Járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és
adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek,
kedves jó illatul.
Efézus 5,2
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Élõ Gyülekezetek
Tartalom:

A

gyülekezeti életben az Úr Jézus jelenlétét talán legjobban a szeretet mutatja. Egy gyülekezet hanyatlása során pedig elõbb-utóbb eljut abba a stádiumba, amikor a problémák vagy a világ annyira leköti a tagok figyelmét, hogy a szeretet gyakorlására sem erõ,
sem indulat nem jut. Sokszor talán elvont képzeteink vannak a szeretetrõl, mintha olyan
érzés lenne, amit cselekedeteinktõl függetlenül átélhetünk. Nem! A szeretet nagyon is gyakorlati! Ami persze nem jelenti azt, hogy az anyagi, fizikai segítség helyettesítheti a szívet
megindító kedvességet, odafigyelést, bátorítást, vagy egyszerûen azt a mosolyt, ami az adott
helyzetben napsugárként világíthat be emberek életébe. A napsugarak pedig áldást hozók.

P

ál apostol bizonyos tanításoktól elhatárolódott, és erre másokat is figyelmeztetett. Gondoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû
megtalálni a határt, mikor kell a másikat szeretetben elhordozni, mikor támad báránybõrbe
bújtatott farkasként olyan tanítás, ami ellenkezik Isten Igéjével. Csak aláhúzza az egyes helyi
gyülekezetek vezetõinek felelõsségét és a tisztánlátás szükségességét. Van azonban egy legfõbb törvény, amelynek a mérleg nyelvét leginkább befolyásolnia kell. Ez pedig a szeretet.
Meg kell keresni a legtávolabbi pontot, amit a szeretet elfedez, és addig legyünk türelmesek. A
cikk hiteles! Miként írójának élete is az. Sokak életébe hozott napsugárt, krisztusi szeretetet.

Napsugarak
2. oldal

A tanítás és
a szeretet viszonya
3. oldal

A

z építkezés folyik, a ház épül, az állványokon, a betonkeverõnél nagyon sokan dolgoznak. Van, aki lelkesen, van, aki teljes erejébõl, és van, aki meg-megpihenve. Egyesek elcsavarognak, minél távolabb a munkától, és sajnos van, aki azt a téglát löki le – miközben könyököl a fal tetején –, amit épp az elõbb raktak oda. Mégis, a ház szép rendben épül, mert a
terv tökéletes, már évezredekkel elõbb pontosan le volt fektetve. A Mester pedig sokkal hatalmasabb és pontosabb munkát végez, mint a legjobb szakember az építkezésen. Ami ma
még nem látszik, egyszer csodálatosan a szemünk elé tárul... A most induló cikksorozat Isten
házáról szól, melynek építõje maga Isten, így nem kell félnünk, hogy a munka abbamarad.
Csodálatos kiváltság, hogy ebben mi a munkatársai lehetünk. Segítsen ebben nekünk ez az
írás, és ennek tudatában tanulmányozzuk a mellékelt ábrákat is.

M

itõl bibliai az egyik gyülekezet és mitõl egyház egy másik közösség? Egyházügyi bejegyzés, esetleg az „egyház” szó a felekezet megnevezésében? Nem! Mûködhet élõ
közösség ebben a formában, ajándékokkal bíró igehirdetõkkel, újonnan megtért testvérekkel,
és megragadhat bibliainak tûnõ gyülekezet a hagyományokban, rokoni kapcsolatokkal
fenntartott közösségben. A cikk fontos tanulságokat von le az egyháztörténelembõl, de nem
azért íródott, hogy felekezeteket, közösségeket skatulyázzunk be a fenti kategóriákba, hanem
saját életünket, helyi gyülekezeti rendünket vizsgáljuk meg.

N

em szabad, hogy bármiféle gyülekezeti fegyelmezést könnyelmû szívvel tegyen egy közösség. Igaz ez az intésre, de még fokozottabban a legsúlyosabb esetre, amikor egy
gyülekezet megválik egy tagjától. Hosszabb idõnek, próbák sorának kell megelõznie még azt
is, amikor csak eltanácsolnak valakit. Sokszor sírással, böjtöléssel, imádkozással jár a helyes útirány megtalálása. Mindig fel kell mérni, hogyan tesz nagyobb kárt az ellenség, úgy ha
tovább görgetünk feszültségeket, esetleg bûnök felett szemet hunyva, vagy ha közösen lépve
más formában folytatjuk az utat. Az újszövetségi gyülekezetek életében talán legsúlyosabb
kérdéssekkel foglalkozik a cikk, néhányat megválaszolva, de számosat nyitva hagyva és ezzel
továbbgondolkodásra késztetve.
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4. oldal

Állam, egyház,
bibliai gyülekezet (2.)
6. oldal

A gyülekezeti
fegyelem III.
7. oldal
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Napsugarak
A

Lukátsi Vilma

Benne van
Egy csipet só,
egy falat kenyér,
egy pohár víz,
egy kézmozdulat...
egyetlen jó szó
- a sok rossz után...
a lélek mélyén
valami kutat,
és egészen más
útirányt mutat,
nemcsak annak,
aki kérdezi,
annak is, aki adja:
benne van, rejtve
érthetetlenül
mindannyiunk
mennyei Atyja!

napsugarak áldást hozók. Ezt különösen akkor vesszük észre, ha az eget
hosszabb idõn át felhõk borítják. – Borús
õszi napon történt. Sûrû köd feküdte meg
a fákat és cserjéket. Az egész vidék vigasztalan és sivár volt. Aztán hirtelen felszakadt a köd és kisütött a nap. Egyszerre
minden megváltozott. Minden ragyogóvá
és barátságossá vált. A ragyogó napfényben alig lehetett a tájra ismerni. A szívek
megkönnyebbültek.
Napsugarak! Csodálatos, mi mindenre
képesek. A sötétséget világossággá, a szomorú szívet örvendezõvé változtatják.
Legyünk mi is napsugarak a mindennapi életben.
Pista a kórházban feküdt és nagy fájdalmai voltak. Az ápoló nõvér az ágyához
lépett és megkérdezte: „Mit kívánnál Pista?”. A fiú így felelt: „Csak mosolyogj rám!”
– Mennyi velünk egy házban vagy egy utcában lakó ember lenne hálás, ha barátságos szóval vagy arccal közelítenénk feléje.
A ragyogó reggeli nap sugara szûrõdött be egy padlásszoba ablakán, és a varrógép villámgyorsan mozgó tûjére esett. A
gépen fiatalasszony varrt, és idõnként az
órára nézett. „Ma szállítanom kellene a
munkát. Lehetetlen, hogy elkészüljek vele” – mondta fejcsóválva. Ekkor bekopogtattak. Az ajtóban idõsebb asszony állt és
habozva adta elõ kérését: „Kedves szomszédasszony, nem kaphatnék egy kevés
forró vizet? Nálam még nincsen tûz.” Máskor bosszús felhõcske vonult volna át a fiatalasszony arcán, mert nem szerette, ha
háborgatták. Ma azonban derûs volt, mint
a napsugár, és barátságosan válaszolta: „A
katlanban forr a víz, vegyen belõle.” Amikor az asszony a megtöltött kávésfazékkal elhagyta a szobát, a szeretet meleg
napsugarát érezte, és most már az õ szemei is ragyogtak, mint a napsugár. Így lépett a szobája sarkában álló ágyhoz, melyben egy beteg leány feküdt, és ezt kérdezte: „Haragudott a szomszédasszony?”
„Nem, nagyon kedves volt és ez nagyon jól
esett” – válaszolta a nagymama. Erre a

napsugár a beteg szívét is megtöltötte.
Nemsokára megérkezett az orvos, aki
mogorva, szûkszavú ember volt. Szótlanul
tisztította ki a leányka karsebeit, majd újra bekötözte. „Köszönöm szépen doktor
úr” – szólalt meg barátságosan a beteg leány. „Milyen jókedvû ma reggel” – válaszolt az orvos. Furcsállotta, hogy ez a leány, akinek csak fájdalmat okozott, munkáját ilyen barátságosan köszönte meg.
Margit azonban a szomszédasszonyra és
nagyanyjára gondolt és így válaszolt: „Hiszen hozzám is mindenki olyan barátságos.”
Amikor az orvos hazatért, az õ arca is
napsugaras volt. A folyosón szomorú alkalmazottja jött vele szemben, akinek távozása elõtt szabadság iránti kérelmét
nem teljesítette. Most azonban a hálás betegre gondolt, és így szólt a szakácsnõjének: „Meggondoltam magam, elutazhat.”
Ettõl a szakácsnõ arca is ragyogóvá vált.
A napsugarak áldást hozók! Emberekre van szükségünk, napfénnyel a szívükben.
Egy kirándulótársaság már kora hajnalban úton volt. Énekelve haladtak a nyári tájon át. A résztvevõk vígan és erõteljesen meneteltek. „Hová igyekeztek?” – kérdezte egy szembejövõ. „A nap felé” – válaszolta a legelöl menõ.
Legyünk mi is mindig a nap felé haladó emberek. Akkor szívünk mindenkor
tele lesz világossággal, életünk erõvel és
örömmel. Krisztus a mi napunk!
Az én napom, mely nevet reám,
Jézus Krisztus, az én Uram;
Az ok, amiért énekelek,
Az, amit a mennyben lelek.
Ebben az irányban van a boldogságunk és az a lehetõség, hogy belõlünk világosság, erõ és napsugár áradjon ki.
Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a
sötétségben, hanem övé lesz az életnek
világossága” (János 8,12).
Kegyelem és Igazság 1943
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A tanítás és a szeretet viszonya
a gyülekezetben
A görög nyelvben a pártoskodás
szava (Gal 5,20) nem
Tóth
feltétlenül tévelygõ gondolatoSándor
kat fejez ki, hanem sokkal inkább a különbözõ tanítások
alapján egymástól elváló elképzeléseket. Az egyik fordítás a „szektásság” szóval adja vissza, Darby pedig „tanvélemény”-nyel fordítja. A tanításom lehet igaz vagy hamis, ha azonban szétválás alapjául használom fel, akkor bûnös vagyok abban a „pártoskodásban”,
amelyrõl itt szó volt.
Isten óv bennünket a dogmatikus alapon történõ szakadástól.
Egyesek úgy hiszik, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúság elõtt
lesz, mások azt, hogy csak a nagy nyomorúság után; vannak, akik
azt hiszik, hogy minden szent részt vesz a királyságban, mások azt
mondják, hogy ez csupán egy részüket illeti. Az egyik azt mondja,
hogy a bemerítkezést csakis tényleges alámerítéssel lehet véghezvinni, mások szerint elég a vizet ráspriccelni. Azonban Isten Igéje
szerint ezek közül egyetlen nézeteltérés sem elégséges arra, hogy
Isten gyermekeit egymástól elválassza. Az egyiknek lehet igaza,
miközben a másik téved, Isten azonban nem enged megoszlást ilyen
vagy még csekélyebb különbségek alapján, hacsak a hit alapigazságait nem érintik ezek. Ha valami tanítási irányvonal iránti buzgóságában a hívõk egy csoportja kiválik, akkor a „gyülekezet”,
amelyet alapítani fognak, a tanításra nézve talán biblikus lesz, azonban ettõl még egyáltalán nem lesz biblikus gyülekezet.
Ha gyülekezetünk Isten más gyermekeitõl nem csupán külön
elhívása miatt él külön, hanem saját tanítása választja el tõlük,
akkor egészen bizonyosan szekta – akármi legyen is a tanítása,
amelyet képvisel. Isten elképzelése az, hogy egy gyülekezet megtestesíti Isten gyermekeit azon a helyen, de semmiképpen sem egy
bizonyos tanítást testesít meg. Isten gyülekezete – teljesen mindegy,
hogy hol – Isten minden gyermekét magába foglalja azon a helyen,
és nem csupán azokat, akiknek a tanítási nézeteik megegyeznek
egymással. Egész szívünkkel ügyelnünk kell arra, hogy Isten gyülekezetének helyi jellegét megtartsuk; így munkánkban is elkerülhetünk bizonyos nehézségeket. Ha nem az Úr Jézus keresztje áll a
középpontban, akkor végnélküli vitatkozások lépnek fel, amikor egy
helység valamennyi hívõje sokféle véleményével összejön. A mi hústestünk az, aki mindazokat egybe szeretné látni, akiknek szemlélete
megegyezik, és minden mást kizárna onnan. Állandó és szoros közösségben élni olyan emberekkel, akiknek írásmagyarázata nem
egyezik a mienkkel, nagyon kemény feladat a hústest számára,
azonban jót tesz a szellemnek. Isten ezt a kérdést nem az elválasztás
által oldja meg, hanem a kereszt által. Azt akarja, hogy alávessük
magunkat a keresztnek, hogy ily módon a nehézségek által mélyen
kimunkálódjék életünkben Krisztus alázatossága, türelme és szeretete. Ha nem ismerjük Jézus Krisztus keresztjét, akkor az ilyen helyzetben valószínûleg nagyon sokat fogunk érvelni, sokszor megkeseredünk, elegünk lesz mindenbõl, és végül elmegyünk a magunk

útján. Nézõpontunk helyes lehet, Isten azonban arra akar nekünk
alkalmat adni, hogy szellemi magatartást tanúsítsunk. Mi arra törekszünk, hogy a mi hitünk helyes legyen, Isten azonban azt akarja
megvizsgálni, hogy vajon a mi szeretetünk helyes-e? A Római levél
14. része tanít meg bennünket arra, hogy hogyan kell olyanokkal
szemben viselkednünk, akiknek más a szemléletük, mint a mienk.
Mit szólnánk ahhoz, ha a gyülekezetünkben vegetáriánusok volnának és olyanok is, akik a szombatot tartják, ha némelyek korlátlanul ennének húst, mialatt mások szigorúan növényi ételeken
élnének? Pedig éppen ezzel a helyzettel találkozott Pál apostol. Figyeljük csak meg döntését: (1,4. vers) „A hitben erõtelent fogadjátok
be, de ne azért, hogy vélekedéseirõl vitatkozzatok. Ki vagy te, hogy
megítéled a más szolgáját? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg
fog állani, mert az Úr megerõsítheti, hogy megálljon.” A 13. vers:
„Ezért többé ne ítélkezzünk egymás fölött, hanem inkább úgy viselkedjetek (ítéljetek), hogy ne adjatok okot testvéreiteknek a megütközésre vagy megbotránkozásra.” Ó, milyen kevés hívõ tûrõképességgel rendelkezünk! Isten sok gyermeke úgy ápolja legkedvesebb ismereteit, hogy mindazokat, akiknek más az írásismeretük,
azonnal tévtanítóknak kiáltja ki és így is kezeli. Isten azt akarja, hogy
szeretetben olyanokkal legyünk körülvéve, akik velünk szemben
ellentétes véleményt képviselnek.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a gyülekezet minden tagjának
az legyen a véleménye, ami neki éppen a legjobban tetszik. Sokkal
inkább arról van szó, hogy a tanításbeli különbségekbõl adódó nehézségek nem úgy oldódnak meg, hogy az elkülönült pártoknak
megfelelõ különbözõ szemléletek alakulnak ki, hanem ott van a
megoldás, hogy szeretettel vegyük körül azokat, akiknek véleménye
a miénktõl különbözik. Türelmes tanítással talán elõsegíthetjük,
hogy a hit egysége (Ef 4,13) kialakulhasson. Ha türelmesen az Úrra
várunk, akkor Õ kegyelmet fog adni, hogy a mások véleménye megváltozzék, vagy nekünk ad kegyelmet annak felismerésére, hogy nem
vagyunk olyan jó tanítók, mint amilyennek képzeljük magunkat.
Semmi sem teszi jobban próbára egy tanító szellemi magatartását,
mint ha ellenszegülnek tanításának.
A tanítóknak alázatosságot kell tanulni. Ugyanez érvényes
azonban az összes többi hívõre is. Ha felismerték ugyanis helyüket a
Krisztus Testében, akkor tudni fogják, hogy nem mindenkinek adatott a tanítás ajándéka. Meg kell tanulniuk alávetni magukat olyanoknak, akik Istentõl különösképpen a tanítás szolgálatát nyerték.
Szellemi adományok és szellemi tapasztalatok szükségesek ahhoz,
hogy valaki tanítson; éppen ezért nem taníthat mindenki.
Minden sokoldalúság és különbözõség ellenére egyek vagyunk.
Egységünk eggyélételünk (Ef 2,14) tényébõl származik, és Krisztus
bennünk lakozó Szellemének megtapasztalása által válik valósággá.
A fenti fontos gondolatokat és bibliai igazságokat szeretettel
ajánljuk a testvérek figyelmébe.
A békesség fejedelmének útján 1968
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ISTEN HÁZA (1.)
Isten gyülekezete
Az ember – még a hívõ is – hajlamos arra, hogy csak azt nézze,
„ami a szeme elõtt van.” Élõ hit és szellemi energia kell ahhoz, hogy
„ne csak a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökkévalók.” (2Kor 4,18) Ha Isten
gyülekezetét megnézzük, az amit látunk, néha lesújtó és elcsüggesztõ. De a mi korunkban is ragaszkodjunk az igazi hithez: „A hit pedig a
remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létérõl való meggyõzõdés” (Zsid 11,1). Ezért újra és újra szükség van arra, hogy a
gyülekezetre úgy tekintsünk, ahogy Isten tekint rá.
Tudatában vagyunk annak az értéknek, amivel a gyülekezet,
minden megváltott ember összessége a mostani kegyelmi idõben
rendelkezik az Atya és a mi Urunk Jézus szemében? Ismerjük az Újszövetség azon igehelyeit, amelyekben a Szent Szellem ezt a „drága
gyöngyöt” a szemünk elé tárja? Drágák és értékesek Isten eme gondolatai a mi számunkra?
Istennek a gyülekezet, ami
már az örökkévalóság óta szíKrisztus
vében volt (Ef 3,3-11), olyan
fontos, hogy három konkrét foTeste
galmat használ arra, hogy bemutassa nekünk különbözõ oldalait és dicsõségét, de ezzel
összekapcsolódó felelõsségünket is.
Krisztus, hogy eszünkbe vésse, a mennyben lévõ fej, vagyis az
Õvele való és a tagok egymás közti tökéletes és megingathatatlan
egységét, az Újszövetség különbözõ igehelyein keresztül úgy mutatja
be nekünk a gyülekezetet, mint Krisztus testét (pl. Kol 1,18). Hogy
megmutassa nekünk mély és végtelen szeretetét az Õ gyülekezete
iránt, annak Õhozzá való tartozását és alárendelt voltát is, a férj és
feleség közti viszonyt használja fel (Ef 5,23-32). Gyülekezetének
szent volta elsõsorban az „Isten temploma” fogalmában fejezõdik ki.
Bár a gyülekezetnek ez a három eltérõ ábrázolásmódja más tanulságot is tartalmaz, úgy tûnik, a tanítás lényeges tartalma az egység, a szeretet és a szentség. A test, a menyasszony és a templom több
is, mint összehasonlításképpen használt fogalmak, mert a gyülekezet
valóságosan Krisztus teste, az Õ menyasszonya, és ezzel együtt
templom is, Isten háza. A legutóbbi tárggyal szeretnénk most foglalkozni. A gyülekezet összes elnevezése közül ugyanis ez a legsokoldalúbb.
A Biblia megmutatja nekünk, hogy Isten az emberekkel szeretne
lakozni. De látjuk, sem Ádámmal az Éden kertjében, sem Noéval az
özönvízzel megtisztított Földön, sem barátjával, Ábrahámmal nem
akart lakozni. Csak mikor földi népét, Izraelt az egyiptomi szolgaságból megszabadította és a nádas tengeren való átvonulás után
teljesen elválasztotta tõlük, akkor olvasunk elsõ ízben a „hajlékáról”,
méghozzá közvetlenül Izrael nagyszabású megmentése után: „Hûségesen terelgeted e megváltott népet, erõddel vezeted szent legelõdre…
Beviszed és elülteted õket tulajdon hegyeden, melyet lakhelyül készítettél,
Uram.” (2Móz 15,13; 15,17) Annyira fontos és értékes számára ez a
lakozás az övéivel, hogy Mózest arra indította, hogy a „megváltás
dalában” már rögtön errõl a hajlékról énekeljen, ami azonban még
egyáltalán nem létezett! De a megváltás – illetve itt még csak az elõképe – a feltétele annak, hogy az emberek Istenhez találjanak, és hogy
Õ köztük lakozhasson.

Akkor az Õ parancsára a gyülekezet házát olyan mintára készítették el, ahogy ezt Mózes látta az Úrnál a hegyen (2Móz 25,9.40).
Ugyanúgy történt ez a késõbbi jeruzsálemi templom esetében is
(1Krón 28,11.19). Isten földi szentsége nem csak „a mennyei dolgok
képmása és árnyéka” és az „igazi képmás” volt (Zsid 8,5; 9,24), hanem a szellemi ház elõképe is, amit most minden megváltott embert
jelent. Ez egy szent hely, amelyben Õ megnyilatkozik és ahol Õt
imádják.

Egy szent templom
A „templom” fogalom minket arra a templomra emlékeztet, amit
Salamon Isten megbízásából Jeruzsálemben épített. Ebben fejezõdött ki az, hogy Isten, szentségének bizonyságaként akart egy szentélyt a földön. Ezzel együtt azonban Salamon temploma Isten dicsõségének is a bizonysága volt a földön.
Amikor Isten – megváltottjai iránti szeretetétõl indíttatva –
köztük lakozik, akkor ebben a hajlékban mindennek meg kell felelnie Neki és lényének. Így volt ez Izráel idejében, és így van ez ma is.
Csak az, amit Isten templomának neveznek, ma nem egy pompázatos épület, mint Jeruzsálemben volt, hanem egy „szellemi
ház.” Most olyan emberekbõl áll, akik korábban a világban reménység és Isten nélkül éltek, idegenek és polgárjog nélküliek voltak Isten elõtt. De a Krisztus vérében való hit által közel kerültünk
õhozzá, olyan közel, hogy õ általa bejárásunk van a Szellem közbenjárásával az Atyához. Az Efézusiakhoz írt levélben eleinte a szentek
polgártársainak és Isten háza népének tekintenek minket, de aztán
egy olyan építménynek, amely jól egybeilleszkedve szent templommá
növekszik az Úrban. (Ef 2,12-21)
Errõl a templomról azt olvassuk az 1Kor 3,16-ban: „Nem tudjátok, hogy ti Isten templomai vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik?…
Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.” És az Efézusiakhoz
írt levélben ez áll (2,21): „…az egész épület egybeilleszkedik, és szent
templommá növekszik az Úrban.” A 2Kor 6,16-ban figyelmeztet minket a hozzánk nem illõ igára, és ebben az összefüggésben kérdezi tõlünk: „Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert ti az élõ
Isten temploma vagytok…” Az elsõ figyelmeztetések ezekkel a szavakkal zárulnak: „Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg
magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében
tegyük teljessé a mi megszentelõdésünket.” (2Kor 7,1)
Ugyan a mi emberi testünket is „Isten szent templomának” nevezik (1Kor 6,19), de ez valami más, bár ettõl nem lehet teljesen elválasztani. A Szent Szellemnek benne való lakozása által minden hívõ
teste egy templom, mert a Szent Szellem isteni személy. De a hívõk
összességében is lakozik, és ez különösen Krisztus testében fejezõdik
ki, ami a Szellemmel való megkereszteléssel jön létre. De a gyülekezet
is – szent templomként – a Szent Szellem lakó- és tevékenységi helye.
A „szent templomot az Úrban” csak igazi hívõk alkotják. Ezért is
nevezik „jól egybeillesztettnek”, éppúgy, mint Krisztus testét, ami
szintén csak megváltottakból áll (Ef 2,21 és 4,16). Azért említem itt
ezt a tényt, mert késõbb Isten házának olyan vonatkozásaira térünk
rá, amely pusztán azokat foglalja magában, akik megvallják hitüket.
Itt azonban az õ akaratáról van szó, amit tudtunkra ad, hogy szándékait megérthessük és a gyakorlatban is megvalósíthassuk.
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Mi hogyan veszünk részt a munkában?

Élõ Gyülekezetek

6
Kiss Ferenc

Állam, egyház, bibliai gyülekezet (2.)
E

gyház alatt itt nem egyik vagy másik felekezetet értjük, hanem a keresztyénségnek egyházi formáit együttvéve (egyházi keresztyénség).
Az Újtestamentum csak népeket (nemzeteket, államokat) és bibliai gyülekezeteket ismer; az egyházi keresztyénség sem az evangéliumokban,
sem az apostoli levelekben nem szerepel. Az
egyházi keresztyénség az állam és a gyülekezet
összekeveredésébõl állott elõ Nagy Constantin
római császár alatt (Kr. u. 314-ben), s lényegében ma is egyforma minden egyházi keresztyénség, vagyis tanaiban túlnyomórészt bibliai, szervezetében és gyakorlatában pedig világi. Minden
keresztyén egyház a bibliai õsgyülekezetbõl alakult át úgynevezett történelmi fejlõdés útján. A
bibliai gyülekezet alapja minden idõkben a Szentíráshoz való változatlan ragaszkodás volt, az egyházi keresztyénségnek az alapja pedig ezen kívül
még az idõk folyamán kialakult hagyományok és
szokások átvétele is. E tekintetben mindegyik
egyház egyformán történelmi. Az államok a velük
több-kevesebb belsõ kapcsolatba került egyházi
keresztyénségnek különféle hatásköröket (autoritásokat) engedtek át (pl. iskoláztatás, társadalmi
jótékonyság, régebbi idõkben anyakönyv- és telekkönyvvezetés stb.).
Az államok az utóbbi 150 év alatt (a francia
forradalom óta) mindinkább elkülönültek az egyházaktól és visszavették tõlük a nekik korábban
adott munkaköröket. Európa nagyobb részében
ma már az államok függetlenítették magukat az
egyházaktól, és az utóbbiaknak voltaképpen csak
a lelki téren hagytak szerepet.
Az egyházi keresztyénség világszerte sokat
küzd az õ belsõ lelki hiányaival. A keresztyénség
egyházi formája három sajátságával erõtlenítette
meg magát:
1. Azzal, hogy nem személyes (egyéni) hit alapján, hanem beleszületés útján nyeri tagjait;
2. azzal, hogy az államokkal való pénzügyi és hatalmi szövetség folytán elvesztette fegyelmezési
(kizárási) jogát. Emiatt az egyházi keresztyénségben általános megtisztulásra nincs mód;
3. felelõs vezetõit nem mindig felülrõl való (lelki,
karizmatikus) képességek, hanem külsõ, iskolai
minõsítés alapján állítja be.
Ezen az alapon lett ugyan az egyházi keresztyénség minden formájának ilyen vagy olyan világi
története, de elveszett az igazi õsi belsõ élete.
Az egyházak különösen az utóbbi évtizedekben sok kísérletet tettek arra, hogy a bibliai gyülekezetet, illetve a lelki közösséget valamilyen
formában (szövetségek, körök, stb.) beleépítsék
a saját testükbe (ecclesiola in ecclesia), de az lehetetlen vállalkozás a bibliai gyülekezet természete és az egyházak fent leírt hármas sajátsága
miatt.
Tény, hogy az egyházi keresztyénség még
nem biblikus formáiban is nagy teljesítményeket
mutat fel minden országban, melyeket az embe-

riség történetébõl kitörölni nem lehet. Ha nem is
tudta kereteibe építeni a bibliai gyülekezetet,
minden idõben éltek benne kiváló, biblikusan hívõ egyének is, kiknek lelki hatása azonban legtöbbször nem tudott kellõen érvényesülni a sokféle emberi érdek között.
Az államok akkor különítik el magukat az
egyházi keresztyénségtõl, mikor az utóbbi már
lényegében teljesen világiassá vált és lelki hitelét
elvesztette az állami vezetõk elõtt.
Ebbõl a rövid jellemzésbõl is érthetõ tehát,
hogy az egyházi keresztyénség sohasem pótolhatja a bibliai gyülekezetet, és az utóbbi sem
játszhatja soha az egyházi keresztyénség szerepét. A Szentírás szerint az idõk végén ismét csak
kettõ marad éppen úgy, mint az apostoli idõkben
volt, ti. az állam és a bibliai gyülekezet. Sok országban már ismét beállott lényegében ez az állapot. Az egyházi keresztyénség nyugati formájának legmagasabb fejlõdési foka az volt, mikor az
egyház annyira uralkodott az állam felett, hogy
úgynevezett egyházi államot alkotott; a keleti keresztyénség legmagasabb fokon államegyház lett,
vagyis az állammal csaknem egyenlõ hatalmat
gyakorolt. Az egyházi keresztyénség mindkét formájában monopolizálni igyekezett az evangéliumot és Isten országát, aminek sok türelmetlenség
és keresztyénüldözés lett a következménye. Csak
Isten szemei tudják összefüggésbe hozni, hogy e
türelmetlenségek miatt mennyi kárt vallottak az
államok, a népek, vagy egyes társadalmi osztályok.
4. Tanulságok
Hosszú fejtegetések helyett röviden összefoglaljuk a fent leírt három szervezet (állam, egyház, bibliai gyülekezet) belsõ lényegébõl és történelmébõl folyó következõ tanulságokat:
1. Mindhárom szervezetnek sajátos külön munkaköre van, s egyik a másikat nem helyettesítheti
és nem is pótolhatja. Az állam csak a külsõ, látható élet körülményeit szabályozhatja, külsõ törvényekkel és külsõ (fegyveres) fegyelemmel. Az
államnak el kell ismernie azokat a határokat, ahol
hatásköre az ember belsõ (szellemi) életjelenségeivel szemben megszûnik, s amelyeken túl csak
a keresztyénség egyházi és gyülekezeti erõi tudnak érvényesülni. Az egyházi keresztyénség a tömegek vallási szokásait és kívánalmait elégítheti ki
bizonyos, az államtól átengedett iskolafenntartási (pedagógiai) és segélyezési (szociális) munkák mellett. A bibliai gyülekezet ugyanolyan lelki
otthona a belsõ embernek (a léleknek), mint a
család külsõ emberünknek (testünknek). A legegyszerûbb családi életet sem pótolhatja a legfényesebb intézmény, menhely vagy kórház; a
bibliai gyülekezet egyéni, belsõ, mély lelki közösségét sem pótolhatja semmiféle tömegintézmény.
2. Az állam és az egyházi keresztyénség magaalkotta törvényekre és alárendeltségi (szubordiná-

ciós) berendezkedésekre támaszkodik, a bibliai
gyülekezet zsinórmértéke pedig egyedül az újtestamentumi Szentírás, és szerkezete az abban leírt
forma: testvérek, mint tagok, diakónusok, evangélisták, vének (felvigyázók), akiket nem elõre való beválasztással állítanak munkába, hanem a
Szentlélek által nekik adott lelki adományok (talentumok) alapján ismer el a gyülekezet. Minõsítésük tehát nem külsõ, hanem belsõ; nem értelmi,
hanem lelki, és nem emberektõl, hanem Istentõl
való.
3. Miként az állam és az egyházi keresztyénség
nem vezeti fel a bibliai gyülekezet egyszerû, lelki
közösségen és lelki adományokon alapuló bibliai
formáját, azonképpen az utóbbira nézve is nyomasztó, sõt elsorvasztó, ha világi formába (egyesületekbe, szövetségekbe, stb.) kényszerítik. Úgy
jár ilyenkor a gyülekezet, mint Dávid, amikor reáadta Saul király a maga páncélját és sisakját a
Góliáttal való harcra: Dávid nem tudott ezekben
járni, levetette azokat és csak pásztori ruhájában,
parittyával indult el Góliát ellen, de a Seregek
Urának, Istenének nevében!
4. Az egyházi keresztyénség az államhatalommal
karöltve már a római birodalomban, s azóta sok
országban megpróbálta elnyomni a gyülekezeti
keresztyénséget. Mennél inkább eltért az egyházi
keresztyénség szervezetében és lelkületében az
apostoli idõktõl, annál türelmetlenebb lett. Ebbõl
kifolyólag a gyülekezeti keresztyénség sok zaklatást, üldözést szenvedett el, számos igazi vértanút adott hite és bizonyságtétele megpecsételéséül, de ennek mindig az illetõ népek vagy vezetõ osztályok lelki elsötétedése és elõbb-utóbb
tragédiája lett a következménye. Elsõ ilyen tragédia volt a zsidóké Kr. után 70-ben, a második a
római birodalom bukása. Egyik újabb ilyen bukás
volt a cári rendszer és az orosz egyház tragédiája.
5. Nincs rá példa a magyar történelemben, hogy
a bibliai gyülekezetek helyi vagy országos veszedelmet okoztak volna nemzetüknek, pedig már a
reformáció elõtt, Zsigmond király korában sok
bibliai gyülekezet volt Magyarországon, a reformáció óta pedig soha nem szûntek meg ezek
hazánkban.
Történelmi és jelenkori tény, hogy azokban
az országokban lett a keresztyénség legmélyebb
hatású és a közerkölcsök ott a legtisztábbak, ahol
az állam, továbbá az egyházi és gyülekezeti keresztyénség felismerve külön-külön munkakörüket, az állami vezetés védelme alatt becsületes
békében fejtik ki munkájukat az Istentõl adott talentumaik mértéke szerint. Legnagyobb példa erre az Egyesült Államok felvirágzása. Az egyházi
és gyülekezeti keresztyénség az ilyen országokban sokféle színezetû alakulatokban él, de ez
nem a lelki szegénység, hanem ellenkezõleg, a
lelki gazdagság bizonyítéka, miként egy sokfélevirágú rét is jó talajra vall. Az egyházi és a gyülefolyt. az utolsó oldalon
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A gyülekezeti fegyelem III.
3. Kizárás a gyülekezet tagjai sorából

M

ár az elõzõ fejezetben láttuk,
hogy a kulcsok, továbbá a kötözés és oldás hatalma között határozott különbséget kell tennünk. A kulcsok
hatalmát maga Péter nyerte, a kötözés és
oldás hatalmát nemcsak Péternek (Mt
16,19), hanem az egész gyülekezetnek adta
az Úr (Mt 18,17-18). Nagyon fontos, hogy
e két dolog között: a kulcsok hatalma és a
kötözés, megoldás hatalma között különbséget tegyünk, mert különben zavar támad
az idézett helyek értelme körül. Mind a két
helyen, úgy a Péternek adott szóban, mint a
gyülekezetet illetõ meghagyásban a „kötözést” elõbb említi meg az Úr és csak azután
az „oldozást.” Ebbõl azt látjuk, hogy a kizárásnak az a célja, hogy a vétkest belátásra,
bûnismeretre és megbánásra segítse, és ha a
fenyítéknek alkalmazott eme legsúlyosabb
módja, a kizárás ezt a célt, a bûnös részérõl
való megbánást elérte, akkor következhet a
feloldás, a bocsánat, a gyülekezet tagjai sorába való ismételt felvétel. Igaz, hogy a János 20,23-ban ez a hasonló mondás: „Akinek bûneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak, azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak” – a fordított sorrendet tünteti fel,
amennyiben elõbb említi a megbocsátást,
azután a „megtartást.” De az összefüggésbõl látszik, hogy e helyen az Úr nem a gyülekezeti életrõl, hanem a tanítványoknak
munkára való kiküldetésérõl beszél, tehát itt
inkább arról a fegyelemrõl van szó, melyet a
tanítványoknak tanúsítani kell annak érdekében, hogy megállapíthassák, kinek bocsáttattak meg a bûnei Isten részérõl és kinek nem, semmint arról a figyelemrõl, melylyel megállapíthatják, hogy valakinek az Úrtól való elszakadása következtében már a
gyülekezetben sincs helye. A János evangéliumából idézett helyen tehát az ún. „felvétel”-nél követendõ eljárásról, Máté evangéliumában pedig a kizárással kapcsolatos
tevékenységrõl van szó. Látjuk azonban azt
is, hogy amint a felvételeknél az a gyülekezet tevékenysége, hogy megállapítsa,
hogy a szövetségbe, közösségbe kit vett fel
maga az Úr, úgy kizárásoknál is abban a
megállapításban áll a gyülekezet fõ feladata, hogy kit zárt ki az Úr a vele való közösségbõl. A kizárásnak tehát nem szabad
önhatalmúlag, testi indokokból történnie,
éppúgy, mint a felvételnek sem. Mindkét
esetben a Szent Szellem vezetése mellett kell
a gyülekezetnek eljárnia.

Hogy a kizárásoknál tényleg a gyülekezet és nem annak egyes tagjai illetékesek,
mint bizonyos fenyítési eszközök alkalmazásánál, és hogy a kizárás éppen úgy, mint a
fenyíték enyhébb eszközei a bûnös megmentésének érdekében kell, hogy történjék,
azt az 1Kor 5,3-5 is bizonyítja, ahol Pál
apostol egy paráznaságba esett férfinek a
gyülekezet tagjai sorában való meghagyása
miatt ezeket írja: „Mert én ugyan távollévén
testben, de jelen lévén szellemben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki
ekként ezt cselekedte, ti és az én szellemem
a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyûlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával, átadjuk az ilyent a Sátánnak a
testnek veszedelmére, hogy a szellem megtartassék az Úr Jézusnak napján.” Ezek a
kifejezések: „Ti…egybegyûlvén” a gyülekezetre utalnak, ez a mellékmondat pedig:
„hogy a szellem megtartassék”, a kizárásnak a bûnös megtérésére irányuló célját
tünteti fel.
A Sátánnak való átadás, amint ezt az
1Tim 1,20-ból láthatjuk, az apostol hatáskörébe tartozó ténykedés volt. Gyülekezet
nem adhatott át senkit a Sátánnak a test veszedelmére, hogy a szellem megtartassék az
Úr Jézus Krisztus napján. Ez apostoli hatalmi ténykedés volt oly célzattal, hogy a
makacs és engedetlen bûnös, valami testi
veszedelem és betegség által, amit a Sátán
hoz reá, megtöressék, és ezáltal legalább
szelleme megmentessék. Pál azt várja a korinthusiaktól, hogy a gonosz kivettessék
közülük. És amikor õk ennek elvégzése céljából összejönnek, akkor õ – távol lévén
ugyan testben, de jelen lévén szellemben –
már elvégezte, mintha jelen volna és velük
együtt ténykedne, hogy az illetõ bûnöst átadja a sátánnak. De hogy az apostol ezt a
részérõl legsúlyosabb és legvégsõ fenyítéket
az illetõ bûnössel szemben csak alkalmazni
akarta – ha a szükség úgy kívánná –, valóban azonban nem alkalmazta, miután a
gyülekezet kizárta az illetõt. Ezt a 2Kor 2,6ból tudjuk meg, ahol Pál ezeket írja: „Elég
az ilyennek a többség részérõl való ilyen
megbüntetése.”
Pál apostolnak az 1Kor 5,13-ban foglalt
eme felszólításából: „Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül” – megtudjuk, hogy
miféle bûnösöket kell a gyülekezetnek kizárnia. A „gonosz” szó utal a bûnös makacs
magatartására, a bûnben való megmara-

dásra, miáltal
a gonoszt cselekvõ egyénbõl
gonosz lesz.
Így szakad ki
valaki az Úrral
Reichert
való közösségGyula
bõl. Ha tehát a
gyülekezet bármely tagján az enyhébb fenyítékek nem fognak, vagy az illetõ olyan bûnbe esett, mely
az Úrral való közösségét nemcsak zavarja,
hanem éppen meg is szünteti, akkor a gyülekezetnek ki kell zárni az ilyen tagot.
A kizárásnak azonban nemcsak a bûnöst, hanem azt a gyülekezetet is, melybõl a
bûnös kizáratott, komoly bûnbánatra kell
bírnia. Ennek az igazságnak a megértésére
nagyon tanulságos az, amit a ház poklosságának megtisztításáról olvasunk a 3Móz
14,38-41-ben: „A pap zárja be a házat hét
napra. A hetedik napon pedig térjen vissza a
pap és ha látja, hogy íme elterjedt a poklosság a ház falán, akkor parancsolja meg a
pap, hogy szedjék ki a köveket, amelyeken a
poklosság van, és vessék azokat a városon
kívül tisztátalan helyre.”
A háznak hét napra való bezárása óvatosságot, körültekintést jelent. A papnak
nem volt szabad elhamarkodva intézkednie
egy ház poklosságáról. Ilyen óvatosságot és
körültekintést kell tanúsítani a gyülekezetnek is, amikor arról van szó, hogy valakit kizárjon tagjai sorából. A kizárásnak sohasem szabad hirtelen, elhamarkodva végbemennie.
Ha hétnapi várakozás után kiderült a
poklosság, akkor azokat a köveket, melyeken a poklosságot találták, ki kellett venni a
falból, és azokat a városon kívül kellett vetni
tisztátalan helyre. Az alapos vizsgálat után
a cselekvéshez foghat a gyülekezet. Isten
nem akarja azt, hogy mi, akik az élõ Istennek temploma vagyunk (amint az Isten
mondotta: „Lakozom bennök és közöttük
járok és leszek nékik Istenök és õk én népem
lesznek” 2Kor 6,16), – mi magunktól eltávolítsunk és közösségünkbõl kizárjunk olyant, akinek közössége van Vele, de azt sem
akarja, hogy megtartsunk magunk között
olyant, akinek már nincs közössége Vele.
De ha már eltávolították a ház falából
azokat a köveket, melyeken a bélpoklosság
kétségtelenül megállapítható volt, az egész
házat le kellett vakarni körös-körül, és a tafolyt. az utolsó oldalon

folyt. a 6. oldalról

kezeti keresztyénség különbözõ alakulatai Krisztus sokféle, és az egyének vagy mozgalmak által
kimeríthetetlen lelki gazdagságának valósítják
meg külön-különféle mértékét. A monopóliumos
keresztyénség Európában úgy a keleti, mint a
nyugati részén lelki sötétséghez, durva reakciókhoz, az államok életében pedig véres forradalmakhoz vezetett.
Ez a cikk és ennek írója a leggondosabban
óvakodik attól, hogy akár az egész keresztyénségnek, akár az egyházi vagy gyülekezeti irányzatnak a védõje legyen. Aki erre vállalkozik,
könnyen úgy jár, mint az Ótestamentumban Uzza, aki utána kapott az Isten szövetségládájának,
mert megijedt, hogy felborul az ökörszekér, mely
azzal Jeruzsálem felé döcögött. Isten a helyszínen megölte Uzzát (2Sám 6,6-7), mert azt gondolta, hogy Isten ügye emberi segítségre szorul.

folyt. a 7. oldalról

Hírek
Röviden. Az Ó utcai gyülekezet július folyamán három turnusban, vidéki és külföldi
testvérekkel Szépalmán pihenhetett Isten
Igéje mellett.
Augusztus 19-én az erdõkertesi közösség
gyülekezeti látogatást tesz az egri testvéreknél. Öröm gyülekezeteknek találkozni és
kapcsolatokat építeni.

Menyegzõk a nyáron
Nagy Géza ésVégvári Andrea
2001. július 21., Budapest

Lehotay-Kéry Tamás és
Soproni Krisztina
2001. július 22., Eger

Simon Kornél és Farkas Ildikó
2001. július 28., Budapest
Kegyelem és Igazság 1942

pasztékát, melyet levakartak, szintén a városon kívülre kellett vinni, tisztátalan helyre. Hasonlóan kell az egész gyülekezetnek
is, melyben egy kizárási eset szükségessé
vált, komoly bûnbánat és önvizsgálat útján
megtisztulni, nem pedig könnyedén napirendre térni az eset felett.
A helyi gyülekezet kizárását egy másik
helyi gyülekezet, vagy annak a gyülekezetnek bármelyik tagja abban az esetben, ha a
kizárás valóban bibliai úton-módon történt, figyelembe venni tartozik. A kizártakkal való érintkezés, barátkozás bármelyik
gyülekezeti tag részérõl, az illetõt részesévé
teszi a kizárt tag bûnének, és megakadályozza a kizárás célját és azt, hogy a vétkest
bûneinek beismerésére és megbánásra bírja. De azt nem gyõzzük eléggé hangsúlyozni, hogy bármelyik gyülekezet csak akkor
számíthat végzésének mások részérõl való
elismerésére, ha szorosan a Biblia utasításaihoz alkalmazkodott.
A BÉKESSÉG FEJEDELMÉNEK ÚTJÁN 1964

Könyvajánló
Dr. Paul Müller
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em új a könyv, amit ajánlani szeretnénk, de aktualitásából mit sem vesztett megjelenése óta. Hiszen a betegség, a szenvedés sokunk életében megtalálható: legyen az lelki, testi vagy szellemi.
A szerzõ, Dr. Paul Müller 1896-ban született. Természettudományi tanulmányait a
stuttgarti és a tübingeni egyetemen végezte. Különbözõ iskolákban tanított, és több
könyvet írt. Fõ témája: a Biblia és a természettudomány.
1924-ben multiplex szklerózisban megbetegedett, s ennek következtében már 49 éves korában nyugállományba került. Krisztus iránti szeretete és embertársaiért érzett felelõssége még ebben az állapotában is elõadássorozatok megtartására és több útbaigazító könyv megírására késztette. Kiterjedt lelkigondozói szolgálatot végzett.
Tömör mondanivalóját a Biblia kijelentéseivel támasztja alá, tapasztalatokkal szemléletessé, statisztikai adatokkal és a tudomány eredményeinek közlésével aktuálissá teszi. Írásai középpontjában Jézus Krisztus
és az általa megszerzett üdvösség áll.
Ebben a könyvében elsõsorban a betegeket, az öregeket, a magányosokat, a gyászolókat és az életuntakat szólítja meg. De eligazítást találnak benne azok is, akik az élet értelmét keresik, vagy akiknek Isten létezése kérdéses.
A szerzõ fejtegetéseiben felfedi a szenvedés értelmét és célját. Még a gyógyíthatatlan betegségek sem véletlenül „jönnek”, mögöttük mindig
Isten bölcsessége és szeretete van! Üzenetét személyes élménye, több évtizedes szenvedése hitelesíti.
„Paul Müller azon kevesek közé tartozik,
akik igazán tudnak vigasztalni” – írta egyik
Élõ Gyülekezetek
olvasója.

Következõ szám
Maranatha! (Csia Lajos)
Az Ige és a bölcsészet (Kun Adalbert)
Isten háza II.
Hithõsök: Fanny Crosby
Két kérdés és két válasz (B. Peters)

Kéthavonta (febr., ápr., júni., aug., okt., dec.) megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat. A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány
(3300 Eger, Egészségház u. 23.) gondozásában jelenik meg.
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán, Lemperger Róbert
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