
 

 

A lelki osztódás

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A lecke fő célja, hogy kedvet 
csinálj tanítványodnak a lelki 
osztódáshoz. Segíthetsz neki 
megérteni a bibliai elvet: a gyü-
lekezetek vagy mozgalmak úgy 
növekednek, ha a vezetők 
újabb vezetőket nevelnek ki. 
Tanítványod a lecke hatására el 
is kezdheti keresni leendő ta-
nítványát. 

A lelki osztódás bibliai alapja 

Krisztus élete kínálja a legjobb példát. Olvasd el a Lukács 6,12-19-et! Jézus, 
bár tömegeket taníthatott és szolgálhatott, mindössze 12 tanítványt válasz-
tott ki követői sokaságából. Ők aztán szinte állandóan mellette voltak. Taní-
totta őket, együtt töltötték szinte minden idejüket, és közösen szolgáltak az 
embereknek. Pusztán annak köszönhetően, hogy Jézus mellett voltak, renge-
teget tanultak, megérthették, milyen vízió mozgatja, miért lelkesedik. Jézus 
az egész életét megosztotta velük, hiszen rájuk várt a feladat, hogy miután ő 
elmegy, az Egyház vezetőivé váljanak. Az egész stratégiáját erre a tizenkét fér-
fira alapozta. Amíg itt élt a földön, tanítványai száma 12-ről 70-re emelkedett, 
halálát és feltámadását követően pedig már 120-an imádkoztak együtt abban 
a bizonyos felső szobában. Az Apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy Pün-
kösd után 3000-en csatlakoztak a hívők csoportjához. Jézus tehát a vezetők 
megsokszorozására alapozta Egyháza születését. 

 

Pál apostol szintén Jézus példáját követte. Ő is vezetőket nevelt: magával vit-
te, tanította, képezte őket és megosztotta velük az életét. Minden missziós 
útjára fiatal vezetőjelölteket vitt magával. Timóteus is egy ilyen fiatalember 
volt. Az ApCsel 16-ban olvashatjuk, hogy Pál megismerte, majd magával vitte 
második missziói útjára, sőt Timóteus hamarosan fogadott fiává lépett elő, 
legalábbis lelki értelemben. Pál élete alkonyán két levelet is írt neki (1 és 2 
Timóteus), amelyben a fiatal egyház vezetéséhez látta el tanácsokkal. Ekkor 
már Timóteus volt az efézusi gyülekezet lelki vezetője és még sokáig az is ma-
radt. 

A 2Timóteus 2,1-2-ben Pál a vezetők kineveléséről és az osztódásról tanítja 
Timóteust. Olvassátok el a 2. verset, és kérdezd meg tanítványod, hogy hány 
nemzedéket említ itt Pál, majd együtt vegyétek számba a négy generációt! 
Pál tanította Timóteust, aki ezt a tudást rábízta hűséges emberekre, akik más 
hűséges embereknek adták tovább.  

 

Figyeld meg: Pál két tulajdonságot nevez meg feltételként. Ezeknek kell jelle-
meznie azokat, akikre Timóteus rábízza, amit tőle hallott. 
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További lépések 

Készen állsz a lelki osztódásra? 
Van-e valaki, aki tanítványoz-
hatnál? 

1. Hűséges emberek – mivel Timóteusnak azt kell rájuk bíznia, amit Pál-
tól tanult, hűségesnek kell lenniük. Meg kell győződnie arról, hogy 
megbízhat-e bennük, valóban tovább fogják-e adni, amit rájuk bíz. 
Ellenkező esetben ugyanis elgyengülhet, elhalhat a gyülekezet. Ez az 
egyetemi szolgálatra is igaz. Minden esetben bölcsen meg kell vizs-
gálnunk, hogy vajon hűséges sáfárja lesz-e tanítvány-jelöltünk mind-
annak, amit rábízunk, különben nem fog osztódni a szolgálatunk. 
Igen ám, de honnan tudhatjuk, hogy valaki hűséges lesz-e? Nézzük 
meg, hűségesen, rendszeresen jár-e a bibliatanulmányozó csoport-
ba, a személyes találkozókra, szívesen fogadja-e a szolgálati lehető-
ségeket, részt vesz-e a hétvégi programokon, elmegy-e veled bizony-
ságot tenni? Elvégzi-e a rábízott szolgálati feladatokat? 

Indíthatnál egy bibliatanulmá-
nyozó csoportot és elkezdhet-
nél lehetséges tanítványokat 
nevelgetni. Vajon itt van már 
ennek az ideje? 

  

2. Mások tanítására alkalmas – elképzelhető, hogy Pál itt a tanítás lelki 
ajándékára utal, amely Krisztus testének építésére szolgál. Ezt nem 
tudhatjuk biztosan. Ám az is lehetséges, hogy tágabb értelemben 
beszél a tanításról, tehát nemcsak az előadói tehetségre, hanem az 
egyszerű, bárki által végezhető tanításra gondol. Vagyis arra, hogy 
személyes beszélgetések keretében segítsünk, tanítsunk más hívő-
ket, továbbvezessük őket, miután megtérnek, kisebb csoportokban 
bibliatanulmányozást vezessünk, még ha nem is részesültünk a „ta-
nítás” lelki ajándékában. Az egyetemi szolgálat céljai szempontjából 
három dolgot jelent a „mások tanítására alkalmas” kifejezés. Ha ezek 
közül bármelyik hiányzik egy lehetséges tanítványból, akkor nem te-
kinthetjük tanításra alkalmasnak, nehogy rövidre zárja a lelki osztó-
dás folyamatát. 

a. Lelki érettség és Istenért égő szív. Legyen olyan mély a kapcsola-
ta Istennel és ismerje annyira az Igét, hogy a Bibliából és saját 
tapasztalatából is tudjon meríteni, amikor másokat tanít. Éhezze 
az igazságot, vágyjon arra, hogy többet tudjon, igyekezzen egyre 
jobban megismerni Istent. Lehet, hogy valaki alkalmas a lelki 
osztódásra, csak éppen még túl fiatal a hitben, még neki magá-
nak is növekednie kell, hiszen annak, amit tanít, az ő életére is 
igaznak kell lennie. Persze nem arról van szó, hogy csak akkor 
kezdhetünk el másokat tanítványozni, amikor mi magunk már 
tökéletesek vagyunk. Gyengeségeink mindig is lesznek, és mi is 
folyamatosan fejlődünk, tanulunk. 

b. Szociális vagy érzelmi érettség. Képes-e kapcsolatot teremteni 
másokkal? Szívesen követik-e, tanulnak-e tőle? Természetesen 
mindnyájunknak akadnak érzelmi gondjaink, és van miben fej-
lődnünk. Az érzelmi szempontból érett ember valóban fejlődik 
is, Istenre bízza élete problémás területeit, és emiatt tud mások-
ra is figyelni. Vannak azonban, akik egyszerűen nem elég érettek 
érzelmileg ahhoz, hogy vezetővé váljanak. 

c. Krisztus legyen az Úr az életében. Ha ez nem jellemző valakire, 
akkor nem tud szívből szolgálni valaki másnak, illetve nem fogja 
erre szánni az idejét. Ha egy kapcsolata, tanulmányi átlaga, jó hí-
re, a bulik vagy bármi más egyetemi elfoglaltság fontosabb szá-
mára, mint Jézus, akkor nemigen „lesz ideje” a tanítványozásra. 
A lelki osztódással az is együtt jár, hogy meghalunk önmagunk-
nak, Krisztus akaratát a sajátunknak tekintjük és terveinket alá-
rendeljük az ő terveinek.  
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Mellékutak 

Robert Coleman: Az evangé-
lizáció mesterterve 

Ha valaki nem adja át Krisztusnak az élete fölötti uralmat, akkor 
valószínűleg a „hűséges” és a „mások tanítására alkalmas” 
szempontoknak sem felel meg. A szándékos engedetlenséget is 
ide kell sorolnunk: ha valakinek olyan bűn van az életében, ame-
lyet nem akar rendezni, nem tekinthetjük lehetséges vezetőnek, 
amíg ezt meg nem teszi. 

KIA, Budapest, 2001  

Roger Hershey: A helyes válasz-
tás: kit tanítványozzunk? 

Roger Hershey: A helyes indít-
tatás: miért neveljünk tanítvá-
nyokat? 

 

Összefoglalás 

Ma az egész világon élnek keresztények és Egyház folyamatosan gyarapodik -- 
ez annak köszönhető, hogy Jézus és az apostolok hűséges embereket válasz-
tottak tanítványul. Az utánuk következő lelki vezetők ugyanezt teszik már 
vagy 2000 éve. Te magad is csatlakozhatsz hozzájuk és kiveheted a részed 
mindabból a kalandból és örömből, amelyet a lelki osztódás jelent! A lelki 
osztódás segítségével az egész világot elérhetjük! 
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