt, és enyhíteni a szenvedést.
Abban az időben Péter egy metaforát használt, amelyen keresztül átadhatta az
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üzenetet: az új exodus az egyetlen megoldás a kor kulturális problémáira. Az
apostolok tudták, hogy foglalkozniuk kell a kultúrával, miközben kezelniük kell a
hibáit és bűneit is. A metaforában az apostolok az evangélium szolgálatába helyezték magukat. E metafora használata nekünk is megmutatja, mi is a fent említett
bróker vagy közvetítő alapvető szerepe.
Az ApCsel 3-ban az evangélium az az eszköz, amely által a bűnösök visszajutnak
Istenhez. Jézus, és az Ő munkája az, mely hidat alkot a bűnös világ és a szent Isten
között. Jézus az Evangéliumok Nagy Brókere. Mégis, az apostolok (és minden hívő)
is kisebb brókerek (közvetítők), amikor az evangéliumot hirdetik („Pénzünk nincs,
de Jézusunk igen!”). Ez áll az ügy szívében, és ettől lesz missziós gondolkodású az
Egyház.
Ez a gyógyító/megváltó esemény jól jellemzi Isten megváltó munkáját a világban,
mely az új szövetségből árad. Isten nem csupán engesztelést végez a bűnösökért,
de meg is szabadítja őket a bűn következményeitől. A feltámadt Úr és a Szentlélek
munkája valósította meg és irányította az újszövetség ezen új korszakát.
Ezen új korszak legfontosabb összetevője a Szentlélek. Őt leginkább a perifériára
szorultak, a betegek és az elnyomottak érdeklik. Ennek kellene lennie a legfontosabbnak a gyülekezeti vezetők fejében is mai poszt-keresztény korunkban és
azon túl is. Minden más előtt ezzel a ténnyel kell összehangolnunk teológiánkat
(meggyőződésünket) és gyakorlatunkat. Ahhoz, hogy egy 21. századi vezető/hívő
egyszerre lehessen megosztó és időszerű, ahhoz éleseszűnek kell lenni, és jó szellemi ítélőképességgel kell rendelkezni. Ez egy alapvető igazság, amely fokozatosan
növekedhet az életünkben; fontos tehát hozzá a sok képzés és készségfejlesztés,
és külön foglalkozni kell vele.
Mi a Szentlélek emberei vagyunk, és folyamatosan kell növekednünk szellemileg
az imádságon, böjtölésen és a Bibliaolvasáson keresztül. A szellemi növekedés
eredménye az, hogy a Szentlélekben élünk, és Ő vezet bennünket – hogy Lukács
szavaival éljünk, „megtelünk” Szentlélekkel. Mint vezetőknek, Istentől kell elvennünk, hogyan viszonyuljunk a világhoz, és az Ő segítségét kell kérnünk, hogy ki
tudjuk értékelni kultúránkat – mert az Isten országa (az Ő uralma) alapvetően
mindent felforgat.
Úgy kell bánnunk erőforrásainkkal, hogy azok a leghatékonyabban működhessenek
azok felé, akik közmegvetésnek vannak kitéve, akik periférikus helyzetben vannak,
és tele vannak fájdalommal. Az evangélium szívében ott áll a misszió; az üdvösség
lényege az, hogy minden ember eljusson rá és megszabaduljon.
Végül, az Isten embereinek egy olyan, Isten országa szerinti közösséget kell biztosítaniuk mások számára, ahol az igazság és igazságosság virágzik, ahol az emberek
bűnbocsánatra és elfogadásra találnak (a hangsúly a kapcsolatokon van), ahol az
emberek egyenlőek és ahol a szeretet és a gondoskodás munkálkodnak. Röviden,
a hívők közössége Isten folyamatos, mentőeszköze kell, hogy legyen, melyen
keresztül teljességre tudja juttatni a fájdalmakkal küszködő embereket.
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JEGYZETEK
1. Úgy vélem, hogy Lukács írta mind a Lukács evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit, és ez a két könyv
szorosan egymáshoz tartozik.
2. A Lukács/ApCsel-ben található szövetség számos helyen kapcsolódik Ábrahámhoz Lásd ApCsel 3:13 és
Lukács 1:72,73.
3. Ellentétben más műfajokkal (mint pl. a levél), a narratíva inkább bemutat, mint sem elmeséli a dolgokat.
4. A kifejezés két szóból áll: „jelek és csodák”.
5. Márk ezt teszi evangéliumának nyitóverseiben.
6. János evangéliuma kihangsúlyozza, hogy Jézus az Ézsaiás könyvében található „Én Vagyok”.
7. Két helyen eltértem a NIV fordítástól.
8. Az „új exodus”, a „száműzetés” stb. olyan kifejezések, melyek gyakran megtalálhatóak a tudományos szakirodalomban. Az új exodus nyelvezetével és hermeneutikájával kapcsolatban az ApCsel-ben, lásd David W.
Pao, Acts and the Isaianic New Exodus [„Az ApCsel és az ézsaiási Új Exodus” – a ford.] (J.C.B. Mohr, 2000;
reprinted by Grand Rapids: Baker Academic, 2002). Nagyon hasznos olvasmány még továbbá Rikki E. Watts,
Isaiah’s New Exodus in Mark [„Ézsaiás Új Exodusa a Márk evangéliumában”] (J.C.B. Mohr, 1997; reprinted by
Grand Rapids: Baker Academic, 2000).
9. Valójában, a vakokat és a sántákat a legtöbb esetben megvetették, kivéve néhány zsidó szövegben, ahol a
jócselekedetek kaptak hangsúlyt. Az ilyen emberek nyilvános megszégyenítése tilos volt. Cf. Mikeal C. Parsons,
“The Character of the Lame Man in Acts 3-4,” [„A sánta ember karaktere az ApCsel 3-4-ből”] Society of Biblical Literature [A bibliai irodalom társadalmai] 124/2 (2005): 305 and F. Scott Spencer,Acts (Sheffield: Sheffield
Academic Press, 1997), 45.
10. NIV. Más hasonló kifejezések gyakran láthatók együtt: A fent idézett szövegeken túl lásd még: Máté 11:5;
Lukács 7:22; 14:13,21; János 5:3; 8:7; 14:8. Az ApCsel látszólag a bénultságra helyezi a fókuszát: lásd 8:7 és
14:8.
11. NIV.
12. Lásd a „cwlos” szót a A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature,
3rd edition, rev., & ed. by Frederick W. Danker (Chicago: The University of Chicago Press, 2000), 1093. [Az
Újszövetség és más korai keresztény szakirodalom görög-angol lexikona]
13. Lásd a Máté 13:53–58 és Lukács 6:1–6 részeket külön-külön. Ez a két evangélium utal még Ézsaiásra más
helyeken is, de nem itt, és nem is ugyanúgy. Ettől függetlenül, a konklúzió ugyanaz. Lukács az, aki hangsúlyozza, hogy Jézus életén is szolgálatán ott nyugszik a Szentlélek jelenléte. Az, hogy az új exodus, mely Jézus, és a
Szentlélek erőteljes munkájára fókuszál, elérkezett, nagyon gyakran feltűnik az egész Újszövetségben.
14. NIV.
15. Egy ritkán használt határozói mellékmondat utal erre a konklúzióra. Mindössze kétszer szerepel az Újszövetségben, méghozzá a két, Lukács által írt könyvben: a Lukács 9:51-ben, valamint itt.
16. Lásd Gary Gilbert, “The List of Nations in Acts 2: Roman Propaganda [„az ApCsel 2-ben található nemzetek
listája: a római propaganda”] valamint a Lukan Response, Journal of Biblical Literature 121/3 (2002): 497–529.
Lásd még “Luke’s Geographical Propaganda, ApCsel 2:9–11 itt: http://markmoore.jesuspolitics.net/?p=23
(01/15/2010) később (2009) folytatja és megjegyzést tesz: „A hívők mindent felforgató hatása e világ országaiban az, mely aláaknázza Róma uralmát, és terjeszti Yahweh hírét. Ez a lista a Lukács evangéliumában egy
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róma-ellenes propaganda, mely a legnagyszerűbben emel szót a kenotikus politika mellett.”
17. Cf. Parsons, „A mozgáskorlátozottak, és bénák az ősi világban a megvetés és gúny tárgya voltak.” Lásd [„A
sánta ember karaktere az ApCsel 3-4-ből”] Society of Biblical Literature [A bibliai irodalom társadalmai] 124/2
(2005): 304.
18. A sánta szorult helyzete, illetve a kapu neve, ahol ül (Ékes-kapu) éles ellentétben állnak, mely hűen lejegyzi
a sánta ember társadalmi helyzetét, illetve az elit elnyomását.
19. A Szentírásban elég gyakran tekintik a tiszteletet dicsőségnek, illetve fordítva.
20. Lásd például a dolgok megosztását a következő versekben és fejezetekben, az ApCsel-ben és a Máté 25:31–
40-ben. Ezt a fajta gyógyítást az újszövetségi szöveg látszólag azoknak az embereknek tartja fönn, akik még
nem tartoznak Isten országához, de már készek arra, hogy befogadják azt (vagyis az üdvösséget), míg a szükségben szenvedő hívők számára folytonos gondoskodást biztosít.
21. A másik dolog, mellyel Lukács felborítja korának gondolkodásmódját, az a fiziognómia-használat (külsőből
való jellemkövetkeztetés – a ford.). Meg szeretné mutatni, hogy Isten senkit nem zár ki az Ő országából a kinézete alapján. Lásd
Parsons, “The Character of the Lame Man in Acts 3,4,” 295–312. A 299. oldalon Parsons külön megjegyzi:
„Lukács elutasítja annak a gondolatát, hogy bárkit is kizárjon ezen eszkatológiai közösség „társadalmi testéből”
a tényleges emberi test kinézetének, formájának alapján – ahogy azt a fiziognomisták tették volna. Négy olyan
szöveg van, ahol Lukács felveti a hagyományos értelemben vett fiziognómiát (Lukács 13 – a meggörnyedt
asszony; Lukács 19 – Zákeus története; ApCsel 3,4 – a sánta története; ApCsel 8. az etióp kincstárnok története), de csak azért, hogy aláássa annak filozófiáját. Senki sem marad ki az eszkatológiai közösségből fizikai
megjelenése alapján, és ez [sic] az üzenet az, amelyet Lukács tanítani szeretne a fiziognómiával kapcsolatban.
22. Cf. G.K. Beale, “The Descent of the Eschatological Temple in the Form of the Spirit at Pentecost: Part 1: The
Clearest Evidence,” Tyndale Bulletin 56.1 (2005): 73–102. [„Az eszkatológiai templom a Pünkösdkor leszállt
Szentlélek formájában érkezett meg: 1. rész: A legbiztosabb bizonyíték”]
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