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Egyedül az Igére támaszkodjunk a következıkben is félretéve minden korábbi 
beidegzıdést és hagyományt. Sok helyen mőködnek a világon a Szentlélek 
ajándékai, és sokszor nagyon is látványos módon, de miért vannak mégis 
torzulások? Az Efézus 4.11-12-ben ezt olvassuk: 
 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul; a szentek tökéletesítése 
céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére.” 
 
A Szentlélek ajándékainak helyes mőködése kapcsán ír Pál apostol az 1 Kor. 12.12-
28. igeszakaszban szintén a szolgálatokról, mint a test szükséges tagjairól. 
 
„Mert miképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan 
vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.... Most pedig az Isten elhelyezte a 
tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. ... Nem mondhatja pedig a 
szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábnak: Nem kelletek 
nékem... Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak 
egymásért a tagok ...Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. És pedig 
némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban elıször apostolokul, másodszor 
prófétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévı erıket, azután gyógyításnak 
ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. ” 

 
Apostoli és prófétai szolgálatok fontossága 

 
Az apostoli és a prófétai szolgálatokat nem véletlenül sorolja Pál apostol az elsık 
között, mert ezek fontosságát és helyét az egyházban az egyház alapköveinek tekinti. 
 
„Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkı 
maga Jézus Krisztus. Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, növekedik 
szent templommá az Úrban.”    (Efézus 2. 20-21.) 
 
Feltételezhetjük, hogy Pál, mint apostol ezt bizonyára jól látta a Szentlélek által.  
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Mikorra és miért adattak ezek a szolgálatok? 
 
„Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az İ megismerésének 
egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedı kornak mértékére,  
hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és a tanításnak akármi 
szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság 
által; hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestıl fogva növekedjünk 
abban, aki a fej, a Krisztusban; akibıl az egész test, szép renddel egyberakatván és 
egybeszerkesztvén az İ segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak 
mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga 
fölépítésére szeretetben.”   (Efézus 4.13-16.) 
 
Láthatjuk tehát az egyház építése szempontjából - mint a Szentlélek ajándékainak 
mőködési csatornái - mennyire fontos, hogy a biblikus szolgálatok mindegyike a 
maga mértéke szerint mőködjön. 
 
Milyen az egyház helyzete ma? Mőködnek-e a biblikus szolgálatok és helyén 
vannak-e azok? Azokban a gyülekezetekben, ahol láthatóan mőködnek a Szentlélek 
ajándékai, többnyire Istennek egy-egy nagy szolgáján keresztül mőködnek hatalmas 
erıvel. (A Nílus áldás volt Egyiptom számára akkor is, amikor kiöntött, és 
igyekeztek azt kihasználni, de azzal együtt idınként zavarokat, károkat is okozott. 
Nagy áldássá akkor vált igazán, mikor az öntözı csatornák kialakításával 
szabályozták a folyását.) 
 

A szolgálatok kiegészítik egymást 
 
„Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy fej a lábnak: 
Nem kelletek nékem. …. „Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról 
gondoskodjanak egymásért a tagok ...”   (1 Kor. 12.21., 25.) 
 
Nézzük most meg a helyi gyülekezetek vezetése mellett a másik igen fontos kérdést, 
hogy mit ír a Biblia több helyi gyülekezet felügyeletérıl. Olvassuk el figyelmesen az 
Apostolok cselekedeteit és Pál leveleit. 
 
Azok a gyülekezetek, amelyek Pál apostol felügyelete alá tartoztak egy apostoli 
körzetnek tekinthetık. Lásd a mellékelt bibliai modellt. Több helyi gyülekezet 
„felügyelete”, a Biblia szerint, egy apostoli csoportnak a feladata, mint ahogyan azt 
nagyon jól látjuk Pál apostol körül kialakult munkacsoport esetén. (Pál, Silás, 
Timótheus, Titus, Márk stb.) 
 
 



 3 

 

 
 
 
 



 4 

Látjuk tehát, hogy  
 
- egyrészt a helyi gyülekezetek az alapok lerakása, valamint a vének kijelölése után 

a vének felügyelete alatt mőködnek, 
 
- másrészt viszont több helyi gyülekezet felügyeletét, építését egy apostoli csoport 

látja el. 
 

Az apostoli csoport feladata 

 
 
A Bibliát tanulmányozva láthatjuk, hogy egy apostoli csoport feladata a következı: 
 
- új gyülekezetek létrehozása (evangelizálás, igei alapok lerakása) lásd: Pál 

evangelizációs körútjai, több hónapos tartózkodás egy-egy gyülekezetben, 
  
- a helyi gyülekezetek véneinek kijelölése (Titus 1.5.), 
 
- az evangélium, a tanítások tisztasága feletti ırködés, szellemi iránymutatás és 

eligazítás kritikus kérdésekben  (Pál apostol gyülekezeteknek írt levelei) 
 
- a helyi gyülekezetekben hiánypótló szolgálatok betöltése, (pl. intés, tanítás, 

evangelizálás) 
 
Az apostoli felügyelet módja: 
 
- nincs állandó székhely (a szolgálók utaznak a gyülekezetekhez és nem fordítva) 
- személyes látogatások, szolgálók kiküldése, visszahívása 
- helyi gyülekezeteknek írt apostoli levelek  
- személyes levelek szolgáló munkatársaknak 
  (Pál levele Titushoz, Timótheushoz)   
 
Nézzük most meg, kik azok, akik a Biblia szerint a gyülekezetek építésében, tehát az 
apostoli csoport munkájában olyan nagy szerepet játszanak. 
 

Biblikus szolgálatok és azok jellemzıi 

 
Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levélében, mint azt már korábban 
megvizsgáltuk, a következıket olvashatjuk: 
 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul; a szentek tökéletesítése 
céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére; ...akibıl az egész test, 
szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztvén az İ segedelmének minden 
kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a 
testnek növekedését a maga felépítésére szeretetben. ”   (Efézus 4.11-16.)  
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A Biblia többféle szolgálatról beszél, amelyek a gyülekezetek építését szolgálják, 
amelyek a következık: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. 
 
Szomorú, hogy ezek a biblikus szolgálatok ma alig lelhetık fel és csodálkozunk, 
hogy nem úgy épül az Egyház, ahogyan kellene. 
 
Mi jellemzı ma ezekre a szolgálatokra? Ma, mint egy látványos, sikeres szolgálat 
mőködik az evangélista szolgálat az egész világon. A „pásztori szolgálat” többnyire, 
mint egyszemélyi gyülekezetvezetı terjedt el sok helyen, elcsökevényesítve ez által 
a helyi gyülekezetek vezetésében kulcsponti szerepet játszó vének (presbiterek) 
szolgálatát. Esetenként találkozunk gyülekezetektıl független tanítókkal esetleg 
prófétákkal, de apostolnak - talán álszerénységbıl - kevesen merik magukat nevezni. 
A Bibliában található apostolok a legnagyobb természetességgel nevezik magukat 
annak amik, de ezzel együtt Pálnak is bizonygatnia kellett, hogy ı valóban apostol. 
A legnagyobb gond talán az, hogy mintha elfelejtkeztünk volna róla, hogy az 
apostoli szolgálat ma is létezik. Pásztori leveleket szokás emlegetni az apostoli 
levelek helyett is. A modern teológia számőzte az apostolt a mai Egyházból. Sajnos 
az a szomorú helyzet állt elı, hogy az egyszemélyi vezetésre épülı pásztori 
rendszerben az apostol számára nem maradt szolgálati tér. Pedig az, hogy „Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” arra is vonatkozik, hogy İ ma is ad 
minden szolgálatot, beleértve az apostolt is. 
 
Nagyon fontos lenne, hogy az Egyházban ma tapasztalható torz állapot 
felszámolható legyen, hogy ismerjük fel, nevezzük a nevén, és a Bibliában leírt 
tartalommal kezdjenek mőködni ezek a szolgálatok. 
 
Ne felejtsük el, hogy az Egyház az apostolok és próféták alapkövén épül, és nem a 
pásztorok és evangélisták szolgálatán alapul. A legfontosabb az, hogy a helyi 
gyülekezetek biblikus módon, presbiterek felügyeletével mőködjenek föléjük rendelt 
vezetı (pásztor) nélkül, és a Krisztus Egyházának építése szempontjából váljon 
nyilvánvalóvá, hogy kik az apostolok, a próféták, a pásztorok, az evangélisták és a 
tanítók. Nagyon fontos, hogy felismerjük a biblikus szolgálatokat. Ehhez tekintsük 
át röviden a különbözı biblikus szolgálatok jellemzıit: 
 

Az apostol 

(követ, küldött, „misszionárius”) 
 
Feladata: Minden szolgálati ajándékot magába foglal.  (1Kor.3.10., Ef. 2.20.) 
 
- képesség gyülekezetek alapítására (1 Kor. 9.2.), 
- gyülekezetek alapjainak lerakása, 
- az általa alapított gyülekezetek szellemi felvigyázója a vénekkel együtt. 
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A próféta 

(látó, írásmagyarázó, ırálló, intı) 

 
Feladata: Szent Szellem által közölt dolgokat szól!   (2 Pét. 1.21., Jak. 5.10.) 

 
- a jelenre, és a jövıre  
- személyekre, és történelmi eseményekre vonatkozóan, 
- kijelentései, látomásai vannak, amit meg kell ítélni 

(az ószövetségi és újszövetségi próféta státusza különbözı!), 
- nem diktatórikus vezetı, inkább tanácsadó, 
- nem kap mindenre kijelentést (nem jós!), 
- prófétai szolgálat több mint prófétálás 

(feladata nemcsak ismeret közlése, hanem sokszor kellemetlenséggel járó, 
esetenként veszélyes megbízások végrehajtása). 

 
Evangélista (prédikátor) 

 
Feladata: a jó hír küldöttje 
 
- a megtérés, az üdvösség hirdetése, 
- Jézust prédikálja bármely igébıl kiindulva, 
- közvetlen felkenetése van Istentıl (lásd Filep), 
- a csodatévı erık és a gyógyítás ajándékával rendelkezik, 
- az egyént döntésre (megtérésre) tudja vezetni, 
- többnyire ı meríti be a megtérteket, 
- nem tud viszont gyülekezetet alapítani, ezért szüksége van másokra. 
 

Pásztor 

(vén, püspök, presbiter, elöljáró) 

 
Feladata: a nyáj gondviselése 
 
- felvigyázók (felügyeletet gyakorolnak a nyáj felett), 
- példaképei a nyájnak, 
- a gyülekezet munkájának felügyelete,  
- intés, szolgálat a betegek felé. 
 

Tanító 

 
Feladata: táplálás (öntözés) 
 
- Istentıl felkenetése van, nem „száraz ”, 
- sokszor más szolgálattal együtt mőködik, 
- készség a tanulásra (értelem alázatossága). 
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A szolgálatba állás feltételei 
 

- Isteni elhívás, elhívás felismerése 
(szellemünkben való meggyızıdés, Isten szól az ember szelleméhez álom, 
látomás, kijelentés által), 

- visszaigazolás mások kijelentése által, 
- szolgálati ajándékokkal való felruházás, 
- hőség az elhíváshoz (odaszentelés), 
- engedelmesség Isten akaratának. 

 
Fontos, hogy minden szolgáló a saját szolgálatában és a saját mértéke szerint 
munkálkodjon. Ha hiszünk az Igének, akkor ezek a szolgálatok mőködnek ma is, 
legfeljebb valamilyen eltorzult formában és nem nevezzük azokat a nevén.  
 
Felvetıdik a kérdés, hogy van-e garancia arra, hogy az apostolok és vének 
felügyelete mellett nem távozik el a Szentlélek a gyülekezetbıl, vagy egyes 
elöljárók nem esnek-e ki a Szentlélek vezetésébıl? Erre garancia NINCS, de ebben 
az esetben is megmutatkozik Isten bölcsessége, amikor a Szentlélek által több 
személyen keresztül akarja Isten vezetni az ı népét. 
 
„Ezt pedig tudtotokra adván, nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral 
győltök egybe. Mert elıször is, mikor egybegyőltök a gyülekezetben, hallom, hogy 
szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. Mert szükség, hogy 
szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti 
köztetek.”    ( 1 Kor. 11.17-19.) 
 
Mit jelent ez? Azt, hogy a Szentlélek vezetése alól kiesett és oda visszakerülni nem 
tudó vének az ıket emberi módon pártoló tagokkal együtt szakadjanak le az élı 
részrıl. Ha már csak kárnak tudnak összegyőlni, akkor inkább szakadjanak szét. Így 
az élı rész tovább élhet, a halott rész pedig nem akadályozza az élıt. Ez Isten 
bölcsessége. Istennek halott gyülekezetre, amelyben nincs ott a Szentlélek - és Isten 
neve alatt a hívıket üldözik - nincs szüksége. Az ilyen rosszabb, mintha nem lenne. 
A szakadások, amit mi emberileg sajnálatos eseménynek gondolunk, és mindenáron 
megakadályozni igyekszünk, az Isten üdvtervének része, és adott esetben szükséges 
jó, aminek be kell következnie, mert csak így maradhat fenn az evangéliumot 
továbbadni képes élı gyülekezet. 
 

Hamis szolgálatok 

 
Ha vannak Biblikus szolgálatok, akkor vannak hamis szolgálatok is. Melyek ezek a 
szolgálatok: 
 

- pásztor, mint egy helyi gyülekezet egyszemélyi vezetıje 
- vezetı-lelkész, aki „fıpásztor”, több pásztor fölött  lévı vezetı  
- lelki-gondozó 
- szabadító szolgálat stb. 
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Az elsı hamis szolgálat a korábban részletesen tárgyalt vének általi helyi 
gyülekezetvezetés, második hamis szolgálat pedig az apostol eltorzult, nem Biblikus 
formája. 
 
A lelki-gondozó és szabadító szolgálat pedig egy „csökkentett hatáskörrel mőködı 
tanítvány” szolgálatának felelnek meg. 
 
Mi a baj ezekkel a szolgálatokkal? A lelki-gondozó a lelki embert erısíti, ami egy 
bizonyos mértékig lehet helyes, mert erıs lélek szükséges erıs szellemi terhek 
elhordozásához, de ennek túlhangsúlyozása, lelki keresztyének kialakulásához vezet. 
 
A szabadítás jó dolog és igei, de önálló szolgálat rangjára emelése túlhangsúlyozás 
hibáját eredményezi. Akinek ilyen „szolgálata” van, az ott is ördögöt lát, ahol nem 
kellene és ez egy idı után személyiség zavarhoz vezethet és neki lesz szüksége 
szabadításra. 
 
Hiba önmagában az, hogy olyan „szolgálatok” alakulnak ki és olyan nevekkel látjuk 
el, ami a Bibliában nem létezik. Így az Ige nem válik érthetıvé számunkra és 
eltorzulnak a Biblikus szolgálatok. 
 
Ilyen értelemben nem kell ragaszkodnunk az Igéhez? Honnan van bátorságunk más 
szolgálatokat kitalálni, mint amirıl az Ige ír! Az itt nem részletezett egyéb 
szolgálatok (segítı, könyörülı, adakozó stb.) szintén a tanítványok hatalmával kell, 
hogy rendelkezzenek. 

 
- § - 

 
 

A könyv teljes terjedelemben elérhetı itt: Merre tovább gyülekezet 
 
 
Abonyi Sándor 


