
Új tömlı, egyetemes papság, tanítványság 
 

Ez az írás részlet a „Merre tovább gyülekezet” címő könyvbıl 
 

PDF formátumban letölthetı itt: Új tömlı, egyetemes papság, tanítványság 
 
 
 Pünkösdkor történt valami! A világ minden tájáról összegyőlt zsidók, kik látták 
azokat az embereket, akikre leszállt Isten szelleme; azt mondták, úgy néztek ki, mint 
akik édes bortól részegedtek meg. Csodálkoztak rajtuk, ahogy viselkedtek, és amiket 
cselekedtek. 
 
Az újbor másképpen viselkedik, mint az óbor. Az óborhoz jó a régi tömlı, de az 
újborhoz új tömlı kell. Az új tömlıt nem akármivel, hanem a Szentlélek erejével kell 
megtölteni. „El ne mozduljatok Jeruzsálembıl addig, amíg el nem küldöm rátok az 
Atya ígéretét ” ... „ és amikor a Szentlélek eljön rátok vesztek erıt, és lesztek nékem 
tanúim.” Az evangéliumot csak a Szentlélek erejével lehet hirdetni. Az újbort csak az 
új tömlı tudja befogadni, a régi tömlıt szétfeszíti. Isten Szelleme Pünkösdkor 
kitöltetett a földre és a tanítványok csoportja betöltekezett Szent Szellemmel és létrejött 
az Egyház. Testünk a Szentlélek temploma, és mi mint „élı kövek” beépülünk ebbe az 
Egyházba. 
 
Ahhoz, hogy Isten terve szerint dinamikusan, és egészséges test módon tudjon épülni 
az Egyház szükséges, hogy a Szentlélek ajándékai és a szolgálatok is biblikus módon 
mőködjenek. Ehhez a világból átvett, és az Egyházban ma is elterjedt merev szervezeti 
keretek („régi tömlı) nem alkalmas, hiszen „senki sem tölti az újbort régi tömlıkbe; 
mert különben az újbor megszakasztja a tömlıt, és a bor kiömöl, és a tömlık is 
elvesznek. Az újbort új tömlıkbe kell tölteni, és mind a kettı megmarad.”  (Márk 
2.22.) 
 
Haldokló „Egyház” el tud vegetálni régi keretek (régi tömlı) között, de az erıvel és 
hatalommal felruházott, tanítványok seregébıl álló kihívottak gyülekezetének új 
tömlıre (új keretekre) van szüksége, mert szétrepeszti a régit. A legkülönbözıbb 
nevekkel ellátott, egyszemélyi vezetéső keresztyén szervezetek egyik legnagyobb 
hibája, hogy 
 
- csak egy személy - pásztor, gyülekezet vezetı - az, akin keresztül Isten többnyire 
szól, mert különben a hivatalban álló vezetı kezébıl kicsúszik az irányítás, 
 
- az egyszemélyes pásztorlás kizárja, és lehetetlenné teszi az apostol mőködését, 
lezárva azt a csatornát, amelyen az apostol felügyeli a gyülekezetet, mert az a 
gyülekezet életébe való külsı beavatkozásnak minısülne. 
A Pünkösdkor létrejött Egyház az Újszövetség alapján jött létre, megszüntetve az 
Ószövetség idején szokásos gyakorlatot, a fıpapi rendszert. 
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Az Isten szerint való Egyházban 
 
- minden újjászületett hívı közvetlenül Isten által felszentelt, szolgáló pap, és nem 
passzív hallgató: 
 
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép 
vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbıl az İ csodálatos 
világosságára hívott el titeket.”   (1 Péter 2.9.) 
 
"Mikor egybegyőltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, 
magyarázata. Mindezek épülésre legyenek.”   (1 Kor.14.26.) 
 
- minden hívı az elsı kiküldött tanítványok hatalmával rendelkezik. 
 
Isten elsısorban nem mennyiségi, hanem minıségi szemlélető. Ezt példázza Gedeon 
csapata is. Nem gyülekezeti nyilvántartásban szereplı gyülekezeti tagokra van 
szüksége az Egyháznak, hanem arra, hogy „tegyetek tanítványokká minden népeket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, hogy megtartsák mindazt, amire én 
tanítottalak benneteket.” 
 
Mi volt az, amire Jézus megtanította, és a Szentlélek által ma is megtanítja a 
tanítványokat? Mi volt, és kell, hogy legyen ma is az a hatalom, amellyel Jézus a 
tanítványokat (elıször a 12-t, majd a 70-et) felruházta, és a fenti ige alapján bennünket 
is felruház? 
 
A tanítványok hatalma - Jézus nevében - azóta sem változott, mert tudjuk, hogy „Jézus 
tegnap, ma és örökké ugyanaz”. Ez a hatalom: betegek gyógyítása, halottak 
feltámasztása és démonok kiőzése. 
 
Az a 120 tanítvány, aki Jézus halála után együtt imádkozott a felházban Pünkösd után 
a Szentlélek erejével felruházva egy emberöltı alatt felforgatta a világot. Erre az erıre 
és hatalomra van ma is szükség minden hívı életében, hogy az evangélium úgy tudjon 
terjedni, ahogyan azt Jézus a missziós parancsban ránk hagyta. A hívık hitben és 
ismeretben való növekedésének célja a tanítvánnyá válás. 
 
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: 
 
- az én nevemben ördögöket őznek, 
 
- új nyelveken szólnak, 
 
- kígyókat vesznek fel, 
 
- és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik, 
 
- betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak. 
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Fel kell ismerni, hogy a mai „fıpapok” által a gyülekezetnek bemutatott egyszemélyes 
szolgálatok, esetenként áldozatok, ószövetségi minták. Isten azért rendelte az 
Újszövetség - a Szentlélek kitöltetésének - idıszakában az apostoli, prófétai stb. 
szolgálatokat, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra. Isten Egyháza nem passzív 
gyülekezeti tagokból áll, akik felé állandóan szolgálnak, hanem tanítványokból, akik a 
kapott kegyelmi ajándékaik mértéke szerint szolgálnak, kivétel nélkül.  
 
A lelkileg sérült gyülekezeti tagok helyreállítása fontos feladat, de a tagok túlzott lelki 
gondozása, a lelki ember megerısödéséhez vezethet, ami érzelmileg kötıdı, lelki 
keresztyéneket nevel. Szellemileg szabad, érett keresztyénekre, tanítványokra van 
szüksége ma is az Egyháznak. 
 
 
Abonyi Sándor 
 


