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AZ ELÖLJÁRÓK FELADATA, FELELŐSSÉGE KRISZTUS GYÜLEKEZETÉBEN – DIRICZI TIBOR  

ELŐSZÓ 
 
Ennek az írásnak keletkezését nagyban befolyásolta az elmúlt mintegy harminc 

éves megtapasztalásom, melynek nagy részét a Nazarénus gyülekezetben szereztem.  
Miután onnan akaratom ellenére kikerültem, más közösségekkel, azok vezetőivel kerül-
tem kapcsolatba, így mélyebben láthattam bele életükbe, gyakorlatukba. Több könyvet 
és írást is írtam melyek sokakhoz eljutottak, és visszajelzésük tovább mélyítette látáso-
mat a gyülekezeti élet területén. 

A nazarénus egyház történelmébe is elmélyedtem, de az általános egyháztörténel-
met is tanulmányoztam, mely sok mindenre rányitotta a szememet, és alapot szolgálta-
tott a jelenlegi keresztyénség valósabb megismerésére. 

Végül, de nem utolsó sorban a Biblia olvasása is helyrerakott bennem nagyon sok 
dolgot ennek az írásnak a témájával kapcsolatosan. Azért tettem a Biblia ismeretét a vé-
gére, mert előbb a jelenségeket szemléltem, a gyülekezetek életében végbemenő válto-
zásokat; majd ezek következtében ismertem fel azt, hogy maga az Ige is nagyon világo-
san megfogalmazza az okokat, illetve azt, hogy miként kellene egy gyülekezetnek élnie. 

Hogy ennek ellenére a Bibliát ismerő mai keresztyén társadalom miért nem teszi 
úgy, az egy külön téma lenne, melyet mindenesetre szeretnék érinteni a következő olda-
lakon. 

Egy beismeréssel okvetlen tartozom mindjárt az elején. Látva az egyházban való 
visszaéléseket, kezdtem azt gondolni, hogy nincs szükség elöljárókra, gyülekezeti fegye-
lemre, intésre vagy kizárásra. Úgy jártam, mint az az ember, aki rossz házasságokat is-
merve arra a következtetésre jut, hogy a házasság nem jó.  

Isten meggyőzött arról, hogy mégis az volt a jó, ahogy régen gyakorolták a gyüleke-
zeti életet, és amely teljességgel meg is egyezett az Igével.  

A következő oldalakon leírt felelősség terhel engem is a tekintetben, hogy nem 
hallgathatok megalkuvással a keresztyénségbe belopódzott tévtanításokról és gyakorla-
tokról.  
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ALAPVETÉSEK 
 
Amikor egy szakmát tanítanak, először mindig azokat az alapokat tanítják meg, 

amire felépül az egész szakma. Ezért kell fizikát vagy matematikát tanulni, mert ezekben 
lehet megismerni azokat a törvényszerűségeket, amiken alapul később a szakma. Ezen 
alapok nélkül nem lehet megérteni a részleteket, nem érthető a gyakorlat sem. 

Nincs ez másképpen a szellemi területen sem. Az egész keresztyén élet vakvágány-
ra fut, ha nem értjük meg azokat az alapokat, melyek meghatározzák az egyén és a gyü-
lekezet életét, gyakorlatát. 

Ezeket nagyon tömören szeretnénk megfogalmazni, melyekre épül azután az egész 
írás. 

 
A világ a jónak és gonosznak harcáról szól. A gonosznak az önzés a gyökere, min-

den ebből táplálkozik. A jónak ezzel szemben az önzetlenség, és minden gyakorlati meg-
nyilvánulásának ez az alapja. 

A gonoszt a Sátán és az ő szolgái képviselik ebben a világban, míg a jót Krisztus és 
az Ő gyülekezete. Bár mindkettő szellemi valóság, mégis fizikálisan érzékelhető meg-
nyilvánulásai vannak, mivel mindkettő az emberek által válik megtapasztalhatóvá. 

A világ eme örök harcában a jónak győzelme lesz nyilvánvaló, mégpedig azáltal, 
hogy a Gyülekezet képviseli a helyreállást abból a bukásból, amit a Sátán idézett elő.  

A Gyülekezet feladata tehát az isteni rendnek, a jónak kiábrázolása ebben a világ-
ban. Ez csak úgy lehetséges, ha tökéletesen képviseli Isten országát. Ezért vannak olyan 
lelki munkások, akik mindent megtesznek azért, hogy Isten akarata szerint építsék az 
Egyházat, hogy Krisztus megjelenéséig egy teljesen tiszta, szeplőtlen szüzet állíthassa-
nak Ő elé. Ebben a munkában a legkisebb megalkuvás is súlyos bűn, mert Jézusnak drága 
vérén megváltott népe ellen történik az. 

Törvényszerűség, hogy a bűn következménye a halál. Ezért a gyülekezet feladata a 
bűn megítélése, a sötétség és a világosság szétválasztása. Ez az ítélet a bűnök megvallá-
sát eredményezi, így Isten megbocsátja azokat és Jézus Krisztus vére megtisztítja a bű-
nöst. Ez a megtisztítás nem csak a bűnök bocsánatát jelenti, hanem azt is, hogy az ember 
megtisztul régi természetétől. 

Fel kell hívni a figyelmet egy ügyesen álcázott hamis szellemiségre, mely átjárja ko-
runkat. Ennek a szellemiségnek mindent átható tanítása az, hogy az embernek semmit 
sem kell tennie üdvösségéért, hanem mindent Krisztus tett meg. Az Úr Jézus tanítása ezt 
alapvetően megcáfolja, amikor követésének feltételét az önmegtagadásban, keresztvise-
lésben és az önmaga életének elvesztésében határozza meg. Csak ezáltal valósulhat meg 
az emberben a régi természet halála és az új teremtés.  

Izrael kijött Egyiptomból (a bűn rabságából) de engedetlensége miatt nem ment be 
az ígéret földjébe (Isten országa). A bűneinek bocsánata senkinek nem használ semmit, 
ha megmarad régi, bűnös természetében, és nem válik egyre inkább hasonlóvá Krisztus-
hoz, míg el nem jut a tökéletesség állapotára (Máté 5: 48; Ef. 5: 27; Fil: 1: 10). 

A Sátán célja éppen az, hogy ezt meghiúsítsa. Azt tanítja, hogy aki hisz Jézusban, de 
mégis vétkezik, annak a bűn hatástalan marad. 

Krisztus ellenben azt tanítja, hogy aki hisz Őbenne, annak egyre inkább győzelmes 
élete lesz a bűn fölött, ezért nem árt neki a halál. 

A Sátán megpróbálja meggyőzni a hívőket arról, hogy a világ nincs rossz hatással 
rájuk; a Szent Lélek ellenben arra tanít, hogy a világ a Sátán kezében van, és éppen az a 
célja, hogy annak hatásával hiúsítsa meg az ember megszentelődését. 
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Ebből következik, hogy a világ (hírnév, pénz, média, múlandó örömök) meggátolja 
azt, hogy a hívő ember, illetve a gyülekezet eljusson a tökéletességre. Ezért igyekszik a 
Sátán olyan elfoglaltságokat adni a hívőknek, amik egyrészt elveszik az időt attól, hogy a 
szüntelen imádkozás és az Ige általi megtisztulás által jusson el a tökéletességre, más-
részt a keresztyéni jellemet rombolják ördögi hatásukkal. Ebben óriási eszköze modern 
korunkban a technika, a média. 

Ha mindezt megértjük, az is világossá válik előttünk, miért kell a gyülekezetnek el-
határolódnia a világtól és annak romboló hatásától, és miért kell az őrállóknak mindent 
megtenniük azért, hogy a Gyülekezet eljusson a tökéletes állapotra. A tét óriási, ezért a 
legkisebb megalkuvás sem lehetséges. Minden eszközt ennek a célnak kell aláren-
delni. 

Ehhez szükséges a világos látás.  
 
 

VILÁGOS LÁTÁS 
 
Bár látszólag nem tartozik az írás témájához, egy alapvető igazságot kell tisztázni. 

Azt, hogy Isten Igéjét, és abban kinyilatkoztatott akaratát miként értheti meg a halandó 
ember. Az ehhez való kulcsot is a Szent Írás adja meg.  

Az Igét nem lehet sem az értelem útján, sem az érzelmek módján megérteni (1. Kor 
2: 14), ebből kifolyólag semmit nem ér sem a tanulás, sem érzelmi ráhatás, ha nem maga 
Isten nyitja meg az ember szellemét arra, hogy érthesse Isten országának dolgait. Ehhez 
pedig tiszta, alázatos, gyermekies lelkület kell, amely teljes hittel fogadja Isten Igéjét és 
nem logikus érvekkel próbálja azt értelmezni vagy cáfolni (Máté 11: 25). 

Ahhoz, hogy valaki érthesse az Igét, arra van szükség, hogy akarja is azt tenni, 
amit abból megért (János 7: 17). Tehát a tiszta látás nem képesség, hanem engedelmes-
ség kérdése (János 14: 21).  

Ez a lelkület a kulcsa az Ő akaratának megértéséhez. Aki saját akaratát nem hajlan-
dó letenni és úgy keresni az Atya akaratát, annak nem csupán homályos marad az Ige, 
hanem pontosan azt érti belőle, amit tenni akar. Ha valaki felismer egy igei igazságot, 
de nem engedelmeskedik neki, az elzárja maga elől a kijelentést. Ez a tévelygés 
gyökere. 

Nézzünk néhány példát erre. A Királyok 1. könyvének 22. részében olvashatjuk azt 
a történetet, amikor Akháb és Josafát királyok Rámoth Gileádot vissza akarják foglalni 
Siriától. Tudni akarták, hogy Isten sikeressé teszi-e vállalkozásukat, ezért megkérdezték 
a hamis prófétákat. Négyszáz hamis próféta biztatta a királyt, hogy bátran menjen, mert 
az Úr sikeressé teszi őket. Ezek a próféták tudták, hogy a király feltett szándéka a város 
visszaszerzése, ezért mindnyájan azt mondták neki, amit hallani akart. Ekkor hívatta 
Mikeást, akit gyűlölt, mert mindig rosszat jövendölt neki. Mikeás pontosan azt mondta 
neki, amit a hamis próféták, amit hallani akart. És itt következett a döbbenetes jelenség: 
Akháb nagyon jól tudta, hogy mi a valóság, mert felismerte, hogy nem az a valóság, 
amit Mikeás mondott neki. Így szólt hozzá: „Nem meg mondtam neked, hogy az igaznál 
egyebet ne mondj nekem?” A király a szíve mélyén tudta azt, hogy mi az Isten akarata. 

Ha valaki nem akar engedni az Igének, annak az Ige is azt fogja mondani, 
amit hallani akar. Maga Isten fogja küldeni és felszabadítani őt arra, amit tenni akar, 
mint ahogy Jézus is mondta Júdásnak, hogy amit akar, menjen és hamar cselekedje. 
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Bálám hasonlóan járt, amikor ismerve Isten akaratát, alkudozott vele, mert nem 
tetszett neki az, amit mondott, és ő annak az ellenkezőjét akarta hallani és tenni. Így ma-
ga Isten küldte őt, hogy menjen azon az úton, amit Ő maga veszedelmes útnak nevezett 
(4. Mózes 22: 32).  

Ahhoz, hogy valaki Isten akaratát megérthesse, akár saját életére vonatkozóan, 
akár a gyülekezetre vonatkozóan, el kell magát tökélnie, hogy bármi legyen is az, 
bármibe kerüljön is az neki, azt akarja tenni. Ehhez hit kell, hogy az Ő Lelkének ere-
jével képes lesz megtenni azt, és hit kell ahhoz, hogy akkor is az lesz a jobb út, amit Isten 
mond, mint az, amit ő maga szeretne, ha a sajátja könnyebb, ésszerűbbnek tűnő vagy 
éppen humánusabb lenne is. Ehhez a második úthoz bőven találunk manapság olyan 
tanítókat, mint amilyen Akháb négyszáz hamis prófétája volt, és abból van nagyon kevés, 
aki Mikeásként szembe mer szállni ővelük, és nem Akháb fülének tetsző zenét játszik. 

Az embereknek tetsző megoldást a humanizmus, az Isten elleni lázadás kívánatos 
gyümölcse hozta meg. 

 

A HUMANIZMUS HATÁSA 
 
Mielőtt rátérünk a tárgyra, szükséges foglalkozni egy olyan dologgal, ami legna-

gyobb mértékben befolyásolta a gyülekezetek életét. 
A világ az Isten által teremtett rend szerint működik jól. Legyen szó a családról, a 

házasságról vagy a társadalmi életről, minden területen létezik egy isteni rend, amely az 
ember számára a legnagyobb biztonságot és boldogságot nyújtja.  

A Sátán ezt a rendet mindig megkérdőjelezte, elkezdve az Éden kert tiltott fájával. 
Teszi ezt a fent felsorolt területeken is, amikor egy „jobb, humánusabb és ésszerűbb” 
megoldást kínál annál, amit Isten kijelentett. Ez a humanizmus. 

Ez a szemlélet elavulttá tette a feleségek engedelmességét férjük iránt, és egy sok-
kal humánusabb rendet állított fel, az egyenjogúságot. Egy sor ebből következő mozza-
nat útján eljuttatta az emberiséget oda, hogy soha ennyi rossz házasság és válás nem volt 
a világban, mint most. Végül megkérdőjelezi a házasság szentségét is egy férfi és egy nő 
közt, és a személyi szabadság értelmében a liberális társadalmak engedélyezik az egy-
neműek házasságát. Ez tovább folytatódik a gender elméletben, mely szerint mindenki 
eldöntheti magáról, hogy férfi vagy éppen nő akar-e lenni. Mindez elkezdődött sok évti-
zede a nemek közti különbség jeleinek eltörlésével (uniszex öltözet, nők rövid, férfias 
hajviselete, munkaköri szerepek stb.), és mára ez az istenellenes, lázadó gender elmélet 
kezd egyre inkább elterjedni. Mindez azért, mert az ember megkérdőjelezte Teremtője 
szavát, akaratát. 

Hasonló a helyzet a családban, a gyermeknevelésben, az oktatásban is. A gyerme-
kek fenyítését – ellentétben a bibliai tanítással – nem tartja humánusnak, éppen ezért 
elfogadhatónak. Mára sok országban büntetik is azt, aki gyermekét fenyíti. A következ-
ménye ennek is világossá kezd válni: egy féktelen, teljesen szabadosan felnövekvő nem-
zedék, akik a társadalomkutatók számára komoly aggodalmat jelentenek a jövőt illető-
leg.  

A humanizmus szele a gyülekezeteket sem kerülte el. A fegyelmezés, a kizárás, az 
Igének való feltétel nélküli engedelmesség elvárása divatját múlt jelenségek lettek még 
az evangéliumi gyülekezetekben is. Helyette egy sokkal humánusabb, megengedőbb, az 
egyén abszolút szabadságát tiszteletben tartó rendszer épült ki. Természetesen ehhez 
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számtalan igehelyet kell figyelmen kívül hagyni, mert a modern istenképbe ezek nem 
férnek bele. 

Ez elmegy odáig, hogy az Ószövetség Istenét nem azonosítják az Újszövetség Iste-
nével. Míg az első egy kegyetlen, vérszomjas Isten, addig a második egy szerető, kegyel-
mes édesapa. 

Akit nem fertőzött meg ez a szellem, az tudja, hogy a humanizmus az emberiség 
legnagyobb ellensége, mely minden szeretetet nélkülöz. A Sátán eszköze, aki gyűlöli 
az embereket és mindent megtesz azért, hogy a veszedelembe taszítsa őket. Ehhez kitű-
nő kelléke a humanizmus. 

A humanizmus szemszögéből nézve a jelen írás is nagyon kemény. De felteszem a 
kérdést, hogy miként lehet a humanizmus nézőpontjából megmagyarázni azt, hogy meg 
kellett kövezni az engedetlen gyermeket; vagy azt a feleséget, aki férjét bálványszolgá-
latra akarta indítani, saját férjének kellett megölnie? Hogy lehet ennek fényében megér-
teni azt, hogy egész népeket kellett kiirtani Isten parancsára? 

A humanizmus szellemétől megfertőzött egyház saját maga ellensége, miközben 
sutba dobja a Biblia tanítását a szentségről, a gyülekezeti fegyelemről és a gyülekezet 
iránti engedelmességről, és helyette egy „élhetőbb” utat kínál. Ezt az élhető utat járja ma 
a keresztyénség legnagyobb része. Ebben az írásban ebbe szeretnénk egy kicsit mélyeb-
ben belelátni. 

 

KI A GYÜLEKEZET? 
 
A tiszta látás eredménye, hogy látjuk mit jelent az, hogy Gyülekezet. Akinek van lá-

tása, az nem csak egy településen, egy adott vallási közösség részeként egy helyen ösz-
szegyűlt embereket lát, akik énekelnek, imádkoznak és tanítást hallgatnak. Az látja a mai 
szójárás szerint láthatatlannak nevezett Egyházat is, melyet ki kellene, hogy ábrázoljon 
minden helyi gyülekezet is.  

Az eklézsia, Krisztus menyasszonya időben és földrajzilag szétszóródott, Krisztus 
vére által megigazult lelkek csoportja, akik nagyrészt nem is állnak egymással személyes 
kapcsolatban, mégis szellemi értelemben egységben vannak. Ezt szokás láthatatlan egy-
háznak nevezni, szemben a láthatónak nevezett, helyi gyülekezettel. Isten eredeti gondo-
lata szerint a helyi gyülekezet az Eklézsiának része kellene hogy legyen. Mai látás szerint 
viszont az Eklézsia tagjai, azaz Istennek gyermekei a helyi gyülekezetekben vannak ösz-
szekeveredve az új élet nélküli, vallásos emberekkel. Ennek a keveredésnek helye nem a 
helyi gyülekezet, hanem a világ (Máté 13: 38). A helyi gyülekezet, amíg az Isten akarata 
és törvénye szerint működik, nem keveredhet össze a világgal, a meg nem tért, csupán  
vallásos emberekkel (Csel. 5: 13). Ahol ez a keveredés mégis létrejön, mint ma a legtöbb 
helyi gyülekezetben, ott nem beszélhetünk Isten gyülekezetéről. Ha létezik is ilyen, mert 
létezik, akkor a szellemi közösségvállalás a hívők lecsúszásához vezet; vagy pedig 
amennyiben kitartanak az igazság mellett, kikerülnek ezekből a közösségekből. A sötét-
ség és a világosság nem lehet egymással közösségben. 

Valójában nem létezhet láthatatlan egyház, mivel maga Jézus beszél arról, hogy egy 
hegyen épített várost nem lehet elrejteni. Az egyéni hívői életnek is van bizonyságtevő 
ereje, de a gyülekezetnek sokkal nagyobb, mert az éppen a közösségben rejlő erővel 
tesz bizonyságot, mely a testvéri szeretet (János 13: 35). 

Így a Gyülekezet Isten országának kiábrázolása, a Mennyország örömének előíze 
kell, hogy legyen. Ezért mindaz, amit evangélizációban erőtlen szavakkal elmond az em-
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ber, a Gyülekezetben valóságként kell, hogy megjelenjen, láthatóvá legyen. Innen 
van az, hogy az üldözött gyülekezetek bizonyságtevő ereje sokkal nagyobb volt kevés 
tudás mellett és nyilvános evangélizáció nélkül is, mint a mai gyülekezeteké, azok profi 
felkészültsége és magasabb tudásszintje ellenére. 

Sőt, az Egyház nem csak a világ előtt tanúbizonyság, hanem a mennyei fejedelem-
ségek előtt is, mert Őáltala ismerik meg Istennek sokféle bölcsességét, annak ellenére, 
hogy ők látják Istent (Efézus 3: 9,10). 

A másik megvilágítás, melyet Pál apostol ad az Egyházról, az a házasság példája. 
Ebben a gyülekezetet, mint Krisztus Menyasszonyát ábrázolja, és a házasság példáján 
keresztül szemlélteti Krisztushoz való kölcsönös viszonyát, melyet szintén titoknak ne-
vez. Ez az intimitásra is utalhat, miszerint ebből a szent kötelékből teljesen kívül marad 
a harmadik fél, a világ. Ezért mind a világi módszerek (diktatúra, demokrácia), mind a 
világi kívánságok (testiesség) távol kell, hogy legyenek a gyülekezettől. Sőt, amennyiben 
ez megvalósul, még a világot képviselő emberek is távol maradnak tőle (Csel. 5: 13). Ez a 
Gyülekezet szentsége, melynek tisztasága hasonló a hófehér menyasszonyi ruhához.  

Ez rávilágít arra, hogy az Egyház csodálatos tünemény, egy Titok, mely el volt rejt-
ve ősidők óta, most pedig ki lett jelentve az Ő szenteinek (Kol. 1: 26,27).  

Ma a sok gyülekezetben létrejött keveredés, melyben nem is lehet megkülönböz-
tetni a megtért és a meg nem tért embereket, teljességgel ellentmond Isten Igéjének. 

Ha a gyülekezetek, különösképpen azok vezetői ismernék ezt a titkot, nem eléged-
nének meg csupán bevett módszerekkel, hanem megalkuvás nélkül, minden árat 
megfizetve adnák életüket a Gyülekezetért. De ez a látás ma szinte teljesen hiányzik a 
keresztyénségben, ezért úgy vannak vele – jobb esetben – hogy ha nem lehet tökéletes, 
akkor legyen legalább élhető a gyülekezet. Ha viszont meg van az igei látás az Eklézsiá-
val, Krisztus Menyasszonyával kapcsolatosan, akkor az meghatározza egész hozzáállá-
sukat, a gyülekezeti fegyelem, az intés és a szentség vonatkozásában. 

Hogy a Gyülekezet Krisztus visszajöveteléig teljesen megtisztuljon, tökéletes 
Menyasszony legyen (Kol. 1: 24; Ef. 5: 27; 2. Kor. 11: 2;), melyen semmi ránc vagy szeplő 
nem lehet, hanem szent és feddhetetlen legyen, erre rendel a Szent Lélek munkásokat 
ajándékaiknak megfelelően (Ef. 4: 11-12). Az egyik ilyen feladat Urunk házában a felvi-
gyázó (püspök, presbiter, vén, elöljáró). Az ő feladatuk a gyülekezet felett való őrködés, a 
szellemi táplálás és a Vőlegény érkezésére való felkészítés. 

Mielőtt az ő szolgálatukat, felelősségüket mélyebben megnéznénk, szükséges a 
gyülekezetek Isten által elrendelt életébe betekinteni. 

Ezt a kérdést több oldalról is megközelíthetjük, most azon a négy területen tesszük 
ezt, ami jellemezte az első gyülekezetet Jeruzsálemben: És foglalatosok valának az apos-
tolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. 
(Csel. 2:42) 

 
Közösség  
 
Az jeruzsálemi gyülekezetről írja a Biblia, hogy senki nem mondott semmit magáé-

nak, hanem mindenük közös volt. Hogy ez teljes vagyonközösséget jelentett volna, arról 
megoszlanak a vélemények. Ami viszont egyértelmű, hogy vagyonukat a közösség szük-
ségeinek fedezésére bocsátották, tehát nem úgy kezelték, mint sajátjukat, hanem mint a 
gyülekezet tulajdonát. Ebből fedezték a szegények szükségeit. 

Ez minden bizonnyal szellemi vonatkozásban is így volt, sőt ez a későbbi száza-
dokban is jellemezte a gyülekezeteket. A közösség gyakorlásának velejárója volt, hogy 
életük örömeit, bánatait, nehézségeit és kihívásait is megosztották egymással. Közössé-
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gük ezért nem az összegyülekezést jelentette csupán, hanem azt is, hogy minden tagnak 
az ügye is közös ügy volt. 

Ez a gyülekezetek életének egyik alappillére. Egy gyülekezet csak úgy tud védel-
met biztosítani tagjai számára, ha azok élete nem magánügy, hanem közügy. Így 
átvilágíthatóvá válik életük, ezzel minden hanyatlás már a kezdetén nyilvánvaló lesz. Egy 
ilyen közösségi élet nélkül a gyülekezet tagjai védtelenek lesznek, kiesnek a gyülekezet 
védőhálójából.  

Ez nem a másik ember életébe való beavatkozást jelentette, hanem az odafigyelést. 
Ugyanis nem az olyan dolgokkal foglalkoztak a másik ember életében, aminek nem volt 
jelentősége a lelki élet szempontjából. Ehhez mindenkinek nyitva kellett hagynia az éle-
tét a gyülekezet előtt. Ezt úgy fogalmazza meg János apostol: „Ha pedig a világosságban 
járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással.” 

Egy élő gyülekezetben tehát mindig megosztják a testvérek egymással terveiket, 
küzdelmeiket, szűkebb körben bukásaikat is. A Sátán célja, hogy erősítse a magánéletet 
és gyengítse a közösséget. Amit napjainkban tapasztalunk a társadalmi elszigetelődés 
területén, azt éljük meg a családokon belül is, és ez jellemző a gyülekezetekre is. Így a 
gyülekezeteket ma sokan úgy értelmezik, mint egymástól független családok közösségét, 
melyben minden család vagy egyén teljesen megtartja az önállóságát és önrendelkezé-
sét. 

Az első keresztyéni gyülekezetben nem csak vagyonuk volt közös, hanem szívük és 
lelkük is egy volt.  

 
Könyörgés 
 
A gyülekezet másik alappillére a könyörgés. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha ketten 

közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felöl, amit csak kérnek, megadja 
nékik az én mennyei Atyám. Ebben óriási erő van, melyet a Sátán is tud. Ugyanis ott, ahol 
a gyülekezetben egy akarat van, és így könyörögnek a testvérek, a Sátán nem tud semmit 
tenni. A gyülekezet egységének alapja a könyörgés, mert egy imádkozó gyülekezetben 
nem képes a Sátán éket verni a testvérek közé. Tudja jól, hogy ha ez megvalósul egy gyü-
lekezetben, és minden dolgukat, legyen az nézetkülönbség vagy támadás a gyülekezet 
ellen, mindig az Úr trónusa elé viszik, akkor neki esélye sincs a gyülekezetben rombolni. 

Ezért csak külső eszközei maradnak. Ez pedig abban áll, hogy az ilyen imaközössé-
get megakadályozza. Elkezdődik egy imaközösség valamilyen célból, mint például az 
egység munkálása, és a Sátán, tudva, hogy ez az ő céljaira nagyon veszélyes, mindent 
megtesz annak érdekébe, hogy az ne folytatódjon. Akadályokat épít a családban, a mun-
kában, hétköznapi elfoglaltságokkal indokolja a távolmaradást. 

Ezért nagyon gyakori, hogy elkezdődik egy imaközösség, de hamar abba is marad, 
mert a Sátán megakadályozza azt. Ha a gyülekezet tagjaiban szilárd az elhatározás, hogy 
mindent meg kell előznie az imaközösségnek, és nem engedik meg maguknak, hogy akár 
a család, akár a munka vagy a kényelem fontosabb legyen annál, akkor a gyülekezeti élet 
minden kétséget kizárólag növekedésnek indul.  

A gyülekezet vezetőin nagy felelősség van, hogy hagyják-e magukat befolyásolni a 
Sátántól, vagy minden akadályt félretéve könyörögnek együtt a gyülekezetért, annak 
békességéért, a tisztánlátásért. Ezen múlik nagyon sok minden, ha nem minden! 

 
Apostolok tudománya 
 



8 

 

Az apostolok tudománya az, amit ők vettek az Úr Jézustól. Ennek megélése nagy 
mértékben befolyásolta a gyülekezet életét, ezért nagy gondot kellett fordítani az egész-
séges tudományra (2. Tim. 3: 14- 4:5; 2. Tim. 1: 13; 1. Tim 4: 16) 

Ez a mai zűrzavarban nagyon nehéz feladat, és óriási felelősségként nehezedik az 
őrállók vállára. Ennek egyik alapfeltétele a könyörgés tisztánlátásért. 

A másik feltétele, mely nélkül az első nem sokat ér, az a megalkuvás nélküli enge-
delmesség. Szinte minden gyülekezet elbukik ezen a ponton. 

Pál apostol leírja, hogy azok, amiket a gyülekezeteknek közöl, a Jézus Krisztusnak 
kijelentései (Gal. 1: 11-12). Ezekről azt mondja, hogy ezek ellen versengeni nem az Isten 
gyülekezetének szokása (1. Kor. 11: 16).  

Az egy akaraton való könyörgés megnyitja a szemeket az Isten akaratának, 
az írott Igének megértéséhez. De ha ezt nem követi feltétel és megalkuvás nélküli 
engedelmesség, újra bekövetkezik a vakság. Itt szinte minden gyülekezet elcsúszik. 
Egyes dolgokat megtartanak, nagyon erősen kihangsúlyoznak, más felismert igazságot 
pedig elvetnek számtalan különböző, de mindig emberi okból.  

Amelyik gyülekezet egy igei igazságot nem gyakorol, az menthetetlenül belekeve-
redik a tévelygés hínárjába, bármennyire ismerné is a Bibliát. Az Igének való engedel-
messég nem tetszés kérdése, és nem is lelkiismereti kérdés, hanem a gyülekezet minden 
tagjára nézve kötelező; feltéve, ha Isten gyülekezete akar maradni.  

 
Úrvacsora (kenyértörés) 
 
Az úrvacsora Krisztus megváltói művéről való hálás megemlékezés, mely magába 

foglalja azt is, hogy a gyülekezet bizonyságot tesz arról, hogy az Ő vére által lett egy test. 
Így vállal közösséget az újjászületett, megváltott emberekkel, mint testvéreivel.  

Mivel az úrvacsora közösségvállalás, mely azt fejezi ki, hogy azok, akik egy kenyér-
ből részesednek, egy test tagjai (1. Kor. 10: 16-17); így ha bűnben élő, újjá nem született, 
rendezetlen életű emberekkel vennénk úrvacsorát, kifejeznénk azt, hogy egy test va-
gyunk velük – tehát Krisztus testének tagjai. Így ők is tagjai lehetnének Krisztus testé-
nek.  

Pál apostol ezt a paráznaság példájával támasztja alá, amikor kifejezi azt, hogy aki 
paráznával egyesül, egy testté válik vele. Nem lehet mindkét testnek része. Ahhoz, hogy 
az egyiknek része lehessen, el kell szakadnia a másiktól (1. Kor. 6: 15-18). Nem lehet 
senki részese egyszerre az ördög asztalának és az Úr asztalának (1. Kor. 10: 21) 

Ezért Krisztus semmiképpen nem vállal közösséget egy olyan úrvacsorában, ahol 
megtűrik a bűnt, mert ezzel kifejezné azt, hogy az ördögnek gyermekei is az Ő testének 
tagjai. 

Amit a korinthusiak tettek, már nem is úrvacsora volt (1. Kor. 11: 20), aminek 
eredménye betegség, alvás és halál lett (30. vers). Ezért volt annyira problémás gyüleke-
zet a korinthusi, ahol mindenféle bűn, pártoskodás, összevisszaság ütötte fel a fejét.  

János apostol leírja, hogy akkor van egymással és Jézus Krisztussal közösségünk, 
ha világosságban járunk, azaz megvalljuk a mi bűneinket és így az Ő vére megtisztít min-
ket minden bűntől (1. János 1: 7-10). 

Ma egy hazugság szelleme fertőzte meg az egyházat, mely azt hirdeti, hogy nem 
ítélhetünk meg senkit, hogy kizárjunk az úrvacsorából, mivel mi is bűnösek vagyunk. Ez 
a hazugság alapjaiban ássa alá az egész keresztyén hitünket, mert ha ez igaz lenne, nem 
is kellett volna Jézusnak meghalnia. Az apostolok sehol nem bűnösöknek, hanem szen-
teknek címezték a leveleiket.  
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Az ítélet nem a gyülekezet dolga – legalábbis ami a világ feletti ítéletet illeti. De a 
gyülekezetben elengedhetetlen az az ítélet, mely a gyülekezet tisztaságának alapja. Erről 
elég világosan szólnak a következő igék: 1. Péter 4: 17; 1. Kor. 5: 12,13, Jel 2: 2; Máté 18: 
14-17; 1. Kor. 11: 31,32; Máté 23: 23. 

 Mostanság az úrvacsorában azt hangsúlyozzák ki, hogy minden embernek önma-
gát kell megvizsgálnia, ha részt akar venni abban (1. Kor. 28). Ez az igazság nem zárja ki 
a fentebb említett igei részeken alapuló ítéletet, mely szerint a gyülekezet feladata elzár-
kózni a bűnben élőktől, hogy azokkal ne vállaljanak közösséget. Ha ezt egyetlen igevers-
ben sem írná a Biblia, az Úr, a gyülekezet és a vétkező iránti szeretet akkor sem engedné, 
hogy szemet hunyjanak az őrállók a felett, amikor valaki nem becsüli meg az Úr testét, a 
gyülekezetet.  

Ez mára szinte minden gyülekezetben eltűnt, és olyanokkal vesznek úrvacsorát, 
akiket inteni kellene, nem pedig közösséget vállalni velük. Így marad a bűn a gyüleke-
zetben, mint kovász (1. Kor. 5: 6). 

Az úrvacsora előképe az ószövetségi pászka ünnepe. Abban senki nem vehetett 
részt, akinek házában kovász volt (bűn), nem volt megjelölve háza a bárány vérével 
(megváltva) és nem volt körülmetélve (bemerítve). Ha az előkép, árnyékkép ennyire 
szigorú volt, akkor a valóság sokkal szigorúbb. 

Az, hogy ez teljesen eltűnt a legtöbb gyülekezetből, az őrállók felelőssége, mert le-
tették azt az óriási terhet, mely az intéssel, a gyülekezet tisztasága feletti őrködéssel jár 
együtt, és helyette egy kényelmes megoldást választottak, amikor mindenkire teljesen 
rábízták a közösségben való részvételt. 

Ezt nem szülhette más, csak a Gyülekezet, Krisztus teste iránti közöny. 
 

AMI MEGVÁLTOZOTT 
 
Az egész keresztyénséget érintő negatív változások a gyülekezeti életben is megje-

lennek. Ezek a változások nem csak az eredményben láthatók, hanem a gyülekezeti gya-
korlatban is, melyek okozzák a jelenségeket. 

Érdemes visszatekinteni a múltba, megnézni az egyháztörténelmet, és sorra venni 
azokat a változásokat, melyet a humanizmus eredményezett a gyülekezetek életében. Ha 
mindezt egybevetjük a Bibliával, rá kell jönnünk arra, hogy korábban gyengébb teológiai 
ismeret mellett, egyszerű engedelmességgel sokkal erősebbek voltak a gyülekezetek. 

A bármelyik ponton való megalkuvás súlyos bűn, mivel Jézus Krisztus drága 
vérén megváltott gyülekezetről van szó, melynek következménye a lelkek elveszése. 
Akik ezért felelősek, nagyon komolyan el kell számolniuk majd az Úr előtt. 

A gyülekezetek megújulása nem lehetséges anélkül, hogy minden részletében hely-
reállítsuk az isteni akaratot, mint Ezsdrás idejében, függetlenül attól, hogy hány évtizede 
történik másképpen a gyülekezetekben, vagy éppen a helyreállás kinek mibe kerülne. 

A teljesség igénye nélkül szeretnék felsorolni néhány olyan pontot, mely teljesen 
eltűnt, gyökeresen megváltozott, vagy éppen el lett hanyagolva a gyülekezetben. 

 
A gyülekezet tisztasága, szentsége 
 
A gyülekezet tagjaitól elvárták, hogy tartsák távol magukat minden bűntől, és ha 

mégis történt valami bűn, azt a legrövidebb idő alatt rendezzék. 
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Azokkal, akik nyilvánvalóan bűnben éltek, nem vállaltak közösséget (úrvacsora), 
amíg meg nem tértek. Ezért a rendezések, tisztogatások állandóak voltak a gyülekezet-
ben, testvéri körben. A legkisebb rendezetlen dolog (feszültség, békétlenség, engesztel-
hetetlenség, hamisság stb.) elég volt ahhoz, hogy addig elzárják az úrvacsorától, amíg azt 
nem rendezi megnyugtatóan. Ha ez az egész gyülekezetet érintette, akkor addig nem volt 
úrvacsora, amíg nem rendezték békességben a dolgot. 

Erre a vezetőség (presbitérium) nagy gondot fordított és óriási felelősségérzettel 
végezte ezt. 

Az igei utasítások nem lelkiismereti kérdések voltak, hanem egyszerű enge-
delmességé. Így azokkal is megszakították a közösséget, akik engedetlenek voltak (2. 
Tess. 3: 6 és 14).  

Mára szinte teljesen elveszett a gyülekezetből az, hogy például a szemérmetes öl-
tözet nem magánügy, hanem a gyülekezet ügye, mivel egyetlen tagnak ilyen jellegű vi-
selkedése másokra is negatív hatással van. Minden olyan jelenséget komolyan vettek, 
amivel másokat megszomorítottak vagy megbotránkoztattak, és ezek felett nem hunytak 
szemet. Nem a határokat feszegették és a bűnt kategorizálták súlyossága szempontjából, 
hanem már arra is nagy gondot fordítottak, hogy azoktól is mentesek legyenek, amik a 
bűnre vezethetnek. 

Azokat a dolgokat, melyek az isteni rendet voltak hivatottak tükrözni a nemek köz-
ti különbségben is (például fejbefedés a gyülekezetben, női ruha viselése), komolyan 
vették és nem lelkiismereti kérdés volt, hanem elvárás a teljes engedelmességre. 

Egy kevesebb információval és tudással rendelkező korban tudták azt az emberek, 
hogy az egy csónakban ülők nem tekinthetik személyi szabadságnak és magánügynek, ha 
közülük valaki léket fúr a csónakon.  

Ma általában az a megközelítés, hogy nem lehet senkitől elvárni semmit, amit nem 
értelemből tesz. Ezzel szemben az Igének való engedelmesség nem ésszerűség kérdése, 
hanem alázaté. Az alázat azt jelenti, hogy az ember akkor is engedelmeskedik Is-
tennek, amikor nem érti annak okát.  

A Szent Írás tele van olyan példával, amikor emberek azért nem engedelmeskedtek 
Istennek, mert nem tartották ésszerűnek azt, amit mondott (Saul, Jónás stb.). A hitetlen-
ségnek és az Isten elleni lázadásnak ez a szellemisége uralja az egyházat, és helyezte az 
egyszerű gyermekies engedelmesség fölé a pszichológiát. Ennek következményében az 
engedetlen keresztyének a saját kívánságuk szerint járva úgy vélik, hogy isteni vezetés-
ben járnak, miközben a test akarata érvényesül életükben. Ehhez nagyon sok támogatást 
kapnak a kortárs keresztyén íróktól vagy prédikátoroktól, akik az egyszerű bibliai enge-
delmesség helyett a pszichológiát hívják segítségül. 

 
A presbiterek éberen figyeltek a mindenkori veszélyforrásokra is, melyektől óvva 

intették a hívőket. (pl. média, világi rendezvények stb). 
Az intést ezen a területen is gyakorolták, és az engedetlenekkel szemben szintén 

kifejezték elhatárolódásukat azáltal, hogy nem úrvacsoráztak velük. 
Ma, a személyes függetlenség korában ez nem tűnik humánusnak, de ennek meg-

változása egyértelműen hozzájárult a gyülekezetek hanyatlásához, mert minden egyes, a 
világtól megfertőzött tag továbbvitte a fertőzést a gyülekezetre. 

Ennek a változásnak egyik oka az az egyre többet hangoztatott felvetés, hogy nincs 
szükség gyülekezeti tagságra. Mindez szintén egy negatív jelenségből származik, mely a 
gyülekezeti tagságot adminisztratív jelenségként kezelte, és formasággá alacsonyította 
le. Ennek hangoztatása a gyereknek a fürdővízzel együtt történő kiöntése, mivel így oka-
fogyott lett a gyülekezeti fegyelem, a számon kérhetőség. Sok gyülekezet olyan lett, mint 
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egy családi ház, ahol soha nem tudják, hogy ki mikor és meddig lakik ott, és a házirendet 
nem is lehet számon kérni senkitől.  

Egyértelmű, hogy a Biblia sehol nem beszél adminisztratív tagságról, hiszen ennek 
megléte önmagában nem jelenti a gyülekezet szellemi értelemben vett határát. Egy csa-
lád sem lesz életközösség, mert személyi dokumentumaikban azonos a lakhely. Sok, 
formális tagsággal bíró gyülekezetben élnek a tagok teljesen független életet a gyüleke-
zettől, anélkül, hogy az elöljárók tudnának lelki állapotukról. 

Amíg a honfoglalás idejét a győzelem jellemezte, mert az ítélet a helyén volt (mint 
például Ákán esetében), addig a bírák korát a káosz. Józsué vezetése a Szent Lélek általi 
vezetés előképe, míg a bírák korában történt vezetés az önkényeskedő vagy a nép akara-
tát figyelembe vevő vezetők előképe. Ezért zárja a Bírák könyvét azzal a lehangoló meg-
jegyzéssel, hogy mindenki azt tett, ami jónak tűnt az ő szemei előtt. 

Az evangéliumi szellemiségű gyülekezetekben nem mindenki azt tett, amit 
akart, hanem teljes engedelmességgel tartozott a gyülekezet felé. Ezt csak úgy lehe-
tett megvalósítani, hogy a gyülekezet Krisztus akaratát képviselte, így az egész gyüleke-
zet is alárendelte magát Krisztusnak teljes engedelmességgel. Ehhez hozza Pál apostol 
példának a házasságot, melyben a férjnek Krisztust, a feleségnek pedig a gyülekezetet 
kell kiábrázolnia (Efézus 5). 

A humanizmus tönkretette ezt az Isten által létrehozott rendet a házasságban, így a 
feleség alárendeltségét és mindenben való engedelmességét is megkérdőjelezte. 

Éppen ez történt a gyülekezetek életében is. A mindenben való engedelmesség he-
lyett az egyén teljes szabadsága lépett, így függetlenítette magát a gyülekezettől. 

Addig teljes engedelmességgel tartozott minden területen, beleértve a legkisebb 
dolgokat is. Ugyanis ha például az erkölcsös öltözködés, vagy haszontalan időtöltés terü-
letén nem engedelmeskedett volna valaki, és ezt eltűrték volna, az egyértelműen utat 
nyitott volna más bűnöknek is. Ezen a lejtőn jutottak el mára a gyülekezetek oda, hogy 
teljes egyéni szabadságban mindenki azt tesz, amit akar, egész odáig, hogy sok ilyen gyü-
lekezetnek meghatározhatatlan a tagsága, szó szerint átjáró házakká váltak  

A fent leírtakból úgy tűnhet, hogy erőszak alkalmazásával tartották fenn a rendet 
és a gyülekezet tisztaságát. Ma egy felvilágosultabb szemlélet szerint egyszerűen csak 
hirdetni kell az Igét, amely elvégzi hatását és az embereket megtérésre indítja. 

Ez a megállapítás teljesen igaz lenne, ha az engedetlenség nem állítana akadályt a 
teljes Ige hirdetés elé. Valahol mégis elcsúszott a dolog, mert ezen igazság leple alatt si-
került az ördögnek kiépíteni a maga rendszerét észrevétlenül, de tudatosan és sziszte-
matikusan. Nem könnyű feladat kibontani a látszat mögül a valóságot, de Istennek Lelke 
megteheti azt. 

Mindenekelőtt az eredményből kell kiindulnunk. Egy receptre csak akkor mond-
hatjuk, hogy jó, ha az alapján készült étel is jó.  

A régi, állítólag rossz módszerek szerint működő gyülekezetekben sokkal nagyobb 
volt a testvéri szeretet, sokkal több áldozatot hoztak a testvérek az Úrért és egymásért. 
Annak, hogy ezek a gyülekezetek élők voltak, velejárója volt a háborúság és üldözés Jé-
zus nevéért. Elsősorban vezetőiket, de bármelyik tagjukat is gyakran bebörtönözték, 
megkínozták vagy meg is ölték. Legtöbbször titokban gyűltek össze az üldözések miatt, 
nem volt semmi lehetőségük a nyilvános evangélizációra, mégis szaporodtak. Leghatá-
sosabb eszközük a testvéri szeretet volt (János 13. 35), ezért bár az üldözések miatt ti-
tokban jöttek össze, mégis messzire világítottak (Máté 5: 13-16). Prédikátoraik teológián 
nem tanulhattak, ezért ismeretük gyenge volt; igehirdetésük mégis olyan erős volt, hogy 
az embereket bűnbánatra és megtérésre indította. Nem is tudták volna az evangéliumot 
megcsonkítani, mert mindenki tisztában volt Jézus követésének árával. Bár nagy volt a 
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kockázat megjelenni ezeken az összejöveteleken, mégis megérte ezt az árat megfizetni, 
mert a Szent Lélek ereje nyilvánvaló volt a gyülekezetben. 

A mai gyülekezetek sokkal „felvilágosultabbak” lettek, rájöttek arra, hogy a régi 
módszerek nem működtek megfelelően. A ma emberének sokkal szemléletesebben kell 
hirdetni az evangéliumot, szükség van annak szemléltetéséhez különböző szituációs já-
tékokra, előadásokra. Az igehirdetések profik, még viccekkel is gazdagítva vannak, mód-
szeresen ki van belőlük hagyva Jézus követésének valódi feltétele és ára: az önmegtaga-
dás, a keresztviselés, a keskeny út és szoros kapu. A zene illeszkedik a hallgatóság igé-
nyéhez, megjelennek a fények. Első látásra meg sem lehet mondani, hogy ez szórakozó-
hely vagy gyülekezet. 

Jóllehet semmilyen üldözéssel nem kell számolnia annak, aki ide jár, mégis untig 
elég heti egy alkalom, esetleg még egy házi csoport. A tagság felé (ha egyáltalán van 
ilyen) semmiféle elvárás nincs az öltözködés, viselkedés területén. Senki nem elszámol-
tatható, mindenki addig jár az összejövetelekre, amíg az kedvére való. Az egyetlen mód-
szer, ami hivatott megváltoztatni az életeket, a kegyelem. Az eredmény mégis azt mutat-
ja, hogy egyre jobban hasonlít a gyülekezet a világhoz, egyre jobban eltávolodnak egy-
mástól az emberek, egy-egy ölelésen kívül áldozatot nem is hoznak egymásért.  

Nekem személyesen részem volt mindkét típusú gyülekezetben. Ha ez utóbbi Isten 
akarata szerint való gyülekezet, akkor az első tagjainak teljesen kár volt szenvedniük a 
hitért. Jobb lett volna nekik is szórakozni keresztyén mezben. Ha viszont Jézusnak van 
igaza – melyet elvben mindenki elismer -, akkor a mai keresztyénségnek semmi köze 
nincs Krisztushoz. Teljesen mindegy, hány decibellel bömböli a technika Jézus nevét, 
milyen beszédek hangzanak el a kegyelem égisze alatt, nem más, mint része a szórakoz-
tatóiparnak. 

Ha a modern gyülekezetek a keskeny úton haladnak, hol haladtak a régi, üldözött 
gyülekezetek? Mindkettő keskeny út? Ugyanaz a szellemiség mind a kettő? Ha így van, 
akkor választható a széles út (a világ), ami a veszedelemre visz, és még egy további vá-
lasztás van: kétféle keskeny út. Az egyik a szenvedéssel, megvetéssel, önmegtagadással 
járó, mely az életre visz. A másik a szórakozós, a test vágyait keresztyén köntösben ki-
elégítő, teljesen világias megjelenésű „keskeny” út, mely állítólag szintén az életre visz. A 
kettő közt – mondják a „felvilágosult” keresztyének – csupán stílusbeli különbség van. 
Ha viszont mind a kettő éppen úgy az életre visz, ki volna az a bolond ember, aki a sokkal 
nehezebbet választaná, ha a könnyebb úton is célba lehet érni. 

Az új evangéliumi mozgalom a következőképpen fogalmazza meg a gyülekezetet: A 
bűnösöknek Isten által létrehozott közössége. Ezzel szemben az Ige mindig szenteknek, 
Jézus Krisztusban megigazultaknak szól. Képzeljük el, milyen hatást váltana ki egy libe-
rális gyülekezetben az a régen gyakran alkalmazott megszólítás, hogy: Kedves, szent 
gyülekezet! A viccelődéshez szokott közönségből valószínűleg kacagást váltana ki.  

Ha valaki ma egy úgynevezett konzervatív gyülekezet tagja, könnyen azt mondhat-
ná, hogy mi azért mégsem ezen a széles úton járunk. Ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk a 
valóságról, érdemes egy kicsit mélyebbre ásni, odáig, ahol az okokat és indítékokat lehet 
megtalálni, melyek ezeket a változásokat megszülték. 

Kezdjük a korábban említett, eltűnt gyakorlatok kiásásával. Miért tűntek el ezek a 
gyülekezetekből? Ki a felelős értük? 

Természetesen itt nem egyetlen esztendő, de általában nem is egy nemzedék ideje 
alatt történnek a változások, hanem egymásra épülő sorozat részeként. Viszont minden 
egyes részvevő hozzárak egy kicsit a saját döntése, hanyagsága, megalkuvása révén. Eb-
ben viszont – mint ahogy a kezdetben említettem – elsősorban az elöljárók felelősök.  

Róluk lesz szó a következő oldalakon. 
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AZ ELÖLJÁRÓK 
 
A keresztyénség hajnalán egymásmellé rendelt, különböző ajándékokkal rendelke-

ző férfiak feladata volt a gyülekezet pásztorolása. Az Ige nem utal arra sehol, hogy ezek 
fölé emelkedett volna egy pásztor, hanem minden bizonnyal voltak köztük pásztori 
ajándékkal rendelkező személyek.  

Pál apostol kéri Titust, hogy rendeljen városonként presbitereket, tehát többet is 
(Titus 1: 5). Filippibe úgy címezi a levelét, hogy minden szentnek a püspökökkel és dia-
kónusokkal egyben. Itt is többes számban ír róluk (Fil. 1: 1.) Amikor Milétusban volt, 
magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, és nem egyetlen pásztorát (Csel 20: 17). A 
Zsidókhoz írt levél szerzője inti a címzetteket, hogy engedelmeskedjenek elöljáróiknak 
(Zsid. 13: 17) 

Mindezekből érthető, hogy az idők folyamán sok gyülekezetben kialakult 
egypásztori rendszer nem igei. Ezeknek a gyülekezeteknek kialakulásuk idején nem is 
ilyen módon történt a vezetésük. Ezzel szemben a Bibliából érthető, hogy a presbiteri 
pásztorolás a helytálló, ahol különböző ajándékokkal rendelkező, egymás mellé rendelt 
férfiak járnak a gyülekezet előtt jó példával, éberen vigyáznak a gyülekezet tisztaságára, 
figyelnek a veszélyekre és intik a gyülekezeteket.  

A társadalmi élet szinte minden területén vannak vezető emberek, akik egymás 
alá-fölé rendelve irányítják a gazdasági vagy társadalmi közösséget. Őket vezetőknek, 
főnököknek nevezik. 

A gyülekezetekben is vezetőknek nevezik manapság az elöljárókat, mely megneve-
zést egyáltalán nem találjuk a Bibliában. Ezzel nem az a gond, hogy ez lett a neve, hanem 
az, hogy a szellemisége is ezt takarja. Éppen azért, mert a gyülekezet ügyes bajos dolgait 
intézik, programokat szerveznek, pénzügyekben döntenek. Egyre inkább hasonlóan ah-
hoz, mint ahogy a világban van. Ennélfogva világi módszerekkel kerülnek a vezetőségbe. 
Legtöbb esetben bizalmi szavazás által, de gyakran diktatórikus módon beválasztva. Az 
első esetben a gyülekezet igényének megfelelően, a második esetben a hatalmon levő 
vezetőség érdekei szerint. 

Az újszövetségi alapon teljesen más szellemben történt a gyülekezetek vezetése. 
Ebben az értelemben nem is nevezhették őket vezetőknek. A következő oldalakon sze-
retnénk kifejteni a szent Írások alapján, hogy miként lettek megválasztva, mi volt a fel-
adatuk, a felelősségük. Megvizsgáljuk, hogy mit vár el tőlük az Ige az odaszánás, a pél-
damutatás és a számon kérhetőség területén. Végül pedig szó lesz arról, hogy miként 
készíti fel Isten az Ő kiválasztottait erre a szolgálatra. 

 
Választás 
 
Általában igaz volt, hogy a Szent Lélek választotta el a hívőket minden munkára 

(Csel. 13: 2). Ezzel szemben mára kialakult a gyülekezetekben a demokratikus vagy dik-
tatórikus választás. Ezekről azért kell szólni, mert gyakorlatuk rácáfol a Szent Lélek 
munkájára, és rávilágít a gyülekezetek hanyatlásának okaira. 

A demokratikus választás (szavazás) teljes egészében világi módszer. Az Igében 
nem találunk rá példát, hogy Isten valahol is egy nép által jelentette volna ki akaratát. Így 
a szavazással történő választásnak nyoma sincs az Írásban. Éppen ezért egy szavazás 
eredményéből soha nem lehet megtudni, hogy mi Isten akarata, hanem azt, hogy mit 
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szeretne a nép. Addig, amíg a nép akarata egyezik Isten akaratával, nincs is különösebb 
probléma a szavazással. De honnan lehet megtudni azt, hogy ez így van-e, vagy pedig a 
nép mást akar, mint az Úr? 

Ha a gyülekezet minden tagját a Szent Lélek vezetné a választásban, akkor nem 
volna ennyire különböző a szavazás eredménye. Ha a többségi eredmény tükrözi az Úr 
akaratát, akkor a párválasztás legbiztosabb módszere is a gyülekezeti szavazás lenne. 
Melyik fiatal az, aki a gyülekezetre merné bízni, hogy titkos szavazással válasszon neki a 
gyülekezet társat, akivel majd leéli egész életét? Vagy ki az, aki hétköznapi döntéseit, 
mint például a munkahely, iskola, lakóhely kérdését ilyen módon bízná a gyülekezetre? 

Ez leleplezi ennek a módszernek teljesen emberi mivoltát. Ennek ellenére a gyüle-
kezetek ragaszkodnak ehhez a kényelmes megoldáshoz, legtöbbször választva maguk-
nak olyan elöljárókat, akik végzetes irányba vezetik a gyülekezetet. Teszik ezt teljesen 
jóhiszeműen, csak épen nem bibliai módon. 

Ha a párválasztást nem bízná senki a gyülekezeti szavazásra, mimódon bízhatja a 
gyülekezet erre azt a kérdést, hogy ki járjon előtte, ki vezesse őt és ki adjon neki szellemi 
táplálékot? 

Ahhoz, hogy a Szent Lélek válasszon egy gyülekezetben szolgálattevőket, nagyon 
sok könyörgésre, szent életre van szükség, mint ahogy azt a fent említett igeversben is 
láttuk. Ennek nincsenek emberi módszerei; az ember feladata csupán az, hogy félreálljon 
és teret adjon Neki. Hiszen egyedül a Szent Lélek tudja, ki az, akit Isten előre elkészített 
egy feladatra. 

Ezért a következő lépésben nézzük meg, mit jelent ez. 
 
Felkészítés 
 
Amikor az Úr megbízott valakit egy szolgálatra, feladatra, hosszú felkészítés, át-

formálás alá vetette. Ez különösképpen igaz azokra, akik egy nép előtt jártak. Gondol-
junk Mózesre vagy Dávidra, akiket pusztában vagy üldözések közt készített fel arra, hogy 
a nép előtt járjanak igazságban és az Ő akarata szerint.  

Mivel elöljárónak lenni hatalmas felelősség, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen 
felkészítéssel érkezik valaki erre a feladatra. A teológia vagy bibliaiskola sok érdekes 
tudást ad a tanulóknak, akik majd annak elvégzése után egy gyülekezet vezetésére vál-
lalkoznak. De abból a felkészítésből, melyet csak az Úr képes adni, semmit nem tud nyúj-
tani. A fiatalon a teológiáról kikerülő lelkipásztorok tudnak úrvacsorát osztani, bemerí-
teni, mennyegzői szertartást vezetni, bibliai tanításokat tartani. Ezeket megtanulták. 

Az Ige nem véletlenül nevezi véneknek az elöljárókat. A vén ember abban különbö-
zik a fiataltól, hogy rengeteg tapasztalatot halmoz fel az életében, és az élet legkü-
lönbözőbb kérdéseiben ezek határozzák meg döntéseit. Nem elméleti tudás alapján 
dönt, sokszor úgy tűnik, hogy pusztán ráérzésből. Ez valójában nem ráérzés, hanem élet-
tapasztalat. Ettől lesz vén. 

Sok fiatal van, aki elméleti tudásban messze felülmúl idősebb embereket, ez meg-
adja neki azt az alapot, hogy döntőképesnek érzi magát, és dönt is azzal a tudásfölénnyel, 
amivel egy idősebb emberrel szemben rendelkezik. Döntésének következménye mégis 
leleplezi zöldfülűségét.  

Az utóbbi időben sok gyülekezet alakult meg úgy, hogy egy tehetséges, sok isme-
rettel rendelkező fiatal maga köré gyűjtött embereket, és egy elméleti ismeret szerint 
vezeti őket. Ez hasonló ahhoz a sofőrhöz, aki sikeresen levizsgázott az elméletből, de 
gyakorlati oktatásban még nem részesült, de mindjárt taxisofőr akar lenni. Nem férhet 
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kétség ahhoz, hogy több elméleti ismerettel rendelkezik, mint egy évtizedek óta taxiso-
főr, aki elfelejtett sok elméletet, amit annak idején tanult az iskolában. 

A hívői élet nem nyers elméleti tudás kérdése, hanem az Úrral hit által való 
járásé. Ezen az úton tanul meg a hívő ember sok kudarcán és győzelmén keresztül élni 
hívő életet, és nem csupán tudni azt, hogy mit jelent ez. Számtalan olyan helyzetbe ke-
rült, amiben vagy megégette az ujját, vagy másnál tapasztalhatta ezt meg, és nagyban 
befolyásolja későbbi döntéseit. Ezt hasznosíthatja nagy eredménnyel az elöljárói felada-
tában is, ha az Úr erre előkészíti. Ez nem okvetlenül a fizikai életkorral van összefüggés-
ben csupán, hiszen vannak olyanok, akik rövid idő alatt szereznek hittapasztalatokat, 
mert átadott az életük az Úrnak; ugyanakkor olyanok is vannak, akik már hosszú időt 
megéltek, de az Úrral való járásban nagyon kevés tapasztalatot szereztek. 

De a tapasztalat még csak egy kicsiny része annak, hogy valaki elöljárónak alkal-
mas lehessen. A másik része, és talán a legfájdalmasabb része az összetöretés. Az élvo-
nalban történő, látható szolgálatok magukban hordozzák a felemelkedés veszélyét, a 
népszerűség lehetőségét, ezzel együtt a bukásét és a megalkuvásét is. Ez a veszély a fia-
talok esetében fokozottan jelen van, ezért ők nem is bízhatók meg ilyen szolgálattal (1. 
Tim. 3: 6). Aki fiatalon vállal lelkipásztori szolgálatot, az önjelölt vezető lesz és elkerül-
hetetlen a bukása. Ezért nincs más lehetőség, mint a munka kezdése előtt végigjárni a 
megaláztatás iskoláját, ahol az ember szellemisége, jelleme átalakul olyanná, hogy al-
kalmas legyen feladatára. 

Ebben az iskolában az Úr összetöri akaratát, hogy az Övé teret kapjon. Így csök-
ken annak veszélye, hogy úgy legyen majd elöljáró, hogy a saját akaratát próbálja rá-
erőltetni a gyülekezetre, hanem mindenben az Atya akaratát keresi. 

Összetöri azt is sok megaláztatáson és rágalmakon keresztül, hogy fontos legyen 
számára mások elismerése, így egyre kevésbe áll fenn annak veszélye, hogy a nép tet-
szésének megfelelően szóljon. Ez képessé teszi arra, hogy senki és semmi kedvé-
ért ne alkudjon meg, hanem minden esetben kiálljon az igazság mellett.  

 
Feltétel 
 
Annak feltételeit, hogy ki lehet presbiter, Pál apostol Timóteusnak is (1. Tim. 3: 1-

13) és Titusnak is (Tit. 1: 5-9) megírta. Most nem bontjuk ki ezeket a feltételeket, hanem 
hagyjuk, hogy a következő részekben nyilvánvalók legyenek, amikor feladatukról és fele-
lősségükről szólunk. 

Alapfeltételét annak, hogy valaki legeltesse, őrizze Isten nyáját, Jézus Krisztusnak 
Péterhez intézett beszédéből érthetjük meg leginkább, melyet feltámadása után szólt 
hozzá a Genezáret tó partján. Itt háromszor kérdezte meg, hogy szereti-e Őt Péter min-
dennél jobban. Miután Péterből oly meggyőző erővel tört elő az Úr Jézus iránti szeretet 
megvallása, rábízta bárányait, hogy őrizze azokat. 

Senki nem bízza legnagyobb értékeit senkire, hanem csak arra, aki nagyon szereti 
őt. Aki nem szereti a tulajdonost teljes szívéből, az nem fog vigyázni a tulajdonára sem. 
Ezért Jézus nem bízhatja rá a számára oly drága népét, melyet saját vérével szerzett meg, 
olyan emberekre, akik egy kicsit is még szeretik a világot. Aki szereti a pénzt, a nép-
szerűséget vagy a világi örömöket, az nem fogja teljes szívből szeretni a gyüleke-
zetet. Az az ember biztos, hogy valamelyik ponton megalkuszik, és béres lesz, aki-
nek adott esetben fontosabb lesz bármelyik fent megnevezett dolog, mint Isten igazsága. 

Ezért kell a püspöknek feddhetetlennek lennie, aki teljes szívéből szereti Jézust. Pé-
ternek nem ígért az Úr Jézus szolgálatáért bérezést, szolgálati lakást vagy szekeret, ha-
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nem elmondta, hogy fizetsége sok szenvedés, megvetés lesz. Ha valaki ezekért cserébe is 
vállalja ezt a szolgálatot, az nem béres lesz, hanem igazi pásztor. 

Krisztus Urunk főpapi imájában elmondja, hogy ő megőrizte a rábízott nyájat, aki-
ket az Atya neki adott (János 17: 12). Ezt a nyájat bízza Ő azokra az emberekre, akiknek 
semmi sem drágább nála, még életük sem (Csel 20: 24), csakhogy megőrizhessék a rájuk 
bízott drága kincset (2. Tim. 1: 14). 

 
Felelősség 
 
Az elöljárók felelőssége óriási. Ez független attól, hogy demokratikus úton válasz-

tották meg, önjelölt vezető, vagy valóban Isten akaratából került-e erre a feladatra. 
Ugyanis mindettől függetlenül elöljáró, akit emberek követnek, akinek döntésétől adott 
esetben emberek élete vagy halála függ, illetve gyülekezetek hanyatlása vagy ébredése. 

Az őrállók felelősségét az Ezékiel könyvének 33. része fejezi ki legjobban. E szerint 
feladata az, hogy hallja Isten szájából a szót, és ezt továbbítsa a nép felé, illetve lássa meg 
a közelgő veszélyt, és figyelmeztesse rá a népet. Amennyiben elmulasztja feladatát, és e 
miatt elvesz a nép, vagy bárki a nép közül, annak vérét Isten az őrálló kezéből kéri el.  

Ez mindenekelőtt nagy felelősséggel terheli meg őt a tekintetben, hogy józan le-
gyen és lássa a valós veszélyt. Ezért nem engedheti meg magának, hogy bármilyen 
evilági elfoglaltsága miatt leterhelődjön annyira, hogy ne lássa a kor veszélyeit, a 
gyülekezete állapotát. Ezzel párhuzamosan nem csak a gyülekezet, mint egész felett 
kell éberen őrködnie, hanem annak tagjai fölött is egyenként.  

Egyáltalán nem mentesíti a felelősség alól a könnyelműségből adódó tudatlansága, 
mint ahogy egyetlen pásztort sem ment fel alóla, ha azért nem látta jönni a ragadozót, 
mert aludt. 

Másrészről legalább ilyen nagy felelősség az, ha látja a veszélyt, és nem szól. 
Amennyiben éber, személyes kapcsolata van a nyájnak minden tagjával, és látja vétkezni 
őket, vagy olyan úton haladni, amelyik veszedelmes számukra, de azt szó nélkül hagyja; 
lelki kárukért felelősséggel tartozik. 

Minden sáfárnak el kell számolnia a rábízott javakkal. Nem kevésbé egy elöljáró-
nak, akire az Úr (vagy a gyülekezete) rábízta a lelkek feletti őrködést. A rábízott javak 
nem anyagi jellegűek, hanem Urunk drága vérén megváltott lelkek. Így a számonké-
rés ennek megfelelően sokkal keményebb. 

Egy kertész felelősséggel tartozik munkájáért, és ha mulasztása miatt tönkremen-
nek a növények, el kell számolnia azzal. A repülőtéren szolgálatot végző légiforgalmi 
irányító nem növényekért felel mulasztása esetén, hanem több száz ember életéért. Míg 
egy karóra, ha tévesen van beállítva, félrevezeti tulajdonosát, addig egy tévesen beállí-
tott toronyóra százakat csaphat be. 

Általánosan igaz, hogy minden jelenség okokra vezethető vissza. Sokszor a jelensé-
get könnyebb felismerni, mint az okot meghatározni. Éppen így van ez a gyülekezetek 
hanyatlásánál is. 

Ha valaki egy növényt szeretne termeszteni, akkor tisztában van azzal, hogy ő nem 
képes azt a növényt legyártani, hiszen annak létrehozásához életre van szükség, melyet a 
szaporítóanyag tartalmaz. Viszont azt is tudja, hogy csak akkor lesz belőle kívánatos, 
szép növény, ha annak igényeinek megfelelő körülményt biztosít: tápanyag, hőmérsék-
let, víz, gyommentesség, növényvédelem. Ha ezek bármelyikét elhanyagolja, akkor nem 
lesz sikeres a termesztés. 

Éppen így működnek a gyülekezetek is. Az élet nem emberi teljesítmény ered-
ménye, hanem az élő Ige következménye (1. Péter 1: 23). Viszont az ápolási munkát 
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Isten emberekre bízta (1. Kor 3: 5-10). Ha a növénytermesztési technológiát nem lehet 
következmények nélkül figyelmen kívül hagyni, akkor legalább ennyire a gyülekezeti 
életre vonatkozó bibliai igazságokat sem. Ha ebből bármelyiket mellőzik, akkor a gyüle-
kezet nem fejlődik, hanem hanyatlik. 

Ha a kertésznek felelőssége van a növény termesztésében, akkor a gyülekezetek 
elöljáróinak legalább ennyire felelősségük van a gyülekezetek igei vezetésében, pászto-
rolásában.  

Általában önérdek vezet ahhoz, hogy egy kertész ne adja meg azt, ami a növénynek 
kell. Ez lehet pénzspórolás, kényelemszeretet stb. Éppen ilyen önérdekek vezetnek a 
gyülekezetek sorvadásához, amikor a felelős elöljárók megalkusznak, és kényelemszere-
tetből, lustaságból, világi elfoglaltságaik miatt vagy népszerűségből nem teljesítik köte-
lességüket az intés területén, vagy Istennek Igéjéből elvesznek, vagy ahhoz hozzáadnak. 

Ha egy növény a kertész hanyagsága miatt tönkremegy vagy silány lesz, a tulajdo-
nos keményen számon kéri őt.  Nem kevésbé kéri számon Isten az Ő gyülekezetét azo-
kon, akik akár önjelölt munkásokként, akár Őáltala megbízva kellene, hogy tegyék dol-
gukat teljes megalkuvás nélkül. 

A gyülekezet nem annyi értékű, mint egy növény, ami, ha nem sikerül ebben az év-
ben, majd jövőre jobban odafigyelnek rá, és hátha akkor sikerül. A gyülekezet értéke fel-
becsülhetetlen, mint Jézus vére is. Ennélfogva akinek megalkuvása miatt elvesz egyetlen 
lélek is, annak kezéből az Úr nagyon keményen számon kéri azt (Ezékiel 33: 6). Ez alól az 
sem mentesít egyetlen elöljárót sem, ha ő azt gondolná, hogy jobb, humánusabb mód-
szert talált az isteninél. 

 

MEGALKUVÁS 
 
Amikor ezeket a sorokat írom, éppen ez a felelősség terhel engemet is, amikor 

gondolatban megjelennek előttem azok a hívők, akik népszerűség, világi dolgok, pénz 
vagy a kényelem szeretete miatt megalkudtak, vagy elhallgatnak valamit az Igéből. Nem 
hallgathatok el semmit az ő kedvükért, vagy azért, hogy barátságukat megtartsam, ha-
nem éppen őmiattuk fel kell vállalnom a konfliktus kockázatát, hátha beismerésre jutnak 
és elismerik azt, hogy Jézust követni nem lehet megosztott szívvel, még kevésbé a gyüle-
kezetet pásztorolni. 

Meggyőződésem az, hogy ha minden lelkipásztor, elöljáró vagy igehirdető valósá-
gosan látná munkájának óriási felelősségét, nem merne megalkudni, nem merné elha-
nyagolni világi elfoglaltsága miatt őrállói feladatát. 

Ennek fényében szeretnék egy kicsit gyakorlati területre evezni ebben a témában, 
annak tudatában, hogy annak sokszínűsége miatt lehetetlen lenne minden példát érinte-
ni. De az a reménységem, hogy egy-egy példa rávilágít mindenki életében egy mulasztás-
ra, megalkuvásra, melyek nem holmi gyarlóságok, hanem súlyos bűnök.  

Személyes, nagyon lesújtó tapasztalatom az, hogy akik látták az igazságot, de bár-
milyen oknál fogva nem álltak ki mellette, végezetül az igazság legnagyobb ellenségeivé 
váltak. Általában mindig valami pozitív okkal magyarázták megalkuvásukat. Például az-
zal, hogy így meg tudják őrizni gyülekezeti tagságukat, és az Úr tudja őket használni ott 
világosságul. Ez a megtapasztalásom nem engedi, hogy néma maradjak a megalkuvással 
szemben. 

A megalkuvás mögött mégis más okok húzódnak meg, mint az, hogy ezzel az Urat 
akarja szolgálni. Ez csak az embernek az önmagát becsapó védekezése, mint Saulé, aki a 
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szemének tetsző zsákmány megtartását azzal indokolta, hogy azzal az Úrnak akar áldoz-
ni. Az Úr ügyét soha nem lehet bibliaellenes dolgokkal szolgálni. Ha valaki tesz va-
lamit, ami ellentétes Istennek igéjével, annak valós oka soha nem a gyülekezet felé való 
önzetlen szolgálata, hanem önző céljai. Ezek lehetnek a népszerűség megtartása, a 
pénz, az evilági elfoglaltságok vagy a kényelemszeretet. Ezeket az okokat csak a Szent 
Lélek képes feltárni az ember szívében, akkor, ha ő maga is akarja és kéri. 

 
Népszerűség 
 
Egy-egy bűn leleplezése a gyülekezetben nagyon népszerűtlen feladat, érintse ez az 

egész gyülekezetet vagy csupán néhány tagot. Az igehirdetésben nevén nevezni a bűnö-
ket, vagy személyesen mutatni rá valaki életében, ez sok esetben népszerűtlenné teszi 
Isten szolgáját. Ebben az esetben nagy kísértés a hallgatás, az evangéliumból való lefara-
gás, a féligazságok mondása, a maszatolás.  

Jézus Krisztus ezen a területen nagyon jó példával járt előttünk. Őt nem érdekelte a 
farizeusok véleménye, mert Ő nem nekik akart tetszeni, hanem az Atyának. Pál apostol 
világosan fogalmaz, hogy ha valaki embereknek akar tetszeni, az nem lehet Krisztus 
szolgája (Gal. 1: 10; 1. Tess. 2: 4-6). 

Aki a maga dicsőségét, elismerését keresi, az önmagától szól. Aki egyedül az Atya 
dicsőségét keresi, az tudja csak az élő Igét hirdetni (János 7: 18). 

Az elismerés, a népszerűség nagy kísértés lehet jó képességgel rendelkező igehir-
detők, pásztorok számára. A nép szívesen hallgatja a szép hegedűszót (Ez. 33: 32), de az 
intést, kemény beszédet általában nem szívlelik. Nem volt ez másképp Jézus korában 
sem. De Ő nem tette ettől függővé beszédét, nem igazította a hallgatóság igényeihez, ha-
nem az volt a célja, hogy az emberek megmeneküljenek a bűnből. Ehhez pedig elkerülhe-
tetlen volt az ítélet. 

Ma nagy kísértés sokaknak, hogy számadatokat produkáljanak a megtérésekkel. 
Ott ugyanis, ahol fel van hígítva a prédikáció, lehet számolni sok „megtéréssel”. Ha valaki 
ennek a nyomásnak enged, óhatatlanul megalkuvóvá válik, és még el is hiszi önmagának, 
hogy isteni akaratot teljesít. Mert a népszerűséget, mely hasonló a részegítő italhoz, csak 
így lehet megtartani. 

Nagyon nehéz ezen a területen megállni, sőt még felismerni is azt, hogy mi valóban 
megalkuvókká váltunk a népszerűség miatt. Erre csak akkor van lehetőségünk, ha kér-
jük, hogy a Szent Lélek világítson rá életünk eme sötét foltjára, és hajlandók vagyunk 
megtagadni az elismertség iránti vágyunkat. Ekkor Ő maga fogja összetörni ezt bennünk 
sok szenvedés, megaláztatás által. 

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ő képes valamit tenni Isten országáért, akár 
megalkuvás által is. A Szent Lélek pedig meggyőzhet minket arról, hogy csak Ő tudja épí-
teni az Ő országát, melyre csak olyan embereket tud használni, akik megalkuvás nélkül 
hajlandók odaadni Neki életüket, és egyedül az Ő dicsőségét keresik. Ez tudatos döntés, 
akarat kérdése, mert az ember valahol a szíve mélyén tudja, hogy ha így dönt, nem spó-
rolhatja meg magának a megaláztatás útján járó szenvedéseket. 

 
Pénz 
 
A pénz szintén sok embert vitt már megalkuváshoz. Amikor egy ébredés elindult, 

és kialakult egy új gyülekezet, a lelki munkások soha nem dolgoztak pénzért. Ha voltak 
köztük olyanok, akik egész életüket az evangélium hirdetésére áldozták, akkor a gyüle-
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kezet tagjai anyagilag támogatták őket. Ilyen támogatást fogadott el Pál apostol is a filip-
pi gyülekezettől, de általában saját keze munkájából élt (Fil. 14-18; Csel. 20: 33-34).  

Később az ébredés gyülekezetei átalakultak úgy, hogy a lelki munkásokat teljes 
bérrel fizették, így azok nagy része hagyta a pénzzel megkötözni magát. Sok példát tu-
dok, ahol a gyülekezettől függött megélhetése, ezért nem mondhatta ki az igazságot, nem 
járhatott el az Ige szerint a gyülekezet tagjaival szemben, hanem megalkuvóvá vált. 

A fizetett lelki munkás és az életét a gyülekezetért szentelt ember közt nagy kü-
lönbség van. A második esetben a sok lelki munka miatt kiesett anyagit pótolja a gyüle-
kezet. Az első eset viszont arról szól, mint ahogy azt legtöbb esetben is látjuk, hogy a 
gyülekezetek lelki jellegű feladatát fizetésért végzi valaki. Mivel ez nem tölti ki idejét, 
hanem annak csak kis részét, ezért sok szabad ideje marad, melyet egyéb pénzkeresésre, 
kedvtelésre költhet.  

Jézus ezen a területen is befolyásmentes maradt. Tőle megtanulhatjuk azt, hogy a 
mi megélhetésünk teljesen független a pénztől (Lukács 12: 15). Aki a madarakról gondot 
visel, Ő fog rólunk is gondot viselni. Ezt meg lehet tanulni nem csak az elménkkel, hanem 
a szívünkkel is. Így, aki teljesen mentes a pénz kísértésétől, az nem fog soha megalkudni 
ezen a területen. 

Erre csak a megszentelődés útján juthatunk el, ami szintén a keskeny út része és 
nem kevés szenvedéssel jár. De valóban boldogok lehetünk, ha az anyagi világ kínálata 
hidegen hagyja már szívünket, mert akkor nem rabolja el azt az Úr munkájától. 

 
Világi elfoglaltság 
 
Ezt a területet személyes dologgal szeretném kezdeni. Itt találom magamat szembe 

a legtöbb ellenvéleménnyel, mely szigorú felülbírálásra késztetett ezen a területen. Le-
het, hogy radikális a nézetem, de ennek komoly okai vannak, és nem kevesebb radika-
lizmust képvisel, mint Jézusnak az a tanítása, hogy akit megbotránkozáshoz vezet egyik 
legfontosabb testrésze, az inkább váljon meg tőle, mintsem hogy örök életét kockáztassa. 
Mindenesetre saját életemben megélt tapasztalataim és mások bizonysága alapján írom 
le a következő gondolatokat. A legmélyebben az gondolkoztatott el, hogy az Igének a 
gyülekezetekről szóló jövendölése, miszerint a hitben és szeretetben nagy hanyatlás kö-
vetkezett be, illetve a média rohamos fejlődése és elterjedése közt határozott párhuzam 
vonható. 

A test kívánságainak kielégítése teljesen természetes vágya az újjá nem született 
embernek. Erről szólt mindig is a világ, és erről szól ma is. Ebben semmi nem változott, 
csupán a lehetőségek változtak nagyon sokat. 

Az Ige olyan sok helyen szól arról, hogy Krisztus követésének feltétele a test vágya-
inak megtagadása, hogy felsorolni szinte lehetetlen volna az igehelyeket (pl. Máté 16: 24; 
Titus 2:11-12; Gal. 5: 16). Ezért régen nem is volt kérdés a hívők számára, hogy nem él-
nek a világ adta lehetőségekkel, amik bennük ezeket a vágyakat gerjesztenék, vagy testi 
örömüket szolgálná. Ma, úgy tűnik, egyre inkább össze tudják egyeztetni a hívők ezt ke-
resztyén életükkel.  

Sokan azt gondolják, ha nem néznek pornográfiát és horror filmeket, akkor ők már 
ki is iktatták életükből a világ hatását. Sajnos, a világ hatása a médián keresztül olyan 
szinten fertőzte meg a hívőket, hogy józanságukat is elveszítették, és azt gondolják, hogy 
nem csupán belefér hívői életükbe, hanem még hasznos is az a világban való tájékozó-
dottságuk miatt. 

Aki „hasznos” filmekkel kezdi, az előbb utóbb nagyon ártalmas filmeket is nézni 
fog. Elkezdődik természetfilmekkel, majd jönnek a hírek – amik ellenőrizhetetlenek és a 
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legtöbb esetben befolyásoltak politikai érdekek mentén. Ezt követik a romantikával álta-
lában megfűszerezett keresztyén filmek, majd a szórakoztató filmek, végül pedig olya-
nok, amik egyértelműen démonikusak. Ez is része lesz a családi programnak, mint a csa-
ládi áhítat. Ezt még csak kiegészítik különféle sportrendezvényekkel, világi zenével és ki 
tudja mennyiféle negatív hatással. 

És csodálkoznak a hívő szülők, hogy gyermekeik nem térnek meg, vagy megtérnek 
és ismét visszamennek a világba; pedig ők maguk adják kezükbe a világot.  

Sok gyülekezeti elöljárónak nincs arra ideje, hogy gyülekezete tagjait látogassa, 
odafigyeljen lelki életére, együtt imádkozzon vele; de arra van ideje, hogy TV-t nézzen, 
szórakozzon és erkölcstelen helyekre menjen, mint közös fürdőhelyek vagy sport mér-
kőzések. Az apostolnak nagy fájdalma volt, hogy munkatársai közül is többen elhagyták 
őt a pénz, a világ dolgai miatt (2. Tim. 4: 10) 

Ha valaki egészséges és tápláló ételeket eszik, de mellette mérget is iszik, nem kell 
csodálkoznia, hogy legyengül, lebetegszik vagy éppen meg is hal. 

Ameddig ezen a területen nem lesz radikális változás, nem lesz ébredés a gyüleke-
zetekben, hanem tovább folytatódik a sorvadás. Látszateredményeket lehet elérni a 
megtérésekben, mint ahogy beszámolnak arról, hogy egy-egy keresztyén tábor milyen 
áldásos volt, mert milyen sokan megtértek, de arról mélyen hallgatnak, hogy ebből 
mennyi maradt meg néhány hónap múlva. 

Így kénytelenek elfogadni azt a tényt, hogy megtérnek a fiatalok, majd visszamen-
nek a világba, majd ismét megújulnak egy újabb táborban, azután ismét lecsúsznak. Ez 
olyan, mint ha valaki odaadná szívét vőlegényének, majd ismét megszeretne egy másik 
férfit, aztán egy idő múlva visszamenne előző jegyeséhez, majd ismét más valakit szeret-
ne meg. Jézussal nem lehet ezt a játékot űzni. Az Ige világosan beszél arról, hogy ha vala-
ki az igazság megismerése után visszatér a régi életéhez, az nem újulhat meg a megté-
résre (Zsid. 6). 

Ez elsősorban nem a fiatalok bűne, hanem az őrállóké, akik úgy akarják a közössé-
güket vonzóvá, önmagukat pedig népszerűvé tenni, hogy beengedik a világot először 
saját életükbe, ennek folytán a gyülekezetbe. 

Akkor lenne látható, hányan tértek meg igazán, ha egy keresztyén táborban csak az 
élő Ige hangzana, mely ítél, a szent életről szól és Jézus követésének valódi feltételeiről, 
és nem szituációs játékokkal, sportversenyekkel és különféle programokkal emelnék a 
résztvevők érzelmi szintjét.  

Aki maga is a széles úton jár, az nem tudja a rábízottakat a keskeny útra te-
relni, hanem bezárja előttük az ajtót (Máté 23: 13). Ezen a területen nagyon radikális 
megtérésre van szüksége a hívőknek, de mindenekelőtt az elöljáróknak. Szó szerint ki 
kell dobniuk az életükből, a lakásukból azokat a dolgokat, melyek nem csak idejüket, 
hanem a szívüket is elrabolják.  

A médiában sok hasznos dolog van, mint ahogy a szemetes kukában is van érték. A 
kérdés csupán az, hogy segít-e mindez az imádkozó, vigyázó életben, vagy pedig egy túl-
informált, agyonnyomott életben további értéktelen információkkal tölti meg az ember 
szívét. Túl ezen óhatatlanul velejár a „hasznos” dolgokhoz hozzátapadt szenny is. 

Az eredmény pedig lecsúszás, meglanyhult imaélet, megalkuvás, szalmaláng meg-
térések. A programok pedig mennek a gyülekezetben, mintha ez jelentené az életet. A 
szeretet pedig egyre inkább kihűl, egy érkező vendéghez alig megy oda valaki még kö-
szönni is. 

Ebben az egészben a legszomorúbb az a zsibbadt állapot, ami laodiceára jellemző, 
hogy az ember azt gondolja, hogy nála minden rendben van. 
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Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha a te jobb kezed vagy jobb szemed okozza azt, hogy 
megbotránkozzál, vágd le vagy szúrd ki azt, mert jobb nélküle menni az örök életre, mint 
vele együtt az örök tűzre vettetned (Márk 9: 43-48). Ha nehéz ezt megtenned azokkal a 
dolgokkal, amik negatív befolyással vannak rád, akkor azok már ugyanúgy hozzád nőt-
tek, mint a jobb kezed. Itt az ideje, hogy kímélet nélkül szabadulj meg tőlük. Ha egy elöl-
járó odafigyel gyülekezetének minden tagjára, rendszeresen látogatja őket, int és bátorít, 
minden rendben van a rábízott gyülekezetben, akkor veheti magának a szabadságot, 
hogy egy kicsit lazítson és éljen a világ adta lehetőségekkel. Ha viszont mindezt úgy teszi, 
hogy a rábízott feladatokat még nem látta el, kemény következményei lesznek. Jézus így 
szól, különös tekintettel az utolsó időkre: „Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza 
jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé 
teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram 
a hazajövetelt; És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni 
kezdene: Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem 
gondolja, És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és 
fogcsikorgatás.(Mát 24:46-51) 

Ha egy gyülekezeti elöljáró nem szakítja el magát radikálisan a világ szeny-
nyező befolyásától, teljességgel képtelen lesz hivatását betölteni.  

  
Kényelem 
 
Jézus követése nem kényelmes út. De még kevésbé az az őrállók számára. Pál apos-

tol leírja viszontagságait a gyülekezetekért végzett szolgálatában (2. Kor. 11: 23-29) Ezt 
az utat sokan járták be előttünk, akiknek szíve égett az Úrért és az Ő gyülekezetéért. Ne-
kik nem számított, hogy nappal van, vagy éjszaka, hogy mibe kerül nekik a szolgálat, 
mely gyakran borzalmas körülmények közt végződött a börtönben. A hajtóerő a szeretet 
volt, mely minden kényelmetlenséget felülírt. 

Ma, rendkívül eltunyult és kényelmes világunkban nagy kísértés az ezen a terüle-
ten való megalkuvás. Pedig aki nem adja oda az Úrnak testét is teljesen a szolgálatá-
ba, azt Ő nem akarja használni. 

Ma méltatják azokat, akik sokat fáradnak Krisztus ügyéért, bár mindezt fizetésért 
teszik, mint ahogy egy kőműves is végzi munkáját. De Krisztus egyházát építeni csak 
ellenszolgáltatás nélkül lehet. A jutalma az emberek megtérése, aminek együtt örül az 
angyalokkal, jobban, mint a béres az ő fizetésének. 

Aki tudja, mekkora értéke van egy embernek, az soha nem mérlegeli az Úr munká-
jában azt, hogy megéri-e a fáradságot, egy kimaradt éjszakát, viszontagságos utazást 
vagy bármilyen anyagi áldozatot. Számára annyit jelent a gyülekezetekért való szolgálat 
terhe, mint a gyermekét gondozó édesanya szolgálata. 

 
Belefáradás 
 
A lelki vezetők nagy veszélyben vannak a belefáradás területén. A gyülekezet tagja-

inak folyamatos engedetlensége oda juttathatja őket, hogy abbahagyják az intést, úgy 
látva, hogy nincs értelme. Ez sem mentesíti őket felelősségük alól. Ugyanis ha végtére a 
legtöbben, vagy akár mindnyájan engedetlenek is lesznek, neki akkor sem szabad meg-
alkudnia és bedobni a gyeplőt a lovak közé. Feladatköre ebben az esetben már nem az, 
hogy elöljáró legyen (hiszen nem követik őt a tagok), hanem prófétaság. Isten igazságát 
megalkuvás nélkül kell hirdetnie egészen addig, míg végleg el nem hallgattatják őt.  
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AZ ÜLDÖZÉS ÉLVONALÁBAN 
 
E terület kapcsán szeretném megjegyezni azt, hogy keresztyénüldözés idején min-

dig az elöljárók voltak az üldözés első áldozatai. A Sátán is ismeri az ő felelősségüket és 
befolyásuk fontosságát, ezért mindenekelőtt őket akarta eltávolítani az üldözés hevében. 
Ezzel minden őrállónak számolnia kellett.  

Ha nem állt szilárdan Krisztusban, akkor elesett az üldözés nyomása alatt. Sajnos, 
erre is sok példa van.  

Aki őrállói feladatot lát el, annak számolnia kell azzal, hogy egy esetleges keresz-
tyénüldözésben (mely bármikor bekövetkezhet), szintén elöljáró szerepet tölt 
majd be, például szolgálva testvéreinek a kitartásban. Ez komoly terhet vet rá a 
tekintetben is, hogy miként készül és erősödik meg az Úr Jézusban, vagy miként 
pazarolja el a drága időt és lehetőséget mulandó dolgokra. 

Amelyik elöljáró most, a könnyű időben megalkuszik a pénz, népszerűség vagy a 
kényelem miatt, annak nem kell számolnia azzal, hogy egy kemény üldözésben ő maga is 
célpontja lesz az ellenségnek; hiszen vele a Sátán elérte a célját békeidőben is. 

 
 

FELADAT 
 
Az elöljárók feladata bár többrétű, az mégis egy feladatkörben meghatározható: 

éberen ügyelni a gyülekezet tisztaságára, szellemi épségére. 
Az apostolok a gyülekezetek hajnalán felismerték, hogy nem végezhető ez a szolgá-

lat a gyülekezet anyagi, külső ügyeinek intézésével együtt, így megválasztották erre a 
célra a diakónusokat. Annak ellenére, hogy ma sok helyen lelkipásztorok, presbiterek 
intézik a pénzügyeket, imaházak építését vagy felújítását, rendezvények szervezését, ez 
nem az Isten akarata. 

 
Példamutatás 
 
Az elöljárók elsődleges feladata az, hogy jó példával járjanak elöl (1. Péter 5: 3; 1. 

Tim. 4: 12; Tit. 2: 7). Ezért elöljárók. 
Általában azt szokták mondani az elöljárók, hogy: nem minket kell követni, hanem 

Krisztust. Ez csak akkor helyénvaló beszéd, ha az elöljáró nem arra megy, amerre Krisz-
tus. Ha viszont ő maga is követője az Úr Jézusnak, akkor nyugodtan mondhatja Pál apos-
tollal együtt, hogy kövessék őt a hívők, mert ő maga is követője Krisztusnak (1. Kor. 
11: 1; 1. Tess. 1: 6). 

Enélkül senki nem lehet vezetője Isten népének. Hiszen a vezető nem olyan valaki, 
aki elmagyarázza az embereknek, hogy mit kell tenniük, hanem olyan, aki mutatja az 
utat azáltal, hogy mindenben példának adja magát. Olyan hadvezér, aki nem azt mondja, 
hogy: előre, hanem azt, hogy: utánam! 

Ezért kell egy elöljárónak feddhetetlennek lennie. Mindez semmiképpen nem 
valósulhat meg egy megosztott életben. Mindenekelőtt magára kell gondot viselnie (Csel. 
20: 28), mégpedig úgy, hogy Krisztus követésére alkalmas lehessen, így példaként szol-
gálhasson a gyülekezetnek, megsanyargassa és szolgává tegye a testét (1. Kor. 9: 27). 
Elképzelhetetlen, hogy valaki a gyülekezet pásztora lehessen, miközben önmaga tes-
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ties dolgokkal foglalkozik, szórakozik. Minden olyan dolgot ki kell vetnie az életéből, 
ami akadálya annak, hogy Krisztust tántoríthatatlanul kövesse. 

Pál apostol saját magát állította példának az efézusi vének előtt a tekintetben is, 
hogy saját szükségleteiről maga gondoskodott, senkinek pénzét nem kívánta (Csel. 20: 
33-34). Ez csak a megélhetéséről szólt, hiszen nem is lett volna ideje arra, hogy magának 
anyagi jólétet teremtsen. 

Hogy intheti egy lelkipásztor a gyülekezetet mértékletességre az anyagiak terüle-
tén, ha ő maga jobban áll anyagilag, mint gyülekezetének sok tagja, ráadásul az ő pénzü-
kön? 

Hogy intheti a gyülekezetet arra, hogy ne engedjék magukat befolyásolni és meg-
fertőzni a média, a technika által nyújtott lehetőség által, ha ő maga is gyakorolja magát 
ebben? 

Ezért egy vezetőnek még attól is meg kell vonnia magát, amiben szabadsága 
lehetne, éppen azért, hogy példájával ne adjon szabad utat a gyengéknek a bűnre. 
Az apostol, aki szabad volt mindentől, mégis mindenki szolgájává tette magát, hogy 
megnyerhessen sokakat az Úrnak (1. Kor. 9: 18-22). Így ha valakinek szabadsága volna is 
élnie valamivel ebben a világban, mert nem tartja őt magát rabságban, de mivel példájá-
val kell elől járnia, nem él a szabadságával, nehogy az erőtleneknek bukására legyen (1. 
Kor. 8: 9-13).  

Példának okáért: a televízió rendkívül sok fertőnek a forrása. Ennek ellenére lehet 
benne valami hasznos is (ha egyáltalán az is nincs megfertőzve). Ha egy elöljáró meg van 
győződve arról, hogy számára semmi káros hatással nincs a TV, mégis nagyon könnyen 
előfordulhat az, hogy gyülekezetének egy erőtlen tagja példáját követve tévézik, de ő 
már olyan hatás alá kerül, ami ártalmas számára. Ezért minden helyzetben mérlegelnie 
kell, hogy melyik a fontosabb számára: a saját érdeke, vagy a gyülekezetének tagja.  

Nagy könnyelműség ezt figyelmen kívül hagyni, és egészen biztos, hogy nem is ke-
rüli el a számonkérést egyetlen vezető sem, ha ilyen módon okoz lelki kárt. 

 
Intés 
 
Az egyik legfontosabb feladatát, az intést csak így alapozhatja meg. Az az ember, 

aki hiteltelen, semmiképpen nem inthet meg mást eredményesen. De az intés, figyelmez-
tetés nem tetszés kérdése, hanem kötelessége (1. Tim. 5: 1,2). 

Pál apostol ebben is jó példával járt elől, éjjel és nappal sok könnyhullatás közt in-
tette a gyülekezetet (Csel. 20: 31). Ez a feladat nagyon népszerűtlen, és lehetetlen Isten 
akarata szerint tenni, amíg az ember másnak akar tetszeni. Ezért az ehhez való alkal-
masságot nem is lehet bibliaiskolában elsajátítani, csak Isten képes az embert előkészí-
teni sok szenvedés és összetöretés által.  

Ahhoz, hogy egy elöljáró inthesse a gyülekezetet és figyelmeztesse a korszellem 
veszélyeire, ébernek kell lennie és nem terhelheti meg szívét a világ dolgaival. Nem 
igényel különösebb tájékozottságot a világban, hanem sokkal inkább az Úrral való zavar-
talan közösséget. Hiszen a korszellem hatása annyira rejtett, hogy tájékozottság által 
nem ismerhető fel, hanem csak a Szent Lélek képes felfedni a józan ember számára egy-
egy tan mögött meghúzódó hamis szellemiséget.  

De az intés nem csupán az egész gyülekezet felé kell, hogy történjen. A pásztorok 
feladata a gyülekezet minden tagjával való személyes kapcsolat.  

Sokszor egy ember életében akkor válik nyilvánvalóvá a hanyatlás, amikor az visz-
szafordíthatatlanná válik. A tünetet általában mindig megelőzi egy fokozatos romlás. Ez 
csak a személyes kapcsolatban érzékelhető. 
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Egy lelki tragédiát hanyatlás előz meg. Az imádkozásban megrestül, a világ vagy 
egy hamis szellem hatása alá kerül a lélek, és ennek következményei lesznek a bűnök. 
Nagyon sok felelősség terheli az elöljárókat azért, mert nem figyeltek oda a lelkekre, és 
nem vették észre náluk a hanyatlás jeleit. Mire a következmények már nyilvánvalók let-
tek, sokszor nem lehetett segíteni rajta. 

 
 
Tanítás (lelki táplálék) 
 
Az őrállók feladata a gyülekezet tanítása is. Ezért választásuk feltétele, hogy képes 

legyen az egészséges tudománnyal meggyőzni az ellenkezőket (Tit. 1: 9; Tit. 2: 1; 8; 2. 
Tim. 2: 24-26). 

Ehhez szükséges az, hogy ismerje a Bibliát, hogy a tévtanításokkal szembe felvegye 
a harcot, és azáltal rombolhasson le minden olyan magaslatot, mely az Isten igaz ismere-
te ellen emeltetett fel (2. Kor 10: 5).  

A tanítás feltétele nem elsősorban a jó beszédképesség, hanem az egészséges tu-
domány, melynek hirdetése a gyülekezet növekedését eredményezi. Ezért önmagában az 
igeismeret nagyon kevés, ha nem párosul feltétel és megalkuvás nélküli engedelmesség-
gel.  A szószéken elhangzott tanításainak hitelességet kell szereznie saját életével. Ez a 
feltétele annak, hogy meg is marad az egészséges tudományban, és szavának ereje is 
lesz. 

Ezért a tanítást, prédikációt mindig meg kell előznie példamutatásának. Nem lehet 
olyan területe az életnek, amiről azért nem szólhat, mert önmagát is érinti, és nem akar 
belőle megváltozni. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az egészséges tudomány feltétele a tisz-
tánlátás, annak pedig a feltétel nélküli engedelmesség. Enélkül üres elmélet marad a 
tudomány, mely vagy fárasztja, vagy csak szórakoztatja a gyülekezetet. 

A tiszta Ige, Istennek beszéde képes eltéríteni az embereket a rossz útról (Jer 23: 
22), és mind az igehirdetőt, mind a hallgatókat megtartja (1. Tim. 4: 16). Ezért nagyon 
fontos, hogy mindig a teljes Ige hangozzék, és soha ne maradjon ki belőle olyan, amit az 
emberek nem szeretnek hallani, hanem legyen benne feddés, intés, buzdítás, és ne a 
viszkető fülű embereknek tetsző, kiválogatott pozitív üzenetekből összerakott tanítás 
legyen (2. Tim. 4: 22,3). Mert a teljes Írás Istentől ihletett, és csak az képes tökéletessé 
tenni a hallgatókat (2. Tim 3: 16-17).  

Nagy kísértés lehet az ige hirdetőjének az, hogy elhallgasson bizonyos igei igazsá-
gokat a hallgatóság kényelme érdekében. Ez azért történhet, mert fontosabb számára a 
népszerűség, mint az Ige hatása a hallgatókra.  

Legalább ilyen népszerűtlen feladat a hamis tanítások leleplezése. Az Úr nagyon 
komolyan veszi, hogy népe közt ne terjedjen hamis tanítás, vagy hamis szellemiség, és 
ebben is felelőssé teszi szolgáit, egészen addig, hogy azokat, akik ezt képviselik, nem 
csak hogy nem tűrhetik meg, hanem el is kell távolítaniuk a közösségből (2. János 10; 
Titus 3: 10; Róma 16: 17). Ami még az efézusi gyülekezetben helyén volt, hogy tudniillik 
nem tűrték meg a hamis apostolokat (Jel. 2: 20), az már Pergámumban és Thiatirában 
szabad utat kapott (Jel 2: 14,15 és 20).  
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A BUKÁS LEHETŐSÉGE 
Döbbenetes hallani, hogy egyre több lelkipásztor, prédikátor bukik el súlyos bű-

nökben. Ehhez figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy helyzetüknél fogva ők van-
nak leginkább kitéve a Sátán támadásának.  

Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy ő maga sem különb társainál, és na-
gyon könnyen félrevezethető és ki van téve a bukás veszélyének. Ha ez alázatban tartja 
őt, könnyebben kivédi ezeket a támadásokat és megelőzheti a bukást. 

A népszerűség és annak megtartása az egyik legnagyobb veszélyforrás. Mind ettől, 
mind a pénz hatásától távol maradni nem lehet egyéb úton, csak ha az ember tudatosan 
átadja életét Istennek, hogy jó tetszése szerint vezesse őt, kerüljön amibe kerül ez az út. 
És egészen biztos, hogy sok szenvedésbe is kerül, mint ahogy Pál apostolnak is együtt 
járt a szolgálata a szenvedéssel (Csel. 9: 15,16). Aki ezt ki akarja kerülni, nem vállalja, 
annak biztos a bukása. 

Ezen kívül, ha nem akar elbukni egy elöljáró, akkor nem engedheti meg magának, 
hogy hiábavaló dolgokkal töltse az idejét, hanem mindentől meg kell válnia, ami meg-
akadályozza őt az állandó imádkozásban. Ellenkező esetben nem tud vigyázni, és biztos, 
hogy el fog esni. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Ha az egész eddig leírtakból csak az igei idézeteket olvasnánk is el, elég meggyőző-

nek kellene lennie, hogy az őrállónak teljes életét a rábízott nyájnak kell, hogy szentelje. 
Semmiféle önérdek nem adhat okot, hogy a legkisebb mértékben is megalkudjon. Mivel 
ez egy óriási felelősséggel járó feladat, melyért elmaradhatatlan a szigorú számadás, 
nem engedheti meg magának egyetlen elöljáró sem, hogy életét, szívét akár a legkisebb 
mértékben is megossza a gyülekezetért végzett szolgálata és tetszése, élvezete, a test 
kívánsága közt. Elsődleges feladata, hogy feddhetetlen életével járjon példaként a gyüle-
kezet előtt, anélkül, hogy a legkisebb megalkuvást vagy igeellenes dolgot megengedné 
magának. 

A gyülekezet állapotáért mindenekelőtt az őrállók a felelősek! Le kell tenni a furu-
lyát, amivel altatódalt fújtak, és fel kell venni a trombitát, hogy ébresztőt fújhassanak! De 
ehhez előbb nekik kell felébredniük. Ők a felelősek, mert megalkudtak a népszerűség, a 
pénz, a világ vagy a kényelem miatt. Az ár pedig óriási: nem csak magukért felelősek, 
hanem családjaikért és gyülekezeteikért, a rájuk bízott lelkekért, akikért Jézus Krisztus 
az életét áldozta fel. 

Olyan szomorúan hangzik a próféta által az Úr szava: És keresék közülök valakit, a 
ki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de 
senkit nem találék (Ez. 22:30). 

 
 


