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Tartalom:

Emlékezzél meg, hogy honnan estél ki; térj meg
és cselekedd elsõ cselekedeteidet, mert ha nem,

eljövök gyorsan és kimozdítom mécslábadat
a helyérõl, ha meg nem térsz! Jelenések 2,5

olytatjuk sorozatunkat az újszövetségi gyülekezetek-Frõl. Fönícia történelmi városaiba is eljutott az evan-
gélium az Úr Jézus halála után nem sokkal, a jeruzsálemi 
hívõket ért üldözés során. Pál apostol látogatta a testvéreket, 
élvezve vendégszeretetüket. Akik példát adnak a XXI. század 
keresztyénei számára is.

gy gyülekezet számára küzdelem a szellemi egészség és élénkség megõrzése évrõl évre Eés évszázadról évszázadra.” Ezt a küzdelmet sokszor és sokféleképpen lehet elveszí-
teni. A tapasztalatok mutatják, hogy ahol az emberi tényezõ kerül elõtérbe, és Krisztus a 
háttérbe, ott vagy kihal a gyülekezet, vagy egyházi formákba merevedik. A cikkben felsorolt 
tényezõk vizsgálata segítséget nyújthatnak a hibák felfedezésében és így kijavításában is. 
Ehhez viszont önvizsgálat és nagyon õszinte hozzáállás szükséges.

 szabadság nem egyenlõ a szabadossággal. Nem szabad, hogy Aürügy legyen a testnek, vagy egyszerûen az Úrtól távolítson el. Az 
Úrtól kapott szabadság nem abszolút, korlátok nélküli élet, mert 

olyan nem létezik. Hogyan kell ezt akkor értenünk? Mi az, 
ami megváltozott, ha elfogadjuk, hogy nincs 

olyan, hogy teljes függetlenség? A cikk öt 
pontban, öt területet vizsgál, amelyen ke-

resztül megláthatjuk milyen szabadság az, 
amire Isten elhív.

ogy milyen zenét szeret Isten, azt nem is olyan könnyû Hmeghatározni, ha pl. a zene stílusára vagy technikai szín-
vonalára gondolunk. A cikk több oldalról közelíti a kérdést. Ebben 

a részben elõkerülnek az univerzum formai törvényei és az alko-
tásban általánosan érvényes szabályok is. Sokszor nem gondolunk 
arra, hogy a zene ami tetszik, az éppen milyen szabályok alapján 

épül föl. Ennél talán fontosabb az a kérdés, hogy milyen szívvel és 
kinek, milyen céllal szól éppen a zene.

Miért hal meg egy
gyülekezet?

2. oldal

Milyen zenét szeret
Isten? (2.)

6. oldal

Fönícia
5. oldal

A hívõ ember
szabadsága

4. oldal

Helyes fontossági
sorrend

7. oldal

ohanó társadalmunkban a teendõk Rközött nem könnyû megtalálni mi az, 
ami elsõbbséget igényel és mi az, amit má-
sodik helyre kell sorolnunk. A gyülekezet 
elõljárói, vezetõi számára a pásztori munka 

több mint prédikálás heti rendszeres-
séggel. Közösség az Úrral, a vé-

neknek egymással és törõ-
dés a közösség minden 
egyes tagjával. Tegyük 
ezeket az elsõ helyre!

Következõ számKövetkezõ szám
Bizonyságtétel a munkahelyen
Milyen zenét szeret Isten? III.

Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek

Lapzárta után: 

Pünkösdkor ismét ifjúsági találkozó Biatorbágyon

a testvérgyülekezet szervezésében május 26-28. között

http://ktgybia.echt.hu/ifital

„



22 Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek 2007 ÁPRILIS2007 ÁPRILIS 33

„Ez a könyv elsõsorban fiatalabb és tapasztalatlanabb gyermekmunkásoknak íródott, különösen 
olyanoknak, akik még a gyermekek közötti szolgálatuk kezdetén tartanak. Remélem, hogy segítségével 
meglátják, mit tervezett Isten számukra, és mit vár tõlük. Az Úr legyen abban segítségükre, hogy 
felkészülhessenek a rájuk váró problémákra és nehézségekre, és mutassa meg, hogyan küzdjenek meg 
ezekkel.” – Írja a szerzõ, Sam Doherty könyve elõszavában. Feleségével együtt több mint ötven éve 
szolgálnak a Gyermek-Evangélizációs Közösségben (CEF). A könyv tartalma sok tapasztalaton és a 
hibákból tanult leckéken alapul. Aki olvassa, nyerjen bátorítást belõle, kapjon látást, kezdeményezzen 
és ismerje meg a gyõzelem valóságát a gyermekek közötti szolgálat területén is! Isten áldja meg 
olvasóját!

KönyvajánlóKönyvajánló
Sam Doherty

NEM VOLTAM  ENGEDETLEN  A  MENNYEI  LÁTÁS  IRÁNT
VISz Gyermek-Evangélizációs Közösség

Miért hal meg egy gyülekezet?

Melyek azok a tényezõk amelyek a 
bizonyságtétel halálához vezetnek?

Szakadás (megosztottság)

A megosztottság tönkre teszi vagy meg-
bénítja a munkát. „Íme mily jó és gyönyö-
rûséges, ha a testvérek egységben élnek, 
oda küld áldást az Úr” (Zsolt 133,1.3). A 
megosztottság a gyülekezet szívét sza-
kítja ki, nagyon sokan elhagyják a közös-
séget, békességet keresve. Ez halálos seb 
lehet. A véneknek mindent meg kell ten-
niük, hogy megõrizzék a nyájban a sze-
retetet és harmóniát. Pál figyelmezteti az 
efézusi véneket: „Tudom, hogy távozásom 
után farkasok jönnek közétek, nem 
kímélve a nyájat. Hasonlóképpen 
közületek is támadnak férfiak, visszás 
dolgokat hirdetve, magukkal vonva 
tanítványokat” (Csel 20,29-30).

Tanításbeli nézeteltérések

A megosztottság hátterében tanításbeli 
nézetkülönbségek (látásbeli különbsé-
gek) állhatnak. Manapság gyülekezetek 
gyakran szakadnak szét férfiak és nõk 
szerepének kérdése vagy a „pünkösdista” 
tanítás miatt. Ezekben az esetekben a 
véneknek szilárdan meg kell állniuk, és 
tudatniuk kell a látásukat a közösséggel. 
Ha vannak olyanok, akik a nõk vezetõi 
tisztjéhez ragaszkodnak, vagy a nyelve-
ken szólást a Szent Szellemmel való 
keresztségnek tekintik, el kell tanácsolni 
õket, mintsem hagyni, hogy zavart ger-
jesszenek. Ezek olyan tanításbeli kérdé-
sek, amelyek nemcsak elméleti jelentõ-
ségûek, hanem a gyülekezet mûködését 
is befolyásolják. A vének szabadságot 
engedhetnek a próféciákkal kapcsolatos 
részletekben és néhány más tanításbeli 

kérdésben, biztosítva, hogy ne mûködjön 
a megosztó szellemiség.

Hatalmi harcok

A hatalomra vágyó emberek szintén 
okozhatnak megosztást és szakadást. 
János apostol azt írja: „Diotrefész, aki 
szereti az elõtérbe helyezkedést azok 
között, akik nem fogadnak be minket”  
(3Jn 9). Van a közelünkben olyan gyüle-
kezet, ami egykor virágzó volt és többé 
nem létezik, mert az uralkodás szelleme 
mûködött ott. Egy vénnek nem szabad 
akaratosnak és makacsnak lennie (Tit 
1,7), hanem csapatjátékosként együtt kell 
mûködnie alázatosan a többi 
férfitestvérrel.

Erkölcsi kérdések

Hasonlóképpen megosztottsághoz ve-
zethetnek erkölcsi kérdések. Házasság-
törés, paráznaság vagy más erkölcsi 
bûnre derülhet fény. A véneknek csele-
kedniük kell, és az egész gyülekezetnek 
egységesen mögéjük kell állnia, nem pe-
dig a támadó mellé. A gyülekezetnek 
együtt kell eltakarítani a bûn „régi 
kovászát” (1Kor 5,7).

Gyülekezeti alapigazságok

Egy gyülekezet halálának másik lehetsé-
ges oka a helyi gyülekezeti alapigaz-
ságokról való meggyõzõdés elvesztése. 
Ha nincs meg az Írás ihletettségében 
gyökerezõ erõs hit, az a Biblia mai 
idõkre vonatkozó érvényességének 
megkérdõjelezéséhez vezet (2Tim 3,16-
17). A véneknek meg kell gyõzõdniük 
arról, hogy szükséges a gyülekezetrõl 
szóló tanításoknak engedelmeskedni, 
különben kihunyhat belõlünk a vágy a 

munka folytatásához. Egy kis gyülekezet 
miért küzdjön egy új közösség plántálá-
sáért vagy a munka folytatásáért, ha 
csak egy a sok közül? Sokkal könnyebb 
azt mondani, hogy csatlakozzunk egy 
másikhoz és legyünk nagyok! Pál azt 
mondja a gyülekezeti alapigazságokról 
szóló tanítással kapcsolatban: „Ha valaki 
azt gondolja magáról hogy õ próféta vagy 
szellemi, tudja meg, hogy amit írok nektek, 
az az Úr parancsa” (1Kor 14,37). Ezek 
kemény szavak és olyan tekintélyre utal-
nak, mint ami Mózesnek volt a Sinai 
hegynél. Ezek nem javaslatok vagy véle-
mények voltak, hanem utasítások az élõ 
Istentõl.
Melyik az a néhány megkülönböz-
tetett igazság, amit meg kell 
õriznünk? Krisztusnak kell összejöve-
teleink középpontjában lennie, nem a 
prédikátornak (Mt 18,20; 1Kor 1,12-15). 
Az imádat nagyon fontos, középpont-
jában a kenyér megtörésével, ami szaba-
don nyitva áll a résztvevõk számára 
(1Kor 11,23-28), hangsúlyozva az 
általános papság tényét (1Pt 2,5.9). 
Mindenkit bátorítani kell szellemi aján-
dékának gyakorlására (Róm 12,3-8), 
figyelembe véve a férfiak és nõk külön-
bözõ szerepét és feladatait (1Tim 2,11-
14). A vezetésnek a vének kezében kell 
lenni, nem pedig egyetlen fizetett pásztor 
kezében (Tit 1,5). Ha fizetett munkatár-
sak vannak, azoknak hitbõl kell élniük, 
nem pedig garantált fix fizetéssel rendel-
kezõnek (Fil 4,15-18). Ez teszi õket sza-
baddá, hogy az Úr szolgái legyenek (Gal 
1,10). Nagyon sok más tanítás van, ami 
egyezik az evangéliumi gyülekezetek 
között, de ezek azok, amelyek miatt a 
testvérgyülekezetek különböznek  a 
többitõl, és vigyáznunk kell rá.

A világ szeretete

A világ szeretete, a mai világ folyásába 
való elmerülés aláássa a szellemi életet 
és tönkreteszi a gyülekezetet. Az Úr azt 
mondja az efézusi gyülekezetnek: „Az az 
egy mondásom van ellened, hogy elhagytad 
az elsõ szeretetedet” (Jel 2,4). Egy más 
fajta szeretet jött be, és rabul ejtette ra-
gaszkodásukat, szeretetüket. Egy asz-
szony érez hasonlót, amikor férjének a 
szívét egy másik nõ kezdi el vonzani. A 
házasság külsõségeit mutatja, de a szíve 
valahol máshol van. Jakab a régi idõk 
prófétáinak hevével írja: „Házasságtörõ 
férfiak és nõk! Nem tudjátok, hogy a világ 
barátsága ellenségeskedés Istennel?” (Jk 

4,4) János figyelmeztetõen írja: „Ne 
szeressétek a világot és amelyek abban 
vannak. Ha valaki szereti a világot, az Atya 
szeretete nincs abban” (1Jn 2,15). Sok-
minden csapdába ejtheti Isten népének a 
vágyait. Pál beszél azokról, akik 
„élvezetek kedvelõi inkább, mint Istent 
szeretõk” (2Tim 3,4). Egyesek életének 
középpontjába az élvezetek kerülnek. A 
hétvégék foglaltak síelés, kirándulás, 
horgászat és más programok miatt. 
Nincs már idõ az igeolvasásra, imád-
kozásra vagy hogy a helyi gyülekezet 
életébe bekapcsolódjanak. Elkezdenek 
inni, szerencsejátékokat ûzni vagy olyan 
filmeket néznek, amelyek a szexet és az 
erõszakot magasztalják fel, esetleg 
titokban pornográf oldalakat néznek az 
interneten. A gonosz nagyon ravaszul 
töri meg egyesek bûnnel szembeni 
ellenállását. Pál beszél némelyekrõl, akik 
a „pénz szerelmesei” (2Tim 3,2). Egyesek 
a munkájuk vagy hivatásuk megszállott-
jaivá válhatnak, és a siker lesz a mérce. A 
családra és a gyülekezetre fordított idõt 
feláldozzák a pénzszerzésre. Könnyû 
rájönni az indítékra a következõ 
mondatból: „Ha elértem céljaimat és 
anyagilag biztonságban érzem magam, 
akkor lesz idõm a családra és Istenre.” 
Jakab ezt szellemi házasságtörésnek 
nevezi. A Szent Szellem féltékenyen õrzi 
Isten iránti szeretetünket (Jk 4,5). Isten 
Szelleme az elsõ szeretethez való 
visszatérést várja generációnktól.

A megbocsátás hiánya

Hasonlóképpen aláássa egy gyülekezet 
életét a megbocsátás hiánya. Senki sem 
tökéletes közöttünk, még akkor sem, ha 
megváltottak vagyunk. „Mindnyájan sok-
féleképpen vétkezünk” (Jk 3,2). Isten 
családjában folyamatosan jelen kell 
lennie a megtérésnek, megvallásnak és 
az állandó megbocsátásnak (Mt 6,12). 

(Lásd még: Vetés és Aratás 2007/1, 26. 
oldal – Még négyszázkilencvenszer is c. 
cikkét!) Megbocsátani nem könnyû. Van 
aki igazságszolgáltatásra vágyik, elvárva, 
hogy láthassa: az elkövetõ szenved. A 
kezdeti harag szomorúsággá és keserû-
séggé válhat az önsajnálat és a bosszú 
állott vizében. Ez tönkreteszi saját örö-
mét és békességét, a keserûség pedig 
ragályos. Az Írás arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy meg kell bocsátanunk, 
„nehogy a keserûségnek bármely gyökere 
felnövekedve, megzavarjon és ezáltal sokan 
megfertõzõdjenek” (Zsid 12,15). Mások 
csatlakoznak ehhez, és az egész gyüle-
kezet megoszlik és önpusztítóvá válik. 
„Vessünk el ezért minden keserûséget, 
haragot, indulatosságot, zúgolódást és 
gonosz beszédet, rosszindulatúságot, és 
legyünk kedvesek egymáshoz, érzékenyek, 
bocsássunk meg egymásnak, miként 
Krisztus is megbocsátott!” (Ef 4,31-32) A 
véneknek meg kell õrizniük a gyülekeze-
tet a keserûség szellemétõl. Tanácsadás, 
figyelmeztetés és fegyelmezés az elkö-
vetõ felé. Ha a keserûség folytatódik, 
tönkreteszi a közösséget. Bárki csak 
akkor hagyhatja abba a megbocsátást, 
ha Isten is felhagyott a neki való 
megbocsátással.

Evangelizáció

Az evangelizáció hiánya idõvel 
a gyülekezet sorvadá-
sához, majd ha-
lálához vezet. Ráhel 
így kiáltott Jákób-
nak: „Adj nekem 
gyermeket, különben 
meghalok!” (1Móz 
30,1) A gyermek 
utáni vágya olyan 
erõs volt, hogy úgy 
érezte, életének 

nincs értelme nélküle. De az is igaz, 
hogy gyermek nélkül élete nem múlha-
tott volna el! Egy gyülekezet fokozatosan 
megöregszik és végül kihal, ha nincs 
folyamatos evangelizáció. Az idõs 
testvérek áldások a gyülekezet számára, 
de ha mindenki idõs, akkor a gyülekezet 
napjai meg vannak számlálva. „Adj 
nekünk gyermekeket!” – kiáltásnak kell 
feltörni belõlünk! A gyermekek odaadást 
és energiabefektetést igényelnek. Isten 
azt mondta Ádámnak és Évának: 
„Legyetek gyümölcstermõk és sokasod-
jatok!” (1Móz 1,28) A Gyülekezetnek 
Krisztus azt mondja: „Menjetek és 
tegyetek tanítványokká minden népeket!” 
(Mt 28,19) Az evangelizációhoz az 
elveszettek iránti részvét szükséges.
Az örök szenvedés helyének élõ 
valóságnak kell lennie gondolatainkban. 
Osztogassunk traktátusokat és 
hívogassunk másokat otthonainkba! A 
gyülekezet szervezhet evangelizációs 
sorozatokat, de határozott imádság 
szükséges hozzá, mint amilyet a 
Cselekedetek 4,29-ben olvasunk: „Add a 
te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal 
szólják a Te beszédedet.” Fel kell tennünk 
a kérdést: „Növekszik a gyülekezet vagy 
haldoklik?” Mikor láttál utoljára megtérõ 
bûnöst és bemerítkezõt? A véneknek a 

nyáj pásztorolása mellett a 
szenteket vezetniük is 

kell az evangélium 
továbbadásában. 
Kellõképpen 
emlékszünk az Úr 
figyelmeztetésére? 
Vagy jön, és 
elmozdítja a 
gyülekezetünk 
mécslábát a 
helyérõl?
(Jel 2,5)

Vannak, akik a hatalmas, mega-gyülekezetekre mutatva azt mondják: min-
den rendben van a kereszténységen belül. De az igazság az, hogy ezek a 
mega-gyülekezetek gyakran úgy növekednek, hogy kisebb gyülekezetekbõl 
szívják el az embereket. A nagyobb gyülekezetben vonzó lehet a profi zenei 
program, a jól megtervezett és megépített összejöveteli épület és a számta-
lan különleges program. Ugyanakkor a kisebb gyülekezetek folyamatosan 
halnak ki. Látható, hogy Nagy-Britanniában a gyülekezetek száma jelen-
tõsen csökkent az elmúlt 50 évben, és néhány egyesült államokbeli és ka-
nadai gyülekezet „egészségi állapota” is megingott. Egy gyülekezet számára 
küzdelem a szellemi egészség és élénkség megõrzése évrõl évre és évszá-
zadról évszázadra. Az Úr figyelmeztette az efézusi gyülekezetet: „Emlékezzél 
meg, hogy honnan estél ki; térj meg és cselekedd elsõ cselekedeteidet, mert 
ha nem, eljövök gyorsan és kimozdítom mécslábadat a helyérõl, ha meg 
nem térsz!” (Jel 2,5) Ma vannak helyek, ahol többé nem ragyog az evan-
gélium fénye, bár korábban határozottan világított. A mécslábat elmozdí-
tották.

ZÁR
VA

Donald Norbie

Precious Seed 2007 február
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lehet. A véneknek mindent meg kell ten-
niük, hogy megõrizzék a nyájban a sze-
retetet és harmóniát. Pál figyelmezteti az 
efézusi véneket: „Tudom, hogy távozásom 
után farkasok jönnek közétek, nem 
kímélve a nyájat. Hasonlóképpen 
közületek is támadnak férfiak, visszás 
dolgokat hirdetve, magukkal vonva 
tanítványokat” (Csel 20,29-30).

Tanításbeli nézeteltérések

A megosztottság hátterében tanításbeli 
nézetkülönbségek (látásbeli különbsé-
gek) állhatnak. Manapság gyülekezetek 
gyakran szakadnak szét férfiak és nõk 
szerepének kérdése vagy a „pünkösdista” 
tanítás miatt. Ezekben az esetekben a 
véneknek szilárdan meg kell állniuk, és 
tudatniuk kell a látásukat a közösséggel. 
Ha vannak olyanok, akik a nõk vezetõi 
tisztjéhez ragaszkodnak, vagy a nyelve-
ken szólást a Szent Szellemmel való 
keresztségnek tekintik, el kell tanácsolni 
õket, mintsem hagyni, hogy zavart ger-
jesszenek. Ezek olyan tanításbeli kérdé-
sek, amelyek nemcsak elméleti jelentõ-
ségûek, hanem a gyülekezet mûködését 
is befolyásolják. A vének szabadságot 
engedhetnek a próféciákkal kapcsolatos 
részletekben és néhány más tanításbeli 

kérdésben, biztosítva, hogy ne mûködjön 
a megosztó szellemiség.

Hatalmi harcok

A hatalomra vágyó emberek szintén 
okozhatnak megosztást és szakadást. 
János apostol azt írja: „Diotrefész, aki 
szereti az elõtérbe helyezkedést azok 
között, akik nem fogadnak be minket”  
(3Jn 9). Van a közelünkben olyan gyüle-
kezet, ami egykor virágzó volt és többé 
nem létezik, mert az uralkodás szelleme 
mûködött ott. Egy vénnek nem szabad 
akaratosnak és makacsnak lennie (Tit 
1,7), hanem csapatjátékosként együtt kell 
mûködnie alázatosan a többi 
férfitestvérrel.

Erkölcsi kérdések

Hasonlóképpen megosztottsághoz ve-
zethetnek erkölcsi kérdések. Házasság-
törés, paráznaság vagy más erkölcsi 
bûnre derülhet fény. A véneknek csele-
kedniük kell, és az egész gyülekezetnek 
egységesen mögéjük kell állnia, nem pe-
dig a támadó mellé. A gyülekezetnek 
együtt kell eltakarítani a bûn „régi 
kovászát” (1Kor 5,7).

Gyülekezeti alapigazságok

Egy gyülekezet halálának másik lehetsé-
ges oka a helyi gyülekezeti alapigaz-
ságokról való meggyõzõdés elvesztése. 
Ha nincs meg az Írás ihletettségében 
gyökerezõ erõs hit, az a Biblia mai 
idõkre vonatkozó érvényességének 
megkérdõjelezéséhez vezet (2Tim 3,16-
17). A véneknek meg kell gyõzõdniük 
arról, hogy szükséges a gyülekezetrõl 
szóló tanításoknak engedelmeskedni, 
különben kihunyhat belõlünk a vágy a 

munka folytatásához. Egy kis gyülekezet 
miért küzdjön egy új közösség plántálá-
sáért vagy a munka folytatásáért, ha 
csak egy a sok közül? Sokkal könnyebb 
azt mondani, hogy csatlakozzunk egy 
másikhoz és legyünk nagyok! Pál azt 
mondja a gyülekezeti alapigazságokról 
szóló tanítással kapcsolatban: „Ha valaki 
azt gondolja magáról hogy õ próféta vagy 
szellemi, tudja meg, hogy amit írok nektek, 
az az Úr parancsa” (1Kor 14,37). Ezek 
kemény szavak és olyan tekintélyre utal-
nak, mint ami Mózesnek volt a Sinai 
hegynél. Ezek nem javaslatok vagy véle-
mények voltak, hanem utasítások az élõ 
Istentõl.
Melyik az a néhány megkülönböz-
tetett igazság, amit meg kell 
õriznünk? Krisztusnak kell összejöve-
teleink középpontjában lennie, nem a 
prédikátornak (Mt 18,20; 1Kor 1,12-15). 
Az imádat nagyon fontos, középpont-
jában a kenyér megtörésével, ami szaba-
don nyitva áll a résztvevõk számára 
(1Kor 11,23-28), hangsúlyozva az 
általános papság tényét (1Pt 2,5.9). 
Mindenkit bátorítani kell szellemi aján-
dékának gyakorlására (Róm 12,3-8), 
figyelembe véve a férfiak és nõk külön-
bözõ szerepét és feladatait (1Tim 2,11-
14). A vezetésnek a vének kezében kell 
lenni, nem pedig egyetlen fizetett pásztor 
kezében (Tit 1,5). Ha fizetett munkatár-
sak vannak, azoknak hitbõl kell élniük, 
nem pedig garantált fix fizetéssel rendel-
kezõnek (Fil 4,15-18). Ez teszi õket sza-
baddá, hogy az Úr szolgái legyenek (Gal 
1,10). Nagyon sok más tanítás van, ami 
egyezik az evangéliumi gyülekezetek 
között, de ezek azok, amelyek miatt a 
testvérgyülekezetek különböznek  a 
többitõl, és vigyáznunk kell rá.

A világ szeretete

A világ szeretete, a mai világ folyásába 
való elmerülés aláássa a szellemi életet 
és tönkreteszi a gyülekezetet. Az Úr azt 
mondja az efézusi gyülekezetnek: „Az az 
egy mondásom van ellened, hogy elhagytad 
az elsõ szeretetedet” (Jel 2,4). Egy más 
fajta szeretet jött be, és rabul ejtette ra-
gaszkodásukat, szeretetüket. Egy asz-
szony érez hasonlót, amikor férjének a 
szívét egy másik nõ kezdi el vonzani. A 
házasság külsõségeit mutatja, de a szíve 
valahol máshol van. Jakab a régi idõk 
prófétáinak hevével írja: „Házasságtörõ 
férfiak és nõk! Nem tudjátok, hogy a világ 
barátsága ellenségeskedés Istennel?” (Jk 

4,4) János figyelmeztetõen írja: „Ne 
szeressétek a világot és amelyek abban 
vannak. Ha valaki szereti a világot, az Atya 
szeretete nincs abban” (1Jn 2,15). Sok-
minden csapdába ejtheti Isten népének a 
vágyait. Pál beszél azokról, akik 
„élvezetek kedvelõi inkább, mint Istent 
szeretõk” (2Tim 3,4). Egyesek életének 
középpontjába az élvezetek kerülnek. A 
hétvégék foglaltak síelés, kirándulás, 
horgászat és más programok miatt. 
Nincs már idõ az igeolvasásra, imád-
kozásra vagy hogy a helyi gyülekezet 
életébe bekapcsolódjanak. Elkezdenek 
inni, szerencsejátékokat ûzni vagy olyan 
filmeket néznek, amelyek a szexet és az 
erõszakot magasztalják fel, esetleg 
titokban pornográf oldalakat néznek az 
interneten. A gonosz nagyon ravaszul 
töri meg egyesek bûnnel szembeni 
ellenállását. Pál beszél némelyekrõl, akik 
a „pénz szerelmesei” (2Tim 3,2). Egyesek 
a munkájuk vagy hivatásuk megszállott-
jaivá válhatnak, és a siker lesz a mérce. A 
családra és a gyülekezetre fordított idõt 
feláldozzák a pénzszerzésre. Könnyû 
rájönni az indítékra a következõ 
mondatból: „Ha elértem céljaimat és 
anyagilag biztonságban érzem magam, 
akkor lesz idõm a családra és Istenre.” 
Jakab ezt szellemi házasságtörésnek 
nevezi. A Szent Szellem féltékenyen õrzi 
Isten iránti szeretetünket (Jk 4,5). Isten 
Szelleme az elsõ szeretethez való 
visszatérést várja generációnktól.

A megbocsátás hiánya

Hasonlóképpen aláássa egy gyülekezet 
életét a megbocsátás hiánya. Senki sem 
tökéletes közöttünk, még akkor sem, ha 
megváltottak vagyunk. „Mindnyájan sok-
féleképpen vétkezünk” (Jk 3,2). Isten 
családjában folyamatosan jelen kell 
lennie a megtérésnek, megvallásnak és 
az állandó megbocsátásnak (Mt 6,12). 

(Lásd még: Vetés és Aratás 2007/1, 26. 
oldal – Még négyszázkilencvenszer is c. 
cikkét!) Megbocsátani nem könnyû. Van 
aki igazságszolgáltatásra vágyik, elvárva, 
hogy láthassa: az elkövetõ szenved. A 
kezdeti harag szomorúsággá és keserû-
séggé válhat az önsajnálat és a bosszú 
állott vizében. Ez tönkreteszi saját örö-
mét és békességét, a keserûség pedig 
ragályos. Az Írás arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy meg kell bocsátanunk, 
„nehogy a keserûségnek bármely gyökere 
felnövekedve, megzavarjon és ezáltal sokan 
megfertõzõdjenek” (Zsid 12,15). Mások 
csatlakoznak ehhez, és az egész gyüle-
kezet megoszlik és önpusztítóvá válik. 
„Vessünk el ezért minden keserûséget, 
haragot, indulatosságot, zúgolódást és 
gonosz beszédet, rosszindulatúságot, és 
legyünk kedvesek egymáshoz, érzékenyek, 
bocsássunk meg egymásnak, miként 
Krisztus is megbocsátott!” (Ef 4,31-32) A 
véneknek meg kell õrizniük a gyülekeze-
tet a keserûség szellemétõl. Tanácsadás, 
figyelmeztetés és fegyelmezés az elkö-
vetõ felé. Ha a keserûség folytatódik, 
tönkreteszi a közösséget. Bárki csak 
akkor hagyhatja abba a megbocsátást, 
ha Isten is felhagyott a neki való 
megbocsátással.

Evangelizáció

Az evangelizáció hiánya idõvel 
a gyülekezet sorvadá-
sához, majd ha-
lálához vezet. Ráhel 
így kiáltott Jákób-
nak: „Adj nekem 
gyermeket, különben 
meghalok!” (1Móz 
30,1) A gyermek 
utáni vágya olyan 
erõs volt, hogy úgy 
érezte, életének 

nincs értelme nélküle. De az is igaz, 
hogy gyermek nélkül élete nem múlha-
tott volna el! Egy gyülekezet fokozatosan 
megöregszik és végül kihal, ha nincs 
folyamatos evangelizáció. Az idõs 
testvérek áldások a gyülekezet számára, 
de ha mindenki idõs, akkor a gyülekezet 
napjai meg vannak számlálva. „Adj 
nekünk gyermekeket!” – kiáltásnak kell 
feltörni belõlünk! A gyermekek odaadást 
és energiabefektetést igényelnek. Isten 
azt mondta Ádámnak és Évának: 
„Legyetek gyümölcstermõk és sokasod-
jatok!” (1Móz 1,28) A Gyülekezetnek 
Krisztus azt mondja: „Menjetek és 
tegyetek tanítványokká minden népeket!” 
(Mt 28,19) Az evangelizációhoz az 
elveszettek iránti részvét szükséges.
Az örök szenvedés helyének élõ 
valóságnak kell lennie gondolatainkban. 
Osztogassunk traktátusokat és 
hívogassunk másokat otthonainkba! A 
gyülekezet szervezhet evangelizációs 
sorozatokat, de határozott imádság 
szükséges hozzá, mint amilyet a 
Cselekedetek 4,29-ben olvasunk: „Add a 
te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal 
szólják a Te beszédedet.” Fel kell tennünk 
a kérdést: „Növekszik a gyülekezet vagy 
haldoklik?” Mikor láttál utoljára megtérõ 
bûnöst és bemerítkezõt? A véneknek a 

nyáj pásztorolása mellett a 
szenteket vezetniük is 

kell az evangélium 
továbbadásában. 
Kellõképpen 
emlékszünk az Úr 
figyelmeztetésére? 
Vagy jön, és 
elmozdítja a 
gyülekezetünk 
mécslábát a 
helyérõl?
(Jel 2,5)

Vannak, akik a hatalmas, mega-gyülekezetekre mutatva azt mondják: min-
den rendben van a kereszténységen belül. De az igazság az, hogy ezek a 
mega-gyülekezetek gyakran úgy növekednek, hogy kisebb gyülekezetekbõl 
szívják el az embereket. A nagyobb gyülekezetben vonzó lehet a profi zenei 
program, a jól megtervezett és megépített összejöveteli épület és a számta-
lan különleges program. Ugyanakkor a kisebb gyülekezetek folyamatosan 
halnak ki. Látható, hogy Nagy-Britanniában a gyülekezetek száma jelen-
tõsen csökkent az elmúlt 50 évben, és néhány egyesült államokbeli és ka-
nadai gyülekezet „egészségi állapota” is megingott. Egy gyülekezet számára 
küzdelem a szellemi egészség és élénkség megõrzése évrõl évre és évszá-
zadról évszázadra. Az Úr figyelmeztette az efézusi gyülekezetet: „Emlékezzél 
meg, hogy honnan estél ki; térj meg és cselekedd elsõ cselekedeteidet, mert 
ha nem, eljövök gyorsan és kimozdítom mécslábadat a helyérõl, ha meg 
nem térsz!” (Jel 2,5) Ma vannak helyek, ahol többé nem ragyog az evan-
gélium fénye, bár korábban határozottan világított. A mécslábat elmozdí-
tották.

ZÁR
VA

Donald Norbie
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AzAz ember alapvetõ igénye a szabadság, mely minden korban 3. Maradva a Római levélnél, Pál így kiált fel a 7,24-ben: „Én fontos szerepet töltött be, akár társadalmi, akár egyéni viszony-
nyomorult ember! Ki szabadít meg ebbõl a halálra ítélt testbõl?” De latban. 
nem keseredik el végleg, mert a megoldást Jézus Krisztusban Hogy beszélni lehessen róla, fontos, hogy meg tudjuk hatá-
találja meg. Így foglalja össze: „...az élet Szellemének törvénye rozni, mit értünk szabadság alatt. Ha az utcán föltennénk a kér-
megszabadított téged Krisztus Jézusban a bûn és a halál törvé-dést, a legtöbb válasz ilyen lenne: teljes függetlenség, semmi sem 
nyétõl” Róma 8,2.korlátoz, nem kényszerít, nincsenek kötöttségek, mindent meg-

Látjuk a két szemben álló birodalmat a maguk törvényeivel: tehetek.
az egyik romlandóság, a halál birodalma, a másik a reménységé, Azonban, ha a Bibliát kérdezzük, akkor azt találjuk, hogy 
az életé. Valamelyik mindenképpen érvényesíti rajtunk hatalmát. valamilyen kötõdése, korlátai mindig vannak az embernek. Nem 
A Jézus Krisztus uralma alatt élõk rendelkeznek „azzal a remény-lehet mindentõl függetlenül élni, különösen szellemi szempont-
séggel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlan-ból. Valamilyen törvényszerûségek mindenképpen meghatározó-
dóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsõséges szabadságára” ak lesznek az életünkre nézve. Ha valamely országban korlátozva 

Róma 8,21. Az újjáteremtés, ami a te-érzi az ember a szabadságát, akkor elõ-
remtett világ számára még csak a jövõ, fordul, hogy elhagyja azt, és másik or-
Isten fiai számára már most a valóság.szágban telepedik le. De azt nem ke-

rülheti ki, hogy törvények alatt éljen, még 4. A szabadság témája nem csak a 
ha más felfogású, más alapokon nyugvó 

Római levélben kerül elõ. Jézus Krisz-
törvények is a másik országban érvény-

tusról azt mondja Pál, hogy „önmagát 
ben lévõk.

adta a mi bûneinkért, hogy kiszabadítson 
A Biblia szerint a Krisztusban hívõ 

minket a jelenlegi gonosz világból” Galata 
emberek szabadok. Hogyan kell ezt ér-

1,4. Istenrõl ezt írja: „Õ szabadított meg 
tenünk? Mi az, ami megváltozott, ha el-

minket a sötétség hatalmából, és õ vitt át 
fogadjuk, hogy nincs olyan, hogy teljes 

minket szeretett Fiának országába” Kolos-
függetlenség?

sé 1,13
Nézzünk meg öt területet, melyeken Látjuk tehát, hogy szabadságról be-

keresztül meglátható, hogy milyen sza- szél Isten Igéje, de nem az abszolút érte-
badság az, amelyre Isten hív. lemben vett szabadságról, amelyrõl egy-

értelmûen nyilvánvalóvá teszi, hogy nem 1. Pál apostol a Rómaiakhoz írt leve-
reális elgondolás. A szabadságot úgy kell érteni, mint amikor ar-

lében azt mondja: „Miután tehát megszabadultatok a bûntõl, az 
ról beszél, hogy Isten megszabadítja a Krisztusban hívõket annak 

igazság szolgáivá lettetek. … Mert amikor szolgái voltatok a bûn-
a hatalomnak a befolyásától, ami megrontja és elpusztítja az 

nek, szabadok voltatok az igazságtól” Róma 6,18.20.
emberi életet.

Itt azt olvassuk, hogy a bûn hatása az emberre a szabadság 
korlátozásában is megnyilvánul. Kényszerítõ erõvel bír. Nem azt 5. Ami talán a legjobban kifejezi az Istenhez térõ emberen 
teszi az ember, amit valójában akarna. Azonban van lehetõség végbemenõ változást az, amikor a Galata 4,4-7-ben ezt olvassuk: 
megszabadulni a bûntõl, ez a Biblia központi üzenete, ezt fekteti „De amikor eljött az idõ teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 
le itt újra az apostol , de aztán más törvényszerûségek uralma alá született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levõket megvált-
kerül. Ilyen az említett igazság törvénye. sa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elkül-

A 22. versben hasonlóan írja: „Most azonban, miután a bûntõl dötte Fiának Szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atya!" 
megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek...” Fordítva is Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten 
mondhatnánk: ha a valaki nem szolgája Istennek, szolgája a bûn- akaratából örökös is.”
nek. Ha valaki nem Isten országának törvényei szerint él, akkor a A világban Isten nélkül élõ ember szolga. Uralkodik rajta a 
bûn uralma alatt van. Két szék közé nem ülhet az ember. bûn, a halál, a világ fejedelme. De még Isten ószövetségi népe is, 

akik ismerték a törvényt, csak szolgaként élhetett, mert a tör-2. Szintén a Római levélben olvasunk arról, hogy „Most azon-
vény engedelmességet követelt, de nem szabadí-

ban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott min-
totta meg az embert. Jézus Krisztus megváltott 

ket, megszabadultunk a törvénytõl, úgyhogy az új életben a Szel-
(megvásárolt), és ez által kerülhetünk olyan 

lem szerint szolgálunk, nem pedig az Írás betûje szerint, mint a 
helyzetbe, hogy a Mindenható Istent atyánk-

régiben” Róma 7,6.
nak (apánknak) szólíthatjuk, hogy a csa-

Ez a különös igevers arról beszél, hogy a hívõ ember megsza-
ládjába tartozhatunk teljes jogú örökösként. 

badult attól a külsõ kényszerítõ erõtõl, ami bár Isten által lefek-
Mennyei Atyánk nem pusztán egy újabb 

tetett szabályrendszer, mégis csak arra jó, hogy nyilvánvalóvá 
szolgaságra mentett meg, nem csak új éle-

tegye, az ember nem képes eszerint élni. De a megszabadulás 
tet adott, hanem a legnagyobbat aján-

után a külsõ erõ helyett belsõ veszi át a szerepet. Míg a törvény 
dékozta: a vele való családi köteléket, 

kívülrõl gyakorolt hatást az emberre, az Isten által teremtett új 
amely szereteten alapul, és szorosabb 

élet a hívõ emberben belül végzi a munkát a Szent Szellem ve-
minden másnál.

zetésével és erejével. Az új élet belülrõl száll szembe az ember régi 
természetével, nem külsõ kényszerítõ erõnek kell megfelelni.

A hívő ember szabadsága 1.

Fönícia (Fenice) – a helyet ne tévesszük össze Fenicével, Kréta szigetének kikötõjével. Ez egy 
körzet volt, amely kb. 20 mérföld (32 km) mélységben  és 120 mérföld (193 km) hosszan terült el a 
Földközi-tenger partja mentén, a Kármel hegyétõl észak felé húzódva. Déli részére a Sáron síksága 
nyúlt be. Legfontosabb városai Tírusz, Szidón és Ptolemaisz. Tírusz sokszor szerepel az 
Ószövetségben és az evangéliumokban. Szidón gyökerei hasonlóképpen az ószövetségi tör-
ténelembe nyúlnak vissza. Ptolemaisz, mint Akkó volt ismeretes a Bírák könyve 1. rész 31. ver-
sében.

István megkövezése után a jeruzsálemi gyülekezet ellen támadt nagy üldözés azt eredményezte, 
hogy a hívõk (az apostolok kivételével) szétszóródtak. Saul „pusztította a gyülekezeteket”, de a szétszóródottakat nem lehetett 
elhallgattatni, úgyhogy azok „széjjel jártak, hirdetve az Igét” (Csel 8,1-4). Fülöp Samáriába ment (Jeruzsálemtõl kb. 36 mérföldre /58 
km/ északra), mások azonban eljutottak Föníciába (annak legdélibb csúcsa körülbelül 70 mérföldre /112 km/ északra volt 
Jeruzsálemtõl), egészen Antiókhiáig (több, mint 300 mérföldre /483 km/ északra Jeruzsálemtõl). Ezek „senkinek nem prédikálták az 
Igét, hanem csak a zsidóknak”. Nyilvánvalóan gyülekezetek keletkeztek a jeruzsálemi mintára.

Elsõ missziós útja után Pál, másokkal együtt látogatást tett Antiókhiából Jeruzsálembe, hogy megvitassák azt a hamis tanítást, 
amelyet „némelyek” (15,1) terjesztettek „a farizeusok szerzetébõl” (5. vers), akik ragaszkodtak a körülmetélkedés mózesi törvényéhez. 
„Õk tehát kikísértetve a gyülekezettõl” (3. vers), ami azt jelenti, hogy az Úr szolgáinak a Föniciában és Samáriában lévõ helyi 
gyülekezetek felajánlották vendégszeretetüket, mert nyilvánvaló, hogy az Úr szolgái áthaladtak Fönícián teljes hosszában. Ezekben a 
gyülekezetekben beszéltek a pogányok megtérésérõl, és ezzel „nagy örömet szereztek a testvéreknek.” A jeruzsálemi találkozó után 
visszatértek Antiókhiába (30. vers), feltételezzük, hogy ugyanazon az útvonalon, Fönícián keresztül, kifejtve azt a tanítást, amelyet a 
Szent Szellem Jeruzsálemben világossá tett.

Pál kétségkívül ugyanazon a tartományon utazott keresztül, és meglátogatta ugyanazokat a gyülekezeteket a második utazásnak a 
végén, amikor Jeruzsálembõl Antiókhiába ment (18,22).

Harmadik missziós útjának végén Pál Milétusból Patarába hajózott, átszállva egy másik hajóba, amely Föníciába ment (21,1). Itt 
nagyon megindító események történtek. A hajó Tíruszban kötött ki, és „ott maradtunk hét napig, miután felkerestük a tanítványokat” (4. 
vers). Más szavakkal, vendégszeretetüket ismét felkínálták Pálnak, Lukácsnak és a velük lévõ többieknek. Ezek a tanítványok 
figyelmeztették Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, õ azonban tudta, hogy az Úr szolgálatában oda kell mennie a veszély ellenére. A 
hét nap végeztével (amelyek egyike minden bizonnyal az Úr napja volt – lásd 20,7 és 28,14), azok mindnyájan, feleségestõl és 
gyermekeikkel kikísérték Pált a tengerpartra, ahol térdreesve, imaközösségben voltak együtt, amelynek nyilvánvalóan sok ember volt 
tanúja (21,5). Lukács hozzáteszi, hogy „azok pedig megtértek övéikhez”, joggal feltételezhetjük, hogy szellemileg nagyon emelkedett 
érzelemvilággal (lásd még 1Krón16,43). Ezután a hajó Ptolemaiszba érkezett, amely 25 mérföldre (40 km) délebbre van a 
tengerparton, ahol ismét testvérekkel találkoztak, és egy napig ottmaradva, végül Cézáreába hajóztak. Két évvel késõbb Pál, mint a 
rómaiak foglya, Lukáccsal és Arisztarkhusszal együtt „megérkezett Szidónba” (27,3). Pál ismét engedélyt kapott arra, „hogy barátaihoz 
elmenve gondoskodásukban részesüljön” (3. vers), és ez jelenti a közösségvállalás utolsó tettét, amit a föníciai gyülekezetek mutathattak 
az apostol irányában.

Részlet John Heading: Az újszövetségi gyülekezetek lexikona c. könyvbõl.

Fönícia
John Heading

Lemperger Róbert

Ha valaki nem Isten
országának törvényei
szerint él, akkor 
a bûn uralma alatt van.

Két szék közé
nem ülhet az ember.

(Folytatjuk.)

„A keresett bibliai helyek e könyv segedelmével (segítségével) gyorsan fellelhetõk, mert egyrészt 
benne a Szentírás nevezetesebb versei eszmei kapcsolat szerinti sorrendben fejezetekbe és szaka-
szokba csoportosíttattak, másrészt a nevezetesebb személyekre vonatkozó események helyei az 
illetõk névjegyzékében a nevek mellett találhatók és különösen az Üdvözítõre vonatkozó versek 
tüzetes idézetgyûjteményekbe foglaltattak.” – olvassuk a könyv elõszavában. A régies kife-
jezésekbõl nyilvánvaló, hogy Dohányos János könyve lassan száz éve, hogy megszületett. 
1916-os megjelenése óta generációknak nyújtott segítséget a Biblia tanulmányozásához. 
Isten Igéjének idõszerû gondolatai annak idején és ma is változatlanok. A fogalmak, a 
személyek és a bibliai események remekül csoportosított gyûjteménye kiváló segítség a ma 
olvasói számára is.

KönyvajánlóKönyvajánló
Dohányos János

HOL VAN MEGÍRVA?
Evangéliumi Kiadó – Hitélet Alapítvány



Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek44 552007 ÁPRILIS2007 ÁPRILIS

AzAz ember alapvetõ igénye a szabadság, mely minden korban 3. Maradva a Római levélnél, Pál így kiált fel a 7,24-ben: „Én fontos szerepet töltött be, akár társadalmi, akár egyéni viszony-
nyomorult ember! Ki szabadít meg ebbõl a halálra ítélt testbõl?” De latban. 
nem keseredik el végleg, mert a megoldást Jézus Krisztusban Hogy beszélni lehessen róla, fontos, hogy meg tudjuk hatá-
találja meg. Így foglalja össze: „...az élet Szellemének törvénye rozni, mit értünk szabadság alatt. Ha az utcán föltennénk a kér-
megszabadított téged Krisztus Jézusban a bûn és a halál törvé-dést, a legtöbb válasz ilyen lenne: teljes függetlenség, semmi sem 
nyétõl” Róma 8,2.korlátoz, nem kényszerít, nincsenek kötöttségek, mindent meg-

Látjuk a két szemben álló birodalmat a maguk törvényeivel: tehetek.
az egyik romlandóság, a halál birodalma, a másik a reménységé, Azonban, ha a Bibliát kérdezzük, akkor azt találjuk, hogy 
az életé. Valamelyik mindenképpen érvényesíti rajtunk hatalmát. valamilyen kötõdése, korlátai mindig vannak az embernek. Nem 
A Jézus Krisztus uralma alatt élõk rendelkeznek „azzal a remény-lehet mindentõl függetlenül élni, különösen szellemi szempont-
séggel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlan-ból. Valamilyen törvényszerûségek mindenképpen meghatározó-
dóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsõséges szabadságára” ak lesznek az életünkre nézve. Ha valamely országban korlátozva 

Róma 8,21. Az újjáteremtés, ami a te-érzi az ember a szabadságát, akkor elõ-
remtett világ számára még csak a jövõ, fordul, hogy elhagyja azt, és másik or-
Isten fiai számára már most a valóság.szágban telepedik le. De azt nem ke-

rülheti ki, hogy törvények alatt éljen, még 4. A szabadság témája nem csak a 
ha más felfogású, más alapokon nyugvó 

Római levélben kerül elõ. Jézus Krisz-
törvények is a másik országban érvény-

tusról azt mondja Pál, hogy „önmagát 
ben lévõk.

adta a mi bûneinkért, hogy kiszabadítson 
A Biblia szerint a Krisztusban hívõ 

minket a jelenlegi gonosz világból” Galata 
emberek szabadok. Hogyan kell ezt ér-

1,4. Istenrõl ezt írja: „Õ szabadított meg 
tenünk? Mi az, ami megváltozott, ha el-

minket a sötétség hatalmából, és õ vitt át 
fogadjuk, hogy nincs olyan, hogy teljes 

minket szeretett Fiának országába” Kolos-
függetlenség?

sé 1,13
Nézzünk meg öt területet, melyeken Látjuk tehát, hogy szabadságról be-

keresztül meglátható, hogy milyen sza- szél Isten Igéje, de nem az abszolút érte-
badság az, amelyre Isten hív. lemben vett szabadságról, amelyrõl egy-

értelmûen nyilvánvalóvá teszi, hogy nem 1. Pál apostol a Rómaiakhoz írt leve-
reális elgondolás. A szabadságot úgy kell érteni, mint amikor ar-

lében azt mondja: „Miután tehát megszabadultatok a bûntõl, az 
ról beszél, hogy Isten megszabadítja a Krisztusban hívõket annak 

igazság szolgáivá lettetek. … Mert amikor szolgái voltatok a bûn-
a hatalomnak a befolyásától, ami megrontja és elpusztítja az 

nek, szabadok voltatok az igazságtól” Róma 6,18.20.
emberi életet.

Itt azt olvassuk, hogy a bûn hatása az emberre a szabadság 
korlátozásában is megnyilvánul. Kényszerítõ erõvel bír. Nem azt 5. Ami talán a legjobban kifejezi az Istenhez térõ emberen 
teszi az ember, amit valójában akarna. Azonban van lehetõség végbemenõ változást az, amikor a Galata 4,4-7-ben ezt olvassuk: 
megszabadulni a bûntõl, ez a Biblia központi üzenete, ezt fekteti „De amikor eljött az idõ teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 
le itt újra az apostol , de aztán más törvényszerûségek uralma alá született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levõket megvált-
kerül. Ilyen az említett igazság törvénye. sa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elkül-

A 22. versben hasonlóan írja: „Most azonban, miután a bûntõl dötte Fiának Szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atya!" 
megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek...” Fordítva is Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten 
mondhatnánk: ha a valaki nem szolgája Istennek, szolgája a bûn- akaratából örökös is.”
nek. Ha valaki nem Isten országának törvényei szerint él, akkor a A világban Isten nélkül élõ ember szolga. Uralkodik rajta a 
bûn uralma alatt van. Két szék közé nem ülhet az ember. bûn, a halál, a világ fejedelme. De még Isten ószövetségi népe is, 

akik ismerték a törvényt, csak szolgaként élhetett, mert a tör-2. Szintén a Római levélben olvasunk arról, hogy „Most azon-
vény engedelmességet követelt, de nem szabadí-

ban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott min-
totta meg az embert. Jézus Krisztus megváltott 

ket, megszabadultunk a törvénytõl, úgyhogy az új életben a Szel-
(megvásárolt), és ez által kerülhetünk olyan 

lem szerint szolgálunk, nem pedig az Írás betûje szerint, mint a 
helyzetbe, hogy a Mindenható Istent atyánk-

régiben” Róma 7,6.
nak (apánknak) szólíthatjuk, hogy a csa-

Ez a különös igevers arról beszél, hogy a hívõ ember megsza-
ládjába tartozhatunk teljes jogú örökösként. 

badult attól a külsõ kényszerítõ erõtõl, ami bár Isten által lefek-
Mennyei Atyánk nem pusztán egy újabb 

tetett szabályrendszer, mégis csak arra jó, hogy nyilvánvalóvá 
szolgaságra mentett meg, nem csak új éle-

tegye, az ember nem képes eszerint élni. De a megszabadulás 
tet adott, hanem a legnagyobbat aján-

után a külsõ erõ helyett belsõ veszi át a szerepet. Míg a törvény 
dékozta: a vele való családi köteléket, 

kívülrõl gyakorolt hatást az emberre, az Isten által teremtett új 
amely szereteten alapul, és szorosabb 

élet a hívõ emberben belül végzi a munkát a Szent Szellem ve-
minden másnál.

zetésével és erejével. Az új élet belülrõl száll szembe az ember régi 
természetével, nem külsõ kényszerítõ erõnek kell megfelelni.

A hívő ember szabadsága 1.

Fönícia (Fenice) – a helyet ne tévesszük össze Fenicével, Kréta szigetének kikötõjével. Ez egy 
körzet volt, amely kb. 20 mérföld (32 km) mélységben  és 120 mérföld (193 km) hosszan terült el a 
Földközi-tenger partja mentén, a Kármel hegyétõl észak felé húzódva. Déli részére a Sáron síksága 
nyúlt be. Legfontosabb városai Tírusz, Szidón és Ptolemaisz. Tírusz sokszor szerepel az 
Ószövetségben és az evangéliumokban. Szidón gyökerei hasonlóképpen az ószövetségi tör-
ténelembe nyúlnak vissza. Ptolemaisz, mint Akkó volt ismeretes a Bírák könyve 1. rész 31. ver-
sében.

István megkövezése után a jeruzsálemi gyülekezet ellen támadt nagy üldözés azt eredményezte, 
hogy a hívõk (az apostolok kivételével) szétszóródtak. Saul „pusztította a gyülekezeteket”, de a szétszóródottakat nem lehetett 
elhallgattatni, úgyhogy azok „széjjel jártak, hirdetve az Igét” (Csel 8,1-4). Fülöp Samáriába ment (Jeruzsálemtõl kb. 36 mérföldre /58 
km/ északra), mások azonban eljutottak Föníciába (annak legdélibb csúcsa körülbelül 70 mérföldre /112 km/ északra volt 
Jeruzsálemtõl), egészen Antiókhiáig (több, mint 300 mérföldre /483 km/ északra Jeruzsálemtõl). Ezek „senkinek nem prédikálták az 
Igét, hanem csak a zsidóknak”. Nyilvánvalóan gyülekezetek keletkeztek a jeruzsálemi mintára.

Elsõ missziós útja után Pál, másokkal együtt látogatást tett Antiókhiából Jeruzsálembe, hogy megvitassák azt a hamis tanítást, 
amelyet „némelyek” (15,1) terjesztettek „a farizeusok szerzetébõl” (5. vers), akik ragaszkodtak a körülmetélkedés mózesi törvényéhez. 
„Õk tehát kikísértetve a gyülekezettõl” (3. vers), ami azt jelenti, hogy az Úr szolgáinak a Föniciában és Samáriában lévõ helyi 
gyülekezetek felajánlották vendégszeretetüket, mert nyilvánvaló, hogy az Úr szolgái áthaladtak Fönícián teljes hosszában. Ezekben a 
gyülekezetekben beszéltek a pogányok megtérésérõl, és ezzel „nagy örömet szereztek a testvéreknek.” A jeruzsálemi találkozó után 
visszatértek Antiókhiába (30. vers), feltételezzük, hogy ugyanazon az útvonalon, Fönícián keresztül, kifejtve azt a tanítást, amelyet a 
Szent Szellem Jeruzsálemben világossá tett.

Pál kétségkívül ugyanazon a tartományon utazott keresztül, és meglátogatta ugyanazokat a gyülekezeteket a második utazásnak a 
végén, amikor Jeruzsálembõl Antiókhiába ment (18,22).

Harmadik missziós útjának végén Pál Milétusból Patarába hajózott, átszállva egy másik hajóba, amely Föníciába ment (21,1). Itt 
nagyon megindító események történtek. A hajó Tíruszban kötött ki, és „ott maradtunk hét napig, miután felkerestük a tanítványokat” (4. 
vers). Más szavakkal, vendégszeretetüket ismét felkínálták Pálnak, Lukácsnak és a velük lévõ többieknek. Ezek a tanítványok 
figyelmeztették Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, õ azonban tudta, hogy az Úr szolgálatában oda kell mennie a veszély ellenére. A 
hét nap végeztével (amelyek egyike minden bizonnyal az Úr napja volt – lásd 20,7 és 28,14), azok mindnyájan, feleségestõl és 
gyermekeikkel kikísérték Pált a tengerpartra, ahol térdreesve, imaközösségben voltak együtt, amelynek nyilvánvalóan sok ember volt 
tanúja (21,5). Lukács hozzáteszi, hogy „azok pedig megtértek övéikhez”, joggal feltételezhetjük, hogy szellemileg nagyon emelkedett 
érzelemvilággal (lásd még 1Krón16,43). Ezután a hajó Ptolemaiszba érkezett, amely 25 mérföldre (40 km) délebbre van a 
tengerparton, ahol ismét testvérekkel találkoztak, és egy napig ottmaradva, végül Cézáreába hajóztak. Két évvel késõbb Pál, mint a 
rómaiak foglya, Lukáccsal és Arisztarkhusszal együtt „megérkezett Szidónba” (27,3). Pál ismét engedélyt kapott arra, „hogy barátaihoz 
elmenve gondoskodásukban részesüljön” (3. vers), és ez jelenti a közösségvállalás utolsó tettét, amit a föníciai gyülekezetek mutathattak 
az apostol irányában.

Részlet John Heading: Az újszövetségi gyülekezetek lexikona c. könyvbõl.

Fönícia
John Heading

Lemperger Róbert

Ha valaki nem Isten
országának törvényei
szerint él, akkor 
a bûn uralma alatt van.

Két szék közé
nem ülhet az ember.

(Folytatjuk.)

„A keresett bibliai helyek e könyv segedelmével (segítségével) gyorsan fellelhetõk, mert egyrészt 
benne a Szentírás nevezetesebb versei eszmei kapcsolat szerinti sorrendben fejezetekbe és szaka-
szokba csoportosíttattak, másrészt a nevezetesebb személyekre vonatkozó események helyei az 
illetõk névjegyzékében a nevek mellett találhatók és különösen az Üdvözítõre vonatkozó versek 
tüzetes idézetgyûjteményekbe foglaltattak.” – olvassuk a könyv elõszavában. A régies kife-
jezésekbõl nyilvánvaló, hogy Dohányos János könyve lassan száz éve, hogy megszületett. 
1916-os megjelenése óta generációknak nyújtott segítséget a Biblia tanulmányozásához. 
Isten Igéjének idõszerû gondolatai annak idején és ma is változatlanok. A fogalmak, a 
személyek és a bibliai események remekül csoportosított gyûjteménye kiváló segítség a ma 
olvasói számára is.

KönyvajánlóKönyvajánló
Dohányos János
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Evangéliumi Kiadó – Hitélet Alapítvány
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Nem hiszem, hogy Isten olyan zenét szeret, amelyet kizárólag neki írtak. Isten minket a 
maga képére teremtett. Isten egy kreatív Isten, felelõssége tudatában. Mi az Õ képére 
vagyunk teremtve. A zene, amelyet mi emberek komponálunk, beletartozik életünk egészébe. 
Van menyegzõi muzsika, van gyászzene, van altatódal, katonazene, tánczene, nemzeti 
muzsika, vallásos zene. Az élet minden területéhez hozzájárul a zene. És mivel Isten kreatív 
lényeknek teremtett és mert tudjuk, hogy dolgoznunk kell, házasodunk, gyerekeket nemzünk, 
és minden más tevékenysége életünknek Isten akaratával egyezik, azért a zene, ami ezekhez 
tartozik, az is helyes. Isten a mi Atyánk. Milyen általunk alkotott zenét hallgat õ legszívesebben?  
Milyen zenét vagy képet szeret egy szülõ, ha azt az õ hároméves gyermeke készítette? Azt szereti, 
amit a gyermek az õ számára készít. Ha a gyermek egy rajzzal jön, amin egy különös mókus van és 
azt mondja: „Apuka, ezt neked rajzoltam.” – akkor az apa megnézi, és számára ez szebb lesz mint 
egy Rembrandt. Gondolom, Isten is így van velünk. A zene, amit mi produkálunk az Isten szemé-
ben hasonló arányban lesz az Õ tökéletességével, mint a hároméves gyerek mókusa Rembrandthoz. 
Ugyanakkor azonban Õ azt akarja, hogy tudásunk legjavát adjuk. 

Isten a világmindenséget azért teremtette, hogy hirdesse dicsõségét. Az univerzumnak meghatá-
rozott formája van, és szabadság uralkodik ezen formán belül. A formához tartoznak a gravitáció 
törvénye, az aerodinamika és a termodinamika törvényei. Ha azt mondanám, hogy szabad vagyok 
ezektõl a törvényektõl, és felmehetek a háztetõre és elrepülhetek onnan ezen törvények ellenére, akkor 
szabad leszek három másodpercig és ez lesz a végem. A törvény ellen tenni valamit, az nem szabadság. 
De ha tanulmányozod ezeket a természeti törvényeket, akkor építhetsz magadnak egy repülõgépet, és 
akkor szabad vagy akár az óceánt is átrepülni. A szabadság csak a formák összefüggésében élvezhetõ. Ha 
a formákat elszakítjuk a szabadságtól, akkor meghalunk. Ha a szabadságot elszakítjuk a formáktól, a 
törvényektõl, akkor a káoszba zuhanunk. A formáknak és a szabadságnak mindig össze kell tartozniuk. 

Melyek az univerzum formái, törvényei, amelyek a zenére vonatkoznak? Nézzük a népzenét! A népzene 
kutatói hiszik, hogy bizonyos formákat felfedezhetünk a népzenében, ami vonatkozik mind a zenére, mind 
minden más mûvészeti formára. Az egyik alapvetõ forma az, hogy egy egyszerû arány stabilabb, mint egy 
komplex, összetett mérce. Az 1:1 arány nagyon stabil. Az 1:2 arány is nagyon biztos arány. 2:3 is biztos. Az 
arányok ezen túl is nagyon szépek és gazdagok lehetnek, de ezek sokkal kevésbé stabilak. Az ember gyakran 
kísértésbe esik, hogy a komplex formákat keresse, és elveti az egyszerûeket. Ilyenkor a szépség és a stimulus 
gyakran elveszíti értelmét, elvész a talaj alóla. Olyan lesz mint a járás a csiszolt márványpadlón.

Ha az építészetre gondolunk és magunk elé képzeljük a különbözõ építményeket, akkor az 1:1, 1:2 és 2:3 
arányok mindenütt megtalálhatók. Például: a dolgok kétszer olyan hosszúak mint szélesek, vagy magassága 
kétharmada a hosszúságának. Ez érvényes minden földrészre és országra (pl. Indiára, Szibériára, Japánra, 
Indonéziára, Amerikára), mindenütt és minden évszázadban. Ugyanez érvényes a zenére. 1:1 az uniszónó, 1:2 az 
oktáv. Az oktáv szó önmagában egyébként helytelen, a helyes szó a „duplázás” lenne. Ha egy hang 220 rezgést tesz 
egy másodperc alatt, és van egy másik hang mely 440 rezgést tesz egy másodperc alatt, akkor ez duplája az elõzõnek. 
Ezt mi oktávnak nevezzük, mert Guido d'Arezzo a 11. században Olaszországban ezt a megkétszerezõdést nyolc 
részre osztotta. Van zene, amely nem így van beosztva. Mi Guido d'Arezzo és Bach óta tudjuk és elfogadottnak 
tekintjük, hogy a távolság 220-tól 440-ig 8 részre van beosztva, és sokan azt hiszik, hogy ez Istentõl van. De ez nem 
igaz. A „megduplázódás” ugyanakkor Istentõl van. A kvint is nagyon stabil. Ha megpengetünk egy húrt, akkor az 
megoszlik felére és harmadára, ez az oktáv és a kvint. Minden népzene a világ minden részében ezeket a mércéket 
használja, az uniszónót, az oktávot és a kvintet. Nem tudok egy kivételrõl sem. Akár az újzélandi õslakók zenéje vagy az 
indonéziai (szlendropelang) pentaton zene, vagy a régi koreai (a-ak) zene, akárhova megyünk megtaláljuk ezeket a 
mércéket. Sõt, még a Beatles, a Rolling Stones is használják ezeket a mércéket. Bach is ezeket használta. Ezeknél kezdik, 
aztán eltávolodnak ezektõl. A stabilitás, amit ezek a formák adnak, óriási szabadságot teremt. Ezért gondolom, Isten 
szereti azt a zenét, amelyben megtalálható a forma és a szabadság és amely elismeri azokat az elemi struktúrákat, formákat, 
amelyet Õ maga adott a teremtményeinek.

Milyen zenét szeret Isten?
(2. rész)

(folytatjuk)

Megjelent a Vetés és Aratás húsvéti száma. Új sorozat indult „A Biblia növényvilága” címmel, amelyben 
elsõnek az akácról is olvashatunk (11. oldal). Folytatódik a Keresztyén énekek és énekírók sorozat. 
Rappard Dóra és Joseph Scriven életébõl ismerhetjük meg, hogyan munkálkodott az Úr az énekek megszü-
letésekor (10. oldal). Hazánkban is ismert testvérektõl olvashatunk nagyobb lélegzetvételû cikkeket: Roger 
Brind az Úr Jézus megkísértésérõl (18. oldal), Eberhardt Platte Isten tervérõl ír röviden (25. oldal), Ezsdrás 
és Nehémiás életérõl pedig két oldalas cikk formájában (14. oldal). Olvashatunk a megbocsátásról Lem-
perger Róbert tollából (26. oldal), Farid Abou-Rahme írása pedig a Biblia és tudomány témakörében jelent 
meg (22. oldal). Folytatódik a Szerelem-Házasság-Család rovat is (24. oldal).
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tekintünk, mint „felügyeletre”. Jó ha megjegyezzük, hogy az Isten Legyen elsõ a Fõ!
gyermekei közötti munka a kapcsolatokról szól, és a vének, mint 

A Gyülekezet elsõ vezetõi az apostolok voltak, akiket maga az pásztorok soha nem lesznek hitelesek, ha nem viselnek gondot 
Úr választott ki. A Cselekedetek 6-ban jól látható, hogy a Jeru- egymásra is. Mégis sok vezetõségi csoport van, akiket túlságosan 
zsálemben folyó és gyorsan növekvõ munka közepette is komoly lefoglal az a „munka”, hogy kiépítsenek és fenntartsanak egy 
idõt szenteltek Isten Igéjének (2.vers), azaz rendszeres és jelentõs olyan látszat csoportot, amely a külsõségekben gyülekezeti mo-
idõt töltöttek a feltámadott Úrral, az élõ Igével. A növekedés dellé válik.
elkerülhetetlen, új feladatok elé állítja az embert, és egy idõ után Számos oka van ennek és némelyik csodálatraméltó. A gyüle-
az apostolok is szembe kerültek egy gyülekezeti problémával. A kezet elöljárói általában alázatos emberek, akik egyszerûen nem 
részletekbe bonyolódás nélkül feltételezhetjük, hogy ezáltal olyan gondolnak saját magukra. Egy régi mondás úgy tartja: „A nyi-
helyzet állhatott elõ, amely nemcsak a munkát veszélyeztette, de korgó kereket meg kell zsírozni”. Egy vezetõ általában nem pa-
az apostolokat is olyan döntéshozói szerepbe kényszerítette, naszkodik, hanem egyszerûen viseli a terhet és hordozza a fáj-
amelynek célja a békesség megõrzése volt. dalmat. Ám az Úr azt mondta a tanítványainak: „Gyertek velem 

Mint jó vezetõk, vonakodtak kevesebb idõt fordítani az Úrral egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé” (Márk 6,31). Ez 
való együttlétre, vagyis a Gyülekezet Fejével töltött minõségi idõ nem otthoni pihenésre utalt, hanem a munkából való együttes 
elsõbbséget élvezett a gyülekezeti problémáknál. Ez nálunk is így megpihenésre. Néhol egyáltalán nem tartják szükségesnek a csa-
mûködik? Számos oka lehet, ami miatt nem egyszerû a választás. patban való együtt munkálkodást, máshol pedig a csapat sem 
Az Úrral való idõtöltés luxusnak tûnik, amikor a gyülekezeti gon- létezik. A korai egyházban azonban az apostolok végig egyet-
dok egyre inkább elhatalmasodnak. Nem a problémával kellene értésben munkálkodtak, még ha a hívõk többsége az üldözte-
elõször foglalkoznunk, s csak azután visszatérni az Úrral való tésben szét is szóródott (Csel 8,1).
közösséghez? Ez a fajta közösségápolás nem kíváncsiskodást jelent és nem 

Ha a napi csendességünkre gondolunk, rájövünk, hogy ez szükségszerûen idõigényes. Ha õszintén megosztjuk egymással 
egyáltalán nem így mûködik. Mindig is több problémánk lesz, az élet örömeit és nehézségeit, amelyekkel a családban, munká-
mint amennyit képesek leszünk megoldani, az ellenség pedig ban vagy egyéni életünkben kell szembenéznünk, az imádság, 
ezeket fogja felhasználni arra, hogy távol tartson minket az Úrral szeretetünk kifejezése és egymás támogatása kövezheti ki az utat 
töltött idõtõl. Ezt a nagyszerû leckét tanulta meg Márta (lásd afelé, hogy egy olyan vezetõség jöjjön létre, amely szíve mélyébõl 
Lukács 10,38-42). Ezért a vezetõknek is meg kell hozniuk azt a egy akarattal mûködik. 
nehéz döntést, hogy legértékesebb idejüket az Úrnak adják, és 
csak azután foglalkozzanak a nyáj gondjaival. Meglepõdve fog- A pásztori munka elsõdlegessége
juk tapasztalni, hogy a problémák mind megoldódnak, amint 

Pál és Péter is arra tanította a véneket, hogy táplálják és átengedjük Neki a vezetést, hogy azzal a bölcsességgel és erõvel 
pásztorolják Isten nyáját. A szó, amelyet használtak: a „pásztor” irányítsuk a dolgokat, amelyet a Vele töltött idõben nyerünk.
szó igei alakja. Tisztában voltak azzal, hogy a hívõk olyanok, mint Vajon a tapasztalat igazolja ezt? Jó pár évvel ezelõtt, amikor 
a bárányok, akik útbaigazításra, védelemre és gondoskodásra abban a gyülekezetben, ahol szolgálunk, kinevezték a véneket, 
szorulnak. A mai keresztyénségben talán a „pásztor” szó hely-megállapodtak, hogy minden vezetõi gyûlést bibliatanulmányo-
telen használata következményeként néhány gyülekezet elvetette zással és imádsággal kezdenek. Visszatekintve az elmúlt évekre, 
a szót, és elhanyagolta a létfontosságú pásztori tennivalókat. örömmel tanúsíthatjuk, hogy a Gyülekezet Feje megáldotta ezt a 
Ennek eredményeképpen születhetnek azok a vezetõk, akik in-döntést. A problémák nem maradtak kezeletlenül, és a békesség is 
kább ügyintézõk vagy bírák, nem pedig pásztorok, akik tanítanak, figyelemre méltó módon fennmaradt. Nem vesztettünk idõt, épp 
prédikálnak és a döntéshozatalban is aktívan részt vesznek. ellenkezõleg: nyertünk.

Az Úr Jézus, aki szenvedélyesen szerette népét, „mert olyanok 
voltak, mint a pásztor nélkül való juhok” (Márk 6,34), példát állít Törõdjünk egymással!
elénk. Amikor összegyûltek a felsõ szobában, rengeteg monda-

Az Cselekedetek 20,28-ban Pál az efézusi gyülekezet véneinek nivalója volt az övéi számára, de mielõtt tanítani kezdte volna 
írt instrukcióit egy figyelmeztetéssel kezdi, mely szerint „visel- õket, megmosta a lábukat. Minden vezetõ elgondolkodhat ezen a 
jenek gondot”. A parancs fontos: „Viseljetek gondot tehát maga- tanításon. Természetünknél fogva inkább gyakoroljuk a hatalmat 
tokra és az egész nyájra…”  Azonnal feltehetnénk a kérdést: Nem a gyülekezet ügyeiben való döntéshozatalok által, minthogy meg-
épp azt tanították nekünk, hogy elõször másokra gondoljunk? Ez mosnánk a szentek piszkos lábát! A nyáj ennek ellenére szeretet 
igaz. De kik azok a „mások”? Az Úrral együtt töltött idõ után a és szolgálat által növekszik, nem felügyelet által. 
vének figyelme egymás felé kell, hogy forduljon. Erre sokszor úgy 

HELYES FONTOSSÁGI SORREND
A pásztori munka nem hobbi

A gyülekezet elöljárói olyan férfiak, akik szeretik az Úr Jézust. Õt és a Gyülekezetet szolgálják. Valószínûleg övék a 
világ legnehezebb, ám legfontosabb munkája, és bizonyára jó néhány szellemi konfliktussal kerültek már szembe. Mi 

jellemzi a jó gyülekezeti elöljárókat? Hosszan sorolhatnánk, de többek között tapasztalattal, bölcsességgel, Szent 
Szellemmel teljes beszéddel, alázatossággal, szolgáló szívvel és nehéz munkára való készséggel bírnak. Ugyanakkor 

õk is emberek, akik ugyanazokkal a kísértésekkel, kihívásokkal és lehetõségekkel szembesülnek az életben, mint 
mindenki más. Van még egy jellemzõjük, amely eredményessé kell, hogy tegye õket; ez pedig megfelelõ döntések 

hozása a prioritások kérdésében, vagyis a helyes sorrend meghatározása. Számos terület létezik, ahol egy vezetõnek 
meg kell határoznia és fent kell tartania a helyes sorrendiséget. Tekintsünk át ezek közül négyet!

Jack Spender
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Nem hiszem, hogy Isten olyan zenét szeret, amelyet kizárólag neki írtak. Isten minket a 
maga képére teremtett. Isten egy kreatív Isten, felelõssége tudatában. Mi az Õ képére 
vagyunk teremtve. A zene, amelyet mi emberek komponálunk, beletartozik életünk egészébe. 
Van menyegzõi muzsika, van gyászzene, van altatódal, katonazene, tánczene, nemzeti 
muzsika, vallásos zene. Az élet minden területéhez hozzájárul a zene. És mivel Isten kreatív 
lényeknek teremtett és mert tudjuk, hogy dolgoznunk kell, házasodunk, gyerekeket nemzünk, 
és minden más tevékenysége életünknek Isten akaratával egyezik, azért a zene, ami ezekhez 
tartozik, az is helyes. Isten a mi Atyánk. Milyen általunk alkotott zenét hallgat õ legszívesebben?  
Milyen zenét vagy képet szeret egy szülõ, ha azt az õ hároméves gyermeke készítette? Azt szereti, 
amit a gyermek az õ számára készít. Ha a gyermek egy rajzzal jön, amin egy különös mókus van és 
azt mondja: „Apuka, ezt neked rajzoltam.” – akkor az apa megnézi, és számára ez szebb lesz mint 
egy Rembrandt. Gondolom, Isten is így van velünk. A zene, amit mi produkálunk az Isten szemé-
ben hasonló arányban lesz az Õ tökéletességével, mint a hároméves gyerek mókusa Rembrandthoz. 
Ugyanakkor azonban Õ azt akarja, hogy tudásunk legjavát adjuk. 

Isten a világmindenséget azért teremtette, hogy hirdesse dicsõségét. Az univerzumnak meghatá-
rozott formája van, és szabadság uralkodik ezen formán belül. A formához tartoznak a gravitáció 
törvénye, az aerodinamika és a termodinamika törvényei. Ha azt mondanám, hogy szabad vagyok 
ezektõl a törvényektõl, és felmehetek a háztetõre és elrepülhetek onnan ezen törvények ellenére, akkor 
szabad leszek három másodpercig és ez lesz a végem. A törvény ellen tenni valamit, az nem szabadság. 
De ha tanulmányozod ezeket a természeti törvényeket, akkor építhetsz magadnak egy repülõgépet, és 
akkor szabad vagy akár az óceánt is átrepülni. A szabadság csak a formák összefüggésében élvezhetõ. Ha 
a formákat elszakítjuk a szabadságtól, akkor meghalunk. Ha a szabadságot elszakítjuk a formáktól, a 
törvényektõl, akkor a káoszba zuhanunk. A formáknak és a szabadságnak mindig össze kell tartozniuk. 

Melyek az univerzum formái, törvényei, amelyek a zenére vonatkoznak? Nézzük a népzenét! A népzene 
kutatói hiszik, hogy bizonyos formákat felfedezhetünk a népzenében, ami vonatkozik mind a zenére, mind 
minden más mûvészeti formára. Az egyik alapvetõ forma az, hogy egy egyszerû arány stabilabb, mint egy 
komplex, összetett mérce. Az 1:1 arány nagyon stabil. Az 1:2 arány is nagyon biztos arány. 2:3 is biztos. Az 
arányok ezen túl is nagyon szépek és gazdagok lehetnek, de ezek sokkal kevésbé stabilak. Az ember gyakran 
kísértésbe esik, hogy a komplex formákat keresse, és elveti az egyszerûeket. Ilyenkor a szépség és a stimulus 
gyakran elveszíti értelmét, elvész a talaj alóla. Olyan lesz mint a járás a csiszolt márványpadlón.

Ha az építészetre gondolunk és magunk elé képzeljük a különbözõ építményeket, akkor az 1:1, 1:2 és 2:3 
arányok mindenütt megtalálhatók. Például: a dolgok kétszer olyan hosszúak mint szélesek, vagy magassága 
kétharmada a hosszúságának. Ez érvényes minden földrészre és országra (pl. Indiára, Szibériára, Japánra, 
Indonéziára, Amerikára), mindenütt és minden évszázadban. Ugyanez érvényes a zenére. 1:1 az uniszónó, 1:2 az 
oktáv. Az oktáv szó önmagában egyébként helytelen, a helyes szó a „duplázás” lenne. Ha egy hang 220 rezgést tesz 
egy másodperc alatt, és van egy másik hang mely 440 rezgést tesz egy másodperc alatt, akkor ez duplája az elõzõnek. 
Ezt mi oktávnak nevezzük, mert Guido d'Arezzo a 11. században Olaszországban ezt a megkétszerezõdést nyolc 
részre osztotta. Van zene, amely nem így van beosztva. Mi Guido d'Arezzo és Bach óta tudjuk és elfogadottnak 
tekintjük, hogy a távolság 220-tól 440-ig 8 részre van beosztva, és sokan azt hiszik, hogy ez Istentõl van. De ez nem 
igaz. A „megduplázódás” ugyanakkor Istentõl van. A kvint is nagyon stabil. Ha megpengetünk egy húrt, akkor az 
megoszlik felére és harmadára, ez az oktáv és a kvint. Minden népzene a világ minden részében ezeket a mércéket 
használja, az uniszónót, az oktávot és a kvintet. Nem tudok egy kivételrõl sem. Akár az újzélandi õslakók zenéje vagy az 
indonéziai (szlendropelang) pentaton zene, vagy a régi koreai (a-ak) zene, akárhova megyünk megtaláljuk ezeket a 
mércéket. Sõt, még a Beatles, a Rolling Stones is használják ezeket a mércéket. Bach is ezeket használta. Ezeknél kezdik, 
aztán eltávolodnak ezektõl. A stabilitás, amit ezek a formák adnak, óriási szabadságot teremt. Ezért gondolom, Isten 
szereti azt a zenét, amelyben megtalálható a forma és a szabadság és amely elismeri azokat az elemi struktúrákat, formákat, 
amelyet Õ maga adott a teremtményeinek.

Milyen zenét szeret Isten?
(2. rész)

(folytatjuk)

Megjelent a Vetés és Aratás húsvéti száma. Új sorozat indult „A Biblia növényvilága” címmel, amelyben 
elsõnek az akácról is olvashatunk (11. oldal). Folytatódik a Keresztyén énekek és énekírók sorozat. 
Rappard Dóra és Joseph Scriven életébõl ismerhetjük meg, hogyan munkálkodott az Úr az énekek megszü-
letésekor (10. oldal). Hazánkban is ismert testvérektõl olvashatunk nagyobb lélegzetvételû cikkeket: Roger 
Brind az Úr Jézus megkísértésérõl (18. oldal), Eberhardt Platte Isten tervérõl ír röviden (25. oldal), Ezsdrás 
és Nehémiás életérõl pedig két oldalas cikk formájában (14. oldal). Olvashatunk a megbocsátásról Lem-
perger Róbert tollából (26. oldal), Farid Abou-Rahme írása pedig a Biblia és tudomány témakörében jelent 
meg (22. oldal). Folytatódik a Szerelem-Házasság-Család rovat is (24. oldal).
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A cikk

Ellis Potter
2000. októberi,

Pozsonyban
elhangzott

elõadása
alapján

készült, és
négy részben

közöljük.

...szóljatok egymásnak
zsoltárokban,

himnuszokban és
szellemi dicsénekekben,

énekeljetek és
zengedezzetek

szívetekben
az Úrnak...

Ef 5,19
(Vida fordítás)
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tekintünk, mint „felügyeletre”. Jó ha megjegyezzük, hogy az Isten Legyen elsõ a Fõ!
gyermekei közötti munka a kapcsolatokról szól, és a vének, mint 

A Gyülekezet elsõ vezetõi az apostolok voltak, akiket maga az pásztorok soha nem lesznek hitelesek, ha nem viselnek gondot 
Úr választott ki. A Cselekedetek 6-ban jól látható, hogy a Jeru- egymásra is. Mégis sok vezetõségi csoport van, akiket túlságosan 
zsálemben folyó és gyorsan növekvõ munka közepette is komoly lefoglal az a „munka”, hogy kiépítsenek és fenntartsanak egy 
idõt szenteltek Isten Igéjének (2.vers), azaz rendszeres és jelentõs olyan látszat csoportot, amely a külsõségekben gyülekezeti mo-
idõt töltöttek a feltámadott Úrral, az élõ Igével. A növekedés dellé válik.
elkerülhetetlen, új feladatok elé állítja az embert, és egy idõ után Számos oka van ennek és némelyik csodálatraméltó. A gyüle-
az apostolok is szembe kerültek egy gyülekezeti problémával. A kezet elöljárói általában alázatos emberek, akik egyszerûen nem 
részletekbe bonyolódás nélkül feltételezhetjük, hogy ezáltal olyan gondolnak saját magukra. Egy régi mondás úgy tartja: „A nyi-
helyzet állhatott elõ, amely nemcsak a munkát veszélyeztette, de korgó kereket meg kell zsírozni”. Egy vezetõ általában nem pa-
az apostolokat is olyan döntéshozói szerepbe kényszerítette, naszkodik, hanem egyszerûen viseli a terhet és hordozza a fáj-
amelynek célja a békesség megõrzése volt. dalmat. Ám az Úr azt mondta a tanítványainak: „Gyertek velem 

Mint jó vezetõk, vonakodtak kevesebb idõt fordítani az Úrral egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé” (Márk 6,31). Ez 
való együttlétre, vagyis a Gyülekezet Fejével töltött minõségi idõ nem otthoni pihenésre utalt, hanem a munkából való együttes 
elsõbbséget élvezett a gyülekezeti problémáknál. Ez nálunk is így megpihenésre. Néhol egyáltalán nem tartják szükségesnek a csa-
mûködik? Számos oka lehet, ami miatt nem egyszerû a választás. patban való együtt munkálkodást, máshol pedig a csapat sem 
Az Úrral való idõtöltés luxusnak tûnik, amikor a gyülekezeti gon- létezik. A korai egyházban azonban az apostolok végig egyet-
dok egyre inkább elhatalmasodnak. Nem a problémával kellene értésben munkálkodtak, még ha a hívõk többsége az üldözte-
elõször foglalkoznunk, s csak azután visszatérni az Úrral való tésben szét is szóródott (Csel 8,1).
közösséghez? Ez a fajta közösségápolás nem kíváncsiskodást jelent és nem 

Ha a napi csendességünkre gondolunk, rájövünk, hogy ez szükségszerûen idõigényes. Ha õszintén megosztjuk egymással 
egyáltalán nem így mûködik. Mindig is több problémánk lesz, az élet örömeit és nehézségeit, amelyekkel a családban, munká-
mint amennyit képesek leszünk megoldani, az ellenség pedig ban vagy egyéni életünkben kell szembenéznünk, az imádság, 
ezeket fogja felhasználni arra, hogy távol tartson minket az Úrral szeretetünk kifejezése és egymás támogatása kövezheti ki az utat 
töltött idõtõl. Ezt a nagyszerû leckét tanulta meg Márta (lásd afelé, hogy egy olyan vezetõség jöjjön létre, amely szíve mélyébõl 
Lukács 10,38-42). Ezért a vezetõknek is meg kell hozniuk azt a egy akarattal mûködik. 
nehéz döntést, hogy legértékesebb idejüket az Úrnak adják, és 
csak azután foglalkozzanak a nyáj gondjaival. Meglepõdve fog- A pásztori munka elsõdlegessége
juk tapasztalni, hogy a problémák mind megoldódnak, amint 

Pál és Péter is arra tanította a véneket, hogy táplálják és átengedjük Neki a vezetést, hogy azzal a bölcsességgel és erõvel 
pásztorolják Isten nyáját. A szó, amelyet használtak: a „pásztor” irányítsuk a dolgokat, amelyet a Vele töltött idõben nyerünk.
szó igei alakja. Tisztában voltak azzal, hogy a hívõk olyanok, mint Vajon a tapasztalat igazolja ezt? Jó pár évvel ezelõtt, amikor 
a bárányok, akik útbaigazításra, védelemre és gondoskodásra abban a gyülekezetben, ahol szolgálunk, kinevezték a véneket, 
szorulnak. A mai keresztyénségben talán a „pásztor” szó hely-megállapodtak, hogy minden vezetõi gyûlést bibliatanulmányo-
telen használata következményeként néhány gyülekezet elvetette zással és imádsággal kezdenek. Visszatekintve az elmúlt évekre, 
a szót, és elhanyagolta a létfontosságú pásztori tennivalókat. örömmel tanúsíthatjuk, hogy a Gyülekezet Feje megáldotta ezt a 
Ennek eredményeképpen születhetnek azok a vezetõk, akik in-döntést. A problémák nem maradtak kezeletlenül, és a békesség is 
kább ügyintézõk vagy bírák, nem pedig pásztorok, akik tanítanak, figyelemre méltó módon fennmaradt. Nem vesztettünk idõt, épp 
prédikálnak és a döntéshozatalban is aktívan részt vesznek. ellenkezõleg: nyertünk.

Az Úr Jézus, aki szenvedélyesen szerette népét, „mert olyanok 
voltak, mint a pásztor nélkül való juhok” (Márk 6,34), példát állít Törõdjünk egymással!
elénk. Amikor összegyûltek a felsõ szobában, rengeteg monda-

Az Cselekedetek 20,28-ban Pál az efézusi gyülekezet véneinek nivalója volt az övéi számára, de mielõtt tanítani kezdte volna 
írt instrukcióit egy figyelmeztetéssel kezdi, mely szerint „visel- õket, megmosta a lábukat. Minden vezetõ elgondolkodhat ezen a 
jenek gondot”. A parancs fontos: „Viseljetek gondot tehát maga- tanításon. Természetünknél fogva inkább gyakoroljuk a hatalmat 
tokra és az egész nyájra…”  Azonnal feltehetnénk a kérdést: Nem a gyülekezet ügyeiben való döntéshozatalok által, minthogy meg-
épp azt tanították nekünk, hogy elõször másokra gondoljunk? Ez mosnánk a szentek piszkos lábát! A nyáj ennek ellenére szeretet 
igaz. De kik azok a „mások”? Az Úrral együtt töltött idõ után a és szolgálat által növekszik, nem felügyelet által. 
vének figyelme egymás felé kell, hogy forduljon. Erre sokszor úgy 

HELYES FONTOSSÁGI SORREND
A pásztori munka nem hobbi

A gyülekezet elöljárói olyan férfiak, akik szeretik az Úr Jézust. Õt és a Gyülekezetet szolgálják. Valószínûleg övék a 
világ legnehezebb, ám legfontosabb munkája, és bizonyára jó néhány szellemi konfliktussal kerültek már szembe. Mi 

jellemzi a jó gyülekezeti elöljárókat? Hosszan sorolhatnánk, de többek között tapasztalattal, bölcsességgel, Szent 
Szellemmel teljes beszéddel, alázatossággal, szolgáló szívvel és nehéz munkára való készséggel bírnak. Ugyanakkor 

õk is emberek, akik ugyanazokkal a kísértésekkel, kihívásokkal és lehetõségekkel szembesülnek az életben, mint 
mindenki más. Van még egy jellemzõjük, amely eredményessé kell, hogy tegye õket; ez pedig megfelelõ döntések 

hozása a prioritások kérdésében, vagyis a helyes sorrend meghatározása. Számos terület létezik, ahol egy vezetõnek 
meg kell határoznia és fent kell tartania a helyes sorrendiséget. Tekintsünk át ezek közül négyet!

Jack Spender
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Évente négy alkalommal megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.

Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (maszazoli@gmail.com), Lemperger Róbert (lemperger.robert@invitel.hu)

A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt 
kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216129-00000005

Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, amelyet kérésre küldünk. A példányszámot az igényeknek 
megfelelõen alakítjuk ki, amely ebben a hónapban: 1200 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a 

postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

MenyegzõkMenyegzõk
Bolla László és Szabó Pálma

2007. június 30. Budapest

Nagy Ágoston és Horváth Zsófia
2007. június 30. Miskolc

Nem kérdés, hogy számos döntést kell meghozni és a gyüle- teni. Amikor ismét eljön, Vele lesz az Õ jutalma (Jel 22,12), és a 
kezet ügyei sem maradhatnak elhanyagolva. Ezáltal viszont a vének elnyerik a dicsõség hervadhatatlan koszorúját (1Pt 5,4).
vezetõk nagyszerû lehetõséget kapnak arra, hogyan tanítsák a fia- E világ gazdagsága, a hírnév vagy a pozíciók tartanak egy 
tal hívõket. Átadhatnak néhány gyülekezeti adminisztratív mun- ideig, aztán megfakulnak. Nem telik bele sok idõ, mind eltûnnek, 
kát a fiataloknak, míg az így nyert idõt a nyáj látogatására, az Ige és az Úr nyájáért való alázatos munka napvilágra kerül. A Tõle 
tanulmányozására és a többi vezetõvel való együttes imádságra jövõ dicséretre való várakozás adhat erõt ma továbbmenni akkor 
fordíthatják. Az emberekkel való törõdés elsõdlegessége nagy be- is, amikor az út reménytelennek tûnik. Emlékezzünk arra, hogy Õ 
fektetés a növekedés és a munka áldását tekintve. nem e világ szerinti sikert, hanem hûséget keres.

Szóval, folytassuk a munkát, és hozzuk meg a nehéz dönté-
Isten koronája, nem a világé seket! Töltsünk idõt a Fõvel, mielõtt nekiállunk megküzdeni a 

gyülekezet problémáival! Türelmesen erõsítsük egymást, mielõtt 
Mi adhat erõt az embernek ahhoz, hogy ilyen áldozatokat 

a nyáj közötti egységet sürgetjük! Keressük és gyakoroljuk az iga-
hozzon? Semmi. A választ teljesen más helyen kell keresnünk. 

zi pásztori szolgálatot! Legyünk készek lemondani e világ elisme-
Mint Ábrahámnak, a gyülekezeti vezetõnek is a mennyei országra 

résérõl, és dolgozzunk tovább! Maranatha!
kell szegeznie a tekintetét, ahová a Fõpásztor ment helyet készí-

HírekHírek

MiskolcMiskolc
Április 8-án, húsvét vasárnapján beme-
rítkezés volt a Miskolci Gyülekezetben. Is-
ten kegyelmébõl nyolc testvérünk tett bi-
zonyságot a bemerítkezés által, engedel-
meskedve ezzel az Úr Jézus parancsának. 
Nem csak helyiek, hanem bódvaszilasi és 
egri testvérek is be lettek merítve. Az Úr 
megáldotta az alkalmat, a terem megtelt. 
Vendég testvérek és érdeklõdõk is voltak.

UPLOOK 2006 november

BudapestBudapest
Ismét megrendezésre került Budapesten az Ó utcai Gyülekezetben az 
országos konferencia, amely minden évben a húsvéti ünnepek idején 
zajlik. Az ország minden részébõl gyûltek össze a testvérek, a téma 
pedig a Jelenések könyve 3. fejezetébõl a filadelfiai és a laodiceai 
gyülekezet voltak.

Aki gyõz, megadom annak, hogy az én királyi székembe

üljön velem, amint én is gyõztem és ültem az én Atyámmal

az õ királyi székébe. (Jelenések 3,21)

M. A. Joy testvér évek óta, rend-
szeresen látogat Magyarországra. 
Tanítóként és evangélistaként is 
sokak számára hirdeti Isten üze-
netét. Idén ismét gyülekezeteket 
látogat hazánkban. Május folya-
mán ellátogat Budapestre, az Ó 
utcai gyülekezetbe, Nagyérre, Bi-
ára, Egerbe, Soroksárra és Duna-
keszibe is. A testvéri találkozások 
programja még nem teljes, de a 
tervek között 2 napos bódvaszilasi 
(május 7-8.) és 5 napos miskolci 
evangélizáció (má-
jus 9-13) is szere-
pel. Imádkozzunk 
ezekért az alkal-
makért, az igehir-
detõért és azok-
ért, akik az össze-
jövetelek és Joy 
u t a z á s á n a k  
szervezésében 
vesznek részt.


