Morzsák a korinthusi levelezésbıl
25. ÉRTELEMELLENESSÉG A GYÜLEKEZETBEN

„Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, 19de a
gyülekezetben inkább akarok öt szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak,
mintsem tízezer szót nyelveken. 20Testvéreim, ne legyetek gyermekek a
gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben
érettek legyetek.” (1Kor 14,18-20)
Miért korlátozza az apostol a nyelvekenszólás ajándékának használatát a
gyülekezetben? Az ok egyszerő: a nyelvekenszólás nem érthetı, kivéve akkor,
ha az így imádkozó lelkében lévı sóhajt valaki megmagyarázza. A gyülekezet
viszont legyen az értelmes diskurzus helye. A gyülekezet épülését az szolgálja,
ha Isten igéje és a hívık szívén lévı bátorítás, vigasztalás érthetı gondolatok
formájában jut el a hallgatókhoz. Pál nem zárja ki az imádság olyan formáit,
melyekben az értelem nem játszik szerepet („imádkozom lélekkel, de
imádkozom értelemmel is”), de az ilyet elsısorban nem a gyülekezeti alkalom
keretein belül látja építınek („Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a
gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez.”). Az élményeknek is
fontos helyük van a hívı életben, de a gyülekezet elsısorban az érett
gondolkodás helye. Csak ez tud megvédeni bennünket a gyermekekre
leselkedı veszélyektıl.
Ha belegondolunk, nem a nyelvekenszólás az egyetlen jelenség, mely a
keresztény gyülekezetekben háttérbe szoríthatja az értelmes, gondolatteli
diskurzust. Az értelemellenesség számos formájával találkozhatunk, melyek
számőzik a gyülekezetekbıl a gondolkodásra késztetı igehirdetéseket,
bibliamagyarázatokat, tanításokat, és kiskorúságban tartják a híveket. Az a
gyanúm, hogy a mai korban az apostol a nyelvekenszólás kezeléséhez hasonló
tanácsokat adna arra a sok manipulatív, szenzációhajhász, idınként bugyuta
megnyilvánulásra vonatkozóan is, melyek egyes gyülekezetekben hétrıl hétre
felbukkannak. (Egyik-másik az ébredés, a megszentelıdés, a gyülekezetnövekedés vagy a misszió éppen aktuális kulcsaként.) Egyáltalán nem azt
állítom, hogy a nyelvekenszólás manipulatív, szenzációhajhász és bugyuta
ajándék. Önmagában nem lehet az, hiszen a Lélek megnyilvánulása. De a
használatával kapcsolatos apostoli alapelv érvényes az értelemellenesség
minden mai formájára is: a gyülekezetben inkább öt értelmes szónak legyen
helye, mint tízezer élménydús pillanatnak. Vow!

