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A nõ helye

KÃ©rdÃ©s:
Mi
a helyzet a nõknek az egyhÃ¡zban betÃ¶ltÃ¶tt szerepÃ©vel? NÃ©melyek 1Korinthus
14:34-35-re hivatkozva azt mondjÃ¡k, hogy a nõk nem tÃ¶lthetnek be vezetõ
tisztsÃ©geket. Mit mondott PÃ¡l ebben az igeszakaszban

Ebben a rÃ©szben PÃ¡l vilÃ¡gosan kijelenti, hogy a nõknek hallgatniuk kell
a gyÃ¼lekezetben. Ha ezt a tiltÃ¡st abszolÃºt mÃ³don Ã©rtelmezzÃ¼k, mint ahogy
egyesek teszik, akkor a nõk alapjÃ¡ban vÃ©ve el is tûnnÃ©nek a gyÃ¼lekezetbõl.
Mivel ez a fajta Ã©rtelmezÃ©s azt jelentenÃ©, hogy a nõk hirdethetik ugyan az
evangÃ©liumot a barÃ¡taiknak Ã©s rokonaiknak, de amikor a gyÃ¼lekezetbe mennek, nem
beszÃ©lhetnek Isten jÃ³sÃ¡gÃ¡rÃ³l. MÃ¡rpedig a Biblia nem tÃ¡masztja alÃ¡, hogy az
asszonyoknak Ã-gy kellene viselkedniÃ¼k a gyÃ¼lekezetben.

Isten a
tÃ¶rtÃ©nelem sorÃ¡n kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ szerepekre hasznÃ¡lta fel a nõket. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen fontos
az a tÃ©ny, miszerint a prÃ³fÃ©tanõk nyilvÃ¡nosan hirdettÃ©k Ã¼zenetÃ¼ket Isten
nÃ©pÃ©nek (2MÃ³z 15:20; BÃ-r
4:4-16; 2Kir 22:14-20; ApCsel 2:17;
21:9). Maga PÃ¡l is elismerte, hogy a nõ imÃ¡dkozhat Ã©s prÃ³fÃ©tÃ¡lhat a gyÃ¼lekezetben,
Ã©s hogy az asszonyok beszÃ©de a gyÃ¼lekezetben nem szigorÃºan tiltott. Isten a
SzentlÃ©lek ajÃ¡ndÃ©kÃ¡n keresztÃ¼l megadta nekik ezt a jogot Ã©s kivÃ¡ltsÃ¡got (1Kor
11:5). A kÃ©rdÃ©s csupÃ¡n az, hogy mit Ã©rtett PÃ¡l azon, amikor azt Ã¡llÃ-totta, hogy
az asszonyok hallgassanak a gyÃ¼lekezetben. Ennek megvÃ¡laszolÃ¡sÃ¡hoz nÃ©hÃ¡ny
dolgot figyelembe kell vennÃ¼nk.

1. FeszÃ¼ltsÃ©g az istentiszteleten. Az
egyik problÃ©ma, amellyel PÃ¡lnak a korinthusi gyÃ¼lekezetben szembe kellett
nÃ©znie, az a megfelelõ gyÃ¼lekezeti viselkedÃ©s meghatÃ¡rozÃ¡sa volt. Az eltÃ©rõ
csoportok kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ elgondolÃ¡saikkal zûrzavart Ã©s feszÃ¼ltsÃ©get okoztak (pl.
1Kor 1:10-11; 14:26). Ez azt sugallja, hogy a PÃ¡l Ã¡ltal megtiltott asszonyi
beszÃ©d valamilyen mÃ³don hozzÃ¡jÃ¡rult ehhez a zûrzavaros Ã¡llapothoz. Ezt
tÃ¡masztja alÃ¡ az a tÃ©ny, miszerint PÃ¡l utalÃ¡sa az asszonyok kÃ©rdÃ©sfeltevÃ©seivel
Ã©s esetleges megjegyzÃ©seivel volt Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben, amelyek gÃ¡toltÃ¡k a helyes
rendet a gyÃ¼lekezetben. Erre enged kÃ¶vetkeztetni az is, hogy PÃ¡l azt mondta,
hogy ha kÃ©rdÃ©seik vannak, azokat otthon kÃ©rdezzÃ©k meg a fÃ©rjÃ¼ktõl.

2. Nem a prÃ©dikÃ¡lÃ¡srÃ³l van szÃ³. Nem
arrÃ³l folyt a vita, hogy vajon a nõk prÃ©dikÃ¡ljanak-e, vagy betÃ¶ltsenek-e fontos
vezetõ szerepet a gyÃ¼lekezetben, hanem a tanÃ-tÃ¡s ideje alatt tanÃºsÃ-tott
megfelelõ gyÃ¼lekezeti viselkedÃ©srõl. TÃ©vesen Ã©rtelmeznÃ©nk ezt a bibliaszÃ¶veget,
ha megtiltanÃ¡nk a nõknek a gyÃ¼lekezetben a prÃ©dikÃ¡lÃ¡st vagy a tanÃ-tÃ¡st, vagy
megakadÃ¡lyoznÃ¡nk õket vezetõ pozÃ-ciÃ³k betÃ¶ltÃ©sÃ©ben. PÃ¡l itt egy nagyon
http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 17 November, 2017, 22:50

Hetednapi Adventista Egyház

sajÃ¡tsÃ¡gos helyzettel foglakozott, Ã©s Ã©ppen tanÃ¡csot adott a gyÃ¼lekezeti
vezetõknek, hogy hogyan kezeljÃ©k azt. EgyedÃ¼l azt a fajta megszÃ³lalÃ¡st
igyekezett szabÃ¡lyozni, amelyet a szÃ¶veg fÃ©lreÃ©rthetetlenÃ¼l megemlÃ-t, mÃ©gpedig
a kÃ©rdÃ©sfeltevÃ©st.

3. A nõket kÃ©pezni kell. PÃ¡l tanÃ¡csa nem
tagadta meg az asszonyoktÃ³l a tanulÃ¡s jogÃ¡t, csupÃ¡n szabÃ¡lyozta azt a formÃ¡t,
ahogyan annak folynia kell. MegÃ¡llapÃ-totta, hogy a gyÃ¼lekezetben beszÃ©lgetÃ©s
nÃ©lkÃ¼l, csendben kell tanulniuk, alÃ¡vetve magukat az Ã©ppen folyÃ³ tanÃ-tÃ¡snak. Az
Ã³kori vilÃ¡gban ugyanis udvariatlansÃ¡gnak szÃ¡mÃ-tott az, ha a diÃ¡k kÃ©rdÃ©seivel
fÃ©lbeszakÃ-totta a tanÃ¡rt, mely egyes esetekben a tÃ¡rgyra vonatkozÃ³
tudatlansÃ¡gÃ¡t mutatta, Ã©s megtÃ¶rte a tanulÃ¡s Ã©lmÃ©nyÃ©t. PÃ¡l ebben az esetben azt
javasolta, hogy a nõk ne szakÃ-tsÃ¡k fÃ©lbe a tanÃ¡rt megakasztÃ³ kÃ©rdÃ©seikkel;
oktatÃ¡suk otthon is folytatÃ³dhat. Ebben a bizalmasabb lÃ©gkÃ¶rben feltehettÃ©k
fÃ©rjÃ¼knek kÃ©rdÃ©seiket Ã©s megkaphattÃ¡k a megfelelõ vÃ¡laszokat. Az a tÃ©ny, hogy a
fÃ©rjektõl elvÃ¡rtÃ¡k, hogy megosszÃ¡k felesÃ©gÃ¼kkel tudÃ¡sukat, arra mutat rÃ¡, hogy
a tudÃ¡s nem az õ kizÃ¡rÃ³lagos kivÃ¡ltsÃ¡guk volt. PÃ¡l itt elvben megerõsÃ-tette a
nõk tanulÃ¡shoz valÃ³ jogÃ¡t. Az evangÃ©lium tanulÃ¡sÃ¡nak ez a joga nem csupÃ¡n
egyszerûen azt eredmÃ©nyezte, hogy szemÃ©lyes Ã¶nmegvalÃ³sÃ-tÃ¡suk Ã©rdekÃ©ben
nÃ¶vekedett az ismeretÃ¼k. MagÃ¡ban foglalja azt is, hogy kÃ©pesÃ-tÃ©st kaptak mÃ¡sok
tanÃ-tÃ¡sÃ¡ra.

Ez a
szÃ¶vegrÃ©sz egyszerûen azt Ã©rzÃ©kelteti, hogy egyes gyÃ¼lekezetekben feszÃ¼ltsÃ©g
volt az asszonyok Ã©s tanÃ-tÃ³ik kÃ¶zÃ¶tt. PÃ¡l megprÃ³bÃ¡lta kÃ©zben tartani a
helyzetet egy szabÃ¡lytalansÃ¡g megvizsgÃ¡lÃ¡sa Ã¡ltal Ãºgy, hogy meghagyta a
nyilvÃ¡nos imÃ¡dkozÃ¡s, tanulÃ¡s Ã©s prÃ³fÃ©tÃ¡lÃ¡s kivÃ¡ltsÃ¡gÃ¡t szÃ¡mukra (1Kor 11:5). A
gÃ¶rÃ¶g sigao â€žhallgass" igÃ©t valÃ³jÃ¡ban
Ãºgy is lehet fordÃ-tani, hogy â€žlÃ©gy csendes" abban az Ã©rtelemben, hogy ne legyÃ©l
tÃºlsÃ¡gosan szÃ³kimondÃ³. PÃ¡l Ã¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t nem szabad Ãºgy Ã©rtenÃ¼nk, hogy a nõknek
Ã¡llandÃ³an tilos megszÃ³lalniuk a gyÃ¼lekezetben. PÃ¡l egy, a keresztÃ©ny nõkhÃ¶z nem
illõ gyÃ¼lekezeti viselkedÃ©s miatt adta ezt a tanÃ¡csot. A gyÃ¼lekezet nem az a
hely ahol valaki - legyen az fÃ©rfi vagy nõ - szÃ³beli vitÃ¡t kezd a gyÃ¼lekezet
megbÃ-zott tanÃ-tÃ³ival. A szabÃ¡ly lÃ©nyege a keresztÃ©ny egyetÃ©rtÃ©s.

Angel Manuel Rodriguez
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