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Isten gyülekezete 
 
Bevezetés: 
 
Gyakran használjuk manapság a gyülekezet, egyház (esetleg felekezet) 
megnevezéseket különbözı hívı közösségekre, szervezetekre. A szóhasználat, a 
fogalmak és azok tartalma mára eléggé összekuszálódtak. Tudjuk, hogy a világ a maga 
jogi elvárás-rendszerével megkíván bizonyos szóhasználatot, amit figyelembe kell 
venni, de a világ mégsem határozhat meg mintát az Egyház, a gyülekezet számára.  
Ma a világi bíróságon „egyház” – ként jegyeznek be hívıkbıl álló közösségeket, 
tudjuk azonban, hogy biblikus értelemben azok mégsem tekinthetık egyházaknak, 
mert a Biblia fogalmai szerint a földön csak EGY (egyetlen) egyház van, amint azt a 
neve is jelzi. Többnyire a bírósági bejegyzést kérık is tisztában vannak ezzel és ezért a 
mindennapi szóhasználatban nem is nevezik magukat „Egyháznak”, hanem valami 
más nevet használnak; többnyire valamilyen jelzıvel ellátott „gyülekezet” 
megnevezést és alapvetıen gyülekezetnek tekintik magukat. A Bibliából tudjuk, hogy 
a névhasználat nem lényegtelen dolog, mert a nevek „beszélnek”, üzenetet hordoznak, 
amit a név kimondásával nap, mint nap tudatosítunk (megvallunk).  
 
Az Igébıl sok helyen látjuk, hogy Isten minden ígéretét csak valamilyen feltételek 
mellett teljesíti be. Sokszor ez az Igében a „ha” szócska használatához kapcsolódik. 
Nagyon fontos tehát, hogy minden tekintetben pontosan kövessük a Biblia fogalmi 
rendszerét, szóhasználatát, biblikus tartalmat rendelve hozzá, hogy biblikus 
eredményeket várhassunk el.  
 
1. Biblikus alapok: 
 
Ezen általános bevezetı után konkretizáljuk a dolgokat és közelítsünk a témához igei 
alapon. 
 

1.1. Az EGYHÁZ és annak fı jellemzıi 

Nézzünk meg néhány kulcsponti Igét és vonjunk le azokból igei következtetéseket:  
 

„ Monda nékik (Jézus): Ti (a tanítványok) pedig kinek mondotok engem?  
Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És 
felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és 
vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom 
néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kısziklán építem fel az Én Egyházamat, és 
a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.” Máté 16.15-18 
 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 
  
-  A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, 
-  a Krisztus testének (egyházának) építésére: ……  
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- az igazságot követvén szeretetben, mindenestıl fogva nevekedjünk Abban, aki 
a fej, a Krisztusban. Akibıl 
-  az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az İ 
segedelmének minden kapcsaival,  
- minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek 
nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.”  Ef. 4.11-16. 
 
„Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építımester, 
fundamentumot vetettem, de más épít reá. Ki-ki azonban meglássa hogyan épít 
reá.    1Kor 3:10  
 
„Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a 
szegletkı maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel 
rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt 
építtettek Isten hajlékává a Lélek által.”   Ef. 2:20-22   
 

Következtetések:  
 

- az Egyház és a gyülekezet tulajdonosa, Feje Jézus Krisztus, 

- İ építi fel az İ Egyházát, de 

- néhány embernek adott kegyelmet, hogy Vele együttmunkálkodva 
építımunkások legyenek, 

- az építımunkások közül az apostolok a „bölcs építımesterek”, akik 
a – prófétákkal közösen - lerakják a helyi gyülekezetek alapját, de 

- a további szolgálati ajándéknak (pásztor, tanító) a Szent Szellemtıl 
vett látással kell rendelkeznie arról, hogyan építsenek a lerakott 
alapra. 

1.2. A gyülekezet és annak jellemzıi 
 

Nézzünk meg néhány kulcsponti Igét és vonjunk le azokból igei következtetéseket:  
 
„Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és 
tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik Nigernek, és a Cirénei Lucius és 
Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett,  és Saulus. 
Mikor azért azok szolgálnak az Úrnak és böjtölnek, monda a Szent Lélek: 
válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én ıket elhívtam. 
Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájok vetették, elbocsátják ıket. 
İk annak okáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektıl, lemennek Szeleuciába; és 
onnét eleveznek Ciprusba.”   Ap.csel. 13:1-4   
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„Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban 
megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:”    
1 Kor. 1.2. 
„… Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, 
akik egész Akhájában vannak:”    2 Kor. 1:1 
 
„… minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a 
püspökökkel és diakónusokkal egyetemben:”    Fil. 1:1 
 
„…. az Efézusban lévı és Krisztus Jézusban hívı szenteknek.”   Ef. 1:1 
 
„Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit.”   
Ap.csel 20:17 
 
„A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és 
rendelj városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam;”   Titusz 1:5 
 
„A köztetek lévı presbitereket kérem én (Péter apostol), a presbitertárs, és a 
Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendı dicsıségnek részese;”  1Pét 5:1 
 
„És mindennap a templomban és házanként nem szőnnek meg tanítani és hirdetni 
Jézust, a Krisztust.”    Ap.csel. 5:42   
 
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük.”   Máté 18:20   

 
A fenti Igékbıl a következı következtetéseket vonhatjuk le: 
 

- Egy gyülekezet mindig egy földrajzi egységhez (város, település) volt 
köthetı – nem több, és nem is kevesebb. Sosem fogott át több várost 
egyetlen gyülekezet, de több gyülekezet sem volt egyetlen városban.  

 
- Az egyes gyülekezetek nevei - minden megkülönböztetı jelzı nélkül - 

mindig az adott város nevéhez kapcsolódtak: Jeruzsálemi Gyülekezet, 
Korinthusi Gyülekezet, Efézusi Gyülekezet stb. 

 
- Az egyes városokban lévı gyülekezeteket az ott élı összes szent 

(újjászületett hívı) alkotta. A lakóhely meghatározó volt a gyülekezethez 
való tartozás szempontjából. Mindenki automatikusan abban a városban 
lévı egyetlen gyülekezetnek a tagjává vált, ahol élt. 
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- Amennyiben egy város körüli térségben – az ott lévı különbözı 

településeken – is élnek újjászületett hívık, de ott nem léteznek 
gyülekezetek, akkor az Ige kiterjeszti a városi gyülekezet fogalmát, 
határát a város vonzáskörzetében élı hívıkre is: „mindama szentekkel 
együtt, akik Akhájában vannak” 

 
- egy helyi (városi) gyülekezet a közösséget 3 szinten élte meg (három 

gyülekezési forma) 
 

o 2-3 hívı közössége, 
o Összegyülekezés házanként – „házi gyülekezetek”  
o Teljes egybegyülekezés – a település (város) minden hívıjének 

összegyülekezése – nyilvános helyen vagy templomban, ha erre 
lehetıség vagy alkalom kínálkozik. 

 
- A presbiterek és a diakónusok ugyanabban a városban éltek és a hívık 

„között” éltek. İk voltak az adott városban lévı egyetlen gyülekezet 
„felvigyázó” presbiterei; mindig több személy és sohasem egy.  

 
- A többtagú presbitériumban különbözı szolgálati ajándékú emberek 

voltak, akik döntéseiket a Szent Szellem vezetése alapján hozták: a 
Szent Szellem döntött. 

 
- A vének/presbiterek hatásköre csak az adott városban élı hívıkre 

terjedt ki. Nem többre, de nem is kevesebbre: „városonként választottak 
véneket” 

- Az apostoli szolgálatban munkálkodó személy minden esetben társként 
munkálkodott együtt a városi gyülekezet presbitériumával, ahol éppen 
szolgált.  

- Az (önálló, de egymástól nem független) helyi gyülekezetek összessége 
alkotja az egyetlen Egyházat, azok fölött, azokat összefogó semmilyen 
piramis felépítéső szervezet, intézményrendszer nincs. A helyi 
gyülekezetek közötti kapcsolatot és az egységet a helyi gyülekezetek 
között mozgó apostoli szolgálók, ill. szolgáló csoportok biztosítják. 

 
A fenti Igék és az azokban meghatározott jellemzık alapján definiálhatjuk a biblikus 
újszövetségi gyülekezet fogalmát. 
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1.3. A gyülekezet definíciója: 
 
„A gyülekezet az egy városban (településen) élı, Jézus Krisztusban újjászületett 
(a szoros kapun átment és a keskeny úton járó) minden hívı közössége, akiknek a 
Feje Krisztus és a közösség életét a közöttük élı – az 1 Tim. 3 szerint minısített, - 
többtagú, férfi presbitérium - az estenként jelen lévı apostollal - , mint presbiter-
társsal együtt felügyeli, akik házanként és nyilvánosan egybegyülekezve élik meg 
a közösséget” 
 
Ilyen értelemben beszélhetnénk: 
 

Budapesti gyülekezetrıl  
Miskolci gyülekezetrıl 
Debreceni gyülekezetrıl 
Székesfehérvári gyülekezetrıl 
Szolnoki gyülekezetrıl 
Jászberényi gyülekezetrıl stb. 

minden kiegészítı és megkülönböztetı jelzı nélkül. Minden városban tehát csak 
egyetlen gyülekezet van, aminek életét az ott élı több tagból álló presbitérium 
felügyeli, ahol a hívık a teljes egybegyülekezésen túl kisebb közösségekben házaknál, 
valamint 2-3-an összejıve élik meg a közösséget. 

1.4. A helyi (városi) gyülekezettel kapcsolatban megfigyelhetı biblikus alapelvek: 
 

- Az egység (ami az áldás forrása) minden esetben területi szinten 
értelmezendı!  
 
- A területi (földrajzi) elv, Isten akaratát és bölcsességét fejezi ki. 
 
- Egy városi gyülekezet szervezetileg, anyagilag és vezetését tekintve önálló, de 
nem független. 
 
- A helyi gyülekezet presbitériuma a Fı-pásztor, Jézus Krisztus felé 
tartozik elszámolással – lásd. 1 Péter 5.1-4. 
 
- Fontos tisztázni a tulajdonos és a sáfár szerepét: a gyülekezet tulajdonos Jézus 
Krisztus, a presbiterek -  a gyülekezet felvigyázói -„csak” sáfárok  
 
- A fıség kérdése: a Fej minden esetben egy személy, Jézus Krisztus, aki Úr 
az Egyház és a helyi gyülekezetek (presbiterek) felett. 
 
- a többtagú presbitérium lehetıséget ad a kegyelmi ajándékok (1 Kor. 12) 
és szolgálati ajándékok (Ef. 4.11) szabad mőködésére 
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- A helyi gyülekezetek közötti kapcsolatot a „mozgó” szolgálók (apostol, 
próféta, tanító) biztosítják, ami az Egyház egységének biztosítása 
szempontjából fontos.  

 
2. A jelenlegi helyzet, a széttagoltság (szakadás) állapota  
 
A Biblia egyetlen Egyházról beszél az egész földön, aminek tulajdonosa és feje 
(egyszemélyi vezetıje) Jézus Krisztus. Ennek az Egyháznak minden újjászületett hívı 
tagja a földön, akik elfogadták Jézus Krisztust személyes megváltójuknak és neki 
engedelmeskedve élik az életüket. Ez az Egyház nem köthetı szervezethez és egyetlen 
vezetı személyhez sem a földön, hanem sok-sok önálló hívı közösség (városi 
gyülekezet) összessége, amit a mennybıl a tulajdonos és Fej, Jézus Krisztus irányít a 
Szent Szellem által. Ezek a közösségek a Jézus általa adott, Ef. 4.11. szerinti szolgálati 
ajándékokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz.  
 
Ha azt látjuk ma az egyházban, hogy a fent leírt biblikus módtól eltérıen jönnek létre 
ill. mőködnek hívı közösségek, akkor azok biblikus értelemben valójában nem 
tekinthetık sem egyháznak, sem gyülekezetnek, így azoktól nem várhatók azok a 
biblikus eredmények sem, akiket Jézus az İ egyházának ígér. A valóságban azt látjuk, 
hogy az egyház ma még nem tudott igazán erıt venni a pokol kapui felett, mert 
beengedtünk a közösségeinkbe az emberi hagyományokat, emberi elgondolásokat és 
világi gyakorlatokat a biblikus alapelvek alkalmazása helyett. Sok területen megtörtént 
már a helyreállás az egyházban: megtérés, bemerítés vízbe, Szent Szellem keresztség, 
a kegyelmi ajándékok helyreállása, a szolgálati ajándékok közül pedig a pásztori, a 
tanítói és az evangélista ajándékok helyreállítása történt meg. Az elkövetkezendı 
idıkben Isten az apostoli és prófétai ajándékokat állítja helyre és rajtuk keresztül 
helyére fognak kerülni az Egyház, ill. a gyülekezet biblikus alapjai is.  
 
Ma a „történelmi egyházakon” kívül több bejegyzett „kisegyház” is létezik.   
 
Ezek a bejegyzett „kis” egyházak – nagyon helyesen - többnyire nem használják a 
hétköznapi életben az egyház megnevezést annak ellenére, hogy „egyház”-ként vannak 
bejegyezve, hanem többnyire gyülekezetnek nevezik magukat, identitásuk 
azonosításaként azonban valamilyen kiegészítı jelzıt tesznek a gyülekezet szó mellé. 
Ha megkérdeznénk a fenti keresztyén közösségek képviselıit, akkor természetes lenne 
a válasz, hogy mindannyian biblikus gyülekezetnek tekintik magukat és meg vannak 
gyızıdve róla, hogy valóban azok. Eddig ez nem volt igazán kérdés, de az apostoli és 
prófétai ajándékok helyreállításával e kérdések megválaszolását is napirendre kell 
tőzni.  
 
Ha biblikus értelemben megvizsgáljuk a fent említett hívı közösségeket csupán a 
területi (földrajzi) elv alapján, akkor azt látjuk, hogy azok egyrészt több, másrészt 
pedig kevesebb, mint egy helyi gyülekezet: rendszerint több települést fognak át, de 
ugyanakkor egy-egy települést nem „fednek le” teljesen, hanem annak csak egy részét.  
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Nem minısítésként, hanem megkülönböztetésként nevezzük ezeket a közösségeket 
„szervezeteknek”, mert biblikus értelemben valójában nem nevezhetık 
gyülekezeteknek.  Ezek a hívı szervezetek egymás mellett jelennek meg egy-egy 
településen, „magukhoz csatolva” az egy-egy településen élı hívık egy részét, akiknek 
tulajdonképpen a településen lévı más hívıkkel együtt kellene biblikus értelemben 
egy (helyi) gyülekezetet alkotniuk.  
 
Ilyen módon egy településen lehet ma „gyülekezete” (szervezete) a 
 

- a Baptista Egyháznak, 

- a Pünkösdi Egyháznak, 

- a Hit Gyülekezetének stb.  

a „történelmi egyházak” Egyházközségeit nem is említve. 
 
Ez a szakadás, megosztás tipikus esete. Ezzel szemben a Biblia megosztás-mentes 
gyülekezetrıl beszél: minden településen egy gyülekezetrıl. Így beszélnünk kellene 
osztatlan  
 

- Budapesti Gyülekezetrıl, 

- Debreceni Gyülekezetrıl,  

- Szolnoki Gyülekezetrıl stb. 

A mozgó szolgálók (apostolok, próféták, tanítók, evangélisták) nem otthontalan 
vándorok, hanem egy adott városi gyülekezet presbiterei, akiket külsı szolgálatra 
küldenek ki, mint Pált és Barnabást Antiókhiában. 
 
A két állapot (a jelenlegi és kívánatos biblikus állapot) közötti ellentmondást jól 
érzékeltetik azok az egymás ellen ható „erık”, amik a kétféle struktúra között 
feszülnek: 

- a biblikus egység-törekvések egy település határain belül,  

- aminek ellene hat a több várost átfogó „felekezet típusú” szervezetek 
„egység-törekvése” az egy településen élı hívık egységének 
megosztásával. 

A megosztás (szakadás) csírája megfigyelhetı volt már a Korinthusi gyülekezetben is, 
ami egy városi gyülekezet volt, ahol Pál apostol fellépett az egy településen élı hívık 
megosztása (szakadása) ellen: 
 
„Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy 
mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek 
teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam 
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felıletek atyámfiai a Kloé embereitıl, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem 
pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, 
én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-e meg 
érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg?”   1 Kor 1:10 -13. 
 
Kifejlett formában ugyanezen szakadási jelenség fedezhetı fel ma az egyházban, ami 
ellen anno Pál is fellépett. Egy-egy magát valamilyen jelzıvel megnevezett mai 
gyülekezethez is hozzárendelhetı egy-egy ismert, neves szolgáló, aki azt a szervezetet 
létrehozta. Ezen szervezetek sokszor méltányolható és nemes célból jöttek létre, de 
valamilyen mértékben mégis helyet kapott az emberi akarat és elgondolás, mert nem 
biblikus alapelvek alapján jöttek létre. Tiltakozunk ellene, hogy hívı közösségeinket 
bárki felekezetnek nevezze, de az ilyen típusú hívı szervezetek valójában felekezetek 
és nem biblikus értelemben vett gyülekezetek, mert a felekezet jegyeit viselik 
magukon. Nem pozitív megvallás kérdése, hogy felekezet vagyunk-e vagy sem, hanem 
azoknak a kritériumoknak való megfelelés döntik el, hogy gyülekezet vagyunk vagy 
sem, amik egy gyülekezetet kell, hogy jellemezzenek. Fontos, hogy tudjuk ıszintén 
meghatározni kik és mik is vagyunk valójában, mert csak akkor van esélyünk a 
továbblépésre. 
 
Néhány gondolat a szakadásról. A felekezet szó azt jelképezi, hogy ami korábban egy 
volt (egy városban egy gyülekezet), az két fél-re szakadt és a korábbi gyüle - 
kezetbıl fele - kezet (egy városban két fél gyülekezet) lett. Egy felekezet vagy 
bármely – „felekezet típusú” - hívı szervezet, ami megosztja az egy városon belül 
élı újjászületett hívık egységét, biblikus értelemben szakadásnak kell tekinteni, 
ami a Szétdobáló munkájának eredménye. 

A szakadás (az egy településen belüli megosztás) indokolja a megkülönböztetı jelzık 
használatát a gyülekezet és a település neve mellett.  
 
Biblikus értelemben minden esetben elegendı két szó egy gyülekezet azonosítására 
 

- a település neve 

- és a gyülekezet szó. 

Ha már - megkülönböztetı jelzıként - megjelenik egy harmadik szó a helyi 
gyülekezet azonosítására, az már a szakadást, a megosztás fejezi ki.  
 
Ezek a megkülönböztetı jelzık képezik a válaszfalat (szakadást) az egy városban lévı 
szétszakadt gyülekezet-részek között. Nem azokat hangsúlyozza, amikben egyek (egy 
helyen élnek, újjászülettek, bemerítkeztek), hanem azokat, amik elválasztják, 
megkülönböztetik ıket. A biblikus területi egység munkálásával ellentétes 
folyamatot gerjeszt a megkülönböztetı jelzık szájjal történı állandó megvallása, 
ami nem az egység, hanem a szakadás megvallását jelenti minden esetben, amikor 
egy-egy ilyen hívı közösség nevét kimondjuk. Ilyen módon sosem az egységet 
hangoztatjuk, és munkáljuk, amiben egyek vagyunk az Ef. 4. szerint (Egy a Test, egy a 
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Szellem, egy reménység, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten), hanem 
mindig a különbözıséget erısítjük, amik elválasztanak bennünket és ezzel valójában 
az egység ellen, a szakadást erısítve munkálkodunk. A szakadás (megosztás) nem az 
áldás forrása egy városi gyülekezet életében, hanem pontosan az ellenkezıje. Ez 
„Krisztus Testének részekre osztását” jelenti, ahogyan Pál fogalmaz a 1 Kor. 
1.13-ban, amit ı szakadásnak nevez.  
 
Biblikus megoldás keresése, feladatok 
 
Elgondolkozhatunk azon, hogy az eklézsia minden irányban részekre osztott 
(szétszakadozott) állapotát tekintve (amit a gyülekezetek neveiben lévı 
megkülönböztetı jelzık is jeleznek) mennyi áldásra számíthat? Hiszem, hogy Isten a 
mainál sokkal több áldást tudna adni az İt megdicsıítı Testére, a biblikus városi 
gyülekezetekre. Isten legtöbb - személyes életünkre vonatkozó - áldását csak olyan 
hívı közösség tagjaként tudjuk birtokba venni, ahol a hívı közösség megfelel az 
újszövetségi gyülekezet biblikus feltételeinek. Ezért fontos, hogy teljesüljön az 
újszövetségi gyülekezetre vonatkozó minden igei feltétel. Hiszem, hogy az a 
menyasszony, akiért Jézus visszajön egy dicsıséges egyház és gyülekezet lesz, 
megfelelve minden szempontból a biblikus elvárásoknak. Jézus építi az İ egyházát és 
azon munkálkodik, hogy mi az İ akarata szerinti „bölcs építımesterek” legyünk és az 
İ akaratával megegyezı módon építkezzünk. 
 
Mindenki óhajtja az egységet és mindenki próbál tenni is valamit érte a saját ereje és 
ismerete szerint, mert tudja, hogy az egység az áldás forrása. Fontos viszont látni azt 
is, hogy Isten Igéje nem valamiféle szervezeti egységrıl beszél. Az İ akarata a városi 
egység munkálása és nem valamiféle felekezeti (szervezeti) egység. Ma sok 
tennivalónk van annak érdekében, hogy a korábban létrejött megosztások (szakadások) 
az egyes városokban megszőnjenek.   
 
Fel kell azonban ismernünk, hogy Jézus milyen egységrıl és kikkel való egységrıl 
beszél? Félre kell tennünk a korábbi beidegzıdéseinket és le kell bontanunk 
mindazokat az elválasztó falakat, amiket az elmúlt évszázadok és évtizedek során az 
egyház és gyülekezet neve alatt munkálkodva sokszor nemes céllal is, de létrehoztak 
Isten szent emberei. Isten egy jobbat készített számunkra, de ehhez a múlt rossz 
gyakorlatának felszámolásán keresztül vezet az út. (Semmiképpen sem ökümenérıl 
beszélek, ami arra irányuló emberi erıfeszítés, hogy szervezeti egységet hozzon létre 
megtéretlen vallásos és újjászületett hívık között. Ez a szentnek a világgal való 
keveredése, a széles és keskeny út összemosása. Ez a Sátán célja és nem Istené. Az ige 
mindenhol ezek szétválasztásáról beszél. Lásd. 2 Kor. 6.14- 18). 
 
Az új apostoli mozgalmon belül ma új névvel ellátva „hálózatokat építenek” emberek, 
de vegyük észre, hogy jellemzıit tekintve ezek szintén felekezeti típusú 
szervezıdések. Hiszem azonban, hogy Isten valóban felemel olyan apostolokat és 
prófétákat, akik ismerik az Isten szerint való építkezés alapelveit és Jézus Egyházán 
Vele együtt akarnak munkálkodni. Hiszem, hogy ez az egyház valóban erıs lesz és 
gyıztes a pokol erıi felett. 
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A gyülekezetek létrehozása, élete nem igényel külön szervezést, mert minden 
újjászületetett hívı egy városban egy gyülekezetet alkot. Ez olyan egyszerő, hogy alig 
tudjuk felfogni. Isten nem akarja, hogy a hívık több tíz km-t utazzanak ide-oda az 
„xyz” gyülekezetbe (mint a templomba), mert ık maguk az Isten temploma, akikhez 
Isten akar „odamenni” és közöttük lakni. Isten ezt ígérte, ha az İ nevében jövünk 
össze házanként vagy mindannyian egy városban bárhol, ahol arra alkalmas hely van. 
 
Isten elıre látta, hogy mi fog bekövetkezni, ezért gondoskodott arról is, hogy a mai 
torz állapot, helyreállítható legyen. Ezt a helyreállítást emberileg lehetetlen 
véghezvinni, de Istennel és az İ akarata szerint lehetséges. Ehhez a munkához adott İ 
„építımunkásokat”, mesterembereket, akik az İ munkatársai és a Tıle kapott látás és 
szolgálati ajándékok alapján munkálkodni fognak az İ Egyháza építésén.  
 
Sokan ma egy felekezet utáni korról beszélnek. Ebben az idıszakban különösen 
fontos, hogy a szervezıdések iránya, a Krisztustól való apostoli munka a városi egység 
építését és egységes városi gyülekezetek létrejöttét segítse és ne valamiféle jó 
szándékú, új típusú, „felekezeti jellegő” szervezıdéseket hozzanak létre „egyház” 
vagy „xyz-hálózat” címszó alatt. Ezért nagy szükség van Istentıl küldött alázatos 
szívő, szolgáló lelkülető apostoli és prófétai szolgálók munkájára, akik ha kell, 
felveszik harcot a megosztást okozó hamis munkásokkal szemben. 
 
Hiszem, hogy Isten szól ma az İvéihez az İ gyülekezetérıl. İ akar nekünk (be)látást 
adni az İ Egyházával kapcsolatos tervébe, hogy ne ellene, hanem Vele együtt tudjunk 
munkálkodni.  
 
Az építkezésnél ajánlatos figyelembe venni a következıket:  
 

- az Isten szerint való egység munkálásának helye mindig egy település 
- tudjuk, hogy az építkezés alulról felfelé, a kicsitıl a nagy felé halad  
- az építkezésnél elıször le kell lerakni a biblikus alapokat  
 

  - mind a hívık egyéni életben, 
  - mind a gyülekezet életében 
 
 - azután történhet a „ráépítés”.  

- ahogy egy gyülekezet létrejön kicsiben és utána növekszik, az építkezésben is 
a kicsitıl a nagy felé haladunk 
 
 - az egyének felépítése és felkészítése a szolgálatra 
 - házaspárok, családok megerısítése 
 - kiscsoportok, házi gyülekezetek létrehozása 
 - városi szintő gyülekezetek építése 
 

Ma, amikor városi gyülekezetek építésérıl beszélünk, sokszor a legfelsı szinten 
kezdünk el építkezni. Manapság - jellemzı módon - a gyülekezeti életet a sok program 
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jelenti. Ezzel szemben jó lenne, ha a gyülekezet a maga egyszerőségében élné meg a 
mindennapi hívı életét és nem veszne el a sok „szervezett programban”. Meg kell 
látni, hogy mi van az Úrtól és mi az emberi buzgólkodás. Sokszor abba a hibába 
esünk, mint „Márta”, hogy többet teszünk, mint kellene. Jobb lenne sokszor a 
kevesebb, de az kellene, hogy a Jézussal való közösségbıl fakadjon. A Jelenések 
könyvében leírt gyülekezetekrıl szóló próféciák rendszerint azzal kezdıdnek, hogy 
„tudom a te dolgaidat” és Jézusnak rendszerint gondja van a gyülekezetek „dolgaival”, 
a cselekedetekkel.  
 
Hajlamosak vagyunk a gyülekezet esetében elsısorban a vasárnapi, összevont 
alkalmakra (egybegyülekezésre) koncentrálni, de észre kell venni, hogy az a vége egy 
folyamatnak, a „tetı felrakása”. Abból kiindulva „lefelé” (visszafelé lebontva) 
építkezve, sohasem fog hozni mély, igazi gyülekezeti életet a kisközösségek – 
korlátozott tevékenységő házi csoportok - szintjén, ha vannak ilyenek egyáltalán. 
Valódi tanítványokat és biblikus szolgálókat kell kiképeznünk, de be kell látni, hogy 
arra vasárnap délelıtt az összevont alkalmakon nincs lehetıség. Ezért van nagy 
szükség a személyes közösségre lehetıséget adó kisebb közösségekre, ahol meg lehet 
élni egy valódi krisztusi életet minden nap és fel lehet készülni a szolgálatra is.  
Észre kell vennünk, hogy a világ - szomorú állapota ellenére - ma még több területen 
„prófétál – példát mutat - az egyháznak”: 
 

- van ennek az országnak egy polgári kormánya és parlamentje (még ha 
pártoskodnak is, és sokat vitatkoznak egymással, de van, és egybegyőlnek)  – a 
felekezetekre tagolt egyház az együtt-vezetés terén mit tud felmutatni? 
 
- minden településen (városban) van egy mőködı „vének tanácsa” (képviselı 
testület) – a városok hívıi vezetıinek egysége sajnos még nem áll „ezen a 
szinten”, 
 
- egy világsztár rock énekes vagy egy nagyváros futballcsapata meg tud tölteni 
egy 100 ezer fıs stadiont ma is – a hívıknek miért nem sikerül együtt 
összejönni legalább alkalmanként, egy városban, hogy megtöltsenek egy 
nagybefogadó képességő létesítményt, amibıl van éppen elég. 

 
A világban mindezek mőködnek ma is, Krisztus Testében miért nem? Nem vagyok a 
nagy tömegmegmozdulások szerelmese, de ennek szellemi jelentısége van. Krisztus 
Teste egységének felmutatása minden városban a világ miatt fontos:  
 
„De nemcsak ı érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ı beszédökre hisznek 
majd én bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én 
te benned, hogy ık is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te (az 
Atya) küldtél engem (Jézust)”.    János 17.20-21. 
 
Isten, amikor letekint a mennybıl egy városra, İ ott ma is egy gyülekezet lát, de 
sajnos szétszakadozott állapotban. Nem véletlen, hogy Jézus 2000 éve tartó közbenjáró 
imájának egyetlen témája van: Krisztus Testének egysége. Ezért szólít fel bennünket, 
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hogy „egyek legyetek”! Krisztus Testének, a gyülekezetnek azért kell egy látható 
egységet felmutatnia minden településen, hogy „a világ elhiggye, hogy az Atya küldte 
el Jézust.” Csak így „hull le a lepel” a világ szemérıl és akkor nem lesz kifogása, hogy 
miért térjen meg. Csoda, hogy a világ nem akar ma hinni Jézusban, amikor a 
gyülekezetek szétszakadozott állapotát látja egy-egy településen?.......ha látja 
egyáltalán. Krisztus Teste nem nagyon akarja ma megmutatni magát a világ elıtt, 
inkább szeret elrejtızni gyülekezeti házakban elfelejtve eredeti küldetését;  
 
„Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket…”.  
 

Egy személyes példa ennek igazolására. Néhány évvel ezelıtt, amikor még világi 
munkahelyemen dolgoztam és hívtam a kolléganımet egy evangélizációs alkalomra – 
ı semmit sem értett a mi gyülekezeti dolgainkból - , de egy értelmes nı volt és 
egyetlen kérdése volt csupán? „Ott van a „ti gyülekezetetek”, ott van az másik is, és 
még amaz is… Ha ti ugyanabban hisztek, akkor nem értem, hogy miért jöttök össze 
külön-külön? Miért nem vagytok egyek?” 
 
Igaza van, mert a lényeg ez, a fenti Igében Jézus errıl beszél. A világot a látható 
egységünkkel – Krisztus Testét látható módon bemutatva - tudjuk meggyızni, és nem 
mindenféle teológiánkkal és különbözı pótcselekvésekkel. Jézus felhatalmazta a 
világot, hogy ha a hívık nem mutatják be településenként a látható egységet (Krisztus 
testét egyben), akkor ne higgye el azt az Igazságot, hogy Atya elküldte İt. Ez a mi 
felelısségünk, hogy be tudjuk mutatni minden városban a világnak a mi egységünk 
által a Krisztust (együtt összegyülekezve)! Jó lenne, ha a világ ezt meg tudná látni, 
vagy hallhatna róla. Ezt jelenti az igében, hogy az „összejöttek nyilvánosan” (látható 
módon) kifejezés. 
 
A feladat nagy, de legyünk jó reménységgel, hogy Jézus el fogja végezni ezt a munkát, 
mert İ egy tökéletes menyasszonyért fog visszajönni. Munkálkodjunk Vele együtt az 
İ akarata szerint, siettetve az İ visszajövetelét.  
 
Ámen. 

 
Kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja  

 
 
A legtöbb hívı tudja az igébıl, hogy a kovász a bőnt jelképezi. Úgy tőnik azonban, 
hogy még sok vezetı sem tudja, vagy nem érti, hogy „kicsiny kovász (bőn) az egész 
tésztát (gyülekezetet)  megposhasztja (tönkreteszi!)”   (1 Korintus 5.5.) 
 
Nézzünk meg néhány igét, hogyan tanítja ezzel kapcsolatban Jézus a tanítványait: 
 
„Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérrıl mondtam néktek, hogy ırizkedjetek a 
farizeusok és sadduceusok kovászától!? Ekkor értették meg, hogy nem arról 
szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduceusok 
tudományától ırizkedjenek.”   Máté 16:11-12. 
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Mi volt ez a kovász, amirıl Jézus beszélt? A képmutatás! 
 
„… Mindenekelıtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a 
képmutatás;”     Lukács 12:1. 
 
Egy kis közbevetés. Ma sok hívı úgy tőnik nincs tisztában azzal sem, hogy mi a 
képmutatás. A képmutatás valójában egy szerepjátszás, egy „színészkedés”, ha nem 
önmagamat mutatom a maga valóságában mások felé, hanem más (jobb) képet „festek 
magamról”, és ezzel becsapok másokat, ami valójában csalás, megtévesztés…. Ez úgy 
nyilvánul meg, hogy mást mondok valakinek, mint amit valójában gondolok vagy 
mosolygok rá, de közben negatív gondolatok vannak bennem vele kapcsolatban, stb. 
Úgy gondolom, hogy fel kell fedeznünk és le kell lepleznünk a gyülekezetekben ma is 
a „farizeusok kovászát”, a képmutatást, mert hihetetlen mértékben jelen van! 
 
Pál apostol hasonlóan beszél a kovász (bőn) természetérıl: 
 
„ …. nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja”….. Azért 
ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem 
tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Azt írtam néktek ama levelemben, 
hogy paráznákkal ne társalkodjatok. …. ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi 
létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy 
ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívül 
valókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belül lévık fölött tesztek-e ítéletet? A kívül 
valókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.”      
1 Korintus 5:5; 8-13. 
 
Amikor az igében arról van szó, hogy ’hát nem tudjátok’? vagy ’hát nem értitek’? 
Ezek a kifejezések mindig arra utalnak, hogy ezekben az esetekben a hívık valóban 
nem tudják, vagy nem értik mirıl is van szó. 
 
Úgy tőnik a hívık és a gyülekezetek nemcsak az elsı gyülekezetek életében, de ma 
sincsenek tisztában a bőn természetével! 
 
Sokan valamiféle „tömeghatás” szerint gondolkodva jóhiszemően azt gondolják, hogy 
ha egy ember életében van egy kis bőn, vagy egy gyülekezet életében csak egyetlen 
ember él bőnben, az ’nagyon jó arány’ és ’a sok jó legyızi a kevés rosszat’ és a jó 
hatására majd el fog tőnni az a kis bőn a gyülekezetbıl. Jézus azonban arra 
figyelmeztet bennünket és azt tanítja nekünk, hogy ennek éppen a fordítottja az igaz. 
Pontosan fordítva mőködnek a dolgok, mint azt sokan gondolják! Ugyanis egyetlen 
testvér bőne, „mint a rákfene terjed” és tönkreteszi az egész gyülekezetet, ha rögtön az 
elején nem lépnek fel a hívık ellene és „nem vetik ki a bőnben élı testvért maguk 
közül” - kivéve, ha megtér. Ezt a csúnya kifejezést – „vessétek ki magatok közül” – 
nem én mondom haragos ítélkezı stílusommal, hanem Jézus mondja az İ megmentı 
szeretetét gyakorolva. İ ugyanis azt akarja, hogy minden bőn eltőnjön a 
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gyülekezetbıl, mert a szentség a bőn nélküli életet jelenti, mert „az Isten akarata, hogy 
szentek legyetek”. 
 
Egyszer a szentségrıl beszélgettem valakivel és megkérdezte: mennyire kell szentnek 
lenni? Ez úgy értendı, hogy néhány kisebb bőn azért tartósan lehet az életünkben, 
mert hát ugye senki sem tökéletes. Nem! A szentség a bőnben élı világtól való 
elválasztottságot jelenti! Ha mégis elkövetünk valami bőnt, akkor van szószólónk az 
Atyánál, Jézus Krisztus, és ha bőnbánattal járulunk hozzá, İ megbocsát. Így 
folyamatosan tudunk szentségben járni, mert ez Isten akarata: „szentek legyetek, mert 
én szent vagyok!” 
 
A „rothadt alma esete”: 
 
Sokan találkoztak már azzal az esettel, hogy egyetlen rothadt alma került több 
egészséges közé, és ha nem távolítottuk el a rothadtat rögtön az elején, akkor bizony a 
rothadás tovább terjedt és a többi – vele érintkezı - alma is megrothadt. A kovász 
példázata is errıl szól. Ha a bőnt nem távolítják el rögtön az elején, akkor 
feltartóztathatatlanul tönkreteszi az egész gyülekezetet. Félelmetes ugye? Pedig így 
van. Ezért figyelmeztet Jézus és Pál apostol is nyomatékosan bennünket. Itt egy 
olyan szellemi törvényrıl van szó, ami a mi emberi logikánkkal ellentétes módon 
mőködik. Egy kis bőn mindent tönkretesz a gyülekezetben, ha nem lépnek fel rögtön 
ellene: kiközösítve a bőnben élı testvért a gyülekezetbıl („nem társalogva” és „nem 
étkezve vele”) - kivéve, ha megtér. 
 
Sokan ma már nem prédikálnak a bőn ellen, vannak, akik már nem is beszélnek 
bőnrıl, a bőnben élı testvér szeretetben való megintését pedig szinte már sehol sem 
gyakorolják. Inkább azt mondják: ’majd imádkozunk érte! Ilyen szeretetlenséget mi 
nem követünk el senkivel szemben. Mi feltétel nélkül szeretünk mindenkit, a bőnben 
élı testvéreinket is, mert Jézus már akkor szeretett bennünket, amikor még bőnösök 
voltunk’ - mondják. Ismerısek ugye ezek a szavak. Jézus megmentı szeretetet 
gyakorolva halt meg értünk, hogy a bőneink miatt el ne kárhozzunk, hanem higgyünk 
benne és éljünk általa. 
 
Nem szabad azonban összekeverni a megtéretlen, világi emberek és a már megtért, 
hívı gyülekezeti tagok esetét! Megtért, hívı gyülekezeti tagoktól Isten már elvárja a 
szentségben élést. Itt olyan testvérrıl van szó, akik egyszer már kegyelmet nyert, ezért 
Jézus és Pál apostol is nem imádkozásra szólít fel bennünket, hanem határozott, de 
szeretetteljes fellépésre a bőnben élı testvérrel szemben. Ez bizony a hívık 
kötelessége a gyülekezetben („a belül lévık felé”), hogy ítéletet tegyenek, és ha meg 
nem tér valaki, azt bizony „ki kell vetni a gyülekezetbıl”. Ez nem törvénykezés és 
mások ítélgetése, hanem az ige beszél errıl nagyon világosan. Ha a többieket – az 
egészségeseket, a hibátlanokat, a szenteket – meg akarjuk menteni a kárhozattól, 
akikért Krisztus meghalt, akkor a szenteknek - önmaguk védelme érdekében - 
cselekedniük kell! A gyülekezet csak így tudja megırizni a szentséget és az erıt. Csak 
így tud gyıztes lenni, ha elıször a bőn elleni harcát vívja meg. Ha egy hamisan 
értelmezett „szeretet” nevében ezt nem teszi meg, akkor bizony hiába megy harcba 
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bármi ellen utána, csak vereség lehet az eredmény. Értjük már miért nincs a 
gyülekezetekben erı és miért nem jön a várva várt ébredés?  
 
Elıbb meg kell térni mindenkinek, kivétel nélkül! 
 
Elterjedt a gyülekezetekben egy veszélyes tév-tanítás. A szövegkörnyezetébıl 
kiemelve, általános értelemben használva hirdetik, hogy „ne ítéljetek, hogy ne 
ítéltessetek” – megbénítva ezzel a hívık ítélettételét a gyülekezetben és lerombolva ez 
által a szentséget. Ennek a tanításnak a szellemi atyja a Sátán, aki azért jött, hogy 
öljön, raboljon és pusztítson. Tönkre akarja tenni teljesen Krisztus gyülekezetét az Úr 
visszajövetele elıtt. Úgy tőnik, hogy a hívık a test vágyainak engedve nem veszik 
észre a gonosz becsapását. Az Úr visszajövetele elıtti idıkben a legfontosabb dolga 
lenne minden hívınek, hogy a ’fehér ruháján’ munkálkodjon, ami ’a szentek igazságos 
cselekedete’, hogy okos szőzként, jó reménységgel mehessen a Vılegény elé.   
 
Jézus gyızelemre hívott el minket. A Jelenések könyvében arra szólítja fel a 
gyülekezeteket, hogy térjenek meg, mert azt akarja, hogy gyıztesek legyenek. 
 
Az Úr adjon nekünk bátorságot és valódi szeretetet a hamis szeretettel szemben, hogy 
meg tudjuk vívni ezt a harcot. Meg kell térni, mindenkinek. Nincs más megoldás. A 
megtérést semmi sem helyettesíti. 
 
Rólad és rólam van szó! Rólunk van szó! 
 
Az Úr legyen kegyelmes hozzánk. 
 
Ámen. 
 

 
Az „Élik” cselekedete elıhívja a „Sámueleket” 

 
 
Az Igében vannak szellemi törvények, amik jól megfigyelhetık. Ebbıl felismerhetjük, 
hogy hasonló esetekben mi Isten akarta. Látjuk azt, hogy Isten ítéletét mindig elıhívja, 
amikor „a bőn teljességre jut”; mert İ szent, igaz és kötelessége megítélnie a bőnt. 
 
Hogyan jut teljességre a bőn? Ezt az állapotot fejezik ki az Igében a következı 
kifejezések: 
 

- amikor az „emberek gondolata már szüntelenül csak gonosz”,  
- „elhatalmasodik a bőn a földön”, sıt az Isten népe között az egyházban is, 
- amikor a „rosszat jónak mondják”, 
- amikor „a bőnt cselekvıkkel egyet is értenek” 
- amikor a vezetık megalkuvásukkal „vétkessé teszik Isten népét.” 

 
Ilyenkor Isten közbelép, beavatkozik. Hogyan lép közbe? Az ı prófétáin keresztül! 
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Isten Igaz Bíró, aki sosem hajt végre ítéletet   
 

- elızetes megvizsgálás,  
- az érintetteknek próféták általi elızetes figyelmeztetése, 
- a bőnbıl való megtérés lehetıségének megadása nélkül. 

 
Ezt látjuk Jónás és Ninive estében is, ahol Isten megkönyörült a bőnös városnak (a 
kihirdetett halálos ítélet ellenére), mert mindannyian (kicsik és nagyok) ıszinte szívbıl 
megtértek.  
 
Látjuk Isten ítéletét Nóé és Sodoma napjaiban is, amire azt mondta Jézus, hogy  „az 
utolsó napok állapota hasonló lesz Nóé és Lót napjaihoz”.  
 
Isten mindig ellentét-párokban mutatja be a jó (az igazság) és a rossz (a hamisság: a 
gonoszság) közötti különbséget, megmagyarázva ezzel az İ állásfoglalását és a 
nekünk adott javaslatát. Egy ilyen ellentmondásos idıszaknak vagyunk tanúi az Éli 
fıpap és Sámuel próféta ellentét-pár bemutatása esetében is. Hiszem, hogy egy 
hasonló idıszakban van ma az egyház is, amit a következı igeszakasz érzékeltet: 
 
„Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekednek egész Izráellel, 
és hogy az asszonyokkal hálnak, kik a gyülekezet sátorának nyílása elıtt szolgálnak.  
Monda azért nékik: Miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz 
cselekedeteiteket mind az egész néptıl. Ne tegyétek fiaim! mert nem jó hír az, melyet 
hallok; vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, 
megítéli az Isten; de ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közbenjáró? 
De nem hallgatnak atyjuk szavára, mert az Úr meg akarta ıket ölni.”  
Sámuel 2:22-24   
 
Amikor Éli fiai Éli tudtával és elnézésével egész Izraelt bőnbe vitték, az Istent 
cselekvésre indította. Isten korábban már figyelmeztette Éli Fıpapot Isten emberét 
küldve hozzá, hogy lehetıséget adjon neki a megtérésre: 
 
„És eljön Isten embere Élihez, és monda néki: …..Miért tapossátok meg az én véres 
áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem e hajlékban? És te többre becsülöd 
fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izráel minden 
áldozatának elejével. Azért így szól az Úr, Izráelnek Istene, jóllehet megmondottam, 
hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én elıttem jár; de most, azt mondja az 
Úr, távol legyen tılem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik 
azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Ímé, napok jönnek, és levágom a te 
karodat és atyád házának karját, hogy ne legyen vén ember a te házadban. És 
meglátod az Isten hajlékának szorongattatását, mind ahelyett, ami jót cselekedett 
volna Izráellel; és nem lesz vén ember a te házadban soha. Mindazonáltal nem fogok 
mindenkit kiirtani oltárom mellıl, te éretted, hogy szemeidet emésszem és lelkedet 
gyötörjem; de egész házad népe férfikorban hal meg.  És az legyen elıtted a jel, ami 
következik két fiadra, Hofnira és Fineásra, hogy egy napon halnak meg mind a 
ketten.”   1 Sámuel 2:27-36   
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Hiszem, hogy van üzenete a mai hívık számára, hogy  
 

- a „Sámuelek” a teljes reménytelenségbıl - meddıségbıl - születnek, 
- „Isten templomában laknak”,  
- akik egy ideig együtt élnek Isten egyházának korrupt fıpapjaival.  

 
Éli azonban a figyelmeztetés ellenére sem változatott életmódján. Ezt követıen Isten a 
kis gyerek Sámuelen keresztül hirdette ki Éli Fıpap és fiai feletti ítéletét. 
 
„….Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen; 
megkezdem és elvégezem.  Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ı házát mind 
örökre, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tették utálatosokká 
magokat az ı fiai, és ı nem akadályozta meg ıket”.     1 Sámuel 3:11.   
 
Isten - Sámuelen keresztül - Éli háza ellen kihirdetett ítéletét a filiszteusok elleni 
harcban teljesítette be: 
 
„Megütköznek azért a Filiszteusok, és megveretett Izráel, és ki-ki az ı sátorába 
menekült; és a vereség oly nagy volt, hogy Izráel közül harmincezer gyalog hullott el. 
És az Isten ládája is elvétetett, és meghal Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás.” 
1Sámuel 4:10-11   
 
Futár vitte a hírt Élinek a veszteségrıl: 
 
„Megfutamodott Izráel a Filiszteusok elıtt, és igen nagy veszteség lett a népben, és a 
te két fiad is meghalt, Hofni és Fineás, és az Isten ládáját is elvették. És midın az 
Isten ládáját említi, hátraesett a székrıl a kapufélhez, és nyakát szegte és meghalt.”    
1 Sámuel 4:17 -18 
 
Isten ládájának elvesztése azt jelentette Izrael számára, hogy Isten jelenléte nem volt 
velük többé és nem volt, aki gyızelemre segíthette volna ıket. Ez az állapot az, amirıl 
a laodiceai gyülekezetnek szóló levél is beszél, amikor Jézus – Isten jelenléte - már a 
gyülekezeten kívül van, és ezt önelégültségükben észre sem veszik.  
 
Hány gyülekezet éli hasonló módon ma az életét? 
 
Sámuel élete egy új korszakot nyitott Izrael életében, és hiszem, hogy egy új korszak 
kezdıdött el az egyházban is a „Sámuelek” megjelenésével. Akkor is így van ez, ha 
sokan ezt nem akarják észrevenni és a figyelmeztetések ellenére sem akarnak 
változtatni életmódjukon. Isten emberei – prófétái - már figyelmeztettek és 
figyelmeztetnek ma is az egész világon, hogy az egyháznak meg kell térnie az 
„Éliéhez” hasonló „cool” (langyos, kényelmes) életmódból, ami a megalkuvás, az 
elnézés, a gyengekezőség, a bőn általános megtőrése (a testies vágyak keresése) Isten 
népe között. Részben már itt vannak és nemsokára még erıteljesebben érzékelhetı 
lesz, hogy Isten elıhívja a „Sámueleket”, akik fiatal koruk, vagy friss keresztyén 
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életük ellenére „szellemi csecsemı” szájukon keresztül mondanak ki Istentıl való 
ítéletek végrehajtását korrupt egyházi vezetık felett. 
 
„A csecsemık és csecsszopók szájával erısítetted meg hatalmadat a te ellenségeid 
miatt, hogy a győlölködıt és bosszúállót elnémítsd.”    Zsolt 8:3   
 
Isten ezeket munkálja ma. Vannak helyek, ahol helyileg már elhangzottak 
figyelmeztetések és vannak, ahol Isten talán már az ítéletét is kihirdette és most 
„rázza” a gyülekezeteket, és a „cséplıszán most keresztülmegy rajtuk” és ez nem az 
ördög munkája, mint sokan gondolják, hanem Isten ítélete. Isten most minden 
gyülekezetet megvizsgál és figyelmeztet, ahogyan azt a hét gyülekezetnek címzett 
levélben látjuk a Jelenések könyvében. Megítélve a gyülekezetek cselekedetét, 
megtérésre szólítja fel ıket. 
 
Ha megtérnek, akkor gyıztesek lesznek, és ha mindvégig kitartanak, akkor dicsıséges 
jutalom vár rájuk. Jézus ilyen jutalmakat készített el a gyızteseknek és 
állhatatosaknak: 
 
„… aki gyız, és aki mindvégig megırzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok 
a pogányokon;”   Jelenések 2:26.   
 
„ Aki gyız, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvébıl, …”   Jelenések 3:5. 
 
„Aki gyız, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem 
jı; és felírom ı reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új 
Jeruzsálemét, amely az égbıl száll alá az én Istenemtıl, és az én új nevemet.”  Jel 3:12   
 
„Aki gyız, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is 
gyıztem és ültem az én Atyámmal az ı királyiszékében.”   Jelenések 3:21   
 
Úgy fussunk, hogy ne lankadjunk meg, hanem kitartással fussuk végig a pályát és 
beérjünk a célba, hogy miénk legyen a gyızteseknek járó korona.  
 
Mindenért Övé legyen a dicsıség. 
 
 

Isten elıre küldött emberei 
 
 
A cím talán kicsit furcsának tőnhet számunkra, de amikor József szájából hangzik ez 
el, akkor sok minden kezd világossá válni: 
 
„Monda azért József az ı atyjafiainak: Jöjjetek közelebb hozzám! És közelebb mennek. 
Akkor monda: Én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok Egyiptomba. És most ne 
bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti 
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megmaradástokért küldött el engem Isten ti elıttetek. Az Isten küldött el engem ti 
elıttetek, hogy mőveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek 
titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten……”   
1 Mózes 45:4-8   
 
József történetét sokan ismerik. (1 Mózes 37.1-45.28) József történetének szellemi 
üzenete már az ószövetségi idıkben Jézus szerepét vetíti elıre, ezért József bizonyos 
értelemben Jézus „elıképének” is tekinthetı. 
 
A lényeg mindkét történetben azonos: a saját testvérei juttatják halálra, hogy késıbb 
megmenthesse ıket a haláltól! 
 
József helyzetébe begondolva magunkat, amikor a saját testvéreink „kútba dobnak”, 
bizonyára nekünk sem az lenne az elsı gondolatunk, hogy ez valójában Isten tervének 
része és ennek így kellett történnie.  Bizonyára eltelt egy idı, amikorra ez József elıtt 
is világossá vált; a kútban semmiképp. Késıbb a Potifár házánál, ahol jó dolga volt 
még mindig nem, majd erkölcsössége miatt éveket kilátástalanul a börtönben töltve 
még mindig nem valószínő. Amikor megfejtette a fáraói álmát és hirtelen magas 
rangra emelkedett (a fáraó jobb keze lett) még mindig rejtve lehetett Isten terve elıtte. 
Amikor azonban Egyiptom egyedülálló gabona tartalékát hozta létre és az egész 
földön éhínség volt, beleértve a testvéreit is, akkor már világossá válhatott elıtte, hogy 
most kezében a lehetıség, hogy megmentse ıket a haláltól. Ebben a helyzetben már 
nem lehetett kétséges József számára, hogy Isten küldte ıt elıre a testvérei 
megmentése érdekében. 
 
Sok ilyen elıre küldött emberrıl olvashatunk a Bibliában. Ilyenek voltak a sorban a mi 
hitbeli ısapánk Ábrahám, majd Mózes, Gedeon, Zorobábel, Ezsdrás, Nehémiás, 
Keresztelı János, Maga Jézus, késıbb Pál apostol vagy a késıbbi századokban Luther 
Márton. A mai idıkben ilyennek látom személy szerint Paul Washert, hogy csak a 
mindenki által ismert embereket említsem.  
 
Az ı történetük több dologban talán eltérı, de a lényeg azonos: 
 
- Valóságos emberi konfliktusok közepette Isten „kiragad” egy-egy embert a 

saját, sokszor a körülötte élık számára kényelmes, de Isten számára nem 
kedves környezetébıl. 

 
- Kiviszi ıket a „pusztába”, ahol a „szívükre beszél”. 

 
- Átmennek - sokszor igen nehéz – próbákon, ami a késıbbi idıszakra való 

felkészítés része. 
 
- Teljesen összetöri ıket és elvégez rajtuk egy jellemformálást, hogy önmaguk 

számára „semmik legyenek”, már semmit sem várjanak maguktól, hanem 
egyedül Istentıl: Isten alázatosságra neveli ıket. 
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- Isten látásokat ad nekik, hogy vele szoros kapcsolatban élve megismerjék Isten 
szívét és gondolkozását. 

 
- Isten idınként hosszú éveken keresztül megváratja ıket, megtanítva ıket a 

mindig cselekedni akaró testi ember számára a legnehezebb dologra: várakozni 
Istenre és az İ idızítésére. 

 
- Aztán amikor már teljesen lemondanak mindenrıl és azt hiszik Isten el is 

felejtette ıket és teljesen alkalmatlanok minden szolgálatra, akkor Isten 
megkeresi ıket és erıvel és hatalommal felkenve szolgálatba állítja ıket. 

 
- Hogy véghezvigyék saját népük megszabadítását Isten terve szerint. 

 
Itt mindenki által ismert „hısök” neveit soroltam fel, és eszünkbe sem jut, hogy 
ilyesmi velünk is megtörténhet, mert sokszor meg sem értjük a hasonló eseményekben 
azt, ami József számára világossá vált. Pedig hasonló esetek sokkal többször 
megtörténnek ma is, mint gondolnánk, csak nyitva kell tartani szellemi szemeinket, 
hogy megértsük Isten akaratát. 
 
Bárki, akit Isten kiragad a világból és a Sátán országából átvisz Isten Királyságába, 
hasonló történésekre számíthat a családtagja és a közvetlen környezete részérıl. Ilyen 
értelemben minden megtért és hívıvé lett ember bizonyos értelemben egy „Isten által 
elıre küldött ember”, akit Isten fel akar használni a környezete „halálból való 
megmentésére”. Kit, ha nem ıt, akit ismer a környezete és kell, hogy az újjászületett 
természete egyeseknek kívánatos, mások számára haragra ingerlı és támadások 
sorozatát kiváltó legyen. Sok hívı megtapasztalja Isten hatalmas szeretetét és 
igazságát és ezt ıszinte – megmentı - szívvel továbbadja környezetének és 
meglepıdve veszi tudomásul, hogy társai „keresztre feszítik” vagy „kútba dobják” ıt. 
Ilyenkor jön az elsı sokk a friss hívık életében, és vannak, akik meg is hátrálnak és 
elmegy a kedvük a további bizonyságtételtıl. De tudd meg, hogy te Isten „elıre 
küldött embere vagy” és a sorsod sem lehet jobb, mint fı példaképünké Jézusé: 
megostoroznak, kigúnyolnak, elutasítanak, kiközösítenek, de mindezt Jézus miatt 
teszik veled. Jaj nekünk, ha nem üldöznek bennünket. Ez a hívık mindennapi normál 
életmódjához tartozik. Jézus megmondta:  
 
„Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd”, mert „nem nagyobb a szolga az ı 
uránál”.    János 15.20.  
 

Ezt jelenti keresztyénnek – krisztusinak – lenni a világban:  
 
„Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felıletek, mert éppen így cselekedtek a 
hamis prófétákkal az ı atyáik”.     Lukács 6:26   
 
Hívıként egy idı után hozzászokunk a világtól elszenvedett támadásokhoz és 
tudomásul vesszük, hogy ez a keresztyén életünk része, amivel együtt kell élni és 
állandó harcban vagyunk a világgal, mert a világ ellenség, aminek fejedelme (ura) a 
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Sátán! Ezt nem szabad elfelejteni sosem a hívıknek, amikor világi, világias dolgokkal 
barátkoznak! Ha nem üldöznek bennünket, akkor ez annak a jele, hogy már túlságosan 
világiak vagyunk (a világhoz hasonlóak), ami nem ingerli a világot, mert megbékél 
egy világias keresztyénséggel, de a keresztyénség igazi – döntésre késztetı - kihívás 
kell, hogy legyen a világ számára, aminek hatására az emberek - látva a hívık krisztusi 
természetét - vagy megtérnek vagy „megölik, megfeszítik” a hívıket. Nincs Istentıl 
eltervezett középút! Az a fajta „középút”, amit a Laodíceai gyülekezetnek írt levélben 
az ige langyosságnak nevez, ahol Jézus már nincs jelen a közösségben, az a gyülekezet 
egy Jézus nélküli vallásos közösséggé válik, amivel Jézus már nem tud közösséget 
vállalni. 
 
Ilyenkor Isten mindig beavatkozik az eseményekbe. Nem tőrheti azt az állapotot, hogy 
egy hiteltelen keresztyénség felmutatásával, Jézus nevében megcsúfolják İt az 
emberek elıtt. Jézus ilyenkor megtérésre szólítja fel az egész gyülekezetet! Vannak 
néhányan, akik élı kapcsolatban vannak az Úrral, és meghallják ezt a 
„gyülekezetben”, de sokan nem. Az ige szerint, akik meghallják ık a „gyıztesek”. Ha 
ık az ige szerint élnek és cselekednek, az egy idı után elviselhetetlen konfliktusok 
forrásává válik a „gyülekezeten” belül. Ilyenkor sok furcsa dolog megtörténhet: régi 
barátok, családtagok egymás ellen fordulása, korábban barátságos testvérek érthetetlen 
viselkedései…..stb. sıt még a „gyızteseket”, mint engedetlen, összeférhetetlen, 
alkalmazkodásra képtelen, szeretetlen, törvénykezı személyeket ki is zárhatják a 
„gyülekezetbıl”. Az ige beszél ilyenekrıl, elıre felkészítve a hívıket az ilyen 
helyzetekre: 
 
„Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekbıl 
kirekesztenek titeket; sıt jön idı, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni 
tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az 
Atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljön az az idı, 
megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek…..”     János 16:1-4  
 
Minden hívı rémálma, ha saját hittestvérei közösítik ki és „dobnak kútba”, „megölve” 
bennük az Istenbe és Isten embereibe vetett bizalmukat és a reményt. Hívık minden 
korban átélnek hasonló helyzeteket, amikor Józsefhez és Mózeshez hasonlóan. „nehéz 
– puszta – idıszakon” kell – sokszor magányosan vagy csak néhány ember 
társaságában – átmenniük.  
 
Ha a Szent Szellem most bizonyságot tesz neked, hogy ilyen helyzeten mentél át, 
akkor tudd meg, hogy ez Isten terve az életedben, mert Isten az, aki „elıre küldött 
téged” a testvéreid késıbbi megmentése érdekében. A testvéreid tudtukon kívül 
betöltötték Isten tervét az életedben és tudatlanul cselekedték veled, amit cselekedtek. 
Ezért mondta Jézus is a kereszten: „… Atyám! bocsásd meg nékik, mert nem tudják, 
mit cselekszenek.” (Lukács) Jézusnak is meg kellett halnia, hogy a halálból feltámadva 
mások Megváltója lehessen. Így neked is át kell menni az ó embered halálán, hogy új 
életed legyen és meg tudj menteni másokat. Az a sok érthetetlen dolog, és sok nehéz 
próba, ami egy „pusztai” idıszakban történik veled, az mind Isten munkája benned. 
Meg kell bocsátanod a testvéreidnek és számőzni minden haragot a szívedbıl a 
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testvéreid iránt, akik halálra adtak téged. Lásd meg ebben Isten akaratát, mert ıket 
felhasználva (megkeményítve) Isten az, aki teljesen össze akar törni téged, hogy ne 
maradjon semmi az óemberedbıl, hogy alázatossá válj, hogy már semmit sem akarj 
saját magadtól tenni, csak egyedül Istentıl. Várj türelmesen akkor is, amikor úgy 
tőnik, hogy nem történik semmi. A nyüzsgı világban élı ember számára ez 
kínkeserves, de a puszta ilyen, egy „ingerszegény” környezet, ahol látszólag semmi 
sem történik. Ez azonban csak a látszat, mert Isten felügyeli mindezekeket és látja a te 
harcaidat (küzdelmeidet, bukásaidat, gyızelmeidet). İ elıtted jár a „pusztában” is!  
 
Ebben a helyzetben legyenek bátorítóak számodra Ézsaiás szavai: 
 
„Ne emlékezzetek a régiekrıl, és az elıbbiekrıl ne gondolkodjatok! Ímé, újat 
cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, 
és a kietlenben folyóvizeket….., hogy választott népemnek inni adjak.”        
Ézsaiás 43:18 -20 
 
Isten elıttünk jár a pusztában is, gondoskodik rólunk és utat készít számunkra, amin 
járnunk kell és ellát táplálékkal is. Ezt látjuk a zsidó népnek az Egyiptomból való 
kihozatala után is a pusztában. Isten mindenrıl gondoskodott nekik a pusztában, de ık 
mégis lázadók, elégedetlenek voltak. Nem bíztak a Mindenhatóban! Isten 
megvizsgálta a szívüket és sokan elpusztultak. A „puszta” a próba, a vizsga helye, ahol 
vagy megbukik valaki (meghal) vagy „gyıztesen”, „érettként” jön ki belıle és a 
nagyobb kihívásokban is bátran helyt fog állni. A zsidó néphez hasonlóan ne 
háborogjunk a „pusztában”, hanem figyeljünk Istenre és bízzunk benne, mert İ jó 
dolgot készít számunkra, csak még nem látjuk. Ha „gyıztesként” jövünk ki a 
pusztából, mint Józsué és Káleb, akkor „Isten elıreküldött embereiként” vezetni tudjuk 
Isten népét abban a harcban, ami beviszi ıket arra a helyre, amit İ készített el az İt 
szeretıknek. 
 
Van ilyen reménységed, kedves Testvérem? 
 
Ábrahámnak a hitbeli ısapánknak a reménységével kell látnunk a dolgokat, hogy az ı 
nyomdokaiban járhassunk. 
 
„Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, 
amint megmondatott: Így lesz a te magod. És hitében erıs lévén, nem gondolt az ı 
már elhalt testére, mintegy százesztendıs lévén, sem Sárának elhalt méhére; az 
Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erıs volt a hitben, 
dicsıséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ı ígért, meg is 
cselekedheti.”    Róma 4:18-21. 
 
Ábrahám hitt a nagy ígéretben, amit Istentıl kapott. İ szellemi ember volt és nem a 
láthatókra nézett, mint ma sok hívı. Beteljesült minden az ígéretekbıl a saját életében 
a látható világban? Nem!!! Sárától egy fia (Izsák) született és késıbb Izsáknak is csak 
két fia (Ézsau és Jákób). Tudjuk azonban, hogy Jákób leszármazottai, akik 
Egyiptomból jöttek ki, már több százezren voltak. Láthatta ezt Ábrahám? Nem.  
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Lehet, hogy a mi ígéreteinknek is csak egy része teljesedik be és válik láthatóvá a saját 
éltünkben, de késıbb (az örökkévalóságban) meg fogjuk látni az életünk és munkánk 
igazi gyümölcseit. 
 
Mi a láthatatlan számára kell, hogy munkálkodjunk és az eredmény a láthatatlan 
világban lesz nyilvánvalóvá. Ami legmegnyugtatóbb számunkra, hogy Isten, aki hő és 
igaz, mindent tud és lát, és amikor elébe fogunk állni az utolsó napon 
„megjutalmazza” azokat, akik „vele jártak”.  
 
Kedves testvérem! Nem hiábavaló a mi munkánk, még akkor sem, ha a látható 
világban sokszor semmi sem látszik belıle!  
 
„Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig 
valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”   2 Korintus 4:18.  
 

Ezt jelenti a hitben való járás, ami teszik Istennek. 
 
A testi ember arra néz, „ami a szeme elıtt van”, de az becsap bennünket, mert azok 
„ideig valók”. A láthatatlan megragadása az, ami az örökkévaló értéket hoz létre, mert 
az állhatatos dolgok megmaradnak az örökkévalóság számára az állhatatlan dolgok 
pedig már itt a világban is Isten megrázó munkája hatására, mint a fövenyre épített ház 
össze fog dılni, és a vége pusztulás lesz. 
 
A láthatatlan (szellemi) világra kell szegezni tekintetünket, hogy Istentıl látásokat 
véve elı tudjuk azt hívni a látható világ számára. Isten bátorítani akar bennünket, ezért 
ha nem is minden, de a láthatatlanból elıhívott munkánk egy része bizonyára látható 
lesz a jelenvaló világban is, ami maradandó gyümölcs lesz, amiben még saját 
szemeinkkel is gyönyörködhetünk, Istennek adva azonban ezért a dicsıséget.  
 
Ez adjon reményt nekünk a próbák közepette, a „pusztában” való járásunkban, mert 
„…aki mindvégig kitart az üdvözül (megmenekül) ”. 
 
 

„Ne legyünk gyerekek 
 
 

hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestıl fogva nevekedjünk 
abban, aki a fej, a Krisztusban;”   Efézus 4:16. 

 
 
Évek telnek el hívı emberek életében és vannak, akik sok év múlva is ugyanott 
tartanak, a „kisded” korban, ahol kezdetben is voltak, míg mások rövid idın belül 
óriási léptekkel haladnak elıre és „utolsókból elsık lesznek”. Mi a titka a gyors hitbeli 
elırehaladásnak? Hogyan tudnak a hívık növekedni és eljutni mielıbb az érett, felnıtt 
korra? Mi Isten akarata és hogyan látja İ ezeket? 
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Az igébıl is látjuk, hogy sok hívı hajlamos hosszú idın keresztül inkább a 
„gyerekkorban” maradni, mintha nem akarnának felnıni, felelısséget vállalni és 
mások felé szolgálni, hanem csak elvárni, hogy mások szolgáljanak feléjük 
(nevettessék, szórakoztassák), „dajkálgassák” ıket. Ezt teszi szóvá a Zsidó levél írója: 
 
„Ez idı szerint (már) tanítóknak kellene lennetek, (ezzel szemben) ismét arra van 
szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdı elemeire tanítson valaki titeket; és 
olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert 
mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az érett-
korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak 
az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.”    Zsidó 5:12.   
 
Isten akarata az, hogy mielıbb érett korra jussunk, hogy „ne legyünk gyermekek, kiket 
ide s tova hány (dobál) a hab és hajt a tanításnak akármi szele az embereknek 
álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által”   Efézus 4.14.  
 
Az igében használt emberi életbıl vett példával élve és a gondolatmenetet folytatva, a 
csecsemıket rövid idı után el kell választani a tejtıl, és szilád eledelhez szoktatva 
ıket, a felnıttekkel együtt szilárd, kemény eledellel kell táplálni ıket. A gyerekek a 
kemény eledellel táplálkozva nınek fel a felnıtt korra. Hogyan lehet eljutni tehát az 
érett korra?  Az érett korúakkal együtt, folyamatosan „kemény eledellel” táplálkozva!  
 
Mit jelent a kemény eledellel való táplálkozás? Jézus így beszél errıl: 
 
„Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és 
meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennybıl szállott alá, hogy ki-ki egyék belıle és 
meg ne haljon. Én vagyok amaz élı kenyér, amely a mennybıl szállott alá; ha valaki 
eszik e kenyérbıl, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, 
amelyet én adok a világ életéért. Tusakodnak azért a zsidók egymás között, mondván: 
Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? Monda azért nékik Jézus: 
Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem 
isszátok az ı vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon….. Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban…. Sokan azért, 
akik hallják ezeket az ı tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki 
hallgathatja ıt?.....Titeket ez megbotránkoztat? …… A szellem az, ami 
megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, 
szellem és élet. …. Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, 
hanemha az én Atyámtól van megadva néki. Ettıl fogva sokan visszavonulnak az 
ı tanítványai közül és nem járnak többé ı vele. Monda azért Jézus a tizenkettınek: 
Vajon ti is el akartok menni? Felel néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök 
életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a 
Krisztus, az élı Istennek Fia.”   János 6.48-69. 
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Másik helyen János apostol a következıt mondja a szellemre és a testre vonatkozóan: 
 
„Ami testtıl született, test az; és ami Szellemtıl született, szellem az.”    János 3:6   
 
Nézzük meg melyek a kemény beszéd jellemzıi és milyen hatást az vált ki a 
hallgatóból? 
 

- a kemény eledel a mennyei kenyérbıl (szellembıl) táplálkozik, ezért annak 
hatása: szellem és élet 
 

- táplálja és megelégíti szomjúhozókat, akik szellemi táplálékra vágynak 
- megerısíti és bátorítja azokat, akik İbenne vannak  
- a szellem által megvizsgálja a szíveket és megítéli gondolatokat 
- döntésre, változtatásra késztet  
- akik nem akarnak változni, kellemetlenül érzik magukat, ezért nem 
szívesen hallgatják: sokan meg sem értik, háborognak ellene, mert ingerli 
ıket (folyamatos kemény tanítás esetén sokan inkább elmennek) 
 

- ezzel szemben a tejnek itala (a mesék, könnyed szórakoztató prédikáció) a 
testet táplálja, amit sokan szeretnek,  
 

- akik viszont szellemi táplálékra vágynak, mert szellemi emberek, ık 
egy idı után „kiszáradnak és haldokolnak” 
- ezért szellemi és örök életük megtartása érdekében máshol keresnek „új 
legelıt”, ahol táplálékra lelnek és megelégednek  

 
Látjuk tehát, hogy mind a kemény, mind pedig a könnyő eledelnek szétválasztó 
hatása van. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy kik mennek el a gyülekezetbıl, 
hogy Jézus a gyülekezetben marad-e vagy İ is megy az eltávozókkal. 

 
A kemény beszédre tehát mindenképpen szükség van, mert az növeli fel a hívıket az 
érett korra. Látjuk azonban azt is, hogy sokan nem szívesen hallgatják azt, mert az 
kihívást intéz feléjük, megítélve gyerekes dolgaikat, testies, vallásos életüket. Sokan 
nem hajlandók nagyobb odaszánást tanúsítani, valóban halálba adni óemberüket, 
hanem megmaradnak a testiesség szintjén. İk azok, akik elfordulnak a kemény 
tanítástól, és Isten ítéletképpen egy tévelygı szellemet küld rájuk, hogy akkor 
higgyenek a hamisságnak. Az ilyen emberek azok, akiknek „viszket a fülük” és hamis 
tanítókat keresnek maguknak, akik azt mondják nekik, amit szívesen hallgatnak: az ige 
szerint ugyanis azok a hamis tanítók, akik azt mondják, amit az emberek hallani 
szeretnek. Ezek azonban csak jónak látszó féligazságok, azaz hamisságok. 
 
Látjuk ebbıl az igeszakaszból azt is, hogy a kemény beszéd egy „rosta”, egy próba a 
hívık sokasága számára, ami – SZÉTVÁLASZTJA - a hívıket és csak azok a kevesek 
tudnak tovább haladni elıre az igazság „keskeny” útján, akik valóban az Övéi. Akik 
valóban elhitték, valóban megértették, hogy Krisztusnál az örök élet beszéde van és 
vele akarnak táplálkozni minden nap, mert az életük Krisztus. Azok tudnak eljutni az 
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érett korra, akik taníthatók, mert akarnak Istennek engedelmeskedni és ennek 
érdekében készek a változásra.  
 
Nincs más megoldás! Vállalni kell a megmérettetést, a „megrázást”, ami azzal a 
veszéllyel jár, hogy sokan „könnyőnek fognak találtatni” és „kihullnak a rostán”. Ha 
az örök életre akarunk eljutni és eljuttatni az embereket, akkor nincs más mód, 
növekednünk kell, érett-korúvá kell válni és ahhoz kemény eledellel kell táplálkozni. 
 

Úgy tőnik ma, hogy sok vezetı és gyülekezet a könnyő utat választja, ami a „széles 
út”, ami arról ismerhetı meg, hogy a rajta járók „mondják, de nem cselekszik az Atya 
akaratát” (Máté 7). İk azok, akik számára Isten „csak” szeretet, aki mindent elnéz, 
még a bőnt is, aki kegyelmes, és ezzel együtt az igazság helyett hamisságban járnak. 
 
„Mert lesz idı, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját 
kívánságaik szerint győjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; és az 
igazságtól elfordítják az ı fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”   2 Tim 4:3-4.   
 
Igen, az Ige mondja, hogy „Az Isten szeretet és aki a szeretetben marad, az Istenben 
marad, és az Isten is ı benne.” (1 János 4:16). A Nagy parancsolat is a szeretetrıl 
szól: „szeretni Istent és szeretni embertársunkat” (Máté 22.37-39.)  
 
Jézus is arról beszél, hogy  
 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”   János 13:34-35   
 
Az ige elvárása, hogy „minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”   1 Kor. 16.14. 
 
Az Isten szerint való szeretet a hívı nélkülözhetetlen és egyetlen, megkülönböztetı 
jele. Nem nélkülözhetjük az Isten szerint való valódi, hamisítatlan szeretetet. Jézus 
azonban azt is mondta, hogy „én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet 
az Atyához csakis én általam.”   János 14.6. 
 
Vegyük észre, hogy Jézus az igazsággal is (!) azonosítja magát. Ebbıl az is látszik, 
hogy nem lehet az Atyához, és (örök) életre jutni a Krisztusban, az igazságban 
való járás nélkül! Tudjuk azt is, hogy az igazság szószólói minden korban a próféták 
voltak, akiket Isten példaként állít elénk. İk Isten kedves emberei voltak és az igazság 
hirdetése miatt sokszor életükkel fizettek. Szükség van szeretetre, de szükség van az 
igazságban való járásra is. Tudjuk, hogy lehet az igazságot nyersen, szeretet és 
bölcsesség nélkül is közvetíteni. Ilyenkor a közlés nem Isten szerint való módja miatt 
az emberek – jogosan – elutasíthatják az igazságot is. Mondhatjuk úgy, hogy nem 
hiteles az igazság - nem igazság az igazság - szeretet nélkül, mert mindkettı Isten 
lényeges természetét képezi. Ez azonban fordítva is igaz: nem hiteles a szeretet - nem 
szeretet a szeretet - igazság nélkül! 
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Látjuk tehát, hogy az igazság és a szeretet egymástól elválaszthatatlanok, mert 
mindkettı Isten természetének lényeges része, tulajdonsága. Az ige szerint Isten 
természetének ez a két fontos jellemzıje – az igazság és a szeretet – együttes jelenléte 
biztosítja a hitben való növekedést. Errıl ír Pál apostol az efézusiaknak írt levelében: 
 
„az igazságot követvén szeretetben, mindenestıl fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, 
a Krisztusban;”   Efézus 4:16.   
 

Az érett-korúságra, a felnıtt-korúságra való eljutáshoz elengedhetetlenül szükséges 
tehát, hogy az igazságot kövessük, de szeretetben. Ez a növekedés útja! 
 
Vigyázzunk! Ha valami lágy, érzelmi szeretetet próbálunk gyakorolni Isten nevében, 
de Isten igazságának mellızésével, az nem az un. agape, hanem egy hamis szeretet. 
Isten nem adja a nevét és a hatalmát olyasmihez, amihez nincs köze. Ha egy 
hamisságnak akarjuk a hívıt megnyerni Isten nevében, egy hamis szeretetet 
gyakorolva, akkor valójában varázslást követünk el, ami gonosz dolog Isten elıtt.  
 
Sok ige figyelmeztet bennünket az utolsó idık nagy veszélyére, ami a hitetés, a 
megtévesztés. „Sok hamis próféta fog jönni, akik sokakat elhitetnek”   Máté 24.11. 
 
Vegyük észre! Kinek érdeke az, hogy sok hívı a kiskorúságban maradjon és ne jusson 
el soha az érett korra, hogy ne alakuljon ki a megkülönböztetési képessége, és ne 
tudjon különbséget tenni jó és rossz között? Mi lesz annak a következménye, hogy 
nem fognak rendelkezni megkülönböztetı képességgel? Igen, könnyen 
megtéveszthetık lesznek!  Igen, ez a Sátán érdeke! A kiskorú - „viszketı fülő” - hívık 
alkotják a sok hamis próféta áldozatainak nagy táborát.  
 
Sok kiskorú hívı most „élet-veszélyben” van! Egy mód van a megmenekülésre: az 
igazság szeretete és az igazságban való növekedéssel eljutni mielıbb az érett 
korra, hogy gyakorlott érzékkel tudjon mindenki különbséget tenni igaz és hamis 
között. Az Úr akarata az, hogy minden hívı eljusson az érett korra, hogy akiben 
az Úr elkezdte a jó munkát, be is tudja fejezni azt, mert csak az fog tudni 
megmenekülni. 
 
„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ık megelégíttetnek.    
Máté 5:6.  
 
Kik lesznek azok, akik meg fogják elégíteni ıket?  
 
Világosan kell látnunk a fentiek alapján, hogy valójában csak azok szolgálnak 
Krisztusnak, akik az igazságra szomjúhozókat megelégítik, akik továbbra is 
kiskorúságban tartják a hívık széles tömegét, azok valójában az ellenség, a Sátán 
szolgálatában állnak. Nincs középút! Csak „keskeny út” van, ami az örök életre vezet 
és „széles út”, amin sok testies hívı jár, ami a kárhozatra vezet.  
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Kik lesznek azok, akik Krisztushoz hasonlóan vállalják az igazság megalkuvásmentes 
hirdetését? Kik lesznek azok, akik készek lemondani a sokaság látványáról, az 
embereknek való tetszésrıl, a népszerőségrıl? Kik lesznek azok, akik készek vállalni 
nagy létszámú gyülekezetük „megrostálását”, hogy sokan otthagyják ıket a 
megalkuvásmentes, tiszta igazság hirdetése miatt? „Aki embereknek akar tetszeni az 
Isten szolgája nem lehet”. A kemény beszéd miatt sokan el fogják hagyni ıket, mert 
„nem nagyobb a szolga az İ Uránál”, mert vannak ma is, akik „a tiszta tudományt el 
nem viselhetik, és az igazságtól elfordítják a fülüket”.  
 
Jézus nem félt a kemény eledel kiadásától! Ha valóban İt akarjuk követni, akkor 
nekünk sem kell félni tıle! Bátorítson bennünket, hogy „a mi pillanatnyi könnyő 
szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsıséget szerez nékünk, mivelhogy nem a 
láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a 
láthatatlanok pedig örökkévalók.”    2 Kor 4:17-18. 
 

 

Élet a „gyülekezeten” kívül 
 

 
Ma is jól emlékszem rá, hogy a mőszaki tanulmányaim során több mint negyven évvel 
ezelıtt - a rácsos szerkezető hidak tervezése kapcsán - a professzor a következıt 
mondta:  
 
„Tudják fiúk, ha a híd súlypontja a hídon kívülre esne, akkor a vonatnak a híd mellett 
kellene közlekedni!” 
 
Ez elég humorosan hangzik, valószínőleg ezért is maradt meg az emlékezetemben. Az 
elmúlt két évben - az intézményes gyülekezetbıl való kijövetelünket követıen – 
sokszor eszembe jutott ez a mondás: „Lehet, hogy mi most a híd mellett haladunk?” 
 
A gyülekezet az Ige szerint a hívıknek olyan közössége, akik Jézus köré gyülekeznek. 
Mondhatjuk úgy is, hogy a gyülekezet esetében Jézus a középpont, a „súlypont”! 
Általában ez így is van, de mi van akkor, ha ez az egyensúly felborul és a „súlypont a 
gyülekezeten kívülre kerül”? 
 
Az Ige a Jelenések könyve 2. fejezetében hét gyülekezetrıl beszél, ahol János apostol 
az Egyház állapotáról prófétál. Ennek egy része már beteljesedett, de másik része 
beteljesedésre vár. Megdöbbentı, hogy az Egyház egészét reprezentáló hét 
gyülekezetbıl Jézus hat gyülekezet állapotát nem tartja megfelelınek és gyülekezetek 
teljességét megtérésre szólítja fel. A gyızteseknek járó koronát – a megtérésre 
felszólított gyülekezetekben - csak azoknak a személyeknek ígéri, akik megtérnek. 
Ebbıl láthatjuk, hogy most elsısorban nem annak az ideje van, hogy a világ 
megtérését szorgalmazzák a gyülekezetek, mert ahhoz elıbb az Egyháznak kellene 
megtérni, saját magát megmenteni.  
 
Az említett próféciában talán a legmegdöbbentıbb - a sorban az utolsóként említett -
Laodíceai gyülekezet állapota, ami sok gyülekezet állapotát tekintve a Jézus 
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visszajövetelét megelızı idıszakot jellemzi, és ez sok gyülekezet számára 
elgondolkoztató kell, hogy legyen ma. Ha valaki úgy gondolja, hogy rájuk inkább a 
másik öt gyülekezet jellemzıje jobban ráillik, a megoldás akkor is ugyanaz, mint a 
Laodíceai gyülekezet estében: meg kell térni! Jézus a Laodíceai gyülekezet állapotát 
úgy látja, hogy ık ugyan teljes mértékben meg vannak elégedve magukkal és a 
gyülekezetük állapotával és nagyon jól érzik magukat, csak éppen Jézus az, aki az 
ajtón kívülrıl kopogtat.  
 
„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. 
Ímé az ajtó elıtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ı én velem. Aki gyız, megadom annak, 
hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is gyıztem és ültem az én 
Atyámmal az ı királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a 
gyülekezeteknek.”    Jelenések 3:19-22   
 
Az egész gyülekezetet megtérésre szólítja fel Jézus és gyızelmet csak azoknak a 
személyeknek ígér, akik megtérnek: gyıznek. 
 
Figyelemre méltó az is, amit a János evangéliumban olvashatunk, amikor az Ige arról 
beszél, hogy a „gyülekezetekbıl kirekesztenek titeket”:  
 
„Ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekbıl 
kirekesztenek titeket; sıt jön idı, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni 
tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az 
Atyát, sem engem.”     János 16:1-3 
 
A korintusi gyülekezetnek írt levélben Pál apostol a következıkrıl beszél: 
 
„Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket. Ne legyetek 
hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? 
vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak 
Béliállal? vagy mi köze hívınek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának 
bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: 
Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ık én népem lesznek. 
Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és 
tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, 
és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” 2 Kor. 6:13-18 
 
 
Itt egy olyan állapotról beszél az Ige, amikor Jézus (az Atya) már felszólítja az övéit, 
hogy ne vállaljanak közösséget a gyülekezetben Isten természetével össze nem illı 
dolgokkal és szakadjanak el tılük, menjenek ki közülük és İ magához fogadja ıket és 
Atyjuk lesz nekik. 
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Itt kanyarodhatunk vissza a bevezetıben említett kis történethez, hogy elıáll egy olyan 
furcsa állapot, amikor  
 

- lesz egy közösség, amely „gyülekezetnek” nevezi magát és éli a maga 
mindennapi életét és meg lesz gyızıdve, hogy Jézus közöttük van és Isten-
tiszteletet cselekszik,  

 
- amikor kirekeszti maga közül azokat, akik az Övéi, és így ık a gyülekezeten 

kívülre kerülnek. Az Atya - Jézus – azonban megígéri nekik, hogy nem kell 
félniük, mert „magához fogja fogadni İket” - velük lesz. Tehát, ha 
kimennek, valójában ık lesznek az igazi gyülekezet!  

 
Ebben az esetben tehát az igazi hívık már a „gyülekezeten” kívül vannak és a 
középpontban lévı Jézus körül gyülekeznek, aki velük lesz. Az igazi gyülekezet tehát 
már a névleges „gyülekezeten” kívül mőködik és ez az eset az, amikor viccesen szólva 
„a vonat már a híd mellett közlekedik”. Ha a gyülekezeti élet „súlypontja” 
(középpontja) Jézus a „gyülekezeten” kívülre kerül, akkor a valódi gyülekezeti életet is 
a „gyülekezeten” kívül kell megélni. 
 
A világ ma óriási erıvel nyomul be a gyülekezetekbe és a pásztorok egzisztenciális 
okok, hírnév vagy félelem miatt sokszor megalkudnak dolgokkal és nem mernek 
határozottan fellépni a bőn ellen - a szentség mellett - , attól való félelmükben, hogy 
sokan elmennek. Pedig ez nem lehet alternatíva kérdése, mert az Úr parancsa az, hogy 
„szentek legyetek”, mert Én (is) szent vagyok! Ha a gyülekezet megalkuszik és 
megtőri a bőnt maga között csak idı kérdése, hogy „egy kicsiny kovász az egész 
tésztát megkelessze”. Látnunk kell azt is, hogy ha a bőnt nem szorítja ki a gyülekezet, 
akkor a bőn fogja kiszorítani a szentséget, mert a kettı nem keveredhet egymással! 
 
Ma már sok gyülekezet befogadja a sorai közé az Ige szerint – paráznaságnak 
minısülı - együtt élı párokat, az elvált és újraházasodott – az Ige szerint 
házasságtörésben élı – párokat, sıt esetenként a vezetık, akiknek példaképeknek 
kellene lenni, maguk is ilyen bőnben élnek és ezért másokat is fenntartás nélkül 
befogadnak és megáldanak. Ma már egyre többet hallunk róla, hogy külföldön terjed 
azoknak a gyülekezeteknek a száma, akik a homoszexuálisokat is befogadják, sıt 
pásztorrá, püspökké is „felszentelik” ıket. Ma ezért sok igazi hívı „gyötrıdik 
lelkében, mint Lót Sodomában”. Jézus megmondta, hogy a visszajövetele elıtti állapot 
hasonló lesz Noé és Lót napjaihoz. Lótot is angyaloknak kellett kirángatnia 
Sodomából, hogy Isten megmentse ıt és végre tudja hajtani az ítéletet Sodomán. Ma 
Lóthoz hasonlóan sok igaz hívı gyötrıdik azon, hogy mit tegyen, mert a Vádló 
szüntelenül szakadással vádolja ıket, hogy „ne hagyd el a gyülekezetedet”. Ez az Ige 
azonban – a szövegkörnyezetét vizsgálva – arról szól, hogy valaki ne menjen vissza a 
világba. A mi esetünkben pedig már arról van szó, hogy ki kell jönni abból a 
„gyülekezetbıl”, ahol a világ már benn van, mert a gyülekezet a világból kihívottak 
közössége. 
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Ma sokan tekintenek a híres Mega-gyülekezetekre és 8-10 fıs hívı közösséget csak 
„imacsoportnak”, „házi csoportnak”, „fiókgyülekezetnek” vagy „leánygyülekezetnek” 
neveznek. Ki találta ki ezeket? Ilyenekrıl sehol sincs szó az Igében! Kis és nagy 
gyülekezeteket emlegetnek a hívık, az Ige azonban sehol sem említi a gyülekezetek 
létszámát, és nem beszél kis – és nagy gyülekezetekrıl sem! Nem a létszám a fontos, 
hanem az igazságban és a szentségben járás, és hogy az Úr a hívık között legyen. A 
gyülekezet – a világból való kihívását és elválasztottságát tekintve – alapvetıen és 
egyértelmően egy minıségi és egyáltalán nem mennyiségi kategória! Az Ige 
egyértelmően beszél viszont arról, hogy mennyi az a minimális létszám, amikor már 
erıteljes hívı közösségi életet lehet megélni: 
 
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit 
megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét, mondom néktek, hogy ha 
ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felıl, amit csak kérnek, 
megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek 
az én nevemben, ott vagyok közöttük”.    Máté 18:18-20   
 
A menny kötésének és - oldásának hatalmával már két, három hívı össze tud jönni és 
az Atya megadja a kéréseiket, ha mindenben egy akaraton vannak! Sokan ismerik ezt 
az Igét, de leértékelik fontosságát, pedig ez az erıteljes közösségi élet alapja, ami már 
önmagában is életképes és hordozza egy nagyobb létszámú közösség minden 
tulajdonságát: ez a „plánta”. Pál apostol a missziós útja során új gyülekezeteket 
„plántált”, amik utána mások munkája során növekedtek tovább. 
 
Sok „lelkében gyötrıdı” hívı félelemben van, hogy mi lesz, ha „kimegy a 
gyülekezetbıl”. Ha a világ már visszafordíthatatlanul benn van a „gyülekezetben”, az 
Úr szól, hogy ki kell menni. Az „Úr a távozókkal együtt megy” és „közöttük lakik”. 
Nem egy nagy létszámú, gyülekezetnek nevezett közösség az, ami biztonságot ad a 
hívıknek (fıleg, ha az Úr már nincs is ott), hanem az, ha az Úr velük van. Ebben az 
esetben, ha csak ketten, vagy hárman jönnek is össze az İ nevében – még ha saját 
lakásukon - , ahogy az elsı gyülekezetek életében is látjuk, Isten megáldja ıket. Kell 
nekünk nagyobb áldás annál, hogy az Úr velünk van, amiben az elsı gyülekezetek is 
részesültek? 
 
Ma sok „újszövetségi gyülekezetben” jellemzı módon még mindig sok Ószövetségi 
elem található. Az Ószövetségi „gyülekezetet” négy dolog jellemezte: 
 

- Templom – mondhatnánk állandó helyen lévı épület (gyülekezeti ház), ahol 
a hívık egymással és az Úrral találkoznak, 

 
- A néptıl (laikusoktól) különválasztott – „felszentelt” papság, 

 
- A Templom – az Imaház és a papok (fizetett szolgálók) fenntartására 

szolgáló Tized, és az 
 

- Isten népének tett ígéretek. 
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Az ezekben való gondolkozás és az ezekhez való ragaszkodás sok embert megköt ma, 
de ne felejtsük el, hogy az Újszövetségben ezek már nem érvényesek, mert 
 

- MI MAGUNK vagyunk a TEMPLOM – az Úr belénk költözött a Szent 
Szellem által és Jézus közénk jön, ott ahol éppen összegyőlünk (errıl 
beszélgetett Jézus a samáriai asszonnyal és az már attól fogva érvényes 
volt), 

 
- Minden hívı királyi pap, papi szolgálata van, amit sajnos a hívık nehezen 

akarnak felvállalni 
 

- A hívık bıvölködése mások szükségét kell, hogy szolgálja (a 2 Kor. 8.13 
szerint, ami sokszor jóval több, mint a tized). 

 
Ha az Úr velünk van, ki lehet ellenünk, hiszen tudjuk, hogy „erısebb az, AKI bennünk 
van, mint az, aki a világban van”. Vannak saját házaink? Igen! Mitıl félünk? Mi 
Ábrahám hitének örökösei vagyunk!  
 
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 
hogy ı létezik és megjutalmazza azokat, akik ıt keresik. Hit által engedelmeskedett 
Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendı vala, és 
kimegy, nem tudván, hová megy.”  Zsidó 11:6-8   
 
Ábrahám Mezopotámiában otthagyta a megszokott, kényelmes környezetét, tágabb 
értelemben vett családját és (feleségével, Sárával és unokaöccsével Lóttal: összesen 
hárman) „kimentek a szülıföldjükrıl”, hogy az ígéret helyére – Kánaán földjére – 
menjenek.  Ígérete volt egy örökségre, jóllehet valójában „nem tudta, hová megy”. 
 
Jézus fel akarja építeni az İ egyházát (ezt senkinek nem engedi át) és a 
Menyasszonynak fel kell készítenie magát a Vılegény fogadására. 
 
Ezt okos szüzek módjára kell tenni, felkészülve olajjal és lámpással, a megfelelı 
idıben kivonulva a Vılegény elé. Az Úr visszajövetele elıtt, az Övéinek idıben el kell 
kezdeni a felkészülést, hogy bolond szüzek módjára le ne késsék az Úrral való 
találkozást. Ha valaki nem akarja lekésni az Úrral való találkozót, akkor azoknak az 
okos szüzek példáját kell követni, nem törıdve a bolondok hiányosságaival, hogy 
amiatt késsék le az Úrral való találkozást. Ez nem önzés részükrıl, hanem örök élet 
kérdése! Ha megpróbálnának a bolondokon segíteni, mindannyian elvesznének! 
 
Úgy tőnik, hogy szaporodnak az utolsó idık figyelmeztetı jelei. Az Úr „az ajtó elıtt 
áll” – jön vissza - , ahogyan a Laodiceai gyülekezetnek is írta. Nincs tehát idı a 
késlekedésre. 
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A Jézust visszaváró és a Vılegénnyel való találkozásra készülı Menyasszony nem a 
ma „gyülekezetnek” nevezett szervezetek összessége lesz, akkor sem, ha valakik 
valamikor elmondták a befogadó imát, vagy az ajándékok is mőködnek náluk és 
szolgálnak, hanem minden gyülekezetbıl csak azok a személyek, akik mindvégig 
kitartanak; hallják az Úr hangját és engedelmeskednek Neki: ık a gyıztesek! 
 
Az okos szüzek csapata a gyıztesek csapata!  
 
Egyetlen gyülekezetet dicsér csupán meg az Úr a Jelenések könyvében, akiket nem 
szólít fel megtérésre, sıt már jelen állapotukban is gyızteseknek nevezi ıket és ez a 
Filedalfiai gyülekezet. Nekik az Úr, mint SZENT és IGAZ mutatkozik be. Figyelemre 
méltó, hogy ezt a gyıztes gyülekezetet a következık jellemzik: 
 
 - nem a nagy erı (mert kevés ereje van), hanem  

- a testvéri szeretet (filadelfia), 
- az igazságban és szentségben való járás, 
- az Úr nevének megdicsıítése (és nem a cselekedettekkel való megtagadása), 
- és az Úrnak való engedelmesség. 

 
Mit szól hozzánk az Úr? Halljuk a hangját? Engedelmesek vagyunk Neki? 
 
Gyıztesek vagyunk? Ez a kérdés ma. Ne legyünk balgatagok, hanem okosak! 

 
 

Természetes gyülekezet 
 

 
Az elmúlt több mint tíz év során megtapasztaltuk az un. „intézményes gyülekezet” 
áldásait és ezzel együtt a felekezeti típusú szervezıdésbıl származó korlátokat is. Ezt 
követıen a több mint egy év „természetes gyülekezeti” tapasztalat alatt sok olyan 
felismerésre jutottunk az Igébıl, amik eddig rejtve maradtak elıttünk és a közösségi 
élet olyan mély megélésére jutottunk el, ami korábban lehetetlen volt számunkra. 
Megtapasztaltuk egyrészt a közösségi életnek azt a szabadságát, amit a felekezeti 
kötöttség hiánya tett lehetıvé, és érzékelhetıvé váltak az „intézményes gyülekezeti” 
közösség megélésének korlátai is. Az alábbiakban néhány gondolattal – 
messzemenıen nem a teljesség igényével – érzékeltetni szeretném azokat a 
tapasztalatokat, amiket a „természetes összegyülekezések” során szereztünk.    
 
Miért jönnek létre és kikbıl alakulnak ezek a gyülekezetek? 
 
Sok írás jelenik meg manapság, amik errıl a témáról szólnak. Organikus, egyszerő, 
természetes vagy házi gyülekezetek címszó alatt, de alapvetıen ugyanarról van szó.  
 
Sajnos általánossá vált az intézményes gyülekezetek körében egy mennyiségi 
szemlélet és ennek érdekében különbözı korszerő, világi - média és marketing - 
módszerek felhasználása és a világhoz sok tekintetben való alkalmazkodás, amikkel 
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könnyebb „átmenetet” igyekeznek biztosítani a világban élı embereknek a 
gyülekezetbe való bejutásához. Ez a keresztyén normák egyértelmő leértékelését 
jelenti, nagy tömegő passzív, felületes keresztyénséget eredményezve. Ezért ezek a 
közösségek önmagukban, alapvetıen nem tudják azt a krisztusi - minıségi szintet - 
biztosítani, amit az igazi keresztyénség jelent. Ez csak kisebb – családias - 
közösségekben érhetı el, valódi tanítvánnyá válás által. Ezért az utóbbi években egyre 
több olyan hívı hagyta el az un. „intézményes gyülekezeteket”, akik valódi - minıségi 
- keresztyén életre vágynak, amit kisebb közösségekben un. „Házi gyülekezetekben” 
igyekeznek megélni. Ez egy elég erıs elválasztódást eredményez a két „gyülekezeti 
tábor” („intézményes gyülekezetek” és a „gyülekezeten kívüliek”) között, akik a hívı 
élet megközelítése és a keresztyénségrıl alkotott eltérı nézeteik miatt egyébként sem 
igazán értik és sajnos sokszor nem is akarják megérteni egymást. A „gyülekezeten 
kívüliek” a helyzetüket sokszor egy szükséghelyzetként - kis közösségekben - élik 
meg, de ugyanakkor látjuk azt is, hogy Kínában és Indiában óriási méretekben 
terjednek a „Házi gyülekezetek”, ahol az üldözések miatt nem is lenne lehetıség 
nyilvános összejövetelekre. Ennek ellenére a házaknál lévı összegyülekezések óriási 
növekedést eredményeznek a házi közösségek folyamatos megsokszorozódása által. 
Ez sok dologra ráirányítja ma a figyelmet és elgondolkozásra késztet. A házi 
gyülekezeti körben a gyülekezetnövekedést nem az intézményes gyülekezeteknél 
elterjedt módon – hívni kell az embereket a gyülekezetbe – értelmezik, hanem újabb és 
újabb házi gyülekezetek plántálásának eredményeként, megtöbbszörözıdéssel. Ebbıl 
is látszik, hogy ez egy teljesen más út, mint, amit korábban mindannyian 
megszoktunk. Az egész világon kialakult egy „Házi gyülekezet mozgalom”, ami egy 
érdekes, szokatlan színfolt a gyülekezeti palettán, kényszerőségbıl elkülönülve a 
sajnos sokszor eléggé elvilágiasodott - a szentség tekintetében nagy engedményeket 
tett – intézményes, esetenként „mega” gyülekezetektıl. 
 
Ezzel együtt, de ettıl függetlenül is - keresve a biblikus gyülekezet képét és mőködési 
módját - az utóbbi idıben egyre többen fordultak az elsı keresztyén generáció 
gyülekezetének kutatásához, a biblikus gyülekezeti formák és mőködési módok újra 
felfedezéséhez. Errıl szól Derek Prince „Isten gyülekezetének újrafelfedezése” és 
Frank Viola „A gyülekezet újragondolása” két, közelmúltban magyarul is megjelent 
legfrissebb könyve. 
 
Ezekbıl – és fıként az Ige alapján - világossá válik számunkra, hogy a gyülekezet 
mőködési kereteit egy település (város) és a házak határozzák meg. Az Igében a 
gyülekezet fogalmához minden esetben egy-egy város neve kapcsolódik (a 
gyülekezeteknek nincs címkével ellátott neve) és az egy városban lévı újjászületett 
hívık egybe-gyülekezése alkot egy biblikus gyülekezetet, ami összegyülekezik 
házanként is.  
 
Mindezzel együtt látnunk kell az Igébıl az Apostolok cselekedetei és a különbözı 
városokban lévı gyülekezeteknek címzett levelek alapján, hogy mindig egy város 
(Jeruzsálem, Antiokhia, Efézus, Korinthus, Filippi stb.) voltak a gyülekezet egybe-
gyülekezésének a határai, ahol a hívık egységét fel tudták mutatni a világ felé. A 
nagy városi gyülekezetek által kiformált városi egységben a házak nem, mint egy 
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zárt, önálló „Házi gyülekezet” jelentek meg, hanem a nagy (városi), egységet 
alkotó gyülekezet (teljes egybegyülekezés) kisebb közösségeiként, akik naponta 
házanként is összegyülekeztek. A keresztyénség elsı évszázadában, amirıl az 
Apostolok cselekedeti szólnak, növekedett a gyülekezet a legdinamikusabban. Nem 
volt állandó üldözés, nem voltak speciális összegyülekezési helyek, hanem 
nyilvánosan (Salamon tornáca, folyóparton…) és házaknál jöttek össze. Ma sokszor a 
gyülekezet fogalma és a mőködési gyakorlat épületekhez kötıdik, ami közelebb áll az 
ószövetségi gyakorlathoz. Az Új-szövetség alapján tudjuk, hogy Isten nem „kıbıl 
csinált templomokban lakik”, hanem „élı kövekbıl” (emberekbıl) álló templomban, 
ahol mi magunk is a Szent Szellem temploma vagyunk. Észre kell venni, hogy az elsı 
generáció egyháza egy természetes körülmények között mőködı egyház volt. Maga 
Jézus is arra mutatott példát nekünk, hogy szakított az akkori hagyományokkal. 
Szolgált ugyan néhányszor templomban is (Jeruzsálem, Kapernaum), de sokszor 
bement a házakba (Márta és Mária, Lévi vámszedı ….) és nyílt téren (Siloám tava, 
utcák, Gadarénusok földje, Olajfák hegye, Jákób kútja) élte a mindennapi természetes 
életét a tanítványokkal. Ha ide akarunk mi is „visszamenni”, aminek szükségességét 
egyre többen látják ma, akkor egy természetes, hétköznapi, családias hívı életben kell 
gondolkoznunk és a mi szolgálatunk is hasonló helyeken kell, hogy történjen.  
 
Alapvetıen nincs tehát szükségünk állandó, speciális épületekre, mert használhatjuk a 
hívı családok házait és nagy egybegyülekezésekhez - jó idıjárás esetén - a nyílt nagy 
tereket, parkokat, valamint hidegebb idıszakokban bérelhetünk színháztermeket, 
stadionokat és oktatási intézményeket, mint ahogyan Pál Athénben az Aeropagoson 
szolgált és Efézusban a Tirannus iskoláját vette igénybe…., de a bázis akkor is a hívı 
házak voltak: Gájus háza, Lídia háza, Priszcilla háza, Krispos háza stb., amik  
 

- az adott városban elindult gyülekezetplántálás eredményei, 
- a további evangélizáció és többszörözıdés kiinduló pontjai,  
- valamint az apostolok késıbbi missziós útjainak állomáshelyei voltak. 

 
Ebbıl a szempontból a mai un. „Házi gyülekezetek” egy jó starthelyzettel és 
gyakorlattal rendelkeznek egy eljövendı nagy ébredés embertömegének fogadása 
szempontjából. 
 
Észre kell vennünk Isten bölcsességét a házak felhasználásában: 
 

1. A meglévı házak felhasználása rendkívül gazdaságos. Nem szükséges 
speciális intézményeket nagyon rossz hatékonysággal mőködtetni. Nem kell 
sok esetben fıállású szolgálókat fizetni, hanem ezek a pénzügyi források a 
szegényekrıl való gondoskodásra csoportosíthatók át, ami a gyülekezet egyik 
fontos szolgálata (Gal. 2.10). 

 
2. A házak felhasználásával valóságosan (látható) módon is ki tudják fejezni azt, 

hogy a gyülekezet Isten családja. A szoros családias közösség rendszeres 
megélése lehetıséget ad az egymásról való nagyon gyakorlatias 
gondoskodásra, mert a házakba való bejárással nyilvánvalóvá válnak az 
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emberek valóságos szükségei. A szoros közösség kizárja a képmutatás 
lehetıségét, az gyorsan leleplezıdik. Természetessé válik az ıszinte nyílt 
kapcsolat a tagok között.   

 
 „És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként 
a kenyeret, részesednek eledelben (szegények is) örömmel és tiszta szívvel. 
(Apcs 2:46) 
 

3. A ház nagyon gyakorlatias hely a gyülekezet plántálásra, evangélizálásra. A 
hitetlen családtagok és rokonok „közé” beköltözik a gyülekezet a házba, ami 
lehetıséget ad arra, hogy a hitetlen családtagok belelássanak a gyülekezet 
életébe. Ez két szempontból is elınyös: egyrészt a gyülekezet ki van téve a 
világ kritikus megítélésének (a gyülekezet a mindennapi életben jó bizonyság 
kell, hogy legyen a világ számára), másrészt egy szeretetteljes, kívánatos élet 
bemutatásával „felébreszti a vágyat” az emberekben az Isten szeretete utáni 
vágyakozásra. A hívık és hitetlenek életmódja közvetlenül konfrontálódik 
egymással: a világosság a sötétségben fénylik, ami megítéli (kárhoztatja) a 
hitetlen emberek bőnös életmódját. A ház egy természetes evangélizációs hellyé 
válik, ahova sokkal könnyebb elhívni egy vacsora-összejövetelre a 
szomszédokat és a barátokat, mint a „misztikus” gyülekezeti házban, amit 
mindig csak kívülrıl látnak az emberek, amirıl fogalmuk sincs, hogyan nézhet 
az ki belülrıl és milyen bonyolult ceremóniák lehetnek ott, amit ık egyáltalán 
nem ismernek. A világi embereket olyan házba lehet hívni, ahol esetleg már 
többször jártak, ami hasonló az övékéhez, ahol hasonló dolgok történnek, mint 
az ı házában. Semmi sincs tehát, ami korlátozná ıket abban, hogy eleget 
tegyenek a meghívásnak, ha egy barátjuk vagy a család egyik tagja kedvesen 
hívja ıket.  

 
„Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevő férfiú, százados az úgynevezett 
itáliai seregbıl. Jámbor és istenfélı egész háza népével egybe, ki sok 
alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelen könyörög Istennek…..És másnap 
(Péter)  eljutnak Cézáreába. Kornélius pedig várja ıket, egybegyőjtvén 
rokonait és jó barátait.”    Ap.csel. 10:1-2, 24.  
 
„És mindennap a templomban és házanként nem szőnnek meg tanítani és 
hirdetni Jézust, a Krisztust.” (Apcs 5:42)   

 
4. A ház kiváló hely a kis közösségben való gyakorlatias tanítványképzésre:  

 
 „Hogy semmitıl sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem 
néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként”   Ap.csel. 20:20.   

 
5. A ház a kisebb közösség miatt kiváló hely a szolgálati ajándékokban való 

növekedésre és azokkal „egymás” felé való szolgálatra, hogy mindenki 
gyakorolni tudja királyi papságát.  
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„… mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. 
Mindenek épülésre legyenek.”   1Kor 14:26. 
 
„Ti magatok is mint élı kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy 
lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus 
által…. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, 
megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a 
sötétségbıl az ı csodálatos világosságára hívott el titeket;”   1Pét 2:5, 9.   
 
Továbbá lehet a kis közösségekben inteni (vigasztalni, bátorítani), tanítani 
„egymást”…….. Kolossé 3.16. 
   

6. Hívık felkészítése egy valóságos életre, érett példák – presbiterek – 
példamutatása által történik, mind a hívık, mind a gyerekek felé egy 
természetes környezetben és nem egy elszeparált vasárnapi iskolában. 

 
„A köztetek lévı presbitereket kérem én, a presbitertárs, …..Legeltessétek 
(pásztoroljátok) az Istennek köztetek lévı nyáját, gondot viselvén arra ……mint 
példányképei a nyájnak. …..Hasonlatosképpen ti ifjabbak 
engedelmeskedjetek a véneknek (presbitereknek): mindnyájan pedig, 
egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a 
kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.”   1 Péter 1-5. 

 
7. Gyógyulás a gyülekezetben az Úr ígérete, a „szövetség” és nem a gyógyítás 

ajándéka, hanem a presbiterek (vének) és a hívık egymás felé való szolgálata 
alapján. 

 
„Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és 
imádkozzanak felette, megkenvén ıt olajjal az Úrnak nevében. És a hitbıl való 
imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti ıt. És ha bőnt követett is el, 
megbocsáttatik néki. Valljátok meg bőneiteket egymásnak és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok: ...”.    Jakab 5:14-16. 
 
„Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik 
az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék 
abból a kenyérbıl, és úgy igyon abból a pohárból, Mert aki méltatlanul eszik és 
iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak 
testét. Ezért van ti köztetek sok erıtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha 
mi ítélnénk meg magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól 
taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.”    1Kor 11:27-32. 
 

 
Látjuk tehát, hogy Isten a gyülekezetek életében a házaknak fontos szerepet szánt, 
ezért hiszem, hogy a jövı gyülekezetének életében szintén fontos szerepet kell, hogy 
kapjanak. 
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Ma a „Házi gyülekezet” mozgalomban egy-egy „Házi gyülekezetet” önálló, zárt 
egységként kezelnek. Látnunk kell azonban, hogy az Ige nem beszél olyanról, mint 
„Házi gyülekezet”, beszél viszont olyanokról, hogy az egy városban élı hívık 
egybegyülekeztek nyilvánosan és összejöttek házanként is. Ez azt az isteni 
gondolkozásmódot mutatja, hogy az egy város hívıi képezték az egész gyülekezetet, 
akik részekben – házanként is – rendszeresen összejöttek. A Biblia szóhasználata 
szerint a gyülekezet mindig egy város nevéhez kapcsolódik.   
 
Néhány példa az apostoli idıkbıl: 
 
Pld. a Priszcilla „házánál lévı” gyülekezet a város Isten királysága számára való 
birtokba vétel kezdetetekor olyan kicsi volt, hogy elfért egy házban. A növekedés 
eredményeként nem hagyták el a házat és béreltek vagy építettek maguknak nagyobb 
épületet, mint azt manapság szokás, hanem osztódtak (többszörözıdtek) és több 
háznál jöttek össze: ezt jelenti az „összejöttek házanként” kifejezés. Ez azt is 
jelenti, hogy egy városban egy gyülekezet egy házban, csak a város 
evangéliummal való bevételének elsı fázisában létezhetett, de kiterjedtebb 
formában (amikor egy várost már teljes egészében el lehetett érni az evangéliummal) 
az minden esetben több hívı házban való gyülekezést jelentett. Legtöbb esetben 
nincs tehát egyetlen „Házi gyülekezet” önmagában egy városban, hanem van 
gyülekezet egy városban, ami „összejön házanként” (több háznál). Ez az a 
meghatározás és értelmezés, amirıl a Biblia beszél. Ha ezt összevetjük a mai „Házi 
gyülekezet” mozgalomban értelmezett „Házi gyülekezet” megnevezéssel és annak 
tartalmával, koncepciójával és gyakorlatával, óriási különbséget látunk. Látjuk a 
Bibliában, hogy Isten (és az apostolok is) mindig településekben (városban: 
Jeruzsálem, Antiókhia, Efézus, Korinthus, Filippi, Róma stb.) és az egyes városokat 
körülvevı régiókban (Júdea, Galáczia, Kis-Ázsia, Akhája, Macedónia,..) 
gondolkodtak. Ha tehát egy apostol bement egy városba, akkor azzal a céllal ment, 
hogy az egész várost elfoglalja Isten királysága számára. Ezt úgy kezdte el, hogy 
bement az elsı hívı házába, ahová befogadták az apostoli csapatot és ott létrejött az 
elsı kis közösség. Ez a mag (az elsı házi összegyülekezés) volt a további misszió 
bázisa és fıhadiszállás is egyben. Ilyen házak vannak megnevezve a Bibliában a 
tulajdonosok nevével, akik egy-egy város meghódításában kiinduló pontul szolgáltak 
az apostolok számára. Ezek az elsı házak voltak, ahol összegyülekezések voltak egy-
egy városban, amit hamarosan követett a többi. (Ugyanezt az elvet látjuk, amikor 
Jézus kiküldi a tanítványait kettesével a falvakba) 
 
„Onnét pedig Filippibe mennek, mely Macedónia azon részének elsı gyarmatvárosa. 
És ebben a városban töltöttek néhány napot. És szombatnapon kimennek a városon 
kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgetnek az 
egybegyőlt asszonyokkal. És egy Lidia nevő, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki 
féli az Istent, hallgat reánk. Ennek az Úr megnyitja szívét, hogy figyelmezzen azokra, 
amiket Pál mond. Mikor pedig megkeresztelkedik mind háza népével egybe, kér 
minket, mondván: ’Ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és 
maradjatok ott. És unszol minket.’”   Ap.csel. 16:12-15.   
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„Krispus pedig, a zsinagógának feje hőn az Úrban egész háza népével egybe; a 
Korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek és megkeresztelkednek.” Ap.csel.18:8   
 
„Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiceában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, 
mely az ı házánál van.”    Kol 4:15.   
 
„Köszönt titeket Gájus, aki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt 
titeket Erástus a városnak kincstartója, és Kvártus atyafi.”   Róma 16:23.   
 
„Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen 
Akvila és Priscilla, a házuknál levı gyülekezettel egybe.”   1Kor 16:19.   
 
„Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett 
munkatársunknak, És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, 
és a te házadnál (Kolosséban) való gyülekezetnek:”   Filemon 1:1-2.   
 
Sokan azt gondolják ma, hogy a házak, mint az összegyülekezés helye csupán formai 
kérdés és ezért nem lényeges dolog. Azzal érvelnek, hogy - vicces formában mondva - 
„attól hogy bemegyek a garázsba, még nem leszek autó”, vagyis a hívık ugyanazok 
maradnak, ha egy gyülekezeti házból átmennek egy másik (családi) házba. Ez részben 
igaz, de sok tekintetben teljesen más a helyzet! 
 
Szeretném elmondani saját tapasztalatunk alapján, hogy a ház (épület) váltása nem 
csupán „külsıség” kérdése, és nem egy mellékes dolog. Sok hívı lenne a mai 
intézményes gyülekezetekben, akik nem nyitnák meg a saját házukat gyülekezés 
céljára és nem is szívesen mennének más házához sem egy tartalmas mély közösség 
megélésére. Ott ugyanis rövid idın belül leleplezıdne minden képmutatás, ami éveken 
keresztül leplezetlenül maradt. A házakba való „visszavonulás” egyben egy szelekciót 
is eredményezne Isten népe között. Jézus ugyanis elkötelezett tanítványokról beszél 
és nem gyülekezeti látogatókról.  
 
Valódi gyülekezet csak odaszánt, elkötelezett, a szentség és igazság útján – az Úrral - 
járó tanítványokból állhat és nem látogatók sokaságából, akiktıl nem lehet „csodát” 
várni. 
 
A házak és a város „szellemi birtokba vétele”: 

 
Szeretnék itt egy olyan nagy jelentıségő szellemi dologról szólni, amirıl a maga 
gyakorlati valóságában sosem beszélünk.   

 
Jézus a következı szellemi igazságról beszél, ami mind pozitív, mind negatív 
értelemben igaz: 

 
„Nem rabolhatja el senki az erısnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha 
elıbb az erıset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát.”   Márk 3:27. 
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Jézus be akar menni a házakba: 
 
„Ezek után pedig kimegy, és lát egy Lévi nevő vámszedıt, aki a vámnál ül és monda 
néki: Kövess engem! És az mindeneket elhagyván, felkel és követé ıt. És Lévi nagy 
lakomát készít néki az ı házánál; és nagy sokaság volt [ott] a vámszedıknek és 
egyebeknek, akik ı velük letelepedtek.”    Lukács 5:27-29.   
 
„Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 
„…. Valamely házba bementek, elıször ezt mondjátok: Békesség e háznak! És ha 
lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad; ha nem, ti reátok tér 
vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt egyétek és igyátok, amit ık 
[adnak]: mert méltó a munkás az ı jutalmára. Ne járjatok házról - házra. És valamely 
városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek:…. 
Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira 
kimenvén, ezt mondjátok..:”    Lukács 10:3-10.   
  
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit 
megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét, mondom nektek, hogy ha 
ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felıl, amit csak 
kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman 
egybegyőlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”    Máté 18:18-20.   
 
Ha be akarunk menni egy házba, akkor az „erıs embert megkötözve birtokba kell 
venni a házát” Isten királysága számára.  

 
Ez azt jelenti, hogy egy házban az erıs ember (a ház ura – tulajdonos) engedélyén 
keresztül vezet az út. Sok fenti igében azt látjuk, hogy a „ház ura” volt az, aki elıször 
megtért és rajta keresztül az egész „háza népe” (feleség, rokonok, szolgák) számára is 
megnyílt az út az üdvösségre. (Kornélius háza, Filippi börtönır, stb.)  

 
Ha a „ház erıs emberét” – az apát, aki a „fej” - megnyertük az evangélium számára, 
akkor az apa biblikus pozíciójából eredıen ıt valószínőleg – rövid idın belül - az 
egész család követni fogja. Így volt ez a mi családunkban is. Akkor még nem is 
létezett evangéliumi gyülekezet a városunkban. A megtérésemet követı két éven belül 
megtért a feleségem és két nagy gyerekünk is. Hiszem, hogy Isten alapvetıen az 
apákat akarja elsıként megszólítani a családban, ahogyan Jézus is az elsı 12 apostolt 
szólította meg. A megtért apák lesznek azok, akik természetes módon, de hatalommal, 
mert hatalmi pozícióban vannak, hirdetni fogják az evangéliumot a saját családjuk 
számára. Biblikus módon tehát - házakban gondolkozva – az evangélium célpontjai 
alapvetıen a családapák kellenének, hogy legyenek és nem elsısorban a feleségek és a 
gyerekek. 
 
Ha beleilleszkedünk ebbe a gondolatmenetbe, akkor gondoljuk végig, hogyan tudunk 
minél nagyobb szellemi hatást kifejteni egy városra?  
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Akkor, ha minél több „erıs embert” lefegyverzünk (férfit, családapát megnyerünk az 
Úr munkájának) és ezzel együtt minél több családot, házat birtokba veszünk Isten 
királysága számára.  
 
A város különbözı pontjain lévı sok „kis, családi ház”  szellemi kihatása egy városra 
sokkal nagyobb lesz, mint egy-két valamivel nagyobb „intézményszerően mőködı 
gyülekezeti” házé.  
 
Dicsıség az Úrnak! 

 
 

A gyülekezet két lába 
 
 

Ha az Egyetemes Gyülekezetet - GYÜLEKEZET - nézzük, amit a világból kihívott, 
attól elszakadt minden újjászületett hívı alkot a földön, akkor ennek a 
GYÜLEKEZET-nek  
 

- a Bibliai minta alapján, 
- kifejlett formában  

 
kétféle megjelenési formájáról, tevékenységérıl beszélhetünk. Ez a két megjelenési 
formája, tevékenysége a hívı közösségeknek az Egyetemes Gyülekezet két fı lábát is 
képezi, amit lehetne úgy is jellemezni, hogy  
 

- egyrészt: a helyi közösségi élet,  
- másrészt: a misszió.  

 
1. Az elsı: adott helyen összegyülekezı közösség  
 

Ennek is három szintjét látjuk az igében: 
 

a. Ketten-hárman összejönni az Úr nevében, 
b. A „házankénti összegyülekezés”  
c. A Helyi gyülekezet, ami az egy településen élı szentek összegyülekezése (a 

házaknál összegyülekezı hívık összessége, egy településen). 
 
A Helyi gyülekezetek életére a helyhez kötött, rendszeres összegyülekezés a 
jellemzı, akik - a Jeruzsálemi gyülekezethez hasonlóan - folyamatosan 
„foglalatosak” voltak: 
 

o Az apostolok tudományába 
o A közösségben 
o A Kenyérnek megtörésében (Úrvacsora), 
o Könyörgésben (imádkozás).  
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2. A másik: egy mozgó („menı”) csapat 
 

Ezt lehetne ’apostoli csapatnak’ is nevezni, akikre teljesen más dolgok jellemzık, 
mint egy helyi gyülekezetre. Ezek a következık: 

 
a. İk egy kis létszámú csapat (ma sokszor úgy mondják „team”: 2-3 max. 

18-20 fı), 
b. Akik mennek („menjetek el és tegyetek tanítványokká…”),  
c. A helyi közösségtıl adott idıre a Szent Szellem által elválasztott és 

kiküldött csapat, akiknek 
d. Isten által kapott megbízatásuk van és akiknek  
e. egy adott munkát kell elvégezni („arra a munkára, amire én ıket elhívtam”, 

bizonyos idıkereten belül, 
f. és ezek a munkák ismétlıdnek és több helyi közösség felé szólnak. 

 
Ez a munka magában foglalja 
 

- Új kis, házi közösségek „plántálását” különbözı településeken, 
- Korábban általuk plántált közösségek felépítését, gondozását, 
- Vezetıség (többtagú presbitérium) beállítását településenként, 
- A helyi közösségek hibáinak korrigálását, helyreállítását, 
- Tév-tanítások és hamis munkások elleni harcot.  

 
 
A GYÜLEKEZET indulásakor ezt a két fı tevékenységet a következı bibliai példákon 
tudjuk jól megfigyelni: 
 

-    Az elsı: a Jeruzsálemi Gyülekezet mindennapi élete (lásd. Ap.csel 2.42-
tıl), 
 
- A másik: Pál, Barnabás (késıbb Silás, Timótheus) csapatának munkája 
 

Ez a csapat   
 

o leválik az antiókhiai gyülekezet mindennapi életérıl, 
o mennek, és különbözı városokban elvégezik az Istentıl rendelt 

munkát, 
o különbözı városokban különbözı emberekkel találkoznak  
 

� Apollós, 
� Priszcilla és Akvilla, 
� Imádkozó asszonyok a folyóparton (Filippiben), 
� János tanítványaival Efézusban stb. 
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o Akiket szükséges azokat korrigálják, 
 

� Apollós megtanítása Krisztus útjára Priszcilla és Akvilla által, 
� Efezusi tanítványok újbóli bemerítése Pál által, 
 

o És velük új, „mini (házi) gyülekezetek” alapjait („plánták”) rakják le.  
 
Hogyan valósulhatott meg ilyen radikálisan új munka (újbor, új tömlıben) az elsı 
generáció idejében?  
 
Jézus teljesen „félretette” a vallásos megszokásokhoz ragaszkodó zsidókat (élükön a 
farizeusokkal) és egyszerő, gyakorlatias embereket hívott el, akik három éven 
keresztül „vele voltak” és akiket gyakorlatias kiképzésben részesített. 
 
Pál ugyanazt tette, amikor különbözı városokba érkezett. Bement a zsinagógákba és 
„elszakította” a megtért embereket a zsinagógáktól (meg nem tért, vallásos zsidó 
hívıktıl) és tılük függetlenül, házakban (Lídia, Gájus. Stb.) vagy pld. Tirannus 
iskolájában elindított egy új munkát: új helyi gyülekezet plántálása. 
 
Alapvetı szempont, amit Jézus is megmondott: „nem lehet a régi tömlıbe újbort 
tölteni, sem a régi posztót újjal megfoltozni”, mert mindkettı tönkremegy! 
 
Hogyan érvényesíthetık ugyanezek az alapelvek a GYÜLEKEZET mai kusza 
állapotában? 
 
Ugyanúgy, ahogyan arra Jézus és Pál is példát adott! 
 

- elszakadva  
 

o a vallásos, meg nem tért, világias közösségektıl és  
o a hivatalos, „felszentelt papság” farizeusi rétegtıl,   
o ezen közösségek gyülekezési helyeitıl „zsinagógáktól” (templom, 

gyülekezeti ház) és 
 

- egyszerő, képmutatás mentes, megtért és Jézus útján járni akaró, 
- teljesen odaszán élető hívıkkel, 
- új kis közösségeket (plánták) hozni létre,  
- alapvetıen házanként összegyülekezve, 
- gyakorolva mindenki a papi szolgálatát „megtörve házanként a kenyeret, 

részesedni az eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az 
egész nép elıtt kedvességet találva.”   Ap.csel. 2:46-47.  
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A Jelenések könyve 2. fejezetében Jézus az Egyház állapotáról prófétál a hét 
gyülekezetnek, akik az egyház teljességét képviselik a földön. Ez azt mutatja, hogy 
Jézus a gyülekezetek dolgait (tevékenységét) látva egyetlen gyülekezet életét dicséri 
meg csupán (Filadelfiai gyülekezet: „testvéri szeretet”), akiket már a pillanatnyi 
állapotunkban is „gyızteseknek” tart, és csak arra kéri ıket, hogy ırizzék meg azt, ami 
náluk van.  
 
A többi gyülekezetbıl csak azok a személyek lesznek „gyıztesek”, akik  
 

- hallgatni fognak a megtérésre felszólító parancsra, és 
- megtérnek azokból a cselekedetekbıl, amiket Jézus rossznak talált és 

engedelmeskednek az İ helyreigazító szavának. 
 
Egy így elıálló „gyıztesek csapata” lehet az, akik valódi „szentségben és igazságban” 
akarják „imádni az Atyát, mert az Atya ilyeneket keres imádóiul”.  
 
Látjuk tehát, hogy az Úr nem valamiféle elegyben (keverékben) gondolkozik, hanem   
 

- a gyıztes szentek közösségében,  
- akik megtartották az Úr beszédét, 
- akik nem tagadták meg az İ nevét,  
- akik engedelmeskednek Neki,  
- akiknek, mint Szent és Igaz mutatkozik be,  
- mert ezek a hívık a szentség és az igazság útján járnak.  

 
 

Mindent megvizsgáljatok! 
 
 
Jézus megvizsgál minket: „….én vagyok a vesék és szívek vizsgálója”   Jel. 2.23. 
 
Isten Igéje is megvizsgál minket, „mert az Istennek beszéde élı és ható, és élesebb 
minden kétélő fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velıknek 
megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”    Zsidó 4:12   
 
Jézus a Vigasztalót is azért küldte el maga helyett, hogy megvizsgálja és „megfeddje a 
világot bőn, igazság és ítélet tekintetében”    János 16:8 
 
Jézus Igaz Bíró természetébıl adódóan mindent meg kell, hogy vizsgáljon, és ami eltér 
az Igazságtól, az bőn, és azt meg kell ítélnie. 
 
Nekünk is azt parancsolja az Ige, hogy „Mindent megpróbáljatok (megvizsgáljatok); 
ami jó, azt megtartsátok!  Mindentıl, ami gonosznak látszik, ırizkedjetek!”   
1Thess 5:21-22   
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A béreabeliek ilyenfajta hozzáállását dicséri az ige: „ …. naponként tudakozva az 
írásokat, ha úgy vannak-e ezek?    Ap.csel. 17:11. 
 
Mi hogy állunk a megvizsgálás kérdésével, beleértve önmagunk megvizsgálását is? 
 
„Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e? … hogy a Jézus Krisztus 
bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.”     2 Kor. 13:5. 
 
Az önmagunk megvizsgálásának lehet eredménye az, hogy Krisztus bennünk van, de 
ezek szerint lehet az is, hogy nincs, mert méltatlanok vagyunk rá. Szokatlan ezt hallani, 
hogy méltatlanok lehetünk Krisztus számára, de az Ige mondja ezt, tehát így van! 
Jézus figyelmeztet bennünket, hogy az utolsó idıben a legnagyobb veszély, ami a 
hívıket fenyegeti az „belülrıl” - a hívık közül - támad és az a hitetés, a megtévesztés.   
 
„Vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket”, mert „sok hamis próféta támad, 
akik sokakat elhitetnek” és „nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy 
elhitessék, ha lehet, a választottakat is”   Máté 24.4; 11; 24.. 
 
Sok hívı jóhiszemő, ezért minden más hívırıl is ugyanezt feltételezi. Miért 
gyanakodna valakire, ha valaki Jézus nevében jön és még sok csodát is tesz? Ki 
gondolhat egyáltalán arra, hogy egy ilyen „áldott, felkent testvér” nem Istentıl lenne? 
Amiket mond, az is egész jól hangzik és jelek és csodák ’erısítik meg’ szolgálatát. 
Felmerülhet egyáltalán valakiben, hogy egy ilyen szolgáló, aki Jézus nevében beszél, 
jelek kísérik a szolgálatát, nem Isten szolgája? Jézus éppen ezért figyelmeztet 
bennünket, mert olyasmi történik meg, amire mi egyáltalán nem gondolunk! Ebben 
van a hitetés nagy veszélye! Ezért szólít fel bennünket az ige, hogy „mindent 
megvizsgáljatok”! A hívıknek meg kell érteni, hogy nem lehetnek jóhiszemőek 
(együgyőek, hiszékenyek) hívı szolgáló „testvéreikkel” szemben sem, hanem 
józannak, bölcsnek, megfontoltnak, óvatosnak kell lenni és a szellemek 
megkülönböztetésének ajándékát használva mindent meg kell vizsgálni. Ilyen 
tulajdonságokról és készségrıl akkor beszél az Ige, amikor érett hívıket említ. A jelek 
és csodák nem szabad, hogy megtévesszenek bennünket! Nem minden csoda és jel van 
Istentıl és erre sok hívı nem is gondol! Csodákra a Sátán is képes! (Lásd. A Mózessel 
versengı varázslókat a Fáraó udvarában. Az ı botjuk is kígyóvá változott, mint Mózes 
botja és több csodát is tettek Mózeshez hasonlóan). A Máté 7-ben is beszél Jézus arról, 
hogy lesznek, akik az İ nevében sok csodát tesznek, prófétálnak, de İ nem ismeri 
ıket és a végük a kárhozat lesz. Gonosztevıknek nevezi ıket. İk valójában sokakat 
elhitetı szolgálók, akiket sokaság követ, ezért sokakat megtévesztenek, és örök 
kárhozatra juttatnak. Ezért kell mindent megvizsgálnunk!  
 
Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy minél elıbb érettségre jusson, ha nem 
akar a megtévesztés áldozata lenni. A megkülönböztetés képességével még nem 
rendelkezı éretlen hívık - a „gyerekek” - vannak a legnagyobb veszélyben. 
Veszélyben vannak azonban azok is, akik érett hívık ugyan, de nem gyakorolják a 
megvizsgálást naponta, ezért ık is könnyen a megtévesztés csapdájába eshetnek. A 
megvizsgálás gyakorlásához elıször az szükséges, hogy a hívık mielıbb eljussanak az 
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érett korra. Ennek érdekében adta Jézus az Efézus 4-ben leírt szolgálati ajándékokat 
(apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító), hogy elvigyék a hívıket az érettségre. 
Az igazi – Jézus által küldött - szolgálók így is cselekednek. Igyekeznek elvinni a 
hívıket az érettségre és megtanítani ıket a különbségtételre, a megítélés gyakorlására. 
 
A hamis szolgálók, akiket nem az Úr küldött, esetleg kényelembıl vagy szándékosan 
pontosan az ellenkezıjét teszik. Kiskorúságban tartják a hívıket, nem táplálják ıket 
kemény eledellel, hogy felnıjenek az érett korra. Talán félnek tıle, hogy akkor az ı 
tekintélyük csökken felettük és olyan képességekkel fognak rendelkezni, hogy ıket is 
megítélik, talán még le is leleplezik.  
 
Sajnos a hívık is kényelmesek, nem akarnak felnıni, hanem gyermekek akarnak 
maradni:  
 
„Mert noha ez idı szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, 
hogy az Isten beszédeinek kezdı elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, 
akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, 
járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az érett korúaknak pedig 
kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és 
rossz között való különbségtételre.”    Zsidó 5:12-14.   
 
Isten akarata azonban az, hogy mindenki eljusson az érett korra, hogy 
 
„többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak 
akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való 
csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestıl fogva 
nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;”    Efézus 4:14-15. 
 
Sokakat ide-oda dobálnak a különbözı divathullámokat képviselı tanítások és nem 
vágynak kemény eledelre és nem is szeretik hallgatni azokat, mert az ıket is megítéli 
és változniuk kellene, azt viszont nem szeretnének. Nem akarnak felelısséget vállaló, 
küzdelmes, harcos, megpróbáltatásokkal járó felnıtté válni, hanem inkább szeretnek 
felelısség nélküli gyermekek maradni és elvárni, hogy mások gondoskodjanak róluk. 
Így volt ez már Jézus szolgálata idején is. Több ezer ember hallgatta ıt a mezın és a 
tengerparton és sokaság követte ıt az utcákon, még más városokból is odavitték hozzá 
a betegeket, hogy meggyógyítsa ıket. Amikor azonban kemény eledellel kezdett 
szolgálni feléjük, akkor nemcsak a sokaság, de még a saját tanítványai közül is sokan 
elhagyták.  
 
„Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember 
Fiának testét és nem isszátok az ı vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.  
Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.  Amiként elküldött engem 
amaz élı Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez 
az a kenyér, amely a mennybıl szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok eszik a 
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mannát és meghalnak: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondja a 
zsinagógában, amikor tanított Kapernaumban. Sokan azért, akik hallották ezeket az ı 
tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ıt?  Tudván pedig 
Jézus ı magában, hogy e miatt zúgolódnak az ı tanítványai, monda nékik: Titeket ez 
megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, ahol elébb 
volt?! A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket 
én szólok néktek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert 
eleitıl fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja ıt. És 
monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én 
Atyámtól van megadva néki.  Ettıl fogva sokan visszavonulnak az ı tanítványai közül 
és nem járnak többé ı vele. Monda azért Jézus a tizenkettınek: Vajon ti is el akartok 
menni? Felel neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te 
nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia.” 
János 6:53-69   
 
Jézus azt mondta, hogy amiket szól az szellem és élet, mert a test nem használ semmit. 
Ez azt is jelenti, hogy amíg a testet táplálják a szolgálók, addig sokaságra lehet 
számítani, de amikor szellemrıl és életrıl van szó, az sokakat megbotránkoztat és 
eltávozásra késztet: a kemény beszéd tehát „megpróbálja (megrostálja, szétválasztja) a 
hívıket”.  
 

Ugyanezt látjuk a 2 Tim 4.2-5-ben, ahol Pál apostol arra hívja fel Timóteus figyelmét, 
hogy lesz idı, amikor a hívık egyszerően nem fogják elviselni az egészséges tanítást 
és a saját kívánságaik szerint fognak maguknak tanítókat győjteni. Pál ennek ellenére 
arra kéri Timóteust, hogy ı akkor se alkudjon meg, hanem minden alkalmat ragadjon 
meg az egészséges tudomány hirdetésére, az intésre, a feddésre és a buzdításra. 
 

„Hirdesd az igét, állj elı vele alkalmatos, alkalmatlan idıben, ints, feddj, buzdíts teljes 
béketőréssel és tanítással. Mert lesz idı, mikor az egészséges tudományt el nem 
szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint győjtenek magoknak tanítókat, mert 
viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ı fülöket, de a mesékhez oda 
fordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját 
cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.” 
 
Hasonlóan figyelmezteti Pál Titust is, amikor Krétán elöljárókat állít be. Az 
elöljárókkal szemben az Ige szerint alapkövetelmény, hogy ne alkudjanak meg az 
igazsággal!  
 
„Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az 
egészséges tudománnyal és meggyızhesse az ellenkezıket.”   Titus 1:9.   
 

Ha ez így volt Jézus és Pál szolgálata idején, akkor így van ez ma is. Sok szolgáló 
azonban nem akarja „elkergetni” maga mellıl kemény (egészséges) beszéddel az ıt 
követı sokaságot. Emberileg (természetes – testi - szinten) nézve „jól felfogott érdeke” 
mindenkinek, szolgálónak és hívıknek egyaránt: megmaradni egy kellemes, felelısség 
nélküli, nagy odaszánást - a test halálba adását - nem igénylı, konfrontációktól 
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mentes, kellemes légkörben, tejnek italával (mesékkel) táplálva a hívıket. Így 
mindenkinek „békessége” van.  
 
A kérdés az, hol van ezekben Isten akarata? 
 
El kell gondolkoznunk azon, hogy amikor ma az egész világon ismert híres szolgálók 
körül több tízezer fıs gyülekezetek jönnek létre, vajon milyen eledellel táplálják az 
ilyen sokaságot és milyen a hívık többségének érettsége?   
 
Jézus is szolgált több ezres sokaság felé, de a szolgálata végén a „felházban” csak 120 
tanítvány volt, akik átélték a Pünkösdöt.  
 
Ha azon is elgondolkozunk, hogy idırıl idıre új „tanítási szelek dobálják ide-oda” a 
hívıket, akkor ez az ige szerint – minden szempontból - a gyermekkor jele, mert a 
hívık folyamatosan tejnek italával táplálkoznak, ill. táplálják ıket. 
 
A divatos „tanítási szelek”, amikrıl az utóbbi években gyakran hallottunk: a mindent 
legyızı hit, a kenet, a (határtalan) kegyelem, a szellemi - és szolgálati ajándékok fölé 
rendelése a jellemnek, Isten ígéretei a hívıknek, bıvölködés, csodák, gyógyulások, 
Isten szeret téged …. Ezen tanítások némelyike önmagában is Biblia ellenes, de amik 
helyesek is, „ellensúlyokat” (kiegyensúlyozás) nélkül” állandóan ezeket emlegetni 
nem egészséges tudomány és ezért nem egészséges gondolkodású és jellemő hívıket 
fog eredményezni. 
 
Melyek azok az „ellensúlyok”, amikrıl alig, vagy egyre kevesebbet szó esik Isten népe 
között? Pld.: a bőn, a bőnbánat, a szentség kérdése, az óember (test) halálba adása, a 
naponkénti kereszthordozás, a teljes engedelmesség az Úrnak mindenben, az Ige 
igazságában (keskeny úton) való járás, krisztusi életmód, példaképek, 
nyomorgattatások, üldöztetések vállalása az Úrért stb.  
 
Ma a világ legnagyobb – több tízezer - fıs gyülekezetének pásztora odáig elment, 
hogy kijelentette: a bőnrıl nem akar tanítani, csak problémáról és az emberek 
helyreállásáról! Mi az, amire a „piros lámpa kigyullad” a hívık szellemében és 
vészjelzést ad, ha nem az ilyen és ehhez hasonló kijelentések?!  
 
Jézussal ellentétben ma sokan félnek „lemondani a sokaságról” és óvakodnak a 
kemény beszédektıl, vagy ami még rosszabb, egyszerően a saját egzisztenciájuk és 
hírnevük növelésén munkálkodnak Jézus nevében.  
 
Megnyugtató, kényelmes és biztonságot adó a sokaság látványa, de az Ige szerint 
éppen ez kellene, hogy elbizonytalanítson bennünket, és megkérdezzük magunktól: jó 
úton járunk egyáltalán? Ezt a kérdést fel kell tenni magunknak. Az igazi (krisztusi) 
hívık útja a keskeny út és az nem a sokaság, hanem a kevesek útja!  
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Jézus ugyanis azt mondta:  
 
„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a 
veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és 
keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.”   
Máté 7:13-14.   
 
A magukat hívıknek tartó emberek elıtt két út van, amin járhatnak. Ez a két út 
nem árnyalati különbségeket rejtı két lehetséges út a hívık számára, ahol 
mindkettınek vége örök élet, hanem az örök életet vagy örök halált (kárhozatot) 
eldöntı, egymástól teljesen különbözı két út. Az egyik út a pokolra, a másik az 
örök életre vezet.  
 
Jézus nagyon világosan figyelmezteti erre a hívıket a fenti Igében. 
 
Az egyik út: a széles út, amin sokan járnak, és nagyon jónak tőnik, de sajnos a 
veszedelemre visz. Ez nem a világ útja, hanem a világból egyszer már kijött, de a 
világtól nem teljesen elszakadt – világias, „kétfelé sántikáló”, a világ dolgaival 
megalkuvó, „kétszívő”, „képmutató” – sokszor jóhiszemő, gyülekezetekbe járó hívı 
emberek sokasága. Ez az út a kárhozatra vezet, és ez sokkoló kellene, hogy legyen a 
hívık számára, hogy sokan ezen az úton járnak. Ezt olyan hiteles személy mondja, 
mint maga Jézus Krisztus, Isten Fia!  
 
A másik út: a keskeny út, amire azok a hívık tudnak rálépni, akik átmentek a „szoros 
kapun”, amit csak kevés hívı talál meg. İk azok a hívık, akik nem megalkuvók (nem 
kétfelé sántikálók, nem képmutatók, nem kétszívőek), hanem elszakadnak a világtól és 
teljes szívvel az Urat követik, és az életüket teljes egészében Krisztus Fısége alá 
helyezik, és mindenben engedelmeskednek az Úrnak. Hordozzák a keresztet minden 
nap, halálba adva testüket, vállalva az elutasítást, a kigúnyolást, az üldözést is a 
hitükért. Ez az örök életre vezetı út azoknak, akik mindvégig kitartanak ezen az úton.  
   
Kényelmes ’rábízni magunkat a tömegre’ és semmit sem megvizsgálni, mert általában 
jónak látszanak dolgok, de ez egy nagyon veszélyes hozzáállás. Jézus és az Ige 
egyáltalán nem errıl beszél! Az Ige nem arról beszél, hogy kövessük a sokaságot, 
hanem arról, hogy kövessük İt és İ pontosan arra figyelmeztet, hogy a hívık 
sokaságával tartani nagyon veszélyes. Ezért tehát mindent meg kell vizsgálni, és ami 
igaz csak azt megtartani, mert „İ az út, az igazság és az (örök) élet”.  
 
A széles úton járó, hamis szolgálók jellemzıi:  
 

- tejnek italával kiskorúságban igyekeznek tartani a hívıket, hogy a 
„tanítványaik” ne nıjenek fel az érett korra,  

 
- ne legyenek képesek megítélni ıket, esetleg le is leplezni hamisságaikat, 
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- leszoktatják a hívıket a megvizsgálásról, sıt egyenesen megtiltják nekik: 
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek” mindenre kiterjedı általános 
alkalmazásának hangoztatásával távol tartanak maguktól minden megítélést, 

 
- feltétlen engedelmességet (alávetettséget) várnak el mindenkitıl, és akik 

megkérdıjeleznek dolgokat, azokat engedetleneknek, lázadóknak nevezik, 
 

- a „gyülekezet növekedési mozgalom” támogatói, akik sokaságra 
törekszenek, saját hírnevük, bıvölködésük érdekében, 

 
- a magánéletükben sok esetben nem krisztusi példaképek, hanem „rossz fák”, 

akiknek magánéletét esetenként botrányok árnyékolják be, 
 

- „Éli Fıpapok”, akik saját gyermekeiknek is sok mindent elnéznek és nem 
fiakat, hanem „fattyakat” nevelnek, 

 
- mindezek ezek sem akadályozzák ıket abban, hogy tovább szolgáljanak az 

„Úrnak” 
 
A keskeny úton járó, igaz szolgálók jellemzıi:  
 

- jellemüket tekintve krisztusi példaképek (jó „fák”), 
- a házasságuk példaértékő, gyermekeiket engedelmességben tartják, 
- az Úrnak odaszánt életet élnek, mindenben engedelmeskednek neki, 
- a hívıktıl is az életük Úrnak való teljes átadását várják el, 
- az érett korra akarják elvinni a hívıket,  
- fel akarják készíteni ıket az Istentıl kapott személyes elhívásuk betöltésére,  
- mindenkitıl elvárják az Igének való teljes engedelmességet mindenben, azaz az 

igazságban (keskeny úton) való járást és a kereszt hordozását, minden nap, 
- nem félnek a kemény eledel kiadásától, mert felelısséget éreznek a 

rábízottakért, 
- nem vesztik el reménységüket akkor sem, ha sokan elhagyják és kevesen 

követik ıket,  
- az IGÉVEL összhangban arra szólítják fel a hívıket, hogy állandóan 

vizsgáljanak meg mindent (elsısorban önmagukat és a feléjük szolgáló 
embereket) 

 
A megvizsgálásra való képességnek, az érett korúságra jutásnak „ára” van, amit „meg 
kell fizetni”: 
 

- önmagunk teljes feladása (a test halálba adása), 
- folyamatos, élı kapcsolat ápolása az Úrral, 
- a teljes Írás megismerése, megértése és az annak való engedelmességben járás, 
- konfrontálódó készség a hamis atyafiakkal, szolgálókkal és az ördög minden 
munkájával (folyamatos szellemi harc vállalása),  
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- hajlandóság és készség az építı vitákban való részvételre (igeismeret, igei 
alapon való érvelés, mások meggyızése) 

 
A megvizsgálás elmulasztásának „ára” (következménye): 
 

- tévelygés, becsapás, 
- nagy megrázkódtatások az egyéni életben és szolgálatban, 
- örök élet elvesztésének veszélye. 

 
Légy nagyon óvatos, mikor ilyeneket hallasz: 
 

- látod, milyen sokan gondolkodnak hozzánk hasonlóan? 
- nem kell megítélni ezt a tanítását, mert  

- ezt én az Úrtól vettem, 
- a mennyben jártam és az Úr tanított engem erre, 
- egy angyal jött hozzám és ı mondta ezt nekem,  

- ez engedetlenség, lázadás Isten szolgája ellen. 
 
Az Ige nem véletlenül parancsolja nekünk, hogy „mindent megvizsgáljatok!”  
 
Mivel tudunk megvizsgálni valamit? Mi az abszolút Igazság, a megvizsgálás mércéje? 
Jézus! És Isten Igéje! Mert Jézus a testté lett Ige. Bármilyen szellemi dolog: 
megnyilvánulás, prófécia, kijelentés megvizsgálása, megítélése az IGE alapján kell, 
hogy megtörténjen. A megvizsgálás nagyon egyszerő. Ha a vizsgált dolog (személy, 
tanítás, megnyilvánulás stb.) nincs összhangban az Ige teljességével, akkor az nem 
Istentıl van, bármennyire jónak vagy szelleminek is tőnik. 
 
Pál apostol a Galácziabelieknek a következıt írja:  
 
„Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más 
evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják 
ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennybıl való angyal 
hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.”    
Gal. 1:6-8   
 
Pál apostol az angyaloktól származó kijelentéseket is megítélésnek veti alá, és 
önmagát is megvizsgálásra ajánlja. Így tesz egy Istentıl küldött szolgáló és erre tanítja 
a tanítványait is! Pál apostol a Béreabelieket nemes lelkőeknek nevezte, mert az írások 
alapján „mindent megvizsgáltak”, hogy „úgy vannak-e ezek?” Pál ezért megdicsérte 
ıket. Ezzel szemben a legszigorúbban megdorgálta a Galácziabelieket, akiket hamis 
atyafiak hamis evangélium hirdetésével zavartak meg. Pál átokkal fenyegette meg a 
hamis evangélium hirdetıit. Ebbıl is látszik, hogy nem kis jelentıségő dolgokról van 
szó a megvizsgálás gyakorlásakor, hanem örök életet meghatározó kérdésrıl. 
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Mi hogy állunk ehhez a kérdéshez?  
 

- Szakítottunk a világgal teljes egészében Krisztus Fısége alá helyezve 
életünket? 

 
- Alapvetınek tartjuk az életünkben a szentségben járást és győlöljük a bőnt? 

 
- Hordozzuk a keresztet minden nap? 

 
- Törekszünk a tökéletességre? 
 
- Haladunk elıre folyamatosan Krisztusban az érettségre? 
 
- Szeretjük az egészséges, kemény tanításokat? 

 
- Szeretjük a próbákat és örömnek tartjuk azokat? 

 
- Készek vagyunk változtatásra az életünkben, ha az Ige meggyızött errıl 

bennünket? 
 

- Igyekszünk felismerni az elhívásunkat és felkészülni az Istentıl kapott 
szolgálatunkra? 

 
- Van vágy bennünk a mások felé való szolgálatra és az adott szinten igyekszünk 

is gyakorolni azt? 
 

- Törekszünk az Ige mind teljesebb megértésére? 
 

- Készek vagyunk vitába szállni és megvédeni az Igazságot az Ige alapján? 
 

- Készek vagyunk megítélni és leleplezni hamis atyafiakat, szolgálatokat és 
tanításokat? 

 
Ezekbıl mindenki el tudja dönteni, hogy most a sokak által járt kényelmes, széles úton 
vagy a kevesek által járt, sok kihívást jelentı, keskeny úton? 
 
A széles és a keskeny út „két részre osztva a hívıket” átszeli a gyülekezeteknek 
nevezett nagy és kis közösségeket. Ez idınként hordozhat feszültségeket is a „két 
tábor” között vagy végsı soron szétváláshoz is vezethet, mert errıl is beszél az Ige.  
 
Nem az a fontos, hogy egy hívı valamelyik gyülekezetnek nevezett közösség hivatalos 
tagja, vagy szabadon – kisközösségben – éli-e meg a hívı életét. Egyedül az számít, ki 
van beírva az Élet Könyvébe.  
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„A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak, mondván: Kicsoda 
üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez 
lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi 
elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk? Jézus pedig monda 
nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor, 
amikor az embernek Fia beül az ı dicsıségének királyi székébe, ti is beültök majd 
tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. És aki elhagyta házait, 
vagy fitestvéreit, vagy nıtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy 
gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség 
szerint nyer örök életet. Sok elsık pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsık.”    Máté 
19:25-30.   
 
Vigyázzatok! … Legyetek éberek! ....  Óvakodjatok mindentıl, ami gonosznak látszik! 

 
Mindent megvizsgáljatok! 

 


