
Agapé tanítványképzés 
 

Mt28:19-20a: „Menjetek el azért és tegyétek tanítványokká (tanítsátok meg) az összes 
nemzeteket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, s 
arra tanítva őket, hogy őrizzetek meg mindent, amit nektek parancsoltam.” 

 
nemzeteket = ethnosz (εθνος): kulturális közösség / gój (גוי); laosz (λαος): azonos helyen lakó nép / ám (עם) 
Jn10:16, Mózes éneke (5M32:21), távol levőkből közeliek (Ef2:12-16), Róm9:24-26 || Hós1:10, 2:22 
 
 

A tanítványság 
 

2Tim2:2: „Amiket t őlem sok tanún át hallottál, bízd hívő emberekre, akik 
megfelelőek lesznek arra, hogy másokat tanítsanak.” 

 
A tanítvány szó szerint: tanuló. Tanul. 
 

Mi mindannyian tanulók vagyunk. A tanító is. Az a jó tanító, aki tanítható. 
 

A ferences szerzetes Baskerville-i Vilmos és bencés novíciusa, Melki Adso egyik párbeszédének 
részlete Umberto Eco: A rózsa neve c. regényéből: 
 

– Eszerint atyám nem tud egyetlen válasszal megfelelni az összes kérdésekre? 
– Ha tudnék, Adso, akkor teológiát tanítanék Párizsban. 
– Párizsban mindig tudják, melyik az igazi válasz? 
– Nem – mondta Vilmos –, soha, de nagyon biztosak a tévedéseikben. 
 
Mindenről lehet még tanulni – ha mást nem azt, hogy hogyan magyarázzuk el másoknak érthetően. 
 
A tanítvány követi a mesterét mindenhova (Ahová te mész, oda megyek én is...). 
Szolgál neki. Felhatalmazással akár a mestere nevében is eljárhat (Mt10:1). 
 

A tanítvány kérdez, a mester válaszol. Nem frontális oktatás. 
A mester ül, a tanítványok állnak. A mester lábainál ülő tanítvány a kijelölt utód (ACs22:3). 
„Bölcsességet csak tökéletesek között szólunk.” (1Kor2:6) 
 
Jézusnak is voltak tanítványai (Mt9:19), Bemerítő Jánosnak is (Mt11:2). 
 

Még a családnál is fontosabb kapcsolat (1Kir19:19-21, Mt12:49, Mt16:24-25) 
 

Mt10:41-42: „Aki prófétát befogad, azért mert próféta, próféta jutalmát fogja kapni, 
aki igazságosat befogad, mert a neve igazságos, az igazságosnak jutalmát fogja 
kapni. És aki e kicsinyek közül egyet megitat egy pohár hideg vízzel csak azért, mert 
tanítvány, bizony azt mondom nektek, nem fogja jutalmát elveszíteni.«” 

 
Magunkról tudjuk, hova tartozunk. A másikról is elhisszük? 
 



Kitartás, hűség, megbízhatóság 
 
Hit, hűség, megbízhatóság: ugyanaz a szótő a Bibliában. Héberül emuná, görögül písztisz. 
 

A 2Tim2:2-ben hűséges, hívő, megbízható emberekről beszél Pál. A magyar szóhasználat 
különbözteti csak meg a megbízható gazdát és a hűséges szolgát. 
 

A bibliai gondolkodásmódban Isten is hűséges, hívő. 
 

2Tim2:13: „Ha hitetlenkedünk, ő akkor is hű marad, hiszen magát meg nem tagadhatja.” 
 

Isten hisz bennünk. Ez az igazi hit :-P A hit pedig a reményben elvárt dolgok valóságként való 
elfogadása, olyan dolgokról való meggyőződés, amelyeket nem szemlélhetünk. (Zsid11:1) 
 
Az emuná gyöke: AMN. Hiszem, amit imádkozok? 
 

Mt21:22: „Meg is fogtok kapni mindent, amit csak hittel imádságban kértek.” 
 

A saját vágyaim, elvárásaim Isten felé nem hit! Jakab keményen fogalmaz: „kértek, de nem kaptok, 
mert gonoszul kéritek, azért, hogy kéjelgéseitekre költsétek el.” (Jak4:3) 
 

A Szellem ajándékai sosem öncélúak, közhaszonra adatnak. A hit pedig ajándék. Egymás hite? 
 

Hogy lesz valakinek hite? Róm10:17, 1Kor12:9a Mi a különbség? 
 

Mi a bűn? Jn16:8-9 
Az üdvösség szempontjából egyedül a hit kedves Isten előtt, nem a hitből fakadó jócselekedetek. 
A hit pedig Isten ajándéka. A hitért kapunk üdvösséget, örök életet; a jócselekedetekért jutalmat. 
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Kihez vagyok hűséges? Aki mindent odaadott nekem. 
Emberek bizalma egyszer veszíthető el. Ábrahám és a kemence. 
--- 
 

Kitartás: hüpomoné, szó szerint alatta maradás (a tehernek). Lásd még: teher alatt nő a pálma. 
Állhatatosság. A hit kitartást eredményez Isten mellett. Akkor is szolgálom, ha nem értem. 
Jób: „A rosszat talán ne vegyük el?” Pál: „A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk örök dicsőséget szerez.” 
 

Lk8:15: „Ami a hasznos földben van, olyanokat jelez, akik, miután nemes és jó szívvel 
meghallgatták az igét, azt birtokukba veszik, és állhatatossággal gyümölcsöt teremnek.” 

 
De meddig kell kitartani? 
A jó cselekedetekben mindig (Róm2:6-7). Csak ne legyen 8 napon túl gyógyuló... 
 

Róm5:3b-5, 8:25: „dicsekedjünk a nyomorúságokkal is, miután tudjuk, hogy a 
nyomorúság állhatatosságot (hüpomoné) munkál, az állhatatosság (hüpomoné) 
kipróbáltságot, a kipróbáltság reménységet. A reménység pedig nem szégyeníthet 
meg, mivel Isten szeretete a nekünk adott Szent Szellemen keresztül ki van öntve 
szívünkbe” „ha azt, amit nem látunk, reméljük, akkor állhatatossággal várjuk is.” 

 
Isten azt akarja, hogy még egy kicsit bírjam ki (Jób) vagy azért nehezíti a dolgomat, hogy engedjem 
már el (Pál)? Csak a Szent Szellem tudja ezt megmutatni. Sajnos? Szerencsére! 
Isten is csak eggyel bíz rád nagyobbat, mint amiben ki vagy próbálva. De ha kipróbált és te 
kitartottál, ad képességet is a következő szinthez. 
A Peter-elv (kis módosítással) az örökkévalóságban is érvényes (lásd Lk19:12-19). 


