
Cselekednünk kell, amíg nappal van
Hogyan értsük Jézus szavait a Jn 9,4-ben, amikor azt

mondja, hogy „cselekednem kell, amíg nappal van”? Mi az,
ami napjainkra vonatkozik ebből? 

„Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött
engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem
munkálkodhatik.” (Jn 9,4) Máskor ezt is mondta az Úr: „Az én
eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött
engem, és az ő dolgát elvégezzem.” (Jn 4,34) És máshol:
„Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam
akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött
engem.” (Jn 6,38) Más szavakkal az Úr azt fejezte ki, hogy az
ő küldetése ezen a világon az Atya akaratának teljesítése.
Jézus már gyermekként tudatában volt küldetésének, ennek
ékes bizonyítéka, hogy miután tizenkét évesen eltűnt családja
szemei elől a templomban, ezt mondta nekik: „Mi dolog, hogy
engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban
kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai?”
(Lk 2,49) De Jézus munkája gyorsan közeledett a végkife-
jlethez. Szolgálatát csaknem bevégezte, és áldozatot készült
hozni a világ bűneiért. Amit még halála előtt elvégezhetett, azt
gyorsan kellett cselekednie, amíg még alkal-ma volt rá. Erre
utalnak a következő kifejezések a Jn 9,4-ben: „cselekednem
kell ..., amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem
munkálkodhatik.” A munkanap és az esti pihenés egymás
utáni rendjét egyszerű példaként használta. Más szavakkal, azt
mondta ezzel az Úr, hogy végezzük Isten mun-káját, amíg
lehet, mert a lehetőség hamarosan elvész.

1Kor 11,16
Mit tanít az 1Kor 11,16 verse? Lehetséges, hogy Pál azt

írja, hogy az emberek versenghetnek, ha jólesik nekik, nem
számít bűnnek? Mit jelent valójában ez a vers?

Valójában ez a tanács egy olyan kényes témában hangzott
el, ami több esetben vezetett már éles vitához. Pál egyéb tanítá-
sai a hajviseletről, különböző fejfedőkről és a világi divat
megjelenéséről Korinthusban egyértelműek voltak. Sok
testvérnő mégis úgy kezdett öltözködni, mint az erkölcsileg
romlott nők. A görög szüzek hosszú hajfonatukat a fejük búbján
kontyba te-kerték. Ehhez fátylat tűztek, mely elfedte arcukat az
illetlen pillantások elől. A korinthusi hívők arra a következtetésre
jutottak, mivel ők Krisztusban szabadok, nem bűn tehát a rövid
vagy a fedetlen hajviselet. Ezzel jó szándékuk ellenére is olyan
üzenetet közvetítettek a hitetlenek felé, hogy Krisztus
gyülekezetébe szexuálisan kicsapongó asszonyok járnak. 

Ugyanez ma is megismétlődhet. Ha környezetünkben
vannak olyan szokások vagy viseletek, melyek önmagukban
ártalmatlannak látszanak ugyan, de másokban a gonoszság lát-
szatát keltik, tartózkodnunk kell ezektől a dolgoktól. Nem
kockáztathatjuk meg, hogy bármifajta erkölcstelenséggel hoz-
zanak kapcsolatba minket. Korinthusban mégis vitába kezdtek
némelyek ebben a kérdésben. Pál hozzájuk intézi szavait: „Ha
pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk
nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek.” (lKor 11,16).

Végeredményben amit Pál mond, azzal minden egyházi
közösség egyetért. Ne botránkoztassuk környezetünket olyan
feltűnő szokásokkal, melyek kritikát vagy szemrehányást
jelenthetnek egyházunk számára! Miben voltak mások a
korinthusbeliek? Ezek a testvérek különbnek akartak tűnni
másoknál (és persze számos más hasonló eset is felütötte fejét
ebben a gyülekezetben), de még ők sem térhettek el az egyház
számára kijelölt alapelvektől. 

Hol és mikor taníthatnak a nők?
Mit jelent az 1Kor 14,34? Felmentése van-e a modern

kor asszonyainak a hallgatási kötelezettség alól? És mi a
helyzet az 1Tim 2,11–12 versekkel? Milyen körülmények
között taníthat egy nő?

A tiltás az 1Kor 14,34-ben a következő: „A ti asz-
szonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen
megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek
legyenek, amint a törvény is mondja.” Ugyanebben a
fejezetben néhány verssel korábban ezt írja az apostol: „Azért
ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken
szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek” (1Kor 14,23).
Itt egyértelműen kitűnik a szövegből, hogy nyilvános
gyülekezeti alkalmakról van szó. Miközben az 1Kor 14-ben
Pál apostol a dicsőítés során megnyilvánuló csodatevő
ajándékokról ír (melyekkel napjainkban nem rendelkezünk),
ez az elv érvényes minden más gyülekezeti összejövetelre is
(lásd még 1Kor 11,1–18). Az „amint a törvény is mondja”
kiegészítés is ezt erősíti meg (1Kor 14,34). Ez az elv meg-
található mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben.
Az ószövetségi rendelések szerint a nők nem irányíthatták a
nyilvános istentiszteleteket, sem hozzászólásaikkal, sem
kérdések formájában (1Kor 14,35).

Az 1Tim 2,11–12 az egyéb alkalmakra vonatkozik. Az
ihletett szerző a nők és férfiak nyilvános helyen illő
viselkedésének különbségeire figyelmeztet. Míg a férfiak
bárhol imádkozhatnak nyilvánosan, a nők számára vannak
bizonyos előírások. Például egy nő számára szégyen a piac-
téren tanítani és imádkozni, ráadásul ezzel a férjére is szé-
gyent hozna. Tehát a keresztyén nőknek nyilvános helyeken is
hölgyekhez méltóan kell viselkedniük. 

Azonban a fenti igehelyek egyike sem tiltja meg a nők
számára a tanítást vagy az imádkozást, ha a fenti elvek nem
csorbulnak. Maga a Biblia szolgáltatja a példát, hogy a bibliai
időkben a nők is taníthattak (ApCsel 18,26; 21,9; 1Kor 11,5).
Hiszen a tanítás a nők elhívása is (Tit 2,4–5).

Miközben a nőknek számos alkalmuk van a tanításra,
nem hagyhatják figyelmen kívül a Szentírás nekik szóló
intelmeit, és a nyilvános alkalmakon megfelelő alázattal kell
viselkedniük. Természetesen szükség van a gyülekezetben a
női tanítókra különböző női vagy gyermek-csoport-
vezetőként, sőt egyéni tanítóként, ahogyan Priscilla is tanítot-
ta Pált. De az Írás értelmében tartózkodniuk kell a
testvérnőknek a gyülekezetvezetői, prédikátori szolgálattól. 
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