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zeretettel köszöntjük a lap első Sszámának olvasóit. 
Mindenek előtt szeretnénk 

köszönetet mondani Istennek, 
hogy ez a kiadvány létrejöhetett, és 
azért imádkozunk, hogy az Ő 
szándéka szerint való eszköz 
legyen, és hasznos a népe számára.

Köszönjük, azoknak a munkáját 
is, akik a fordításban, a nyelvhe-
lyesség ellenőrzésében vannak se-
gítségünkre.

Köszönjük azoknak a kiadóknak  
a hozzájárulását a magyar fordítás 
megjelenéséhez, amelyek az 
írások nagyrészét eredetileg köz-
readták.

A lap célja, hogy segítse a gyü-
lekezeteket és az azokat alkotó hí-
vőket, megtalálni az összhangot, a 
keresztyén tanítás és a gyakorlat 
között. A gyülekezetekről szóló és 
a velük kapcsolatos hírek közlése 
révén segítse a kapcsolat szoro-
sabbá válását, a közösségek 
életére így pozitív, serkentő 
hatással legyen.

A fenti összefüggéseket Pál 
apostol személyén keresztül kö-
vethetjük nyomon igazán. Ő volt 
az, akinek a Gyülekezettel kap-
csolatban a legtöbb dolgot jelen-
tett ki Isten. Leveleiből láthatjuk, 
hogy ezeket továbbadta és 
tanította. Az is jellemző leveleire, 
hogy az „elméleti”, tanító 
részekhez, mindig a gyakorlattal, 
az élettel kapcsolatos részek 
kötődnek. Személyes életében is 
megfigyelhetjük, hogy teljes 
mértékben élte azt, amit tanított. 

Ez azonban nem csak az apostol 
kiváltsága, hanem a valódi ke-
resztyénség egyik alapvető jel-
lemvonása.

Az újság ezt a jellemvonást 
hivatott erősíteni, és ehhez 
kérnénk az olvasók aktív köz-
reműködését is. Szeretnénk, ha 
minél többen küldenének az egyes 
témákkal, cikkekkel kapcsolatban 
véleményeket, tapasztalatokat; 
híreket, beszámolókat és írásokat.

Terveink között szerepel egy 
olyan rovat elindítása is, amelyben 
egy-egy helyi gyülekezetet mutat-
nánk be röviden.

A cikkek nagy része az amerikai 
(US) Testvérgyülekezetek egy 
lapjából az UPLOOK-ból lett 
fordítva. Emellett azonban szeret-
nénk, ha más – elsősorban magyar 
- forrásból is származnának írások.

A nyugati (amerikai) újságokból 
fordított cikkek között találhatunk 
olyanokat is, amelyek Magyar-
országon szokatlan dolgokat, 
gyakorlatokat tartalmaznak. Úgy 
gondoljuk, hogy ezeket is olyan 
szívvel kell olvasnunk, amely kész 
arra, hogy mindent megvizs-
gáljon, a jót (jobbat) – ha szokatlan 
is – elfogadja és gyakorolja.

Az újság bizonyos tekintetben a 
testvérgyülekezetekhez kapcso-
lódik, azonban mivel a Gyülekezet 
nem kötődik felekezethez, minden 
közösség számára ajánljuk, és 
igyekszünk mindenki részére 
eljuttatni aki ezt igényli.

A szerkesztők

„Õ illeszti össze és szerkeszti egybe az egész testet egymást támogató minden 
ízével, és hatalmas erõvel munkálja a test növekedését minden tag közös 

munkája útján, hogy önmagát építse szeretet által.”

Efézus 4,16



Élõ Gyülekezetek2

erz ets eg té  öd rn öe mv eA
endégszeretet: a vendégszerető Vcselekedete, gyakorlata vagy tulaj-

donsága; a vendégek barátságos és gondos 
kiszolgálása. Mondja a Webster's New World 
Dictionary (híres amerikai értelmező szótár).

Vendégszeretet: filoxénia (görög szó), az 
idegenek szeretete (filos – szeretni, xenos – idegen), a 
Róma 12,13; Zsidók 13,2 használja; a vendégsze-
retetről meg ne feledkezzetek, írja W. E. Vine az 
Expository Dictionary of New Testament Words-ben.

Arra ösztönöz, hogy adjuk meg a vendégszeretetet 
(Róma 12,13), és figyelmeztet, hogy meg ne feled-
kezzünk az idegenek megvendégeléséről (Zsidók 
13,2).

Kóstolj bele, milyen vendégül látni valakit, és 
keresni fogod a lehetőséget a vendégszeretet gya-
korlására. Vajon rendszeresen látsz vendégül máso-
kat, vagy soha nem gondoltad, hogy megteheted? Íme 
hét észrevétel a vendégszeretetről.
1. A vendégszeretet gyakorlati szükséget tölt be.
A gyülekezetben látogatók fordulnak meg. Lehetnek 
utazó igehirdetők, vagy misszionáriusok. Lehetnek 
hívő testvérek látogatóban a környékünkön, vagy 
egyetemisták távol otthonuktól. Otthonunk meg-
nyitása előttük egy igen gyakorlati szükséget tölt be 
azáltal, hogy étkezést vagy szállást biztosítunk 
számukra látogatásuk alatt.
2. A vendégszeretet nyugalmat és kényelmet 
biztosít.
Gyülekezetünket látogató igehirdetők, új hívők, 
akiknek szükségük van arra, hogy megtapasztalják 
egy keresztyén otthon légkörét, vagy a fiatal egye-
temisták, akik először szembesülnek a „távol az 
otthontól” érzéssel egy istentelen egyetemen, szel-
lemi nyugalmat és erőt találhatnak az otthonunkban. 
Nem a konyhaművészet kiválósága, hanem a 
szellemi vendéglátás az, ami felfrissít. Lelkesítő 
beszélgetések és együttlétek, helyénvaló, tiszta 
humor és nyitott fülek, mind hozzájárulnak a hívők 
felfrissüléséhez.
3. A vendégszeretet lehetőséget nyújt élethosszig 
tartó barátságok kialakulásához.
A közös kávézásnál és étkezésnél nincs jobb eszköz 
arra, hogy megismerjük egymást. Sok élethosszig 
tartó barátság vendégszeretet révén  kezdődik.
4. A vendégszeretet áldozatot követel.
Nem mindig kényelmes a vendéglátás. Az ételt meg 
kell tervezni és el kell készíteni. Más dolgot ilyenkor 
talán halasztani kell. Talán át kell adnod még a saját 
ágyadat is valaki másnak. A vendégszeretet a 
szívünket érinti. Megpróbálja, hogy valójában 

milyen szolgák vagyunk. A vendég-
szeretet nem attól függ, milyen állapotban 

van mondjuk a szőnyegünk, hanem milyen 
állapotban van a szívünk. Azonban ez egy olyan 

áldozat, amit megéri meghozni. Nem láttam még 
egyetlen olyan keresztyént sem, aki megbánta volna a 
vendégszeretetet. A kényelmetlenség csekély, az 
áldás nagy.
5. A vendégszeretet gyermekeinket jó irányban 
befolyásolja.
Jó dolog kinyitni az otthonunkat még mikor fiatalok 
vagyunk. A fiatal pároknak úgy kellene határozniuk, 
hogy az Úr céljaira használják otthonukat. Nem csak 
nekünk és a gyülekezetnek jó, hanem a gyerm-
ekeinknek is. Megláthatnak keresztyéneket egy kissé 
más megvilágításban is. Igehirdetők és misszio-
náriusok, akik esetleg emberfelettinek tűnnek a 
szószéken, közvetlenné és csodálatos baráttá válnak 
az otthonokban. Ne aggódjunk a gyermekek nem 
helyénvaló megjegyzései vagy régi természetük 
kitörései miatt. Legtöbbjük már látott ilyet, általában 
legelőször is a saját otthonukban. Jó irányban 
befolyásolja gyermekeinket, ha látnak bennünket, 
ahogyan Isten embereinek szolgálunk.
6. A vendégszeretet másokat is bátorít erre az igen 
fontos keresztyén szolgálatra.
Ha megvendégelünk látogatókat a gyülekezetünkben, 
hívjunk meg másokat is a gyülekezetből. Biztassuk 
őket a saját példáinkkal. Bizonyos emberek haboznak 
lépéseket tenni ebben a szolgálatban, de ha egyszer 
látják, hogyan kell csinálni, nagyobb bizalmuk lesz 
megtenni maguknak is.
7. Vendégszeretet mások felé – szolgálat maga az 
Úr felé.
 „Amennyiben megcselekedtétek eggyel emez én 
legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek 
meg.” (Máté 25,40) Szerettem volna ottlenni Mária, 
Márta és Lázár otthonában Betániában. Ez volt az az 
otthon, ahol az Úr maga volt a vendég, közvetlenül a 
kereszt előtt. Csak elképzelni tudjuk, mi játszódhatott 
le ott. A menny lehetett itt lenn a földön. De a mi 
otthonunk is hasonló lehet ahhoz most. Ha szolgáljuk 
az Ő embereit, Őt magát szolgáljuk, és az áldás 
ugyanaz.

Vendégszeretet. Te hogy vagy ezzel? Gyakorlod, 
vagy kelletlenül teszed? Elfelejted, vagy elsőnek jut 
eszedbe? A vendégszeretet áldása túláradó, de nem 
tudom, kié a nagyobb áldás, a vendéglátóé vagy a 
vendégé.

Brian Gunning

UPLOOK 1997 december



jra és újra vannak rejtélyes dolgok számunkra. Az 
Újszövetség rejtélyei a korábban elrejtett, most Úkijelentett igazságok (Ef 3, 9-11; Kol 1,26; 1Pét 

1,11-12). De ez a rejtély, amire most gondolok, másfajta. 
Olyan, amit senki nem tud megmagyarázni. Ezeket akkor 
figyelhetjük meg, amikor összegyűlünk megtörni a 
kenyeret. Talán te is tapasztaltad már.

. Rejtély, hogy keresztyéneknek miért kell 1hiányozni az alkalomról. Egy olyan alkalom ez, amit 
az Úr jelölt ki, hogy összegyűljünk, emlékezni Őrá. Mégis 
bizonyos hívők úgy érzik, hogy rendszeresen igazoltan 
vannak távol a legegyszerűbb indokokkal. Rejtély, hogy 
hívők miért döntenek úgy, hogy távol maradnak.

. Rejtély, hogy miért kell az alkalmon hosszú, 2terméketlen csendnek lennie. Nyilvánvaló, hogy 
van idő, amikor gondolatainkat az Úrnak szentelve várjuk 
a találkozást. De lehetséges-e, hogy nem kerül elénk egy-
egy igazság az Úr Jézussal, vagy az Ő munkájával 
kapcsolatban, amit a Szent Szellem elő tudna hozni az 
imádatunkban? Mily rejtély ez a terméketlen csend.

. Rejtély, hogy miért nem a szemlélõdõ, elmélkedõ 3csend ideje ez. Vannak csodálatos alkalmak az asztal 
körül, amikor úgy tűnik, a testvéreket nem lehet 
visszatartani az imádat kifejezésétől. Olyannyira tele van 
Isten embereinek a szíve, hogy az imádat hallhatóan 
kifejezésre jut, árad, mint egy folyó. De nem minden 
alkalom ilyen. Bár lehet gyümölcstelen, terméketlen a 
csend, azért lehetnek gazdag pillanatai is a szemlélődő 
csendnek, amikor minden szív közelebb kerül 
Krisztushoz. Ez nem az elhamarkodott, fecsegő dicsőítés 
ideje, hanem elcsendesedés az Ő jelenlétében. Vannak 
alkalmak, amikor nehezen tudod megemészteni egy-egy 
ének gondolatait, mert másikra vagy hangolódva. A valódi 
elcsendesedésre nincs lehetőség, ha türelmetlenül várjuk 
az aktivitást. Hallgatni nem mindig arany, de néha az.

. Rejtély, hogy néhány testvér miért érzi 4úgy, hogy ez az alkalom a magyarázat, a 

biztatás, vagy az élmények megosztásának az 

ideje. Más alkalommal ez hasznos, de ilyenkor 
sem az idő, sem a hely  nem alkalmas egy 
igehely megmagyarázására, vagy a szentek 
keresztyén szolgálatra való buzdítására, vagy a 
személyes élményekben való elkalandozásra. 
„Ezt tegyétek az én emlékezetemre,” voltak az Ő 
szavai, nem pedig a „mi” emlékezetünkre.

. Rejtély, hogy az Úrvacsorának miért kell 5egy énekléssorozatnak lennie. Van 
néhány csodálatos énekeskönyv, amelyek az 
imádat gazdag kifejeződéseit tartalmazzák, 
határo-zottan megragadják a gondolatokat, 
amelyeket a Szent Szellem hoz elénk. És mégis, 
néha az alkalom úgy tűnik, egyik ének a másik 
után. Testvérek ahelyett, hogy a saját lábukra 
állva, szívből kifejeznék imádatukat (nem ékes-
szólással, vagy ékes imádsággal), megelégsze-
nek azzal, hogy mások gondolataira 

támaszkodjanak. Ne dobd el az énekeskönyvet, de 
ne is használd agyon.

. Rejtély, hogy miért kell olyan tompáknak 6lennünk, hogy ne a Szent Szellem munkája 

legyen a közvetlen vezetõ imádatunkban. Úgy 
gondolod, hogy ha a hívők összegyűlnek, hogy az Úrra 
emlékezzenek akkor a Szent Szellem érdektelen lenne, 
vagy képtelen munkálkodni? Öröme telik benne, hogy 
megmozdítsa a készséges szíveket az imádatban, ha 
hagyjuk őt. Gyakran az alkalom kezdődik egy ének-
kel, vagy az Ige olvasásával, hogy kifejezzen néhány 
gondolatot az Úrról. Másik testvér feláll imádkozni, 
hangsúlyozva a gondolatnak ugyanazt a vonalát, ami 
elé került. Egy nőtestvér egy igéről gondolkodik, 
követve a gondolatmenetet, és meglepetésre egy fiatal 
testvér feláll elolvasni ugyanazt az igehelyet. És 
akkor: egy ének, imádság vagy felolvasás előtör 
hasonló gazdagsággal, aminek semmi köze az addig 
felhalmozott gondolatokhoz.
Ilyen süketek vagyunk? Ilyen idegen tőlünk a Szent 
Szellem szolgálata?

. Rejtély, hogy az alkalom befejezésének miért 7kell egy nem helyénvaló vidámságba átcsap-

nia. Az alkalom véget ér. A keresztnél vagyunk, az 
üres sírnál, a menny dicsőségében. Mégis rögtön 
felmorajlik a beszélgetés és a vidámság ami nem az Úr 
öröme, hanem közönséges, hétköznapi.
Igen.  Oda kell figyelnünk a gyakorlati dolgokra. De a 
gyakorlati tisztelet imádatunk méltó befejezését 
igényli. Felállni az Úr jelenlétében és nyilvánosan 
vezetni az Ő embereit az imádatban, olyan dolog, amit 
nem lehet könnyelműen venni. Mindezek ünne-
pélyessége azonban nem szabad, hogy megbénítson. 
Bár hibákat elkövetünk, az Úr érti a szívünket. Ne 
legyünk felelőtlenek a legnagyobb kiváltsággal, ami 
valaha is adatott.

Brian Gunning

Az Úrvacsora 
hét rejtélye
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Csak magunkat csapjuk be, ha azt gondoljuk, 
hogy tagjai lehetünk úgy egy közösségnek, 
hogy semmilyen munkát nem végzünk benne. 
Először is egyszerűen nem korrekt, hogy a 
közösségi lét minden előnyét élvezni akarjuk, 
de kötelességet nem vállalunk. Másrészről – 
egy magasabb szinten – az Újszövetség felszó-
lít minket, hogy legyünk munkások.
Az Úr munkás volt: „nekem cselekednem kell 
annak dolgait, Aki elküldött engem, míg nappal 
van: eljön az éjszaka, amikor senki sem 
munkálkodhat” (Jn 9,4). A Mester élete a 
szorgalom és a munka élete volt. Kitanulva az 
ácsszakmát, tudta mit jelent dolgozni. Atyjának 
dolgai voltak életének a célja, és ennek minden 
része munkát jelentett. Küldetésének vége felé 
egy fontos tanulságot mondott nekünk: „a 
szolga nem nagyobb az ő uránál” (Jn 13, 16)
Pál apostol munkás volt. Figyeljük meg ennek 
az embernek az életéről készült feljegyzéseket. 
Ez is egy munkának szentelt élet volt. Maga 
emlékeztette az efézusi véneket, hogy ő hogyan 
dolgozott „éjjel és nappal”. A legnagyobb 
apostol hivatásszerűen, a két kezével dolgozott 
nappal, éjszaka pedig tanított. Pál tudta, mit 
jelent foglalkozni az elkésett szállítmányokkal, 
hibás termékekkel, ésszerűtlenül gondolkodó 
ügyfelekkel, délután 3-kor, mikor épp azon 
volt, hogy elmenjen az esti imaalkalomra. Ez a 
férfi nem a nyugalom álmodozó életét élte, a 
legkifinomultabb teológiai problémákat 
fejtegetve. Pál a kimerültségig dolgozott.
A közösségi élet munkásokat igényel. Az 
újszövetségi gyülekezet sohasem akart a 
sportnak csak nézője lenni. Soha nem volt az az 
elképzelés, hogy fizessenek meg pár profit, a 
többiek pedig nézzék őket. Nem, ha úgy alakult 
a helyzet, hogy a gyülekezet gyarapodott és 
virágzott, békében, vagy háború idején, 
engedékeny polgári jogok, vagy heves 
üldözések alatt, az mindig szükséges volt, hogy 
legyen egy elkötelezett munkásokból álló 
csapat, amely a Szent Szellem irányításával 
működik.
Itt van az evangélium, hogy prédikáljuk és az 
elveszettek, hogy megtaláljuk őket. Idősnek és 
fiatalnak másfajta segítségre és ajándékra van 
szüksége. Itt vannak a hívők, hogy tanítsanak, 
bátorítsanak, látogassanak, helyreállítsanak, 
rendre utasítsanak és tápláljanak. Vannak 
válságos helyzetek, amikkel foglalkozni kell, 
vannak betegek, akiket meg kell látogatni és 
problémák, amikért imádkozni kell. Vannak 
örömök és szomorúságok. Vannak olyan 

problémák, amik teljesen sarokba szorítanak. 
Ezek mind munkát jelentenek.
De vannak forrásaink amikre támaszkodha-
tunk. Az elvégzendő feladat teljesen nyomasztó 
lenne, képtelenek lennénk megtételére, ha nem 
merítenénk abból a forrásból, amit a munkások 
kaptak. Ott van Isten. Pál írja: „mert Isten 
munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten 
épülete vagytok” (1Kor 3,3). Figyeljünk meg 
minden „dolgozni” szót ebben a versben. Néha 
a „jó tevésében” is kimerülünk, mert nem emlé-
kezünk arra, hogy Isten gyönyörködik abban, 
ha munkatársaival dolgozhat. A közösségi 
munka nem csak a mi vállunkat nyomja 
egyedül. Ő ott van és teszi azt, amire mi nem 
vagyunk képesek.
El tudsz képzelni annál nagyszerűbb dolgot, 
mint Istennel együtt dolgozni? Mégis lehet-
séges, hogy elhanyagoljuk a gyülekezeti mun-
kát, mert túlzottan lekötjük magunkat más 
dolgokkal. Gondolkozz rajta, milyen buta 
dolog ez: mellőzni az Úrral való munkát, hogy a 
világgal dolgozzunk!
Az Isten terve, hogy végezzünk munkát a gyü-
lekezetben. A gyülekezet értékes Istennek. Ért-
hető lenne, ha azt kérné tőlünk, hogy ne is 
nyúljunk hozzá. Mégis, kegyelméből képessé 
tesz minden hívőt, hogy részt vállaljon a 
munkából a helyi gyülekezetben. Pál figyel-
meztetései a korintusiaknak az első levél 12-14 
fejezeteiben bölcs tanácsok.
A Szent Szellem ajándékot adott minden 
hívőnek, hogy ellássa feladatát a testben. Ez 
szándékosan, előre megtervezetten van így. 
Nem tiltakozhatunk azzal, hogy nem tudunk 
mit nyújtani. Minden tag nélkülözhetetlen. A 
munkáért jutalom jár. Mondhatsz, amit csak 
akarsz arról az elméleti kérdésről, hogy a 
jutalomnak kell-e motiválnia minket a szolgá-
latban, de a valóság az, hogy maga az Úr döntött 
úgy, hogy megjutalmaz bennünket. Krisztus 
bírói széke azt mutatja nekünk, hogy Ő megítéli 
a munkánk értékét. A munka, amelyet a saját 
dicsőségünkre végzünk, teljesen el fog égni. A 
munka, amit Isten dicsőségére végzünk, meg-
marad.
Hogyan állok én ezzel? Kiveszem a részemet a 
munkából? Vagy hagyom, hogy mások cipeljék 
az én terhemet? A munkások meglehetősen 
boldogak. Nincs idejük a kritizálásra. A szomo-
rúságaik is azért vannak, hogy azokban megta-
pasztalják a Mester vigasztalásait.
Tagja vagy  egy  gyülekezetnek? Munkával jár.

Ez munkával jár
Van aki

úgy hívja a 
gyülekezetet, 

hogy 
"munkahely". 

Elég jó 
megnevezés. 

A
gyülekezeti 

közösség 
munkát 

jelent.

Brian Gunning
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kezettel, akkor hagyjuk el azt. Az egy dolog, ha valaki 
szeretetben hagy ott egy gyülekezetet, csak azért, hogy 
egy másikat segítsen. Meglehetősen más a helyzet, ha 
valaki azért megy el, mert már csak a hibákat látta. Merre 
induljak? Ha az Ő vezetése nélkül hagyom el a 
gyülekezetet, az ugyanúgy abban a gyülekezetben is 
problémát okozhat, ahová járni fogok. Bizonyosodj meg 
róla, hogy Isten vezet-e ezen az úton!

5. Nem lehet, hogy a gyülekezet elhagyására 
vonatkozó szándékod saját szellemi állapotodat tükrözi? 
A 73. Zsoltárban Aszáf egy olyan tapasztalatról beszél, 
mely számunkra sem ismeretlen. Elbátortalanodott. Úgy 
tűnt, hogy a bűnösök bővelkednek, míg az istenfélők 
szenvedtek. De kétségbeesésében tudta, ha panaszkodni 
kezdene, azzal másokat is csak elbátortalanítana. Így 
várta Isten válaszát, és végül kitisztult előtte a kép. Így 
mondja el: „Isten közelsége oly igen jó nékem. Az 
Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem 
minden te cselekedetedet.” (Zsolt 73,28) Vannak idők az 
ember életében, amikor a legjobb csendben várni. Az 
indulatos cselekedet olyan eseményekhez vezethet, 
amiket soha nem akartunk. Fontold meg, hogy jó várni, 
mielőtt elhagynád a gyülekezetet.

6. Belegondoltál már abba, hogy több bátorító, mint 
elszomorító dolog van az életünkben? Olyan időket 
élünk, amikor nagyszerűek a lehetőségeink. A fiatalok 
körülöttünk éhesek Isten Igéjére, és égnek a vágytól, 
hogy érte éljenek. Az evangélium még mindig „Istennek 
ereje”, és az embereknek szüksége van arra, hogy 
meghallják. A gyülekezeteknek olyan férfiakra és nőkre 
van szüksége, akikre a kellemes és a kudarcokkal teli 
időkben is lehet számítani. Mikor lehet föladni a 
küzdelmet? Soha.

Nem volt még olyan gyülekezet, ahol annyi probléma 
lett volna, mint Korinthusban. Ugyanakkor Pál soha 
nem bíztatott senkit sem arra, hogy hagyja el a 
gyülekezetet. Szeretettel és eltökéltséggel hűségesen 
tanácsolta őket, hogy  az előttük levő útra figyeljenek. 
Legyünk mi is ilyenek .

Alkalmanként előfordul, hogy Isten egyik gyüleke-
zetből a másikba vezeti gyermekeit. És lehetnek olyan 
helyzetek is, amelyek reménytelenek. De ezek nem 

gyakoriak. Ideje, hogy kivessük magunkból a kri-
tizálás szellemét . Hagyjuk abba a panaszkodást. 

Inkább pozitív tettekre fordítsuk energiánkat. 
Bátorítsuk a véneket. Barátkozzunk a fia-

talokkal. Látogassuk meg az időseket. 
Legyünk szellemi hívők. Járuljunk 

hozzá a gyülekezet egészségéhez, 
és meglátjuk, hogy milyen 

hamar meg fog változni 
(velünk együtt).

UPLOOK 1997 január
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z van. Úgy döntöttél, hogy elhagyod a 
gyülekezetedet. A vének érdektelenek. A Ekeresztyének túlságosan elvilágiasodtak. A 

problémákat nem oldja meg senki. Most már tényleg 
meg fogod tenni.

Nem te vagy az első keresztyén, akit ezek a 
gondolatok foglalkoztatnak. Az elkeseredés és 
frusztráció arra késztethetnek, hogy elhagyjuk 
gyülekezetünket egy jobb megtalálásának érdekében. 
De a végleges szakítás előtt gondold végig a 
következőket!

1. Gondoltál már arra , hogy ezáltal maga a Test sérül 
meg? Ha egy hívő nem jó okok miatt elmegy, az olyan 
mintha amputálnának egy végtagot. A keresztyéneket 
elszomorítja és megsebzi, ha valaki felbontja a 
közösséget. „Egymás tagjai” vagyunk. Lehet, hogy 
némelyeknek örömet okoz, hogy  elmenetelükkel végre 
„megmutathatják nekik”, de ezzel veszélyes területre 
lépünk. Egymás kárára örvendezni az Úr elleni egyenes 
támadásnak minősül. (1Kor 8,12)

2. Hogyan fogja a családod ezt átvészelni? Nem 
léphetünk úgy, mintha függetlenek lennénk. 
Gyermekeink figyelnek minket. Többet tudnak rólunk, 
mint gondolnánk. Házastársam és a gyermekeim bele 
tudnának illeszkedni egy új gyülekezetbe? Szükséges, 
hogy ilyen nehézségeknek tegyem ki őket? A fiatalok 
gyakran kötnek olyan barátságot a gyülekezetben, mely 
biztonságot jelent számukra a kamaszkor változó évei 
alatt. Amikor a világ örömest magához ölelné őket, s 
kínálna nekik hamis kapcsolatokat, nem engedhetjük 
meg, hogy a gyülekezeti közösségük veszélybe kerüljön.

3. A gyülekezetet többé nem építik ajándékaid, 
befolyásod nem érvényesülhet. Olvasd el újra ezt az igét: 
„Így azonban az Isten minden egyes tagot úgy helyezett 
el a testben, ahogy Ő akarta” (1Kor 12,18). Lehet, hogy 
pontosan a te befolyásodat és ajándékaidat akarja Isten 
felhasználni gyülekezetedben. Lehet, hogy éppen te 
vagy az, aki pontosan felismerte azokat a területeket, 
amelyeken változtatni kell. De a dolgok nem változnak 
meg egyik napról a másikra. Talán eddigi szolgálatod 
olyan módon segítette a szenteket, amelyet most még 
nem látsz. Nem most kellene elmenned.

4. Az Úr valóban így vezet? Voltak rá példák, 
hogy az Úr keresztyéneket egyik gyülekezet-
ből a másikba vezette. De meg kell bizo-
nyosodnod arról, hogy a te esetedben is 
tényleg erről van szó. Az Úr útjára nem 
jellemző az, hogy ha szomorúak, 
tehetetlenek, mérgesek vagy elé-
gedetlenek vagyunk a gyüle-

A 
baj 

azzal, ha 
elhagyod a 

gyülekezetedet egy 
másikért, a következõ:

az új helyen találkozni fogsz
egy ismerõssel. Önmagaddal.

Mire figyelj oda,
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ál tudta, hogy ez a búcsú pillanata! PNem találkozik többé az efézusi 
vénekkel a mennynek ezen az oldalán. 
Így a szenvedélyes beszédben, ami a 
vénekhez szólt, mindenhol a fegyverbe 
szólító trombita szavát halljuk.
Gondolatpárok sorozatában a szellemi 
hadviselésnek egy olyan stratégiáját 
fektette le, amit õ a frontvonalban 
igazolt.

1. A KOMMUNIKÁCIÓ KÉT FORMÁJA: 
bemutatni és tanítani. Az Úr példáját 
követve (ApCsel 1,1) Pál úgy tanította az 
igazságot, hogy aszerint élt elõbb. Így 
minden vénnek példának kell lenni az 
életstílusában, valamint az Ige 
magyarázójának (1 Tim 3,2; Tit 1,9) 
nyilvánosan és személyesen. 
2. A SZOLGÁLAT KÉT TERÜLETE: 
nyilvánosan és házanként. Pál ismerte 
az igazságról szóló személyes beszél-
getés elõnyeit, de tudta azt is, hogy az 
evangélium hirdetése tömegeknek 
éppolyan szükséges. Egyszerre egy 
ember  így soha sem fogjuk betölteni 
Nagy Küldetésünket.
3. KÉT HALLGATÓSÁG: a zsidók és a 
görögök. Nincs két csoport, melyek 
különbözõbbek lennének. Mégis, Pál 
erõsen harcolt az olyan gyülekezetekért, 
amelyek mindkettõbõl állnak; nem 
külön zsidó gyülekezetekért, és görög 
gyülekezetekért. A Filippiben lévõ 
közösséghez tartozott egy börtönõr és 
családja, egy volt jövendõmondó 
rabszolga és egy zsidó (prozelita) üzlet-
asszony. Amire mindegyiküknek szük-
ségük volt: az evangélium.
4. KÉT HANGSÚLY AZ ÜZENETÉBEN: 
bûnbánat és hit. Valójában az érme két 
oldala. A bûnbánat a bûntõl való 
elfordulás, a hit Istenhez való odafor-
dulás. Az 1 Tesszalonika 1,9 majdnem 
egy dologként kezeli ezeket: „hogyan 
tértetek meg a bálványoktól az 
Istenhez, hogy az élõ és igaz Istennek 
legyetek szolgáivá.” A bûnbánat egyet-
értés Istennel a problémára vonat-
kozóan, ami a bûn. A hit egyetértés 
Istennel az általa kínált megoldásban, 
ami nem más, mint az Õ Fia.

5. KÉT CÉL AZ ÉLETBEN: végigfutni a 
pályámat és a szolgálat. Itt van az 
egyensúly a személyes élet és a 
gyülekezeti élet között. Pál azt kívánta, 
hogy betöltse a szolgálatát, de azt is 
akarta, hogy azt a személyes életet, amit 
a megtérésekor kezdett, jól végezze be. 
Nem gondolta úgy, hogy ezt lehetetlen 
megtenni, és úgy sem, hogy ha a 
szolgálatra adja magát, akkor a szemé-
lyes élete kárt vall. Ez egy olyan nézet, 
amit ma nem mindig vallanak. Nem 
kell feladnod a családodat, hogy hûsé-
ges lehess a szolgálatban, vagy fordítva.
6. KÉT JELSZÓ A VÉNEK SZÁMÁRA: 
ügyeljetek és legeltessetek. Az elsõ ön-
magában is egy gondolatpár. A vének-
nek ügyelniük kell a saját életükre is és 
a nyájra is. De nekik kell a bárányokat 
táplálni, negatív és pozitív befolyással 
is, hogy a nyájat egészségben tartsák.
7. KÉT VESZÉLY A BÁRÁNYOK 
SZÁMÁRA: farkasok kívülrõl és férfiak 
belülrõl. A farkasok is szeretik a bárá-
nyokat! De természetesen, hogy meg-
egyék õket. A pásztoroknak képeseknek 
kell lenniük arra, hogy hamar kiszúrják 
a farkast, ha felbukkan a láthatáron. De 
azok a férfiak, akik belülrõl jönnek és 
fonák dolgokat (kiforgatott igazságokat) 
hirdetnek, sokkal veszélyesebbek, 
hiszen sokkal alattomosabbak.
8. KÉT LÉNYEGES KÖVETELMÉNY A 
PÁSZTOROK RÉSZÉRE: vigyázni és 
emlékezni. A nyáj feletti õrködést segíti 
az, ha visszanéznek, emlékeznek a múlt 
hûséges pásztoraira, olyanokra, mint 
Pál, aki 24 órás szolgálatban volt  éjjel 
és nappal. Ez nem részidõs munka!
9. KÉT ESZMÉNYI ERÕFORRÁS: Isten és 
az Õ kegyelmének szava. Semmi sem 
fogja úgy megerõsíteni a véneket, mint 
Isten jelenlétének a tudata és az Õ 
ígéretei. Karjaiba fog zárni téged; neked 
is karjaidba kell zárni õket.
Mit használnak ezek az igazságok 
neked? Egy újabb páros: elég erõssé 
tesznek, hogy mások támaszkod-
hassanak rád, és eléggé meggazdagíta-
nak ahhoz, hogy adakozó lehess. 
Ez az utolsó pár: „gondoskodj az 
erõtlenekrõl”, és emlékezz az adakozás 
áldott voltára. A mi Urunk maga 
mondta ezt.

„Ti tudjátok, hogy… egész idõ 
alatt miként éltem köztetek… 

Nem vonakodtam titeket 
nyilvánosan és házanként 

tanítani, sürgetõen bizonyságot 
téve zsidóknak is, helléneknek is, 
hogy az Isten új felismerésére 
kell térnünk, és Urunkban, 
Jézusunkban hinnünk. És 

lám, most a Szellemtõl 
megkötözve Jeruzsálembe 

utazom… Én azonban semmi 
értéket nem tulajdonítok a 

lelkemnek, csakhogy futásomat 
befejezhessem, és azt a szolgálatot 

bevégezhessem, melyet 
Uramtól, Jézusomtól 

kaptam… Ügyeljetek hát 
magatokra és az egész 

nyájra… hogy terelgessétek az 
Isten eklézsiáját, melyet 

tulajdon vére árán tartott meg 
magának. Én tudom, hogy 
elmenetelem után ragadozó 

farkasok fognak közétek 
betörni… S közületek, 

magatok közü
l is olyan férfiak fognak 

elõállani, kik fonák dolgokat 
hirdetnek… Azért legyetek 

éberek és emlékezzetek meg 
arról, hogy… sem éjjel, sem 

nappal meg nem szûntem 
közületek minden egyest 

könnyhullatással inteni. Most 
pedig az Úrra bízlak titeket, s 

az Õ kegyelmének szavára, 
melynek hatalma van arra, 
hogy építsen titeket és arra, 
hogy az összes megszenteltek 
között örök részt adjon… 

Mindenben megmutattam 
nektek, hogy ilyen fáradozással 

kell az elerõtlenülteknek 
segítségére menni és emlékeztetni 

az Úrnak, Jézusnak 
beszédeire, hogy Õ azt mondta, 

hogy boldogítóbb dolog, ha 
adunk, mintha kapunk.”

ApCsel 20,18-35
UPLOOK 1997 november
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A 

gyötrelem 
könnyei miért 

k í sé r ik  o lyan  
gyakran az imádsá-

gokat? Olyan ez, mint 
egy gyermek sírásának 

erőssége, ami meghatározza, 
hogy az édesanya milyen gyor-

san siet gyermeke segítségére? 
Segítségért való kiáltás egy alázatos 

viselkedést jelez, bizalmat az édes-
anyához. Ő nem veszi rossz néven a gyer-

mek könyörgését, válaszol az ilyen erősen 
kifejezett kérésekre.
Ennek azonban semmi köze a nyafogáshoz. A 
nyafogás büszke, panaszkodó magatartás, amit 
meg kell változtatni, és az anyukák általában 
észreveszik a különbséget.
Két ember volt, akikről Krisztus azt mondta, 
hogy „nagy hitük” volt: a kánaáni asszony (Mt 
15,22) és a százados (Mt 8,5-13). Mindkettő 
nagyon alázatos volt; mind a kánaáni asszony, 
mind a százados tudták a helyüket. Felismerték 
a felsőbbség jelenlétét, és hajlandóak voltak 
engedelmeskedni.
Nem egy bonyolult dolog Istenhez imádkozni; 
az Ő fülei nyitva vannak. Ő lehajol hozzánk, 
hogy meghallja imádságainkat. De miért van 
akkor az, hogy Ő megengedi, hogy életünk 
néhány problémája megmaradjon mindaddig, 
amíg azok a gyötrelem kiáltásait préselik ki 
belőlünk? Miért kell várnunk gyakran olyan 
sokáig, hogy megkapjuk a választ imáinkra? Ő 
tudja, hogy a mi alázatos viselkedésünk és 
engedelmességünk még a megválaszolt 
imánál is sokkal fontosabb. Az imádságok 
ilyen tapasztalatai tanítanak minket arra, hogy 
az Istennek adott igazi áldozat a megtört lélek 

és a bűnbánó szív, 
amit Ő nem fog meg-

vetni.
Nézzük meg Nehémiást. Ami-

kor hallott a zsidók sanyarú hely-
zetéről, és arról, hogy a jeruzsálemi 

falat lerombolták, sírt, gyászolt, böjtölt 
és imádkozott a menny Istene előtt. 

Bűnvallás és Isten akaratában való meg-
nyugvás után Isten végül megengedte 
Nehémiásnak, hogy próbákon és nehéz-
ségeken keresztül befejezze a Jeruzsálem 
körüli falat. Nehémiás valószínűleg nemigen 
ismerte fel, hogy ő lesz Isten kezében a 
legnagyobb eszköz, abban a dologban ami a 
válasz volt az  imáira.
„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, 
hogy az erőnek a rendkívüli nagysága Istené 
legyen, és ne belőlünk való” (2 Kor 4,7). 
Ezért van az, hogy Isten az imáinkra 
válaszolva mi magunkat akar használni, de 
hogy ezt megtehesse, először eljuttat minket 
a könnyekig.
Mai szóhasználatunk szerint a „kiáltás” 
szinonimája a sírásnak vagy a zokogásnak 
(az angolban – szerk.), de az ezekben a bibliai 
versekben használt szavak, inkább vészki-
áltást, hangos felkiáltást jelentenek. De 
ahogy olvassuk ezeknek a férfiaknak és 
nőknek, Isten hatalmas embereinek az 
imádságát, azt látjuk, hogy az ő kiáltásaik 
könnyekkel voltak megfűszerezve. Csön-
desen tedd a füledet Dávid belső szobájának 
falára: „Gyászolok az én bánatomban és 
jajgatok” (Zsolt 55,3) „Szükségemben az 
Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam” 
(Zsolt 18,7) (ezen kívül lásd még Zsolt 88,14; 
130,1). Ezek azok a forró imádságok, melyek 
sokat számítanak. „Ez a szegény kiáltott és az 
Úr meghallgatta, és minden bajából kimen-
tette őt.” (Zsolt 34,7). Könnyekre számít-
hatunk, amikor az imádságok  mint hírnökök 
élet és halál kérdésében szállnak Isten felé.
A mi Urunktól megtanuljuk, hogyan 
imádkozzunk: „Aki az Ő testének napjaiban 
könyörgésekkel és esedezésekkel, erős 
kiáltás és könnyhullatás közben…” (Zsid 
5,7). Ha követjük az ő imádságának mintáját, 
meg fogjuk tanulni tőle az alázatosságot, a 
szelídséget és felfedezzük, hogy Ő hogyan 
„tanulta meg az engedelmességet”.

Forró imákForró imák
Bízzatok Õ benne mindenkor 
ti népek. Öntsétek ki elõtte 
szíveteket; Isten a mi 
menedékünk.
(Zsolt 62,9)

Egy kánaáni 
asszony jött...
és kiáltott 
neki.

John A. Bjorlie
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CHRISTIAN BRIEM

OTT
VAGYOK

KÖZÖTTÜK

Ott vagyok közöttük

Mi is az a Gyülekezet, amely Isten 
gondolata szerint való? Erre a 
kérdésre ad választ a könyv első 
része, és felvázolja a külön-
bözőségeket a Gyülekezet és az 
ószövetségi Izráel között. Azután 
azokat a különböző szempontokat 
tárgyalja részletesen, amelyek 
szerint az Újszövetség látja a 
kihívott Gyülekezetet, mint Krisz-
tus testét, mint Isten házát, mint 
lámpást és mint Krisztus meny-
asszonyát. Ezek a szempontok 
mind különleges előjogokat és 
felelősségeket foglalnak ma-
gukban.

A második részben a szerző az 
Újszövetség gyakorlati tanításaira 
tér rá a hívők összejöveteleiről. 
Ennek során előtérbe helyezi a 
következő témákat: „Összegyüle-
kezve az Ő nevében”, „Az Úr 
asztala”, „Az Úr vacsorája”, 
„Kegyelmi ajándékok és szolgák”, 
„A gyülekezet építésére szolgáló 
összejövetel”, „A Szellem egységét 
megtartani”.

A különböző témáknál mindig 
újra világos lesz előttünk: Minél 
inkább megvalósítják az Újszö-
vetség alapelveit a hívők összejö-
vetelein, annál több szabadsága van 
a munkálkodásra Isten Szelle-
mének, annál inkább megdicső-
íttetik Isten, és annál több áldás és 
öröm származik belőle az embe-
reknek.

A gyülekezet, mint 

gyertyatartó-lámpás

Részlet:

. . .megtanulhatjuk it t ,  hogy 
minden egyes helyi gyülekezet 
felelős azért, hogy a maga helyén 
Isten bizonyságtevője legyen. 
Feltehetem-e most olvasóimnak a 
kérdést: tudatában vagy-e ennek a 
közös felelősségnek? Talán mint 
egyén, gondosan ügyelsz arra, 
hogy egyéni életedet Isten akarata 
szerint rendezd, hogy így a magad 
életével Istent dicsőítsed. Nos ez 
nagyon helyes. De gondoltál-e 
már akár csak egyszer is arra, 
hogy Isten az övéinek közös 
felelősséget is adott? Az egy 
helyen lakó hívőket egyetlen 
gyertyatartónak, lámpásnak 
tekinti: egy Gyülekezetként kell, 
hogy megdicsőítsék Őt, közös 
bizonyságtétellel...

Kezdetben nem így volt...

Változott-e Isten terve?

Istennel való kapcsolatunkban?
Embertársainkkal való 

kapcsolatunkban?
A boldogságban?

A párkapcsolatban?
A győzelmes életben?

November 20-22-e között a 
miskolci testvérek szeretettel 

várják az érdeklődő fiatalokat a 
teljes hétvégét betöltő ifjúsági 

konferenciára.
Alkalmak a Horváth L. utcai 
gyülekezeti házban lesznek. 

Pénteken este 19 órakor 
kezdődik. Elszállásolás 

családoknál.

 Hálásak vagyunk az Úrnak a 
lehetőségért, a miskolci 
testvéreknek pedig az 

áldozatvállalásért. 

Köszönjük, hogy 
imádságaikban gondolnak az 

alkalomra.

Nagy öröm az ilyen esemény 
hírüladása. Ehhez hasonló be-
s z á m o l ó k a t ,  f e l h í v á s o k a t  é s  
bármilyen a helyi gyülekezettel 
kapcso la tos  h í reket  s z í vesen  
fogadunk. Akár testvérek szol-
gálatba állása, hazahívások, nyári 
csendes hetek, hétvégék. Legyen ez 
buzdítás mindenki számára, s 
legyenek ezek az események 
imakérések is az olvasó felé.

Evangéliumi Kiadó

Christian Briem


