Morzsák a korinthusi levelezésbıl
59. ÁTLÁTHATÓ MECHANIZMUSOK

„Most harmadszor megyek hozzátok: ’Két vagy három tanú szava erısítsen meg
minden vallomást!’” (2Kor 13,1)
Egyszer egy újságíró egy karizmatikus gyülekezetvezetırıl kérdezte
gyülekezetének egyik tagját. Miután feltérképezte a gyülekezet vezetési
struktúráját, eljutott a csúcsvezetıhöz. „És ki van felette?” – kérdezte. „Isten!”
– vágta rá a gyülekezeti tag. Az újságíró egy pillanatig elgondolkodott, majd
megjegyezte: „Az kevés.”
Még Krisztus népe között is szükség van átlátható, világos struktúrákra.
Nem a bizalmatlanság, hanem a bizalom a keresztények együttélésének alapja,
de ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben elszakadhatnánk a világban
mőködı ellenırzési mechanizmusoktól. Mikor Pál adományokat győjtött a
jeruzsálemi szegény hívıknek, és összegyőlt az adomány, minden gyülekezet,
mely részt vett az adakozásban, képviseltette magát az adományok
leszállításában is. A folyamat feddhetetlen volt. Az ilyen ellenırzési
mechanizmusokra a bőn miatt van szükség. Keresztényként azt hihetjük, hogy
mi és hívı testvéreink felette állunk már azoknak a bőnöknek, melyek a
világot uralják, de a valóság azt mutatja, hogy sajnos nem mindig van így. A
bőn gyökere nagyon mély. Bőnös természetünk olyankor is felütheti a fejét,
mikor nem számítunk rá, és rövid idıszakokra akár az irányítást is átveheti a
cselekedeteink fölött. Egymás kontrolljára ezért szükségünk van, arról nem is
beszélve, hogy Isten ügyének is szüksége van erre. Ezt az elvet láthatjuk a fenti
versben a tanúvallomások esetében is. A korinthusi gyülekezetben súlyos
problémák ütötték fel a fejüket. Pál átlátta, hogy a létezı gondokat tetézheti, ha
tisztázás közben a tagok elkezdik egymást rágalmazni. Alapelvként állítja
ezért fel, hogy megérkezésekor csak olyan véleményt fogad majd el, melyet két
vagy három tanú is alátámaszt! Eleve biztosítja, hogy senki ne rágalmazhassa
majd a másikat.
A tanulság az, hogy önmagunkat kontroll alá kell vetnünk. A levelet
olvasva bárki mondhatta sértıdötten: „Pál nem hisz nekem?! Bizonygatnom
kell az állításaimat?!” Ennél azonban sokkal többrıl van szó. A helyzet az,
hogy Krisztus ügye nagyobb védelmet igényel, mint amekkora egyetlen ember
önkontrollja. Néha valóban nem elég az, ha csak Isten van felettünk.

