Ezen a kõsziklán építem fel egyházamat, és a pokol
kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.
Cselekedetek 2,42
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Gyülekezet titka évezredeken keresztül el volt rejtve. Titok ma is az emberek nagyrésze számára. A jövõben pedig lesz idõszak, amikor végleg
eltûnik az emberiség szeme elõl ez a csodálatos isteni szervezet, amellyel a Mindenhatónak, a mi Mennyei Atyánknak további céljai vannak. Csodálatos elhívás és
kiváltság, hogy Krisztus Testéhez tartozhatunk. A titkot elõttünk maga a Szent
Szellem fejtette meg. Kell, hogy ez figyelmeztessen bennünket feladatainkra. Tartozunk ezekkel Istennek, aki megmentett bennünket Jézus Krisztus vére által, és
testvéreinknek is, akik egyazonTestnek vagyunk tagjai.

A Gyülekezet titka

A

Kereszt és Korona

M

Az imádat gyakorlati
kérdései

hogy az Úr Jézus útja a kereszten át vezetett a dicsõségbe, úgy mi is csak keresztünket hordozva nyerjük el koszorúnkat. Amikor szenvedünk, vagy az Úrért való szolgálatban megfáradunk, tartsuk szem elõtt a célt: Isten dicsõségét. Milyen jó, hogy Isten szeretete ad erõt, hogy folytassuk utunkat. A kereszttel járó
áldozatot és szenvedést biztos, hogy jutalom és dicsõség fogja követni. Isten Gyülekezetét megéri építeni. Sõt, ez az egyetlen dolog, amit érdemes építeni.

ennyi idõt töltünk el Urunk imádatával? Nem igehirdetések meghallgatására használjuk fel azt az idõt is, amit dicsõítésre kellene szánnunk? Vajon
nem könyörgés tör-e fel belõlünk, amikor a magasztalásnak van itt az ideje? Ne felejtsük el, a kenyértörés és a körülötte kialakuló csend – Urunk jelenlétében – az
imádat óráját jelzik. A dicséret és magasztalás a gyülekezet és az egyes hívõ ember
feladata is. A szívünkbõl feltörõ hálának nem szabad gátat szabni, de mindenképpen odafigyelés szükséges Isten Szellemére.

K

ik azok, akik hétrõl hétre összegyûlnek imádni az Urat? Végiggondoltuk már
ezt? A leprások az emberektõl számkivetettek voltak, a vakoknak gyakorlatilag
nem volt esélyük, hogy a társadalomba beilleszkedjenek az Úr Jézus idejében.
Urunk azonban megállt, felemelte õket. A leprást megtisztította, a vakot látóvá tette
és õk dicsõítették. Õ ma is munkálkodik, megkeres bennünket és törõdik velünk.
Láthatjuk feltámadását, mint az asszonyok a sírnál és olyan közel kerülhetünk
Õhozzá, mint az apostolok. Imádhajuk és magasztalhatjuk azért, amit tett. Tegyük
ezt szellemben és igazságban.

M

inden embernek van teológiája, ha akarja, ha nem. Minden hívõ ember gondolkodik Isten Igéjérõl, és ez alapján valamilyen rendszer alakul ki a fejében.
Elõfordul, hogy ez a gondolatrendszer nem tükrözi a szív állapotát. Az Úr pedig a
szíveket vizsgálja. Nem szabad, hogy az elmélet túlszárnyalja gyakorlati életünket.
Nem szabad, hogy teológiai viták, lényegtelen kérdésekrõl, tönkretegyék kapcsolatainkat. Mégis hasznos lehet, ha mások gondolkodásába belelátunk, megértjük és
hasznosíthatjuk saját igeismeretünk növekedésében. Jól jöhet, ha az Igérõl való
szisztematikus gondolkodásban segítséget kapunk.

V

árható volt, hogy az üdvtörténeti kérdésekkel kapcsolatban kapunk
olvasói leveleket. A véleményeket köszönjük, amikor tehetjük közlünk
belõlük. Továbbra is várjuk a hozzászólásokat, nemcsak ebben a témában.

2. oldal

3. oldal

4. oldal

Szellemben és
igazságban imádók
5. oldal

Elengedhetetlen
tényezõk
6. oldal

Menjetek el...
(olvasói levél)
7. oldal
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A Gyülekezet titka
szrevehetõ az a határozottság, amellyel maga az Úr
közli ezt a Máté 16,18-ban: „…ezen a kõsziklán építem
fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” Máté korábban az Izráel Messiása ellen
egyre növekvõ ellenségeskedést mutatja be. Ez viszont az a
pont, ahol az Úr tervérõl hallunk, amely nagyobb volt még
az Izráellel való tervnél is. A nemzetet nem elhanyagolva,
egy nagyobb kép tárul elénk, amelyet az apostolok megértettek, és egy késõbbi alkalommal részletesen meg is osztják
velünk.
Megtudhatjuk tehát, hogy a Gyülekezetnek Isten céljait
kell nyilvánvalóvá tennie (Ef 3,10-11). Semmilyen más, ehhez hasonló intézmény nincs a mennyben és a földön. Szélesebb határral rendelkezik, mint maga Izráel,
olyannal, amelybe a föld minden nemzete meghívást kapott, hogy része legyen.
Rengeteg kép mutatja be egymás után
Isten tervének kiterjedését és nagyszerûségét. A Gyülekezet test, és nem
kevesebb, mint az Õ Teste. Olyan
test, amely kölcsönösen egymástól
függõ tagból áll, amelyek mindanynyian a Fej vezetése alatt mûködnek,
az Õ dicsõségéért egymással harmóniában.
Pál és Péter írja le számunkra,
hogy a Gyülekezet egy épület, amelyet élõ kövek alkotnak. Ez az épület folyamatosan nõ, de az azt alkotó kövek is nõnek. Minden egyes kõ szorosan egymásba illeszkedve növekszik és változik mind jobban a Fej képmására, azon a Sarokkövön nyugodva, amely szilárd alapot
biztosít (1Pt 2,5-7).
De a Gyülekezet nem csupán test és épület, hiszen egy
hatalmas szeretettényezõ is jelen van benne. A Gyülekezet
Krisztus Menyasszonya, az Õ szeretetének tárgya. Bár egyének alkotják, akik látják saját tisztátalanságaikat és hiányosságukat, Õ olyan munkát végzett, amely végül egy
tiszta, szûz Menyasszony megjelenését teszi lehetõvé azon
a dicsõséges menyegzõn (Jel 16,6-9).
Ez a Test egyúttal család is (Ef 3,15), amelyben emberi
kapcsolatok kerülnek mérlegre. Vajon Isten kegyelme gyakorlati módon is megvalósul ezekben a kapcsolatokban? A
Gyülekezetnek ezt kellene bemutatni, hiszen a világ arról
fogja megtudni, hogy Krisztust követõk vagyunk, ha szeretjük egymást.
A Gyülekezet menedékhely is (Ef 2,22). Nem egy épüle-
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ten belüli terem, hanem élõ valóság, amelyben a tagok felismerik
a szentség szükségességét: ahol az emberek óvatosak és tisztán
tartják magukat a világ szennyezõdéseitõl, hiszen az Úr ereje
által tehetik ezt.
A Gyülekezet továbbá olyan gyümölcstermõ terület, amely a
Szent Szellem által termi a gyümölcsöt az engedelmes szívekben. Ez a terület az Úré, amihez mindig is joga volt, de sohasem
kapta meg Izráeltõl.
Nem csoda, hogy Pál így imádkozik:„...és kérem, hogy a mi
Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsõség Atyja adja meg nektek a
bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek õt,
és világítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen
reménységre hívott el minket, milyen gazdag az õ örökségének
dicsõsége a szentek között, és milyen mérhetetlenül
nagy az õ hatalma rajtunk, hívõkön” (Ef 1,17-18).
Kétségtelen, hogy azok a szentek, akik az
elõttünk lévõ századokban munkálkodtak,
azt fogják majd türelmetlenül tudakolni,
hogy milyen volt számunkra a saját idõszakunkban élni. Õket nem a számítógépeink vagy az autóink fogják érdekelni,
hanem olyan kérdéseik lesznek, mint pl.:
„Milyen volt a teljes Bibliát birtokolni a
saját nyelvedre lefordítva és mindenféle
korlátozás nélkül olvasni azt?” Továbbá:
„Hogyan éltél azzal a lehetõségeddel,
hogy minden ember számára felajánlhattad a kegyelem evangéliumát, hogy megmenekülhessen?” „Milyen érzés volt az a kiváltság,
hogy igehirdetõk általi szolgálatokat hallhattál?
Milyen volt szellemi áldozatokat felajánlani? És önmagadat? Milyen volt élvezni más keresztyének, testvérek közösségét, megosztani egymással örömeiteket, bánataitokat? Milyen volt együtt várni az Urat vissza?”
Nos, milyen? Van-e fogalmam arról, hogy Isten egyáltalán
mit tesz a saját gyülekezetemben? Vagy apró emberi bosszúságok elvonják a figyelmem errõl (amiben talán nekem is részem
van)? Megengedem, hogy az életemben az irányítást a világ
értéktelen dolgai vegyék át, semmit sem hagyva a Gyülekezetnek?
Milyen kiváltság Isten Gyülekezetébe tartozni! Hadd kapjon
választ az apostol imádsága a mi életünkben is, és legyen meg a
„bölcsesség és kinyilatkoztatás” bennünk, hogy Isten gondolatai
szerint élhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus csodálatos, és miatta megéri részt venni Isten nagyszerû tervében!

A Gyülekezet
Isten terve és
nem a miénk.
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A Máté 16-ban olvashatunk róla elõször a Bibliában (18. vers).
Ez a bekezdés sok olyan kulcsfontosságú gondolatot tartalmaz,
ami segít megérteni a Gyülekezetet. Az Úr mondja: „Felépítem
az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni
rajta.” Ez biztos fejtörést okozott azoknak a komoly tanítványoknak, akik természetesen zsidók voltak. Ismereteik alapján
ésszerûen azt a következtetést vonták le, hogy Izráel Messiása
áll elõttük, és következésképpen bizonyára hamarosan megalapítja királyságát. Nem látták viszont népük vezetõinek az egyre
növekvõ gyûlöletét a Messiás felé és az ellenséges elutasításukat
sem a keresztnél. De az Úr látta mindezt, és tervében egy még
szélesebb körû szolgálat is szerepelt Izráel házának elveszett juhaiért. Az egész világ benne volt, „minden nemzet, minden nép,
minden nyelv”. Elhívott magának egy népet, az evangélium hirdetésén keresztül. A zsidókat, mint megkülönböztetett nemzetet
egy idõre félre tette, amíg ez az új Test, a Gyülekezet teljesen el
nem készül, és a mennybe nem vitetik.
Senki nem tudna találni olyan megmozdulást vagy szervezetet, ami fontosabb lenne az Úr Jézus számára, mint a Gyülekezete, aki az Õ menyasszonya, Teste, és a Máté 16 szerint az Õ
építménye is. De ugyanebben a szakaszban olvasható az is,
ahogy elkezd fejtegetni egy másik váratlan témát is, az Õ keresztjét és a miénket. Péter elborzad a kereszt gondolatától az Úr
Jézussal kapcsolatban. De rémült ellenkezésének nem szellemi,
hanem démoni a magyarázata (Mt 16,23). Az emberi gondolkodás a kereszt nélkül keresi a dicsõséget, és ezt a fajta gondolkodást maga az ellenség ülteti el az elmékben.
Ebben az összefüggésben az Úr megfogalmazza a tanítványság mibenlétét azok számára, akik követik majd Õt Gyülekezetének építésében. Azok építenek gyülekezetet, akik hajlandók felvenni a keresztet.
De mit jelent pontosan felvenni ezt a keresztet? A válasz a
következõ versben van (Mt 16,25-26). A kereszt felvétele az,
amikor saját életünk aktív megtagadását választjuk, és elutasítunk minden, a „világ megnyerésére” tett kísérletet.
Elõbb vagy utóbb a gyülekezetünkért való odaszántság ütközni fog személyes ambícióinkkal és terveinkkel. Döntéseket kell majd hoznunk. Az Úr Jézus érdekeit
vesszük majd elsõként figyelembe vagy a sajátunkat?
Ez a kérdés meg fog próbálni minket. Lehet, hogy
lesznek majd izgalmas
dolgok és üzleti lehetõségek, amelyek érdekesebbnek fognak tûnni,
mint a gyülekezet körüli
egyszerû teendõk. De az
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Úr figyelmeztetése világos: Ha meg akarjuk menteni az életünket, végül elveszítjük
azt. Mindaz, amit
nyerünk belõle, csupán átmeneti illúzió.
Sõt, egyáltalán nem is
nyerünk vele semmit.
Van egy másik megfontolandó tényezõ. Egy emberélet gyülekezetbe fektetése teljesen nevetséges ötlet lenne, ha nem egy létezõ,
örökkévaló dimenzió ténye állna mögötte. Az Õ eljövendõ dicsõségének és örök uralkodásának fényében építkezünk. Most már az
Õ érdekeit nézve ténykedünk, hogy bizonyítsuk, milyen tanítványok is vagyunk valójában. Azok, akiket apró dolgokkal is
könnyen meg lehet zavarni, nem olyan fajta emberek, akik jutalmat kapnak majd az Úr királyságában, és nagyobb felelõsséget
igénylõ dolgok bízatnak majd rájuk.
Az Úr olyan embereket tud használni, akik hûségesen tanítanak a vasárnapi iskolában, süteményt sütnek egy közösségépítõ
teadélutánra, meglátogatják a magányosokat és a csüggedõket,
erõsítik a gyengéket, tanulmányozzák a Bibliát, hogy segíthessenek másoknak megérteni Isten Igéjét, akár éjszakába nyúlóan
részt vesznek a vezetõségi gyûléseken, felújítanak egy lelakott épületet, füvet nyírnak és kerteket gyomlálnak, gyerekeket és felnõtteket visznek autójukkal a gyülekezeti alkalmakra, traktátusokat osztogatnak, hirdetik az evangéliumot és így tovább, és így tovább.
Az ilyen fajta emberek könnyedén kezelik a világ dolgait. Használják azokat, de azok nem emésztik fel õket. Az élet minden területével úgy bánnak, „mintha az Úrnak tennék azt” (Kol 3,23).
A kereszttel járó áldozatot és szenvedést biztos, hogy jutalom,
korona és dicsõség fogja követni. Isten gyülekezetét megéri építeni. Sõt, ez az egyetlen dolog, amit érdemes építeni. De kereszthordozás az ára. Vegyük fel ezt a keresztet, és építsünk együtt!
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Könyvajánló
Eckart zur Nieden

VÉDJÜK MEG A MALMOT!
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Igazi tini-krimit tarthat kezében az olvasó. Korunk németországában játszódik a történet, megvilágítva a világ romlottságát, a korrupciót, a megfélemlítést, az ingatlanüzletet. Fiatalok szemszögébõl nézve, mindezt izgalmakkal és
fordulatokkal teli sztoriként olvashatjuk.

Alexander Seibel

A BIBLIA RÁVILÁGÍT...
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
A terrorizmus jelentõs méreteket öltött az
elmúlt néhány évben. 2001. szeptember
11-ét követte a többi támadás. Mi állhat a
háttérben? Alexander Seibel – aki nem
csak a Szentírást, hanem korunk eseményeit is jól ismeri –, a Biblia alapján megpróbál választ adni a terrorizmussal öszszefüggõ kérdésekre.
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Az imádat
gyakorlati kérdései

S

zemmel láthatóan megújult érdeklődés irányul az imádat felé napjainkban. Sok konferencián és gyülekezetben hallhatunk előadás-sorozatokat erről a témáról, általában az előljárók
vagy mások kérésére. Ez a megújult érdeklődés nem más, mint egy egészséges, pozitív jel.
A kenyér megtörése az elsődleges
nyilvános megnyilvánulása a gyülekezet
imádatának. Ez az az összejövetel, ahol
a hívők gyakorolják királyi-papi mivoltukat (1Pt 2,9). Nincs is talán nagyobb kiváltság egy hívő számára, minthogy
együtt a többi keresztyénnel dicsérheti az
Urat.
Az imádat fontosságának legnagyobb
elismeréseként felmerül azonban a kérdés: „Hogyan válhat belőlem Istent imádó
keresztyén? Mit tehetek azért, hogy (akár
hallhatóan, akár nem hallhatóan) az imádatra felkészülten érkezzek a gyülekezetbe, amikor a kenyér megtörésére gyűlünk
össze?” Bár az imádat elsajátítását nem
redukálhatjuk csupán mechanikus lépések megtételére, mégis van néhány praktikus dolog, ami segíthet abban, hogy Isten imádóivá váljunk.
1. Tanuljuk meg felismerni – sajátos
kifejezéseivel – a dolgokat, amiket a Biblia mond az Úrról! Az imádatról szóló legjobb könyv a Biblia. Amikor összegyűlünk, hogy dicsérjük Őt, Isten nem várja el
tőlünk, hogy költői kreativitással fejezzük
ki gondolatainkat. Már adott kifejezéseket
az imádathoz a Bibliában. Ahogy olvassuk, szánjunk időt arra, hogy megfigyeljük azokat a kifejezéseket, amelyek az Urat magát magasztalják. Vegyük észre
például azt a sokféle képet az Úrról, amit
Isten Izráelnek bemutatott.
2. Tanuljunk meg különbséget tenni a
kapott áldások és a személy között, aki
megáld bennünket! Rögtön megtérésünk
után természetes módon úgy érezzük,
hogy eláraszt minket a sok áldás. A bűnök
bocsánata, a hívőkkel való közösség, Isten törődése és vígasztalása – és így tovább, és így tovább. De ahogy elgondolkozunk az áldásainkon, gondolnunk kellene arra is, aki ily módon megáld minket.
Milyen Isten az, aki annyira szereti a bűnösöket, hogy elküldi a saját fiát, hogy
meghaljon értük? Miért kell az Úrnak
szenvednie és ily módon meghalnia?
Más szavakkal, ne gondoljunk többé magunkra és a mi dolgainkra, hanem csak

az Övére. Őrá figyeljünk, így válhatunk
Isten-imádókká.
3. Ismerjük meg a dicsőítő énekeket.
Nem minden ének dicsőítő tartalmú az
énekeskönyvben. Nincs is mindegyik annak szánva. Vannak olyan gyülekezeti
énekek, amelyek imádkozásra, szolgálatra, vagy még szorosabb együttjárásra
bátorítanak minket az Úrral. Mások személyes bizonyságtételek vagy evangélizációs énekek. Győződjünk meg az énekek tartalmáról, amikor kiválasztjuk őket
a kenyértörési alkalomra. Jó, ha ismerünk olyan énekeket, amelyek Krisztusról, az Ő haláláról, feltámadásáról,
mennybemeneteléről és dicsőségéről
szólnak. Nézzük végig, sőt énekeljük át
az énekeskönyv dalait hétközben!
4. Figyeljünk a körülöttünk lévő tapasztalt Isten-imádókra! Egyikünk sem
imádja tökéletesen Istent, és nem is csupán egymást szeretnénk utánozni. Ennek
ellenére tanulhatunk a körülöttünk lévő
istenfélő emberektől, akik már tanultak
valamit a dicsőítésről. Figyeljük meg, hogyan gondolkoznak az Úrról és hogyan
foglalkoznak az Igével. Vegyük észre a
harmóniát az imádatukban. Figyeljünk és
tanuljunk!
5. Tartsuk szem előtt, hogy a nem hallható dicsőítés is imádat. Minden hívőt,
akár férfi, akár nő imádatra hív el Isten. A
nőtestvéreknek létfontosságú szerepük
van a gyülekezeti imádatban. Nemcsak
az fontos, amit mi hallunk, hanem az is,
amit Isten hall. Egy úrvacsorai alkalom
szellemi légkörét gyakran a nem hallható
imádók dicsérete tölti meg. A nők nem
hallható imádata nélkülözhetetlen.
6. Legyünk heti 7 napon át Istent imádók! A kenyér megtörése a legegyértelműbb megnyilvánulása a gyülekezet nyilvános dicséretének, de ez nem jelenti
azt, hogy nem imádhatjuk Istent a hét
minden napján. Minden nap van legalább
egy csodálatos dolog, amit észrevehetünk Istenben. Ahogy felhalmozzuk magunkban ezeket a gondolatokat, teljessé
lesz dicséretünk az Úr napján.
Bátorítsuk imádatra a fiatalokat, az
időseket, a középkorúakat. Nincsenek tökéletes Istenimádók, és nincs szükségünk dicséret-kritikusokra. De elhatározhatjuk, hogy megtanulunk olyan imádókká válni, amilyeneket Isten keres, „mert
az Atya ilyen imádókat keres magának”
(Jn 4,23).

A kenyér megtörése a legegyértelmûbb megnyilvánulása
a gyülekezet nyilvános dícséretének, de ez nem jelenti azt,
hogy nem imádhatjuk Istent a hét minden napján.

Életünk
Istentõl függ
A fenti cím igaz, nemcsak átvitt értelemben,
ahogy elsõre értjük, hanem úgy is, ami a
„függ” szó eredeti jelentésébõl következik.
Tehát függünk Isten kezében, mintha zsinórokon függeszkednénk, és azok felsõ végei
Isten ujjaihoz lennének erõsítve. Ezzel a kötélzettel, mint láthatatlan szálak sokaságával mozgat bennünket Isten, amelyek lent a
mi különbözõ szerveinkhez: kezünkhöz, lábunkhoz, fejünkhöz, szájunk szegletéhez
vannak kötve, és így csak azt tudjuk tenni,
ami Isten szándéka. Mint a marionettbábuk, amelyeket az ügyes bábmûvész csodálatosan mozgat le-fel, elõre-hátra.
Bárcsak elmondhatnánk, hogy így van! De
Isten nem így tesz velünk. Nem kötöz égi
zsinórpadláshoz, nem lóbál bennünket, és
nem cibál végig minket a helyes úton, nem
így járat helyes beszédben sem. Megengedi,
hogy önállóan járjunk, üljünk, dolgozzunk,
fussunk, énekeljünk, vagy akár lustálkodjunk, verekedjünk, szitkozódjunk, lopjunk
vagy gyûlöljünk.
Egyszerre él bennünk az önálló akarat szerint életre és az isteni vezettetésre való vágyakozás. Jó lenne a vágyaink szerint élni,
és jó lenne azt Isten akarataként elismertetni. Okos az ember, és ha megtért, még okosabb. Enyém az örök élet, „senki sem ragadhatja ki õket az én kezembõl” fújjuk kívülrõl, és próbálkozunk visszacsempészni
sok mindent a kisebb-nagyobb stiklikbõl,
korábbi életünk bûnös dolgaiból. És Isten
tûri ezt, ameddig tûri.
De vannak láthatatlan szálak, csak nem úgy
mûködnek, mint ahogy fentebb említettük.
Nincsenek állandóan feszesre állítva. Úgy,
mint a lovasfogatok gyeplõje, ha még emlékszünk ilyenekre. Ha a ló szépen jár,
egyenletesen húz, nem kapkodja a fejét, és
nem akar minduntalan vágtába kezdeni, akkor a gyeplõ maradhat lazán. De azért –
mivel az állat csak állat –, fel van szerszámozva. Tehát bármikor meg lehet feszíteni a
szíjakat.
Tudjunk róla, rajtunk is ott van a gyeplõ,
azok az égi padozatba futó láthatatlan zsinórok. És csak tõlünk függ, hogy Isten megfeszíti-e azokat, vagy sem?
Ézs 53,6: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a
juhok, mindenki a maga útját járta …”
Ne feledjük, életünk Istentõl függ. Az Õ
kezében van a gyeplõ, amely rajtunk feszül,
vagy lazul. A láthatatlan szálak megfeszítése Istennek csak egy pici kézmozdulat, –
vegyük észre az apró rezdüléseket is, hogy
ne kelljen húsbavágóan megrántania a kötélzetet.
De tudjuk, hogy ezek a zsinórok fognak a
mennybe is felemelni bennünket, ha itt az
idõ!
—HI

S
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János evangéliuma 4,23

zellemben és igazságban imádók
Az Atya olyanokat keres, akik Õt imádják.

Nagyon különleges alkalom a hívõk életében, amikor azért találkoznak más hívõkkel, hogy megemlékezzenek Urukról és részesüljenek
a kenyérbõl és borból, ahogy Õ meghagyta nekünk. Az ilyen tevékenység a szívben imádatot kell, hogy keltsen, és természetesen kelt is az
Úr iránt, ami hallhatóan vagy hallhatatlanul tör elõ, hogy a Mennyei Atya szívét gyönyörködtesse. Ahogy ezen tûnõdtem, egy gondolat
merült fel bennem: „Kik ezek az emberek (magamat is beleértve), akik összegyûlnek, hogy imádják az Úr Jézus Krisztust?” Elkezdtem
olvasni az evangéliumokat olyan emberekrõl, akik imádták az Urat, és hamarosan örömre derültem, hogy milyen párhuzamosságok
vannak köztük és közöttünk. Hadd osszak meg néhányat ezek közül!

1.

A Lukács 17,11-19-ben az Úr Jézusról olvasunk, aki 10 leprást gyógyított meg, akik kérték, hogy könyörüljön rajtuk. Egy közülük,
egy samáriai, mikor látta, hogy meggyógyult, visszafordult a pap felé tartó útjáról, arcra esett az Úr lábánál, hálát adott és dicsérte
az Urat. Feltûnt nekem ennek az embernek néhány tulajdonsága:
— Leprás volt (12. vers), az Úr megtisztította õt.
— Messze állt (12. vers) – a gyógyulás miatt közelebb tudott jönni.
— Egy idegen samáriai volt (16. vers) – az Úr mégis elfogadta õt.
— Az õ hite gyógyította meg õt.
Amikor a Biblia leprásságot említ, azt Isten a bûn jelképeként használja. Amikor vasárnap délelõtt körbenézek a teremben,
kiket látok, akik az Urat dicsõítik? Bûnösöket látok, akik az Úr Jézus Krisztusban való hit által megtisztultak. Azokat látom,
akik „távol voltak, de Krisztus vére által közelvalókká lettek.” (Ef 2,13) Azokat látom, akik Krisztus nélkül éltek, Izráel közösségétõl idegenek, az ígéret szövetségétõl távoliak, remény és Isten nélkül éltek a világban (Ef 2,12), de most nincs idegen és
külföldi, csak polgártársai a szenteknek és tagjai Isten nagy családjának (Ef 2,19). Micsoda képet mutat ez az ember nekünk
olyan megváltott bûnösökrõl, akik közel kerültek Istenhez, és most dicsõítik Urunkat!

2.

A János 9-ben egy vak embert ismerhetünk meg, aki dicsõítette Istent, miután
— Születése óta vak volt (1. vers) – de az Úr látóvá tette.
— Engedelmes volt az Úr szavának (7. vers).
— Elmondta az embereknek, hogy mit tett az Úr vele (11. vers).
— Beszélt az Úrral.
Kedves olvasóm, a 2Korintus 4,4 azt mondja nekünk, hogy „e világnak az istene, azaz a Sátán elsötétítette gondolkodásukat.
Azért tette ezt, hogy azok ne láthassák az örömhír fényét. Az örömhír pedig Krisztus dicsõségérõl szól, aki minden tekintetben
olyan, mint maga Isten”. Ez a mi esetünkben velünk született szellemi vakság. Hát nem csodálatos, hogy találkoztunk egy
„Jézus nevû emberrel” (11. vers), aki szellemi látást adott nekünk. Mi is engedelmesek voltunk Urunk parancsához, és olyan
kiváltságban lehetett részünk, hogy beszélhettünk Õvele. Nos, most ezek az emberek imádják Õt.

3.

Ahogy végighaladtam az evangéliumokon, rábukkantam a Máté 28-ra, ahol két csodálatos asszony imádja a feltámadt Urat.
Milyen vonásokat fedezhetünk fel az esemény kapcsán e nõkben?
— Ez az után történt, hogy az Úr feltámadt – a feltámadás földjén voltak.
— Szemlélték a helyet, ahol az Úr feküdt.
— Találkoztak a feltámadt Úrral.
Tehát ahogy én látom a dicsõítõ társaimat, olyan embereket találok, akik azért dicsõítik Istent, mert a törvény helyett a
feltámadás talaján állhatnak, örülnek, hogy az Õ sírja üres, és a dicsõítés elõtt valamikor személyesen találkoztak az Úrral.

4.

Végül eljött az idõ, amikor az Úr felemeltetett az Õ Atyjához. Ahogy olvassuk a Lukács 24,50-53-at és az Apostolok Cselekedetei
1,1-12-t újra felfedezhetünk néhány vonást, ami az Urat dicsõítõkön láthatunk.
— Apostoloknak hívják õket (emberek, akik elküldettek).
— Meg lettek bízva és felhatalmazva, hogy az Õ tanúi legyenek.
— A felemelkedett Krisztus megáldotta õket.
— „Erre a Jézusra” várnak, hogy visszajöjjön értük.
Milyen meglepõ kép ez az Úr imádóiról! Talán nem vagyunk apostolok ebben az értelemben, de az Úr imádói elküldettek, meg
lettek bízva és felhatalmazva, hogy az Õ tanúi legyenek. Minden nap az Õ áldó, kinyújtott kezei fölöttünk vannak.
Minden alkalommal, mikor ilyen módon együtt vannak, hirdetik az Úr halálát „amíg Õ eljön” (1Kor 11,26),
és sóvárogva várják azt a pillanatot. Elmélkedésem befejezésekor újra eszembe jut elsõ kérdésem: „Kik
ezek az emberek, akik összegyûlnek, hogy dicsõítsék az Úr Jézus Krisztust?” Megosztottam veletek az Úr
imádóinak néhány jellemzõjét, amiket az evangéliumokban feljegyeztek. Bízom benne, hogy legalább két
dolog miatt hasznunkra volt:

Bárcsak megtanulnánk jobban értékelni testvéreinket az Úrban!
Bárcsak valóban megtanulnánk, hogy mit jelent „szellemben és igazságban imádni” Õt!

James Dryden (Eastbourne, UK)
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Elengedhetetlen tényezõk
Renald Showers

Ezek az alapvetõ igaz-

H

ságok tartják össze a korszakos tanítást, és hatással vannak majdnem

árom tényezõ elengedhetetlen a diszpenzacionalista (korszakos) teológiához. Ezek tisztán megkülönböztetik a
diszpenzacionalista teológiát a szövetségteológiától. Bármely igei látás, amely nem
tartalmazza mind a hármat, nem diszpenzacionalista a fogalom legigazibb értelmében.
Az elsõ tényezõ a különbség felismerése
Izráel népe és a Gyülekezet között. A szövetség-teológia úgy hiszi, a Gyülekezet létezett
az ószövetségi idõkben, és akkor Izráelbõl
állt a Gyülekezet nagy része. Ennél fogva
meg van gyõzõdve, hogy Izráel és a Gyülekezet alapvetõen ugyanaz.
Ezzel szemben a diszpenzacionalista
teológia hiszi, hogy Izráel és a Gyülekezet
megkülönböztetett entitások. Meg van
gyõzõdve, hogy ámbár mindkettõnek különleges kapcsolata van Istennel, alapvetõen nem ugyanazok.
A második elengedhetetlen tényezõ az
egyfajta hermeneutika állandó használata
(egyedüli módszer a Biblia magyarázatához) – név szerint: a történeti-nyelvi módszer. Ebben a módszerben a szavaknak azt
a jelentését adják, amivel abban a kultúrában és idõben, amikor a szöveg íródott,
alapvetõen rendelkeztek. A szövetség-teológia a kettõs hermeneutikát alkalmazza: a
történeti-nyelvi módszert számos szakaszra, de az allegórikus vagy szellemiesítõ
módszert is számos prófétai szakaszra érvényesnek vallja, melyek Izráel jövõjével és
Isten eljövendõ királyságával foglalkoznak.

Ezzel szemben a diszpenzacionalista
teológia meg van gyõzõdve, hogy a történeti-nyelvi módszert kell alkalmazni a teljes
Írásra, benne azokra a szakaszokra is, amelyek Izráellel és Isten királyságával foglalkoznak.
A harmadik elengedhetetlen tényezõ annak felimerése, hogy a történelem alapvetõ
célja Isten dicsõsége, bemutatva, hogy Õ
egyedül a szuverén Isten. A szövetség-teológia azt hangoztatja, hogy a történelem
alapvetõ célja Isten megdicsõülése a kiválasztottak megmentésén keresztül.
Ezzel szemben – ámbár a diszpenzacionalista teológia felismeri, hogy az emberiség megváltása nagyon fontos része Isten
céljának a történelemmel – meg van gyõzõdve, hogy ez csak egy része a célnak. A
történelem elõrehaladása alatt Isten több
más programot is kidolgozott az ember
megmentésének programja mellett. Mindezeknek a programoknak valamit hozzá
kell tenniük a történelem alapvetõ céljához.
Így a történelem alapvetõ céljának elég
nagynak kell lenni, hogy magában foglalja
Isten minden programját, nem csak egyet
közülük. A diszpenzacionalista teológia
elénk tárja, hogy Isten dicsõségének azon
bemutatása, hogy Õ egyedül a szuverén Isten, az egyetlen erre alkalmas cél. Arról is
meg van gyõzõdve, hogy az Írás maga is arra utal, hogy ez a történelem alapvetõ célja.
A egymást követõ korszakok Istent
dicsõítik számos módon. Elõször is azt demonstrálják, hogy Isten a mindenekfölötti

minden más igazságra.

Kormányzó a történelmen keresztül annak
ellenére, hogy a Sátán próbálkozik megbuktatni, és az ember lázad ellene. Az a
tény, hogy Isten felelõsnek tartja az embert,
hogy engedelmeskedik-e az Õ történelem
folyamán különbözõ módokon megmutatott törvényeinek és megítélheti az embert
az õ engedetlenségeiért, bemutatja, hogy
Isten szuverén az egész történelem folyamán. Az Írás ismételten összekapcsolja Isten dicsõségét az Õ szuverén kormányzásával. Másodszor, az üdvtörténeti korszakok megmutatják, milyen félelmetesen
nagy szüksége van az embernek, hogy alávesse magát Isten irányításának, hogy jól
menjenek a dolgok a földön. Megvilágítják
azt a rendellenességet és tragédiát, ami Isten irányítása elutasításának az eredménye. Harmadszor, a korszakok folyamatosan vezetik a történelmet annak Isten által
elrendelt befejezésének beteljesedése felé.
A végsõ üdvtörténeti korszakban „az
idõk teljességének rendjére (korszakára)
nézve” (Ef 1,9-10) Isten teljesen megdicsõíti magát megsemmisítve a Sátánt és az
õ királyságát (Jel 20,1-3), helyreállítva az Õ
saját királyságát, irányítva a Földet Krisztus által (Jel 11,15), és visszafordítja az ember lázadásának tragikus következményeit
(Csel 3,19-21).
Engedéllyel átvéve a Valóban van
különbség c. könybõl (Friends of Israel
Gospel Ministry, Belmawr, NJ).
UPLOOK 1998 Disp. különszám

Hírek
Kedves Testvérek!

Ifjúsági konferencia

Az elmúlt hétvégén Isten kegyelmébõl hetedik alkalommal rendezhettük meg az õszi ifjúsági konferenciát Miskolcon. Magyarországi és erdélyi
fiatalok, több mint kétszázan, 16 különbözõ helységbõl voltunk együtt. Témánk: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez
jussunk” (Zsolt 90,12). Hét különbözõ generációt képviselõ elõadó beszélt Mózes életét érintve a témáról. Madarász Péter (Miskolc), Nagy
Ágoston (Miskolc), Mészáros Attila (Esztergom), Dave James (Tóalmás), Berényi Pál (Miskolc), Rueck John (Miskolc), Szabó Jenõ (Kolozsvár). Az Ige hallgatásán túl, sok énekléssel, beszélgetéssel, régi és új
kapcsolatok ápolásával telt az idõ. Péntek este ifj. Madarász Lajos mutatta be Isten csodálatos teremtését számunkra. Szombaton zenés, jelenetes estet tartottunk, ahol több közösség szolgált egy-egy énekszámmal, vagy egy elgondolkodtató jelenettel. Isten gazdag áldását tapasztaltuk meg, felettébb, mint ahogy mi azt gondoltuk volna. Sokan újították meg döntésüket arra nézve, hogy az Urat képviselik az életükkel,
és egy fiatal lány meghozta élete legnagyobb döntését, amikor vasárnap
délelõtt befogadta Jézus Krisztust a szívébe. Köszönjük azoknak akik
imádságban hordozták ezt a hétvégét.
Miskolc, 2004.11.02.
Testvéri üdvözlettel: Nagy Ágoston
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Menjetek el széles e világra...
Olvasói levél a diszpenzacionalista cikksorozathoz

A Németországi Bibliaszövetségnek van egy negyedévenként megjelenõ folyóirata, a „Bibel und Gemeinde“ (Biblia és Gyülekezet). Ennek a folyóiratnak a 2004/2. számában valaki feltette a következõ kérdést a szerkesztõségnek a „Kérdés - Felelet”
rovatban:
„Idõnként felmerül az érv Jézus missziói parancsával kapcsolatban, hogy ez a parancs az újtestamentumi gyülekezet számára nem
érvényes, miután az Úr ezt a parancsot nem a gyülekezetnek, hanem a tanítványainak adta. Ez persze igaz, de nem kell nekünk az Úr
szavának engedelmeskedni?” (Johannes Bunzel)
Erre több válasz érkezett, többek között ilyen: „Aki a missziói parancsot érvénytelennek nyilvánítja, az vétkezik Isten Igéje ellen”. Vagy:
„Ha valaki a Gyülekezet kezdetét Kornéliusz megtérésére vagy Pál apostol tevékenységére vezeti vissza, az csak egy konstrukció, hogy a saját
nézetét bizonyítsa”. Egy választ a sok közül szeretnék kivonatosan továbbadni:

»A kérdés mögötti probléma alapja a Gyülekezet felöli nézet, amely a korszakos teológiában keresendõ. A kérdés mögött
elrejtõzik Isten ótestamentumi és az újtestamentumi népének egymáshoz való viszonya és a különbözõ válaszok, amelyeket
egyesek erre a kérdésre adtak.
Miután a keresztyénség államvallás lett, elterjedt a helyettesítõ- vagy szubsztitúciós-teológia, mely szerint Izráel, miután
elvetette a Messiást, eljátszotta a szerepét Isten üdvtervében, és az ígéretek, melyeket Isten Ábrámnak, Izsáknak, Jákóbnak és
Dávidnak tett, át lettek ruházva az újtestamentumi Gyülekezetre. E nézet szerint Izráel népének nincs jövõje még e korszak
végén sem. A katolikus egyház és Luther „keresztyén” antiszemitizmusának gyökerei itt találhatók.
A korszakos teológiában, melynek egyik atyja J.N. Darby (1800-1882), a helyzet más. A korszakos teológusok szimpatizálnak Izráellel. Õk a Róma 11,25 ff. alapján helyesen abból indulnak ki, hogy Izráel helyre lesz állítva és meg lesz mentve
(… és így üdvözülni fog az egész Izráel). Ezzel ki akarták egyrészt zárni, hogy a Gyülekezet az „igaz Izráel”, másrészt hogy
Isten országa, ahogyan azt az evangéliumok tanítják, a Gyülekezetben találja meg beteljesedését. Ezért õk Isten üdvtervében
egy éles határt húztak a „zsidó vonal” és a „gyülekezeti vonal” között. Azt tanították, hogy a Gyülekezet egy ún. „intercollage”, azaz szünetet jelent Isten üdvtervében. Másként kifejezve, Isten üdvterve Izráellel megszakadt pünkösdkor, és a folytatás
csak a Gyülekezet elragadtatása után következik. A „korszakos nézet” éles határokat húz Isten üdvtervében a korszakok
között. Egyes igehelyeket, sõt egyes újtestamentumi leveleket és az evangéliumokat különbözõ korszakokra vonatkoztatják.
Egyes szélsõséges „korszakos tanítók” például a Hegyi beszéd érvényességét csak a Golgota elõtti és az elragadtatás utáni
idõre, az Ezeréves Királyság idejére korlátozzák. Miután a „zsidó vonal” Isten üdvtervében megszakadt, a missziói
parancsnak csak az elragadtatás után lesz megint jelentõsége Izráel számára. Izráel fogja a népeket az Ezeréves Királyságban „misszionálni”.
Ez a nézet, amelyet én „részleges szubsztitúciós teológiának” nevezek, nem veszi figyelembe, hogy a „zsidó vonal” sose
szakadt meg. Az elsõ tanítványokat és az elsõ gyülekezetet, mely majdnem kizárólagosan zsidókból tevõdött össze, Izráel
„maradékának” kell tekintenünk, és ez a „maradék” a 2000 éves egyháztörténelem folyamán sohse fogyott el (mint az olaj a
sareptai özvegy korsójában). Az Ótestamentum idejében a hívõ izráeliták száma nagy, és a pogány hívõk száma elenyészõen
kicsi volt. A pogányokat körül kellett metélni, hogy Isten népéhez tartozzanak. Az elmúlt 2000 év alatt a Messiásban hívõ
zsidók száma kicsiny, és a pogányokból való hívõk száma volt nagy. Meg kell itt jegyezni, hogy az olajfa megint kihajt. A
messiási zsidó gyülekezetek száma Izráelben és világszerte rohamosan növekszik!
Erre tanít minket Pál apostol is a Róma 11-ben: azért most is van maradék a kegyelembõl való kiválasztás szerint. Pál
apostol inti és figyelmezteti a pogányokból megtért hívõket a Róma 11,18-20-ban: „Ne kevélykedjél az ágak ellen: ha pedig
kevélykedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért: kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állsz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj”.
Isten nem vágta ki az öreg olajfát, és nem ültetett egy újat! A Gyülekezet be lett oltva Izráel olajfájába. És „nem akarom,
hogy ne tudjátok testvéreim ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben
történt…” Szó sincs Isten Igéjében Izráel teljes elvettetésérõl a pogányok korszaka alatt!
Ha visszatérünk a feltett kérdéshez, akkor meg kell állapítani, hogy az Úr tanítványai és az elsõ keresztyének, akik
pünkösdkor megtértek, a gyülekezet kezdetét képezték. Az Ótestamentum szentjei és az Újtestamentum szentjei között fennáll egy folyamatosság, egy kontinuitás. Értelmetlen dolog az Úr tanítványai és a Gyülekezet között olyan megkülönböztetést
tenni, hogy a missziói parancs csak a tanítványok számára szólt. Az Úr Jézus tanítványai épp úgy a Gyülekezethez tartoztak,
mint mi, ma élõ keresztyének. Ha a missziói parancs csak a tanítványoknak szólt volna, és ezek nem tartoznának az
eklézsiához, akkor eltemethetnénk az evangelizáció gondolatát. Ha a missziói parancs csak a tanítványoknak szólt volna,
akkor hogyan jutottunk mi a Jézus Krisztusba vetett hitre? Egyrészt egy teológiai, másrészt egy gyakorlati problémával
állunk szemben, ha Isten üdvtervében határokat és töréseket magyarázunk bele.«

Ezúton is kérjük kedves olvasóinkat, hogy amennyiben kérdéseik, véleményük
van a folyóiratban található cikkekkel kapcsolatban, írják meg nekünk!
Természetesen olvasói levelet csak az írója tudtával és beleegyezésével
közlünk.
Szerkesztõség

Mikor valóban újszövetségi egy bizonyos helyen lévõ gyülekezet? Akkor, ha
legtöbb tagja valóban újjászületett? Talán akkor, ha csak egy kisebbség valóban
újjászületett? Mindig akkor és ott, ahol keresztyének Jézus nevében jönnek össze?
Mi minõsít egy csoportot arra, hogy helyi gyülekezetnek lehessen tekinteni?

Hírek

Országos
Testvéri Tanács – sok év után, 2004. november 20-án ismét összegyûlnek a magyarországi helyi testvérgyülekezetek vezetõi. A téma az ország gyülekezetinek
helyzete és a rendszerváltozás óta bekövetkezett jogi változások lesznek. Imádkozzunk az alkalomért.

KIFI
2004. november 5-7. között ismét kirándulást szerveznek a KIFI-sek. Ezúttal a
Börzsöny hegységbe mennek, Kisirtáspusztára, a Toboz kulcsosházba. A kirándulás témája: Szeretet a kapcsolatainkban. Az évszaknak megfelelõ túrára lehet
számítani, és csak megfelelõ öltözékkel lehet részt venni!

Esztergomban
2004. november 27-én csendesnap lesz.
Az alkalom témája délelõtt: Gyülekezetplántálás, délután: Házasság-gyermeknevelés. További információ: Mészáros Attila, Esztergom, (33) 316-749.

10 éve
hogy Magyarországon és Erdélyben is
hozzáférhetõ az Emmausi Bibliaiskola levelezõ változata magyar nyelven. Késõbbi
számunkban szeretnénk a szolgálatról
részletesen is beszámolni.

A helyi gyülekezet
William MacDonald
Az Újszövetség nem rögzít le szigorú szabályokat arról, mi egy helyi gyülekezet.
Azt azonban megállapítja, hogy ahol ketten vagy hárman Jézus nevében jönnek
össze, Õ ott lesz közöttük (Mt 18,20). És az Írás megadja, hogy azok, akik a
gyülekezetet alkotják, keresztyének, bár azt is hozzáteszi, hogy néha tudomásunk
nélkül hitetlenekkel is számolni lehet a hívõk tömegében (Csel 20,29-30).
Az Újszövetség szükségesnek tartja egy normális gyülekezetben a vének és a diakónusok jelenlétét is (Fil 1,1). De ettõl eltekintve nincs világos mérce, amely feljogosítana, hogy azt mondjuk, hogy bizonyos keresztyén csoportok újszövetségi gyülekezetek, mások pedig nem. Hálásak lehetünk, hogy ebben az esetben nem kell
ítéletet hoznunk. Ha egy csoport elismeri, hogy keresztyén gyülekezet, akkor kifejezésre kell juttatnia a Gyülekezet (Krisztus Teste) igazságát. Miniatúrának, Krisztus
Teste kicsinyített másának kell lennie, élõ megvalósításnak és az élõ Isten Gyülekezete kiábrázolásának.
Sajnos a helyzet ma, a gyülekezetek között szerte a világon a következõ:
Némely gyülekezet nagyon rosszul ábrázolja ki a Gyülekezetet, másoknál ez
valamivel jobban mûködik – de egyiknél sem tökéletes. A gyülekezeteknek széles
skálája létezik ezen a téren.
Egészen nyilvánvaló: némely gyülekezetnek nincs joga, hogy keresztyén
gyülekezetnek nevezze magát. Gondolok itt olyan liberális gyülekezetekre, amelyek a hit alapvetõ tantételeit tagadják.
Ugyanakkor azonban sokféle más gyülekezet van, amely Jézus Krisztust
egyetlen Urának és Megváltójának ismeri el. Ezek közül egyesek megint csak
közelebb vannak az evangéliumhoz és az Írás tanításához, mint a többiek. Ki
határozza meg a választóvonalat, amely egyeseket újszövetségi gyülekezetnek
nyilvánít, másokat pedig nem?
Ezt az Úrra kell rábíznunk!
A mi felelõsségünk az, hogy olyan gyülekezetet építsünk, amely az Írás
példájához igazodik, és saját helyi gyülekezeteinkben a Gyülekezet leghûbb képét
érjük el. Annyi biztos, hogy egy gyülekezetnek sincs semmilyen oka, hogy büszke
legyen magára. Ha úgy látnánk magunkat, ahogy Urunk lát minket, valószínûleg
összezsugorodnánk és meghalnánk.
A szellemi büszkeség már önmagában annak az igazságnak a tagadása, melyet
éppen magasra szeretnénk emelni.
Részlet William MacDonald: Mihez legyünk hûségesek? c. könyvének fordításából (kézirat)

A Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány – közhasznú szervezet – jelentése 2003. évi tevékenységérõl.
Az alapítvány 1991 októberében lett a Heves Megyei Bíróságon, A-112. sorszám alatt bejegyezve. 1998 januárjától
alakult át közhasznú szervezetté. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: zenei és irodalmi kiadványai által egyrészt az
otthon és a család nélkül felnövekedõ gyermekek, kallódó fiatalok lelki felkarolása, a hitoktatás és a MEB keretein belül
a börtönmissziós munka támogatása. Másrészt az országban és a határokon túl élõ magyarság számára a nyelvi és lelki
közösség ápolásának segítése, vagyis a keresztyén kultúra terjesztése bel- és külföldön egyaránt. Az adományok és az
1% -ból fakadó bevételeket az alapítvány az okiratban megjelölt közhasznú célok megvalósítására fordította. A
kuratórium köszönetet mond mindazoknak, akik a 2003. évi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány támogatására
felajánlották, és azoknak is, akik adományaikkal segítették munkánkat. Adószámunk: 19134886-1-10
Soproni János, a kuratórium elnöke (2004. október 31.)
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.

