Jézus ezt mondta nekik: "A nemzeteken királyaik uralkodnak... Ti ne
így legyetek. Ellenkezõleg, aki közöttetek a legnagyobb, legyen
olyan, mint a legkisebb, s aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál."

Lukács 22,25-26
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E

gy helyi gyülekezethez való tartozás sok örömet, áldást és biztonságot jelent.
Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy munkával jár, sõt felelõsséggel (lásd a
novemberi számban: Ez munkával jár!). Komolyan kell keresnünk Isten akaratát, amikor
döntünk egy közösséghez való tartozásunkról. Hasonló felelõsség hárul ugyanakkor a
gyülekezetre, amikor befogad valakit. Nem mindegy, hogy hogyan tesszük, kik és milyen
indulattal hozzák meg a döntést.

Közösségbe
fogadva
2. oldal

A

z ország más területeihez hasonlóan, a Bódva völgyében is, ébredés söpört végig az
1930-as években. Az egyes emberek újjászületését élõ hitû és gyakorlatú újszövetségi
gyülekezetek létrejötte követte. Így alakultak meg Magyarország távoli részén, a szlovák
határ közelében, ezen a gyönyörû vidéken a kis közösségek. Szaporodásnak indultak
számban és hitben is. Mára ugyan ismét kevesebben vannak, de buzgóságuk az Úr
munkájában és az Ige iránti hûségük nem csökkent, ahogy azt a bódvaszilasi testvérek
példáján is láthatjuk.

Isten munkája
Bódvaszilason
3. oldal

G

yülekezethez való csatlakozáskor felmerülhet az a kérdés, hogy milyen legyen az a
gyülekezet, ahova tartozom. A cikk írója szerint a legfontosabb, hogy ragaszkodjon
az Igéhez, olyan legyen, ahol nyilvánvalóvá válik Krisztus jelenléte. Az írás célja, hogy
azok számára adjon segítséget, akik valamilyen okból kifolyólag csatlakozni szeretnének
egy gyülekezethez.
Egy Magyarországon megjelenõ keresztyén lap szerkesztõi a következõ megjegyzést fûzik
lapjukhoz: “Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való (1Kor 13,9), ezért
személyes látásukért a szerzõké a teljes felelõsség.” Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy
jelezzük, a lapban megjelenõ cikkek változatlan tartalommal jelennek meg, és érvényes
rájuk az elõzõekben tett magállapítás.

M

indenki fõnök akar lenni - mondta néhány évvel ezelõtt egy testvér, egy helyi
gyülekezet problémáit látva. A hatalom és uralkodás a sikeresség (önmegvalósítás) része a világi emberek számára. Sajnos a gyülekezetbe is könnyen beteszi a lábát ez
a hamis, szívünket hamar magávalragadó vágy. Már a tanítványok gondolkodásába is
kezdett beférkõzni a "pozíciók" kérdése, és amíg Krisztus Teste itt van a földön, addig
sajnos örökzöld téma is marad. Az Úr Jézus szelíden inti tanítványait. Az õ szavaival
foglalkozik ez az 1936-os Kegyelem és Igazságból átvett cikk. Írója az a Reichert Gyula,
aki a két világháború között evangéliumi körökben igen ismert testvér volt, s akinek
Jelenések könyvérõl írt magyarázata Ama fényes hajnali csillag címen jelent meg.

A

helyi gyülekezeteknek, mint közösségeknek, nem könnyû megtalálni Isten vezetését
és követni azt mai felbolydult és rohanó világunkban. Amikor döntéshelyzetekben a
többség, illetve nagytöbbség akarata érvényesül, az a demokrácia. Amikor egy kisebb
uralkodói és szûkkeblû kör személyiségekhez kötõdõ kizárólagos látása érvényesül, az a
diktatúra. Amikor pedig azt teszem, amit én akarok, az az önfejûség. Egyik sem állja meg
helyét Isten Igéjének fényében egy gyülekezet vezetésével és mûködésével kapcsolatban.
Isten akaratának megismeréséhez újszövetségi rendre van szükség. Mi ebbõl az én
feladatom? Engedelmességben és alázatosságban járni, erre biztatni és bátorítani
másokat is. Betölteni ezt a családban és a közösségben, ahova az Úr állított.

Melyik gyülekezet?
4. oldal

Aki vezet,
olyan legyen,
mint aki szolgál
6. oldal

Egy Ember,
egyetlen szavazat
7. oldal
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Brian Gunning

Közösségbe fogadva
Nemrég részt vettem két beszélgetésben olyan hívõkkel,
akik egymást nem ismerték. Két különbözõ gyülekezetbõl,
városból és országból származtak, de ugyanazzal a problémával kerültek szembe saját gyülekezeteikben. Meglátásuk
szerint ez a hívõk közösségbe fogadásának feltûnõen könynyelmû módja volt. Hívjuk azért segítségül az Újszövetséget,
hogy lássuk, miként történt ez az õsi gyülekezetben.
1. Az õsi gyülekezet megértette, hogy az Úr csatolt hozzájuk
új megtérteket. Lukács a Csel 2,47-ben teszi ezt a megfigyelést. Késõbb Pál a korinthusiaknak akarta tudtukra adni,
hogy "Isten adja a növekedést" (1Kor 3,6-7). Ez óriási megkönnyebbülést jelent számunkra, ha azt gondolnánk,
hogy a mi felelõsségünk újakat csatolni a
gyülekezethez. Pál szerint a mi feladatunk
az 1Kor 3 alapján az ültetés és az
öntözés.
2. A csatlakozás egy helyi
közösséghez a hosszútávú, harmonikus együttlét szándékával
történt. Lukács az újonnan
megtért hívõk csatlakozását
a helyi gyülekezethez a csatlakozni, tapadni (ragadni,
ragaszkodni) igékkel fejezi
ki (Csel 5,13; 17,34). W. E.
Vine a szó jelentését így
magyarázza: "hirtelen egybekapcsolódni, összeragadni, összekötözõdni". A fentiekben idézettek szövegöszszefüggése alapján Vine továbbmegy és kifejti, hogy "ez egy
személlyel való olyan szoros kapcsolatba kerülést jelent, mint az eggyé
válás, vagy az õ oldalára állás".
3. A helyi gyülekezethez tartozó közösséget kiváltságnak tekintették, mely bizonyos
felelõsséggel járt együtt. A Csel 5-ben Lukács beszámol az
Anániáson és Szafirán esett ítéletrõl. Az 5,13-ban teszi azt a
megfigyelést, miszerint sokan a magas mérce miatt nem
csatlakoztak a hívõkhöz. A helyi gyülekezet nem volt sem az
akkori idõk egyik népszerû vallási mozgalma, sem pedig
csupán egy társadalmi gyülekezés, ami semmiféle követelményt nem támaszt velünk szemben. Megértették, hogy az
óriási kiváltsághoz ugyanakkora felelõsség is tartozik. A Csel
5. része a továbbiakban bemutatja, hogy egyesek vagy
beletartoztak vagy nem tartoztak bele a közösségbe. Nem
létezett "félszívû hozzászegõdés" a helyi gyülekezethez. Vagy
bentlévõk, vagy kintlévõk voltak.
4. A hívõk közösségbe fogadása az életük és világosságuk
alapján történt. János az 1Jn 1,2-3-ban elmondja, hogy
közösségünk az életre épül, vagyis nem lehetünk közösségben
hitetlennel. A közösség azt jelenti, hogy részesedünk abból,

ami közös. Ha valahol nincs élet, ott nincs közösség sem.
János azonban továbbmegy és kijelenti, hogy a mi közösségünk a világosságban való járáson alapul (1Jn 1,6-7). Ez azt
jelenti, hogy ha egy hívõ felismer valamilyen igazságot, de úgy
dönt, hogy nem jár aszerint, akkor nem lehet vele közösségünk.
Pál ezt az igazságot a Róma 14,1-ben tovább finomítja, ahol a
rómabelieket arra buzdítja, hogy fogadják el a hívõket még
akkor is, ha esetleg erõtelenek. Hívõk jöhetnek hozzánk
tanulatlanul is úgy, hogy a szellemi dolgokban való jártasság
hiányai mutatkoznak bennük, de erõtlenségük miatt nem lehet
õket kizárni a közösségbõl. Az számít, hogy mit cselekszenek
azzal a világossággal, amijük van.
5. Meg kell vizsgálni azokat, akik újonnan
jelentkeznek gyülekezetünkbe. Amikor hívõk
jönnek gyülekezetünkbe, a véneknek
idõt kell szakítani egy olyan megbeszélésre, melynek során szellemi
állapotukról és a gyülekezettel
kapcsolatos szándékaikról tudakozódnak. Szükséges, hogy
a pásztorok ne csak a gyülekezet számára új hívõkre
ügyeljenek, hanem gondoskodjanak azokról is, akik
már a közösségben vannak.
Júdás komolyan figyelmeztet a 4. versben: "Észrevétlenül belopózkodott közénk
néhány ember…". Az elõzõekben Júdás a 3. versben így
bíztat: "... komolyan küzdenetek
kell a szenteknek egyszer átadott
hitért". Napjainkban sokan vannak,
akik titkos napirendi pontokkal, hibás
tanítással és gyakorlattal szeretnék leigázni a helyi gyülekezeteket azzal a szándékkal, hogy egy gyanútlan közösséget félrevezessenek. Ám ha a vének a helyi gyülekezet elõtt ismeretlen
hívõket udvarias, de amellett intelligens meghallgatásnak vetik
alá, akkor sok jót lehet tenni ezügyben.
6. Amikor új tagok csatlakoznak, azt közölni kell a gyülekezettel. Ha a vének megállapítják, hogy az Úr újabb hívõket
küldött a gyülekezetbe, azt közölni kell a többi hívõvel. Ez
lehetõvé teszi, hogy mindenki tudomást szerezzen arról, ki hol
áll. Tudtul adja, hogy ezeket a testvéreket be lehet vonni a
gyülekezet feladataiba. A gyülekezethez tartozás és a befogadottság érzését nyújtja az új hívõknek, továbbá bizalmat a
kegyelmi ajándékaik forgatására és a felelõsség vállalásra. Az
egyértelmû, világos közlés hiánya oda vezethet, hogy a jószándékú szentek felelõsség vállalására kérik fel azokat, akik nem
tartoznak a közösségbe.
Amikor tehát valakit közösségbe fogadunk, tegyük azt
helyesen!

Kiváltság,
felelõsség

és alávetettség
a véneknek
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Imatémáink:
Nagyrészt hálaadással
tartozunk az Úrnak:

Gyülekezeti alkalmaink:

Szerda este 19 órakor bibliaóra
Vasárnap délelõtt 10 órakor kenyértörés
Vasárnap este 17 órakor evangélizáció

Címünk:

Testvérgyülekezet
Bódvaszilas
Petõfi u. 2.

- a közelmúltban megtért
A bódvaszilasi gyülekezet gyökerei Szinbe (ahol egyébként ma is élnek testtestvéreinkért
- az új gyülekezeti házért
vérek), egy közeli faluba nyúlnak vissza. Ebben a községben szólította meg az Úr
(1996)
Kovács Jánost, akire az északkelet-magyarországi testvérek idõsebb generációja
- jó kapcsolatért az élõ hit
û
nagyon jól emlékszik. Egy felújításra váró ház padlásán talált öreg Biblia volt,
református lelkésszel
amin keresztül az elsõ mag el lett vetve a szívében. Késõbb a hívó szó erõsödött, s
Kéréseink:
1947-ben átadta életét
- gyerekóra és munk
a
Krisztusnak.
- folytatódó evangéliz
ációs
Ponyvaregémunka
- növekedés számba
nyek olvasón is
jából Isten
gyermeke
lett. A szellemi növekedés és erõsödés próbákkal volt kikövezve: a még nem hívõ elsõ feleség és két gyermek halála. Ezek után 1954-ben
kapta az indíttatást, hogy
1960 körül
költözzön második feleségével és gyermekeivel Bódvaszilasra, ahol nemsokára új megtérõk csatlakoztak a családhoz, és megalakult a gyülekezet.
A Bódva folyó völgyében pezsgõ gyülekezeti élet folyt. A szini, perkupai, szilasi testvérek
hûsége az egész országban ismertté vált. Testvérek jöttek távolból és közelrõl egyaránt. Igehirdetõ körútjaikon Kiss professzor és Ungár Aladár is végigjárták ezeket a helyeket.
Az összejövetelek helyileg a családnál voltak hosszú idõn keresztül, majd átkerült Kovács
Ernõékhez (legidõsebb fiú a 12 gyermek közül) 1995-ig, ahol erre a célra egy különálló helyiség
lett kialakítva. Ekkorra készült el ugyanis az öreg családi ház felújítása angliai testvérek
támogatásával. Kovács János vágya volt, hogy még lássa az új gyülekezeti ház elkészültét, mely
után hamarosan elköltözött Urához és
Megváltójához.
Mára már az unokák is felnõttek. S bár a
vidék gyülekezetei
számban megfogyatkoztak, az élet nem állt
meg. Az új házban rendszeresen gyûlnek
össze a környék szórvány gyülekezeteibõl a
testvérek. Vasárnaponként gyakoriak a
vendégek Szinbõl, Perkupáról, Bódvarákóról, Szendrõrõl, Szalonnáról, Rudabányáról
és Tornakápolnáról. Vendégek nélkül is a
helyi közösségnek 16 felnõtt tagja van.
Gyermekáldás is bõven van Bódvaszilason, nagy a
zsivaj, ha mindenki ott van az összejövetelen. A
nagyobbaknak a gyerekóra nem rendszeres, de van,
amelyben a fiatalok nagyobb aktivitására lenne szükség, és természetesen ebben is imádságot kérnek.
Nem restek a testvérek az evangélium vitelében
sem. Az evangélizáció során több megtérés volt. A
vendég református jelenlévõk között is munkálkod- 1999 május
hatott az alkalmakon Isten Szelleme, ott is többen
újjászülettek. Biztató a munkája a fiatal hívõ református lelkésznek, akivel jó kapcsolata van a testvéreknek. A munkát nem szabad és nem is
akarják abbahagyni.
A vidék bõvölködik Isten teremtésének csodálatos alkotásaiban, remek hely kirándulásokra. Az új gyülekezeti ház pedig alkalmas “nagyobb” konferenciák szervezésére is.
Mindezek a közösség tervei között szerepelnek a jövõben. Ezekben imádságot kérnek. Hasonlóan öröm minden látogató testvér, mely sok áldást jelent a közösségnek. Ezért szeretettel
hívnak és várnak mindenkit!
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M

a a gyakori költözések idõszakában
sokszor merül föl a kérdés: "Melyik
gyülekezethez tartozzam?" Ez a cikk azok
számára íródott, akik bármilyen okból
kifolyólag a költözést fontolgatják, és azokat a tényezõket vizsgálja, amelyek
egy szellemi otthon választásánál a segítségünkre lehetnek. A döntés természetesen személyes fela-

ratát azáltal, hogy a vezetésért imádkozva
olvassuk az Õ Igéjét. A választásunkat az is
irányítsa, hogy az adott gyülekezet összhangban legyen Isten Igéjével.
Ennek a rövid cikknek a keretein belül
lehetetlen lenne minden olyan jellemzõt tárgyalni, ami az igei és
szellemi közösséget jellemzi, de a legfontosabbak
között a következõket

?

Melyik gyülekezet?
datunk, és sokkal inkább az Úr elõtt kell lennünk, keresve az Õ akaratát ebben a dologban, hogy
azon a helyen találhassuk magunkat, ahol Õ szeretne látni minket, és
ahol hasznosak lehetünk az Õ szolgálatában.

Mi a gyülekezet?
Hasznos lesz mindjárt az elején meghatározni, hogy mi alkot egy szellemi gyülekezetet. Elsõdleges fontosságúak ebben a
vonatkozásban az Úr Jézus szavai, amikor
elsõ alkalommal beszél a helyi gyülekezetrõl és az imádságról. "Mert ahol az én
nevemben ketten vagy hárman összegyûlnek, közöttük vagyok." (Mt 18,20)
Lényegében ez arra tanít, hogy egy helyi
gyülekezet az a hely, ahol az Úr hajlandó
kijelenteni Önmagát. Vagyis, ez az Õ nevének a helye. Az összegyûlés az Õ nevében
maga után fogja vonni az Õ nevének a jellemzõit. Ez azt jelenti, hogy a keresztyének
összegyûlése csak akkor igényelheti a
jelenlétét, ha a közösség az Õ tulajdonságait viseli magán. Annak az összefoglalása,
hogy ez mit foglal magába, a Szellem kilenc
gyümölcsének leírásakor tárul elénk: "szeretet, öröm, békesség, hosszútûrés, kedvesség, jóság, hûség (hit), szelídség, önuralom:
ezek ellen nincs törvény" (Gal 5,22.23). Ez
az Isten Igéje iránti abszolút engedelmességet vonja maga után, ami lényegében az
igazi hitet jelenti. A gyülekezeten belül minden tanításnak és gyakorlatnak egyedül az
Isten által ihletett írásokon kell alapulnia
(2Tim 3,16). Semmit sem elvéve vagy
hozzátéve, úgyhogy mi "Isten minden szándéká"-nak (Csel 20,27) a körén belül mozogjunk.

Hogyan választunk a gyakorlatban?
Ha egy hívõ egy új területre költözik,
munkahelyváltozás vagy a körülményekben
bekövetkezett egyéb változás miatt, több
dolog fog segíteni a szellemi otthon keresésekor. Elõször, keresnünk kell az Úr aka-

említhetjük meg:

? Látható-e a krisztusi

és a Krisztus iránt való
szeretet? Ez nyilvánvalónak
tûnhet. Azonban oda kell figyelnünk az Úr Jézus efézusi gyülekezethez
szóló szavaira: "...elsõ szeretetedet elhagytad" (Jel 2,4). Minden úgy tûnik, hogy
rendben van - külsõleg. Azonban az Úr
látta a problémát - a Hozzá való ragaszkodásuk megcsappant. A dolgok sokkal
jobban megromlottak a laodíceai gyülekezetben, és az Úrnak azt kell mondania
nekik: "Mivel langyos vagy, sem meleg sem
hideg, ki foglak köpni a számból" (Jel 3,16).
? Van-e a közösségben szabadság a szellemi ajándékok gyakorlására, és megfelelõen gyakorolják-e ezeket? Ez ma sok
közösségben alá van ásva egy
olyan lelkész kinevezésével,
akinek a jelenléte azt vonja
maga után, hogy mások
lehetõségeit korlátozza
abban, hogy gyakorolják ajándékaikat a
gyülekezetben.
? Vannak-e istenfélõ vének, elkötelezve "Isten minden
szándéká”-nak tanítására, beleértve a ragaszkodást a gyülekezeti igazsághoz, ahogy azt
az apostolok tanították és
gyakorolták. Ma nagyon fontos,
hogy ha egy téves tanítás jelentkezik, a
véneknek legyen gyakorlata és tudása, hogy
kijavítsák a hibát.
? Az Úr Jézus-e a gyülekezet feje; amit a
vezetõ szerepek figyelembe vételével ismernek el, nem befedve a férfiak és befedve a
nõk fejét; a férfiak hallható és a nõk csendes részvételével? (1Kor 11,3-5; 1Kor
14,34)
? Gyakorolják-e az Úr Jézus által alapított két "szertartást": a hívõk bemerítését és
a kenyér megtörését Õrá emlékezve?
? Aktívan és hatékonyan hirdetik-e az
evangéliumot? Ennek hiányában a gyülekezet el fog pusztulni.

? Vannak-e alkalmak a bibliai tanításra és
az imádkozásra? Ezek szintén nélkülözhetetlenek a folyamatos szellemi erõnléthez és
a közösség épüléséhez.

Kiegyensúlyozatlan közösségek
Az egyének tapasztalatában vagy a gyülekezetben sokféle módon merülhet föl
egyensúlyhiány, bár manapság két alapvetõ
irány figyelhetõ meg, amelyek egyensúlytalansághoz vezetnek. Mindkettõ az Isten
Igéjétõl való eltávolodást vonja maga után.
Elõször is, ma ebben a modern világban
sokszor tapasztalható a liberalizmus felé
való eltolódás. Ez, az apostolok által tanított és gyakorolt gyülekezeti igazságok, és
részben a Krisztus gyülekezet fölötti vezetõ
szerepének elhomályosítása. Ezt aláássa az
"egy emberes" szolgálat, vagy a nõtestvérek
befedetlen feje és hangos részvétele. Ezek
úgy tûnhetnek, hogy jelentéktelen igazságok ahhoz, hogy ragaszkodjunk hozzájuk,
de az Isten Igéjétõl való bármilyen eltávolodást nem szelleminek kell nyilvánítanunk.
Az eltávolodás a fénytõl, amit kaptunk,
mindig maga után vonja ezt. Végül, a látszólag részletekhez való ragaszkodás hiánya további eltávolodást fog eredményezni
Isten Igéjétõl. Ki fogja megmondani, hogy
hol álljon meg a folyamat? Ha egyszer
eltávolodunk Isten Igéjétõl, nem marad
más, csak az emberi filozófia és értelem
szeszélyei és elképzelései!
Másrészrõl - és lehetséges, hogy a liberalizmusra való reakcióként,
néhány gyülekezetben - nagy
lehet a kísértés a
t ö r v é n y e s ke d é s r e . E z
jelenthet az Ige kijelentésein túli tanítást. Ennek egy példája lehet
olyan szigorú szabályok bevezetése, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen
típusú ruhákat lehet
viselni az alkalmakon,
vagy a zsidó Szabbath és
az Úr napjára vonat-kozó
tanítások összekeve-rése, vagy
talán az evangéli-záció egy
formájának korláto-zása egyszerûen
azért, mert az a bizo-nyos forma - bár az
apostolok módszerei által meghatározott
alapelveknek megfelel - nincs kimondottan
m e g e m l í t v e a z e l s õ g y ü l e ke z e t e k
gyakorlatában.
Mindkettõtõl, a liberalizmustól és a
törvényeskedéstõl is tartózkodnunk kell.
Meg kell tartani az igei egyensúlyt, ami a
Szent Szellem vezetése és az Isten Igéjéhez
való ragaszkodás eredményeként lehetséges.
Valaki azt mondhatja ezzel kapcsolatban, hogy a legfontosabb dolog Krisztus
szeretetének gyakorlati bemutatása, és a
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tanítás nem olyan fontos! Azonban, ha
Krisztus szeretete van bennünk, azáltal lesz
nyilvánvalóvá, hogy vágyunk követni az Õ
tanítását minden részletében.

Modern befolyások
A nyugati világ, elsõsorban Európára és
Észak-Amerikára utalva, sok változást
látott az utóbbi néhány évtizedben. Többet,
mint amit megfigyelhettünk az egész elmúlt
évszázadban. A mai modern társadalomban nagy hangsúlyt fektetnek a nemek
egyenlõségére, amit törvények biztosítanak.
Ez befolyásolhatja a keresztyének gondolkodását és a közös gyülekezeti életet. A
társadalomban a nemek nagyobb egyenlõségére való törekvés miatt a gyülekezetre
is nyomás nehezedhet, hogy alkalmazkodjon. Sok keresztyén tévesen úgy érzi,
hogy az Ige nõtestvérekre vonatkozó tanítása alapján, õk valamilyen módon alsóbbrendûek, és hogy kijavítsák ezt, az alkalmakon ugyanolyan módon kell részt venniük, mint a férfitestvéreknek. Az Ige világos tanítása ezzel a nézõponttal szemben:
a nõtestvérek nem alsóbbrendûek, hanem
különbözõ, de egyformán fontos szerepük
van, hogy Krisztus dicsõítése megvalósuljon a gyülekezetben. Kiemelkedõ jelentõségû tényezõ, mindezekkel a külsõ befolyásokkal szemben, az Isten Igéje iránti
állhatatos engedelmesség.

Másik ok lehet a látás hiánya a gyülekezet
részérõl, azt gondolva, hogy a heti egy
evangélizációs alkalom elegendõ az emberek eléréséhez. Más esetekben, el kell ismerni, az evangélizáció különbözõ területein nagy erõfeszítéseket tesznek látszólag
kis eredménnyel. Ezzel szemben gyülekezetek, amelyek nem ragaszkodnak teljesen
az Ige igazságához, és ahol sok olyan gyakorlat virágzik, ami inkább a szórakoztatás
irányába tart, jól prosperálnak. Ezekben az
esetekben lehet, hogy ami történik, az a
társadalom szellemének a következménye,
amelyben élünk. Az igei gyülekezet több
erõfeszítést és felelõsségvállalást vár el a
tagok részérõl. Lehetséges, hogy ez némelyeket elrettent attól, hogy csatlakozzanak a
közösséghez, mert a kor szellemének iránya
az, hogy sokan nem akarnak semmiféle
felelõsséget vagy elkötelezettséget, hanem
csak szórakoztatást; a felelõsségvállalást
inkább másokra hagyják. Bizonyosodjunk
meg, hogy azok közé tartozunk, akik készek
odaadni magukat a Mester számára a feltétel nélküli elkötelezettségre és szolgálatra.
Ne mondjuk azt, hogy nem akarunk egy
közösséghez csatlakozni a siker látszólagos
hiánya miatt, vagy mert kicsi a létszám.
Lehetséges, hogy Isten megadja, hogy felhasznál minket egy olyan gyülekezet építésében, amely kis létszámú és nincsenek fiatalabb tagok.

Következtetés
Másik gyülekezet választása
Érdemes mindjárt az elején megvizsgálni a változtatás okát. Néha, mint ahogy
már megállapítottuk, kénytelenek vagyunk
költözni munkahely változtatás vagy egyéb
okok miatt. Más esetben az hozza elõ a
változtatás gondolatát, hogy nehézségek
vannak egy bizonyos gyülekezetben, vagy
az igei gyakorlattal kapcsolatos meggyõzõdésünk, esetleg a meggyõzõdés hiánya
miatt. Sajnos sok gyülekezet ürült ki, mert a
keresztyének rossz indítékok miatt hagyták
el. Mások a tagok alacsony létszáma miatt
mentek el, és mert egy másik gyülekezet a
közelben sikeresebbnek tûnik, bár nem
ragaszkodnak szilárdan a Biblia igazságaihoz. Óvakodnunk kell attól, hogy csak a
pozitívumok miatt változtassunk. Ezek magukba foglalják az igazságról való meggyõzõdést, vagy mert egy másik gyülekezetnek közösségre és segítségre van szüksége. Nem azt kell kérdeznünk: "Mit kaphatok a közösségtõl?", hanem: "Én mit adhatok hozzá?"

Kis gyülekezetek
Sajnos néhány közösség létszáma nagyon alacsony, és nincs is növekedés. Ilyen
elõfordulhat annak következtében, hogy
bizonyos területeken a munkalehetõségek
korlátozottsága a családok elköltözését
eredményezi. Ez biztosan igaz sok esetben.

A szellemi hívõ vágya az, hogy szorosan ragaszkodjon Isten Igéjéhez a helyi
gyülekezet választásával kapcsolatban. A
gyülekezet szellemi életének, gyakorlatának
és vezetésének felmérésekor egy képet kapunk annak állapotáról. Az igazsággal kap-

csolatos meggyõzõdésünkkel kapcsolatban
alázatosan kellene imádkoznunk, hogy az
Úr nyisson utat a szolgálatnak, és bizonyos
ajándék vagy ajándékok gyakorlásának.
A múltban sokan haltak meg Isten szavának igazságáért, még látszólagos részletek miatt is. Napjainkban, a gyorsan hanyatló normák idejében, ahogy az Ige int:
"Mintaképp gyanánt tartsd magad elõtt
azokat az egészséges beszédeket, melyeket
a Felkent Jézusban található hûségben és
szeretetben éntõlem hallottál." (2Tim 1,13)
Keressük ebben a témában az Úr akaratát, hogy olyan közösségben találjuk magunkat, ahol hûségesek Isten Igéjéhez, és
lehetõség van arra, hogy "szolgáljátok az
Precious Seed
19972,11).
aug.-okt.
Urat félelemmel"
(Zsolt

A Precious Seed szerkesztõségének
kérésére közöljük címüket, ahol a lap
eredeti, angol nyelven megrendelhetõ:
PRECIOUS SEED
5 Turnham Green, Penylan
Cardiff, CF3 7DL
Negyedévente megjelenõ evangéliumi
gyülekezeti folyóirat.
A kiadó nagyobb kiadványok,
könyvek, füzetek megjelentetésével is
foglalkozik. Több publikációjuk
magyar nyelven is megjelent az
Evangéliumi Kiadónál.
Jelenleg elõkészületben vannak:
Második tesszalonikai levél és az
Elsõ korintusi levél magyarázata.

Eberhard Platte
a Wuppertal-Barmen-i gyülekezet vezetõje, a Die Wegweisung címû evangéliumi
folyóirat felelõs szerkesztõje, magyarországi gyülekezetekben jól ismert testvér
szeretettel várja az érdeklõdõket,
a helyi gyülekezetek felelõs testvérei, szolgáló testvérek és feleségük részére tartandó
hétvégére:

Téma:

"Megbízható az Ige.
Aki felvigyázói munkára törekszik, szép munkát kíván."
(1Tim 3,1)

A gyülekezeti vének (elöljárók)
A gyülekezet a hivatás és a család feszültségében
- Hogyan támogathatják vagy gátolhatják a nõtestvérek férjük szolgálatát?
- Titoktartás és közös imádság
- Szánjunk idõt az egymással való beszélgetésre
Ez a szeminárium bátorítani akar, mert az önfeláldozó szolgálat
minden probléma és fáradtság ellenére is gazdag áldás családunk és
gyülekezetünk számára.
Helye: Biblia Centrum, Dömös (Tel.: 33-482316)

Ideje:1999.07.23-25.

Élõ Gyülekezetek
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KEGYELEM és IGAZSÁG
" A t ö r v é n y M ó z e s á l t a l a da t o t t , a k e gy e l e m
és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett."
(János evang. 1:17)

Reichert
Gyula

ál
Milyen nehezére eshetett a tanítványoknak, mikor az Úr Jézus figyelmeztette õket,
hogy milyen nagy akadálya a szellemi élet
fejlõdésének a rátartiság, az Úrral szemben
támasztott igény az érte való szolgálatunk
megjutalmazása iránt! Mennyire bánthatta
öntudatukat, természetes gõgjüket, hogy az
Úr Jézus a szolgákhoz hasonlítja és arra inti
õket, hogy ha mindeneket megcselekedtek,
ami nékik parancsoltatott, mondják, hogy:
"Haszontalan szolgák vagyunk!" (Lk 17,10)
Tudjuk, hogy a tanítványok az Úr Jézussal
inkább uralkodni szerettek volna, mint szolgálni! Zebedeus fiai: Jakab és János, azt a
rokoni összeköttetést, melyben anyjuk Máriával, az Úr Jézus anyjával volt, arra akarták
kihasználni, hogy édesanyjukat felbiztatva,
ezzel a kéréssel küldték az Úrhoz: "Mondd,
hogy az én két fiam üljön a te országodban
egyik jobb kezed felõl, másik bal kezed felõl"
(Mt 20,21)! A többi tanítvány is inkább
uralkodni szeretett volna, mint szolgálni.
Három esetrõl olvasunk a Bibliában,
amikor a tanítványok azon versengtek egymással, ki lehetne közöttük az elsõ?! Az elsõ
alkalommal, mikor Jézus látta az õ szívük
gondolatját, egy kis gyermeket maga mellé
állított, és arra tanította õket, hogy legyenek
kicsinyek, mint a gyermek: "Mert aki mindnyájatok között a legkisebb, az a nagy" (Lk
9,46-48; Mt 18,1-5)! A második eset, hogy a
tanítványok afelett versengtek, ki a nagyobb
közülük: úton történt, mikor Galileán áthaladva, Kapernaumba mentek az Úrral együtt
(Mk 9,33-34). Ekkor, mentükben, az Úr
mögött hátramaradtak, mert tudták, hogy az
Úr közelében errõl a kérdésrõl nem lehet tárgyalni, ami az õ versengésüknek és beszélgetésüknek tárgyát képezte. Mikor Kapernaumba megérkeztek, valószínûleg örültek is, hogy
az Úr mögött olyan jól elintézték a dolgukat,
hogy Õ azt észre sem vette. Azért nagy lehetett a meglepetésük, mikor odahaza megkérdezte õket az Úr: "Mi felett versengtetek egymással az úton?" Nagy meglepetésüket elárulja az a tény, hogy az Úr kérdésére nem
feleltek, hanem: "hallgattak". Harmadszor
pedig az utolsó vacsora alkalmával támadt a
tanítványok kötött vita az õ elsõségük kérdésében. Ezt a vitát pedig az Úr most már végleg el akarta dönteni, tanításával és példájával egyaránt.
Mi válthatta ki ezt a rangvitát a tanítványok szívébõl, még az utolsó estén is, mikor
együtt ültek Mesterükkel az asztalnál? A
Mester ilyen szavakkal tárja fel elõttük szíve

indulatát: "Nagy volt bennem a vágy arra,
hogy mielõtt szenvednék, ezt a pászkát elköltsem veletek." (Lk 22,15). A tanítványok
pedig közvetlenül az Úr értük való megáldoztatása elõtt, sok fegyelmeztetés és többszöri
drága tanítás ellenére is, képesek azon versengeni, hogy ki tekinthetõ köztük nagyobbnak! Hogyan tudtak csak ilyen kicsinyes,
haszontalan dolgokkal foglalkozni, mikor az
Úr a legfontosabb szellemi igazságokról
beszélt velük! Milyen nagy volt az Úr türelme, hogy elhordozta õket ebben a keményszívûségükben és nagyravágyásukban, amelyben õk nem voltak képesek elhordozni
az Úrnak beszédeit. Azért is mondta nekik:
"Még sok mondanivalóm van hozzátok, de
most nem vagytok képesek elhordozni még.
Ha azonban eljön õ, az igazság Szelleme,
útmutatótok lesz a teljes igazságban" (Jn
16,12-13)!
Valószínûleg az a tény volt a tanítványok
közti rangvita újabb és utolsó kirobbanásának az oka, hogy a Zebedeus egyik fiát, Jánost ültette maga mellé az Úr az utolsó
vacsoránál, mert csak ilyen közelségbõl hajthatta fejét az Úr kebelére pihenni (Jn 21,20).
De az Úr halála után, a Szent Szellem eljövetelével, meghalt a tanítványok énje, és ettõl
kezdve nem saját természetükben, hanem
Krisztusban látjuk õket: önmegtagadásban,
erõben, krisztusi jellem-szépségben.
Az Úr most nem szigorú hozzájuk; nem
kezeli õket türelmetlenül vagy gorombán.
Szelíden figyelmezteti õket, hogy versengésük
pogány-módra való gondolkodásukról tesz
bizonyságot. A pogány királyok uralkodnak
és hatalmaskodnak alattvalóik felett, kiket
leigáztak s kihasználnak dicsõségük fitogtatására. "De ti nem úgy!" - mondja az Úr, tiltakozva lépve fel a tanítványok világias gondolatai ellen. Az Õ uralma az Õ országában
inkább a családi életre emlékeztet. Az Õ országlásában és birodalmában a legnagyobb
olyan, mint aki a legkisebb, és aki vezetõ,
olyan, mint aki szolgál. Nem a leigázás és
kihasználás, hanem a szolgálat és egymás
felsegítésének vezérelve jellemzi a nagyoknak
a kicsinyekhez, a Fõnek a tagokhoz való
viszonyát az Õ országában éppen úgy, mint a
családban is. A családban a családfõ fárad
legtöbbet a családtagok boldogsága érdekében, tehát nem igázza le, hanem felemeli
õket; elsõsége, nagysága szolgálatra kötelezi
a családfõt a rábízottak iránt. Az édesanya is
ápolja, kiszolgálja gyenge, tehetetlen gyermekeit, sõt késõbb is, mikor már megnõttek,

állandóan kész nekik szolgálni.
"De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki
szolgál!" A Mesternek ez a kijelentése szembeállítja egymással azt, ami közönséges és
megszokott, és azt, amit Õ képvisel: szóval és
eljárásával. A közönséges életben az a
nagyobb, aki uralkodik, kinek hatalma, címe,
rangja, méltósága, tisztessége van, aki asztalnál ül és kiszolgálja magát. Az Úr értékelése szerint az a nagyobb, aki elsõbbségét
mások felett nem érvényesíti, nem használja
fel a saját maga hasznára, hanem az alatta
levõknek javát szolgálja, elkötelezve magát
erre az elõnyök által, melyeket Istentõl ajándékként nyert. Ha fájt a tanítványok természetes gõgjének, hogy az Úr Jézus õket a
szolgákkal hasonlította össze, most, midõn
önmagát mutatja be szolgának, minden fájdalmuk és gõgjük elmúlhatott. Az Úr Jézustól távol van minden alázatoskodás és álszerénység. Õ nem tagadja, hogy Õ a fõ, az
Úr, a nagyobb. De hirdeti, hogy ez a nagysága és elsõsége kötelességévé teszi, hogy
olyan legyen, mint aki szolgál. Ezt nemcsak
szóval hirdeti, hanem cselekedettel is. Mert
ebben az összefüggésben történt az, amirõl
János evangélista tudósít bennünket: "És
vacsora közben… felkelt a vacsorától, levette
a felsõ ruháját és egy kendõt véve, körülkötötte magát. Azután vizet töltött az edénybe
és kezdte mosni a tanítványok lábait és megtörölni a kendõvel, amellyel körül volt kötve"
(Jn 13,2.4-5). Így mutatta be, pédával szemléltetve a tanítványoknak, mennyire igaz az,
amit szóval is tanított: "De én ti köztetek
olyan vagyok, mint aki szolgál!" Hogy az Úr
a maga elsõbbségének tudatában szolgált
ilyen alázatos módon a tanítványoknak,
minden alakoskodástól és alázatoskodástól
menten, ezt a következõ szavai is bizonyítják:
"Ti engem így hívtok: Mester és Uram. És jól
mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az
Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat,
néktek is meg kell mosnotok egymás lábait"
(Jn 13,13-14). Távol áll az Úrtól minden
rajongás. A lábmosás nála nem szertartás,
mint ahogyan érzelgõs emberek azzá csinálják, hanem józan példával való tanítás, szemléltetõ elõadás az igazi szellemi nagyság gyakorlásáról, melyet a tanítványok rangvitája
váltott ki.
Az alázatos szolgálatra vonatkozó ilyen
tanításával és példaadásával nem akarja kiölni az Úr a tanítványok szívébõl ama reménységet, mely a Vele való uralkodásukra
vonatkozik. Ezért mondja: "Ti vagytok pedig
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Brian Gunning

Az alávetettség
és egy közeli rokona, az engedelmesség, nem tartoznak a
legnépszerûbb témák
közé manapság, de a
gyülekezeti életben igen
kiemelkedõ szerepet játszanak. Íme néhány buzdítás az engedelmességre:
"Engedelmeskedjetek elõljáróitoknak és alkalmazkodjatok
hozzájuk, mert úgy virrasztanak
lelketekért, hogy azért egyszer
számot fognak adni" (Zsid 13,17).
"Egymásnak a Krisztus félelmében
magatokat alávessétek" (Ef 5,21).
"Fiatalok, ti is vessétek magatokat az
öregebbek alá. Egymással szemben
mind az alázatosságra törekvés szolgakötényét övezzétek magatokra, mert az
Isten a felfuvalkodottaknak ellenáll, de az
alázatosoknak kegyelmet ád" (1Pt 5,5).
Az Úr maga volt a tökéletes engedelmesség embere. A Biblia legtitokzatosabb
verseinek egyike mondja: "És noha Fiú volt,
abból, amit szenvedett, tanulta meg az engedelmességet" (Zsid 5,8).
A gyülekezetet mindig is fenyegette az a
testies gondolkodásmód, ami a helyi gyülekezetet
világias hatalmi harcok helyének tekinti. Néhány
keresztény úgy gondolja, hogy a gyülekezeti hatalomra bármilyen manipulációval vagy stratégiával amelyik a leghatékonyabb - törekedni kell. Az elsõ
században az apostol figyelmeztet a nem hívõkkel kapcsolatban, akik látásukkal "belopózkodnak" (Jd 4), hogy hatalmi
játékaikkal tönkretegyék a nyájat. De még hitvalló keresztyének is
elbuktak ebben a kérdésben a korai gyülekezetben. Diotrefész (3Jn
8), Alexander (2Tim 4,14) és mások a helyi gyülekezetet olyan
helynek tekintették, ahol hatalmat szerezhetnek.
Óvatosnak kell lennünk, nehogy vétkesnek találtassunk
ezekben a vádakban, akár nagyobb vagy kisebb mértékben is. Az én
felelõsségem, mint egy helyi gyülekezet közösségének a tagja:
engedelmeskedni. Persze néhányan azonnal ellenkeznek, hogy ez a
fajta vak engedelmesség nem a megfelelõ hozzáállás azokhoz a
gyülekezeti vezetõkhöz, akik hibásan vezetnek. És így, érvelhetünk,
saját kezünkbe kell vennünk a dolgokat, hogy kijavítsuk a hibáikat.
Ez a gondolkodás némelyeket a gyülekezet történelmében arra
vezetett, hogy felvessék: nincs is szükség vénekre sehol.
Azonban, amikor figyelmesen végigkövetjük amit a Biblia tanít
a gyülekezeti engedelmességrõl és alávetettségrõl, megbizonyosodhatunk arról, hogy Isten tudja mit tesz, amikor ilyen egyszerûen
tanít bennünket ebben a kérdésben.

Alá vagyunk
vetve az Úrnak. Feleségek, gyermekek,
szolgák és "bárányok",
mind alávetve "mintegy az Úrnak". Húzd alá
az Úr szót az Efézus 5 és
6-ban a Bibliádban.
Óriási hatalom és békesség van az alávetettségben. Amikor alávetjük magunkat a véneknek, felismerjük az Isten által kinevezett
fennhatóságot, és ekkor az Õ
felelõsségébe tartozunk.
Az Õ fennhatóságának eszközei komoly kötelezettségekkel
rendelkeznek. Súlyos dolog visszaélni az Istentõl kapott fennhatósággal. Például az Írás utasítja a feleséget,
hogy vesse alá magát a férjének, de a
férj ezt nem követelheti meg. Sõt, a férj
szolgálata "szeretni, ápolgatni és táplálni"
a feleségét. Valójában Krisztus szeretete a
Gyülekezet iránt a modell erre. A legtöbb
férjnek elég lenne betartani ezt a parancsot
anélkül, hogy a feleség alávetettségével foglalkozna.
Az apáknak is megmondatott, ne "ingereljék" gyermekeiket haragra. Ez azellen a világias
szándék ellen vezet bennünket, hogy uralkodjunk
azok felett, akik a mi gondjainkra vannak bízva.
A vének jó, ha az apostolok példáját követik.
Péter például ezt mondja: "Ne kényszerbõl, hanem
önként legeltessétek Istennek köztetek levõ nyáját. Ne
a gyalázatos nyereségért, hanem buzgóságból, ne letiporva a nyájat,
mely sorsrészül jutott nektek, hanem a nyáj példaképévé válva" (1Pt
5,2-3). Vagy gondoljuk át Pál közeledését a tesszalonikaiak felé: "Sem
emberektõl nem kerestünk dicsõséget, tõletek sem, másoktól sem,
noha mint a Krisztus apostolai tekintélyünk súlyával léphettünk
volna fel, hanem nyájasokká lettünk közöttetek, mint ahogy dajka
melengeti a gyermekeit" (1Tessz 2,6-7).
A lázadás bûn. Sámuel komoly szavai Saul számára még
visszacsengenek a fülünkbe: "Mert mint a varázslásnak bûne, olyan
az engedetlenség" (1Sám 15,23). Elég kemény beszéd. Az Istennek
való alávetettség és engedelmesség egy biztonságos hely. Az Õ uralma
és az általa adott fennhatóság nem egy hideg, élettelen rendszer, amit
diagramokkal ábrázolhatnánk. A bûnösöket szeretõ szívbõl fakad.
Elrendelheti az engedelmességünket, de kegyelme az, amely
megnyeri lázadó szívünket Fiának halála által. Hadd jellemezzenek
bennünket az Õ útjai, hogy a gyülekezet kiábrázolja a fejedelemségek
és hatalmasságok számára az "Isten sokféle bölcsességét" (Ef 3,10).

Egy Ember, egyetlen szavazat
A gyülekezet nem demokrácia.
Az Úrnak van egyedül szavazati joga.
Egyetlen Ember látása számít a
gyülekezetben. Õvé a legjobb
rálátást nyújtó hely, ahonnan
úgy látja a dolgokat, ahogy
valóban vannak
- a mennyei trón!
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azok, kik megmaradtatok velem az én
kísértéseimben." Az Úrra nézve, de a tanítványoknak is, nagy kísértés volt az, hogy Õ, az
Uruk és Királyuk, szolgai formában járt köztük; olyan volt, mint aki szolgál, alázatosan
engedelmeskedett, tûrte a Vele szemben elkövetett gonoszt, és nem torolta azt meg. Az,
hogy az Úr "szidalmaztatván, viszont nem
szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetõzött,
hanem hagyta az igazságosan ítélõre" (1Pt
2,23), nagy kísértés volt a tanítványokra
nézve, hogy elhagyják Õt. De az Úr földi élete
végén örömmel állapítja meg a tanítványairól: "Ti megmaradtatok velem az én kísértéseimben!" Ez nem marad jutalom nélkül

számukra: "Én azért adok néktek, miképen az
én Atyám adott nékem, országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélve
Izráelnek tizenkét nemzetségét."
Dávid hõs szolgái, akik megosztották vele
a bujdosás nehézségeit, bizalmas fõembereivé lettek, akikkel megosztotta a királyság
dicsõségét is. Így tesz majd az Úr Jézus is az
övéivel. És amint Salamon királyi asztalánál
ott voltak és vele együtt örvendeztek legbizalmasabb tisztviselõi, úgy akarja az Úr az Õ
asztalának örömeiben, a vele való közösségnek élvezetében részesíteni az Õ hû
tanítványait. Legyünk hát hûek Õhozzá, aki

asztalának mennyei örömeit már most is
nyújtja nekünk, akik mennyei polgárságot
nyertünk az Õ halála által. Bár most még
nem uralkodunk vele az Õ országában, hanem inkább szenvedünk érte, mígnem felkel
az Atyja jobbjáról és eljön az Õ dicsõségében.
Merítsünk erõt a szolgálatunkhoz a vele
való drága közösségbõl, és miként a szolgák
nézik az uruk, a szolgálók, az úrnõjük kezét
(Zsolt 123,2), el ne fordítsuk mi sem a
tekintetünket róla, aki a Fõ, és mégis olyan
volt, mint aki szolgál.
Kegyelem és Igazság 1935

Hírek
Ifjúsági hét Hejcén
A miskolci testvérek szeretettel
várnak minden érdeklõdõ fiatalt
nyári, egyhetes evangélizációs
csendes-hetükre, a Hernád
völgyébe.
Témája:

Miért van szükséged
Istenre?
Ideje:
1999. augusztus 15-22.
A fiatalok a hejcei református
parókiát kapták meg erre a
hétre.
Információk és jelentkezés:
Nagy Ágoston
06-20-9835575

Menyegzõk a nyáron:
Május 23.
Cinke Csongor és Kondrák Mónika
(Miskolc)
Június 26.
Balogh Péter és Schiffman Judit
(Miskolc)
Július 3.
Nagy Zoltán és Nehézy Gabriella
(Miskolc)
Július 24.
Durbák József és Pintye Mária
(Debrecen)

Ilonka néni
Örömmel tudatjuk, hogy idõs
testvérnõnk, Debreceni Ilonka
néni, aki 1939 óta jár a
budapesti Ó utcai gyülekezetbe,
idén július 13-án lesz 100 éves.
Az elmúlt 60 évben sokat
szolgált, bátorított. Most is élõ
bizonyság és boldogan hirdeti:
kegyelembõl, drága
Megváltónk által élhetünk és
tartatunk meg.

A következõ szám tartalmából

A helyi gyülekezet finanszírozása
Adakozás és áldozat

Vetés és Aratás tallózó
A rovatok követése
A viszonylag rövid folyóiratokban a rovatok, sorozatok lehetõséget biztosítanak arra, hogy
egy-egy témát bõvebben, részletesebben lehessen az olvasók elé tárni. Ezt szolgálják a Vetés és
Aratásban is, melyeket most mindenkinek a figyelmébe ajánlunk.

Bizonyságtétel (új életek születnek),
Bibliai botanika (a biblia növényeinek részletes ismertetése),
Mit mond a Biblia? (bibliai alapfogalmak rövid magyarázata),
Szerelem * Házasság * Család (gyakorlati tanácsok a témában),
Izráel (cikkek Izráel történetével, üdvtörténeti jelentõségével kapcsolatban),
Zátonyra futottak temetõje (elhalt, elsatnyult hitéletek tanulságai az Igében),
Énekeljetek az Úrnak új éneket (új énekek kottái, mit mond a Biblia a zenérõl).
Megrendelhetõ: Evangéliumi Kiadó, 1066 Bp., Ó utca 16.

Könyvajánló
William MacDonald

KRISZTUS ÉS A GYÜLEKEZETE
Eredeti címe:
Christ loved the Church
(Krisztus szerette a Gyülekezetet)
"Krisztus szerette a Gyülekezetet, és önmagát adta érte." Szeressük mi is a Gyülekezetet, és ugyanúgy adjuk oda
önmagunkat érte. Szeretettel és örömmel kell átadnunk
magunkat - áldozatkészen és hûségesen -, hogy a Gyülekezet itt e földön növekedhessék és betöltse hivatását.
E könyv szándéka, hogy megvizsgálja a legfontosabb újszövetségi alapelveket,
amelyek jellemzik a Gyülekezet - "amely az Õ Teste" - lényegét és életét. Elõször azokat a
nagy és változhatatlan igazságokat vizsgáljuk, amelyek a Gyülekezettel, mint összességgel
foglalkoznak, és azután megkíséreljük megvizsgálni, hogy az egyes helyi gyülekezeteknek
hogyan kell életükkel és gyakorlatukkal tanúságot tenni ezekrõl az igazságokról.
Mindjárt az elején szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Gyülekezetrõl szóló tanításunk
helyessége soha nem választható el életünknek a gyülekezettel való helyes kapcsolatától.
A helyi gyülekezethez tartozó keresztyéneknek mindig élõ tanúbizonyságoknak is kell
lenniük eme igazságok mellett. Ennek hangsúlyozása végigvonul majd egész könyvünkön.
William MacDonald
MacDonald testvér idõs kora ellenére még mindig aktív résztevõje és elõadója számos
konferenciának az Egyesült Államokban. Könyvei által, melyek közül több magyarul is
megjelent, Európa szerte is ismertté vált. Írásai egyszerûen és leplezetlenül szólnak Isten
Igéjének igazságairól, szavai drága Urunkat magasztalják. Gyakorlati kérdésekben is
bõvölködik ez a rövid, de igen fontos kérdéseket tárgyaló könyve. Ajánljuk azok számára,
akik szeretnének megismerkedni azzal, mit mond az Újszövetség Krisztus Testérõl és a
helyi gyülekezetek mûködésérõl és felépítésérõl.

Élõ Gyülekezetek
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. A borítékra írják rá: “Élõ Gyülekezetek”.

