
A gyülekezet 
„másodlagos létszükségletei”



Másodlagos létszükségletek

• Nyílt kommunikáció 
• Egészséges munkahelyi-gyülekezeti dinamika 
• Elkötelezett tagság 
• Pénzügyek 
• Stigmatizált bűnök igei kezelése 
• Gyülekezeti elnyomás felszámolása



A NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI
Párbeszédes és csoportos kommunikáció





APCSEL 15



APCSEL 15

15 Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: "Ha nem 
metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek." 

2 Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, 
úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan 
mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. 

3 Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, 
elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden 
testvérnek. 

4 Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok 
és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten.



APCSEL 15

5 Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt 
mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy 
tartsák meg Mózes törvényét. 

6 Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az 
ügyben. 

7 Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: "Atyámfiai, 
férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az 
én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. 

8 A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy 
megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, 

9 és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által 
megtisztította szívüket.



APCSEL 15

10 Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a 
tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk 
elhordozni? 

11 Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által 
üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők." 

12 Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és 
Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk 
Isten a pogányok között. 

13 Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: "Atyámfiai, 
férfiak, hallgassatok meg!



APCSEL 15

14 Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a 
pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. 

15 És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan meg van írva: 

16 Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is 
felépítem, és helyreállítom, 

17 hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a 
pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt 
véghezviszi, 

18 és aki ezt öröktől fogva tudja.



APCSEL 15

19 Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik 
megtérnek Istenhez, 

20 hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta 
tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. 

21 Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a 
hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt."



APCSEL 15 - A HATÁROZAT

22 Akkor az apostolok és a vének, az egész gyülekezettel együtt, jónak 
látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül és elküldjék őket 
Pállal és Barnabással Antiókhiába: mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak 
hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. 

23 Ezt a levelet küldték velük: "Mi, az apostolok és a vének, a ti 
testvéreitek, az antiókhiai, szíriai és ciliciai pogány származású 
testvéreknek üdvözletünket küldjük! 

24 Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és 
szavaikkal feldúlták lelketeket - pedig mi nem adtunk nekik megbízást 
-,



APCSEL 15 - A HATÁROZAT

25 egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és 
küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, 

26 olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevéért. 

27 Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt 
élőszóval. 

28 Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, 
hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges: 

29 hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt 
állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek 
egészségben!"



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 egyes 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!


