...az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
teljessé legyen!
János evangéliuma 15,11
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annak „savanyú képû” keresztyének, és vannak, akikkel állandóan madarat lehetne
fogatni. Nem vagyunk egyformák. A baj ott kezdõdik, amikor valakinek a szellemi
életét ez alapján kezdjük mérlegelni. Természetesen, sokszor apróságok is el tudják venni
az ember örömét. A hívõ ember is hajlamos a körülményekre tekinteni és a viharok idején
szomorkodni. Az azonban valóságos katasztrófa, amikor valakinek az örömét a testvérek
és a gyülekezet veszi el. Az a gyülekezet, ahová kényszerbõl, örömtelenül, esetleg gombócos torokkal, görcsben álló gyomorral
mennek a testvérek, számíthat „mécslábának” elmozdítására. Az Úr nem erre hívta el Eklézsiáját. Az a vágya, hogy ahogyan Õ örvedezik megváltottaiban, mi is örvendezzünk
az egymással való közösségben. Ennek számtalan akadálya
lehet, de leginkább mi magunk. A gyülekezeti élet munkával jár,
mégpedig Isten Szellemének munkájával. Az Õ segítségével teremjünk drága gyümölcsöket, hagyjuk Õt munkálkodni és dolgozzunk
együtt vele. Mindezt azért, hogy közösségünk élete örömteli élet
legyen.

ÖRÖM

A gyülekezeti élet
öröme
2. oldal

A

megértés szellemi tevékenység, Isten dolgainak megértése az Õ Szelleme által történik.
Igéjét azért adta, hogy megismerjük, megértsük Õt és gondolkodását. Ennek része a
Biblia egyre pontosabb ismerete, amihez a bibliatanulmányozás is hozzátartozik. Vannak,
akik tagadják ennek szükségességét. De ha jobban belegondolunk, valamilyen szinten mindenki bibliatanulmányozást folytat, amikor összefüggéseket keres, vagy egy-egy szakaszt szeretne
megérteni Isten Igéjébõl. A módszerek széles skálája áll
rendelkezésünkre. Szervezhetünk évenkénti országos konferenciát, rendezhetünk különleges alkalmat helyi gyülekezetünkben. De ezt tesszük a bibliaórákon, és sokat segít ha a
nagyobb gyülekezetekben vannak kisebb, házaknál mûködõ bibliakörök. Isten Igéjének olvasása és megértése szellemi életünk egyik
mozgatórugója. Ne feledjük el!
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i ne félne a szenvedésektõl? Minden embernek összeszorul a
szíve, ha az üldözött keresztyének életére gondol vagy olvas
róluk. Vannak, akik szerint ez a félelem szülte azt a bibliai látást,
hogy az Úr a „nagy nyomorúság” elõl elviszi az Õ Gyülekezetét. A
cikk írója vizsgálja, vajon az Ige mit mond errõl a kérdésrõl. Az üdvtörténet néhány részletének megvilágításával és a releváns igehelyek
idézésével próbálja meggyõzni olvasóit, hogy az áldott reménység mindannyiunk szívében jogosan verhet gyökeret. Isten terve
népével messzire nyúlik vissza a múltba, és nem fog véget érni a
közeljövõben. S bár ma is szenved Isten népe, a világ számtalan
országában a középkort megszégyenítõ kegyetlenséggel folyik a keresztyénüldözés, az Ige szerinti „nagy nyomorúság” még nem érkezett el.
Át kell-e rajta mennünk, vagy Jézus Krisztus hamarabb ragad el bennünket? Vegyük elõ Bibliánkat, keressük a választ kitartóan!

7 ÉV

Hatékony és megnyerõ
bibliatanulmányozás
4. oldal

Átmegy-e
a Gyülekezet... (2.)
6. oldal

Fedezzük fel újra
a gyülekezeti élet örömét!

ÖRÖM

A

mikor sötétség lepte el a júdeai hegyeket és beborította
egész Jeruzsálemet, az Úr
Jézus összehívta a tanítványait. Bár a
Golgota szörnyû kínszenvedése elõtt
állt, mégis a következõképpen szólt hozzájuk: „Ezeket azért mondom nektek, hogy
az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
teljessé legyen” (Jn 15,11). Nem egy puszta kívánság volt ez az Úr részérõl, amelyben mások boldogsága iránti vágyát fejezte ki, hanem Isten Fia tette világossá az Atya akaratát az Õ gyermekei
életére vonatkozóan minden korban, beleértve minket és a saját gyülekezeteinkben lévõ hívõket is. Vajon, ha saját
gyülekezeti életünkre gondolunk, eszünkbe jut-e az „öröm” szó? Mielõtt válaszolnánk erre, az alábbi kérdéseket
kellene feltennünk magunknak:

Mit jelent az öröm?
Az öröm nem a keresztyének kedvezõ életkörülményeinek vagy optimizmusra való hajlamának függvénye, hanem a Szent Szellem gyümölcse az engedelmes hívõ életében.
Tehát valójában mi is az öröm? Legegyszerûbben úgy fejezném ki, hogy az
öröm olyan, mint az autón a lengéscsillapító. Egy rejtett eszköz, amelynek az a
célja, hogy a döcögõs úton tompítsa a
rázkódást. Az öröm olyan természetfeletti lendületet adhat még a legnehezebb élethelyzetekben is, amelyet a világ nem ért.
Amikor egy elhasználódott lengéscsillapítójú autó egyenetlen, hepehupás
terepre ér, egyszerûen nem lesz képes
megbirkózni vele, és nyilvánvalóan a kényelmetlenségig fogja rázni az utasait.
Így vannak ezzel azok is, akik elvesztették az örömüket. Ha probléma merül fel,
nem tudnak túljutni rajta és visszanyerni az egyensúlyukat, hanem tovább rágódnak azon, amit már régóta ki kellett
volna heverniük. Olyan hajdani sérelmek, amelyeknek már rég Krisztus vére
alatt kellett volna lenniük, mérgezik a
gyülekezeteket és az egyes személyeket
is, megfosztva õket ezáltal a testvérek
közötti kapcsolat örömétõl, némely esetekben akár generációkon keresztül is.
Nem szabad összekevernünk a higgadt komolyságot a barátságtalansággal. Isten gyermekei természetesen ne
legyenek nyeglék, hanyagok és meggon-

dolatlanok. Legyen bennük tisztelet és
méltóság az Úr dolgai iránt. Azonban az
Õ gyermekeinek gyülekezetét az örömnek kellene jellemeznie.

Gondolkodjunk el tehát azon,
hogy hogyan tûnik el az öröm?
Öröm azon a szívós növényen nõ, amely képes virágozni a legkedvezõtlenebb körülmények közepette is.
Pál saját megtapasztalását osztotta
meg: „mint szomorkodók, de mindig örvendezõk” (2Kor 6,10). Azonban Isten
Igéje beszél néhány olyan belopódzó hatásról, amely megfojtja az örömöt az életünkben. Az alábbi három a leggyakoribb:
Megvallatlan bûn
Megindító, bûnvalló zsoltárában Dávid így ír: „vidámíts meg újra szabadításoddal...” (Zsolt 51,14) Mekkora vakmerõség az örök örömmel játszadozni a bûn
pillanatnyi öröméért. Isten segítsen nekünk, hogy tisztán megállhassunk elõtte. A bûnvallás és a bûnbánat ki fogja
húzni a gyökerét annak a kártékony hatásnak, amely megfoszt minket az örömtõl.
Eltérés Isten dolgaitól
Ez elõször csak egy kicsi gyom, amely
igen gyorsan növekszik, aztán milyen
nehéz gyökerestõl kihúzni! Az igazi öröm egyetlen egy helyen található: „teljes öröm van Tenálad” (Zsolt 16,11). Az
ellenség a mi ingatag elménkkel összejátszva mindent elkövet annak érdekében, hogy elterelje a figyelmünket a felülrõl való dolgokról. Az élet túl rövid, a
szükség körülöttünk túl nagy, az elhívásunk pedig túl nagyszerû ahhoz, hogy
napjainkat olyan dolgokkal töltsük, amelyeknek egyáltalán nincs jelentõsége.
Énközpontúság
Nehémiás megélt már nehéz napokat. Isten népe nagy létszámú volt, szétszóródva és erkölcsi összevisszaságban
éltek. Nem volt olyan vezetõ, aki hajlandónak vagy képesnek bizonyult volna arra, hogy újfajta szemléletre biztassa az
embereket, vagy új reményt tápláljon
beléjük. Mit tudott hát egy magányos
pohárnok tenni? Sírni és gyászolni, böjtölni és imádkozni Isten népéért (Neh
1,4). Megalázhatta magát, és megvallhatta népe bûneit (6-7.vers). Mindez
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nem volt túl csábító arra, hogy elhagyja
kiváltságos és kényelmes lakhelyét,
hogy Isten népével együtt szenvedjen
nyomorúságukban. Nehémiás megindító könyve nem íródhatott volna meg, ha
õ nem lett volna kész, hogy megváltoztassa a helyzetet (11.vers). Tette, amire
Isten elhívta. „Uram, küldj engem” – ez
nem túl népszerû válasz közöttünk manapság. Ezért éppen ideje megkérdeznünk magunktól:

Hogyan munkálhatjuk ki az
örömöt Isten gyermekeiben ?
Mekkora változást idézett elõ Nehémiás! Júdeába érkezve felmérte a hanyagság és a hitetlenség okozta károkat.
Nem vesztegette az idejét negatív kritikákra. „Ezt mondta a népnek: Magatok is
látjátok, hogy milyen bajban vagyunk,
…jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem falát!”
Így nekiálltak a képzetlen munkásokkal egy nehéz terepen újraépíteni a falat,
egyik kezükben karddal, a másikban vakolókanállal. 52 nap alatt befejezték az
építést. A tékoabeli emberek hozzáállása magáért beszél. Mit tettek a már fáradt munkások, amikor látták, hogy elõkelõik kivonták magukat a munka alól
(3,5)? A következõképpen gondolkodtak:
Ha az elõkelõink nem akarnak segíteni,
akkor nincs más hátra, nekünk magunknak kell elvégezni a munkát helyettük is.
Amikor befejezték az építést, Nehémiás
ezt mondta a népnek: „Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és
juttassatok belõle azoknak is, akiknek
nincs, mert a mi Urunknak szent napja
ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr elõtt való
öröm erõt ad nektek!” (8,10)
Milyen jó tanács! Keményen dolgozni
az Úr építkezésében. Az öröm nem üres
közhelyekbõl vagy vallásos érzelgõsségbõl fejlõdik, hanem egy jól elvégzett
munka után. Ez nem magának a mennynek az egyik öröme? „Jól van, jó és hû
szolgám, …menj be urad ünnepi lakomájára” (Máté 25,23).
A Nehémiás 8,10 az öröm egyéb titkairól is beszél. Oszd meg Isten jó dolgait másokkal, akik szegényebbek,
szánd oda életed az Úrnak minden nap,
utasítsd el a melankóliát magadtól, keresd azokat a dolgokat, amelyek felpezsdítenek és amelyek csak akkor jönnek,
ha az élet napos oldalára tekintesz.
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Szeretnéd, ha a te szívedben és
életedben is öröm lenne?
Akkor add tovább! Hogyha nem élvezetes számodra az evangélium vagy
Krisztus csodája, az azért van, mert nem
adtad tovább mostanában. Az igazság
magunknak való megtartása szét fog
bomlani, mint a megmaradt manna. Egyedül akkor kapunk, ha adunk: testünk
minden szerve ezt tanítja számunkra.
Az igazság, a szeretet és az öröm nyeresége akkor jön, ha elõzetesen odaadtuk
azokat. „Megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert Õ mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (Csel 20,35).
Menjünk tovább! Tudsz-e hitelezni Istennek? Õ lehet-e a te adósod? Nem, soha nem történt még ilyen és nem is fog.
Nézzük Isten szemszögébõl a dolgot!
Legyünk készek elviselni a hitetlenek tekintetét! Nem azt mondta Urunk, hogy a
pokol kapui nem fognak gyõzedelmeskedni? Nem az áll az Igében Isten szolgáiról, hogy „nem alszik ki, és nem törik
össze” (Ézs 42,4)? Emeljétek fel a szemeiteket és lássátok meg, hogy a mezõk
fehérek és bõségesek; rengeteg lehetõség mindenütt. A „nyugatra” kivándorló
áradat nem más, mint a missziós mezõ
szomszédságunkba költözése, ha van
szemünk, hogy ezt lássuk benne. Mivel
tanulják is a nyelvünket, így még könynyebben megoszthatjuk velük az evangélium jó hírét!
Nézz fel, hogy felmagasztaltass! Sokunk beszélhetne olyan õszintén saját
lelkével, mint ahogy Dávid tette: „Mi
történt velem?” – kérdezte. „Hogy csüggedhettem el ennyire?” Nem a megfelelõ reménységbe, hanem az örökké változó körülmények futóhomokjára helyeztem a hitemet, minthogy inkább a
Kõsziklára építettem volna? Íme Dávid

pontos szavai: „Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál
Istenben, mert még hálát adok neki az õ
szabadításáért!” (Zsolt 42,5) Ez igazi beszélgetés, nem álszent képmutatás. A
zsoltáros megvallja, hogy nem egyszerû
neki Istent dicsõíteni, mivel mostanság
minden olyan nehéz. Mégis tudja, hogy
az örvendezõ nap, amikor magasztalni
fogja az Urat, közel van. Hogyan lehet
ebben olyan biztos? Emlékezteti önmagát arra, hogy Istenben teljes szívvel
bízhat, mert amit Õ mond, azt meg is
cselekszi. És tudjuk, hogyan végzõdik az
életünk története: boldogan élünk örökké.
Hangsúlyozd a pozitívat, ne a negatívat! Ne hagyd, hogy a gyülekezeted hibái megvakítsanak a jó meglátására! Az
egyetlen tökéletes gyülekezet a mennyben lesz. Keresd a jót másokban és szolgálataikban! Legtöbbünk úgy szól egy jó
szót is a másikhoz, mintha minden
egyes szó pénzbe kerülne. Ne tétovázzunk, osztogassuk a biztatást, dicséretet bõkezûen, ennyit mindenki megengedhet magának. Mondd el a testvéreknek, hogy miért becsülöd õket! Figyeld meg Pál példáját minden levelének kezdetén! Nem tudok egyébre
gondolni a „buzdítsátok egymást minden egyes napon” (Zsid 3,13) vers alapján, csakis arra, hogy mindannyiunknak
módot kell találni arra, hogy egymást
buzdítsuk. Minden lehetõség adott

(telefon, fax, e-mail, közlekedés), egyedül a megfelelõ indokunk nincs meg arra, hogy ne tegyük meg mindezt a hívõ
társainkkal nap mint nap.
Gondoljunk gyakorlati dolgokra is,
amelyekkel másokat gazdagíthatnánk!
Figyeljünk meg egy pár példát Pál leveleiben: „A testvérszeretetben legyetek
egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelõzõk” (Róm
12,10). „Fogadjátok be tehát egymást,
ahogyan Krisztus is befogadott minket
az Isten dicsõségére” (Róm 15,7). „Szeretetben szolgáljatok egymásnak” (Gal
5,13). „Egymás terhét hordozzátok, és
így töltsétek be a Krisztus törvényét”
(Gal 6,2). „Viszont legyetek egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Ef 4,32). „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg
egymásnak, ha valakinek panasza volna
valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is” (Kol
3,13). Milyen megtiszteltetés olyan csatornának lenni, amelyen keresztül maga
Isten gazdagít meg más életeket!
A kis dolgok is hatalmas változást képesek eredményezni. Édesítsd meg a
szavaidat, mosolyogj gyakrabban, fejezd
ki mások iránti elismerésedet! Bocsásd
meg az ellened elkövetett vétkeket!
Gondold és mondd a legjobbat a testvéreidrõl! Imádkozz velük együtt! Díszítsd
fel mások életét kedvességgel! „Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a
másikat, ahogyan teszitek is” (1Tesz
5,11).
Nyissuk meg karjainkat és szívünket, hogy megölelhessük egymást, és
engedjük, hogy Krisztus öröme újra beáramolhasson a gyülekezetünkbe.
Precious Seed 2003 augusztus

Könyvajánló
Kroeker Jakob

REJTETT ÁLDÁSUTAK
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
A szerzõ dél-oroszországi földmûves családból származik, mennonita szülõk gyermeke. Ifjúkori lábsérülése nagyban megszabta élete alakulását. 13 éves korában hallotta meg Isten megtérésre hívó
szavát. Tanítónak készült, de nagy érdeklõdéssel fordult a misszió felé is. Hamburgban elvégezte a
teológiát, majd az oroszországi német mennoniták utazó igehirdetõje lett. Baedeker útján szoros
kapcsolatba került az orosz és német ébredési mozgalmakkal, majd a blankenburgi aliansz konferenciák egyik kiváló elõadója lett. Bibliamagyarázatai rendkívül kiforrottak, mélyek és gyakorlatiak. Kommentárjai ma is keresettek. Jelen könyvének mondanivalóját saját szenvedéseibõl és az
isteni kinyilatkoztatás mély forrásaiból merítette. Igazi lelki eledel, hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat erõsítõ olvasmány.

Oswald Chambers
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Hatékony és megnyerõ

bibliatanulmányozás
Az elsõ dolgok egyike,
amit az újonnan megtértek
tenni szeretnének: a Biblia
elolvasása, majd annak tanulmányozása. Az olvasás
olyan dolog, amit mindenki egyedül is
meg tud csinálni. Sokan olvasási tervet készítenek, mások, talán akik kevésbé szigorúak, találomra olvasnak. Megint mások szakszerûen megszerkesztett bibliaolvasó vezérfonalat követnek, amely képes – ha
hagyjuk – helyettünk gondolkozni. A bibliaolvasásra minden korosztály vállalkozik napi rendszerességgel vagy alkalmanként,
ahogy az idõ megengedi, és nagy áldásokat hoz azoknak, akik
kitartóak.
A bibliatanulmányozás, más szempontból úgy tûnik, jobban
illik az „Ige tanulmányozóihoz”. Minden hívõnek joga van az ilyen
tanulmányok folytatásához, és éppúgy, mint a világban, ez mindenki számára helyénvaló. Mindannyiunknak bibliatanulmányozó „diákoknak” kellene lennünk! Azonban a bibliatanulmányozás idõt, odaszánást és erõt igényel, amit úgy tûnik, hogy
néhány keresztény nem tud, vagy nem akar megtenni. A kitartóak
nagy jutalomban részesülnek. Ebbe beletartozik a szöveg helyes
értelmezése, az írók, az eredeti korabeli olvasók és különösen Isten gondolatainak, terveinek megértése az egyes emberek, a helyi gyülekezetek és persze az egész világ számára.
Különbözõ szemléletek vannak a bibliatanulmányozással
kapcsolatban, és mindenkinek meg kell találni a neki megfelelõt.
Sokfajta, könnyen elérhetõ segédeszköz áll rendelkezésünkre:
konkordanciák, kommentárok, lexikonok, szótárak, igetanulmányok, számítógépes programok, és talán legfontosabbként a gyülekezetek által szervezett bibliatanulmányozási alkalmak. Az
egyéni tanulmányozás egyik problémája az, hogy véghezvitele a
napi elfoglaltság közepette nagy elhatározást igényel. Tehát a
csoportos tanulmányozás szimpatikusabb és ösztönzõbb lehet.
Bár ez önmagában nem elegendõ, jelentõsen hozzájárul ahhoz,
hogy értékeljük annak a lehetõségét, hogy betekinthetünk mások
gondolataiba.
Ennek az újságcikknek az a szándéka, hogy megvizsgálja,
hogy a gyülekezeti bibliatanulmányozási alkalmak vonzóak-e a
hívõk számára, hatékonyak-e a bibliaismeret fejlesztésében, és
bátorítóak-e az életet megváltoztató döntésekben.
Az egyház korai szakaszában, az Apostolok Cselekedetei 2.
fejezete szerint nagy hangsúlyt fektettek az apostoli tanításra. Ez
számos módon megnyilvánult; a szóbeli tanítás szolgálata, a
buzdítás és prófétálás mind az ószövetségi írásokon alapulnak.
Tanácskozások is voltak különleges alkalmakkor, hogy megvitassanak bizonyos alapigazságokat, amelyek magyarázatot igényeltek.
A bibliatanulmányozást olyan ellenállhatatlanul fontosnak tekintették, hogy Pál és Barnabás egy egész évet azzal töltött, hogy
tanítson az Apostolok Cselekedetei 11 szerint Antiókhiában,
(más helyeken, pl. Efézusban még több idõt töltöttek ezzel), ahol
az Igét nyilvánosan és házanként tanították.
Ma a legtöbb gyülekezet biztosít valamilyen bibliatanítást

hetenkénti összejövetelek, éves konferenciák keretén belül.
Vannak bibliakörök, ahol az írások szövegével részleteiben foglalkoznak, rövid tanítások, amelyeket a kenyér megtörése követ,
bibliaórák, házicsoportok vagy személyes elbeszélgetések az új
megtérõk számára.
Ezek lehet, hogy „szívesen látogatottak és hatékonyak” a
résztvevõk számára, lehet, hogy nem. Mit tehetünk azért, hogy
biztosítsuk azt, hogy az eltöltött idõ és az erõfeszítés helyes
módon térüljön meg? Vizsgáljunk meg néhányat a különbözõ
gyülekezeti alkalmak közül, hogy megismerjük, mivel vonzzák az
embereket, és miben rejlik hatékonyságuk.

1. Az évenkénti konferencia
Sok gyülekezet számára ez az év fénypontja. Mások már nem
tartanak ilyen évenkénti találkozókat és talán ennyivel szegényebbek is.
A szervezési módok az egyes országokban különbözõek abból a szempontból, hogy hogyan készítsék elõ, és rendezzék meg
ezeket a konferenciákat. Tarthatnak egy napig vagy egy hétig, lehet egy vagy több elõadó, a szószék lehet „nyitott”, hogy bármelyik jelenlevõ, erre ajándékkal rendelkezõ testvér taníthasson,
vagy „zárt”, ahol elõre tudni lehet, kik a meghívott tanítók. A tanítás témája lehet elõre megbeszélt, vagy rá lehet bízni azt az
adott nap elõadójára. Azokban az esetekben, amikor egy elõadó
van, szembe találhatjuk magunkat azzal a nehézséggel, hogy be
kell iktatni egy „szünnapot”, vagy azzal, hogy a szolgálatot a gyülekezet egyes tagjai nagyra értékelik, mások nem. Két elõadó változatosságot biztosít. Néhány konferencián akár hat, vagy attól
több elõadó is lehet egy-egy nap során. Ebben az esetben az elmondottak sokfélesége és különbözõsége minimalizálhatja a kívánt eredményt. Ha a konferencia „zárt”, az elöljáróknak jó elõre
meg kell szervezniük a dolgokat, hogy megkaphassák azokat a
szolgálókat, akiknek a tanítását hallani szeretnék. Segít a helyi
szükségletekre való összpontosításban, ha a gyülekezet választja meg a konferencia témáját. Vannak konferenciák, amelyeket egyesített erõvel, több gyülekezet szervez egy városban
vagy egy körzetben, és sok ezek közül nagy befolyással volt az
évek során az ott élõ szentek mindennapi életére és bibliaismeretére.
Íme egy javaslat, hogy hogyan érhetünk el hatékonyságot, és
miként tehetjük szívesen látogatottá a konferenciát: legyen kettõ,
de legfeljebb három tehetséges elõadó; javasoljunk érdekes témát, de ne kényszerítsük azt a tanítóra, és biztosítsunk lehetõséget kérdések feltevésére az egyoldalú elõadás-hallgatáson
kívül. Ez az, amit egy konferenciának biztosítania kellene. Ezt
elérhetjük egy „kérdés-felelet” periódus beiktatásával, vagy egy
bibliatanulmányozó órával.
Az is fontos, hogy akik eljönnek, az imádkozás szellemével
jöjjenek, nyitott fülekkel arra, amit az Úr mondani szeretne nekik.
A kérdés az, hogy hajlandóak vagyunk-e belenézni az Ige tükrébe
és felkészülni arra, hogy megtegyük a szükséges változtatásokat.
Az elõadóknak és a hallgatóknak egyaránt elõ kell készülniük
ezekre a tanulmányozási alkalmakra, amit elõtte és utána is
imádságnak kell átitatnia.
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2. Különleges gyülekezeti alkalmak
Ezek az alkalmak általában a gyülekezet rendszeres, hét közbeni elfoglaltságai közé tartoznak. Lehet különleges összejöveteleket szervezni szombat estékre vagy vasárnap délutánokra, a
helyi körülményektõl függõen. Fontos, hogy csak olyanokat hívjunk meg elõadónak, akik rendelkeznek a tanítás ajándékával. Az
evangelizálás ajándéka nem megfelelõ erre a feladatra. Ez egy
másik ajándék, bár van úgy, hogy egy személy rendelkezik mindkettõvel, amit én inkább kivételnek tartok, mint szabálynak. Mégis, a gyakorlati életben ezt gyakran figyelmen kívül hagyjuk, és elvárjuk, hogy minden elõadó képes legyen evangelizálni és tanítani is, ami szegényes szolgálatot eredményezhet.
Ismételten tehát, a téma lehet elõre megbeszélt, hogy egymásra épülõ tanítást biztosítson bibliai témákon vagy könyveken
keresztül, vagy rábízhatjuk az elõadóra. Elegendõ idõ kell, hogy
az elõadó rendelkezésére álljon, hogy ki tudja fejteni a témát, de
nem szabad, hogy túllépje a megszabott idõt. Azok számára, akik
nincsenek túl jó véleménnyel, és azoknak is, akik lehet, hogy élvezettel hallgatták a szolgálatot, az ilyen udvariatlanság egyaránt csökkenti az elõadás értékét. Ehhez az ajándékhoz hozzátartozik az a képesség is, hogy az illetõ képes legyen beilleszteni
üzenetét a rendelkezésére álló idõbe. Maximum körülbelül 40-45
perc az ideális idõtartam a szolgálatra. Ha rövidebb ideig tart, az
elvehet a mondanivaló fontosságából, és „rövid kis elõadás” érzetét keltheti.
Az üzenetet világosan és tömören kell átadni úgy, hogy az elõadó ügyeljen arra, hogy ne emelje fel túlságosan a hangját és ne is
legyen halk, nehézséget okozva ezzel az idõsebbeknek, akik talán elmulasztanak egyes részeket
emiatt. Fontos, hogy világosan érthetõ és nyelvtanilag helyes legyen (ha lehetséges), és
kerülje a zavarba ejtõ mesterkéltséget, a
szóismétlést, a bonyolult kifejezéseket és
a közhelyeket. A hallgatóságot feladatok
elé kell állítani, de soha nem szabad kiabálni velük. Valaki azt mondta egyszer,
hogy a mérges prédikátor visszataszító.
Nem csoda tehát, hogy Isten gondoskodik
errõl az ajándékról, és el is várja, hogy az
ezzel rendelkezõk vegyenek részt az ilyen szolgálatban.
Ha a téma összetett vagy részletekbe menõ, hasznos lehet
modellek, grafikonok, írásvetítõ, számítógépes bemutatók, vázlatmásolatok használata. Nagy eredménnyel jártak a régmúlt
idõkben használt szentsátor és templom modellek, ószövetségi
áldozatokkal és próféciákkal kapcsolatos grafikonok használatai.
Az új technológia is igazi segítség lehet a tanítási anyag bemutatásának figyelembevételével.

3. Bibliaórák
Sok hívõ örömmel tekint vissza a hitét megalapozó bibliaórákon töltött évekre. A rendszeres, egymást követõ, tehetséges
tanító által elõadott bibliatanításból nyert haszon óriási, mint
ahogy nyereség és bátorító a tanultakkal kapcsolatos megbeszéléseken való részvétel és a kérdések feltevésére való lehetõség megragadása. A fiatal hívõk épülnek, mások pedig megtérnek az ilyen alkalmakon. Itt az a fontos kérdés a „hatékony és
szívesen látogatott” témával kapcsolatban, hogy a tanítás „rendszeres, egymást követõ és tehetséges tanító által elõadott”-e.
Talán az egyik legjobb bibliaóra program a fentiekkel egybevetve az, amit az Interneten figyelemmel kísértem. Egy Szingapúrban lévõ Bethesda gyülekezet által gyakorolt programról van
szó. Itt, vasárnap reggel a kenyér megtörése után 27 különbözõ
bibliaóra folyik egy idõben. Egy-egy erre ajándékkal rendelkezõ,
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tapasztalt hívõ vezet minden alkalmat. Az elöljárók kidolgoznak
egy öt évre szóló tanulmányozási tervet. Minden témakörnek elkészítik a kinyomtatott jegyzetét, amihez mindenki elõre hozzáférhet. A csoportok azután megbeszélik a témát és a jegyzetben
foglaltakat egy körülbelül 1 órás alkalom keretén belül. Az egyes
csoportokban lévõ hívõkben mindig van valami közös vonás, pl.
van fiatal hívõk csoportja, együtt vannak az új megtérõk, az
egyedülálló nõk, a házas asszonyok, az idõsek, a házaspárok stb.
A beszélgetések természetüknél fogva változatosak, de mindig
lebilincselõk. Ebben a nagy gyülekezetben, ahol 700 tagú a
közösség, a bibliaórák egyedülálló és hatékony eszközei a tanításnak és a bátorításnak. A téma a Biblia könyveinek tanulmányozásától olyan gyakorlati témákig és tanításokig terjed,
mint pl. az anyagiak, a családdal kapcsolatos dolgok és a jövõre
való felkészülés. Bár lehet, hogy egy kis bibliacsoport számára
nem tûnik szükségesnek, mégis itt is nélkülözhetetlen a körültekintõ felkészülés.

4. Bibliakörök
Ezek valójában olyan alkalmak, ahol a Biblia megbeszélésére,
tanulmányozására kerül sor, és néhány gyülekezet határozottan
elõnyösnek tartja õket. Sajnos könnyen vissza lehet velük élni, ha
nincsenek helyesen és tapintatosan vezetve. A beszélgetés vitába torkollhat, a vita pedig veszekedésbe, ami néhány embernek
kényelmetlenséget, másoknak csalódást okozhat.
Ha a megfelelõ szellemben vezetik, a bibliakörök csodálatos
csatornái lehetnek az igemagyarázatnak és a szentek építésének.
Ahhoz, hogy „hatékonyak és szívesen látogatottak” legyenek az alkalmaink, a vezetõknek
megfelelõ könyveket kell összeválogatniuk,
meg kell tervezniük a tanulmányozást, hogy
ne legyen se hiányos (és emiatt felületes),
sem pedig túl keveset magába foglaló (amikor hetekig elhúzódhat a téma anélkül, hogy
tanulnánk is valamit). Amíg a férfitestvérek
szeretnek részletesen megbeszélni minden
egyes szót (és valóban minden szó fontos
is), addig a nõtestvérek gyakran azt kívánják, hogy bárcsak abbahagynák önmaguk és
egymás ismételgetését, és levonnának valami hasznos következtetést a bekezdésbõl, hogy „haladjunk már”. Tegyük fel, hogy
a férfitestvérek felkészülten érkeztek, és mégis nyitottak és befogadóképesek. Ebben az esetben a beszélgetésnek olyannak kell
lennie, amibõl mindenki tanul és vigasztalást nyer. Az ilyen
összejöveteleken nincs helye a gorombaságnak, a támadásnak,
sem annak, hogy gátlástalanul, másokat kizárva magunknál tartsuk a szót. Ezek a dolgok lerombolhatják a bibliakört, és szellemi
összefüggésben meglehetõsen kifogásolhatók.

Zárszóként
A közösségi bibliatanulmányozás útirány abban, hogy még
jobban megismerjük Istent az Õ Igéjén keresztül, és lehetõség
arra, hogy megosszuk egymással gondolatainkat és tapasztalatainkat. Nagyon hatékony lehet, és semmi nem szól amellett,
hogy miért ne lehetne szívesen látogatott is ezzel egy idõben. Ha
ez mégsincs így, akkor igyekezzünk azzá tenni. A Szent Szellem
tehát szabadságot adott arra, hogy Isten igazsága ilyen változatos módon jusson el hozzánk, és a gyülekezet épül majd és felismeri a benne rejlõ lehetõség teljességét a világ számára, ahogy
kifelé bizonyságot tesz, fölfelé pedig dicsõséget ad Istennek és a
mi Urunk Jézus Krisztusnak. Ez legyen az egyetlen célunk és vágyunk, amikor összejövünk Isten és az Õ Igéje elõtt, hogy róla tanuljunk.

Élõ Gyülekezetek
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Át fog-e menni a Gyülekezet a „nagy nyomorúságon”? (2.)
A. J. Atkins

Nyilvánvaló, hogy a Gyülekezet nyomorúságon megy át, néhány tagja jobban, mint a többiek. De át fog menni a Gyülekezet „a nyomorúságon”?
A korszakok el vannak különítve
A következõ dolog az üdvtörténeti korszakokhoz és a prófétai
igazsághoz kapcsolódik, de mégis egyszerûen megérthetõ. Nagyon
helyesen mondta valaki, hogy a korszakok egyfajta sáfárkodást jelentenek, amelyben az ember megpróbáltatik Isten akaratának néhány kijelentésére vonatkozóan. A korszakok megkülönböztetik Isten módszereit az emberrel kapcsolatban a különbözõ idõszakokban. Ezt a Lukács 4,19 teszi világossá, ahol Urunk Názáretben, a
zsinagógában abbahagyta az olvasást az Ézsaiás 61,1-2-bõl annál
a versnél, hogy „hirdessem az Úrnak kedves esztendejét”. A próféciában ez úgy folytatódik: „...és Istenünk bosszúállása napját.”
Ez a korszak a kegyelemé, a „megváltás napja” és Isten most nem ítélõként cselekszik. Isten Fia a Földön Isten kegyelmének eszköze
és közvetítõje volt, Õ tehát nem olvasta tovább. Amikor Õ a magasságba emelkedett, akkor a Gyülekezet lett a kegyelem hordozásának
eszköze és az evangéliumban lévõ üzenetnek a közvetítõje. De ez az
idõszak is beteljesedik, ahogyan a próféciák mondják, az ítélet napjával, amikor Isten ítélkezni fog a föld fölött a földön, és a kegyelem
napja véget ér. Ez a két korszak tökéletesen különbözik, és nincsen
átfedés. Amíg a Gyülekezet itt van, addig a kegyelem és üdvösség
napja van; amikor véget ér, a Gyülekezet már nem lesz itt. Teljesen
logikus az a gondolkodás, hogy a Gyülekezet el lesz ragadtatva a
mennybe (az 1Tesz 4,13 és Jn 14,3 szerint).
A prófétai szakkifejezés erre az ítélet-idõszakra „az Úr napja”,
amit az ószövetségi próféták gyakran említenek és leírnak (v.ö.
2Tesz 2,2). Az „Úr napja” az a korszak, amely magába foglalja a
Jelenések könyve 6-19 fejezetében leírt ítéleteket: a „pecséteket”, a
„trombitákat” és a „poharakat.” És jellemzõen minden bibliatanulmányozó egyetért abban, hogy ez azon az idõszakon belül van,
amikor a fenevad és az Antikrisztus megjelenik. A helyes feltételezés
az, hogy a Gyülekezet eltávolíttatik, mielõtt õ megjelenik. (Ez nem
jelenti azt, hogy minden üldöztetés elõl megmenekülünk, és hogy
nem fogjuk érezni a bevezetõ események nyomását, amelyek majd a
megjelenéskor fognak tetõfokra hágni.)
A megkülönböztetés, amit néhányan a „harag” és a „nyomorúság” között tesznek, nem jogos. A „nyomorúság” sokkal több, mint
az Antikrisztustól való üldöztetés; az egész idõszak „az Isten boszszúállása napja”, ami „harag”-gal, „nyomorúság”-gal és „gyötrelem”-mel van jellemezve.
Itt újra hadd mondjam el, hogy az apostol tanításának tárgya a
2Tesz 2,1-12 témában nem az volt, hogy megmutassa a hívõknek,
hogy hogyan viselkedjenek a bûn emberének napjaiban és az „Úrnak napján”, hanem hogy világossá tegye, hogy az a nap, amelytõl
féltek, még nem jött el, mert a „hitehagyás” még nem következett be,
és a „bûn embere” még nem jelent meg.

Az idõszak kérdése
Az Ige tisztán hirdeti, hogy a bûn emberének a pusztulása
Krisztus személyes eljövetele által lesz: „akit az Úr… meg fog
semmisíteni eljövetelének (parousia) fenségével” (2Tesz 2,8).
Ahogy néhányan gondolják, ebbõl az következik, hogy ha „a mi
összegyûjtetésünk Õhozzá” és az Úrhoz való visszatérésünk az Õ
dicsõséges megjelenésekor egybeesik, akkor nekünk a földön kell
lennünk az ítélet idõszakában, aminek a tetõpontja, ahogyan az

írások mutatják, Krisztus személyes megjelenése. (L. Mt 24,29-30;
2Tesz 1,7-10; Jel 19,11-16). Ha mi akkor nem a földön leszünk,
hanem az Úrral együtt jövünk a mennybõl (1Tesz 3,13), akkor
nekünk elõbb oda kellett mennünk Õvele. Ez azt jelenti, hogy kell
lenni egy idõköznek egyrészrõl az 1 Tesszalonika 4 szerinti feltámadás és elragadtatás, másrészrõl a Krisztus dicsõséges megjelenése között. „A válasz arra a kérdésre, hogy az elragadtatás a
„nagy nyomorúságot” megelõzi vagy követi, nagyban attól függ,
hogy van-e valami utalás az írásokban, hogy bizonyos idõ eltelik,
hosszabb vagy rövidebb, az Úrnak a megváltottakkal való találkozása és az Õ visszajövetele között. Ha nincsen ilyen idõköz, ha az
Úrral való visszatérés azonnali, akkor nyilvánvaló, hogy a nyomorúság megelõzi az elragadtatást. De ha a Bibliából be lehet bizonyítani, hogy ott el kell telnie bizonyos idõnek, akkor a következtetés
elkerülhetetlen, hogy az elragadtatás megelõzi a Nyomorúságot,
mivel teljesen nyilvánvaló, hogy az a második eljövetellel ér véget.”
(Hogg & Watson: (61. o.) Az Õ eljövetelének ígérete).

TEREMTÉS

Bábel

Nóé

Ádámtól
az Özönvízig

Ábrahám
Az Özönvíztõl
Ábrahámig

Hívõk
Népek

Többféle bizonyíték is létezik, amivel az Írás alátámasztja, hogy
akkor el kell bizonyos idõnek telnie. Mi most csak egyet fogunk
megvizsgálni, azt a szót, amit az Újszövetségünk úgy fordít, hogy
„eljövetel.” Ez a (magyar) szó eljövetel csak egy kritikus eseményt
jelez, de a görög „parousia” szónak nem ez a valódi jelentése, pedig
fölöttébb fontos számunkra, hogy megértsük. Ennek szó szerinti
jelentése „jelen lenni” a par eimi-bõl: „jelen” van. A Fil 2,12-ben Pál
az õ parousia-járól beszél, az õ jelenlétérõl Filippiben, szembe
állítva az õ apousiájával távollétével. Ahogyan Hogg & Vine mondja közös írásában a Tesszalonikabeliekhez írt levélrõl: „Mindig,
ahol ez elõfordul, a „parousia” egy hosszabb vagy rövidebb kiterjedésû idõszakra utal: az általános fordítás megtévesztõ, mert az
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„eljövetel” sokkal megfelelõbb lenne más szóra… a különbség az,
hogy míg ez a szó a figyelmünket az odaútra és egy helyre történõ
érkezésre összpontosítja, addig a parousia a tartózkodásra összpontosít, ami a megérkezést követi. Amikor prófétikusan használják, a szó egy idõszakra utal, amely az Úrnak a mennybõl a levegõégig való eljövetelével kezdõdik.” (1Tesz 4,16-17)
Ha ennek a szónak a jelentését megértettük, akkor megvilágosodik elõttünk a szóban forgó kérdés. Ha a parousia akkor kezdõdik
el, amikor az Úr eljön az Övéiért a levegõbe, és magába foglalja az
idõt ettõl az idõponttól addig a pillanatig, amikor Õ dicsõségben
megjelenik, amikor „parousiájának fensége” lerombolja a nagy ellenséget (2Tesz 2,8), akkor megállapíthatjuk, hogy Krisztus eljövetelének szakaszai között el fog telni egy idõszak.
A parousiának ez a jelentése jól összekapcsolható a 2Pt 1,16-tal,
ahol azt mondja, hogy a megdicsõülés „a mi Urunk Jézus Krisztus
hatalmának és megjelenésének” (parousia) bemutatása volt; ez a
parousiának egy nagyon tanulságos szemléltetése. Az Úr elment a
hegyre három tanítványával; egy darabig ott tartózkodtak, feltételezhetõen egész éjszaka, és együtt lejöttek másnap reggel. Bizonyos
dolgok történtek, amíg fönt voltak vele a szent hegyen; és amíg õk
ott voltak, más dolgok történtek a hegy lábánál. A három elõnyben
részesített tanítvány vele volt a dicsõség felhõjében, és amikor ez
véget ért, vele együtt visszatértek a lenti helyszínre.
Ugyanez fog történni, amikor az Úr értünk jön. El fogunk ragadtatni, hogy „találkozzunk” vele a levegõben; „vele leszünk”, és
ezt követõen az Atya által meghatározott pillanatban meg fogunk

jelenni vele dicsõségben, és részt fogunk venni az Õ dicsõséges
kinyilatkozásában a földön. Hogy ez az idõszak milyen hosszú lesz,
azt nem tudjuk.

Mi a mi valódi reménységünk?
Végül nézzük a dolgot gyakorlati szempontból. Mindazoknak,
akik hisszük, hogy az Úr eljön értünk az „Úrnak napja” és a velejáró
borzalmak elõtt, az Õ eljövetele valójában egy áldott reménység,
telve mennyei vigasszal. Ha azonban szembe kellene néznünk a
borzalmas idõszakkal, nem lenne sokkal jobb, ha Isten gyermekei
azért könyörögnének, hogy vigye õket haza az Úr, még mielõtt a
nyomorúság ideje elérkezik? Ha ez így lenne, ez azt jelentené, hogy
a halál elfoglalta az Õ (Jézus Krisztus) eljövetelének áldott reménységét. Ilyenért azonban nem kell könyörögni, mert itt van az Úr
Jézus egyértelmû ígérete: „... meg foglak õrizni téged (is) a megkísértés órájától” (Jel 3,10)*. Figyeljünk oda, hogy nem teljesen a
megpróbáltatás elõl, hanem csak a megpróbáltatásnak a legkeményebb órája elõl. Valóban drága ígéret ez!
UPLOOK 1999 március

* megjegyzés a Jelenések 3,10-hez: ek tész órasz = a megpróbáltatás
órájától. ek = -ból, -bõl, -tól, -tõl, valamitõl, valahonnan el. (Újszövetségi Görög Szótár)
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Christian Briem

A KRISZTUSBAN HÍVÕK ELRAGADTATÁSA
Dicsõséges és hatalmas esemény vár a Krisztusban hívõkre. Ez ideigvaló életüket egy szempillantás alatt, és teljesen
megváltoztatja majd. Egy napon, amely pontosan úgy kezdõdik, mint a többi, hirtelen, és az emberekre nézve teljesen váratlanul eljön az Úr Jézus. Isteni hatalommal és feltámadása erejével elviszi az övéit ebbõl a világból önmagához a maga dicsõségébe, az Õ Atyjának házába, amely teljes egészében ezen a világon kívül van. És akik erre a
csodálatos helyre megérkeznek, azok mindörökre ott is maradnak. Leírhatatlan boldogság lesz az osztályrészük.

KIFI

Hírek
Hazaköltözött

Hejce

Urához és Megváltójához Tomka Gyula
testvérünk életének 89. évében. Temetése
és búcsúztatása június 4-én volt a Farkasréti temetõben.

„Nem rejthetõ el a hegyen épített város.”
(Máté 5,14)

Égervölgye
A budapesti, Ó utcai fiatalok évek óta kihasználják az augusztus 20-i ünnepek körüli hosszabb szabadidõt. Idén ismét a
Bódva völgyébe kirándulnak. Perkupától
nem messze, az Égervölgye Ifjúsági Táborban kerül megrendezésre a 4 napos táborozás, amelyre az ország többi gyülekezetébõl is hivatalosak fiatalok. Idõpontja:
2004. augusztus 19-22. Téma: Mi módon
õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útját?

Helyesbítés
Elõzõ számunkban Kiss György testvérünk menyegzõjének idõpontja hibásan
jelent meg. Ezért elnézést kérünk. A helyes
idõpont alább olvasható.

Menyegzõk
Kiss György és Jemima Jacobs
2004. augusztus 7., Miskolc

Mészáros István
és Kovács Katalin
2004. szeptember 4., Miskolc

2004 nyarán a Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet ifjúsága várost épít a hegyen. Gyere, és verd fel a sátradat te is! Éljük meg együtt, hogy az Úr Igéje kézzel
fogható valóság! Az országból minden érdeklõdõ fiatalt szeretettel várunk. Ideje:
2004. augusztus 22-29. Jelentkezni lehet:
Nagy Ágoston (46-505373, 20-3916960,
nagyagoston@axelero.hu), határidõ: augusztus 15.

Dömös
A Biblia Centrum két programjára szeretnénk felhívni a figyelmet. Augusztus 2-7.
között Roger Brind (Cardiff, UK) angolnyelvû tábort tart a Bibliát angolul tanulmányozni vágyók számára. Augusztus
10-tõl 19-ig pedig a már évek óta megrendezésre kerülõ „Zenei napokon” vehetnek részt az érdeklõdõk, amelynek a felelõse Soproni János (Eger).

Nyári programok
Õrségi táborozás
június 19-26.
Õrség, Kisrákos Tanya Panzió
Elhelyezés: a panzió területén sátrakban,
igény szerint zuhanyzós szobákban
Utazás: vonattal

Erdélyi táborozás
július 18-25.
Erdély, Gyergyói havasok
Elhelyezés: havasi házakban
Utazás: autókkal
Jelentkezés: korlátozott az autókban lévõ
férõhelyek száma miatt

Kenutúra
augusztus 8-15.
Bodrog
Sátoraljaújhelytõl Tokajig
Elhelyezés: a kenukban, alvás sátrakban
Utazás: vonattal
Jelentkezés és info: Boldizsár Attila (Penc)

(27) 374-883, (30) 497-9704

Kertesi Lányhét
Az idén is nagy szeretettel várunk Erdõkertesre 2004. július 10-15-ig, ha
KÖZÉPISKOLÁS KORÚ LÁNY vagy, és szívesen eltöltesz egy hetet érdekes és vidám dolgokkal. Természetesen azt is megnézzük: Hogyan tudunk ebben a világban úgy élni, hogy az kedvére legyen Istennek és embertársainknak is? Elavult-e már a 10 parancsolat? Nem nekünk szól?
Vagy mégis? Olyan, mint az út mellett a kresztábla, ami segít a közlekedésben és védelmünkre van?
Jelentkezési határidõ: július 3.

Következõ szám
Újszövetségi gyülekezeti élet (B. G.)
Hogyan építünk? (B. G.)
Megkülönböztetendõ dolgok (disp.)

Tóth Eszter, Erdõkertes, Rákóczi út 33. 2113 Tel.:28/475 261
E-mail: szvicus@index.hu
Részvételi dij:6000 Ft (Akinek ez az összeg nehézséget jelent, kérjük
jelezze, megpróbálunk segíteni.)
Kérjük, a korlátozott létszám miatt mielõbb jelentkezz!
Sok szeretettel várunk:
Eszter (Erdõkertes), Vicus (Dunakeszi) és Beus (Eger)

Élõ 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, melyet kérésre küldünk. A példányszámot az igényeknek
megfelelõen alakítjuk ki, amely ebben a hónapban: 1250 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a
postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

