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em könnyû úgy foglalkozni a fiatalokkal, hogy ne váljanak sem az idõsek Nhagyományait szajkózó, sem a gyülekezeti rend - mintegy kötöttség - alól kitörni 
vágyó lázadókká; legyenek önállóak és önállóan gondolkodók, de Isten Igéjéhez teljes 
mértékben hûségesek. A legtöbb újjászületett hívõ fiatalban megtalálható Isten és a 
Biblia tiszta igazságainak megismerése utáni vágy, de szellemi növekedésük csak úgy 
indulhat meg, ha az idõsebbek is ragaszkodnak az Ige tanításaihoz és ezt át is tudják 
adni a következõ generációnak. Ehhez ad tanácsokat a kanadai testvér.

z Isten szeretet, s amely közösségben nincs szeretet, az valójában az Õ személyes Ajelenlétének hiányától szenved a talán jól felépített liturgia, vagy az életet imitáló 
sürgés-forgás és munka közepette. Könnyû kritikusan megkérdezni: Mi a helyzet 
nálatok? Jelen van és mûködik közöttetek a gyülekezetben? Talán könnyû róla 
beszélni, a vele kapcsolatos Igéket magyarázni. Valódi gyakorlati tanácsot - nem jól 
megtanult hívõ szlogent - adni már nehezebb. S talán a legnagyobb kihívás élni 
személyes és gyülekezeti életünket úgy, hogy valóban errõl ismerjék meg az emberek 
körülöttünk, hogy Megváltónkhoz tartozunk. Jakob Enns cikke a görög szavak 
jelentését magyarázza, valamint az azokban rejlõ gyakorlati figyelmeztetésekrõl ír az 
5. oldaltól, Brian Gunning pedig a tõle megszokott módon ragadja meg a testvéri 
szeretet sarkalatos, gyakorlati kérdéseit: „A gyakorlati életben való alkalmazás nélkül 
a szeretet csupán költõi szólam” (4. oldal).

Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és 
mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki 
nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

híradásokból sokat hallhattunk a katasztrófáról, amit Ukrajnában, a Kárpátalján Aélõ emberek élnek át napjainkban. Láttuk, hallottuk, hogy sok házat döntött össze 
az ár, sokan váltak hajléktalanná. Utóbb már csak arról szólnak a hírek, hogy a 
korábban kimenekített gyerekek hogyan térnek vissza „otthonaikba”. Arra azonban 
kevesen gondolnak, hogy azóta nem épültek új házak, és a megmaradtakban sincs 
villany, gáz, iható víz. (Folyt. 8. oldalon)

1 János 4,7-8

Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én 
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg 

mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet lesz bennetek 
egymás iránt.
János 13,34-35

Az alkalom, amire
a legkevesebben

járnak
2. Oldal

a nincs valódi közösség a gyülekezetben, az imaalkalmat el fogják hanyagolni. De Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre 
hívott el bennünket. Közösségben vagyunk Jézus Krisztussal, a Fõvel, közösségben a 
Test tagjaival, egymással. Talán meglepõ, hogy sokszor pontosan az az alkalom a 
legkisebb látogatottságú, amelyen lehetõség nyílik az egymással és az Úrral való 
közösség együttes gyakorlására. Vajon mi tart minket távol ezektõl az alkalmaktól: a 
munka, a sport, a szórakozás vagy egyszerûen csak a lustaság? Brian Gunning cikke azt 
mutatja be nekünk, hogy milyen szerepe lehet az imaalkalmaknak a gyülekezet életében.

em kétséges számunkra, hogy az utolsó idõkben élünk. A világ változásának Niránya, Izráel történelme, a keresztyénség alakulása, mind azt jelzik számunkra, 
hogy Urunk eljövetele, bár nem tudjuk pontosan mikor, de közel van. Az örömteli 
várakozás azonban nem jelenti azt, hogy munkálkodásunkat be kellene fejezni, hiszen 
az Úr sem hagyta abba. Ahogy az elsõ idõkben, úgy most is születnek újszövetségi 
gyülekezetek, ami nagyon bíztató. Viszonylag fiatal közösség, amely bemutatkozik itt. 
Reméljük minden egyes számban közelebbrõl is megismerhetünk egy-egy helyi 
gyülekezetet, régit és most létrejöttet egyaránt.

1999. Február
II. Évf. 1. Szám
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ltaláltad! Az imaóra. Ha erõs és 
egészséges gyülekezetek szeret-
nénk maradni, akkor nem tart-

hatjuk az imaórát továbbra is fa-
kultatívnak. Az olvasók közül páran 
talán csodálkoznak, hogy miért ez a 
felhajtás. Az õ gyülekezetükben a 
legtöbb hívõ ott van az imaórán. De 
sajnos a helyi gyülekezetek több-
ségében sokkal kevesebb hívõ van a hét 
közben tartott imaórán, mint ahányan 
részt vesznek a kenyértörésben, és 
határozottan kevesebben, mint a családi 
bibliaórán.

Kétségkívül vannak legitim (elfo-
gadható) okai, hogy miért nem tud 
mindenki részt venni az imaórán. De 
még mindezt figyelembe véve sincs 
olyan magyarázat az alacsony rész-
vételre, ami ne adna okot az aggo-
dalomra.

Miért vannak kevesebben az ima-
órán? Hiszünk még az imában, nem? 
Az imaóra még mindig az Újszövetség 
által tekintéllyel bíró összejövetel. Isten 
még mindig válaszol az imákra. Nem 
így van? Bármi legyen is a magyarázat, 
szükségünk van arra, hogy egy friss 
látás az imaórával kapcsolatban feléb-
resszen bennünket. Egy kis emlékeztetõ 
az imaóra értékérõl:
1. Az imaóra hangsúlyozza, hogy mennyi 
minden közös bennünk. A keresztyének 
hajlamosak arra, hogy jobban fog-
lalkoztassák õket a különbségek, mint 
az, amiben egyetértenek. Valójában 
sokkal több terület van, amiben egyet-
értünk, mint amiben különbözünk. Az 
imaórán imádkozunk az elveszettek 
üdvösségéért. Ebben egyetértünk. I-
mádkozhatunk a szentek épüléséért. 
Ebben is egyetértünk. Imádkozhatunk 
egymás problémáiért és fájdalmaiért. 
Persze, hogy ebben is egyetértünk. 
Imádkozhatunk a missziós munkáért és 
az evangélizációért. Ebben is egyet-
értünk. Az ima össze tud kötni minket.
2. Az imaóra emlékeztet arra, hogy 
mennyire szükségünk van az Úrra. A 
helyi gyülekezet egészséges mûködése 
az Úr munkája. Ugyan mi munkatársai 
vagyunk Istennek, de a gyülekezet 
semmit sem tehet Nélküle. Ha azt 
hisszük, hogy elég csupán az ösz-
szejöveteleket elõkészíteni és a szokásos 
alkalmakat megszervezni a Gyülekezet 
fejétõl való függés nélkül, akkor már 
elfelejtettük, mirõl is szól a helyi 
gyülekezet. Ugyan mikor emlékez-
tetnénk magunkat arra, hogy szüksé-
günk van rá, ha nem az imaórán?

4.  Az imaóra egyik fegyverünk az ellenség 
ellen. Az Efézus 6 beszél nekünk a 
"gonoszság szellemi lényei"-rõl, melyek 
a "mennyei magasságban" vannak, és 
ellenünk harcolnak. Nem bölcs dolog 
ugyan aránytalanul sokat foglalkozni az 
ellenséggel, de az õ valóságos létezését 
figyelmen kívül hagyni szintén vak-
merõség. Az imának van hatalma arra, 
hogy felvértezzen ezzel a ravaszsággal 
szemben. Figyeld meg, Pál mennyire érti 
az ima jelentõségét: "Minden imád-
ságotokban és könyörgésetekben i-
mádkozzatok mindenkor… az összes 
szentekért" (Ef 6,18). Ne maradjunk 
védtelenek az ellenséggel szemben.
5. Az imaóra lehetõséget ad Isten 
dicsõítésére és imádására. Ha Istent 
dicsõítõ emberek leszünk, a gyülekezet 
szellemi atmoszférája egy magasabb 
szintre fog emelkedni. Az egy kiváltság, 
hogy a mindennapi elfoglaltságunk 
közben lehetõségünk van kitörni a világ 
szennyébõl, és találkozhatunk a szentek-
kel, hogy imádkozzunk. Ez megõriz 
minket.
Nos, mi tart engem távol az imaórától? 
A munka? Vagy a szórakozás? Vagy a 
kosárlabdázás? Vagy a …? 
Fontosabb ez vajon a fentieknél?
A közös ima az egyéni ima gyümölcse 
kell, hogy legyen. Ha én magamban nem 
vagyok egy imádkozó szent, akkor nem 
valószínû, hogy közösségben az leszek. 
Micsoda újévi forradalom lenne, ha az 
lenne az "újévi fogadalmunk", hogy ott 
leszünk az imaalkalmon!

3. Az imaórán visszanézhetünk arra, hogy 
Isten már eddig is milyen gazdagon 
megáldott. Igaza van a régi gyülekezeti 
éneknek:

Jó lenne az imádságban néha csak hálát 
adni, anélkül, hogy bármit is kérnénk. 
Elismerni, felsorolni és emlékezni arra a 
sok évre, amikor Isten állandóan és 
hûségesen áldásokat árasztott ránk. Ez 
segít helyes perspektívában látni a 
dolgokat. "… hanem imádságban és 
könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten elõtt" (Fil 
4,6).UPLOOK 1997 január

Az imaóra igazán hatalommal bíró alkalom. Ha a 
hangsúlyt mindig a mechanikusan elvégezhetõ, 
rutin dolgokra helyezzük és megfeledkezünk a 
dinamikus, erõvel bíró lehetõségekrõl, gyülekezeti 
életünk a menny segítségének hiányától fog 
szenvedni.

Count Your Blessings
Nézd az áldást (Gy.Én. 284)



UPLOOK 1997 júli.-aug.

agy a szellemi éhség a következõ 
generáció jelentõs részében. 

Ismerek egy gyülekezetet, ahol a 
gyülekezet egyik idõsebb tagja, 4 
hetes intenzív bibliatanulmányo-
zást szervezett fiataloknak. 3 órát 
foglalkoztak Isten Igéjével min-
den este. Egy másik gyülekezet 
ifjai az utóbbi idõben szombat 
esténként „étel kerekeken” 
címmel szállítottak vacsorát 
néhány idõsebb keresz-
tyénnek. Lexingtonban a 
„Kelj fel és építs” konfe-
rencián, több mint 400 fiatal 
lelkesen látogatta minden nap 
a bibliamagyarázó szemi-
náriumokat, és még az este 11-
kor befejezõdõ Kérdések és válaszok záró alkalmon is 
ott voltak Dr. David Gooding-gal. 

Van egy nagyszerû lehetõségünk, hogy az igazságot 
rábízzuk a következõ generációra. Tesszük?

Íme néhány javaslat:
1. Lássuk el õket a legmagasabb szellemi szinttel, nem 

a legalacsonyabbal. Sokáig az ifjúsági munkával csak a 
kevésbé szellemi fiatalokat célozták meg. A lázadó 
fiatalokért választotta a gyülekezet ezt a stratégiát. A 
szellemibb fiataloknak maguknak kellett gondoskodni 
magukról. A virágzó ifjúsági csoportoknál ma a 
hangsúly a bibliatanulmányozáson és a gyakorlati 
szolgálaton van. Szükséges a változtatás, ami a 
korábbi állapot megtörése lesz. De gazdagon meg fog 
térülni a fiatalok között, ha a szellemi dolgok kapnak 
hangsúlyt.

2. Tegyük a Bibliát, ne a kosárlabdát a fiatalok 
összejöveteleinek a középpontjába. Nincs semmi rossz 
abban, ha jólesõ, egészséges, fizikai elfoglaltságot 
találnak maguknak, különösen õk. Korábban az volt a 
probléma, hogy az összejövetel elsõdleges középpontja 
a fiatalok részére a „játék” volt, és ez arra vezette õket, 
hogy azt gondolják, a keresztyén életnek, a gyülekezeti 
életnek pusztán szociális funkciója, szerepe van. A 
fiatalok ma érteni és élni akarják a Bibliát. Minél 
jobban megköveteljük, annál jobban szeretik. Tegyük a 
Bibliát elsõrendûvé a foglalatosságaikban. Ez viszont 
példamutatásra szólít fel bennünket. Nagy különbség 
van: egy jó kosármeccs pihenésképpen egy komoly 
bibliatanulmányozás után, vagy egy rövid igehirdetés 
egy komoly kosárlabdameccs után.

3. Bátorítsunk a gyakorlati szolgálatra. Rengeteg 
tennivaló van a gyülekezetben. Az idõsek látogatása, a 
gyülekezeti épület takarítása, segítség a vasárnapi 
iskolában, traktátusok osztása, hogy csak párat 
említsek. A közösség öröme az Úr szolgálatában 
elmélyíti a tartós barátságokat, és biztosítja a 
szükséges bátorítást mind a szolgálónak, mind akinek 
szolgálnak egyaránt.

4. Bátorítsunk a gyülekezeti alkalmak látogatására. 
Egyre inkább észrevesszük, hogy a gyülekezeti 

alkalmakon nagy százalékban vannak jelen fiatalok. 
Õk hûséges alkalomra járókká válnak. Ne hagyjuk, 
hogy a fiatalok más generációk rossz szokásának 
csapdájába essenek, miszerint a gyülekezeti alkalmak 
fakultatívak.

5. Bátorítsunk a szellemi ajándék fejlesztésére. 
Timóteus kapott buzdítást, hogy "gerjessze fel" az õ 
ajándékát. A fiataloknak szükségük van arra, hogy 
lehetõséget kapjanak a fejlõdésre. Néhányan 
érdeklõdést mutatnak a közösségi szolgálatra, mások a 
személyesre. Mindkettõt támogatni kellene. Ismerek 
egy gyülekezetet, ahol lehetõséget kapnak a fiatalok, 
hogy megnyissák a vasárnap esti összejövetelt. 
Régebben tapasztalt igehirdetõk gyakran kértek fel 
egy-egy fiatalembert, hogy az alkalom kezdetén 
mondjanak el egy rövid üzenetet a Bibliából. Az 
idõsebb nõtestvéreknek is segíteniük kell a fiatalabb 
nõtestvéreket ajándékuk fejlesztésében. A teljes 
gyülekezetnek mögöttük kell állnia, kegyelemre és 
türelemre lesz szükség az elkerülhetetlen hibákhoz. 
Néhányan, a képességeiken is túl akarnak tenni majd 
lelkesedésükben, mások pedig vonakodnak, hogy 
valamit is tegyenek az Úrért. Mindkét esetben 
szükséges a szelíd, szeretõ helyreigazítás.

6. Imádkozzunk a fiataljainkért. A keresztyén életnek 
van elegendõ erõforrása a XX. század végére is. 
Biztos, hogy rossz dolgok vesznek körül. A világ egy 
borzasztó hely sok csapdával, de ez nem újdonság. 
Foglaljuk a mi fiataljainkat imáinkba, Isten meg tudja 
tartani õket. A mi imádságaink által az Úr gondot visel 
rájuk és megõrzi õket.

7. Szeressük õket. Lássák az õszinte keresztyén 
szeretetet munkálkodni. A közösség a hívõk között 
nem korhatáros. A fiatalok nem akarják tõled, hogy 
olyan legyél, mint õk, de nem is utasítják vissza a 
szeretetedet. Ez sokatmondó az õ számukra, és õk is 
így cselekszenek majd másokkal.

Mai fiatalok! Óriási lehetõségünk van, hogy 
betöltsük: „bízzad hû emberekre, akik másoknak a 
tanítására is alkalmasak lesznek.” Ne puskázzuk el 
egyetlen lehetõségünket.

331999 FEBRUÁR1999 FEBRUÁR

Biblia



UPLOOK 1998 szeptember

szeretet a gyülekezeti élet létfontosságú 
tartozéka. A Biblia nagy szeretet fejezetét 
(1 Kor 13) nem a költõien szép zsoltárok 

között találhatjuk meg, hanem az egyik leggyakor-
latiasabb levélben: a korintusiakhoz írt elsõ levélben. 
Ez a fejezet Pál apostol levelének egy nagyobb 
összefoglaló részében található, amely a 11. fejezettõl 
a 14-ig tart és a gyülekezeti alkalmakról, össze-
jövetelekrõl szól. Egy álmodozó költõ dalolhat, vagy 
írhat a szeretetrõl, a megváltott bûnösök társa-
ságában azonban a szeretetnek megvan a lehetõsége 
arra, hogy megmutassa, milyen is valójában.

A szeretet a helyi gyülekezet evangélistája. A 
János evangéliumának 13. fejezetében található új 
parancsolat így fogalmaz: "…egymást szeressétek; 
ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 
egymást. Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én 
tan í t ványa im vagy tok , hogy egymást s zere tn i 
fogjátok." (Jn 13,34-35) Attól az idõtõl kezdve Isten 
népe nem a nemzetisége folytán volt elkülöníthetõ a 
t ö b b i  e m b e r t õ l ,  h a n e m a  s z e r e t e t r õ l  v o l t  
felismerhetõ. A világban, ahol sokat és sokféleképp 
beszélnek a szeretetrõl, de igazából nagyon kevéssé 
ismerik, a szeretõ keresztyének nagy hatással 
lehetnek a hitetlenekre. Az ember felsorakoztathat 
egy csomó Biblia-ellenes logikai érvet az elméjében; 
az igazi, õszinte és nyílt szeretettel szemben 
azonban összeomlik mindenféle emberi logika. 
"…az ismeret (tudás) eltöröltetik…" (1 Kor 13,8)

A szeretet Krisztusi vonás. "Krisztus szerette az 
egyházat és önmagát adta érte." (Ef 5,25) Ez az igevers 
ellenõrzés alatt tartja a magatartásomat. Nem 
engedhetem meg magamnak, hogy barátságtalan 
szavaimért és tetteimért a testvéreim tökéletlenségét, 
hiányosságait okoljam. A gyülekezetet maga az Úr 
szereti, tehát óvatosan és vigyázva kell kezelnem az õ 
szeretetének tárgyát.

Akik a saját helyi gyülekezetükben is megélik a 
szeretetet, azok Isten iránti szeretetüket mutatják 
be. Figyeld meg Isten egyszerû, megdönthetetlen 
logikáját János elsõ levelének 4. részében: "Ha valaki 
azt mondja, hogy: Szeretem az Istent, ámde gyûlöli 
testvérét, hazug az, mert aki nem szereti testvérét, akit 
lát, nem képes szeretni Istent sem, akit nem lát. Azt a 
parancsolatot kaptuk tõle, hogy aki Istent szereti, 
szeresse testvérét is." (1 Jn 4,20-21) Ezek egyszerû, 
közérthetõ megállapítások.

Az igazi szeretet azonban azt is jelenti, hogy 
bizonyos dolgokat nem szeretünk. 

P é l d á u l  m e g m o n d a t o t t :  " N e  
szeressétek a világot, se azokat, amik a 

világban vannak. Ha valaki a világot szereti, 
nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, 

ami a világban van, a test kívánsága és a szemek 
kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, 

hanem a világból." (1 Jn 2,15-16) A világ szeretete 
megfertõzte Isten népét Ádám napjaitól kezdve. Nincs 
értelme szeretni a világot. A világ szeretete nem ad 
szellemi hatalmat vagy örömöt, de akadályozza a 
fejlõdésünket és a szolgálatunkat. Mégis milyen 
gyakran ragaszkodunk még mindig a világhoz! Ez 
meglehetõsen ésszerûtlen. Talán azért szeretjük a 
világot, mert annak Isten-gyûlölete ügyesen el van 
rejtve elõlünk. Vagy esetleg azért találjuk vonzónak, 
mert nagyon kevés idõt töltünk azzal, hogy Krisztus 
kedvességérõl gondolkodjunk.

Az igazi szeretet gyûlöli a hamisságot, de együtt 
örül az igazsággal. A szeretet gyûlöli a hamisságot, 
de együtt örül az igazsággal. A szeretet a helyi 
gyülekezetben azt jelenti, hogy mindig azt akarjuk, 
hogy Isten igazsága gyõzedelmeskedjék. "A szeretet 
igazságban ör vendezik…" (1 Kor 13,6) Ezzel 
magyarázható, hogy Pál apostol nemcsak mondta, 
hogy szereti azokat, akiknek írt, hanem a gonoszt és a 
gonosz embereket ki is gyomlálta a gyülekezetekbõl 
szigorú következetességgel. A szeretet sarkall, hogy 
igazítsd helyre azt a testvéredet, aki botladozik (Gal 
6,1). A szeretet elõször megkeresi és befedi a bûnök 
tömegét, nem leleplezi, de ha az érintett tag makacsul 
ellenállna és megmaradna a hamisságban vagy az 
istentelen életmódban, akkor az egész Testért és a 
bûnösért érzett szeretetnek érvényesülnie kell és ez 
jelentheti az engedetlen testvér elválasztását is a 
közösségtõl (Tit 3,10-11; 1 Tessz 3,14-15). Ez a fajta 
szeretet mindenekelõtt tisztánlátást, jó ítélõképességet 
és sok imádságot igényel.

Szeretet. Csak a modern angol nyelvhasználat 
engedi meg, hogy egyetlen szóval írjon le valamit, amit 
annyian annyiféleképen értenek. Talán az 1611-es 
hivatalos angol bibliafordítás fordítóitól jó ötlet volt a 
"jótékonyság" (charity - emberszeretet, jótékonyság, 
könyörületesség) szót használni. Olvasd el újra az 
apostol szavait a korintusi gyülekezethez! Ez talán jó 
tanács az egész gyülekezet számára.

"A szeretet (jótékonyság) hosszútûrõ és kedves; a 
jótékonyság nem irigykedik, a jótékonyság nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi 
a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a 
gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent 
remél, mindent eltûr. A jótékonyság soha el nem fogy."
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Gyakorlati gyülekezeti élet

és a

Testvérek

Jakob Enns

közötti

szeretet
int a végidõk keresztyénei 
állandóan abban a veszélyben 
é l ü n k ,  h o g y  m e g h i d e g ü l  

bennünk a szeretet (Mt 24,12). Ez nem 
egy különösen okos és elõrelátó teológus 
megállapítása, hanem az Úr Jézusnak a 
végidõkre vonatkozó prófétai kijelentése 
tanítványai számára. Ezeket az Igéket 
vegyük nagyon komolyan, és töre-
kedjünk a szeretet csodálatos ajándékát 
a legnagyobbra értékelni, hiszen a 
keresztyének közötti szeretet egy 
felszólítás, nem pedig egy ajánlás, amit 
vagy elfogadunk, vagy nem (Ján 13,34).

Gondolom, hogy a bibliai ke-
resztyének között sokan úgy vannak, 
mint én. Az ember gyakran megkérdezi 
önmagától, vajon a mindennapok 
cselekedetei szeretetben mennek-e végbe 
vagy sem, vajon a testvérekhez való 
viszonyt a gyülekezetben a szeretet hatja-
e át vagy sem. És ha valakivel 
kapcsolatban, mondjuk, semmilyen 
különös érzést nem táplálunk, akkor ez 
már szeretetlenséget jelent? Létezik a 
hívõ ember számára valamifajta teszt, 
amelynek alapján  felismerheti, hogy  a 
kapcsolata más hívõkkel vajon a 
szereteten nyugszik? A kérdésekre 
egyszerûnek tûnik a válasz, ha a szeretet 
(agapé) szót nem a médiákból vett 
tartalommal hasonlítjuk össze, hogy 
aztán rögtön el is határolódjunk ez 
utóbbitól.

A következõkben megpróbáljuk a 
bibliai agapé fogalmát érthetõvé tenni, és 
a hétköznapokban alkalmazható, 
lehetõleg mérhetõ, de mindenképpen az 
önvizsgálat során felismerhetõ tar-
talommal megtölteni.

Egy kis statisztika

A "szeretet" vagy "szeretni" szavakat 
az Újszövetség eredeti szövege két 
különbözõ szóval fejezi ki. A jól ismert 
szó “agapae”, illetve a hozzátartozó ige 
“agapan”, 240-szer,  a valamivel  
gyengébb “phileo” és származékai pedig 
kb. 40-szer fordul elõ. Tehát az arány 
86% a 14%-hez. Pontosan véve, ez a 
statisztika csak annyit fejez ki, hogy ha a 
Bibliában a szeretet vagy a szeretni 

szavakat olvassuk, akkor 6:1 arányú 
valószínûséggel az agapé vagy agapan 
szavakról van szó. Tulajdonképpen mit 
jelentenek ezek a szavak? Egy tisztán 
megnyilvánuló érzést, amit csak nehezen 
lehet szavakban kifejezni; egy erõs 
elkötelezettséget, a tökéletes szeretetet! 
A görög fileo, filein szavak pedig azt 
jelentik: barátság, barátságot ápolni, 
szimpátiát érezni, kedvelni stb.

Az agapé a tiszta, isteni, a 100%-
osan magát ajándékozó szeretet, míg a 
fileo az 50-50%-ban adakozó és követelõ 
szeretet. Az Újszövetségben elõ nem 
forduló érosz pedig a 100%-ig követelo 
szeretet. De hát ki az, aki nem hallotta 
még valamilyen prédikáció alkalmával 
ezt az összehasonlítást?

Egy döntõ kísérõjelenség

Véleményem szerint a Fil 1,8-ban 
és az 1Thessz 3,6-ban a szeretetnek egy 
döntõ kísérõjelenségét találjuk, és ez 
nem más, mint a közösség utáni 
vágyakozás. "...mennyire vágyódom 
mindnyájatok után a Krisztus Jézus 
szeretetével, agapéjával" (Fil 1,8). "...és 
jó hírt hozott nékünk hitetekrõl és 
agapé-tokról..., sõt látni szeretnétek 
minket (1Thessz 3,6). Az agapé tehát 
egy olyan kapcsolatot, olyan viszonyt 
fejez ki, amely ellentétben a fileo-val, 
nem viselhet el semmilyen szétvá-
lasztást. Meg vagyok gyõzõdve, hogy a 
Biblia itt egy nagyon is konkrét 
mérõeszközt ad, amely által meg-
vizsgálhatjuk más keresztyénekhez való 
viszonyunkat. 

Ebben a megvilágításban nagyon 
érdekes és tanulságos lenne, ha a Bibliát 
"átírnánk" azokon a helyeken, ahol az 
agapé szó fordul elõ. Néhány példa:

Jn 3,19: "...az emberek jobban 
szerették (agapé) a sötétséget, mint a 
világosságot", vagy másképpen mondva: 
"...az emberek jobban vágytak a sö-
tétséggel való közösségre, mint a 

világossággal valóra".
Jn 3,16: "Mert úgy "agapan" Isten 

a világot, hogy az Õ egyszülött Fiát 
adta,..." = "Mert annyira vágyott Isten a 
világgal (az emberekkel) való közös-
ségre, hogy az Õ egyszülött Fiát adta..."

1Jn 3,16: "Abból ismerjük meg az 
agapé-t, hogy Õ az életét adta értünk..." 
= "Abból ismerjük meg az Õ közösség 
utáni vágyát, hogy Õ az életét adta 
értünk..."

Tehát akár negatív, akár pozitív 
értelemben vesszük, mindkét esetben az  
agapé-nak elsõrendû kísérõjelensége a 
mindenkori közösség utáni vágy. 
(Képzeljük el például valaki azt állítja, 
hogy szerelmes, de nem tesz semmit 
azért, hogy a szeretett személlyel ápolja 
a közösséget. Az ilyen kijelentés csak 
üres beszéd lenne!)

Következtetések

Ha hirtelen rádöbbenünk, hogy a 
hittestvéreinkkel való közösség után már 
semmi vágyat nem érzünk, vagy éppen 
elhidegülést tapasztalunk, amely már 
szinte a gyûlölettel ér fel, az nagyon 
nagy veszélyt jelent. Azt jelenti, hogy ez 
az elhidegülés folyamatos már bennünk, 
és ennek súlyos következményei vannak 
hitéletünkre, ill. hitbeli növekedésünkre 
vonatkozólag is. Nehogy azt képzeljük, 
hogy a szeretetlenséget, amit az ember 
nagyon gyorsan felismerhet magán 
(1Kor 2,11), a kegyesség köntöse alá 
rejthetjük.
! A hiányzó szeretet, még ha az olyan 
jól álcázva is van, keresztyéni bizony-
ságtételemet (lehet, hogy a másokét is) 
erõtlenné, némává és használhatatlanná 
teszi, mivel éppen a szeretet a ke-
resztyének ismertetõ jegye a világ elõtt 
(Jn 13,35). Vagyis ez azt is jelenti, hogy 
a missziós és evangélizációs munkám 
hatástalan, értelmetlen marad, és távol 
áll Isten ígéreteitõl és áldásaitól.
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! A közösség utáni vágyakozás hiánya 
miatt nem csak a kifelé történõ munkám 
marad hatástalan, hanem a gyülekezet 
felé való is. Az a kegyelmi ajándék, amit 
Isten nékem szánt, gyümölcstelen 
marad (1Kor 13, 1-3). De hogyan is 
lehetne ez másképpen? Hiszen fel 
vagyunk szólítva, hogy kegyelmi 
ajándékainkkal szolgáljunk, és szellemi 
"szolgálati munkánkat" jórészt hívõ 
testvéreink felé végezzük (1Pt 4, 10). Ha 
itt nem uralkodik a szeretet, akkor 
minden csak üres tevékenykedés!
! Az 1Jn 4,20-ban van feljegyezve a 
hiányzó szeretet legsúlyosabb kihatása. 
"...aki nem szereti a testvérét, akit lát, 
nem szeretheti Istent, akit nem lát". Ez a 
bibliai hely a következõként értel-
mezhetõ: Ha nem vágyunk a test-
vérekkel való közösségre, akkor nem 
vágyunk az Istennel való közösségre 
sem. Ennek pedig közvetlen kihatása 
van imaéletünkre is. Imáink felületesek, 
szívtelenek, sematikusak és erõtlenek 
lesznek.

Diagnózis és kiút

Van egyáltalán kiút? Legyõzhetjük 
vagy pótolhatjuk a hiányzó szeretetet 
kegyes jelszavakkal? Vagy lehetséges 
kényszeríteni magunkat arra, hogy 
szeressünk, azaz hogy vágyakozzunk  a 
közösség után?

Nos, a Biblia csak az elsõ kérdésre 
ad pozitív választ. A Zsid 10, 24-25/a-
ban ezt olvassuk: "Ügyeljünk arra, hogy 
egymást kölcsönösen szeretetre (agapé-
ra, vagyis az egymással való közösség 
utáni vágyra) és jó cselekedetekre 
buzdítsuk,... összejöveteleinket ne 
hanyagoljuk el,..." Ez azt is jelenti, hogy 
a hívõk összejövetelein való egyszerû 
részvétel hozzájárul ahhoz, hogy a 
szeretet megerõsödjön és fennmaradjon.

Az is igaz, hogy már az õsgyü-
lekezet is küzdött az elnemkötelezettség 
problémájával, és Isten nagyon is 
érthetõen és világosan fejezte ki a fent 
idézett helyen ennek a következményeit. 
De az elhidegült szeretet jelensége 
különösen az "utolsó idõkben" nyilvánul 
meg (Mt 24,12). Szeretném ezt egy 
lefelé mozgó spirálhoz hasonlítani: a 
gyülekezeti alkalmak látogatásának 
elhanyagolása a szeretet fokozódó 
elhidegülését jelenti, ez pedig még 
nagyobb lazasághoz vezet, ami pedig 
még nagyobb szeretetlenséget ered-
ményez... és ez így megy tovább.

Szeretnélek arra buzdítani, hogy 
vedd a fáradságot, és készíts egy õszinte 
kapcsolat-leltárt. Ha bármilyen vissza-
utasítást tapasztalnál valaki részérõl, 
gondolj arra, hogy Isten is visszauta-

sításba ütközött az embereknél. De az Õ 
agapé-ja, vagyis az emberekkel való 
közösség utáni vágya olyan nagy volt, 
hogy az Õ egyszülött Fiát adta. A 
visszautasítás néha csak áldozat-
hozatalon keresztül gyõzhetõ le.

Lehet, hogy módosítanod kell az 
idõbeosztásodat? Fel kell mérned, mi 
drágább néked: egy kiegyensúlyozott 
keresztyén élet, Istennel és Igéjével való 
gazdag közösségben, vagy egy elkö-
telezettség nélküli életvitel, amely téged 
és másokat is boldogtalanná tesz.

Életed legyen "világos". A dolgok, 
amelyek közted és Isten között, közted 
és az emberek között állnak, kerüljenek a 
felszínre, és legyenek megbocsátva. 
Elõször is mindenképpen a kiváltó okot 
kell meghatározni és elrendezni, mely a 
szeretet elhidegüléséhez vezetett. Az 
embernek ebben a helyzetben igen jó, ha 
van egy bizalmas testvére, egy lelki-
gondozója, akinek segítségét és vezetését 
igénybe veheti.

A második lépés a bûnbánat 
gyakorlása (Jel 3,19). Bûnbánatot kell 
gyakorolnod azért, mert engedted 
magad hanyagságra csábítani, függet-
lenül attól, mi váltotta ki azt. Bûnbá-
natot azért, mert a világ szegényebb lett 
rossz bizonyságtételed miatt, és a 
gyülekezetben a szolgálatodat másnak 
kellett betöltenie. Bûnbánatot azért, 
mert Isten iránti szereteted került 
veszélybe.

Van egy kiút az elhidegült szeretet 
rendezésére. A meglepõ az, hogy ezt az 
utat nem egyedül kell megtennie az 
embernek. Ebben az esetben is Jézus a 
mi hû kísérõnk, mert "...aki elkezdte 
bennetek a jó munkát, elvégzi azt a 
Krisztus Jézus napjára" (Fil 1,6).

Összefoglalás

Bármelyikünk kerülhet abba a 
veszélyes helyzetbe, hogy a gyüle-
kezetben a testvérek iránti szeretete kezd 
kihûlni. 

A szeretet, vagyis az agapé szo-
rosan össze van kapcsolva a közösség 
utáni vággyal. A hiányzó szeretet elsõ 
jele a gyülekezeti alkalmak elhanya-
golásában ismerhetõ fel.

Végülis minden keresztyénnek 
saját magát kell a "szeretet próba-
padjára" állítania (1Kor 2,11).

A szeretet hiánya nem múlik 
el az életünkbõl nyomtalanul. 
Megnyilvánul a világ elõtti bi-
zonyságtételeinkben, a gyü-
lekezeti életünkben és Istenhez 
való viszonyunkban. Nem 
számít mi hûtötte ki a sze-

retetet, mi volt ennek a pusztító fo-
lyamatnak a kiváltója, a visszaút csakis a 
bûnbánaton keresztül lehetséges (Jel 
3,19). De a szeretethez visszavezetõ 
úton nem vagy egyedül. Az Úr Jézus a te 
drága kísérõd, és ennek az "akciónak" te 
magad vagy a nyertese.

Feltételezés

Egy konferenciára mentem,  
ahova a résztvevõk vagy vittek 
ágynemût, vagy lehetett kérni. 
Én nem vittem. A párnahu-
zaton nem találtam egyetlen 
gombot sem, és már kezdtem 
bosszankodni. Ez már túlzás; 
fizetek is érte, és ilyen hasz-
nálhatatlant adnak?! És akkor 
még egyszer megnéztem: de 
hiszen gomblyuk sincs rajta, 
akkor nem lehet hanyagság! 
Kiderült, hogy számomra 
ismeretlen, más rendszerû 
párnahuzat volt. Gombolás 
helyett egy visszahajtásba 
kellett behelyezni a párnát, és 
ez akadályozta meg a kibújását 
a huzatból. Vajon nem va-
gyunk gyakran így közeli és 
távoli embertársainkkal, a-
kiknek nem ismerjük, vagy nem 
ismerjük fel más gondol-
kozásmódját ,  de  rögtön 
feltételezzük, hogy nem szeret, 
közönyös, vagy rosszat akar 
nekünk,  és  máris  ott  a  
félreértés, a sértõdés, a harag, 
amit aztán nehéz késõbb 
tisztázni. De jó, hogy még 
egyszer megnéztem a pár-
nahuzatot. Emberi viszony-
latban erre találták fel a 
beszélgetést, a kommuniká-
ciót.

Selmeczi Péter
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Egy személyes bizonyságtétellel szeretném év) lezárult. Isten egy másik kaput nyitott: az 
beszámolómat kezdeni. otthonunkban ún. “Bibliai napokat” szerveztünk 

Mészáros Attila vagyok, feleségemmel Évivel és szervezünk, ahová személyes kapcsolatainkra 
a miskolci Keresztyén Testvérgyülekezetbõl építve hívogatunk ismerõsöket, szomszédokat. 
költöztünk elõször Dömösre, majd Eszter- Ebben a szolgálatban Madarász István test-
gomba. vérünk Miskolcról többször vállalt részt. Nagyon 

1992 nyarán hallottunk elõször a Biblia Ház sok áldásban volt részünk egy-egy ilyen egész 
megvásárlásáról, céljairól. Isten vezetését kérve napos alkalom után, egyben bátorítást is 
4 hónap után úgy láttuk, hogy részt vállalnánk a kaptunk a folytatásra.
munkában. Így kerültünk oda 1992. no- Ismeretterjesztõ sorozatot indítottunk Te-
vemberében, házasságkötésünk után. Az Úr remtés vagy evolúció címmel, a nap vége felé 
kegyelmébõl Évi munkát kapott Esztergomban, pedig személyes kérdések is megválaszolásra 
én pedig a dömösi Biblia Házban dolgoztam. kerültek. Az 1997 novemberében tartott Bibliai 

Rövid idõn belül a Munkaügyi Központ állást nap gyümölcse egy újabb megtérõ volt. Vele egyidõben 
ajánlott nekem is, szintén Esztergomban. Az Úr elõtt egy 17 éves Esztergom-Kertvárosi fiú is elfogadta az 
elcsendesedve békességet kaptam, hogy elfogadjam ezt Urat az Élet Szava ifjúsági táborban.
a lehetõséget. A munkám során volt alkalmam Röviden így tudnánk összefoglalni Isten eddig 
bizonyságtételre is, így két fiatal fiú érdeklõdött elvégzett munkáját közösségünk életében.
konkrétan Isten Igéje iránt. Felmerült a gondolat, hogy Szívünk vágya, hogy újabb közösségek, gyülekezetek 
szüleiknél (mivel vér szerinti testvérek) összejöjjünk és alakuljanak, és a meglévõk erõsödjenek és növe-
Bibliát olvassunk. Így kezdõdött 1993 novemberétõl a kedjenek. Várjuk azok tapasztalatait, akik hasonló 
házi bibliaóra vasárnap délutánonként. Durbák Józsi munkában vannak.
testvérünk is elég gyakran elkísért bennünket, éneket Az Úr Jézus áldását kívánjuk életetekre, gyüle-
tanított, kedves színfoltja volt a “házi istentiszteletnek”. kezetetekre!
Közben elsõ gyermekünket vártuk.

Mivel így megváltoztak a körülményeink, elcsen-
desedtünk, és kértük az Urat, mutassa meg, hogy hol 
akar bennünket látni. Õ nem is váratott sokáig, az Ige 
által is megerõsítve egyetértésre jutottunk, és 1994 
februárjában Esztergomba költöztünk egy albérletbe az 
akkor 6 hetes Rebekánkkal. Új otthonunkban foly-
tatódtak a vasárnapi bibliaórák, idõnként testvérek 
látogattak minket.

Imádkoztunk, hogy a város felé hogyan vihetnénk az 
evangéliumot. Engedélyt kaptunk, hogy evangéliumi 
könyveket árusítsunk a belvárosban. A könyvárusítás 
során ismerkedtünk meg egy asszonnyal, aki késõbb 
hitre jutott. Közben a fiúk is megtértek, majd beme-
rítkezésükkel bizonyságot is tettek.

A könyvárusítás lehetõsége rövid idõn belül (kb. 1 

ESZTERGOMBAN

Rendszeres alkalmaink:
szerda du. 6 órakor imaóra
vasárnap du. 5 órakor 
bibliaóra.

Sok szeretettel:
Az esztergomi közösség
2500 Esztergom
Rudinai u. 3. 1/5.
(33)-316-749
Mészáros Attila

Imatémáink:
&A kenyértörés gyakorlatának megerõsödése 

a közösségen belül.
&Ifjúsági óra elindítása (korábban voltak 

kezdeményezések, de abbamaradtak).
&Gyermekevangélizáció.
&Kapcsolattartás más evangéliumi 

közösségekkel.
&Celldömölkön egy - miénkhez hasonló - 

házikör alakult ki, ahová a gyõri 
testvérekkel együtt visszük Isten Igéjét. 
Kérjük, imádkozzatok értük is.
&Következõ Bibliai napunk: 1999. március 

13. Elõadó: Madarász Péter Tóalmásról

"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem 
adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, bemerítve õket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, 
tanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit 
én parancsoltam néktek; és íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig."

Mt 28,18-20

Isten munkája



Rendszeresen megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.) támogatásával jelenik meg.

Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán, Lemperger Róbert
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki 

azt kéri. Adományok a Hárfa bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt.
10103513-06216100-00000000 Közlemény: “adomány - Élõ Gyülekezetek”. Vagy csekken, melyet kérésre 

küldünk. Kérjük, hogy a postaköltség miatt amennyiben lehetséges, a megrendeléseket összesítve küldjék el. A 
példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki. A borítékra írják rá: “Élõ Gyülekezetek”.

Hírek Könyvajánló

Schwáb Zoltán

Krisztus iskolájában

David Gooding

Evangéliumi kiadó

Segély Kárpátaljának

(Folyt. címoldalról)
Sokan segítettek, segélyszállítmányok 
indultak, de az elsõ hullám után ezek 
megritkultak, megszûntek, holott a 

helyzet nem sokat javult. 
Az Élõ Reménység Alapítvány rendkívüli 

segélyszállítmányokkal segíti az árvíz 
sújtotta kárpátaljai területet. Már évek 

óta rendszeresen (évi három-négy 
alkalommal) szállítanak francia barátaik 

hathatós segítségével ruhát, élelmet, 
gyógyszert a szükségben lévõknek. 

A segítségre most jobban szükség van, 
mint eddig bármikor. 

Az árvízsújtotta területre több 
kamionnyi ruhát és élelmiszert 

szállítottak november óta. Személyes 
kapcsolatok révén garantálható, hogy a 

segélyek közvetlenül a rászorulók 
részére jussanak el. Az egyik ilyen út 
során készített videofilm tanúsága 

szerint, a korábban elárasztott falvakban, 
a kamionoknál összegyûlt lakosság 

részére közvetlenül került kiosztásra az 
élelmiszer és legszükségesebb háztartási 

szer fejadag. LEGFÕKÉPPEN 
ÉLELMISZERRE VAN SZÜKSÉG.

Ruhából már az elsõ idõben elegendõ 
mennyiség érkezett, azonban 

élelmiszerre folyamatosan szükség van.
Minden kis és nagyobb felajánlást 

köszönettel fogad az Élõ Reménység 
Alapítvány. A befizetett pénzbeni 
adományok után adókedvezmény 

vehetõ igénybe. Az akciók járulékos 
költsége csak a szállítás önköltsége, a 
céladományokból nem kell egyetlen 
segélyszervezetet sem mûködtetni, 

munkájáért senki nem kap fizetést, így 
az adományok valóban azokhoz 

kerülnek, akiknek szánták azokat.

A felajánlások megtehetõk telefonon: 
27-344-800

Szabó József,
faxon: 27-344-785

Számlaszám: 11711034-2008288-6
Közlemény: “Árvíz”

Élõ Reménység Alapítvány
2120 Dunakeszi, Alsógödi u. 16/A. 

Pf. 104

Január 17-én Albrecht Gyõzõnét, sokak 
Olgi nénijét, szolgáló életének 71. évében 
szeretõ Megváltója és Ura haza hívta a 
számára elõkészített mennyei hajlékba. 
Sokat jelentett számunkra a dömösi Biblia 
Centrumban végzett szolgálata.

Január 22-én Pócsy Ferenc testvérünket 
szólította magához Urunk életének 93. 
évében, aki ifjú korától szolgálta 
Megváltóját, hosszú ideig, mint a budapesti 
Ó utcai gyülekezet vezetõje.

könyvét olvasva rádöbbenünk, hogy a 
keményebb eledel nem más, mint az 
alapok mélyebb és teljesebb megértése. A 
könyv csodálatosan mutatja be, hogy 
milyen mély és felszabadító a mi Urunk 
tanítása a szentségrõl.

"...szükségünk van arra, hogy Krisztus 
megtanítsa nekünk, mi az igazi szépség, az 
igazi gyönyörûség, az igazi szentség és 
miként lehetünk olyan szentté, mint 
amilyen Õ volt a földön és amilyen most a 
mennyben. Most errõl a témáról szóló 
tanításának hallgatására hív minket az 
Úr."

Sajnos a magyar fordítás néhol nem 
egészen magyaros megoldásaival némileg 
megnehezíti a gondolatmenet követését, 
de a könyv mindenképpen megéri a 
fáradtságot.

Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek

Tóth Eszter és Greskó György testvérek 
szeretnék megosztani a február 13-án, 
szombaton, a Péter Pál utcai baptista 
imaházban tartandó mennyegzõjükkel 
kapcsolatos örömüket.

Talán nem vagyok egyedül azzal a 
tapasztalatommal, hogy míg másod-
rendû hitbeli kérdésekben “igen ki-
finomult véleménnyel és megalapozott 
tudással” rendelkezem, addig ha a 
legalapvetõbb kérdések kerülnek szóba 
(megváltás, bûnbocsánat, megigazulás, 
megszentelõdés, stb.), igencsak könnyen 
zavarba lehet hozni. Akik hasonló 
problémával küzdenek, azoknak (is) 
ajánlom Gooding professzor könyvét.

Mint az az alcímbõl kiderül, a könyv 
Krisztusnak a szentségrõl és a meg-
szentelõdésrõl szóló tanításával fog-
lalkozik. Mégis, a könyv eredeti ol-
vasóközönsége nem valamilyen teo-
lógiailag magasan képzett, több évtizede 
az Úr útján járó csoport volt, ahogy az az 
elõszóból kiderül, hanem éppen el-
lenkezõleg, frissen megtért hívõk. A 
szentség nem a "különlegesen jól fejlett" 
keresztyéneknek a privilégiuma. A szent-
séghez vezetõ út nem az érdekes, misz-
tikus élményeken, vagy különösen nagy 
számú bibliai érdekesség ismeretén 
keresztül vezet, hanem a megigazuláson 
és a mi Urunkkal való engedelmes 
közösségen keresztül. Így aztán David 
Gooding könyve egyrészt egészséges 
tanítást nyújt azoknak a testvéreinknek, 
akik éppen csak most találkoztak Is-
tennel, másrészt helyreigazítja azokat az 
érettebb hívõket, akik a szívük mélyén 
talán úgy gondolják, hogy õnekik már 
keményebb eledelre van szükségük, mint 
amit az "alapok" nyújtanak. Gooding- 

Hálásak vagyunk az Úrnak mindkét 
testvérünk szolgálatáért. Fájdalmunkat 
enyhíti a viszontlátásba vetett reménységünk.

Budapest, Bartók B. u-i gyülekezet


