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z adakozás olyan problémája a gyülekezeteknek, akárcsak a szeretet: mindig lehet Aés mindig kell is róla beszélni. Mit jelent az adakozás? Mi a különbség az adakozás 
és az áldozat között? Szükség van-e arra, hogy adakozzunk? Kiket hív fel az Ige ada-
kozásra? Mennyit adjunk? Ki/mi részesülhet az adományból? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre keresi a választ az író a Kegyelem és Igazság c. folyóirat 1939-ben megjelent 
cikkében, melynek elsõ részét elõzõ számunkban adtuk közre, most pedig folytatjuk. A 
szerzõ itt az Apostolok Cselekedetei és az újszövetségi levelek adakozással kapcsolatos 
igehelyeit és utasításait vizsgálja.

yakran elõfordul, hogy hívõ keresztyéneket megterhel, amikor egy-egy igehirdetés Gután az üzeneten elgondolkodva nem találnak mondanivalót, vagy talán nem is 
értik, mit akart mondani az igehirdetõ a prédikációjában. Ilyenkor saját magukat 
vádolják (vádoljuk), még akkor is, amikor imádságos szívvel, közel az Úrhoz és 
figyelmesen hallgatva veszünk részt az alkalmon. Természetesnek vesszük, hogy akit az 
asztalhoz állítanak, az minden bizonnyal Isten akaratából van ott, vagyis nem tehet 
róla, hogy nem kaptunk semmit a szolgálata által. Elgondolkodtató a cikk, igen 
tanulságos, ha önmagunkat tesszük mérlegre általa, különben könnyen a kritizálás 
szellemét ébreszti fel a szívünkben.

z Istentõl szolgálatra kapott ajándék kérdése sokszor és sok helyen merül föl a Akeresztyének között. Feltesszük a kérdést, hogy milyen ajándékok léteznek, kinek 
adja Isten, hogyan lehet felismerni, mire szolgálnak, mi a szerepük az ajándékoknak, 
stb. Jó ezekrõl gondolkodni, azonban fenn áll a veszély, hogy a hangsúly az ajándé-
kozóról az ajándékra helyezõdik. Talán azzal foglalkozunk, hogy mit kellene még 
tennünk, hogy lássák: az Urat szolgáljuk, ahelyett, hogy a lábához ülnénk készen arra, 
hogy ha szól, induljuk. Azok számára, akik hû szolgái szeretnének lenni Istennek, a 
cikkben található alapelvek és tanácsok valódi segítséget fognak jelenteni.

zt az egyszerûen, közérthetõen megfogalmazott írást olvasva valószínûleg elismer-Ejük, hogy a bemutatott szituáció a realitást tükrözi. Sok esetben találkozhatunk 
azzal, hogy az „eszközök” ahelyett, hogy a Mester kezében végeznék a rájuk szabott 
feladatot, maguk szeretnék átvenni az Õ szerepét. Ennek az lesz az eredménye, hogy a 
munka — ami talán a befejezéshez közeledik — most mégis áll. 
Nagy elõrelépést jelent az, ha fel- illetve elismerünk egy hibás szituációt, még na-
gyobbat, ha magunk is részese vagyunk, azonban a legnehezebb a változtatást véghez 
vinni, annál is inkább, mivel sok esetben ezt is közösen kell megtenni.

z A Úr minden helyi gyülekezetet minden erõforrással ellátott, ami szükséges ahhoz, 
hogy része legyen Isten hatalmas tervének: a Gyülekezet építésének. Az alapvetõ 

erõforrások bármely gyülekezet részére rendelkezésre állnak, melyek közül a legfon-
tosabbak: Isten szava, a Szent Szellem szolgálata és a Gyülekezet Feje. Az 
erõforrásokat — ha bõségesen állnak is rendelkezére — szükséges, hogy kiaknázzák. Ez 
sokszor áldozatot is kíván. A Teljes Istenség került hozzánk közel, olyan közel, mint 
korábban sohasem. Ez a hívõ ember és a gyülekezet számára az erõforrásoknak igen 
gazdag tárházát jelentheti, — ha kihasználja.



22 Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek

Versengés a mûhelybenVersengés a mûhelyben
z ácsmester mûhelyében nagy elégedetlenség és harc támadt. A szerszámok, amelyeknek az 
lett volna a rendeltetésük, hogy csodálatos egyetértésben és harmóniában dolgozzanak Aegymással, most ahelyett elkezdtek zúgolódni, ítélkezni és egymás fölé emelkedni.

„Úgy gondolom - mondotta dr. Fúró, egy mély kutató -, hogy Gyalu testvér általában csak 
felületes munkát végez. Természetesen nagy zajjal dolgozik, nagy hûhót csinál, és ha az ember a 
forgácsra néz, úgy tûnik, mintha borzasztó sokat végzett volna, …de csak a felületet érinti. Nem, 
elfogyott a türelmem vele szemben. Az én vezérelvem ez: csak mélyen behatolni a dolgokba.”

„Ismerem az Ön bölcsességének mélységét - válaszolta Kalapács prédikátor - és csodálom beható 
erejét; de el kell ismernie, hogy az Ön hatásköre nagyon kicsi körzetre korlátozódik.”

„Kalapács testvér - kiáltott közbe a hegyes kis Szegsegéd -, Ön valóban elég nagy zajt csinál, de 
tapasztalatból állíthatom, hogy végeredményben mindig csak a fejemet üti.”

Két öreg Fûrész aggasztóan összedugta a fejét, és egyik a másiknak ezt suttogta kitöredezett fogai 
között: „Én már régen elégedetlen vagyok a mûhelyben levõ mostani állapotok miatt. Az én idõmben 
mindig azt mondtuk: Lassan, de biztosan! Sose vártam azt, hogy egy nagy deszka pár pillanat alatt 
apró darabokra változzék. Oda és vissza, oda és vissza, így dolgoztam a deszkán, míg egyik rost a 
másik után engedett. Igen, ez kemény, hosszadalmas munka volt. De most! - ott vannak a gépek, 
hatalmas intézkedések, és pár pillanat alatt megtörténik az, ami, ha helyesen csinálnák, egy órai idõt is 
igénybe venne.”

„No, no, kedves Fûrész - mondotta Vésõ barát -, az Ön nézeteit már régen ismerjük. De én úgy 
vélem, hogy a dolog azon fordul meg, hogy az ember világosan tudja, milyen úton és módon éri el a 
legjelentõsebb eredményt. Kalapács prédikátort élesen kritizálták, de én állíthatom, már régen 
dolgozom az õ vezetése alatt, ismerem érveléseinek súlyát és az õ erõteljes beszédének nagyszerû 
hatását. Egyetlen ütése sem téveszti el célját.”

A Patkó, amely véletlenül a mûhelyben volt, most belekeveredett a beszélgetésbe:„Én is ismerem 
Kalapács úr hatalmát, de összehasonlíthatatlanul többet nyertem Fújtató úr igehirdetései által. 
Melegségre, melegségre van szükségünk! Az megolvasztja a szíveket, melyek az erõszaknak 
ellenállnak. Ó, hol lennék én, ha õ a lehellete által nem élesztette volna azt a tüzet, ami engemet izzóvá 
tett!”

Ekkor általános tetszésbe tört ki mindenki: „Igen, igen, melegségre van szükségünk, melegségre!”
Ekkor a tiszteletre méltó Köszörûkõ professzor, aki épen azzal volt elfoglalva, hogy néhány fiatal 

fejszének az értelmét kiélesítse, ünnepélyesen megfordult és így szólt: „Bocsássanak meg uraim, a 
melegség önmagában nem elégséges nékünk; ha valóban alapos munkát akarunk végezni, ahhoz a 
bensõség nem kielégítõ. Ó, nekem sok tapasztalatom van, és sok szikrát láttam már fellobbanni, 
amely csak egy kis taplót gyújtott fel. Pontosságra, élességre, fényezettségre, finom képzettségre a szó 
legkiterjedtebb értelmében elengedhetetlenül szüksége van minden eszköznek, amelyik valami jó 
munkát akar elvégezni.”

Pár jelentõs pillantás esett a becsületes Csavarhúzó testvérre, aki egészen mûveletlen, de teljesen 
hû és hathatós munkás volt.

„Én arra törekszem - mondotta egész egyszerûen -, hogy ami az utamba jön, azt bátran 
megragadjam, és amit egyszer erõsen megfogtam, azt nem egykönnyen engedem el újból. Ilyen 
módon nekem már sok munka sikerült.”

A két barát: Derékszög és Mérõvesszõ, akik eddig hallgatagon feküdtek a polcon, indíttatva érez-
ték magukat, hogy õk is mondjanak pár intõ szót. Aggodalmukat fejezték ki afelõl, hogy valaki egész-
ségtelen sietséggel túl messzire mehet. „Amennyire mi emlékezni tudunk, senkinek sem sikerült 
semmi, ha nem maradt meg az elõírt kötelességek pontos vonalán.”

„Én már bevertem egy pár szeget jó szilárdra, anélkül, hogy valami elõírt tervem lett volna” - 
modotta Kalapács testvér halkan magában, és úgy látszik, közben egészen elfelejtette, hogy õt egy 
magasabb kéz vezette.

Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó és belépett a mûhelybe „az ácsmester fia”. Rögtön elcsendesült 
az eszközök szóharca, amely alatt semmiféle munka nem haladt elõre. A Mester jelenlétében minden 
szerszám egyszerre tevékeny összhangba került, és a munka örömmel tovább folyt. 

A Mester éppen egy templom mintájának elkészítésével volt elfoglalva. Gyakorlott keze alatt a 
munka láthatólag a befejezés felé közeledett, és minden eszköz ellentmondás nélkül végezte azt a 
munkát, amelyre a Mester használta. Fûrész és kalapács, gyalu és fúró, köszörûkõ és srófhúzó, - mind 
megtalálta a maga munkáját. Minden ellentétet figyelmen kívül hagyva, készségesen engedte át egyik 
a másiknak a helyet, aszerint, amint a munka azt megkövetelte. És így épült a munka a Mester bölcs, 
teremtõ keze alatt csodálatos, tökéletes templommá.
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„… Felépítem egyházamat, és a pokol kapui sem fognak ajándékokat minden helyi gyülekezet építésének céljára.
diadalmaskodni rajta” - mondta az Úr Jézus a Máté 16,18-ban. Az Az ajándékok tekintetében fontos a sokféleség, az egység és a 
Újszövetség befejezése és az egyháztörténelem kétezer éve igazolják szükségesség. Isten elhelyezett téged egy helyi gyülekezetben, és 
az Õ szavainak erejét és pontosságát. Ki más, mint az Úr, tudott adott egy ajándékot, hogy szolgálj vele a többi hívõnek. Lehet, hogy 
olyan stratégiát kidolgozni, amely által Isten tervét következetesen közösségi ajándék, de lehet, hogy személyes. Isten a helyi 
végig lehet vinni, több évszázadon át, minden kultúrában, sikeresen gyülekezetet nem úgy képzelte, hogy én csak eljövök és a többiek 
haladva a korok kiteljesedése és fénypontja felé? szolgálnak nekem. Nekem is szolgálnom kell a többieket.

Manapság a helyi gyülekezetekben talán bedõlünk annak a Semmi értelme azt mondani, hogy nekem nincs ajándékom. 
téves elképzelésnek, hogy egy elhibázott szociális kísérlet vagyunk. Mindenkinek van. A probléma inkább az, hogy nem szítjuk fel. Pál 
Esetleg azt gondoljuk, hogy a mi kis közösségünk nem sokat is erre buzdította Timóteust. Az ajándékokat nem kész állapotban 
számít. Vagy, ami még rosszabb, azt gondolhatjuk, hogy ha lenne kapjuk. Szükségünk van arra, hogy tanuljunk, növekedjünk, és 
nálunk ez vagy az, egy másik személy, program vagy eszköz, akkor hibákat kövessünk el. Ez mind a folyamat része.
aztán hatékonyak lennénk! Az ajándékunkat akkor tudják felismerni, ha elérhetõk vagyunk. 

Az igazság az, hogy az Úr minden helyi gyülekezetet minden Ez a Róma 12 tanítása. Elérhetõ vagy a gyülekezetedben? Ott 
erõforrással ellátott, ami szükséges ahhoz, hogy része legyen Isten vagy? Ha igen, a többi szent észre fogja venni a te ajándékodat 
hatalmas tervének: a Gyülekezet építésének. Vegyünk sorra ahogy munkálkodsz, akkor is, ha te nem látod magadban.
néhányat ezen erõforrások közül: A Gyülekezet feje. A gyülekezet nincs egyedül. Van egy feje: maga 

Isten szava. Semmi sem fogható hozzá. Teljesen egyedülálló. az Úr (lásd 1Kor 11; Ef 1,22-23; 4,15; Kol 2,19). Mint a Gyülekezet 
Vigasztal, tanít, meggyõz, megváltoztatja életünket. Üdvösséget feje, táplálja és ellátja mindennel, ami szükséges a növekedéshez. 
adhat. Isten dicsõítésére késztet. Megóv a hibáktól. Megmutatja, Ha közösségem van a fejjel, 
milyen is a világ valójában, és jó mederben tartja a gondolatainkat. képes leszek hatékonyan 
Leleplezi a bûnt, és megadja a belõle való szabadulást is egyben. szolgálni a többieknek, se-

Ezek után rejtély, miért is hanyagoljuk el annyira a Bibliát gíteni õket a növekedésben, 
személyes életünkben és a gyülekezetben egyaránt. Ravasz ami arra fogja késztetni õ-
módszerekkel tesszük el a Bibliát az elsõ helyrõl. Az evangéliumi ket, hogy õk is keressék, á-
gyülekezetek népszerû „gyülekezetépítési stratégiái” azt mondják, polják és élvezzék ezt a kö-
az emberek még 45 perc bibliai tanítást vagy igehirdetést sem zösséget. Ezáltal viszont õk is 
viselnek el. Úgy tûnik - legalábbis õk ezt állítják -, a mi mûvelt, szolgálni fognak másoknak, és 
modern generációnk nem képes hosszú beszédekre koncentrálni. így tovább…

Azok a gyülekezetek, ahol korlátozzák az egészséges bibliai Õ a Gyülekezet feje, és végte-
tanításra és igehirdetésre fordított idõt, gyengeségre és bukásra lenül képes szolgálni mindenkinek, aki 
vannak ítélve. Pál jól mondta az efézusi gyülekezet véneinek a szaván akarja fogni: „…hogy felkészítse 
Cselekedetek 20,32-ben: „Most pedig az Istennek és kegyelme a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus 
igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget Testének építésére,…” (Ef 4,12).
adhat nektek a szentek között.” Az Ige Istentõl kapott erõforrás, Foglalkozhatunk a gyengeségünkkel és a bu-
mely semmihez sem hasonlítható. Olvassuk, tanulmányozzuk, kásainkkal, és megvan az ideje, hogy ezeket meg-
hirdessük, éljük! valljuk az Úr elõtt. De hogy rögeszmésen magunk-

A Szent Szellem szolgálata. A Szellem sok szolgálata közül az kal foglalkozzunk, s ezáltal elhanyagoljuk a tõle 
egyik, hogy ajándékokat ad Isten népének. Ezekrõl a Róma 12-ben, kapott hatalmas erõforrásokat - ez olyan veszély, 
az 1 Korintus 12-ben és az Efézus 4-ben olvasunk. Milyen amit gondosan el kell kerülnünk.
csodálatos elképzelés a Tervezõ Mestertõl! Õ szuverén módon oszt 

A könyvek, kazetták, szemináriumok és videofilmek 
csak akkor hasznosak, ha azokhoz az elsõdleges 

erõforrásokhoz irányítanak, melyekkel Isten minden 
helyi gyülekezetet ellátott.

Brian GunningBrian Gunning



A keresztyének igen gyakran összeza- A Szent Szellem jelenléte a hívõben párosul egy elválaszthatatlan felelõsséggel 
varodnak, ha megpróbálnak rájönni, hogy megadja azt a szellemi erõt, amivel is, hogy szolgáljuk Õt (Jn 14,15; Róm 12,3-
mi az a különleges kegyelmi ajándék, amit elvégezhetjük a munkát, amiért az egyes 21; Róm 7,6; Zsid 12,28-29). Az is igaz, 
Isten adott nekik, hogy azzal Õt szolgálják. tagokat a testbe helyezte (1Kor 12,4-28). hogy Isten minden hívõt odahelyez, ahová 
Ez a szolgálat nem teher azokon, akik szere- Ha rendelkezésére állsz és szívesen Õ akarja (1Kor 12,18), és megadja azt a 
tik az Urat, hanem örvendezõ szívük szere- engedelmeskedsz a Szent Szellem útmuta- képességet, amivel végezheti a munkát, amit 
tetének túlcsordulása, amiért Krisztushoz tásának, akkor õ vezet téged abban, hogy tervezett számára (1Tim 1,12; Ef 2,10; Fil 
tartozhatnak - és valamilyen céllal adatik. hogyan használd a kegyelmi ajándékod 2,13). Õ elvárja tõlünk, hogy azt tegyük, 

Az Úrnak való szolgálat szeretetbõl (talán anélkül, hogy valójában tudnád, mi is amit Õ tervezett (1Kor 6,19-20; Jn 15,16), 
fakadó dolog, egyáltalán nem rabszolga- az), s ezáltal az Úr Jézust dicsõíti meg és ezt ne „pozitív gondolkozással”, se em-
munka! Azok a kicsiny tettek, amiket benned. beri szakértelemmel vagy „józan paraszti 
egyszerûen azért tesz meg az ember, mert Neves emberek már sokat írtak arról, eszünkben” bízva tegyük, hanem Tõle 
szereti Istent, valódi szolgálatok. Az Úr hogy hogyan lehet felismerni a kegyelmi függve, a Szent Szellemmel betöltve és 
feljegyezte Malakiás próféta könyvében, ajándékokat. Az esetek nagy többségében általa vezetve (Fil 4,13; Jn 16,13; Róm 
hogy hogyan vélekedik errõl: „Akkor azonban nem fedezhetünk fel magunkban 15,13).
tanakodtak egymással az Úrnak tisztelõi, az valami meglepõ, különleges és kimagasló Dániel nem azt tûzte ki célul a szívében, 
Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy kegyelmi ajándékot. Ehelyett gyakran csak hogy Babilon uralkodója lesz, hanem azt, 
emlékkönyv íraték Õ elõtte azoknak, akik felismerjük, hogy itt az idõ, hogy végre hogy örömére szolgáljon Istennek. Isten 
félik az Urat és becsülik az Õ nevét” (Mal felmagasztalta õt. József sem olyan életet 
3,16). tervezett, amelyben elõbb börtönbe kerül, 

Miközben a kegyelmi ajándékok gyakor- majd lényegében Egyiptom uralkodója lesz. 
lati keresztyén életben való alkalmazásáról Egyszerûen bízott Istenben a kedvezõtlen 
gondolkodunk, hasznos lehet, ha egy körülmények ellenére is, és Isten megbe-
pillantást vetünk egy építés alatt  álló csülte Józsefet.
toronyház acélvázára. Szépséges külsõ Isten megbecsüli azt az ember, aki 
adható egy ilyen épülethez, biztonsága készségesen megtesz kicsi, mások által 
azonban nem ezen, hanem az acélváz esetleg lényegtelennek ítélt dolgokat Istenért 
szerkezetén és erõsségén múlik. Hasonló- (Mt 25,40; Mk 10,43-45; Lk 14,11). A kis 
képpen az Úrnak való szolgálat hatékony- dolgokban való hûség által Isten kifejleszti a 
sága sem a cselekedet külsõ megjelenésétõl képességet bennünk nagyobb dolgok 
függ, hanem attól, hogy azt a Szent Szellem megtételére (Mt 25,21). Arra is figyelmeztet 
vezetése alatt tettük-e Isten dicsõségére. Az azonban, hogy ne legyünk nagy véle-
oktatás és képzés nem tilos, hogy nagyobb ménnyel a saját fontosságunkról (Zsolt 
ügyességgel használjunk egy ajándékot, de 131,1; Péld 3,7).
ezek sohasem helyettesíthetik sem Isten Könnyen lehet, hogy a segítségnyújtás 
ajándékát, sem a Szent Szellem rajtunk ajándéka egyike a legérdekesebb és 
keresztül megvalósuló munkáját. legkevésbé felismerhetõ ajándékoknak. Ez 

haladjon a munka. A Filippi 2,12-13-ban Isten nem rejti el a nekünk adott kegyel- az ajándék jól társítható a közösséggel, a 
figyelmeztet minket Isten Igéje, hogy mi ajándékot, hogy az egész életünk azzal barátsággal, és megtalálható az ajándékok 
félelemmel és rettegéssel vigyük véghez a mi teljen el, hogy megpróbáljuk felfedezni, listájában (1Kor 12,28). Mózes 4. köny-
üdvösségünket, mert Isten az, aki munkálja hogy mi az. Ha elfogadtad Krisztust Meg- vének 11. részében Mózes ezt mondja 
az akarást és azoknak a dolgoknak a váltódnak, a Szent Szellem benned lakik, és Istennek: „Nem viselhetem én magam mind 
véghezvitelét, amelyek neki örömére elvezet téged minden igazságra (Jn 16,13), az egész népet, mert erõm felett van!” 
szolgálnak. Az a keresztyén, aki elhatároz-hogy „Istennek tetszõen, lelkiismeretesen és Könnyített Isten a terhén? Nem. De adott 
za, hogy amennyiben kell valamit tennie az félelemmel szolgálj” (Zsid 12,28). Ha enge- Mózesnek segítséget! Ha még nem fedezted 
Úrért, akkor kéri az Õ vezetését és a Szent delmeskedsz ennek az intésnek, a Szent fel, hogy milyen kegyelmi ajándékod van, 
Szellem ereje által akar szolgálni, az Szellem nem fog cserben hagyni, és így akkor legközelebb, ha látsz valakit, aki 
megtette az elsõ lépést ahhoz, hogy elkezdheted gyakorolni azt az ajándékot, elvállalt egy munkát az Úrért és most küzd a 
megtalálja lelki ajándékát.amit Isten adott neked. Ezáltal, ahogy az Úr teher alatt, légy segítségére! A segítség talán 

Isten nem csinál hibákat, és az a Jézus mondta: „Õ (a Szent Szellem) engem csak egy kis dolog, nem nagyon észrevehetõ 
kiváltság, hogy Krisztushoz tartozhatunk, fog dicsõíteni” (Jn 16,14). mások által, például elkapsz egy - a 
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rakományból éppen lecsúszni készülõ - abban, ha olyan dolgot végzel, ami nem az emberek megelégítése. Vizsgáljuk 
könyvet, kinyitsz egy ajtót, hozol egy pohár megörvendezteti Isten szívét. meg ebbõl a szempontból is az Úrért végzett 
hideg vizet a beszélõ kiszáradt torkának stb. Gyakorolni akarod kegyelmi ajándéka- munkánkat. Emlékezzünk meg arról, hogy 

Ez közösség azzal, akinek segítséget idat? Itt következnek az alapvetõ követel- amit az Õ legkisebb testvéreivel teszünk, 
nyújtasz. Mások talán nem veszik észre a mények: valójában Õvele tesszük (Mt 25,40).
szükségét, de te igen. Te segíthetsz! Isten Légy készséges (Róm 1,14-16)! Légy Ennek a cikknek az írója most egy igaz 
látja ezt és felismeri szívedben a vágyat, felhasználható, elérhetõ Isten számára (1Pt vallomást szeretne tenni. Nem mondhatja el 
hogy segítségére akarsz lenni az Õ szolgála- 3,15)! Kérj Istentõl útmutatást, kérd õt, hogy magáról, hogy valami nagy és különleges, 
tában. Ilyenkor bejegyzést tesz az „Emlék- mutassa meg, hogy hol akarja, hogy Isten által adott ajándékot fedezett volna fel 
könyvébe”. Nem fogja elfelejteni (nézd meg munkálkodj (Csel 9,6; 22,10)! Hívõként magában. Amikor több mint 60 évvel ezelõtt 
a Mal 3,16-ban)! Amikor valamilyen sáfár, „gazdasági ügyintézõ” vagy, akire Isten megmentette õt Jézus Krisztus 
dolgod az életedben érintkezik Istennel és az olyan dolgok vannak bízva, amelyek nem az kereszthalála által, a Szent Szellem 
Õ szeretett Fiával, vedd úgy, hogy Isten övéi: „Ki-ki amint ajándékot kapott, úgy hatalmával és egy hûséges, Tom Dempsey 
hallgat és feljegyzi azt. sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten nevezetû ír evangélista bûnösöket keresõ 

Sokan azzal töltik el hívõ életüket, hogy sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4,10) igehirdetésén keresztül, azt a vágyat 
azt kutatják, hogyan tehetnének valami Milyen egy jó sáfár? Sikeres? Élesel- plántálta a szívébe, hogy mindent tegyen 
hatásos és közéleti szempontból is nagy és méjû? Ékesszóló? Kimagasló személyiség? meg az Úrért, amit tud, és segítsen ott, ahol 
fontos dolgot. Olyan törekvéseket fontol- Vagyonos? Népszerû? Nem! Isten adja meg szükség van rá. Azóta azonban annyiszor 
gatnak, amelyek megfelelnek az õ nagy és a választ: „Ami pedig egyébiránt a sáfárokban volt szükség segítségre, hogy nem maradt 
különleges képességüknek, és akárcsak a megkívántatik, az, hogy mindegyik hûnek ideje arra, hogy azon tûnõdjék, mi is az õ 
farizeusok, arra vágynak, hogy az emberek találtassék” (1Kor 4,2). A kegyelmi ajándé- különleges ajándéka.
lássák (és elismerjék) õket. Úgy tûnik kot gyakorolni vágyó ember legkiválóbb Haladjunk a munkával, mert kiváltság 
azonban, hogy sohasem találnak olyan tulajdonsága a hûség. Más fontos tulajdon- számunkra, hogy az Úrnak szolgálhatunk. 
munkát, ami megfelelõ volna a számukra. ságok még az elérhetõség, alkalmazható- Ne gondolkodjunk úgy, hogy a segítség-
Ezzel szemben mások, akik Isten országá- ság, megbízhatóság, megingathatatlanság, nyújtás túlságosan csekély szolgálat a mi 
ban nagynak számítanak, meggörnyednek kitartás és nem is annyira a képesség. képességeinkhez képest. Sõt, ez talán az út 
egy-egy nehéz teher alatt, mert nincs, aki Látványos teljesítmények, amelyek ahhoz, hogy késõbb nagyobb szabású 
segítsen. táplálják az emberi önösséget, rendszerint dolgokat is tegyünk az Úrért. Ha valaki kész 

Az Úr Jézus mondta, hogy: „Aki nagy nem az Úrért végzett munkák. Minden, amit a segítségnyújtásra, akkor meg fogja találni 
akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, az Úr Jézus cselekedett, dicsõítette az Atyát a helyét Krisztus Testében (1Kor 12,18), és 
és aki közületek elsõ akar lenni, mindenkinek és megalapozta az emberek elõtt, hogy Õ gyakorolhatja is az Istentõl kapott kegyelmi 
szolgája legyen: mert az embernek Fia sem maga valóban testben megjelent Isten (Jn ajándékait. Az Úr Jézus ezt mondja: „Aki 
azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, 8,29; 14,4; 13,31; 10,37-38; 1Tim 3,16). nékem szolgál, megbecsüli azt az én Atyám” 
hogy õ szolgáljon és adja az õ életét váltságul Az Úr Jézus nem akarta, hogy az (Jn 12,26).
sokakért.” (Mt 10,43-45) emberek az általa tett csodák gyakorlati 

De mondod te, mások így elõnyre haszna miatt fogadják be Õt (Jn 6,26). Az 
tesznek szert velem szemben! Igen, ez Isten által adott ajándékaink gyakorlásának 
valószínûleg így lesz, de Isten soha nem célja mindig az, hogy Isten megelégedésére, 
fogja elfelejteni az iránta való szeretetbõl örömére szolgáljunk és dicsõítsük az Õ 
végzett munkádat. Semmi rossz nincs nevét. Az ajándék gyakorlásának célja tehát 

?Counsel
1997

március-április

1. Pontosan érkezzél, nem 5 vagy 10 perccel késõbb!
2. Imádság lelkületében jöjj. Istent imádd, ne a többiekkel társalogj!
3. Szívbõl együtt énekelj! Magatartásod komoly legyen!
4. Elmélyülõ, figyelmes odahallgatásod bátorítsa a szolgáló testvért. Ne az énekeskönyvet 

vagy a Bibliádat olvasd, mikor a szolgálat hangzik, hanem figyelj oda!
5. Ha a padsor szélén ülsz, menj beljebb, hogy mások is helyet foglalhassanak! Légy kedves 

és figyelmes mindenkihez, különösen azonban az idegenek iránt!
6. Csendes imát mondj a hallgatókért, a szolgáló testvérekért, a szükségben lévõkért!
7. Egészen végig maradj, az utolsó ámen elhangzásáig! Csak igazán sürgõs esetekben távozz 

elõbb!

Tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élõ Istennek gyülekezete (1Tim 3,15):
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Az embert nyilván nem úgy tervezték, hogy a kezén járjon és a tokában az Ige hirdetésének és tanításának kegyelmi ajándéka. Nem 
lábával egyen. Testünknek egyes tagjait Teremtõnk úgy szerkesztette csupán a szentek nem kapnak belõle táplálékot, hanem még õk 
meg, hogy speciális feladatokat lássanak el, így hát bolondság lenne maguk is csalódottan és nyugtalanul távoznak, és ez nem ritkán így 
elvárni a lábtól, hogy kézként funkcionáljon. Elõfordulhat, hogy megy hétrõl hétre. Ennek igen gyakran az a vége, hogy némelyek 
míg kezünk tele van, a szánkkal fogunk meg valamit, de azt biztosan máshová mennek szellemi táplálékot keresni. Ez nem a szó-
nem szeretnénk, ha a szánk mindig csak ezt a szerepet töltené be. banforgó testvér hibája, hanem a felvigyázóké, akiknek felelõsséggel 
Ahogy elõfordul az emberi testben, úgy a gyülekezet alkotta szel- kell arra ügyelniük, hogy a szentek az igehirdetés által épülnek-e.
lemi testben is elég gyakori, hogy valakit többször is olyan feladattal A „minden ember szolgál” gyakorlata az „egy ember szolgál” 
bíznak meg, amelyre nézve nincs kegyelmi ajándéka. A csupán „egy ellensúlyozásából adódó túlkapás. Amint butaság elvárni a lábtól, 
ember szolgál” esetének elkerülése végett például egy gyülekezet hogy a kéz szerepét töltse be, ugyanúgy bolondság azt gondolni, 
áteshet a ló másik oldalára azzal, hogy „minden embert” felkér hogy egy kéz képes ugyanazt megtenni, amit két kéz. Ahol több 
Isten Igéjének szolgálatára. kegyelmi ajándékkal rendelkezõ tanító van, ott a felelõsségnek is 

Számunkra az egyik legfontosabb lecke, amelyet megtanul- többfelé kellene oszlania. Ám ha a gyülekezet olyan kicsi, hogy csak 
hatunk a saját kegyelmi ajándékunk forgatása mellett az, hogy egy testvér rendelkezik az Ige tanításának kegyelmi ajándékával, 
felismerjük azokat az ajándékokat, melyekkel nem rendelkezünk. A akkor az „egy ember szolgál” elkerülése végett alkalmazott „minden 
kétkedésnek még a leghalványabb szikrája sem merül fel bennem ember szolgál” gyakorlata károsabb lehet, mintha csak az az egy 
azzal kapcsolatban, hogy az éneklés vezetése nem az én szolgá- testvér szolgálna más gyülekezetekbõl való, kegyelmi ajándékkal 
latom. Kenanjáhúval ellentétben jómagam nem értek a zenéhez, és bíró testvérek segítségével. A gyülekezetek már valószínûleg több 
soha meg sem próbálnám vezetni az éneklést, hacsak valamilyen kárt szenvedtek a „mindenki szolgál” gyakorlatától, mint az 
különleges vészhelyzetben nem kényszerülnék rá. „egyvalaki szolgál”-tól. Bárhogy legyen is, nem ad megoldást az 

Hasznunkra válhat, ha röviden megnézzük, mi a különbség a „egy ember szolgál” jelenség elkerülésére. Nyilván nem biblikus, 
kegyelmi ajándék és a szolgálat között. (1 Kor 12,4-5) A kegyelmi hogy egy kéz végzi azt a munkát, amit két vagy több kéznek kellene 
ajándék azért adatik valakinek, hogy a szolgálatban hasznosítsa, csinálnia, de még mindig jobbnak tûnik, mintha a fül próbálná 
forgassa. A szolgálat egy olyan tevékenységi terület, amelyben az megtenni a kéz munkáját. (1 Kor 12,18)
ajándék megnyilvánul. Két testvér kegyelmi ajándéka egyaránt lehet A felvigyázóknak kell felismerniük a kegyelmi ajándékot és az õ 
Isten Igéjének tanítása, de szolgálatuk ugyanakkor különbözhet. feladatuk, hogy lehetõséget biztosítsanak annak forgatására. 
Egyikük talán vasárnapi iskolában végzi a tanítás szolgálatát, míg a Azoknak a fiatalembereknek, akik érdeklõdést mutatnak Isten 
másik az egész gyülekezet elõtt az emelvényrõl tanítja Isten Igéjét. Igéjének tanítása iránt, esélyt kell adni a szolgálatra. A fiatalember 
Ugyanaz az ajándék, de különbözõ szolgálatokban nyilvánul meg. az egyik alkalmat megoszthatja egy idõsebb, kegyelmi ajándékkal 

Sajnos sok gyülekezetben, amikor olyan nyilvános szolgálatok- rendelkezõ testvérrel, aki viszont eligazítást ad a felkészülésben és 
ról van szó, mint az éneklés vezetése vagy Isten Igéjének tanítása, az üzenet átadásában. A fiatalembernek lehet 10-15 percet adni, az 
felüti fejét a „minden ember szolgál” közismert gyakorlata. Már fel idõsebb testvér pedig kihasználhatja a fennmaradó idõt. A teljes idõ 
sem merül a kegyelmi ajándék gondolata, és ezért van, hogy Isten kitöltésének felelõssége így elhárul a fiatalról. A fiataloknak kitûnõ 
népe gyötrõdik, amikor olyasvalaki vezeti az éneklést vagy szolgál tapasztalatszerzési lehetõséget nyújtanak a beszédben a kórházi és 
az Igével, akinek az nem feladata vagy nem kapott hozzá kegyelmi missziós munkaterületek. A gyülekezet felvigyázóinak kell gondos-
ajándékot. A szentek együttes éneke nagy jelentõséggel bír. kodniuk arról, hogy a kegyelmi ajándékkal megáldott fiatalokat 
Meghatározza az alkalom légkörét. Az üzenet átadását megelõzõ bevonják ezekbe és a szolgálat más területeibe. Miután a fiatal 
gyenge és élettelen éneklés csüggedéssel töltheti el pl. testvér elegendõ lehetõséget kapott Isten Igéjének szolgálatára, 
azt a testvért, akinek az Igét kell szólnia. Ezzel a felelõs testvéreknek meg kell vizsgálniuk, hogy vajon ez az õ 
szemben nagy bátorítást jelenthet, ha hallja, hogy kegyelmi ajándéka és/vagy szolgálata vagy sem, és ha 
Isten népe örömmel zengedezik az Úrnak. szükséges, egy másik irányba kell terelniük szeretettel.

Hasonlóképpen sok gyülekezetben úgy oldják Egy dolgot azonban feltétlenül kerülni kell: a családi 
meg az igehirdetés kérdését, hogy egyszerûen fogják bibliaórák és más, hasonló nyilvános alkalmak felhasz-
a gyülekezethez tartozó testvérek listáját, és mindegyi- nálását az igehirdetõk „kipróbálására”. A hétköznapi 
ket beosztják egy vagy két vasárnapra, hogy Isten összejövetelek, evangélizációk és ifjúsági órák sokkal 
Igéjével szolgáljanak. Az efféle „mindenki szolgál” meg- inkább megfelelnek erre a célra. 
közelítés esetén a szentek gyakran azon tûnõdnek haza- A test akkor mûködik a legjobban, ha minden egyes 
felé vezetõ útjukon, hogy vajon mit is akart mondani a tag a neki kijelölt feladatot látja el. Ez egyaránt igaz a 
testvér. Meglehetõsen gyötrelmes tapasztalat lehet helyi gyülekezetre is. (1 Kor 12,18) Sem egy tag nem 
olyan testvér igehirdetését hallgatni, akinek nincs képes minden feladatot ellátni (1 Kor 12,17), sem 

bir pedig az összes tag nem alkalmas minden funkció 
betöltésére haszonnal (1 Kor 12,7).
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Kárpátaljai írásKEGYELEM és IGAZSÁG
"A tö rv ény Mózes á l ta l  adato tt,  a kegye lem 
és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett."

(János evang. 1:17)

Adakozás és áldozat II.
Kivonat a VII. kötetbõl (1939)

Fentebb említettem már, hogy mind a tized, mind az áldozat  me- Még egynéhány gyakorlati példát szeretnék említeni, s azt egyúttal 
lyek együttvéve lényegesen többet tettek ki, mint a szegények részére mindenkinek mélyen a szívére helyezni. Elõfordulnak a gyülekezetben 
történt isteni intézkedések, mind Isten ügyét szolgálták. És hogyan olyan rendkívüli események, amelyek külön kiadásokkal járnak (pl. 
állanak a mai gyülekezetek ebben a dologban? Bármilyen nagyok is konferencia, kül- vagy belföldi testvér útiköltsége, nászajándék, ko-
ma a testi szükségek, azért semmi esetre sem helyezhetõk azok a lelki szorú stb.). Ilyenkor rendszerint külön gyûjtést kell rendezni, mert a 
szükségek fölé! rendes (kevés) adományok nem fedezik e külön-kiadásokat, amelyek 

Pedig sokan vannak, akik adományaiknak csak elenyészõ csekély áldozatot kívánnának. A gyûjtések több-kevesebb eredménnyel járnak 
részét adják Isten ügyére azon a címen, hogy szegény szüleiket, test- ugyan (pl. egyszer egy kis konferencia 94 pengõ költéségére csak 3 
vérieket vagy valaki mást támogatnak. Meg vagyok róla gyõzõdve, pengõ áldozat folyt be), de ez is csak látszólagos eredmény, mert a 
hogy bármilyen kedves dolog Isten elõtt a szegények támogatása, következõ havi adományok összegébõl rendszerint pontosan hiányzik 
hogyha az az Õ országa elõmenetelének a hátrányára történik, akkor a külön összegyûjtött összeg.
abban nem gyönyörködik Isten! A szegények támogatására áldozatot Ha tehát így áll a helyzet, vajon beszélhetünk-e áldozatról? Sajnos 
kellene hoznunk, de sajnos, éppen az áldozatkészség nagyon hiány- nem!
zik ma Isten gyermekeibõl! Egyesek keresetük értékének helyes megállapításánál is tévednek. 

De mindentõl eltekintve, a szegények ügye az Úr Jézus és az elsõ Pl. olyan alkalmazottak, akik munkahelyükön ellátásban is részesül-
keresztyének idejében más elintézést nyert, mint ahogy az ma nálunk nek, adakozásuknál legjobb esetben csak készpénzfizetésüket veszik 
gyakorlatban van. Mindenekelõtt meg kell állapítani azt, hogy a alapul, holott ellátásuk még nagyobb, de legalábbis ugyanannyi érté-
szegények gondozását nem külön-külön, egymástól függetlenül és ket képvisel. Ezeknél az adakozás mélyen alatta marad Isten kívánal-
egymás tudta nélkül intézték, hanem erre a célra külön összeget mainak.
tartottak fenn, amit egyikük kezelt, s feltételezhetjük, hogy közösen Végül pedig nem hagyható figyelmen kívül az Úr Jézus következõ 
megbeszélték, kinek mennyit adjanak (Olv. Jn 12,5-6; 13,29). tanítása sem: „Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te 

Késõbb, az elsõ pünkösd után olvassuk, hogy „… mindenük kö- bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed” (Mt 6,3). Ez azért fontos, 
zös volt, és jószágaikat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták mert sajnos, nem egyszer tapasztaltuk már, hogy valaki arra való hi-
azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt” (Csel 2,44-45; vatkozással kért támogatást, hogy „a másiktól is kapott”. Ha betar-
4,32). Feltételezhetjük, hogy ebben a teljes vagyonközösségben mind tanánk az Úr Jézus fent idézett tanítását, elkerülnénk az ilyen hivat-
az Isten ügyére tartozó dolgokat, mind pedig a szegények támogatá- kozásokat. Ezzel kapcsolatban nem hallgathatjuk el azt a nagyfontos-
sát ugyanabból a „pénztárból” intézték. Hogy milyen komolyan vette ságú igazságot sem, hogy a Szentírás sehol sem tanítja azt, hogy a 
Isten is a hívõk önkéntes lemondását a vagyonról, azt látjuk Anániás szegények kérjenek, hanem csak, hogy akinek több adatott, az ada-
és Safira esetébõl, kiket halállal sújtott ebbeli hazugságukért (Csel kozzék.
5,1-10). Mielõtt az elmondottak alapján levonnánk a következtetést, szö-

Úgy látszik azonban, hogy ez a teljes vagyonközösség nem volt gezzük le azt a vitán felül álló tényt, hogy az újtestamentumi gyüleke-
sokáig fenntartható. Késõbb nem is olvasunk róla semmit, de annál zetet az adakozás terén nem köti semmiféle törvény. Isten a lelkiisme-
többet - fõleg az apostoli levelekben - arról, hogy mi a hívõk köteles- retre bízza azt, mint sok egyebet is. Mégis az ótestamentumi törvé-
sége a szegényekkel kapcsolatban. A Cselekedetek 11,27-30-ban ol- nyek nekünk is rávilágítanak részben arra, mit kíván Isten az övéitõl, 
vassuk, hogyan gondoskodtak az antiókhiai keresztyének a júdeai másrészt pedig, hogy hogyan teljesítette azt annakidején évezredeken 
szegény atyafiakról, „elküldve a vénekhez Barnabás és Saulus keze ál- át Izráel népe.
tal”. Tehát nem maguk adták, hanem elküldték, és nem közvetlenül a Azt hiszem, azzal is tisztában van mindenki, hogy Isten nem csök-
szegényeknek küldték, hanem a vénekhez, akik bizonyára a legna- kentette igényét az újtestamentumi gyülekezettel szemben sem.
gyobb szükség szerint osztották ki az adományokat. Hogy az áldozat újtestamentumi értelmének magyarázata teljes 

Ettõl az isteni intézkedéstõl eltérni azért is veszedelmes, mert az legyen, nem hallgathatom el azt sem, hogy azok a mi szívünk hála-
adakozó részérõl kilengésekre, a másik fél részérõl pedig túlkapások- áldozatát is jelentik (ami egymagában üres érzelem csupán, nem pedig 
ra vezethet. Vagyis a közvetlen adakozás által a felosztás nem olyan kézzel fogható valóság). De amint Pál apostol a házasságot Krisz-
arányos, mintha egybe folyna a pénz. Azok a szegények, akiknek tusnak és az Õ egyházának egymáshoz való viszonyához hasonlítja és 
nincs úgynevezett „személyes támogatójuk”, pénzhiány miatt kima- ezt a fejtegetését így fejezi be: „Mindenki az õ feleségét úgy szeresse, 
radhatnak a támogatásból. Így az a helyzet áll elõ, hogy a támogatott mint önmagát, az asszony pedig félje a férjét” (Ef 5,33) - én is azt 
szegények között is némelyek bõvölködnek, mások pedig szûkölköd- mondom, hogy a szívbeli áldozat mellett ki-ki pedig úgy adakozzon és 
nek. Úgy látszik, erre a rendre nézve is áll Isten utasítása, hogy abból áldozzon anyagi javaival is, hogy a lelkiismereti szabadság ürügye alatt 
semmit el ne vegyünk, sem semmit hozzá ne tegyünk (Jel 22,18-19). meg ne csalja vele a Szent Szellemet!

Hasonló intézkedések tûnnek ki a Róma 15,26; 1Kor 16,1-3 és Fejtegetéseink alapján a bibliai tényállás tehát ez: Isten országával 
más igehelyekbõl. Sok buzdítást is olvasunk az apostoloknál a szegé- összefüggõ minden adakozás helye a gyülekezet. Szükség szerint külön 
nyek gondozására, pl. Róma 12,13; Galata 2,10; 1Tim 6,18; Zsidók áldozat hozandó rendkívüli esetekben. A szegények gondozása és 
13,15; Jakab 2,15-16; 1 János 3,17 stb. Igen röviden említem meg azt segélyezése közös megállapodás szerint történik az erre kijelölt testvé-
is, hogy jó lenne jobban szem elõtt tartani Pál apostolnak Timóthe- rek (presbiterek) által. (Ahol ez nincs, ez a hiány az elsõ gyülekezetek 
ushoz írt elsõ levele 5. részének idevonatkozó verseit, ahol azt is ol- példája szerint pótlandó.) Isten egyházának minden tagja adakozik, 
vassuk, hogy „özvegyasszonyul hatvan éven alul levõ meg ne válasz- önként, kiki az õ képessége szerint, örömmel, mert „a jókedvû adakozót 
tassék; egy férj felesége legyen” (9. v.). A 60 év bizonyára arra vonat- szereti az Isten” (2Kor 9,7).
kozik, hogy addig dolgozzon és ne kívánjon segítséget. A vers vége „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek” (1Kor 14,40).
pedig az erkölcsös elõéletet követeli meg. Vajon ragaszkodunk-e mi „A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan tiveletek! Ámen.”
ehhez a tanításhoz?
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A Szent Szellem ajándékai Isten népének szolgálatra
Evangéliumi Kiadó

Peter Mayer

Rendszeresen megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.) gondozásában jelenik meg.

Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán, Lemperger Róbert
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt 

kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216100-00000000
Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, melyet kérésre küldünk.

A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a postaköltség 
miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

Következõ számKövetkezõ szám
Gyülekezetek közötti együttmûködés
Erõsítsétek a megmaradottakat

„Most azért megmarad a hit, a remény, a 
szeretet, e három; ezek közül pedig a 

legnagyobb a szeretet.”
(1Kor 13,13)

„Most azért megmarad a hit, a remény, a 
szeretet, e három; ezek közül pedig a 

legnagyobb a szeretet.”
(1Kor 13,13)

Téma:

Hit, remény, szeretet...
Téma:

Hit, remény, szeretet...

Aki szeretne jönni, a visszajelzést
tegye meg az alábbi címre:

Madarász László
3528 Miskolc, Martin Károly u. 17.

Tel.: (46) 389-903
E-mail: macel@mail.matav.hu

Kedves Testvérek!

Nagy öröm számunkra, hogy immár har-
madik alkalommal rendezhetünk ifjúsági 
konferenciát Miskolcon. Nagyon hálásak 
vagyunk az Úrnak, Aki mindezt lehetõvé tette 
és a testvéreknek is, akik imádságban 
hordozták a fiatalok szellemi épülését és 
növekedését. Az elõzõ évek tapsztalataiból 
tanulva, szeretnénk jobban odafigyelni a 
konferencia minden apró részletére.
Sok szeretettel várunk minden gyülekezeti 
fiatalt, aki a 14. életévét betöltötte és sze-
retne barátságokat kötni más városban élõ 
keresztyénekkel. Nem utolsó sorban azokat 
várjuk, akik szeretnék megérteni Isten út-
mutatásait, akaratát, célját az életükre nézve.

Gyülekezõ összejövetel: Péntek 19.00Gyülekezõ összejövetel: Péntek 19.00

Régi könyveket
ajánlunk

Régi könyveket
ajánlunk

Dohányos János: Hol van megírva (1914)

Makkai Sándor: Élõ gyülekezet (1949)

Gill Everett: Az újszövetségi gyülekezet (1933)

A szerzõ a századelõ ismert keresztyén írója, református teológus. Írásai életet és 
komoly bibliaismeretet tükröznek. Ezen írása részletesen magyarázza az újszövetségi 
gyülekezet életével kapcsolatos igéket, gyakorlati tanácsokkal lát el. Idõs református 
testvérek könyvespolcain keressük.

Remek segédkönyv azok számára, akik kutatják az írásokat. Ahhoz ugyanis, hogy 
korlátolt emberi képességeinkkel átfogó és teljeskörû bibliai látásunk lehessen, 
elengedhetetlen igehelyek összehasonlítása a Biblia teljes szélességében. Ehhez nyújt 
segítséget Dohányos János mûve. Hála legyen Urunknak, hogy újra megjelenhetett és 
könnyen hozzáférhetõ a ma keresztyénei számára (Evangéliumi Kiadó).
(Dohányos János volt a szerkesztõje egy ideig az Olvasd! címû lapnak, mely 1910-1918-ig jelent meg.)

Udvarnoki Béla fordítása ez a könyv. Az író egy amerikai baptista testvér, az õ könyve 
is újszövetségi alapelveket taglal, különös tekintettel a gyülekezeti életre. A 37. oldaltól 
kezdve részletesen ír az adakozással, pénzügyekkel kapcsolatos dolgokról. Idõs 
baptista testvérek könyvespolcain keressük.

* Ez utóbbi két könyv újabb kiadásáról nem tudunk, akinek birtokában van, és a kiadónk 
számára elérhetõvé tudja tenni, kérjük, jelezze.

A dömösi Biblia Centrum Alapítvány 
várja azoknak a jelentkezését, akik 

polgári szolgálatukat szeretnék
letölteni a Biblia-házban.

Érdeklõdni a 33/482-316-os 
telefonszámon lehetséges.

z Istentõl szolgálatra kapott ajándék kérdése sokszor és sok helyen merül föl a Akeresztyének között. Feltesszük a kérdést, hogy milyen ajándékok léteznek, kinek adja 
Isten, hogyan lehet felismerni, mire szolgálnak, mi a szerepük az ajándékoknak stb. Jó 
ezekrõl gondolkodni. Ezzel a témával foglalkozik Peter Mayer könyve, mely évekkel ezelõtt 
jelent meg. Ajánljuk minden érdeklõdõnek, aki tisztán szeretne látni a kegyelmi ajándékok 
kérdésében.

ét testvérünk költözött Urához és Megváltójához a közelmúltban. Mindketten idõs Kkort értek meg, szolgálatuk országszerte ismert volt és áldások követték. Ország 
György testvér augusztus 31-én, 85 éves korában, Egri Sándor testvér október 4-én, 84 
évesen hunyt el. Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk tõlük.


