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Így állítja maga elé az egyházat dicsõségben,
hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc,

vagy bármi hasonló... Efézus 5,27a

Gyümölcstermõ
gyülekezeti élet

4. oldal

 fiatalokat a történelem során minden idõben vonzotta a világ. Az Aellenség akarata, hogy a fiatalok világi környezetben, Isten nélkül 
éljenek. Erre számtalan alkalmat készít házibulik, iskolai partik for-

májában. Ebbõl is látjuk a keresztyén ifjúsági rendezvények, kon-
ferenciák jelentõségét. Hívõ fiatalok testvéri körben, érdeklõdõ 

fiatalok pedig Isten népének életébe beletekintve, Isten Igéjének 
közelében tölthetnek áldott idõt. Ilyen alkalom volt az õsszel a 

miskolci ifjúsági konferencia, ami évek óta jelent bátorítást 
magyarországi és erdélyi fiatalok számára.

sztergomi testvérünk írása nem ad kész válaszokat. Kérdéseket vet fel, amelyek Evégiggondolása közelebb visz a megoldáshoz, buzdít és cselekvésre késztet. Az írás 
formája elsõre talán meghökkentõ. A kérdésekre az író azzal a közösséggel együtt kereste 
a válaszokat, amelyhez õ maga is tartozik. Érdemes saját közösségeink életét is 

megvizsgálni az Úr elõtt ennek fényében. Hisszük, hogy Isten akarata új közösségek 
létrejötte és a meglévõ gyülekezetek fejlõdése hitben, szeretetben, közösségi életben. 

Ne felejtsük el: Isten háza és népe vagyunk. (Ezúton ajánljuk az olvasó figyelmébe a 
folyóirat 2001. augusztusi számában, az 5. oldalon megjelent rajzot: „A ház 

szerkezete” – .pdf formátumban e-mailben kérhetõ. Aki pedig a korábbi szá-
mokból igényel, megteheti az impresszumban található címen elektronikusan 

vagy postai úton.)
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ilyen a vonzó gyülekezet? Biztosan olyan, ahol népszerû elõadók beszélnek, ahol Mpopuláris zenét hallhatunk, vagy sokszínû programok várják a betévedõt. Kinek 
mi jut eszébe errõl. Ma, amikor a hitélet sokszor különálló kultúraként jelenik meg a 
világban, sokakban vetõdik föl a kérdés, hogy az emberiséget a gyülekezettõl elválasztó 
kulturális szakadékot valahogy át kellene hidalni, ha el szeretnénk érni a nem hívõket az 
evangéliummal. Ezért igyekeznek vonzóvá tenni a gyülekezetet a külsõ formák 
átalakításával. Ez a cikk nem errõl szól. Az író sokkal inkább a tartalmi kérdésekre 
koncentrál. Azt igyekszik bemutatni, hogy az Ige mit mond arról, hogy milyen a vonzó 
gyülekezet Isten, a testvérek és a nem hívõk szempontjából.

ilyen az a zene, ami Isten szerint való? MEgyszerûbben mondva: mikor tetszik neki a 
mi zenénk? Van erre pontos meghatározás? A 

zene része volt az életnek a régi idõktõl fogva, és 
sokat változott az évszázadok folyamán. 

Nagyok a különbségek a stílusok között. 
Néha könnyen mondunk véleményt – a 

sajátunkat, de tudjuk-e valóban, mit 
gondol Isten?
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A                            gyülekezet ismertetõjegyei

Ezt tudnia kell minden egyes hívõnek, aki egy helyi gyülekezethez tartozik. Ez a feladat egész embert kíván. A „gyülekezeti 
keresztyén élet” és a „hétköznapi keresztyén élet” nem választható szét. Ha minden keresztyén – egy gyülekezet tagjaként – 
úgy élne, hogy életét teljesen Jézus Krisztusnak adná át, akkor gyülekezeteink vonzók lennének Isten számára, a testvérek 
számára és a hitetlenek számára is.

Mindent egybevéve kijelenthetjük, hogy semmi sem vonzóbb Isten Gyülekezeténél. Krisztus szerette a Gyülekezetet. A Gyülekezetet 
mint menyasszonyt választotta ki, és tette Önmaga számára alkalmassá (Efézus 5,5-27). A késõbbiekben Krisztus Testérõl (a 
Gyülekezetrõl) nem csak úgy általánosságban lesz szó, hanem egy olyan gyülekezetrõl, amelyhez szorosan én is hozzátartozom. Egy 
olyan gyülekezetrõl, amelyért én is felelõs vagyok, és amelyben Istentõl kapott adományaimat hasznosíthatom. Végül is csak itt 
ismerhetem fel, hogy a gyülekezet vonzó-e vagy sem. És itt nemcsak a gyülekezeti összejövetelekrõl van szó, hanem a mindennapi 
együttélésrõl is.

Mit jelent a VONZÓ kifejezés?

Egy számítógépes szinonima szótár szerint a szó jelentése: „attraktív”, „sokszínû”, „megnyerõ”, „kiváló”, „reményteljes”. Elsõ 
pillantásra talán úgy tûnik, hogy ezek a jelzõk nem alkalmasak a gyülekezet jellemzésére. A kérdésfeltevés: lehet-e vonzó egy 
gyülekezet? – máris jelentõséget nyer, ha abból indulunk ki, hogy a gyülekezet vonzó jellegét olyan személyek ítélik meg, akik ebben 
személyesen is érintve vannak. A gyülekezet elsõsorban nem földi célokat tölt be. A gyülekezet Istentõl származik és Istennek 
rendeltetett.

Mit jelent az ISMERTETÕJEGY kifejezés?

Az ismertetõjegy arra való, hogy egy dolognak vagy egy személynek a jellemzõjét bemutassa.

Miért fontos, hogy egy gyülekezet vonzó legyen?

Már a teremtés elejétõl fogva felismerhetõ, hogy Isten az emberek között szeretne lakozni. Ehhez Õ újból és újból feltételeket 
teremtett. A gyülekezet Istennek egy egészen különleges alkotása. Az elgondolás az örökkévalóságba nyúlik vissza. Az Istentõl 
elszakadt emberek Jézus Krisztus kereszthalála által örök életet nyertek. Ezek a megváltott emberek a bennük lakozó Szent Szellem 
által pecsételtettek el. Így lehetõvé vált, hogy Isten az Õ gyülekezetében lakozzon. Isten az Õ házában, templomában (2Kor 6,16) 
szeretné jól érezni magát. Ezért olyan fontos, hogy egy gyülekezet Isten számára vonzó legyen. 

Isten szeretné a középpontban látni magát

Isten gyülekezetének – ennek a szellemi alkotásnak – láthatóvá kell lennie. Ehhez Isten az Õ tanítványainak néhány útmutatást adott, 
amelyeket az újszövetségi levelekben találhatunk. A legelsõ és legvilágosabb útmutatás lényegét tekintve abból áll, hogy a hívõk ezért 
jöjjenek össze. Az egész angyalvilág csodálhatja Isten bölcsességét a gyülekezetben. Nemhiába hívja fel a figyelmet az Ige arra, hogy ne 
hanyagoljuk el a gyülekezeti alkalmainkon való részvételt. Ezek az összejövetelek azért is fontosak, hogy a testvérek saját életükre nézve 
konkrét segítségben részesüljenek (épüljenek). Ez a hitben, az életben, az Isten felé fordulásban megnyilvánuló fejlõdés elsõsorban a 
gyülekezeti alkalmakon valósulhat meg, ahol a szellemi ajándékok érvényesülhetnek. Így lesz nyilvánvaló Jézus Krisztussal – a 
gyülekezet középpontjával – és az egymással való közösség is. Ez a közösség és egymás segítése azonban nem csak a gyülekezeti 
alkalmakra korlátozódik. Ezért fontos, hogy egy közösség – azok számára, akik hozzá tartoznak – vonzó legyen. A testvéreknek 
segítséget kell kapniuk az életre, és ezt közösen kell megélniük.

Azok mellett, akik Isten gyülekezetéhez tartoznak, van egy olyan csoport is, akiket az Ige „kívülállók”-nak nevez. Ezek az emberek 
nem ismerik a MEGTÉRÉST (az akarat megváltozását, az elsõ lépést Isten felé), a BÛNBÁNATOT (az értelem megváltozását, a 
gondolatok Isten felé irányultságát) és a MEGBÁNÁST (a bûnre való érzékenységet Isten elõtt). Õk kívül állnak, nem tartoznak Isten 
áldásának hatósugarába. A gyülekezet feladata, hogy ezek az emberek Jézus Krisztus evangéliumát meghallhassák. Ezért fontos, hogy 
azoknak, akik az igazságot és az élet értelmét keresik, egy gyülekezet megnyerõ legyen. Fel kell kelteni a hitetlenek érdeklõdését, és Isten 
világosságára kell õket segíteni.

Milyen egy vonzó gyülekezet ISTEN szempontjából?

Egy gyülekezet akkor vonzó Isten számára, ha ott olyan hívõk jönnek össze, akik e világ 
hamisságától elszakadva élnek. Ilyen emberek között akar Isten lakozni (2Kor 6,14-16).

SOKSZÍNÛ

Isten bölcsessége a gyülekezetben ismerhetõ meg. Ez egy olyan véget nem érõ téma, amely 
tanulmányozóját újból és újból csodálatra készteti (Ef 3,10).

MEGNYERÕ

Isten akkor érzi magát megbecsülve, ha a gyülekezetben lévõ 
emberek teljesen átadják magukat Neki, és az elsõ helyet Jézus 
Krisztusnak engedik át az életükben (2Kor 8,5). Isten örül a 
jókedvû adakozónak is, aki önmagához és javaihoz helyesen 
viszonyul (2Kor 9,7).

KIVÁLÓ                                                                                                  

Istennek az a kívánsága, hogy a gyülekezet tagjai feddhetetlenül 
és bûn nélkül éljenek. Maga Jézus Krisztus mindent megtett 
azért, hogy Isten elõtt a gyülekezet ilyen kiváló legyen (Fil 1,9-11).

REMÉNYTELJES

Jézus Krisztus keresztet szenvedett az elõtte álló örömért. Ennek 
az örömnek az egyik része Isten gyülekezete, amely az Õ tette által 
jöhetett létre (Zsid 12,2). Isten gyülekezetének, a hívõknek olyan 
reménységük van, amely messze túlmutat a halálon. Isten a 
gyülekezet által mutatja be átfogó üdvtervét (1Kor 15,53).

Milyen egy vonzó gyülekezet
a TESTVÉREK szempontjából?

Egy gyülekezet a testvérek számára akkor vonzó, ha ott olyan 
keresztyének jönnek össze, akik megtértek, az Urat szolgálják, 
és várják az Úr Jézus visszajövetelét (1Tesz 1,8-10).

SOKSZÍNÛ

Isten úgy rendelkezett, hogy az összejövetelekre minden testvér 
valamit hozzon magával (1Kor 4,26). Azáltal, hogy a különbözõ 
adományainkat a gyülekezetben és azon kívül is  
kamatoztathatjuk, a gyülekezet sokszínû lesz, és az egyes igények 
széleskörû ellátása is megvalósulhat.

MEGNYERÕ

Lényeges jellemvonás az is, hogy hogyan viszonyulunk 
egymáshoz. A kötekedés nem tartozik a gyülekezethez (1Kor 
11,16). Inkább az egymás felé, a testvérek felé irányuló 
jócselekedet kell, hogy jellemezze a gyülekezetet (Gal 6,10). 
Tartsuk a másikat különbnek magunktól (Fil 2,2-4), és 
kedveskedjünk egymásnak (Róm 15,2).

A vonzó kifejezés elég meghökkentõen hangzik. Lehet egyáltalán egy gyülekezet vonzó, ha a 
Bibliához igazodónak mondja magát? Vonzónak lenni nem azonos-e azzal, hogy a gyülekezet 

emberekhez, netán a világhoz igazodik? Mielõtt ezzel a témával foglalkoznánk, néhány fogalmat 
tisztáznunk kell.

Mit jelent a GYÜLEKEZET kifejezés?

KIVÁLÓ

Egy gyülekezet akkor vonzó a testvérek számára, ha az ott lévõ 
embereket a tiszta szívbõl jövõ és képmutatás nélküli szeretet 
jellemzi (1Tim 1,5).

REMÉNYTELJES

Egy közös cél egyesíti és motiválja a testvéreket (Fil 3,14). Isten 
megjutalmazza az egyes dolgokért való fáradozásokat, a 
gyülekezetért és a gyülekezettel együtt végzett tevékenységet 
(1Kor 3,14).

Milyen egy vonzó gyülekezet
a NEM HÍVÕK szempontjából?

Az Isten nélkül élõ emberek a gyülekezetben megtudhatják az 
önmagukról szóló igazságot, és felismerhetik Isten valóságos 
voltát (1Kor 14,24-25).

SOKSZÍNÛ

A nem hívõknek az igazságot kell hallaniuk! A hívõk felelõsek 
azért, hogy mindenki felé megtalálják a mondanivaló helyes 
átadásának módját (Kol 4,5-6).

MEGNYERÕ

A gyülekezetnek lehetõsége van arra, hogy a világ megszokott 
cselekedeteivel szembeállítsa „a rosszat jóval gyõzd meg” 
alapelvet (Róm 12,20-21). 

KIVÁLÓ

A nem hívõk felé az egyén és a gyülekezet életét is egy tisz-
tességes, becsületes kapcsolatnak kell jellemeznie (1Tesz 4,9-
12). Amennyire lehetséges, éljünk békében embertársainkkal 
(Róm 12,18)! Az ilyen élet nyomokat hagy a hitetlenekben, és 
növeli egy gyülekezet vonzását.

REMÉNYTELJES

A legtöbb hitetlen nincs annak tudatában, hogy a gyülekezeti 
alkalmak látogatása során – ha ott az igehirdetés Isten Igéjén 
alapszik – milyen nagyszerû lehetõsége van arra, hogy az élõ 
Istenben való hitre eljusson (Róm 10,17).

NAGYSZERÛ FELADAT ÉS EGYBEN NAGY KIHIVÁS IS ISTEN GYÜLEKEZETÉNEK BEMUTATÁSA

Olyan 5 kötetbõl álló sorozat negyedik kötetét tanulmányozhatja az olvasó, amely nagy segítséget nyújt 
a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében. A szerzõk nagy gondot fordítottak 
arra, hogy egyszerûen és érthetõen fejezzék ki azokat a bibliai fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
keresztyének számára. A könyv nemcsak elméleti ismeretek megszerzését, hanem rendszeres tanulmá-
nyozással a mindennapok gyakorlatát is segíti. Nagy elõnye a munkafüzet jellege, mert a leckékhez 
kapcsolódó kérdések megválaszolása tényleges tanulmányozásra ösztönöz. Egyéni tanulmányozáson 
túl, ajánljuk kiscsoportos foglalkozásra is. A sorozat 5. kötete kiadás alatt van.

KönyvajánlóKönyvajánló
O. J. Gibson

A KERESZTYÉN HIT TANULMÁNYOZÁSA 4.
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

Következõ számKövetkezõ szám
Újszövetségi gyülekezetek: Fönícia
A hívõ ember szabadsága
Milyen zenét szeret Isten? (2.)

Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek

A. R. vonzó
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A                            gyülekezet ismertetõjegyei

Ezt tudnia kell minden egyes hívõnek, aki egy helyi gyülekezethez tartozik. Ez a feladat egész embert kíván. A „gyülekezeti 
keresztyén élet” és a „hétköznapi keresztyén élet” nem választható szét. Ha minden keresztyén – egy gyülekezet tagjaként – 
úgy élne, hogy életét teljesen Jézus Krisztusnak adná át, akkor gyülekezeteink vonzók lennének Isten számára, a testvérek 
számára és a hitetlenek számára is.

Mindent egybevéve kijelenthetjük, hogy semmi sem vonzóbb Isten Gyülekezeténél. Krisztus szerette a Gyülekezetet. A Gyülekezetet 
mint menyasszonyt választotta ki, és tette Önmaga számára alkalmassá (Efézus 5,5-27). A késõbbiekben Krisztus Testérõl (a 
Gyülekezetrõl) nem csak úgy általánosságban lesz szó, hanem egy olyan gyülekezetrõl, amelyhez szorosan én is hozzátartozom. Egy 
olyan gyülekezetrõl, amelyért én is felelõs vagyok, és amelyben Istentõl kapott adományaimat hasznosíthatom. Végül is csak itt 
ismerhetem fel, hogy a gyülekezet vonzó-e vagy sem. És itt nemcsak a gyülekezeti összejövetelekrõl van szó, hanem a mindennapi 
együttélésrõl is.

Mit jelent a VONZÓ kifejezés?

Egy számítógépes szinonima szótár szerint a szó jelentése: „attraktív”, „sokszínû”, „megnyerõ”, „kiváló”, „reményteljes”. Elsõ 
pillantásra talán úgy tûnik, hogy ezek a jelzõk nem alkalmasak a gyülekezet jellemzésére. A kérdésfeltevés: lehet-e vonzó egy 
gyülekezet? – máris jelentõséget nyer, ha abból indulunk ki, hogy a gyülekezet vonzó jellegét olyan személyek ítélik meg, akik ebben 
személyesen is érintve vannak. A gyülekezet elsõsorban nem földi célokat tölt be. A gyülekezet Istentõl származik és Istennek 
rendeltetett.

Mit jelent az ISMERTETÕJEGY kifejezés?

Az ismertetõjegy arra való, hogy egy dolognak vagy egy személynek a jellemzõjét bemutassa.

Miért fontos, hogy egy gyülekezet vonzó legyen?

Már a teremtés elejétõl fogva felismerhetõ, hogy Isten az emberek között szeretne lakozni. Ehhez Õ újból és újból feltételeket 
teremtett. A gyülekezet Istennek egy egészen különleges alkotása. Az elgondolás az örökkévalóságba nyúlik vissza. Az Istentõl 
elszakadt emberek Jézus Krisztus kereszthalála által örök életet nyertek. Ezek a megváltott emberek a bennük lakozó Szent Szellem 
által pecsételtettek el. Így lehetõvé vált, hogy Isten az Õ gyülekezetében lakozzon. Isten az Õ házában, templomában (2Kor 6,16) 
szeretné jól érezni magát. Ezért olyan fontos, hogy egy gyülekezet Isten számára vonzó legyen. 

Isten szeretné a középpontban látni magát

Isten gyülekezetének – ennek a szellemi alkotásnak – láthatóvá kell lennie. Ehhez Isten az Õ tanítványainak néhány útmutatást adott, 
amelyeket az újszövetségi levelekben találhatunk. A legelsõ és legvilágosabb útmutatás lényegét tekintve abból áll, hogy a hívõk ezért 
jöjjenek össze. Az egész angyalvilág csodálhatja Isten bölcsességét a gyülekezetben. Nemhiába hívja fel a figyelmet az Ige arra, hogy ne 
hanyagoljuk el a gyülekezeti alkalmainkon való részvételt. Ezek az összejövetelek azért is fontosak, hogy a testvérek saját életükre nézve 
konkrét segítségben részesüljenek (épüljenek). Ez a hitben, az életben, az Isten felé fordulásban megnyilvánuló fejlõdés elsõsorban a 
gyülekezeti alkalmakon valósulhat meg, ahol a szellemi ajándékok érvényesülhetnek. Így lesz nyilvánvaló Jézus Krisztussal – a 
gyülekezet középpontjával – és az egymással való közösség is. Ez a közösség és egymás segítése azonban nem csak a gyülekezeti 
alkalmakra korlátozódik. Ezért fontos, hogy egy közösség – azok számára, akik hozzá tartoznak – vonzó legyen. A testvéreknek 
segítséget kell kapniuk az életre, és ezt közösen kell megélniük.

Azok mellett, akik Isten gyülekezetéhez tartoznak, van egy olyan csoport is, akiket az Ige „kívülállók”-nak nevez. Ezek az emberek 
nem ismerik a MEGTÉRÉST (az akarat megváltozását, az elsõ lépést Isten felé), a BÛNBÁNATOT (az értelem megváltozását, a 
gondolatok Isten felé irányultságát) és a MEGBÁNÁST (a bûnre való érzékenységet Isten elõtt). Õk kívül állnak, nem tartoznak Isten 
áldásának hatósugarába. A gyülekezet feladata, hogy ezek az emberek Jézus Krisztus evangéliumát meghallhassák. Ezért fontos, hogy 
azoknak, akik az igazságot és az élet értelmét keresik, egy gyülekezet megnyerõ legyen. Fel kell kelteni a hitetlenek érdeklõdését, és Isten 
világosságára kell õket segíteni.

Milyen egy vonzó gyülekezet ISTEN szempontjából?

Egy gyülekezet akkor vonzó Isten számára, ha ott olyan hívõk jönnek össze, akik e világ 
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KönyvajánlóKönyvajánló
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MiskolcMiskolc
Október elején zárult a Miskolci Keresz-
tyén Testvérgyülekezetben a Bibliaiskolai 
Tanfolyam elsõ 2 hetes kurzusa. Az elõ-
adó Wayne Thompson volt, a téma 
pedig a keresztyén hit alapjai.

Roger BrindRoger Brind
testvér a Llandaff North-i (Cardiff, Wales, 
UK) testvérgyülekezet egyik elõljárója és 
igehirdetõje december elején gyülekezete-
ket látogatott az országban. Miskolcon, 
Bódvaszilason, Egerben és a budapesti Ó 
utcai gyülekezetben hirdette az Igét.

KIFIKIFI
Ismét egész hétvégés túrát tervez a Ke-
resztyén Fiatalok Társasága. December 
28-30. között Bujákra (Nógrád megye) ki-
rándulnak. Az áhitatok témája: Öröm – 
amit csak Isten adhat. Bõvebb informá-
ció: Boldizsár Attila (06-20-8864000).

Bibliaiskola DömösönBibliaiskola Dömösön
Jó pap holtáig tanul – de a jó keresztyén is. A Biblia Centrum alapcélkitûzései között már 
a kezdetek óta hangsúlyos szerepet kap a képzés. Ez eddig fõleg bibliatanulmányi 
programok segítségével valósult meg. Ugyanakkor egyre inkább érezzük a rendszerezett, 
minõségi képzés szükségét. Ennek megfelelõen egy bibliaiskolát szeretnénk létrehozni. 
Többszöri egyeztetés után december elején egy döntõ jelentõségû találkozón sikerült 
lerakni az alapokat. A leendõ bibliaiskola nemzetközi jellegû lesz – már a megvalósítási 
fázisban is brit és német testvérekkel dolgozunk együtt, de ennek a kapcsolatrendszernek 
a terjesztése is szem elõtt van. A jelen kihívásoknak megfelelõen nem egy bentlakásos 
iskolát tervezünk. A heti és hétvégi rendezvényeket kiegészíti majd a távoktatás Inter-
neten keresztül. Így munka vagy iskola mellett is el lehet majd végezni a két részre osztott, 
összesen négyéves iskolát. Reményeink szerint kb. egy éven belül tudunk elvégezni 
minden olyan szervezési és infrastrukturális feladatot, amely a kezdéshez elengedhe-
tetlenül szükséges. Hisszük, 
hogy ezzel nem csupán nemzet-
közi, kiváló szakemberekkel 
fenntartott kapcsolatainkat 
tudjuk hasznosabban össze-
fogni, hanem reméljük, hogy – 
fõleg – a magyar testvérgyüle-
kezeteknek határon innen és túl 
tudunk lényegi segítséget nyúj-
tani feladataik elvégzésében.

Nagy Ernõ

Azért bátorkodtam ezt a kis beszámolót közzétenni, mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak jó lenne arról hal-
lani, hogy különbözõ helyeken, városokban és falvakban egy-egy új gyülekezet plántálását szeretnék testvérek elkez-
deni. Imádkozzatok ezért! Valamint azért, hogy gyülekezeteinkben olyan missziós lelkület alakuljon ki, mint az antió-
khiai gyülekezetben volt, és mi is elmondhassuk Pállal együtt a következõket: „De én mindezekkel nem gondolok, sõt 
még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért 
kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról” Csel 20,24). (

Mészáros Attila, Esztergom

Gyümölcstermõ életünk megalapozása

Meglévõ közösségünk helyzetfelmérése

Szellemi helyzet:

1. Szemmel láthatóan munkálkodik-e a Szent Szellem közöttünk?

2. Munkálkodásának mely jelei láthatók?

3. Öröm?

4. A felfedezés öröme?

5. Munkálkodásának mik az akadályai?

6. Általában a hívők szellemi növekedésének mely jelei ismerhetők fel?

7. Tapasztaljuk-e az imaóráinkon elhangzott imádságok rendszeres imameghallgatását?

8. Buzgók vagyunk-e az imádkozásban?

Felelõs vezetés:

1. Vannak-e céljaink?

2. Van-e tiszta látásunk arra vonatkozólag, hogy milyen irányban vezeti Isten gyülekezetünket?

3. A hatékony vezetésnek a vezetőben rejlő akadályai:

Ø hiányos látás

Ø hiányos odaadás és áldozatkészség

Ø túlzott munkahelyi elfoglaltság

Ø bármilyen változással szembeni negatív magatartás
4. Mennyi időt szentelünk az imádságra és a tervezésre, amikor találkozunk?

5. Milyen konkrét lépéseket teszünk, hogy Isten nyáját gondozzuk?

6. Meglátogatjuk-e a testvéreket?

7. Észrevesszük-e szükségüket?

8. Elvárhatnak-e ennek a gyülekezetnek a szentjei egy konkrét szolgálatra való felkészítést?

9. Milyen konkrét példákat tudunk felhozni?

Hatékony evangelizáció:

1. Mire vállalkoztunk?

2. Hatékony volt-e?

3. Hány hívő (a felelősök is) evangelizál rendszeresen?

4. Hányan jönnek új kapcsolatok útján havonta az általunk rendezett alkalmakra?

5. Milyen hatékony az utómunkánk ezek felé a kapcsolatok felé?

6. Hitre jutnak-e rendszeresen emberek?

7. Mik az akadályok?

8. Egyszerű-e az újonnan megtérteknek a gyülekezetünkbe beépülniük?

A gyülekezet összejövetelei:

1. Mely szükségletek nem elégülnek ki a jelenlegi tevékenységünk révén?

2. Tudunk-e ezen változtatni?

3. Melyek azok az összejövetelek, amelyeket nem szívesen látogat sok testvér? Mi ennek az oka?

4. Dicsőíti-e a mi közös imádatunk az Urat?

5. Megélnek-e élő találkozást a testvérek az Úrral?

6. Melyek azok a hiányok, amelyek felismerhetők?

7. Hogyan tudjuk azokat kiküszöbölni?

Praktikus meggondolások:

1. Hátráltatja-e valamilyen anyagi nehézség a munka előremenetelét?

2. Megfelelőek-e helyiségeink ahhoz, hogy feladatunkat ellássák? Ez akadályozza-e a munkát?

Témák, amelyeken elgondolkoztunk:

1. Az evangélium, amelyet hirdetnünk kell.

2. Felkészülés az újonnan megtértek hitéletének felépítésére.

3. Gyülekezeteink biblikus fejlődése.

4. Ahogyan mindezt láthatjuk az Apostolok cselekedeteiből.

5. Felkészülés a minőségi vezetésre.

A következõ kérdésekre szerettünk volna választ kapni:

1. Miért létezik a gyülekezet a világban?

2. Miért íródott az Apostolok cselekedetei című könyv?

3. Milyen a bibliahű gyülekezet?

4. A gyülekezet küldetése a missziói parancs fényében.

5. Hogyan készülhetünk fel új gyülekezetek plántálására?

6. A minőségi vezetés megalapozása és kiteljesedése.
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6. A minőségi vezetés megalapozása és kiteljesedése.
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Kedves Testvérek!

Isten iránti hálaadással tudok beszámolni a mögöttünk lévõ hétvégérõl. Az 
Úr gazdagon kiárasztotta áldását, és a hétvégénk minden tekintetben 
várakozáson felüli volt. Rengeteg mindent kéne leírnom ahhoz, hogy elõzõ 
mondatomat teljesen át tudjátok érezni. Tömören csupán annyit mondok, 
hogy Istenünk jelenlétét, támogatását és a testvérek szolgálókészségét 
tapasztaltuk, amelynek eredményeként sok fiatal tudott Isten Igéje után 

vágyakozva, fegyelmezetten együtt lenni. 
Reményünk, hogy az itt lévõ fiatalok pozitív 
élménnyel és nem utolsó sorban hitükben épülve 
térhettek haza.

Néhány részlet:
Ahogy már említettem, 21 településrõl 160-170 
fiatal volt együtt Magyarországról és Erdélybõl.
Téma: Alapelvek Jézus ifjúkorából
(Lukács 2:51-52)
Igehirdetõ: Gabe Rivera (USA)
Jelenleg Belényesben (Erdély) él és szolgál.

Köszönjük szépen mindazoknak, akik 
imádságban hordozták ezen alkalmunkat és 

bármilyen módon támogatták.

Ha az Úr megsegít és élünk, 2007. november 2-4. szeretnénk a 
következõ Miskolci Ifjúsági Konferenciát megrendezni.

Szeretettel és köszönettel:
Nagy Ágoston

Miskolc

Tolmács: Madarász Tamás

Gabe Rivera

Kedves Olvasó!

A Bibliai Felfedezõ levelezõ formában
mûködõ, 3 éves bibliaismereti program, amely
bármely korosztálynak, gyermekeknek és felnõtteknek is szól. 2006 januárjában indult Magyarországon és 
Erdélyben. Bárki, bármikor bekapcsolódhat, és ingyenesen használhatja a füzeteket. December hónapban 
gazdaságilag külön vált a két munka (Erdély és Magyarország). Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik imádságban hordozták vagy adományaikkal támogatták ezt szolgálatot, amely 
nagyszerû lehetõség Isten Igéjének a terjesztésére és megismertetésére. Az elmúlt idõszakban a program 
finanszírozása  bizonytalanná vált. Novemberben és decemberben igényeknek megfelelõen 250-250 
példányban történt a nyomtatás. Kérjük, ha teheti, támogassa a programot a Biblia Centrum 
Alapítványon keresztül. A támogatás az adóból levonható, kérésre adóvisszaigazolást küldünk.

Bankszámla számunk: 11711041-20864958 Biblia Centrum Alapítvány
Bibliai Felfedezõ 1115 Budapest, Bartók Béla út 79. Tel: 06-33-470 364

Áldott, békés új esztendõt kívánva!

Dorka Csilla

Az elsõ válasz a legismertebb és a legnépszerûbb. Isten azt a zenét szereti, amit én 
szeretek. Sok keresztyén biztos benne, hogy ez az egyedüli helyes válasz. Nem vagyok errõl 
meggyõzõdve, mert ez azt jelentené, hogy Isten meghasonlott önmagával. Az emberek 
zenei ízlése nagyon sokféle. A bûnnek az a természete, hogy magamat a valóság közép-
pontjává tegyem. Miután bûnös vagyok, ezt teszem. Ezért állítom, hogy Istennek biztos az az 
ízlése, mint az enyém, hiszen én tudom jól megítélni a dolgokat. Ez a válasz a bûnnek a követ-
kezménye és romboló, ellentétben áll az alázatossággal. Az Úr Jézus követõinek alázatosak-
nak kell lenniük.

A második válasz már jobban hangzik: Nem tudom, milyen zenét szeret Isten. Az Írás nem 
beszél errõl a témáról túl sokat. Ezért vizsgáljuk meg ezt a kérdést részletesebben.

Ha tehát a kérdést feltesszük, milyen zenét szeret Isten, akkor meg kell elõször határozni, hogy 
mirõl is beszélünk. Mi a zene?

Szeretném a zenét a következõképen meghatározni: a zene hangokból áll, amelyet emberek 
rendeznek el. Ez egy nagyon tág meghatározás, egy nagy kör, amibe sok minden belefér. De nem fér 
bele minden. Nem fér bele a madarak éneke és a szél zúgása a fák levelei között vagy a patak 
csobogása. Nem fér bele a rendezetlen zörej vagy véletlenül keletkezõ hangok. Szeretnék egy példát 
adni. Svájcban egy ideig egy kis faházban, egy ún. „Chalet”-ban laktunk. Lépcsõk visznek fel oda. Ha 
reggel felkelek, megcsúszom és legurulok a lépcsõkön, akkor megütöm magam. Ez zörejt okoz, nem 
zenét. Ha egy színdarabot rendeznék és szeretnék egy hangsávot készíteni valakirõl, aki éppen leesik a 
lépcsõn, akkor elõveszem a magnót, és szándékosan legurulok a lépcsõn. Ha felveszem a hangot, akkor ez 
zene. Ez hang, amelyet egy ember rendezett. Ez persze más, mint Mozart, de mi egy általános meg-
határozást kerestünk.

Nagyon nehéz zenérõl beszélni, mert a zene egy elvont, absztrakt valami. Minden más mûvészeti ág 
elemeinek van mondanivalója és asszociációja. A vörös szín, egy kör vagy egy négyszög, egy három-
dimenziós tárgy, sõt még egy betû egy szóban is jelentõsséggel bír. De az „A-dúr” nem jelent semmit. Ez egy 
absztrakt fogalom. Nehéz a zene jelentõségét rögtön felismerni. Ezért érint minket olyan mélyen a tudat alatti 
bensõnkben. Ezért dúlja fel érzéseinket a zene. Ezért is nehéz a zenérõl beszélni. A zene összeköttetésben áll sok 
más dologgal is. A zenét összeköttetésbe lehet hozni egy országgal, egy nemzettel, egy iskolával, egy társadalmi 
osztállyal, egy korszakkal vagy egy évszakkal. A képzettársítás befolyással van a zene jelentõségére. Ez nagyon 
fontos számunkra!

A reformáció alatt a templomok tele voltak szobrokkal. A reformátoroknak gondot okoztak ezek a szobrok a 
képzettársításuk miatt, mint pl. a Mária-imádat, a bálványimádás, a római behatás stb. A szobrok maguk 
közömbös tárgyak, mûvészi alkotások voltak, többségük nagyon szép. A reformáció alatt azok, akik ezeket csinálták 
és akik pénzt adtak értük, saját kezükkel rombolták le és törték össze ezeket a szobrokat. Jó lett volna, ha ezeket egy 
raktárba helyezték volna, és ma egy múzeumban megtekinthetnénk. Ma ezek a szobrok veszélytelenek lennének, nem 
váltanának ki képzettársítást. A reformáció alatt más volt a jelentõségük. Ugyanez történhet meg a zenével is. A 
Budapesti Vonósnégyes muzsikája vagy Smetana zenéje „ártatlan”, hacsak nem élünk a Harmadik Birodalomban a II. 
világháború alatt. Tudniillik a zene sok esetben nacionalista. Ha valaki 1940-ben Prágában vagy Budapesten élt, akkor 
Smetana vagy Berlioz zenéje nemzeti lett, és forradalminak számított volna. A zenének nagy ereje van. Miért? A helyzet, a 
történelmi pillanat miatt. A zenét mindig összefüggésében kell megértenünk. A zene lehet egy bizonyos idõpontban nagy 
erejû, egy más idõben kimondottan unalmas. A zene mindig része egy adott helyzetnek.

Milyen zenét szeret Isten?
(1. rész)

(folytatjuk)

Megjelent a Vetés és Aratás idei utolsó száma. A fenti témához kapcsolódóan olvashatjuk a 
Keresztyén énekek és énekírók sorozat 5. cikkét, mely a „Jézus szent név, el nem halkul...” címû 
ének szerzõjérõl, eredetérõl szól. A Vetés és Aratás már a 44. évfolyamban jár, mégis vannak 
sokan, akik nem ismerik. Mutassuk meg ismerõseinknek, barátainknak, munkatársainknak. 
Nem hívõk és hívõ keresztyének egyaránt meríthetnek belõle biztatást, hitet, reménységet, és 
legfõképpen olvashatják az evangélium üzenetét. Néhány cikk címe a legutóbbi számból: Csak 
a kegyelem! – Bibliai zoológia: A méh – Gyökérkérdés: keserûség után áldás vagy valami más? – 
Az egység – Ha a világ betör a gyülekezetbe – Európa beteg! – A legnagyobb orvos – Mennyire 
értékelnek téged?

Vetés és Aratás - megrendelés: 1066 Budapest, Ó utca 16. - rendeles@vetesesaratas.hu

A cikk

Ellis Potter
2000. októberi,

Pozsonyban
elhangzott

elõadása
alapján

készült, és
négy részben

közöljük.
A

szerzõ a
bázeli
angol

nyelvû
gyülekezet

vezetõ
testvére.

...szellemi dallamokkal,
énekekkel és dalokkal

beszéljetek egymásnak,
szívetekkel daloljatok

és zengjetek
az Úrnak...

Ef 5,19
(Csia fordítás)
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Áldott, békés új esztendõt kívánva!

Dorka Csilla

Az elsõ válasz a legismertebb és a legnépszerûbb. Isten azt a zenét szereti, amit én 
szeretek. Sok keresztyén biztos benne, hogy ez az egyedüli helyes válasz. Nem vagyok errõl 
meggyõzõdve, mert ez azt jelentené, hogy Isten meghasonlott önmagával. Az emberek 
zenei ízlése nagyon sokféle. A bûnnek az a természete, hogy magamat a valóság közép-
pontjává tegyem. Miután bûnös vagyok, ezt teszem. Ezért állítom, hogy Istennek biztos az az 
ízlése, mint az enyém, hiszen én tudom jól megítélni a dolgokat. Ez a válasz a bûnnek a követ-
kezménye és romboló, ellentétben áll az alázatossággal. Az Úr Jézus követõinek alázatosak-
nak kell lenniük.

A második válasz már jobban hangzik: Nem tudom, milyen zenét szeret Isten. Az Írás nem 
beszél errõl a témáról túl sokat. Ezért vizsgáljuk meg ezt a kérdést részletesebben.

Ha tehát a kérdést feltesszük, milyen zenét szeret Isten, akkor meg kell elõször határozni, hogy 
mirõl is beszélünk. Mi a zene?

Szeretném a zenét a következõképen meghatározni: a zene hangokból áll, amelyet emberek 
rendeznek el. Ez egy nagyon tág meghatározás, egy nagy kör, amibe sok minden belefér. De nem fér 
bele minden. Nem fér bele a madarak éneke és a szél zúgása a fák levelei között vagy a patak 
csobogása. Nem fér bele a rendezetlen zörej vagy véletlenül keletkezõ hangok. Szeretnék egy példát 
adni. Svájcban egy ideig egy kis faházban, egy ún. „Chalet”-ban laktunk. Lépcsõk visznek fel oda. Ha 
reggel felkelek, megcsúszom és legurulok a lépcsõkön, akkor megütöm magam. Ez zörejt okoz, nem 
zenét. Ha egy színdarabot rendeznék és szeretnék egy hangsávot készíteni valakirõl, aki éppen leesik a 
lépcsõn, akkor elõveszem a magnót, és szándékosan legurulok a lépcsõn. Ha felveszem a hangot, akkor ez 
zene. Ez hang, amelyet egy ember rendezett. Ez persze más, mint Mozart, de mi egy általános meg-
határozást kerestünk.

Nagyon nehéz zenérõl beszélni, mert a zene egy elvont, absztrakt valami. Minden más mûvészeti ág 
elemeinek van mondanivalója és asszociációja. A vörös szín, egy kör vagy egy négyszög, egy három-
dimenziós tárgy, sõt még egy betû egy szóban is jelentõsséggel bír. De az „A-dúr” nem jelent semmit. Ez egy 
absztrakt fogalom. Nehéz a zene jelentõségét rögtön felismerni. Ezért érint minket olyan mélyen a tudat alatti 
bensõnkben. Ezért dúlja fel érzéseinket a zene. Ezért is nehéz a zenérõl beszélni. A zene összeköttetésben áll sok 
más dologgal is. A zenét összeköttetésbe lehet hozni egy országgal, egy nemzettel, egy iskolával, egy társadalmi 
osztállyal, egy korszakkal vagy egy évszakkal. A képzettársítás befolyással van a zene jelentõségére. Ez nagyon 
fontos számunkra!

A reformáció alatt a templomok tele voltak szobrokkal. A reformátoroknak gondot okoztak ezek a szobrok a 
képzettársításuk miatt, mint pl. a Mária-imádat, a bálványimádás, a római behatás stb. A szobrok maguk 
közömbös tárgyak, mûvészi alkotások voltak, többségük nagyon szép. A reformáció alatt azok, akik ezeket csinálták 
és akik pénzt adtak értük, saját kezükkel rombolták le és törték össze ezeket a szobrokat. Jó lett volna, ha ezeket egy 
raktárba helyezték volna, és ma egy múzeumban megtekinthetnénk. Ma ezek a szobrok veszélytelenek lennének, nem 
váltanának ki képzettársítást. A reformáció alatt más volt a jelentõségük. Ugyanez történhet meg a zenével is. A 
Budapesti Vonósnégyes muzsikája vagy Smetana zenéje „ártatlan”, hacsak nem élünk a Harmadik Birodalomban a II. 
világháború alatt. Tudniillik a zene sok esetben nacionalista. Ha valaki 1940-ben Prágában vagy Budapesten élt, akkor 
Smetana vagy Berlioz zenéje nemzeti lett, és forradalminak számított volna. A zenének nagy ereje van. Miért? A helyzet, a 
történelmi pillanat miatt. A zenét mindig összefüggésében kell megértenünk. A zene lehet egy bizonyos idõpontban nagy 
erejû, egy más idõben kimondottan unalmas. A zene mindig része egy adott helyzetnek.
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Nem hívõk és hívõ keresztyének egyaránt meríthetnek belõle biztatást, hitet, reménységet, és 
legfõképpen olvashatják az evangélium üzenetét. Néhány cikk címe a legutóbbi számból: Csak 
a kegyelem! – Bibliai zoológia: A méh – Gyökérkérdés: keserûség után áldás vagy valami más? – 
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Bemerítkezés volt DömösönBemerítkezés volt Dömösön

Mindig érdeklõdéssel olvastam az etióp kincstárnok történetét, amikor 
megtérése után Fülöp bemerítette. A víz láttán mi sem volt természetesebb 
számára, mint hogy megkérdezze: Mi akadálya annak, hogy bemerítkezzem? A 
válasz egyszerû és világos volt: Ha teljes szívedbõl hiszel, akkor lehet. Akkor 
csak Fülöp lehetett tanúja az etióp bizonyságtételének. Most Dömösön mint-
egy 100 résztvevõnek adatott meg ez az öröm. Jó volt látni és hallani, amint 
hatan bizonyságot tettek arról, hogy õk teljes szívvel hiszik, hogy Jézus Krisztus 
halála által új és örök életet kaptak.

Az ünnepi alkalmon a 
házigazda szerepét felválla-
ló pilismaróti gyülekezeten 
kívül Biatorbágyról, Dunakeszirõl, Dél-Budáról és Soroksárról voltunk 
együtt. A délelõtt a BICE sátorában megtartott úrvacsorával kezdõdött, 
ahol Forró József hirdette az Igét. Öröm volt az öt különbözõ gyüle-
kezetbõl érkezett testvérekkel gyakorolni a szeretetközösséget. Utána le-
sétáltunk a Dunához, ahol Tomka Gábor beszélt a bemerítkezésrõl: mit 
jelent Jézus Krisztus nevébe merítkezni. Ezt követte a testvérek, Duna-
keszirõl Thaly Piroska és Czap Szabolcs, Dél-Budáról Bánhidi Richárd 
és Bernhardt Eszter, Biatorbágyról Nyeste István, Pilismarótról pedig 
Kovács Dániel bemerítése. Közben a gyülekezet az általuk kért énekeket 
énekelte. Az együttlét ismét a sátorban folytatódott, ahol mindannyian 
szóban is bizonyságot tettek életükrõl.

Közös ebéd zárta a hivatalos programot. A nap kiváló alkalom volt arra is, hogy egymást rég nem látott testvérek újra 
találkozzanak, beszélgessenek.

Jó volt újra átélni, megtapasztalni, hogy a távolságok, különbözõségek ellenére egy Test tagjai vagyunk mindnyájan. 
A gyülekezetek kifejezték, hogy jövõre hasonló idõtájban ismét terveznek bemerítést, amelyre így lehet számítani és 

készülni.

2006. július 16-án

Bemerítés a Dunában Dömösnél
(2006. július 16.)

Szabó Ernõ (Soroksár)

A Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a
2006. évi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány támogatására felajánlották. Az összeget az 
alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően használjuk fel! Adószámunk: 19134886-1-10 

BiaBia
2006. november elsõ hetében evangeli-
zációt tartott a Keresztyén Testvérgyü-
lekezet a Biatorbágyi Közösségi Házban. 
Az Igét Bolyki László, Alex Kónya, Dave 
James és Varga István hirdette. Énekkel a 
tóalmási bibliaiskola énekcsoportja szol-
gált.

Továbbra is kapható Farid Abou-Rahme könyve (a te-
remtés és evolúció témakörében) a Hárfa Kiadónál 
(400Ft). Ajánlható fiataloknak és idõseknek egyaránt. 
Rendelés: Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány
3300 Eger, Egészségház u. 23.,
emailben: v3218@t-online.hu
Ugyanitt rendelhetõk mûsoros kazetták a 
Kicsi vagyok én... sorozatból, amelyen 
gyermekek énekelnek evangéliumi énekeket.

A bemerítkezõk csoportja (fotók Greskó Zsolt)


