
Élõ Gyülekezetek
2003. Április
VI. Évf. 2. Szám

Tartalom:

Az Úr pedig minden napon szaporította
a gyülekezetet az üdvözülõkkel.

Az Igehirdetésrõl
5. oldal

Apostolok cselekedetei 2,47b

 jelenleg is létezõ közösségek egy részének története évtize-Adekre nyúlik vissza. A budapesti, Ó utcai közösség elsõ hiva-
talos regisztrálása 1924-ben történt, melyet megelõzõen kb. 1910-
tõl voltak összejövetelek. Lassan egy évszázad. Sok testvér meg-
fordult azóta a közösségben. Egyesek nyomot hagytak a gyüle-
kezet fejlõdésének menetében, Isten különösen is használta aján-

dékukat, vagy a vezetésben betöltött szerepük volt meghatározó. 
Keveset ismerhettünk személyesen közülük, de a ma élõ, lassan 

nagypapa korba lépõ generáció, még sokat tanulhatott Szabados 
Ádámtól, aki két-három évtizeddel ezelõtt egyike volt a vezetõ 
testvéreknek.

öbben ismerik hazánkban Wolfgang Bühne német testvért, Takinek írásai, könyvei – az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió 
jóvoltából – régóta megtalálhatók a könyvespolcokon. Sokaknak vilá-

gították az evangélium fényét, vagy adtak erõt a megfáradt pillana-
tokban. Az általa szerkesztett „fest und treu” c. folyóirat német nyelven 

jelenik meg, mégis többek olvassák hazánban is, hiszen a kis formátumú 
lap – két évtized alatt – a hívõk széles rétegei számára hasznos folyóirattá 
vált. Német szerzõk mellett gyakran közöl írásokat William MacDonaldtól 
és más ismert testvérektõl. Sokan – tévesen – úgy gondolják, hogy az evan-
géliumi könyvek és folyóiratok szinte maguktól keletkeznek, a „mennybõl 
szállnak alá”. E rövid írás enged belepillantani a lap születésébe, átala-
kulásába. Látható, hogy minden lépésnél ott kell mûködnie Isten kegyel-

mének, de buzgó testvérek imádsága és munkája is elengedhetetlen, 
hogy a lap eljusson az olvasókhoz.

 gyülekezetek növekedésével kapcsolatban még azok is, akik nem hang-Asúlyozzák ezt, úgy vannak, hogy szeretnék, ha megtapasztalhatnák. 
Két szélsõség tapasztalható ezzel kapcsolatban a gyülekezetek között. Az 
egyik, amelyik ma Magyarországon is egyre jellemzõbb, amikor a közös-
ség létszámának növekedésén van nagy hangsúly, és ehhez különféle 
technikákat vesznek igénybe, de a növekedés sok esetben nem új meg-
térésekbõl származik. A másik oldal viszont egyfajta hûséget hangsú-
lyozva elfordítja a figyelmet a növekedésrõl, ami viszont sokszor a 
gyülekezetek kihalását eredményezi. Ezen hibás gondolkozásokra 
hívja fel a figyelmet Fred Colvinnak a cikke, aki Ausztriában sok gyü-
lekezetet alapított az elmúlt években.

annak, akik az igehirdetés elõtti készülés során jegyzeteket ké-Vszítenek, vannak, akik kiállva az asztalhoz azonnal továbbít-
ják Isten üzenetét a hallgatók felé. A Szentírás nem ad receptet vagy 
elõírást a módszerekre. Néhány dolognak azonban jellemzõnek kell 
lennie az Ige szolgálatára. Watchmann Nee röviden és tömören 
foglalja össze azokat a sarkalatos pontokat, amelyek nélkül a pré-
dikáció könnyen emberi szavakká silányodik. Isten Igéje érthetõ és 
világos, de ezek mellett igényes is. Mi hogyan szóljuk Isten üze-
netét?
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Hadd legyen szabad itt feltenni né- nemcsak a nem-hívőket fogja vonzani, hasznosak lehetnek, amint hatékonyabb 
hány vizsgálódó kérdést, mielőtt tovább hanem az elégedetlen keresztyéneket, módokat és eszközöket keresünk annak 
mennénk a másik elfogadhatatlan alter- és más helyi gyülekezetek tagjait. Olvas- érdekében, hogy elérjük a társadalom 
natívára. tam egy cikket egy észak-amerikai gyü- különböző rétegeit. Azonban gyüleke-

Először is: igeinek hangzik-e az a lekezetről, amely mindössze két év alatt zetet alapítani a társadalmi szokások 
dolog, amit úgy hívnak, hogy a látogatók 50-ről 400 fősre növekedett. Az egyik homokjára, kockázatos vállalkozás. Ha 
megtartása? Úgy tűnik az Úr Jézus ezt vén később elmondta, hogy ez idő alatt a felmérések az újszövetségi alapelvek 
teljesen figyelmen kívül hagyta. Ő álta- 20 megtérés történt. Egy egyszerű gyakorlásának felülvizsgálatára késztet-
lában kerülte a népszerűséget, és az számtani művelet, és kiderül, hogy 330 nek, félre fognak vezetni. Manapság a 
embereket nem a „megfelelő” igehirde- fő más gyülekezetekből jött. Az igazi közvélemény-kutatások lármája köze-
tés témákkal nyerte meg, hanem szol- gyülekezetnövekedés a valódi megtérők pette nem halljuk meg a kürt szavát: „az 
gáló szeretettel és a kegyelem evangé- számának növekedését jelenti (Csel Isten Igéje azt mondja…”.
liumával. Ugyanakkor megrostálta őket, 2,47; 4,14), nem a hívők átigazolását, Vajon biblikus-e idézni az 1Korintus 
a tanítványságra vonatkozó szigorú fel- ami más közösségek rovására történik. 9-et, mint ami felhatalmazást ad arra, 
tételekkel. Az Úr nem esett kétségbe, ha Ez a fajta növekedés pluralizmust hogy megváltoztassák a gyülekezeti 
a kemény beszédei miatt elhagyták őt idéz elő, ami pedig tovább gyengíti a kö- szolgálatok rendjét és rendeltetését? 
(Jn 6,60-tól; Lk 16,16-23). Az igazság- zösség elkötelezettségét az újszövetsé- Szabad-e erre a szakaszra utalni, ami-
hoz való ragaszkodás megtartja az em- gi gyülekezeti alapelvek iránt. A testvér- kor a gyülekezeti összejövetelről beszé-
bereket, mint ahogy Pétert is (Jn 6,66- gyülekezeti jellegzetességek nem na- lünk? Elfelejtkezünk arról, hogy Pál a 
69). Timóteushoz, a fiatal világban lévő különböző etnikai 
igehirdetőhöz írt útmutatá- csoportok felé való egyéni 
saiban Pál szembe is állítja evangélizáció szükséges szel-
az Ige hűséges magyaráza- lemi és kulturális szabadsá-
tával azt a gyakorlatot, ami- gának határait határozza meg? 
kor embereknek tetsző té- Egyáltalán nem arról beszél, 
mákat választanak az ige- hogy hogyan vezessünk be a 
hirdetéshez, (2Tim 4,1-4). gyülekezeti alkalmakon, a po-
Péter, István és Pál szolgá- gány és zsidó világ számára 
latai tiszta érthetőséget tár- megszokott elemeket. A világ 
nak a hallgatók elé, de az nem érzi magát otthon a gyü-
apostoli tanítás az első gyü- lekezetben! A görögök a szín-gyon tűnnek tetszetősnek a divatos szol-
lekezetek szentségre vonatkozó elvárá- játszás mesterei voltak. A korintusiak gálatfilozófiák fényében. Azok is, akik 
saival párosítva inkább taszították a nem minden világiasságuk ellenére sem vit-változatlanul hűséget színlelnek az alap-
elkötelezetteket. Egy példa nélkül álló ték be a színjátszást a gyülekezetbe elvek iránt, afelé tartanak, hogy kiszé-
gyülekezetnövekedés idején „mások (1Kor 14). Pál arról ír, hogy mit rendelje-lesítik és újraértelmezik a jellegzetes-
közül senki nem mert hozzájuk csatla- nek vacsorára egy felfűtött zsinagóga-ségeink határait, egészen addig, amikor 
kozni, a nép azonban magasztalta őket” beli beszélgetés után, vagy hogyan vi-már nem lesznek jellegzetességek. A 
(Csel 5,12-14). Korintusban elképzel- selkedjenek egy pogány vacsora asztal-nagy cseh államférfi, Thomas Masaryk 
hető volt, hogy nem hívők betévedhet- nál. A bensőnkben működő „Krisztus tör-szerint „a nemzetek az eszményképek-
nek a gyülekezeti alkalomra (1Kor vényének” (az Úr Jézus uralma) korlátai ből élnek, amelyek meghatározták a 
14,23-25). Azonban, bárki is hiába kutat- határozzák meg az életünket, és kultu-kezdeteiket”. Az engedelmes kapcsolat, 
ná az írásokban azt, hogy a gyülekezet rálisan érzékeny bizonyságtételünket a ami a testvérgyülekezeti gyökerekhez 
evangelizálni gyűlt össze. Ők szétszó- világban! Más elvek is ki lettek jelentve kötődik, nem fogja ezt megcáfolni. Az új-
ródva tették ezt! A Biblia nem hagy két- ugyanebben a korintusi levélben, ame-szövetségi gyülekezeti alapelveknek 
séget a gyülekezet összejövetelének lyek a gyülekezeti alkalmakra vonatko-kellene meghatározni a szolgálatfilozó-
célját illetően. A gyülekezet összejött, zóan határozzák meg a viselkedésün-fiánkat, és nem fordítva.
hogy részt vegyenek a tanításban, a kö- ket.Az „egy emberes szolgálat” csupán 
zösségben, a kenyértörésben és az Kevés szó esik a valódi bűnbánatról, újraértelmezési probléma? Az igehirde-
imádságban (Csel 2,42; 20,7; 1Kor 11,7- az igazi összetöretésről, a megfeszített tés rendje kizárólag a szolgálatfilozófia 
től; 14,23-26). Az Ige a „látogatók meg- életről, az első szolgálatokról, vagy arról, kérdése? Az Igének nincs mondaniva-
tartása marketing” stratégia ellen szól. hogy hogyan várjuk Isten megújítását a lója a kérdéssel kapcsolatban? Pál ír az 

Az a növekedés, amit a látogatók gyülekezetnövekedéssel kapcsolatban. igeszolgálatok rendjéről, amelyben szá-
megtartása módszer eredményez, más Úgy tűnik, hogy a marketing stratégiák mos ajándékkal rendelkező testvér vesz 
hátrányokkal is jár. Egy nem-keresztyén azzal fenyegetnek, hogy helyettesítik az részt a Szent Szellem vezetése alatt 
számára túl egyszerű fokozatosan beol- áldást, mint kipróbált koncepciót. Egy (1Kor 14,26-34; Ef 5,18-21).
vadni a gyülekezeti közösségbe, mikor a neves szakértő azt mondta a csoport-És a felmérések? A felmérések ren-
gyülekezethez fűződő kapcsolata úgy jának, hogy a gyülekezetnövekedés geteg dologra rávilágítanak. Nagyon 
lett megtervezve, hogy teljesen úgy é- szemináriumán tanított elvek és a mód-
rezze, ő is részese a dolgoknak. A de- szerek egyaránt alkalmazhatók bármi-
markációs vonal elhalványul, amikor a lyen szervezetben. Tovább ment azt ál-
gyülekezetbe járás a megtérés előtt kez- lítva, hogy ezek működnek a mormonok-
dődik. A nem-igazán-megtért gyüleke- nál és a Kiwanis Klubban, és működni 
zeti tagok nagy veszélyben vannak ma- fognak a gyülekezetben is. De a mi 
guk is, és a későbbiekben a gyülekezeti valódi problémáink szellemi természe-
közösség számára is veszélyt jelenthet- tűek, és a gyülekezet valódi megújulása 
nek. a mi szellemi állapotunkon múlik, nem a 

További hátránya a „látogatók meg- különböző eszközök, módszerek, trük-
tartása marketing” stratégiának az ebből kök alkalmazásán. Még indokolható 
fakadó növekedés csalóka természete. módszerek és meglátások is testi fegy-
A vallásos „fogyasztók” kiszolgálása verek arzenáljává válhatnak, ha túl-

 
bizonyulnak, ami-

kor a „marketing” programun-
kat a „vevők” szükségeihez és igényei-
hez szabjuk.alapelvek 

A felmérések szerint sokan hajlan-iránti elkötelezettség 
dók ellátogatni a gyülekezeti alkalomra irányítja, hanem teljesen a cél 
vasárnap. Többen visszatérnek később határozza meg a törekvéseiket. A céljaik 
is, ha első alkalommal jó benyomást D r .  igazolják és szentesítik az eszközeiket. 
keltünk bennük. A látogatók megtartása C. Peter Wagner, a A gyülekezetnövekedés kétségkívül ki-
egy bizonyított módszere a gyülekezet-Gyülekezetnövekedési Moz- emelkedően fontos alapelv, de nem az 
növekedésnek. Ha az embereknek tet-galom egyik vezetője szerint ez a moz- egyetlen, amit számításba kell vennünk. 
szik és újra meg újra visszajönnek, a galom az egyik legbátorítóbb és mégis A mi elkötelezettségünk Isten minden 
százalékarány a mi javunkra növekszik. vitatható fejlődés a mai gyülekezetek- irányítására vonatkozik. Amikor a gyü-
Az alapelvekhez való hűség csökkené-ben. A mozgalom jelentős hatása ta- lekezetnövekedési stratégia szembe ke-
sének napjaiban a keresztyének csak pasztalható a keresztyén testvérgyüle- rül más alapelvek alkalmazásával, az e-
úgy jönnek-mennek. De ha a program-kezetekben is, amelyek hagyományo- redményt „megalapozatlan növekedés”-
jaink elnyerik a tetszésüket, esetleg san arról ismertek, hogy az újszövetségi nek nevezhetjük.
szolgálhatunk feléjük egy új gyülekezeti gyülekezeti alapelveket hangsúlyozzák. A növekedés nem minden fajtája e-
otthonnal.Híréhez hűen ezen új mozgalom hatása gészséges és kívánatos. Tulajdonkép-

„A fogyasztó a Király.” Az „Úr napja” valóban serkentőnek és egyben vitatha- pen, a megalapozatlan növekedés az 
az „Emberek napjává” válhat. Tudatta-tónak bizonyult. emberi testben halálos lehet. A rákos nö-
lanul magunkévá tehetjük a „vox populi”, Igen, nagy szükségünk van serken- vekedést úgy határozhatjuk meg, hogy 
vagyis „a nép hangja” jelmondatot. Fel-tésre. A gyülekezet növekedése és lét- „önmagáért való növekedés az egész-
mérések mutatják, hogy ebben az évben számának megtöbbszöröződése, a- ség alapelvének rovására”. A hízás egy-
is több felsőfokú végzettségű nő lép a mennyire biblikus (Csel 9,31; 16,5; 1Kor fajta növekedésnek nevezhető, de alig-
munkaerőpiacra, mint férfi. Sok feminis-3,6; Ef 4,11-16), annyira életbevágóan ha nevezhetnénk kívánatosnak. Az e-
ta van kint, akiknek szintén Jézusra van fontos a mi Urunknak. Ha a gyermekünk gészséges növekedés, legyen az a fizi-
szüksége. Nem akarjuk őket elrémisz-megállna a növekedésben, kétségbees- kai vagy a szellemi testben, nemcsak 
teni. Épp itt az ideje, hogy újragondoljuk nénk. Semmiféle, az egészséges növe- mennyiségi, hanem egyben minőségi is.
a nők szerepét a gyülekezetben. A sta-kedést akadályozó körülményekre és a A Gyülekezetnövekedési Mozgalom 
tisztikák szerint a felnőtt amerikaiak betegség kielégítő és hatásos kezelésé- megoszt minket, és két olyan lehetőség 
56%-a szereti a rock zenét. Mi majd a-re vonatkozó pontos magyarázat nem közüli választásra ösztökél, melyek kö-
dunk nekik zenét, ütemeset. A rövid csökkenti a felelősségünket. Mint az Úr zül egyik sem kielégítő. Néhányan föl-
színdarab is sikert aratott. Az igehirde-népének, annak az indulatnak kell ben- szállnak a gyülekezetnövekedés szeke-
tést lerövidítettük a figyelem időtartama nünk is lennie, ami Őbenne volt az Ige rére, mások viszont ellenállnak még az 
miatt. A tanulmányok azt mutatják, hogy hirdetésével és a gyülekezetek növeke- egészséges változásoknak is, olyan a-
az emberek nem jönnek vissza, ha az désével kapcsolatban. lapelveket hangsúlyozva inkább, ame-
igehirdetés unalmas. Ezért minden „lab-Igen, nagy szükségünk van serken- lyeket fontosnak tartó gyülekezetek szá-
dát” a legjobb „játékosnak” passzolunk. tésre. A vitára azonban nincs. Mégis vita ma egyre csökken. Az első lehetőséget 
Úgy döntöttünk, hogy ezt nem hívjuk alakult ki. A gyülekezetnövekedés né- úgy hívhatjuk, hogy „növekedés az a-
„egy emberes” szolgálatnak. De az emb-hány szószólója az újszövetségi gyüle- lapelvek rovására”, az utóbbit viszont a 
erünknek megfelelő mondanivalóval kell kezet alapelveihez való ragaszkodást a „gyümölcstermés nélküli hűség” megne-
rendelkeznie! Kitaláljuk, hogy az embe-növekedés hátráltatójaként azonosítot- vezéssel illethetjük. Egyik forgatókönyv 
rek milyen témákról szeretnének hallani, ta. A testvéreink néhány olyan változta- sem állja meg a helyét a Biblia fényében.
és mi arról prédikálunk. Ez a megfelelő!  tást javasolnak, amelyek nem kis nyug-
A verseny szoros, és a mérce magas. talanságra adnak okot közöttünk, akik 
Jobb, ha újból elpróbáljuk az egész pro-elkötelezettjei vagyunk az újszövetség- 1. forgatókönyv: Növekedés 
dukciót. Vegyük újra az elejéről!ben kinyilatkoztatott egyszerű gyüleke-

az alapelvek rovására Mi történik, ha a gyülekezet tagjai zeti rendnek (összejövetelnek).
nem támogatják ezeket az új kezdemé-Jelen sorok írója felnőttként elha-
nyezéseket? Jobban teszik, ha elolvas-Kezdjük azzal, hogy megtervezzük gyott egy amerikai szabadegyházakhoz 
sák az 1Korintus 9-et. „Mindenkinek a „marketing stratégiánkat”. Dr. Wagner tartozó felekezetet, elfogadva a meg-
mindenné lettünk, hogy mindenképpen ezt úgy hívja, hogy „szolgálatfilozófia”. A győződést, miszerint a gyülekezeteknek 
megmentsünk némelyeket.” Hívhatjátok sikeres óriás gyülekezetekről készült az újszövetségi alapelvek szerint kell 
ezt szövegkörnyezetből való kiraga-esettanulmányok kulcsszerepet játsz-összegyűlnie. Az én kenyerem a gyüle-
dásnak. Hívhatjátok marketingnek. Hív-hatnak a stratégiai üléseinken. Végül is, kezetplántálás. Egyrészről a gyüleke-
játok, aminek akarjátok. Az a lényeg, ha működött Willow Creek-ben, vagy zetnövekedés iránti elkötelezettség, 
hogy növekedésben vagyunk! Ha nem Saddleback-ben, nálunk is működhet. A másrészről a gyülekezeti alapelvekhez 
vagyunk egységben a szolgálatfilozófi-demográfiai tanulmányok majd megmu-való ragaszkodás arra késztetett, hogy 
ával kapcsolatban, alakíthatunk egy tatják, hogy kik a potenciális vevők a erről a témáról komolyan elgondolkoz-
gyülekezetplántáló csapatot, és elmehe-célterületen, illetve a szükségeiket, és zak. Gyakran eszembe jut a szüleim 
tünk máshova. azt is, hogy mit szeretnek és mit nem. intelme az elvek nélküli emberekkel kap-

Ezek az adatok felbecsülhetetlennekcsolatban, akiknek tetteit nem az    

. . .

A Biblia nem hagy kétséget afelõl, 
hogy a gyülekezet összejövetelének célja 
a tanítás, a közösség, a kenyértörés és 

az imádság gyakorlása.
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Hadd legyen szabad itt feltenni né- nemcsak a nem-hívőket fogja vonzani, hasznosak lehetnek, amint hatékonyabb 
hány vizsgálódó kérdést, mielőtt tovább hanem az elégedetlen keresztyéneket, módokat és eszközöket keresünk annak 
mennénk a másik elfogadhatatlan alter- és más helyi gyülekezetek tagjait. Olvas- érdekében, hogy elérjük a társadalom 
natívára. tam egy cikket egy észak-amerikai gyü- különböző rétegeit. Azonban gyüleke-

Először is: igeinek hangzik-e az a lekezetről, amely mindössze két év alatt zetet alapítani a társadalmi szokások 
dolog, amit úgy hívnak, hogy a látogatók 50-ről 400 fősre növekedett. Az egyik homokjára, kockázatos vállalkozás. Ha 
megtartása? Úgy tűnik az Úr Jézus ezt vén később elmondta, hogy ez idő alatt a felmérések az újszövetségi alapelvek 
teljesen figyelmen kívül hagyta. Ő álta- 20 megtérés történt. Egy egyszerű gyakorlásának felülvizsgálatára késztet-
lában kerülte a népszerűséget, és az számtani művelet, és kiderül, hogy 330 nek, félre fognak vezetni. Manapság a 
embereket nem a „megfelelő” igehirde- fő más gyülekezetekből jött. Az igazi közvélemény-kutatások lármája köze-
tés témákkal nyerte meg, hanem szol- gyülekezetnövekedés a valódi megtérők pette nem halljuk meg a kürt szavát: „az 
gáló szeretettel és a kegyelem evangé- számának növekedését jelenti (Csel Isten Igéje azt mondja…”.
liumával. Ugyanakkor megrostálta őket, 2,47; 4,14), nem a hívők átigazolását, Vajon biblikus-e idézni az 1Korintus 
a tanítványságra vonatkozó szigorú fel- ami más közösségek rovására történik. 9-et, mint ami felhatalmazást ad arra, 
tételekkel. Az Úr nem esett kétségbe, ha Ez a fajta növekedés pluralizmust hogy megváltoztassák a gyülekezeti 
a kemény beszédei miatt elhagyták őt idéz elő, ami pedig tovább gyengíti a kö- szolgálatok rendjét és rendeltetését? 
(Jn 6,60-tól; Lk 16,16-23). Az igazság- zösség elkötelezettségét az újszövetsé- Szabad-e erre a szakaszra utalni, ami-
hoz való ragaszkodás megtartja az em- gi gyülekezeti alapelvek iránt. A testvér- kor a gyülekezeti összejövetelről beszé-
bereket, mint ahogy Pétert is (Jn 6,66- gyülekezeti jellegzetességek nem na- lünk? Elfelejtkezünk arról, hogy Pál a 
69). Timóteushoz, a fiatal világban lévő különböző etnikai 
igehirdetőhöz írt útmutatá- csoportok felé való egyéni 
saiban Pál szembe is állítja evangélizáció szükséges szel-
az Ige hűséges magyaráza- lemi és kulturális szabadsá-
tával azt a gyakorlatot, ami- gának határait határozza meg? 
kor embereknek tetsző té- Egyáltalán nem arról beszél, 
mákat választanak az ige- hogy hogyan vezessünk be a 
hirdetéshez, (2Tim 4,1-4). gyülekezeti alkalmakon, a po-
Péter, István és Pál szolgá- gány és zsidó világ számára 
latai tiszta érthetőséget tár- megszokott elemeket. A világ 
nak a hallgatók elé, de az nem érzi magát otthon a gyü-
apostoli tanítás az első gyü- lekezetben! A görögök a szín-gyon tűnnek tetszetősnek a divatos szol-
lekezetek szentségre vonatkozó elvárá- játszás mesterei voltak. A korintusiak gálatfilozófiák fényében. Azok is, akik 
saival párosítva inkább taszították a nem minden világiasságuk ellenére sem vit-változatlanul hűséget színlelnek az alap-
elkötelezetteket. Egy példa nélkül álló ték be a színjátszást a gyülekezetbe elvek iránt, afelé tartanak, hogy kiszé-
gyülekezetnövekedés idején „mások (1Kor 14). Pál arról ír, hogy mit rendelje-lesítik és újraértelmezik a jellegzetes-
közül senki nem mert hozzájuk csatla- nek vacsorára egy felfűtött zsinagóga-ségeink határait, egészen addig, amikor 
kozni, a nép azonban magasztalta őket” beli beszélgetés után, vagy hogyan vi-már nem lesznek jellegzetességek. A 
(Csel 5,12-14). Korintusban elképzel- selkedjenek egy pogány vacsora asztal-nagy cseh államférfi, Thomas Masaryk 
hető volt, hogy nem hívők betévedhet- nál. A bensőnkben működő „Krisztus tör-szerint „a nemzetek az eszményképek-
nek a gyülekezeti alkalomra (1Kor vényének” (az Úr Jézus uralma) korlátai ből élnek, amelyek meghatározták a 
14,23-25). Azonban, bárki is hiába kutat- határozzák meg az életünket, és kultu-kezdeteiket”. Az engedelmes kapcsolat, 
ná az írásokban azt, hogy a gyülekezet rálisan érzékeny bizonyságtételünket a ami a testvérgyülekezeti gyökerekhez 
evangelizálni gyűlt össze. Ők szétszó- világban! Más elvek is ki lettek jelentve kötődik, nem fogja ezt megcáfolni. Az új-
ródva tették ezt! A Biblia nem hagy két- ugyanebben a korintusi levélben, ame-szövetségi gyülekezeti alapelveknek 
séget a gyülekezet összejövetelének lyek a gyülekezeti alkalmakra vonatko-kellene meghatározni a szolgálatfilozó-
célját illetően. A gyülekezet összejött, zóan határozzák meg a viselkedésün-fiánkat, és nem fordítva.
hogy részt vegyenek a tanításban, a kö- ket.Az „egy emberes szolgálat” csupán 
zösségben, a kenyértörésben és az Kevés szó esik a valódi bűnbánatról, újraértelmezési probléma? Az igehirde-
imádságban (Csel 2,42; 20,7; 1Kor 11,7- az igazi összetöretésről, a megfeszített tés rendje kizárólag a szolgálatfilozófia 
től; 14,23-26). Az Ige a „látogatók meg- életről, az első szolgálatokról, vagy arról, kérdése? Az Igének nincs mondaniva-
tartása marketing” stratégia ellen szól. hogy hogyan várjuk Isten megújítását a lója a kérdéssel kapcsolatban? Pál ír az 

Az a növekedés, amit a látogatók gyülekezetnövekedéssel kapcsolatban. igeszolgálatok rendjéről, amelyben szá-
megtartása módszer eredményez, más Úgy tűnik, hogy a marketing stratégiák mos ajándékkal rendelkező testvér vesz 
hátrányokkal is jár. Egy nem-keresztyén azzal fenyegetnek, hogy helyettesítik az részt a Szent Szellem vezetése alatt 
számára túl egyszerű fokozatosan beol- áldást, mint kipróbált koncepciót. Egy (1Kor 14,26-34; Ef 5,18-21).
vadni a gyülekezeti közösségbe, mikor a neves szakértő azt mondta a csoport-És a felmérések? A felmérések ren-
gyülekezethez fűződő kapcsolata úgy jának, hogy a gyülekezetnövekedés geteg dologra rávilágítanak. Nagyon 
lett megtervezve, hogy teljesen úgy é- szemináriumán tanított elvek és a mód-
rezze, ő is részese a dolgoknak. A de- szerek egyaránt alkalmazhatók bármi-
markációs vonal elhalványul, amikor a lyen szervezetben. Tovább ment azt ál-
gyülekezetbe járás a megtérés előtt kez- lítva, hogy ezek működnek a mormonok-
dődik. A nem-igazán-megtért gyüleke- nál és a Kiwanis Klubban, és működni 
zeti tagok nagy veszélyben vannak ma- fognak a gyülekezetben is. De a mi 
guk is, és a későbbiekben a gyülekezeti valódi problémáink szellemi természe-
közösség számára is veszélyt jelenthet- tűek, és a gyülekezet valódi megújulása 
nek. a mi szellemi állapotunkon múlik, nem a 

További hátránya a „látogatók meg- különböző eszközök, módszerek, trük-
tartása marketing” stratégiának az ebből kök alkalmazásán. Még indokolható 
fakadó növekedés csalóka természete. módszerek és meglátások is testi fegy-
A vallásos „fogyasztók” kiszolgálása verek arzenáljává válhatnak, ha túl-

 
bizonyulnak, ami-

kor a „marketing” programun-
kat a „vevők” szükségeihez és igényei-
hez szabjuk.alapelvek 

A felmérések szerint sokan hajlan-iránti elkötelezettség 
dók ellátogatni a gyülekezeti alkalomra irányítja, hanem teljesen a cél 
vasárnap. Többen visszatérnek később határozza meg a törekvéseiket. A céljaik 
is, ha első alkalommal jó benyomást D r .  igazolják és szentesítik az eszközeiket. 
keltünk bennük. A látogatók megtartása C. Peter Wagner, a A gyülekezetnövekedés kétségkívül ki-
egy bizonyított módszere a gyülekezet-Gyülekezetnövekedési Moz- emelkedően fontos alapelv, de nem az 
növekedésnek. Ha az embereknek tet-galom egyik vezetője szerint ez a moz- egyetlen, amit számításba kell vennünk. 
szik és újra meg újra visszajönnek, a galom az egyik legbátorítóbb és mégis A mi elkötelezettségünk Isten minden 
százalékarány a mi javunkra növekszik. vitatható fejlődés a mai gyülekezetek- irányítására vonatkozik. Amikor a gyü-
Az alapelvekhez való hűség csökkené-ben. A mozgalom jelentős hatása ta- lekezetnövekedési stratégia szembe ke-
sének napjaiban a keresztyének csak pasztalható a keresztyén testvérgyüle- rül más alapelvek alkalmazásával, az e-
úgy jönnek-mennek. De ha a program-kezetekben is, amelyek hagyományo- redményt „megalapozatlan növekedés”-
jaink elnyerik a tetszésüket, esetleg san arról ismertek, hogy az újszövetségi nek nevezhetjük.
szolgálhatunk feléjük egy új gyülekezeti gyülekezeti alapelveket hangsúlyozzák. A növekedés nem minden fajtája e-
otthonnal.Híréhez hűen ezen új mozgalom hatása gészséges és kívánatos. Tulajdonkép-

„A fogyasztó a Király.” Az „Úr napja” valóban serkentőnek és egyben vitatha- pen, a megalapozatlan növekedés az 
az „Emberek napjává” válhat. Tudatta-tónak bizonyult. emberi testben halálos lehet. A rákos nö-
lanul magunkévá tehetjük a „vox populi”, Igen, nagy szükségünk van serken- vekedést úgy határozhatjuk meg, hogy 
vagyis „a nép hangja” jelmondatot. Fel-tésre. A gyülekezet növekedése és lét- „önmagáért való növekedés az egész-
mérések mutatják, hogy ebben az évben számának megtöbbszöröződése, a- ség alapelvének rovására”. A hízás egy-
is több felsőfokú végzettségű nő lép a mennyire biblikus (Csel 9,31; 16,5; 1Kor fajta növekedésnek nevezhető, de alig-
munkaerőpiacra, mint férfi. Sok feminis-3,6; Ef 4,11-16), annyira életbevágóan ha nevezhetnénk kívánatosnak. Az e-
ta van kint, akiknek szintén Jézusra van fontos a mi Urunknak. Ha a gyermekünk gészséges növekedés, legyen az a fizi-
szüksége. Nem akarjuk őket elrémisz-megállna a növekedésben, kétségbees- kai vagy a szellemi testben, nemcsak 
teni. Épp itt az ideje, hogy újragondoljuk nénk. Semmiféle, az egészséges növe- mennyiségi, hanem egyben minőségi is.
a nők szerepét a gyülekezetben. A sta-kedést akadályozó körülményekre és a A Gyülekezetnövekedési Mozgalom 
tisztikák szerint a felnőtt amerikaiak betegség kielégítő és hatásos kezelésé- megoszt minket, és két olyan lehetőség 
56%-a szereti a rock zenét. Mi majd a-re vonatkozó pontos magyarázat nem közüli választásra ösztökél, melyek kö-
dunk nekik zenét, ütemeset. A rövid csökkenti a felelősségünket. Mint az Úr zül egyik sem kielégítő. Néhányan föl-
színdarab is sikert aratott. Az igehirde-népének, annak az indulatnak kell ben- szállnak a gyülekezetnövekedés szeke-
tést lerövidítettük a figyelem időtartama nünk is lennie, ami Őbenne volt az Ige rére, mások viszont ellenállnak még az 
miatt. A tanulmányok azt mutatják, hogy hirdetésével és a gyülekezetek növeke- egészséges változásoknak is, olyan a-
az emberek nem jönnek vissza, ha az désével kapcsolatban. lapelveket hangsúlyozva inkább, ame-
igehirdetés unalmas. Ezért minden „lab-Igen, nagy szükségünk van serken- lyeket fontosnak tartó gyülekezetek szá-
dát” a legjobb „játékosnak” passzolunk. tésre. A vitára azonban nincs. Mégis vita ma egyre csökken. Az első lehetőséget 
Úgy döntöttünk, hogy ezt nem hívjuk alakult ki. A gyülekezetnövekedés né- úgy hívhatjuk, hogy „növekedés az a-
„egy emberes” szolgálatnak. De az emb-hány szószólója az újszövetségi gyüle- lapelvek rovására”, az utóbbit viszont a 
erünknek megfelelő mondanivalóval kell kezet alapelveihez való ragaszkodást a „gyümölcstermés nélküli hűség” megne-
rendelkeznie! Kitaláljuk, hogy az embe-növekedés hátráltatójaként azonosítot- vezéssel illethetjük. Egyik forgatókönyv 
rek milyen témákról szeretnének hallani, ta. A testvéreink néhány olyan változta- sem állja meg a helyét a Biblia fényében.
és mi arról prédikálunk. Ez a megfelelő!  tást javasolnak, amelyek nem kis nyug-
A verseny szoros, és a mérce magas. talanságra adnak okot közöttünk, akik 
Jobb, ha újból elpróbáljuk az egész pro-elkötelezettjei vagyunk az újszövetség- 1. forgatókönyv: Növekedés 
dukciót. Vegyük újra az elejéről!ben kinyilatkoztatott egyszerű gyüleke-

az alapelvek rovására Mi történik, ha a gyülekezet tagjai zeti rendnek (összejövetelnek).
nem támogatják ezeket az új kezdemé-Jelen sorok írója felnőttként elha-
nyezéseket? Jobban teszik, ha elolvas-Kezdjük azzal, hogy megtervezzük gyott egy amerikai szabadegyházakhoz 
sák az 1Korintus 9-et. „Mindenkinek a „marketing stratégiánkat”. Dr. Wagner tartozó felekezetet, elfogadva a meg-
mindenné lettünk, hogy mindenképpen ezt úgy hívja, hogy „szolgálatfilozófia”. A győződést, miszerint a gyülekezeteknek 
megmentsünk némelyeket.” Hívhatjátok sikeres óriás gyülekezetekről készült az újszövetségi alapelvek szerint kell 
ezt szövegkörnyezetből való kiraga-esettanulmányok kulcsszerepet játsz-összegyűlnie. Az én kenyerem a gyüle-
dásnak. Hívhatjátok marketingnek. Hív-hatnak a stratégiai üléseinken. Végül is, kezetplántálás. Egyrészről a gyüleke-
játok, aminek akarjátok. Az a lényeg, ha működött Willow Creek-ben, vagy zetnövekedés iránti elkötelezettség, 
hogy növekedésben vagyunk! Ha nem Saddleback-ben, nálunk is működhet. A másrészről a gyülekezeti alapelvekhez 
vagyunk egységben a szolgálatfilozófi-demográfiai tanulmányok majd megmu-való ragaszkodás arra késztetett, hogy 
ával kapcsolatban, alakíthatunk egy tatják, hogy kik a potenciális vevők a erről a témáról komolyan elgondolkoz-
gyülekezetplántáló csapatot, és elmehe-célterületen, illetve a szükségeiket, és zak. Gyakran eszembe jut a szüleim 
tünk máshova. azt is, hogy mit szeretnek és mit nem. intelme az elvek nélküli emberekkel kap-

Ezek az adatok felbecsülhetetlennekcsolatban, akiknek tetteit nem az    

. . .

A Biblia nem hagy kétséget afelõl, 
hogy a gyülekezet összejövetelének célja 
a tanítás, a közösség, a kenyértörés és 

az imádság gyakorlása.
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sten igehirdetõ szolgáinak ismerniük kell Isten Igéjének jellemzõ vonásait. Csak így Itudhatják, hogy milyenek legyenek a szavaik, hogy Isten munkálkodhassék általuk.
A Bibliának két jellemzõ tulajdonsága van: könnyen érthetõ és kiváló minõségû. 

Isten Igéje olyan egyszerû ösvényen vezet, hogy még a vak is megtalálja az útját, és a 
sánta is járni tud rajta. A Biblia példázatai nem találós mesék. Isten azt akarta, hogy Igéje 
legyen világos és érthetõ.

Ezért annak, aki Isten Igéjét hirdeti meg kell tanulnia, hogy egyszerûen és világosan 
fejezze ki magát. Gyakorolnia kell magát a hétköznapi beszélgetésekben, az egyszerû 
beszédben, kerülje a bonyolult körmondatokat. Figyelnünk kell arra, hogy az emberek 
megértik-e, amit mondunk. Ha nem értenek minket, akkor érthetõen meg kell ismétel-
nünk mondanivalónkat, mert Isten azt akarja, hogy megértsék Õt az emberek, és nem 
szeretné zavarba hozni õket.

Kivételt képez a Máté evangéliuma 13. fejezete. Mivel a zsidók elutasították Jézust, 
ezért Isten Igéje rejtve maradt elõttük.

Abban is gyakorolni kell magunkat, hogy szavainknak nyomatékot adjunk. Ha öt 
perc alatt belsõ világosság adatik nekünk, akkor gondolkodjunk fölötte öt órát. Igehir-
detésünk során bizonyosodjunk meg afelõl, hogy hallgatóink értik-e, amit mondunk. Ha 
nem, akkor keressünk más szavakat és kifejezéseket. Meg kell tanulnunk úgy beszélni, 
hogy az emberek kezdettõl fogva követni tudjanak bennünket. Ne prédikáljunk fél órán 
át, ha hallgatóink csak öt percig értenek bennünket. Jobb öt percig értelmesen prédikálni, 
mint 25 percet hiába elvesztegetni. Kérjük Istent, adjon nekünk egyszerû szavakat, vagy 
valami jó illusztrációt, ami által mondanivalónk világossá válik. Ha Isten Igéjének jel-
lemzõje a világosság és érthetõség, igehirdetésünket is jellemezze a világosság, mert kü-
lönben prédikációnkkal nehézséget támasztunk.

Ha beszédünk érthetetlen, ne próbáljunk meg a látszat fenntartása miatt tovább 
beszélni, hanem alázkodjunk meg és kérjük a testvérek tanácsát. Jobb, ha elfogadjuk a 
kritikát, mint ha érthetetlenek vagyunk. Isten szószólói vagyunk, ezért legyenek szavaink 
világosak. Isten nem akarja, hogy Igéje olyan talánnyá váljon, amelyet csak hosszas 
kutatás nyomán lehet érthetõvé tenni. Nem szégyen tanácsot kérni azoktól, akiknek már 
nagyobb tapasztalatuk van, és megkérdezni õket, mit tegyünk beszédstílusunk megja-
vítása érdekében.

Isten Igéje azonban nemcsak könnyen érthetõ, hanem igényes is tartalmát tekintve. 
Isten soha nem beszél felületesen, nem mond olyasmit, ami érthetõ ugyan, de ami nem 
épít. Az igehirdetõ alaposan készüljön fel, hogy el tudja érni Isten Igéjének magas szín-
vonalát. Kifejezésmódja feleljen meg Isten Igéje tartalmának. Ha beszédstílusunk 
alacsonyabb színvonalra süllyed, elveszti a kapcsolatot Isten Igéjével. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a Seregek Urának üzenetét gyönge emberi szóval kell kifejeznünk, akkor 
tudjuk, hogy szavainknak tartalmasaknak kell lenniük. Ha az igehirdetõ felolvas Isten 
Igéjébõl, és azután pongyola kifejezésekkel magyarázza azt, hogyan lehet abból Isten 
üzenete? Ilyen szavak által Isten nem tudja kijelenteni magát.

Helyes például, ha a két-hároméves, éppen beszélni tanuló gyermekhez így szólunk: 
„Ha jó leszel, az Úr Jézus szeretni fog, és kapsz csokoládét.” De ha a szószéken így szó-
lunk a gyülekezethez: „Ha figyelmesen hallgatjátok a prédikációt, az Úr Jézusnak ked-
vesek lesztek, és ma mindnyájan kaptok egy-egy doboz pralinét” – ugye, milyen nevet-
séges volna ez! Gyermeki, éretlen és egyszerûen lehetetlen mind nyelvileg, mind gondo-
lati tartalmát tekintve. Isten elvárja szolgáitól a Hozzá illõ beszédmódot. Minél gondo-
sabban fejezzük ki magunkat, annál jobban felkeltjük hallgatóink érdeklõdését.

Ezért az igehirdetésnél nagyon fontos, hogy jól meggondoljuk és megválogassuk 
szavainkat. Ezáltal jobban ki tud majd bontakozni Isten Igéje. Felületes gondolatokkal, 
bombasztikus frázisokkal, selejtes beszéddel megsértjük Istent. Választékosan, de mégis 
érthetõen kell beszélnünk. Amikor világosságot kapunk és érezzük a szívünkön a terhet, 
olyankor bár szeretnénk egyszerû szavakkal jól kifejezni magunkat, érezzük, hogy ez 
nem megy. Ezért próbáljuk ezt is megtanulni. Gyakoroljuk magunkat az egyszerû és 
világos beszédben, és kíséreljük meg a legjobb kifejezéseket megtalálni, mert akkor fog 
áttörni rajtunk Isten Igéje.
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HIRDESD AZ IGÉT!
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

„Mi pedig megmaradunk... az Ige szolgá-
lata mellett” (Csel 6,4). Isten Igéje hirdeté-
sének a feladatát igeszolgálatnak nevezzük. 
Aki ezt a feladatot végrehajtja, az „az Ige 
hirdetõje”. Isten Igéje emberek szája által 
hirdettetik. De ne csak a Biblia igeverseire 
gondoljunk, hanem az igehirdetõk szavára 
is. Milyen fontos tehát az ember az Úr mun-
kájában! Istennek szüksége van az embe-
rek bizonyos csoportjára, hogy õket Igéje 
szolgáivá tegye. W. Nee könyve ebben kíván 
segítséget nyújtani.

Nee To-Seng, vagy ismertebb nevén Watch-
man (magyarul: õrszem) Nee Kínában szü-
letett és munkálkodott. Átmenetileg az E-
gyesült Királyságban élt és tanult. Hazatér-
ve áldott misszionáriusi tevékenységet vég-
zett, az országot átjárhatta az evangélium 
még a legkeményebb idõkben is. Komoly 
utómunkát végzett, tanítványokat („bízd hû 
emberekre” 2Tim 2,2) nevelt és képzett. E-
zeken a tanfolyamokon beszédeit lejegyez-
ték, melybõl több könyv is született, õ maga 
azonban keveset írt. 

hangsúlyozottá válnak, vagy ezekbe ve- „hűségnek”? A valódi problémánk nem család csatlakozását, hogy tovább foly-
tik a bizalmat. annyira a terméketlenségünk, mint in- tathassák az összejöveteleiket, vagy a 

Juan Carlos Ortiz elmondja, mit ta- kább a „legelső alapelvekhez” való hűt- meglévő gyülekezeti erőforrások moz-
nult az Úrtól, miután két évig vezetett egy lenségünk. gósítását, annak érdekében, hogy hir-
missziót. A fennálló helyzetet pontosabban a dessék az evangéliumot az elveszettek 

Az első, amit Isten mondott: „Te úgy „szelektív hűség” fogalommal írhatnánk felé, és a vezetés egy új generációját ké-
reklámozod az evangéliumot, ahogy a le. Hűségesek maradtunk olyan fontos pezzék ki. Megdöbbentem, hogy inkább 
Coca-Cola cég a kólát, vagy ahogy a bibliai alapelvekhez, amelyek más irány- az első variációt választotta. Így nem 
Reader's Digest eladja a könyveket és ból vannak elhanyagolva, és amelyeket  lepődök meg azokon a híreken, amikor 
magazinokat. Használsz minden emberi nagy bosszúságunkra némely gyüleke- azt hallom, hogy „imaház eladó”. A nö-
trükköt, amit az iskolában megtanultál. zetek jelenleg félre tesznek. Az ered- vekedés iránti közömbösség, csekély el-
De hol van mindebben az én kezem?” mény az, hogy megkettőzzük az erőfe- várások vagy hitetlenség és beletörődés 

Meg sem tudtam szólalni. szítéseinket, hogy fenntartsuk a megkü- a fennálló kifogásolható állapotba a 
Aztán az Úr egy másik dologra lélekharangja sok gyülekezetnek.

mutatott rá. „Ti nem növekedtek – (Folytatjuk.)
mondta. – Azt hiszitek, hogy igen, 
mert 200-ról 600-ra nőtt a létszám. De 
ez nem növekedés  csak hízás.”

2. forgatókönyv: Hűség gyü-
lönböztető hűségünket. De a megkü-mölcstermés nélkül
lönböztető dolgokra való figyelem, és 
ezek gyakorlása nem szabadít fel minket A túlfeszített „hűség” abszurditása 
más súlyos dolgokhoz kapcsolódó hű-meghökkentő volt számomra eleinte, 
ség alól. A „gyümölcstermés nélküli hű-amikor olyan keresztyénekkel találkoz-
ség” azt jelenti, hogy megbotlunk saját tam, akik elkötelezettek voltak a gyü-
elveinkben.lekezeti alapelvek iránt. Egy jószándékú 

Az „igazság növekedés nélkül” testvér egy olyan gyülekezetet magasz-
kifejezés egy másik variáció ugyanerre a talt, akiknek száma úgy lecsökkent, 
témára. Ha a hűség és a terméketlenség hogy egy „díványon elfértek”. Kétség-
egy fura párosítás, akkor az igazság telen, hogy nem ült lelkipásztor a dívá-
növekedés nélkül egy szomorúan szük-nyon. A csoport hetente összegyűlt 
ségtelen különválás, és az elválást megtörni a kenyeret, olyan módon, amit 
gyakran a szeretet hiánya okozza. Pál-sokunk nagyra értékel. Azt mondta a 
nál, az efézusi levélben, az igazság testvérem: „Ők egyszerűen hűségesek.” 
összekapcsolódik a gyülekezet növe-Nem felejtettem el magamban följegyez-
kedésével. Azáltal, hogy az igazságot ni ezt a dolgot, hogy elgondolkodjak róla. 
követjük szeretetben növekedjünk, mint Hűség és terméketlenség? Milyen fura 
gyülekezet (Ef 4,15-16). Ha az első gyü-párosítás!
lekezetek szentsége taszította a nem-Míg figyelembe vesszük a különbö-
hívőket, akkor a szeretetük és a gyüle-ző területek változó feltételeit, mégis ar-
kezet egysége volt az, ami vonzotta őket ra vagyunk kényszerítve, hogy észreve-

gyük a kapcsolatot a hűség és a gyü-
mölcstermés között. A Biblia természe-
tesen összekapcsolja a kettőt. Az em-
berhalásszá válás Krisztus követésének 
egyik feladata (Mk 1,17). A gyümölcs-
termés az igazi tanítványság bizonyí-
téka (Jn 15,8). Az aratás ígéret azok 
számára, akik kitartóak a jó cselekvé-
sében (Gal 6,9).

Egy Észak-Amerikában élő vezető 
testvér leveléből való szemelvény na-
gyon szépen összefoglalja ezt a modern 
keletű anomáliát: (Csel 4,32-5,14). Amikor gyülekezet-

Mindenhonnan azt halljuk, hogy növekedési elemzők elmondják, hogy 
a testvérgyülekezetek haldokolnak, egy növekvő közösség fő ismérvei közé 
vagy hogy változás nélkül végünk tartoznak a barátságos, kedves légkör, 
lesz. De az az igazság, hogy a hal- akkor csak arról beszélnek, aminek ter-
dokló gyülekezetek elhagyták a mészetesnek kellene lenni. Néhány ba-
„legelső alapelveket”. Elfeledkeztek rátom meglátogatott bizonyos gyüleke-
az evangélizációról, mégis siratják a zeteket, ahonnan gyorsan kiutálták őket!
növekedés hiányát. Mi hát a prob- A túlélés lehetetlen „látás” nélkül. Az 
léma? A hűség hiánya! emberek és a gyülekezetek belehalnak, 
Hogyan nevezhetjük a személyes mert hiányzik a látás (Péld 29,18). Egy-

és közösségi evangélizálás, a hatékony szer megkérdeztem egy hanyatló gyü-
pásztorolás és a vezetőképzés mint lekezet meghatározó szerepű vénjét, 
„legelső alapelvek” elhanyagolását hogy mit szeretne jobban. Egy pár új 

A „gyümölcstermés nélküli 
hûség” azt jelenti, hogy 

megbotlunk saját elveinkben.

Április elsõ hétvégéjén a 
tek a dömösi Biblia Centrumban  konferen-
cián vehettek részt, amelynek témája „

Testvérgyülekeze-

A 
gyülekezetek együttmûködési lehetõségei 
az evangélizálásban és a gyülekezetépítés-
ben”. Az együttlét jó alkalom volt a testvéri 
találkozásra is, és egymás hite által épülve a 
kapcsolatok fejlesztésére. A konferenciát 
nem külön elõadó tartotta, hanem a külön-
bözõ témákhoz kapcsolódó bevezetõk után 
lehetõség volt a megbeszélésre, beszélge-
tésre, amelybe valamennyi résztvevõnek le-
hetõsége volt bekapcsolódni.

HírekHírek

Az Istent 
angyonnevetheted,
halottnak veheted, 
csendbe temetheted,
de
Eléje gátat
nem tehetsz
mert
Õ fölkeres,
szóba áll veled:
megmondja,
hogy szeret!

Vida Sándor



Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek44 552003 ÁPRILIS2003 ÁPRILIS

sten igehirdetõ szolgáinak ismerniük kell Isten Igéjének jellemzõ vonásait. Csak így Itudhatják, hogy milyenek legyenek a szavaik, hogy Isten munkálkodhassék általuk.
A Bibliának két jellemzõ tulajdonsága van: könnyen érthetõ és kiváló minõségû. 

Isten Igéje olyan egyszerû ösvényen vezet, hogy még a vak is megtalálja az útját, és a 
sánta is járni tud rajta. A Biblia példázatai nem találós mesék. Isten azt akarta, hogy Igéje 
legyen világos és érthetõ.

Ezért annak, aki Isten Igéjét hirdeti meg kell tanulnia, hogy egyszerûen és világosan 
fejezze ki magát. Gyakorolnia kell magát a hétköznapi beszélgetésekben, az egyszerû 
beszédben, kerülje a bonyolult körmondatokat. Figyelnünk kell arra, hogy az emberek 
megértik-e, amit mondunk. Ha nem értenek minket, akkor érthetõen meg kell ismétel-
nünk mondanivalónkat, mert Isten azt akarja, hogy megértsék Õt az emberek, és nem 
szeretné zavarba hozni õket.

Kivételt képez a Máté evangéliuma 13. fejezete. Mivel a zsidók elutasították Jézust, 
ezért Isten Igéje rejtve maradt elõttük.

Abban is gyakorolni kell magunkat, hogy szavainknak nyomatékot adjunk. Ha öt 
perc alatt belsõ világosság adatik nekünk, akkor gondolkodjunk fölötte öt órát. Igehir-
detésünk során bizonyosodjunk meg afelõl, hogy hallgatóink értik-e, amit mondunk. Ha 
nem, akkor keressünk más szavakat és kifejezéseket. Meg kell tanulnunk úgy beszélni, 
hogy az emberek kezdettõl fogva követni tudjanak bennünket. Ne prédikáljunk fél órán 
át, ha hallgatóink csak öt percig értenek bennünket. Jobb öt percig értelmesen prédikálni, 
mint 25 percet hiába elvesztegetni. Kérjük Istent, adjon nekünk egyszerû szavakat, vagy 
valami jó illusztrációt, ami által mondanivalónk világossá válik. Ha Isten Igéjének jel-
lemzõje a világosság és érthetõség, igehirdetésünket is jellemezze a világosság, mert kü-
lönben prédikációnkkal nehézséget támasztunk.

Ha beszédünk érthetetlen, ne próbáljunk meg a látszat fenntartása miatt tovább 
beszélni, hanem alázkodjunk meg és kérjük a testvérek tanácsát. Jobb, ha elfogadjuk a 
kritikát, mint ha érthetetlenek vagyunk. Isten szószólói vagyunk, ezért legyenek szavaink 
világosak. Isten nem akarja, hogy Igéje olyan talánnyá váljon, amelyet csak hosszas 
kutatás nyomán lehet érthetõvé tenni. Nem szégyen tanácsot kérni azoktól, akiknek már 
nagyobb tapasztalatuk van, és megkérdezni õket, mit tegyünk beszédstílusunk megja-
vítása érdekében.

Isten Igéje azonban nemcsak könnyen érthetõ, hanem igényes is tartalmát tekintve. 
Isten soha nem beszél felületesen, nem mond olyasmit, ami érthetõ ugyan, de ami nem 
épít. Az igehirdetõ alaposan készüljön fel, hogy el tudja érni Isten Igéjének magas szín-
vonalát. Kifejezésmódja feleljen meg Isten Igéje tartalmának. Ha beszédstílusunk 
alacsonyabb színvonalra süllyed, elveszti a kapcsolatot Isten Igéjével. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a Seregek Urának üzenetét gyönge emberi szóval kell kifejeznünk, akkor 
tudjuk, hogy szavainknak tartalmasaknak kell lenniük. Ha az igehirdetõ felolvas Isten 
Igéjébõl, és azután pongyola kifejezésekkel magyarázza azt, hogyan lehet abból Isten 
üzenete? Ilyen szavak által Isten nem tudja kijelenteni magát.

Helyes például, ha a két-hároméves, éppen beszélni tanuló gyermekhez így szólunk: 
„Ha jó leszel, az Úr Jézus szeretni fog, és kapsz csokoládét.” De ha a szószéken így szó-
lunk a gyülekezethez: „Ha figyelmesen hallgatjátok a prédikációt, az Úr Jézusnak ked-
vesek lesztek, és ma mindnyájan kaptok egy-egy doboz pralinét” – ugye, milyen nevet-
séges volna ez! Gyermeki, éretlen és egyszerûen lehetetlen mind nyelvileg, mind gondo-
lati tartalmát tekintve. Isten elvárja szolgáitól a Hozzá illõ beszédmódot. Minél gondo-
sabban fejezzük ki magunkat, annál jobban felkeltjük hallgatóink érdeklõdését.

Ezért az igehirdetésnél nagyon fontos, hogy jól meggondoljuk és megválogassuk 
szavainkat. Ezáltal jobban ki tud majd bontakozni Isten Igéje. Felületes gondolatokkal, 
bombasztikus frázisokkal, selejtes beszéddel megsértjük Istent. Választékosan, de mégis 
érthetõen kell beszélnünk. Amikor világosságot kapunk és érezzük a szívünkön a terhet, 
olyankor bár szeretnénk egyszerû szavakkal jól kifejezni magunkat, érezzük, hogy ez 
nem megy. Ezért próbáljuk ezt is megtanulni. Gyakoroljuk magunkat az egyszerû és 
világos beszédben, és kíséreljük meg a legjobb kifejezéseket megtalálni, mert akkor fog 
áttörni rajtunk Isten Igéje.

Az igehirdetés legyen 
világos és érthetõ

Nee To-Seng
1903-1972

KönyvajánlóKönyvajánló
Watchman Nee

HIRDESD AZ IGÉT!
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

„Mi pedig megmaradunk... az Ige szolgá-
lata mellett” (Csel 6,4). Isten Igéje hirdeté-
sének a feladatát igeszolgálatnak nevezzük. 
Aki ezt a feladatot végrehajtja, az „az Ige 
hirdetõje”. Isten Igéje emberek szája által 
hirdettetik. De ne csak a Biblia igeverseire 
gondoljunk, hanem az igehirdetõk szavára 
is. Milyen fontos tehát az ember az Úr mun-
kájában! Istennek szüksége van az embe-
rek bizonyos csoportjára, hogy õket Igéje 
szolgáivá tegye. W. Nee könyve ebben kíván 
segítséget nyújtani.

Nee To-Seng, vagy ismertebb nevén Watch-
man (magyarul: õrszem) Nee Kínában szü-
letett és munkálkodott. Átmenetileg az E-
gyesült Királyságban élt és tanult. Hazatér-
ve áldott misszionáriusi tevékenységet vég-
zett, az országot átjárhatta az evangélium 
még a legkeményebb idõkben is. Komoly 
utómunkát végzett, tanítványokat („bízd hû 
emberekre” 2Tim 2,2) nevelt és képzett. E-
zeken a tanfolyamokon beszédeit lejegyez-
ték, melybõl több könyv is született, õ maga 
azonban keveset írt. 

hangsúlyozottá válnak, vagy ezekbe ve- „hűségnek”? A valódi problémánk nem család csatlakozását, hogy tovább foly-
tik a bizalmat. annyira a terméketlenségünk, mint in- tathassák az összejöveteleiket, vagy a 

Juan Carlos Ortiz elmondja, mit ta- kább a „legelső alapelvekhez” való hűt- meglévő gyülekezeti erőforrások moz-
nult az Úrtól, miután két évig vezetett egy lenségünk. gósítását, annak érdekében, hogy hir-
missziót. A fennálló helyzetet pontosabban a dessék az evangéliumot az elveszettek 

Az első, amit Isten mondott: „Te úgy „szelektív hűség” fogalommal írhatnánk felé, és a vezetés egy új generációját ké-
reklámozod az evangéliumot, ahogy a le. Hűségesek maradtunk olyan fontos pezzék ki. Megdöbbentem, hogy inkább 
Coca-Cola cég a kólát, vagy ahogy a bibliai alapelvekhez, amelyek más irány- az első variációt választotta. Így nem 
Reader's Digest eladja a könyveket és ból vannak elhanyagolva, és amelyeket  lepődök meg azokon a híreken, amikor 
magazinokat. Használsz minden emberi nagy bosszúságunkra némely gyüleke- azt hallom, hogy „imaház eladó”. A nö-
trükköt, amit az iskolában megtanultál. zetek jelenleg félre tesznek. Az ered- vekedés iránti közömbösség, csekély el-
De hol van mindebben az én kezem?” mény az, hogy megkettőzzük az erőfe- várások vagy hitetlenség és beletörődés 

Meg sem tudtam szólalni. szítéseinket, hogy fenntartsuk a megkü- a fennálló kifogásolható állapotba a 
Aztán az Úr egy másik dologra lélekharangja sok gyülekezetnek.

mutatott rá. „Ti nem növekedtek – (Folytatjuk.)
mondta. – Azt hiszitek, hogy igen, 
mert 200-ról 600-ra nőtt a létszám. De 
ez nem növekedés  csak hízás.”

2. forgatókönyv: Hűség gyü-
lönböztető hűségünket. De a megkü-mölcstermés nélkül
lönböztető dolgokra való figyelem, és 
ezek gyakorlása nem szabadít fel minket A túlfeszített „hűség” abszurditása 
más súlyos dolgokhoz kapcsolódó hű-meghökkentő volt számomra eleinte, 
ség alól. A „gyümölcstermés nélküli hű-amikor olyan keresztyénekkel találkoz-
ség” azt jelenti, hogy megbotlunk saját tam, akik elkötelezettek voltak a gyü-
elveinkben.lekezeti alapelvek iránt. Egy jószándékú 

Az „igazság növekedés nélkül” testvér egy olyan gyülekezetet magasz-
kifejezés egy másik variáció ugyanerre a talt, akiknek száma úgy lecsökkent, 
témára. Ha a hűség és a terméketlenség hogy egy „díványon elfértek”. Kétség-
egy fura párosítás, akkor az igazság telen, hogy nem ült lelkipásztor a dívá-
növekedés nélkül egy szomorúan szük-nyon. A csoport hetente összegyűlt 
ségtelen különválás, és az elválást megtörni a kenyeret, olyan módon, amit 
gyakran a szeretet hiánya okozza. Pál-sokunk nagyra értékel. Azt mondta a 
nál, az efézusi levélben, az igazság testvérem: „Ők egyszerűen hűségesek.” 
összekapcsolódik a gyülekezet növe-Nem felejtettem el magamban följegyez-
kedésével. Azáltal, hogy az igazságot ni ezt a dolgot, hogy elgondolkodjak róla. 
követjük szeretetben növekedjünk, mint Hűség és terméketlenség? Milyen fura 
gyülekezet (Ef 4,15-16). Ha az első gyü-párosítás!
lekezetek szentsége taszította a nem-Míg figyelembe vesszük a különbö-
hívőket, akkor a szeretetük és a gyüle-ző területek változó feltételeit, mégis ar-
kezet egysége volt az, ami vonzotta őket ra vagyunk kényszerítve, hogy észreve-

gyük a kapcsolatot a hűség és a gyü-
mölcstermés között. A Biblia természe-
tesen összekapcsolja a kettőt. Az em-
berhalásszá válás Krisztus követésének 
egyik feladata (Mk 1,17). A gyümölcs-
termés az igazi tanítványság bizonyí-
téka (Jn 15,8). Az aratás ígéret azok 
számára, akik kitartóak a jó cselekvé-
sében (Gal 6,9).

Egy Észak-Amerikában élő vezető 
testvér leveléből való szemelvény na-
gyon szépen összefoglalja ezt a modern 
keletű anomáliát: (Csel 4,32-5,14). Amikor gyülekezet-

Mindenhonnan azt halljuk, hogy növekedési elemzők elmondják, hogy 
a testvérgyülekezetek haldokolnak, egy növekvő közösség fő ismérvei közé 
vagy hogy változás nélkül végünk tartoznak a barátságos, kedves légkör, 
lesz. De az az igazság, hogy a hal- akkor csak arról beszélnek, aminek ter-
dokló gyülekezetek elhagyták a mészetesnek kellene lenni. Néhány ba-
„legelső alapelveket”. Elfeledkeztek rátom meglátogatott bizonyos gyüleke-
az evangélizációról, mégis siratják a zeteket, ahonnan gyorsan kiutálták őket!
növekedés hiányát. Mi hát a prob- A túlélés lehetetlen „látás” nélkül. Az 
léma? A hűség hiánya! emberek és a gyülekezetek belehalnak, 
Hogyan nevezhetjük a személyes mert hiányzik a látás (Péld 29,18). Egy-

és közösségi evangélizálás, a hatékony szer megkérdeztem egy hanyatló gyü-
pásztorolás és a vezetőképzés mint lekezet meghatározó szerepű vénjét, 
„legelső alapelvek” elhanyagolását hogy mit szeretne jobban. Egy pár új 

A „gyümölcstermés nélküli 
hûség” azt jelenti, hogy 

megbotlunk saját elveinkben.

Április elsõ hétvégéjén a 
tek a dömösi Biblia Centrumban  konferen-
cián vehettek részt, amelynek témája „

Testvérgyülekeze-

A 
gyülekezetek együttmûködési lehetõségei 
az evangélizálásban és a gyülekezetépítés-
ben”. Az együttlét jó alkalom volt a testvéri 
találkozásra is, és egymás hite által épülve a 
kapcsolatok fejlesztésére. A konferenciát 
nem külön elõadó tartotta, hanem a külön-
bözõ témákhoz kapcsolódó bevezetõk után 
lehetõség volt a megbeszélésre, beszélge-
tésre, amelybe valamennyi résztvevõnek le-
hetõsége volt bekapcsolódni.

HírekHírek

Az Istent 
angyonnevetheted,
halottnak veheted, 
csendbe temetheted,
de
Eléje gátat
nem tehetsz
mert
Õ fölkeres,
szóba áll veled:
megmondja,
hogy szeret!

Vida Sándor
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– összeütközésbe került testvérekkel –, ami-
ért az 1968 õszétõl 1971 tavaszáig terjedõ 
idõszakot a Metodista Gyülekezetben töl-
tötte családjával együtt. Itt a már meglévõ 
kapcsolatai megerõsödtek, és újabb testvéri 
kapcsolódások alakultak ki. Visszatérése az 
Úr benne lévõ munkája nyomán jött létre, 
amely más emberré formálta, és ezután már 
nem azt kereste, hogy mi választja el a test-
véreket egymástól, hanem azt hogy mi köti 
össze õket. Így került vissza a vezetõ test-1912. március 22- dett az akkor már többgyermekes édesapára 
vérek körébe, ahol egész élete végéig szol-én született a So- hite miatt. Ez végül úgy tetõzött, hogy állá-
gálta az Urat és a gyülekezetet. 1972-ben mogy megyei Sza- sából eltávolították, és ez által igen nehéz, 
ment nyugdíjba és ettõl kezdve teljes idejét badi községben. nélkülözésekkel teli évek következtek. Újra 
az Úrnak és a gyülekezetnek szentelte. Mindkét szülõje német származású, luthe- végig kellett járnia az iskolákat és leérettsé-
Részt vett az új Gyülekezeti Énekeskönyv ránus vallású volt. (Anyja neve: Rausch Ka- gizni egy felsõbb iskolával rendelkezõ volt 
szerkesztõ bizottságában, a Békesség Feje-talin.) Iskoláinak elvégzése közben lehetõ- gazdatisztnek, mert valaki eltüntette az ösz-
delmének Útján szerkesztésében, a Magyar sége volt a német irodalmi nyelvet is megta- szes dokumentumát. Ekkor már az átala-
Testvérgyülekezetek országos vezetésében, nulni a sváb mellett. Tanulmányainak befe- kult Magyar Államvasútnál dolgozott, vé-
valamint tevékeny munkát vállalt az új gyü-jezése és a letöltött katonaévek (a vissza- gigjárva a ranglétrát, végül innen ment 
lekezeti épület idegeket kimerítõ építésének kapott erdélyi területen töltötte) után mint nyugdíjba, mint MÁV tisztviselõ. MÁV dol-
koordinálásában. A külföldi testvérekkel és gazdatiszt dolgozott egy uradalomban. Fe- gozóként szabadjegye volt, így könnyebben 
a hatóságokkal való tárgyalások néha na-leségét (született Sprenger Erzsébetet, aki tudott utazgatni az országban, mint más 
gyon elfárasztották, mellette a hazai test-szintén német származású) a 30-as évek vé- testvérek, és ezt rendszeresen tette is. Mivel 
vérek közötti egyenetlenségek is bántották. ge felé ismerte meg, és 1941-ben történt németül jól tudott, elsõsorban az akkor még 
Fokozatosan fáradt el, és engedett át szol-meg házasságkötésük. A háború alatt nem szépszámú, dél-dunántúli, németajkú gyü-
gálatokat fiatalabb testvéreknek, de puszta került ki a frontra, mivel az idõközben tönk- lekezeteket látogatta Kiss Ferenc és Ungár 
jelenléte is a testvéri egységet erõsítette. rement uradalomból átment az akkori Ma- Aladár testvérekkel, de késõbb többnyire 
Többször is azt mondogatta, hogy a háló-gyar Királyi Vasúttársasághoz dolgozni Kanczler István testvérrel és így ápolta a 
kötözgetés most a feladata Az idõ múlá-mint tisztviselõ. Felköltözött Pestre, és fele- testvéri kapcsolatokat. Templomokat bérel-
sával a gyermekek is felnõttek, és Isten kü-ségével közös életüket albérletben kezdték. tek ki számukra, amikor érkezésükrõl tudo-
lönös kegyelme folytán mind hitre jutottak, A gyermekek sorra születtek, a hatból öt fiú 
megnõsültek, férjhez mentek (vejét, menye-és egy leánygyermek. A háború nehézségei 
it is mind lányának, fiának tartotta), sorra és az azután bekövetkezõ meghurcolások 
születtek az unokák, akikben sok örömét (családtagjaik zömét kitelepítették, az itt-
lelte feleségével együtt. Tudta, hogy ez nem hon maradottakat kiforgatták megteremtett 
az õ érdeme, mivel az Úr végezte a mun-egzisztenciájukból) következtében az életük 
káját a családjában. Ekkor még nem tudta, megkeseredett. Elkezdtek keresni valamit, 
hogy életének legnehezebb próbája még amit talán nem is tudtak megfogalmazni. 
hátra van. Utolsó éveiben nagyon sokat be-Ekkor változtatta meg – a körülmények 
tegeskedett, de felesége hûségesen, végig kényszerítõ nyomására, egy jóakarója ta- mást vettek a testvérek. Azután az idõk még 
mellette volt és gondoskodott róla. Ekkor nácsára – a nevét Freyrõl Szabadosra. Mint nehezebbé váltak, megszigorítások követ-
jött az, amire nem számított, hûséges fele-hûséges lutheránusok, rendszeresen jártak keztek nemcsak az õ életükben, hanem a 
sége, aki nyolc évvel volt fiatalabb nála, rö-templomba, a Deák-téri gyülekezetbe. Egy- Testvérgyülekezetek életében is. Ezeket az 
vid szenvedés után hazaköltözött az Úrhoz szer egy pünkösdhétfõn szintén a Deák téri akkor élõ hívõ emberek mind másképpen él-
(1986). „Hiszen évtizedek óta én voltam templomba igyekeztek, és azt zárva találták. ték meg, de tény az, hogy a Testvérgyüleke-
mindig a betegebb, hogy van ez?” – kérdez-Szomorúan mentek tovább magukban mél- zetek abban a körzetben beolvadtak a Bap-
te sokszor. Ekkor mondta azt sokaknak bi-tatlankodva, amikor valahonnan evangéli- tista Egyházba. A testvéri kapcsolatok fenn-
zonyságot téve: „az Úr gondolatai nem a mi umi ének szûrõdött fülükbe, és bementek maradtak, de nem olyan szinten, mint ad-
gondolataink”, „Õ másképp gondolta, õt egy Sas utcai házba, ahol a testvérgyüleke- dig. Így szolgálati területe is átalakult, ha-
vitte el elõbb, aki a legnagyobb támaszom zetnek voltak az összejövetelei. Ott talál- bár továbbra is járta az országot, mint 
volt az Úr után.” Ezután már nem volt ereje koztak közeli rokonukkal (névszerint Dör- MÁV-ellenõr, és közben látogatta a kisebb, 
a betegségek felett úrrá lenni, vágyott min-mer György rõföskereskedõ, bikali szárma- nagyobb gyülekezeteket, közösségeket. 
dig a felesége után az Úrhoz. Egy 1988. de-zású), aki a hit útjának kezdetén körülvette Hosszú munkásévek következtek, és ezalatt 
cemberi vasárnap délelõtt épp a gyülekezet-és sokat segítette õket. Elõször Szabados az Ó utcai gyülekezet egyik oszlopos tagjá-
be készült, amikor rosszul lett, és az Ó Ádám, majd késõbb a felesége is megtért. A vá vált. A helyi gyülekezetben is sok test-
utcából vitte el a mentõ a MÁV Kórházba, hallott, egyszerû, tiszta beszédek fogták vérrel alakult ki szoros kapcsolata, sokan 
ahol rövid szenvedés után az Úr hazaszólí-meg a szívét, és ezek által felismerte saját, keresték fel tanácsért, kértek tõle beszélge-
totta az Õ sokat szenvedett drága gyerme-gõgös, büszke énjét, amit az Úr szeretete tést. Zuglóban kis közösség alakult Szabó 
két (1989. január 03-án). Ez a földi élet vé-tört össze. Ezután életükben, ha lehet ezt ki- Imre, Fövényi Lajos, Kanczler István vala-
get ért, de a mennyben folytatódik tovább, fejezni, még nehezebb idõszak következett. mint más testvérekkel, akikkel együtt tudta 
és itt a földön az a drága mag, ami az õ szí-A család részérõl értetlenség, hogy miért hordani a családi és egyéb terheket. Német 
vében életre kelt, termi tovább a gyümöl-kellett otthagyni az egyházat, nem kell nyelvtudását is felhasználta az Úr, hiszen a 
cseit a fiakban, lányokban, unokákban, és annyira komolyan venni a vallásoskodást. A német nyelvterületekrõl a gyülekezetbe lá-
dédunokákban.világ részérõl (1940-es évek végén 50-es togató testvéreket tolmácsolta az alkalma-

évek elején) pedig komoly nyomás neheze- kon. Azután történt valami a gyülekezetben Szabados János

. 

 

HITHÕSÖKHITHÕSÖK

Szabados Ádám

Elõl és hátul 
körülzártál, de felettem 

tartod kezedet.

Zsolt 139,5

Siggi, a Herhaus csa-Bibliakurzustól kezdve…
lád legifjabbja – aki ma 

Alig hihetõ, bár mégis igaz, a „fest und treu” születésének már az örökkévalóság-
órája 34 évre nyúlik vissza. 1968 októberében jelent meg az elsõ ban van – a fiatalokkal 
szám – akkoriban egyszerûen bibliakurzusnak nevezték – 60-100 való foglalkozás elsõ 
példányban. évében minden te-

Ebben az idõszakban egy jó ismerõs azt a tanácsot adta, hogy a kintetben egy érté-
„Bibliakurzus”-nak méltóbb nevet kölcsönözzünk, olvasóink kö- kes munkatársnak 
zött – akiknek 1968-ban 14 év volt az átlagéletkoruk – egy kör- és barátnak bizo-
kérdést indítványoztunk, és a legjobb címet adónak könyvjutal- nyult. Idejét és erejét 
mat ígértünk. teljesen az Úr szolgálatá-

Ötletek sokasága érkezett be, amiken ma az ember elmo- ba állította.
solyodik: „Munkára fel!”, „Maradj a nyomban!”, „Töltõállomás”, Egy további áldás volt az a tény is, hogy Helmi néni az elsõn 
„Boldog táplálék” stb. Annak neve, aki akkor a „fest und treu” lakott, aki három fiával sok éven át nagy segítség volt a fiatalok 
(kitartó és hûséges) javaslatáért a könyvjutalmat megkapta, ma közötti munkában, és késõbb velünk együtt költözött Meinerz-
már feledésbe merült. hagenbe.

Mindenesetre a gyermeknek csak egy neve volt, és a 4. kiadás 
elsõ oldalán ezt lehetett olvasni: Sztrájkoló gépek, nyomófestékek és sok örömteli 

„Azt, hogy melyik énekbõl vettük ki ezt a címet, bizonyára mindenki segítõ
tudja: „kitartó és hûséges, mint Dániel volt…”

Az elsõ példány tehát ebben a szobában egy kézzel hajtott Milyen gyakran énekeltük mi ezt az éneket, amíg a fejünk bele nem 
sokszorosítógépen készült, amit azonban hamarosan egy kis 

fájdult és a torkunk berekedt! Ennek ellenére nem bántuk, és ma is 
ofszetgépre cseréltünk le.

éppoly szívesen énekeljük, mint az elsõ alkalommal Stukenbrockban. Amikor 1972-ben Schoppenbe a szabadidõközpontba költöz-
Kitartó és hû. Ez legyen a mi megoldásunk ebben a sötét világban. tünk, Isten lassanként testvéreket adott, akik nagy segítségek 

Szilárdan szeretnénk megállni, amikor ránk támad a Sátán és lefelé voltak a „fest und treu” elõállításában, és a mi kis ofszetgépünk-
nyom, és hûek is szeretnénk lenni üdvösségünkhöz akkor is, ha minket kel történõ nyomtatást feleslegessé tették. Akkoriban jött Rein-
ezért kinevetnek és kigúnyolnak. Ma, amikor az ember minden divat- hard Müller, aki egy nyomdában dolgozott, sok éven át korrek-
hullám elõtt meghajol, szilárdan szeretnénk megállni, és a félrevezetett turázott, és a tördelésrõl valamint a nyomtatásról  gondosko-

dott. Testvére, Dorothea de Blaauw is ott volt, aki kéziratok má-embertömeg árjával szemben úszni. Ma, amikor az emberek a hûség 
solásával foglalkozott, és végül Margarete Schmale, aki a 90-es szót legszivesebben számûznék a világból, mi Jézust kívánjuk hûsé-
évekig az idõközben kedvezõ árú számítógép segítségével a szö-gesen követni, aki engedte, hogy a mi bûneinkért a keresztre odasze-
vegek átdolgozását könnyítette meg, ezzel a kéziratok átírását fe-gezzék. Isten ajándéka az, hogy kitartóan és hûségesen elvezet minket 
leslegessé téve. Azóta azokat feleségem, Ulla javítja és lektorálja.egy töltõállomáshoz az örökkévalóság felé vezetõ úton.”

Néhány éven át Rolf Müller gyûjtött cikkeket Stuttgartban és 
készítette elõ azt nyomtatásra mindaddig, amíg is a 89. szám ki-…fiatal keresztyének levelezõ kapcsolatáig
adásától kezdve 2000-ben Andreas Fett vette át ezt a feladatot, és 

Ahogy a címbõl is kitûnik, a „fest und treu” mindenekelõtt le- a „fest und treu” mind tartalmilag, mind külsõleg gyarapodott.
velezés volt, mely a 10 és 16 éves korú fiatalok közötti evan- Különös hálával tartozunk Gerrit Albertsnek, aki állhatatos-
géliumi szabadidõs munkából fejlõdött ki. A fiatalok túlnyomó- sággal és hûséggel több mint 25 év óta értékes cikkeket ír lapunk-
részt Bielefeldbõl, Leopoldshöhebõl és Schwelmbõl jöttek. Stu- nak. 
kenbrockban lehetõségünk nyílt egy õsrégi, meseszerû házikót 
bérelni néhány évre, ami akkor helyet adott minden szabadidõs „Fest und treu” – gyakorló keresztyének folyóirata
programnak.

A kiadásonkénti példányszám az idõk folyamán kb. 11000 db-A legfontosabb azonban az volt, hogy sok fiatalember jutott 
ra növekedett. Az évekkel természetesen a célbavett olvasótábor hitre az Úr Jézus Krisztusban ebben az idõben, melyekbõl sokan 
és ezzel a folyóirat tartalma is megváltozott. Személyes tudósí-ma is hûséges követõi az Úrnak. Ahhoz, hogy egymás között a 
tások és közlések helyett az aktuális témához több és általános kapcsolatot tartani tudják, hozzáláttak a „fest und treu” kiadá-
érdeklõdést keltõ cikkek jelentek meg.sához.

Mindemellett az eredeti törekvés megmaradt, és Isten segít-Az elsõ számot Schwelmben, a Barmer utca 59. szám 4. eme-
ségével szeretnénk ezt továbbra is megvalósítani: a megfordult letén készítették el. Ott volt Ullának és nekem házasságkötésünk 
világ közepette egy szilárd és biblikus álláspontot képviselni, a után egy tetõtéri lakásunk, amelynek az étkezõ-nappalija egyide-
célt vesztett keresztyénség egy részét bátorítani, és ezzel egyi-jûleg iroda, bibliaórai terem és gyülekezõ hely volt 15-25 fiatal 
dejûleg a mi Úr Jézus Krisztusunk által a szeretetet, odaszánást és számára, akik szombatonként és vasárnaponként nemcsak a pad-
gyakorlati hitet bibliamagyarázatok, tudósítások, információk és láson zajló élet vidámságáról gondoskodtak, hanem a sajnálatra 
személyes bizonyságtételek által erõsíteni.méltó többi lakó bosszúságáról is, akik alattunk laktak. Õk ké-

A nyomtatás és értékesítés költségeit 1983 óta a CLV kiadó sõbb – szerencsés módon – jó barátaink és támogatói lettek a 
vette át, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez teszi lehetõvé, hogy a munkának.
„fest und treu” továbbra is ingyenesen jelenhet meg.

Egy kis nosztalgia, visszatekintés és hála

100. kiadásaA „ ”

Wolfgang Bühne



66 Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek 772003 ÁPRILIS2003 ÁPRILIS

– összeütközésbe került testvérekkel –, ami-
ért az 1968 õszétõl 1971 tavaszáig terjedõ 
idõszakot a Metodista Gyülekezetben töl-
tötte családjával együtt. Itt a már meglévõ 
kapcsolatai megerõsödtek, és újabb testvéri 
kapcsolódások alakultak ki. Visszatérése az 
Úr benne lévõ munkája nyomán jött létre, 
amely más emberré formálta, és ezután már 
nem azt kereste, hogy mi választja el a test-
véreket egymástól, hanem azt hogy mi köti 
össze õket. Így került vissza a vezetõ test-1912. március 22- dett az akkor már többgyermekes édesapára 
vérek körébe, ahol egész élete végéig szol-én született a So- hite miatt. Ez végül úgy tetõzött, hogy állá-
gálta az Urat és a gyülekezetet. 1972-ben mogy megyei Sza- sából eltávolították, és ez által igen nehéz, 
ment nyugdíjba és ettõl kezdve teljes idejét badi községben. nélkülözésekkel teli évek következtek. Újra 
az Úrnak és a gyülekezetnek szentelte. Mindkét szülõje német származású, luthe- végig kellett járnia az iskolákat és leérettsé-
Részt vett az új Gyülekezeti Énekeskönyv ránus vallású volt. (Anyja neve: Rausch Ka- gizni egy felsõbb iskolával rendelkezõ volt 
szerkesztõ bizottságában, a Békesség Feje-talin.) Iskoláinak elvégzése közben lehetõ- gazdatisztnek, mert valaki eltüntette az ösz-
delmének Útján szerkesztésében, a Magyar sége volt a német irodalmi nyelvet is megta- szes dokumentumát. Ekkor már az átala-
Testvérgyülekezetek országos vezetésében, nulni a sváb mellett. Tanulmányainak befe- kult Magyar Államvasútnál dolgozott, vé-
valamint tevékeny munkát vállalt az új gyü-jezése és a letöltött katonaévek (a vissza- gigjárva a ranglétrát, végül innen ment 
lekezeti épület idegeket kimerítõ építésének kapott erdélyi területen töltötte) után mint nyugdíjba, mint MÁV tisztviselõ. MÁV dol-
koordinálásában. A külföldi testvérekkel és gazdatiszt dolgozott egy uradalomban. Fe- gozóként szabadjegye volt, így könnyebben 
a hatóságokkal való tárgyalások néha na-leségét (született Sprenger Erzsébetet, aki tudott utazgatni az országban, mint más 
gyon elfárasztották, mellette a hazai test-szintén német származású) a 30-as évek vé- testvérek, és ezt rendszeresen tette is. Mivel 
vérek közötti egyenetlenségek is bántották. ge felé ismerte meg, és 1941-ben történt németül jól tudott, elsõsorban az akkor még 
Fokozatosan fáradt el, és engedett át szol-meg házasságkötésük. A háború alatt nem szépszámú, dél-dunántúli, németajkú gyü-
gálatokat fiatalabb testvéreknek, de puszta került ki a frontra, mivel az idõközben tönk- lekezeteket látogatta Kiss Ferenc és Ungár 
jelenléte is a testvéri egységet erõsítette. rement uradalomból átment az akkori Ma- Aladár testvérekkel, de késõbb többnyire 
Többször is azt mondogatta, hogy a háló-gyar Királyi Vasúttársasághoz dolgozni Kanczler István testvérrel és így ápolta a 
kötözgetés most a feladata Az idõ múlá-mint tisztviselõ. Felköltözött Pestre, és fele- testvéri kapcsolatokat. Templomokat bérel-
sával a gyermekek is felnõttek, és Isten kü-ségével közös életüket albérletben kezdték. tek ki számukra, amikor érkezésükrõl tudo-
lönös kegyelme folytán mind hitre jutottak, A gyermekek sorra születtek, a hatból öt fiú 
megnõsültek, férjhez mentek (vejét, menye-és egy leánygyermek. A háború nehézségei 
it is mind lányának, fiának tartotta), sorra és az azután bekövetkezõ meghurcolások 
születtek az unokák, akikben sok örömét (családtagjaik zömét kitelepítették, az itt-
lelte feleségével együtt. Tudta, hogy ez nem hon maradottakat kiforgatták megteremtett 
az õ érdeme, mivel az Úr végezte a mun-egzisztenciájukból) következtében az életük 
káját a családjában. Ekkor még nem tudta, megkeseredett. Elkezdtek keresni valamit, 
hogy életének legnehezebb próbája még amit talán nem is tudtak megfogalmazni. 
hátra van. Utolsó éveiben nagyon sokat be-Ekkor változtatta meg – a körülmények 
tegeskedett, de felesége hûségesen, végig kényszerítõ nyomására, egy jóakarója ta- mást vettek a testvérek. Azután az idõk még 
mellette volt és gondoskodott róla. Ekkor nácsára – a nevét Freyrõl Szabadosra. Mint nehezebbé váltak, megszigorítások követ-
jött az, amire nem számított, hûséges fele-hûséges lutheránusok, rendszeresen jártak keztek nemcsak az õ életükben, hanem a 
sége, aki nyolc évvel volt fiatalabb nála, rö-templomba, a Deák-téri gyülekezetbe. Egy- Testvérgyülekezetek életében is. Ezeket az 
vid szenvedés után hazaköltözött az Úrhoz szer egy pünkösdhétfõn szintén a Deák téri akkor élõ hívõ emberek mind másképpen él-
(1986). „Hiszen évtizedek óta én voltam templomba igyekeztek, és azt zárva találták. ték meg, de tény az, hogy a Testvérgyüleke-
mindig a betegebb, hogy van ez?” – kérdez-Szomorúan mentek tovább magukban mél- zetek abban a körzetben beolvadtak a Bap-
te sokszor. Ekkor mondta azt sokaknak bi-tatlankodva, amikor valahonnan evangéli- tista Egyházba. A testvéri kapcsolatok fenn-
zonyságot téve: „az Úr gondolatai nem a mi umi ének szûrõdött fülükbe, és bementek maradtak, de nem olyan szinten, mint ad-
gondolataink”, „Õ másképp gondolta, õt egy Sas utcai házba, ahol a testvérgyüleke- dig. Így szolgálati területe is átalakult, ha-
vitte el elõbb, aki a legnagyobb támaszom zetnek voltak az összejövetelei. Ott talál- bár továbbra is járta az országot, mint 
volt az Úr után.” Ezután már nem volt ereje koztak közeli rokonukkal (névszerint Dör- MÁV-ellenõr, és közben látogatta a kisebb, 
a betegségek felett úrrá lenni, vágyott min-mer György rõföskereskedõ, bikali szárma- nagyobb gyülekezeteket, közösségeket. 
dig a felesége után az Úrhoz. Egy 1988. de-zású), aki a hit útjának kezdetén körülvette Hosszú munkásévek következtek, és ezalatt 
cemberi vasárnap délelõtt épp a gyülekezet-és sokat segítette õket. Elõször Szabados az Ó utcai gyülekezet egyik oszlopos tagjá-
be készült, amikor rosszul lett, és az Ó Ádám, majd késõbb a felesége is megtért. A vá vált. A helyi gyülekezetben is sok test-
utcából vitte el a mentõ a MÁV Kórházba, hallott, egyszerû, tiszta beszédek fogták vérrel alakult ki szoros kapcsolata, sokan 
ahol rövid szenvedés után az Úr hazaszólí-meg a szívét, és ezek által felismerte saját, keresték fel tanácsért, kértek tõle beszélge-
totta az Õ sokat szenvedett drága gyerme-gõgös, büszke énjét, amit az Úr szeretete tést. Zuglóban kis közösség alakult Szabó 
két (1989. január 03-án). Ez a földi élet vé-tört össze. Ezután életükben, ha lehet ezt ki- Imre, Fövényi Lajos, Kanczler István vala-
get ért, de a mennyben folytatódik tovább, fejezni, még nehezebb idõszak következett. mint más testvérekkel, akikkel együtt tudta 
és itt a földön az a drága mag, ami az õ szí-A család részérõl értetlenség, hogy miért hordani a családi és egyéb terheket. Német 
vében életre kelt, termi tovább a gyümöl-kellett otthagyni az egyházat, nem kell nyelvtudását is felhasználta az Úr, hiszen a 
cseit a fiakban, lányokban, unokákban, és annyira komolyan venni a vallásoskodást. A német nyelvterületekrõl a gyülekezetbe lá-
dédunokákban.világ részérõl (1940-es évek végén 50-es togató testvéreket tolmácsolta az alkalma-

évek elején) pedig komoly nyomás neheze- kon. Azután történt valami a gyülekezetben Szabados János

. 
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Szabados Ádám

Elõl és hátul 
körülzártál, de felettem 

tartod kezedet.

Zsolt 139,5

Siggi, a Herhaus csa-Bibliakurzustól kezdve…
lád legifjabbja – aki ma 

Alig hihetõ, bár mégis igaz, a „fest und treu” születésének már az örökkévalóság-
órája 34 évre nyúlik vissza. 1968 októberében jelent meg az elsõ ban van – a fiatalokkal 
szám – akkoriban egyszerûen bibliakurzusnak nevezték – 60-100 való foglalkozás elsõ 
példányban. évében minden te-

Ebben az idõszakban egy jó ismerõs azt a tanácsot adta, hogy a kintetben egy érté-
„Bibliakurzus”-nak méltóbb nevet kölcsönözzünk, olvasóink kö- kes munkatársnak 
zött – akiknek 1968-ban 14 év volt az átlagéletkoruk – egy kör- és barátnak bizo-
kérdést indítványoztunk, és a legjobb címet adónak könyvjutal- nyult. Idejét és erejét 
mat ígértünk. teljesen az Úr szolgálatá-

Ötletek sokasága érkezett be, amiken ma az ember elmo- ba állította.
solyodik: „Munkára fel!”, „Maradj a nyomban!”, „Töltõállomás”, Egy további áldás volt az a tény is, hogy Helmi néni az elsõn 
„Boldog táplálék” stb. Annak neve, aki akkor a „fest und treu” lakott, aki három fiával sok éven át nagy segítség volt a fiatalok 
(kitartó és hûséges) javaslatáért a könyvjutalmat megkapta, ma közötti munkában, és késõbb velünk együtt költözött Meinerz-
már feledésbe merült. hagenbe.

Mindenesetre a gyermeknek csak egy neve volt, és a 4. kiadás 
elsõ oldalán ezt lehetett olvasni: Sztrájkoló gépek, nyomófestékek és sok örömteli 

„Azt, hogy melyik énekbõl vettük ki ezt a címet, bizonyára mindenki segítõ
tudja: „kitartó és hûséges, mint Dániel volt…”

Az elsõ példány tehát ebben a szobában egy kézzel hajtott Milyen gyakran énekeltük mi ezt az éneket, amíg a fejünk bele nem 
sokszorosítógépen készült, amit azonban hamarosan egy kis 

fájdult és a torkunk berekedt! Ennek ellenére nem bántuk, és ma is 
ofszetgépre cseréltünk le.

éppoly szívesen énekeljük, mint az elsõ alkalommal Stukenbrockban. Amikor 1972-ben Schoppenbe a szabadidõközpontba költöz-
Kitartó és hû. Ez legyen a mi megoldásunk ebben a sötét világban. tünk, Isten lassanként testvéreket adott, akik nagy segítségek 

Szilárdan szeretnénk megállni, amikor ránk támad a Sátán és lefelé voltak a „fest und treu” elõállításában, és a mi kis ofszetgépünk-
nyom, és hûek is szeretnénk lenni üdvösségünkhöz akkor is, ha minket kel történõ nyomtatást feleslegessé tették. Akkoriban jött Rein-
ezért kinevetnek és kigúnyolnak. Ma, amikor az ember minden divat- hard Müller, aki egy nyomdában dolgozott, sok éven át korrek-
hullám elõtt meghajol, szilárdan szeretnénk megállni, és a félrevezetett turázott, és a tördelésrõl valamint a nyomtatásról  gondosko-

dott. Testvére, Dorothea de Blaauw is ott volt, aki kéziratok má-embertömeg árjával szemben úszni. Ma, amikor az emberek a hûség 
solásával foglalkozott, és végül Margarete Schmale, aki a 90-es szót legszivesebben számûznék a világból, mi Jézust kívánjuk hûsé-
évekig az idõközben kedvezõ árú számítógép segítségével a szö-gesen követni, aki engedte, hogy a mi bûneinkért a keresztre odasze-
vegek átdolgozását könnyítette meg, ezzel a kéziratok átírását fe-gezzék. Isten ajándéka az, hogy kitartóan és hûségesen elvezet minket 
leslegessé téve. Azóta azokat feleségem, Ulla javítja és lektorálja.egy töltõállomáshoz az örökkévalóság felé vezetõ úton.”

Néhány éven át Rolf Müller gyûjtött cikkeket Stuttgartban és 
készítette elõ azt nyomtatásra mindaddig, amíg is a 89. szám ki-…fiatal keresztyének levelezõ kapcsolatáig
adásától kezdve 2000-ben Andreas Fett vette át ezt a feladatot, és 

Ahogy a címbõl is kitûnik, a „fest und treu” mindenekelõtt le- a „fest und treu” mind tartalmilag, mind külsõleg gyarapodott.
velezés volt, mely a 10 és 16 éves korú fiatalok közötti evan- Különös hálával tartozunk Gerrit Albertsnek, aki állhatatos-
géliumi szabadidõs munkából fejlõdött ki. A fiatalok túlnyomó- sággal és hûséggel több mint 25 év óta értékes cikkeket ír lapunk-
részt Bielefeldbõl, Leopoldshöhebõl és Schwelmbõl jöttek. Stu- nak. 
kenbrockban lehetõségünk nyílt egy õsrégi, meseszerû házikót 
bérelni néhány évre, ami akkor helyet adott minden szabadidõs „Fest und treu” – gyakorló keresztyének folyóirata
programnak.

A kiadásonkénti példányszám az idõk folyamán kb. 11000 db-A legfontosabb azonban az volt, hogy sok fiatalember jutott 
ra növekedett. Az évekkel természetesen a célbavett olvasótábor hitre az Úr Jézus Krisztusban ebben az idõben, melyekbõl sokan 
és ezzel a folyóirat tartalma is megváltozott. Személyes tudósí-ma is hûséges követõi az Úrnak. Ahhoz, hogy egymás között a 
tások és közlések helyett az aktuális témához több és általános kapcsolatot tartani tudják, hozzáláttak a „fest und treu” kiadá-
érdeklõdést keltõ cikkek jelentek meg.sához.

Mindemellett az eredeti törekvés megmaradt, és Isten segít-Az elsõ számot Schwelmben, a Barmer utca 59. szám 4. eme-
ségével szeretnénk ezt továbbra is megvalósítani: a megfordult letén készítették el. Ott volt Ullának és nekem házasságkötésünk 
világ közepette egy szilárd és biblikus álláspontot képviselni, a után egy tetõtéri lakásunk, amelynek az étkezõ-nappalija egyide-
célt vesztett keresztyénség egy részét bátorítani, és ezzel egyi-jûleg iroda, bibliaórai terem és gyülekezõ hely volt 15-25 fiatal 
dejûleg a mi Úr Jézus Krisztusunk által a szeretetet, odaszánást és számára, akik szombatonként és vasárnaponként nemcsak a pad-
gyakorlati hitet bibliamagyarázatok, tudósítások, információk és láson zajló élet vidámságáról gondoskodtak, hanem a sajnálatra 
személyes bizonyságtételek által erõsíteni.méltó többi lakó bosszúságáról is, akik alattunk laktak. Õk ké-

A nyomtatás és értékesítés költségeit 1983 óta a CLV kiadó sõbb – szerencsés módon – jó barátaink és támogatói lettek a 
vette át, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez teszi lehetõvé, hogy a munkának.
„fest und treu” továbbra is ingyenesen jelenhet meg.

Egy kis nosztalgia, visszatekintés és hála

100. kiadásaA „ ”

Wolfgang Bühne



Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek
Kéthavonta (febr., ápr., jún., aug., okt., dec.) megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.

Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@axelero.hu), Lemperger Róbert (lemperg.r@axelero.hu)

A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt 
kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216129-00000005

Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, amelyet kérésre küldünk. A példányszámot az igényeknek 
megfelelõen alakítjuk ki, amely ebben a hónapban: 1300 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a 

postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

Következõ számKövetkezõ szám
Megalapozott növekedés II. (F. C.)
A Testvérgyülekezetek problémái

HírekHírek

Húsvéti konferenciaHúsvéti konferencia
lesz Budapesten az Ó utcai gyülekezetben 
április 19-én 15 órától április 21-én 13 óráig. 
A téma: Galáciabeliekhez írt levél 3. fejezet. 
A gyülekezet címe: 1066 Bp., Ó utca 16. Te-
lefon: (1) 311-5860.

LevelezõLevelezõ
bibliaiskola fordítása készül gyermekek ré-
szére Magyarországon. Ennek bemutatásá-
val kapcsolatos konferencia volt Dömösön a 
Biblia Centrumban Roger Brind welszi test-
vér szervezésében március 21. és 23. között. 
Vendégként részt vett Bert Gray, aki felesé-
gével 45 éve végez hasonló szolgálatot Íror-
szágban.

Wayne ThompsonWayne Thompson
amerikai testvér ismét Miskolcon tölt el 11 
napot (április 9-tõl 20-ig), melynek során 
vidéki gyülekezeteket is látogat. Április 11-
én ifjúsági órán; 13-án délelõtt vasárnapi al-
kalmon és este bemerítkezésnél; 20-án pedig 
szintén a kenyértörést követõen és az esti 
evangélizáción hirdeti az Igét a miskolci 
testvérgyülekezetben. Április 16-án (szer-
dán) a bódvaszilasi, 17-én (csütörtökön) 
pedig az egri gyülekezetben bibliaórán pré-
dikál.

Ifjúsági konferenciaIfjúsági konferencia
lesz Dömösön a Biblia Centrumban idén 
húsvétkor (április 19-21.) A téma: Szellemi 
adományok és helyük a keresztyén közös-
ségben.

Vetés és AratásVetés és Aratás
jubileumi megemlékezés, valamint a Missi-
on für Süd-Ost-Europa és az Evangéliumi 
Kiadó és Iratmisszió munkatársi találkozója 
lesz áprilisban Dömösön. Aki szívén viseli e-
zen szolgálatokat, kérjük, imádkozzon: az 
Úr vezesse és segítse a munkatársakat!

BemerítkezésBemerítkezés
lesz április 13-án este a miskolci testvérgyü-
lekezetben. Elõzetes információk alapján 6-
8 testvér merítkezik be, az Igét Wayne 
Thompson testvér hirdeti.

Menyegzõk a nyáronMenyegzõk a nyáron

Bödös János
és Zeke Zsófia

2003. július 5., Budapest

Kovács Attila
és Szabó Mariann

2003. május, Budapest

Mészáros András
és Anouska Espie

2003. június, Skócia

Fekete Róbert
és Mészáros Éva
2003. július 19., Miskolc

II. Kertesi lányhétII. Kertesi lányhét
Az idén második alkalommal, újból szere-
tettel várjuk a 14-20 év közötti lányokat Er-
dõkertesre.

„Õ szeretett elõbb”

Gyakran beszélünk arról, hogy Isten mit vár 
tõlünk, milyen mércét állít elénk. Az idén 
szeretnénk Isten természetét megvizsgálni, 
az Úr Jézus személyében kinyilvánított sze-
retetét, és azt, hogyan válaszolhatunk erre a 
szeretetre.

Mottó: Róma 5,8

Ha a téma felkeltette érdeklõdésedet, és szí-
vesen veszel részt egy félig-meddig nomád 
és kirándulásokkal, meglepetésekkel tarkí-
tott programon, akkor mielõbb jelentkezz 
írásban: Tóth Eszter, 2113 Erdõkertes, 
Rákóczi út 33. (További információk a kö-
vetkezõ számban.)

International Brethren
Conference on

Mission
3

The Lord added daily…
The challenge to 
the local church

in the 21st century

A conference for fellowship and 
strategic thought among leaders 
and workers in the worldwide 

Brethren movement

Selimbor (Sibiu)
Romania

1-6 July 2003

Nemzetközi testvérgyülekezeti konfe-
rencia lesz idén július 1-tõl 6-ig Románi-
ában, Nagyszebenben. A téma: 

Az Úr pedig naponként 
szaporította a 
gyülekezetet...

Kihívás a helyi gyülekezet
számára a 21. században

A konferencia és a kiscsoportos beszélgeté-
sek vezetõi különbözõ kontinensekrõl lesz-
nek. A korábbi konferenciák Singapur-ban 
(1993) és Rómában (1996) voltak, általá-
ban több száz résztvevõvel. Célja, hogy ösz-
szehozza a lehetõ legtöbb gyülekezetvezetõt 
abból a 130 országból, ahol a testvérgyüle-
kezeti mozgalomhoz kapcsolódó gyüleke-
zetek vannak.
Aki teheti imádkozzon a konferenciáért. Akit 
pedig az Úr indít, és szeretne részt venni raj-
ta, az mihamarabb jelentkezzen. Bõvebb in-
formációt Nagy Ernõ pilismaróti testvértõl 
lehet kapni: 2028 Pilismarót, Dobozi u. 39. 
Email: erka@mail.uti.hu – ismertetõ bros-
súra és jelenkezési lap elektronikus formá-
ban is kérhetõ.

Apostolok cselekedetei 2,47


