
A gyülekezet 
„másodlagos létszükségletei”



Másodlagos létszükségletek
• Nyílt kommunikáció 
• Egészséges munkahelyi-gyülekezeti dinamika 
• Stigmatizált bűnök igei kezelése 
• Szabadság 

(Gyülekezeti elnyomás felszámolása) 
• Pénzügyek
• Elkötelezett tagság



Másodlagos létszükségletek
• Nyílt kommunikáció - február 11. 
• Egészséges munkahelyi-gyülekezeti dinamika 

- február 18., április 
• Elkötelezett tagság - feb. 25., márc. 18. 
• Pénzügyek - a taggyűlésen 
• Stigmatizált bűnök igei kezelése - április 
•  Gyülekezeti elnyomás felszámolása - április



A NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI
Párbeszédes és csoportos kommunikáció



https://zanza.tv/magyar-nyelv/retorika/kulturalt-vita

https://zanza.tv/magyar-nyelv/retorika/kulturalt-vita


A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEI

➤Nem lehet nem kommunikálni. 
➤Minden kommunikáció tartalmi és kapcsolati részt tartalmaz. 
➤Az emberi kommunikációt tagolás határozza meg. 
➤A kommuniáció szavakból felépülő és hanghordozásból/

mimikából/testtartásból felépülő módozatokból áll. 
➤A kommunikációban a partnerek egyenrangúak vagy alá-, 

felérendeltségi viszonyban állnak egymással



MIT NEM JELENT A KOMMUNIKÁCIÓ?

➤Nem gondolkodok, mielőtt beszélek 
➤Mindenbe belekötök 
➤Kiteregetem mindenki szennyesét 
➤Nem vállalom annak a terhét és felelősségét, hogy szeretetben 

elhordozzam a másikat



A NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ 
ALAPELVEI

Párbeszédes és csoportos kommunikáció



ALAPELVEK

➤Elsődleges elvek 
➤Az igazság képviselete 
➤Áldozatvállalás 
➤A másik egyenlő félként kezelése 

➤Gyakorlati jótanácsok 
➤Csoportos kommunikáció



AZ IGAZSÁG KÉPVISELETE

➤ „Ne tanúskodj hamisan” - Tízparancsolat, 2Móz 20 
➤ „Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert 

cselekedeteivel együtt” - Kol 3.9 
➤ „Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még 

önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.” - Jak 1.26 
➤ „Utálja az Úr a hazug ajkat, de akik igazan élnek, azokat kedveli.” - Péld 

12.22



ÁLDOZATVÁLLALÁS

➤ Ezékiel 3 - Az órálló feladata 
➤ 11 Menj oda fogságban élő néped fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd nekik: 

Így szól az én Uram, az Úr!... - akár hallgatnak rá, akár nem törődnek 
vele… 

➤ 17 Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, 
figyelmeztesd őket az én nevemben! 

➤ „Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki 
emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz 
magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok: és így 
töltsétek be a Krisztus törvényét.” - Gal 6.1-2



ÁLDOZATVÁLLALÁS

➤ Efézus 4 - Az új ember felöltözése 
➤ 29 Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak 

akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon 
azokra, akik hallják. 

➤ 30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok 
pecsételve a megváltás napjára. 

➤ 31 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen 
távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 

➤ 32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok 
meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.



A MÁSIK EGYENLŐ FÉLKÉNT KEZELÉSE

➤ Olyan régi, mint Mózes törvénye - 5Móz 10: 
➤ 17 Mert Istenetek, az Úr, istenek Istene és uraknak Ura. Ő a nagy, erős és 

félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet 
megvesztegetni. 

➤ 18 Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, 
kenyeret és ruhát ad neki. 

➤ 19 Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom 
földjén!



A MÁSIK EGYENLŐ FÉLKÉNT KEZELÉSE

➤ Krisztus teljessé tette - Efézus 2: 
➤ 13 Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" 

kerültetek a Krisztus vére által. 
➤ 14 Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő 

testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 
➤ 15 miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy 

békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 
➤ „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” - Ef 5.21 
➤ „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal 

különbnek tartsátok egymást magatoknál;” - Fil 2.3



GYAKORLATI JÓTANÁCSOK

Dr. Hézser Gábor, A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, Kálvin, Bp., 1995.



A CSOPORTOT SEGÍTŐ, ÉPÍTŐ SZEREPEK:

➤ bátorítás: barátságos, empatikus, kapcsolatteremtő akceptáló magatartásmód; 
➤ közvetítés: harmonizáló, ellentétes álláspontok között kompromisszumot 

létrehozó, közvetítő magatartásmód; 
➤ gondoskodás: a háttérbe szorultak figyelmet felhívó és ak között maga-

tartásmód; 
➤ normaadás: mindenki által elfogadható javaslatokat tevő, megállapodásokat 

létrehozó szerepkör; 
➤ aktívan résztvevő megfigyelés: figyelmes hallgatás, ami a csoportban 

lejátszódó folyamatba való azonnali bekapcsolódást lehetővé teszi; 
➤ feszültség csökkentése: feszült helyzetek (pl. humor által való) feloldása és 

lappangó krízisek néven nevezése.



A CSOPORTOT VISSZAHÚZÓ SZEREPEK:

➤ az elterelő: megjegyzéseivel/ személyes tapasztalatainak ki fejtésével 
eltereli a figyelmet a témáról; fanatikusan vitatkozik mellékes dolgokról;  

➤ a támadó: másokat kritizál és lejáratni igyekszik/vitát keres olyan 
pontokon, amelyekben egyetértés uralkodik, kétségbe vonja mások 
motivációját és kompetenciáját;  

➤ a feltűnést kereső: önmagát előtérbe helyező, nagyzoló, állandóan beszélő;  
➤ a kiváltságos: másokat nem érdeklő témán vitatkozó, a cso-

portmegegyezéseket (kezdési időpont, szünetek stb.) be nem tartó; 
➤ a visszahúzódó: közömbösen viselkedik, nem nyilvánít véleményt, 

szomszédaival sugdolózik;



A CSOPORTOT VISSZAHÚZÓ SZEREPEK:

➤ a domináló: autoritatív módon befolyásol másokat, intrikál, mások szavába 
vág, kétségbe vonja a csoportvezető képességeit; 

➤ a bohóc: folytonos viccelődéssel, megjegyzésekkel, mimikájával és 
gesztusaival zavarja a koncentrációt; 

➤ a rivalizáló: magát állandóan másokkal összehasonlítva kísérli meg 
kvalitásait bizonyítani; 

➤ az önigazoló: mások kijelentéseiben is saját igazát látja; a maga igazát 
akkor is vehemensen bizonyítja, amikor azt senki sem vonja kétségbe. 



CSOPORTOS JAVASLATOK



CSOPORTOS JAVASLATOK

➤ Légy önmagad moderátora! 
➤ Beszélj első szám első személyben! 
➤ Azt mondd, amit akarsz, nem azt, amit elvárnak! 
➤ Ha lehet ne kérdezz, hanem kijelentés formájában fogalmazz! 
➤ Ha valami zavar, arra kiemelt figyelmet kell fordítani! 
➤ Ha lehet, ne magyarázd az előtted szólót, hanem közöld, hogyan hatnak rád 

az elhangzottak! 
➤ Ha lehet, ne fogalmazz általánosságban, hanem konkrétan!


