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TÉMAKÖR

A spirituális tekintély  
a vezetés bibliai modellje  

és feltételei 
Uralkodás és kiskorúsítás, 

manipuláció és 
törvényeskedés lélektana 

A lelki egészség:  
növekedés  

Isten megismerésében



A spirituális tekintély
A bibliai modell és működési feltételei



a vezetésről
A kereszténység közös-
ségteremtő vallás és 
célorientált közösség. 
Vannak vezetői és veze-
tettjei. A vezetőt mások 
hatalmazzák fel tekin-
téllyel. Csak akkor tud 
vezetni, ha érvényesít-
heti a tekintélyét. Csak 
azért vállalhat felelőssé-
get, aki követi.

A tekintéllyel lehet élni 
mások javára, vissza-
élni mások kárára. Ez 
ellen csak személyi 
biztosíték létezik.  
A vezető / a vezetett is 
ember: hibázhat és 
eltűrhet hibát. A vezetés-
nek feltételei, a jó / 
rossz vezetésnek jelei 
vannak.



a pásztor…
Krisztus a főpásztor, de 
vannak alpásztorok (1Pt 
5:3-4). Felkészítenek a 
szolgálatra (Ef 4:11-12) 
példát mutatnak (1Pt 
5:3 1Tim 4:12). Felelnek 
a rájuk bízottakért (Zsid 
13:17 1Tim 4:16), súlyo-
sabb ítélet vár rájuk 
(Jak 3:1 1Kor 3:6-17).



…a nyáj…
Azért felelnek, aki elis-
meri a tekintélyüket 
(1Kor 4:19-21 1Tim 
1:3). Bízni kell bennük, 
hallgatni kell rájuk 
(Zsid 13:17). Meg kell 
őket becsülni a mun-
kájukért (1Tim 5:17-18 
1Thessz 5:12-13).



…és a feltételek
Nem szabad követni 
azt, aki visszaél a po-
zíciójával. Feltételek: 
• apostoli tanítás, 

krisztusi jellem? 
• alkalmasság, képes-

ség, képzettség,  
felhatalmazás, 
számonkérés?



a tekintélyi közlés…
Ha valaki tanítás köz-
ben nem csupán ön-
magára hivatkozik, 
hanem emberfeletti 
tekintélyre: 
• Istenre, Jézusra, 

Szentlélekre 
• Máriára, angyalra 
• Szentírásra…



…és az ellenállás joga
Kérj időt. Kérd a Lelket 
(1Jn 2:26-27) és vö. a 
• Biblia egész tanításá-

val (ApCsel 11:17) 
• józan krisztusi ésszel 

(1Kor 10:15) 
• gyakorlattal (Mt 7:16) 
• hitvallásokkal (Róm 

12:6, 1Kor 15:1-11)



értékelés és kezelés
Tévedés az, ami  
nem igaz - a Szentírás 
mást tanít.  
El kell utasítani. 
Szélsőség az, ami félig 
igaz - a Szentírás mást 
is tanít.  
Ki kell egészíteni. 
Ragaszkodik hozzá?
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Az uralkodás
Mások jogtalan kontrollálása emberi eszközökkel



az uralkodásról
Aki diktálni akar,  
annak kell valami,  
ami mások fölé emeli.  
Miért vágyik erre? 
• Jót akar másoknak, 
• vagy kényszeresen 

kontrollál másokat, 
de mindig manipulál.



a probléma…
Az uralkodásvágyhoz 
uralhatóság oka: 
• határsértés (Isten / 

ember feladata) 
• torz énkép, istenkép 
• fájdalomkerülés (a 

krízisek / növekedés 
fájdalma, a hibázás 
joga, életbátorság) 



…és jelei
Feltétlen engedelmes-
ség elvárása (mint 
Istennek).  
Nem számonkérhető  
(csak Istennek felel). 
Ellenőrizhetetlen 
tekintélyforrás (forró 
drót, kenet stb.)  
Káros hatás: rejtett 
vagy nyilvánvaló. 



a kiskorúság…
Uralkodni csak azon 
lehet, aki hagyja, mert 
• tényleg kiskorú:  

friss hívő, tudatlan, 
éretlen, bízik a 
gondviselőiben 

• kiskorú akar maradni 
(jó): más felel érte, 
biztonság, kényelem

• tanult kiskorúság: 
nem engedik fel-
nőni; félnek, hogy 
kontroll nélkül meg-
vadul (önbeteljesítő 
jóslat).



…mint közös játszma
A vallási gyerekesség 
rögzülhet, ilyenkor 
• a hívő csak öregszik, 

de nem érik, 
• kedvenc tanítóját 

bálványozza… 
Aki uralkodik, Isten 
útjában áll. A kiskorú 
nem halad az úton.



a manipuláció…
Amikor a vezető olyas-
mire veszi rá a hívőt, 
amit az különben nem 
tenne meg, és a 
hivatkozási alapja a 
jogai (pozíció), lopott 
tekintély (bibliai idézet), 
nemesnek tűnő, de 
hamis ok (imázs) / cél 
(rászorulók).



…és a célja
• Szívesség (munka, 

titoktartás) 
• Pénz (munkakerülés, 

luxus, függőségek) 
• Szex. 
A hívő általában kiszol-
gáltatott: kiskorú, ma-
gányos, önértékelési 
zavaros, félrevezetett.



A törvényeskedés
Törvény kimondása ott, ahol Isten nem mondott törvényt 



a törvényeskedésről
Mindenkire érvényes 
szabály kimondása 
arról, amiről Isten 
személyes döntést vár.  
A „farizeus” másoktól 
olyasmit vár el, amit 
Isten nem, és úgy tesz, 
mintha ő meg tudna 
felelni az elvárásnak. 

A Törvény nem = törvé-
nyeskedés.  
Az Írott Tant értelmezni, 
alkalmazni kellett. Így 
keletkezett a Szóbeli 
Tan és az irányzatok.  
Ha szembekerült az Írás 
a valósággal, a betű a  
szellemmel, a hit teherré 
vált (Mt 11:28-30).



az okok:
Senki sem akar farizeus 
lenni. Az ok többnyire a 
nem tudatos belső 
bizonytalanság: 
• toleranciahiány 
• receptkeresés 
• önigazolás. 
Valóság: sosincs elég 
szabály…



- toleranciahiány
Amikor ő a mérce: a 
másságot nem tűri, 
hanem elítéli. Ami neki 
nem tetszik, biztos a 
Szentléleknek sem 
tetszik. 
A vitát kerüli / keresi, 
hogy másokat unifor-
mizáljon.



- receptkeresés
Mint az új alkalmazott 
a cégnél: túlélési 
tippeket, instant meg-
oldásokat akar.  
Bibliai leírás = előírás. 
Isten egyéni bánás-
módja = általános 
akarata.



- önigazolás
Nem tudja, vagy elfe-
lejtette, ki igazolja 
Isten előtt.  
Már nem a Krisztus, 
hanem a saját vallási 
teljesítménye. Amit 
magától elvár, mástól 
is megköveteli (csupa 
látható „bizonyíték”).



…és az eszközök:
A látszólagos felhatal-
mazottság mindig 
bizonyításra szorul. 
Tipikus módszerek:  
• képmutatás 
• félelemkeltés 
• tekintélylopás.



- képmutatás
A probléma a valóság. 
Igyekszik a látszatot 
fenntartani önmaga és 
mások előtt, és meg-
követelni másoktól is. 
A képmutató mást is 
képmutatóvá tesz,  
ui. a csődöt nehéz 
beismerni.



- félelemkeltés
Aki neki engedetlen, 
Istennek engedetlen. 
Megtorlás vár rá:  
valós / látszólagos,  
isteni / emberi. 
Aki problémára mutat, 
problémává válik. Aki 
ellenáll, kiközösítik =  
0 áldás, 0 üdvösség.



- tekintélylopás
Nincs saját tekintélye. 
A legfőbb tekintély 
Isten, ezért tőle lop: 
• a Szentírás „megfe-

lelő” idézésével, 
• a Lélek különleges 

kenetére, ajándéka-
ira, vezetésére 
hivatkozva.



A lelki egészség
Lelki növekedés Isten megismerésében



a gyógyulás útja…
A tekintélyével vissza-
élőnek fel kell ismernie: 
• jogtalan hatalmat  

gyakorol, káros 
emberi eszközökkel 

• Isten személyre sza-
bott munkálkodását 

• Isten közösséget vállal 
azzal, akivel ő nem.

Az áldozatnak is fel kell 
ismernie: 
• a különbséget bibliai 

leírás / előírás, 
alapelv / parancs közt 

• mikor dönt ő, mikor 
kövesse vezetőjét 

• az Úr a farizeuson is 
könyörülni akar.



…a lelki növekedés…
Isten ismeretében (Kol 
1:10), a kegyelemben 
(2Pt 3:18) az üdvös-
ségre (1Pt 2:2). Isten 
hatására (1Kor 3:7). 
A Test tagjai nőjenek 
fel (Ef 4:11-16). 
Gyermekek, ifjak, apák 
a hitben (1Jn 1:12-14).



…Isten megismerésében
Istent megismerni az 
örök élet (Jn 17:3). 
Krisztust megismerni: 
Istent megismerni (Jn 
1:18 14:7-9).  
Ő Isten ikonja, arca 
(2Kor 4:4, 6), őt szem-
lélni: Lelke által átala-
kulni (2Kor 3:18).



KÉRDÉSEK

Mit gondoltál eddig a 
tekintélyről, a vezetőkről,  

és miért? 

Tapasztaltad másban és 
magadban a törvényeskedőt 

vagy az öntörvényűt? 
Mit tehetünk magunkért és 

egymásért a spirituális 
játszmák ellen?



Szakirodalom
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Kételkedők könyve (Kálvin, 
2011)
Horváth-Szabó Katalin:  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