
Tekintély?



tekintély 
főnév

(lat. auctoritas): általában egy természetes vagy jogi 
személy erkölcsi hatalma mások fölött. - A természetes 
személy ~ének forrása lehet testi (erő, ügyesség), 
szellemi kiválóság (tudás), erkölcsi érték (erényesség), 
származás, rang, hivatal. Az igazi ~nek mindig van 
erkölcsi fedezete is.

http://lexikon.katolikus.hu/T/tekint%C3%A9ly.html



közösségi tekintély

egy ország törvényei 

egy iskolai szabályzat 

Isten Igéje



személyes tekintély

a szerelmem 

a neveltetésem 

a tanárom 

a tapasztaltaim



Az anabaptisták ismeretőjegyei
Amikor a teológia találkozik a hétköznapokkal



„Az igazság halhatatlan” Baltasar Humbayer



Ismeretőjegyeik
A Szentírás tekintélyéhez való 
ragaszkodás 
Hitvallás alapján elnyert és 
fegyelmezett gyülekezeti tagság 
Bátorság a hitben, akár a 
mártírhalált is vállalva ezzel 
Krisztus úri mivoltának megélése a 
hétköznapokban 
Az állam és az egyház különválása

Malcom Yarnell, The Anabaptists and Contemporary Baptists



Ismeretőjegyeik
A Szentírás tekintélyéhez való 
ragaszkodás 
Hitvallás alapján elnyert és 
fegyelmezett gyülekezeti tagság 
Bátorság a hitben, akár a 
mártírhalált is vállalva ezzel 
Krisztus úri mivoltának megélése a 
hétköznapokban 
Az állam és az egyház különválása

Május 28 (Gyülekezeti tanácskozás 
a Baptista Egyházról) 
Július 30 (Magyar Baptisták 
Világtalálkozója, augusztus 4-6) 
Szeptember 24 (Gyülekezeti 
tanácskozás) 
November 19



A Szentírás tekintélyéhez való ragaszkodás



1525-ös zürichi disputa



„A keresztség senkinek sem segít, 
nem is részesülhet benne más, 
csak aki saját magáért hisz, és 
saját hite nélkül senkit sem szabad 
megkeresztelni.” Martin Luther

„Semmi sem aggaszt annyira, 
mint az, hogy gyermekeket kell 
keresztelnem, mert tudom, hogy 
ezt nem lenne szabad 
megtennem.” Ulrich Zwingli



Felix Mantz kivégzése



Harold S. Bender Az anabaptisták látása c. könyvében azt 
mondja, hogy a 16. századi anabaptizmus „a reformáció 
kicsúcsosodását jelentette, Luther és Zwingli eredeti látásának 
kiteljesedését… arra törekedve, hogy kompromisszumok nélkül 
keltsék életre az újszövetségi gyülekezetet” 
Harold S. Bender says that 16th century anabaptism „is the 
culmination of reformation, the fulfillment of the original vision of 
Luther and Zwingli… seeking to recreate without compromise 
the original New Testament Church.”

„A reformáció csúcsa”



Induljunk a pulpitustól



Titusz 2.15 Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes 
határozottsággal: senki meg ne vessen téged.

Tekintéllyel



2Tim 4.1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus 
Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; 
az ő eljövetelére és országára kérlek: 
2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, 
akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes 
türelemmel és tanítással.

Tekintéllyel az Igét



„Valójában a Biblia a prédikátor, és a pulpitus mögött álló ember dolga 
egyszerűen az, hogy  engedje az adott szakaszt megszólalni rajta 
keresztül. Elérni azt a pontot, amikor a prédikátor már nem akadályozza 
az Igét abban, hogy megszólaljon -    ez sokszor keményebb munka, 
mint gondolnánk.” 
"The Bible is the real preacher, and all the role of the man in the pulpit 
or the counseling conversation is to simply let the passages say their 
piece through him. For the preacher to reach the point where he no 
longer hinders or obstructs his text from speaking is harder work than is 
sometimes realized.”

Az Ige a tekintély (J. I. Packer)



Jézus példája



Kelly Ann Convay „tekintélye”



Bemerítő János 
A tettei 
Az Atya 
Az Írások 
Mózes

Ha nekem nem hisztek… (Jn 5.32-47)



Jn 12.49 Mert én nem magamtól szóltam, hanem 
aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta 
meg nekem, hogy mit mondjak, és mit 
beszéljek. 
50 Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök 
élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, 
ahogyan az Atya mondta nekem."

Az Atya szavai



Ha a Biblia szereplőinek jó volt…



A próféták és az „Így szól az Úr” x393 
Az újszövetségi írók és az Ószövetség x855

Ha nekik jó volt…



Hamis tekintélyek

Hamis 
- amikor valami az Ige tekintélyének a helyét foglalja el



Hamis „legfőbb tekintélyek” (John MacArthur)

Személyes tekintély 

Egyházi/gyülekezeti tekintély 

Az értelem tekintélye 

A tapasztalat tekintélye

https://www.gty.org/library/sermons-library/80-182



Az IGE tekintélyének jelentősége életünkben

Viszonyítási rendszert alkot 

Célokat határoz meg és az 
oda vezető utakat jelöl ki 

Döntéseket befolyásol 

Értékrendet, jellemet, életet 
formál



2Timóteus 3.16-17

16 A teljes Írás Istentől ihletett, és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre; 
17 hogy tökéletes legyen az Isten 
embere, minden jó cselekedetre 
felkészített.



Jakab 1
22 Legyetek az igének cselekvői, ne csupán 
hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. 
23 Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de 
nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a 
tükörben nézi meg az arcát. 
24 Megnézi ugyan magát, de elmegy, és 
nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 
25 De aki a szabadság tökéletes törvényébe 
tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy 
nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny 
megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.



Alimujiang Yimiti, 2008, 15, 3, 15



Pastor Haile Nayzgi, 2004




