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Tóth Sándor

A gyülekezethez tartozás 
négy alapelve

Nem létezik szorosabb kapcsolat, mint ami a test tagjai 
között fennáll. Egy testrészről fel sem merül, hogy nem 
része az egész testnek, ahhoz tartozik, szervesen kapcso-
lódik hozzá, és a fej, a fő jótékony irányítása alatt áll.
Isten épülete és Isten szántóföldje
1Kor 3,9: „Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Is-
ten szántóföldje, Isten épülete vagytok.”
1Pt 2,5: „...ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok 
fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”
A Bárány (Krisztus) menyasszonya
Jel 19,7: „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert el-
jött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya...”
A korabeli eljegyzést követte a menyegzőre való készülés. 

BEVEZETÉS: MI A GYÜLEKEZET?

Pünkösdkor az evangélium hirdetését követően a Szent 
Szellem munkája az volt, hogy a megtért, újjászületett hí-
vőkből gyülekezetet hozzon létre.

a. A Biblia több képet is használ a gyülekezetre1
Krisztus teste (lat. corpus Christi)
1Kor 12,27: „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként 
annak tagjai.”

1. Almási Mihály: Ő a feje az egyháznak (Budapest: Sun-
shine Publishing House, 2000).
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gyülekezet: G19973 ἐπισυναγωγή (episynagógé): 1. össze-
gyűjtés, összegyülekezés, odagyülekezés; 2. gyülekezet. 
Etimológia: a G1996-ból.
Ne tévesszen meg bennünket az ἐπισυναγωγή (episyna-
gógé) kifejezés, mely eredeti jelentését tekintve nem a zsi-
nagógát, hanem az összegyülekezést, összejövetelt, és így 
a helyi gyülekezetet és az ahhoz való aktív kapcsolódást 
jelenti.
Eklézsia
ApCsel 18,22: „Miután Cézáreába érkezett, felment, kö-
szöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókhiába.”
gyülekezet: G1577 ἐκκλησία (ekklésia): 1. gyűlés, népgyű-
lés; 2. egyház, gyülekezet (szó szerint: kihívottak közös-
sége).
Pál fontosnak tartotta, hogy meglátogassa a testvéreket, 
a gyülekezetet, függetlenül attól, hogy őáltala született-e 
az adott közösség. Antiókhiába, az anyagyülekezeté-
be, ahonnan kirendelték a gyülekezetalapító szolgálatra, 
többször is visszatért, és megosztotta velük mindazt, amit 
Isten általuk cselekedett (ApCsel 14,26; 15,22; 18,22; Gal 
2,11).
Isten királysága
Mk 1,15: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: 
térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Isten országa: βασιλεια του θεου – G932 βασιλεία (ba-
sileia) 1. királyság, birodalom, ország; 2. uralom, királyi 
hatalom.
Az evangéliumokban főként ezt a kifejezést találjuk.

c. A gyülekezethez tartozás négy alapelve
1. Megtérés, újjászületés
2. Bemerítés
3. Tehervállalás
4. Gyülekezeti fegyelem elfogadása
Ezek a bibliai, evangéliumi alapelvek kerülnek alább ki-
fejtésre.

1. MEGTÉRT, ÚJJÁSZÜLETETT – JN 3

Bemerítő János: Mk 1,5: „Akkor kiment hozzá Júdea egész 
vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és – amikor 
megvallották bűneiket – megkeresztelte [bemerítette] őket 
a Jordán vizében [a szó eredeti jelentése: folyóba].”
Bemerítő János mint az Ószövetség utolsó prófétája meg-
térésre, bűnbánatra hívta a népet, akik kimentek hozzá a 
Jordán mellé.
Názáreti Jézus: Mk 1,15: „Betelt az idő, és elközelített már 
az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangélium-

3. Strong-számok.

A vőlegény az otthont készítette elő, a menyasszony pedig 
hívogatott a menyegzőre, ugyanakkor várta a vőlegényt.
Isten családja
Jn 1,12: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisz-
nek az ő nevében...”
Ef 1,5: „Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus 
Krisztus által, akarata és tetszése szerint...”
1Pt 4,17: „Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az íté-
let az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, 
akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten 
evangéliumában?”
Isten családjába tartozunk, egyrészt Atyánk lett az Isten, 
másrészt mint az ő gyermekei, testvérek vagyunk.
A föld sója
Mt 5,13: „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, 
mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak 
arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.”
Jézus korában a só2 elsősorban nem az ízesítés, hanem a 
tartósító hatása miatt volt fontos. A friss halat kenték be 
vele, így megakadályozva annak megromlását, rothadását.
A világ világossága, lámpás, hegyen épült város
Mt 5,14: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a 
hegyen épült város.
Mt 5,15: „A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka 
alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít 
mindenkinek a házban.”
Mt 5,16: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.”
A világosság és a sötétség teljesen különböznek egymás-
tól, elegyíteni azokat nem lehet. Ahol fényt gyújtanak, ott 
többé a sötétség már el nem uralkodhat.

b. A gyülekezetre használt újszövetségi kifejezé-
sek
Gyülekezet
Zsid 10,25: „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan 
egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is in-
kább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.”

2. Jézus korában a só feltehetőleg a Holt-tenger mellől 
származó, porszerű anyag volt, amit nem tisztítottak meg 
a maihoz hasonló módon. Előfordulhatott, hogy a nát-
rium-kloridot (konyhasót) a nedvesség kioldotta ebből 
a porszerű anyagból, ami látszólag ugyan olyan állagú 
maradt, mint korábban, de hatását és ízét már elvesztve 
hasznavehetetlenné vált. (John R. W. Stott: A hegyi beszéd 
[Budapest: Harmat–KIA, 2010], 55. o.)
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meretért a feltámadt Jézus Krisztus által...”
További igék:
2Kor 5,17: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: 
a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”
Róm 8,15–16: „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy 
ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által 
kiáltjuk: »Abbá, Atya!« Maga a Lélek tesz bizonyságot a 
mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei 
vagyunk.”
Ef 1,13–14: „Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok 
az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké 
lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 
örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő 
dicsőségének magasztalására.”
A két útról szóló apostoli igehirdetés
Élet vagy halál. Örök élet vagy kárhozat. Menny vagy po-
kol.
Didaché4 (Kr. u. 100–110) – Az Úr tanítása a tizenkét 

4. A Didaché, „az apostolok tanítása”, azt akarja megmu-
tatni, hogyan teljesítették az apostolok Krisztus missziói 
parancsát. Ismeretlen szerző írta a Didachét a mai Szíri-
ában, Antióchia környékén 100–125 között. Jézusról úgy 
beszél, mint „az Úrnak szolgájá”ról, akire az Ószövetség is 

ban.”
A názáreti Jézus megtérésre, bűnbánatra hívta a népet, de 
ennek lehetőségét ő maga nyitotta meg kereszthalála ál-
tal. Igehirdetése nem érthető, ha nem látjuk azt a szerete-
tet, amely őbenne az elveszett lelkek iránt volt. Felemelte 
a bűnös nőt, megérintette a leprást, megetette az ötezer 
éhes férfit és hozzátartozóikat is. Jézus egész élete igehir-
detés, evangélium volt.
Megtérés: G3340 μετανοέω (metanoeó) 1. megváltoztatja 
a szándékát, meggondolja magát; 2. megbán. Etimológia: 
G3326 + G3539.
G3539 νοέω (noeó) 1. észrevesz; 2. megért, felfog; 3. gondol 
valamire, gondolkodik; 4. elgondol, elképzel. Etimológia: 
a G3563-ból.
G3563 νους (nus) – szív, szellem értelme / felfogóképessége 
/ gondolkodási képessége
Tehát a megtérés = szívből belátni, felismerni, hogy Isten 
törvényét, a tíz parancsolatot megszegtem, ezért Isten íté-
lete joggal sújthatna. Emiatt Istenhez fordulok, beismer-
ve bűneimet, és kérve tőle a kegyelmet, bűnbocsánatot 
Krisztus helyettem, a bűneimért elszenvedett keresztha-
lála érdeméért.
Újjászületés
Jn 3,5: „Jézus így felelt: »Bizony, bizony, mondom néked, ha 
valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Is-
ten országába.«”
Jn 3,6: „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől szüle-
tett, lélek az.”
Az újjászületés Isten igéje és a Szent Szellem által történik. 
Isten Szelleme eleveníti meg, teszi személyessé számunk-
ra a Biblia üzenetét, és a megtérést munkálja szívünkben. 
A bűnöst meggyőzi bűn, igazság és ítélet tekintetében (Jn 
16,8–11) és a Golgotához vezeti! Isten, Jézus Krisztusban a 
megtérő bűnösnek új életet ad, és a Szent Szellem szívébe 
írja, hogy Isten gyermekévé, új teremtéssé lett.
A víz elsősorban a Szentlélek által megelevenített ige, és 
csak ezt követően jelenti a bemerítést, mely az ige és a 
Szentlélek szívben elvégzett munkájának a pecsétje, az ar-
ról való nyilvános vallástétel. Pál így ír erről:
Tit 3,5: „...nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, 
hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és meg-
újító fürdője a Szentlélek által...”
fürdő: G3067 λουτρόν (lutron) – fürdő, fürdés; alámerít-
kezés. Etimológia: a G3068-ból.
1Pt 3,20: „...akik egykor engedetlenek voltak, amikor az 
Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka ké-
szítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült 
meg a vízen át.”
1Pt 3,21: „Most pedig titeket is megment ennek képmása, a 
keresztség [baptisma = bemerítkezés], amely nem a test 
szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiis-
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Boldog az, aki a parancs szerint ad, mert ártatlan. Jaj 
annak, aki kap! Ha valaki úgy vesz, hogy szüksége van 
rá, az ártatlan; aki azonban úgy vesz, hogy nem szorul 
rá, az számadással tartozik, mert kapott, és valamiért 
kapta, amit kapott; fogságba kerül, kivizsgálják, mit 
cselekedett, és ki nem szabadul onnét, míg az utolsó 
fillért vissza nem fizette. 

6. Erről már mondatott: izzadjon meg az adomány kezed-
ben, míg megtudod, kinek adod5 (vö. Mt 5,25–26).6

5. Mt 5,24–26: „...hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj 
el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s 
vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg 
az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bí-
rónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bi-
zony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem 
adod az utolsó fillért is.”
Tudd, kinek az oltárához járulsz áldozatoddal. Tarts 
szentnek, és szenteld meg azt, tisztátalan szívvel ne áldozz 
az ostobák módjára. Rendezd el dolgaidat, kapcsolataidat, 
és áldást nyersz az Úrtól.
6. http://www.magyar-kozosseg.com/Bibliakor/didakhe.pdf 
(letöltés: 2017. 09. 03.).

apostol által a nemzeteknek.
A XVI fejezetből álló tanítás I–VI. fejezetében olvasha-
tunk a két útról. Ezekben a tíz parancsolat és a hegyi be-
széd alapján találunk gyakorlati jellegű tanítást a keresz-
tény életről.
1. Két út van, egy az életé, egy a halálé, a két út között 

pedig nagy különbség van.
2. Az élet útja ez: először szeresd Istenedet, aki teremtett 

téged, másodszor szeresd felebarátodat, mint önmaga-
dat. Te se tedd azt másnak, amit nem akarsz, hogy ne-
ked tegyenek (vö. Mt 12,37–39; Mk 12,30–31; 5Móz 6,5; 
3Móz 19,18; Mt 7,12; Lk 6,31). 

3. E szavak tanítása a következő: áldjátok azokat, akik át-
koznak titeket, imádkozzatok ellenségeitekért, tartsa-
tok böjtöt azokért, akik üldöznek titeket. Milyen érdem 
az, ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek? Nemde 
ezt teszik a pogányok is? Ti viszont szeressétek azokat, 
akik gyűlölnek benneteket, és ellenségeitek ne legyenek 
(vö. Mt 5,44–47; Lk 6,32–33). 

4. A test és hús kívánságaitól tartózkodj (vö. 1Pt 2,11; Tit 
2,12). Ha valaki megüti jobb arcodat, tartsd oda a má-
sikat is, és tökéletes leszel (vö. Mt 5,39). Ha valaki arra 
kényszerítene, hogy menj vele ezer lépést, tégy meg vele 
kétezret (vö. Mt 5,40–41). Ha valaki elkéri felsőruhádat, 
ad oda neki alsóruhádat is (vö. Lk 6,30). Ha valaki el-
veszi, ami a tied, ne kérd vissza, úgysem tudod (vö. Lk 
6,30). 

5. Mindenkinek adj, aki kér tőled, és ne kérd vissza! Az 
Atya ugyanis mindenkinek adni kíván ajándékaiból. 

utalt! Főként az Ószövetséget idézi, de biztos, hogy ismer-
te Máté evangéliumát is. Pál apostolra nem hivatkozik. A 
Didachéban két útról van szó: az egyik út az örök életre 
vezet, s aki azon jár, annak be kell tartania a törvényt; a 
másik út a halálba vezet, amelynek jellemzője az engedet-
lenség. Ez a példázat más iratokban is előfordul (pl. Bar-
nabás levelében), és nagyon valószínű, hogy közös zsidó 
forrásból származik. Aki ismeri a két utat, az részesülhet 
a keresztség sákramentumában, és befogadható az úrva-
csorai közösségbe. A könyv második része a keresztségről 
és a böjtről szól. A szerző hetente két böjtnapot ír elő. Az 
úrvacsorát minden „Úr napján” kell ünnepelni, amelyben 
haragosok nem vehetnek részt. Nagy hangsúly esik Krisz-
tus visszajövetelére, amelyre készülni kell, hiszen amikor 
az Úr visszajön, akkor tökéletesnek kell lennünk. A tízpa-
rancsolat mellett Krisztus szavai a mértékadóak a gyüle-
kezetben, különösen is a hegyi beszéd. Az imádsághoz és 
az úrvacsorához a keresztény életvitel illik, az örök élet 
fényében. (Jos Colijn: Egyetemes egyháztörténet [Gödöllő: 
Iránytű, 2001].)
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ket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem báto-
rítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy 
közeledik az a nap.”
A gyülekezet itt – G1997 ἐπισυναγωγή (episynagógé): 1. 
összegyűjtés, összegyülekezés, odagyülekezés; 2. gyüle-
kezet. Etimológia: a G1996-ból. 
Jelenti tehát a helyi gyülekezetben az összejövetelek láto-
gatását, de azt az újszövetségi lelki, szellemi közösséget 
is, ahová a Szent Szellem a megtért, újjászületett embert 
beplántálta.
e. További tanulmányozásra javasolt igehelyek
ApCsel 8,12 – A megtért hívők bemerítkezése Samáriában.
ApCsel 8,36–38 – A hitre jutott etióp kincstárnok bemerí-
tése, akinek Fülöp az evangélium hirdetésekor nyilvánva-
lóan a bemerítésről is szól.
ApCsel 9,18 – Saul, azaz Pál megtérését követően beme-
rítkezett.
ApCsel 10,47–48 – Kornéliusz, a római százados és a há-
zánál lévők bemerítkeztek, miután Péter által hallották az 
evangéliumot, és hitre jutottak.
ApCsel 16,30–34 – A Pál prédikálása nyomán Filippiben 
megtért Lídia és szintén hitre jutott családtagjai (döntés-
képes felnőttek) bemerítkeztek.
Gal 3,27: „Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust 
öltöttétek magatokra.”
Csia L. fordításában a Gal 3,27: „Ahányan csak a Felkentbe 
bemerítkeztetek, a Felkentet öltöttétek fel.”
Kol 2,12: „A keresztségben [bemerítésben] vele együtt elte-
mettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten 
erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.”
f. Az apostoli tanítás – Didaché
Didaché7 (Kr. u. 100–110): Az Úr tanítása a tizenkét apos-

7. http://www.magyar-kozosseg.com/Bibliakor/didakhe.pdf 
(letöltés: 2017. 09. 03.).

2. BEMERÍTKEZETT ÉS EZÁLTAL  
CSATLAKOZOTT A HELYI GYÜLEKEZETHEZ

a. Jézus példát adott
Jézus bemerítése nem egyezik meg a mi bemerítésünkkel, 
hiszen ő bűntelen volt. Így elsősorban nem a bemerítke-
zése, hanem az Atya iránti és a bemerítéssel kapcsolatos 
engedelmessége lehet példa számunkra.
Mt 3,14–16: „De az erősen ellenállt, és így szólt: »Nekem 
van arra szükségem, hogy te meríts be engem, és mégis te 
jössz énhozzám?« Jézus azonban ezt felelte neki: »Hadd 
történjék ez most így. Úgy illik ugyanis hozzánk, hogy min-
den igazságosságot betöltsünk.« Ekkor János engedett neki. 
Miután Jézus bemerítkezett, azonnal feljött a vízből. Egy-
szerre csak megnyíltak az egek, és János látta, hogy Isten 
Szelleme, mint egy galamb jön alá és rászáll.” (Csia-ford.)
b. A misszióparancs vagy nagy küldetés
Mt 28,18–20: „Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: »Nekem 
adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el 
tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
[bemerítve] őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden na-
pon a világ végezetéig.«”
Ne feledjük, Krisztus parancsa nem az evangelizálásra 
szólít fel, hanem a tanítványozásra. Az evangelizálás esz-
köz a tanítványozáshoz, és a sikeres tanítványozás ered-
ménye evangelizálás.
c. 3000 megtért hívő bemerítése pünkösdkor és a gyü-
lekezeti élet
ApCsel 2,37–42: „Amikor ezt hallották, mintha szíven ta-
lálták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostol-
tól: »Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?« Péter így válaszolt: 
»Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg [merítkezzetek be] 
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsána-
tára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek 
ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol 
vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.« 
Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: 
»Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!« 
Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek [be-
merítkeztek], és azon a napon mintegy háromezer lélek 
csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az 
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében 
és az imádkozásban.”
Egyértelmű tehát, hogy akik megtértek és hitükről vallást 
tettek, azokat merítették be az apostolok. Ezek a bemerí-
tett hívők ezzel a gyülekezet aktív tagjaivá is váltak.
d. A helyi gyülekezethez való tartozás
Zsid 10,24–25: „Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen 
szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetün-

Pisai baptisztérium, melyet 1152-ben kezdtek el  építeni
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zendő és a bemerítő böjtöljön 
a bemerítés előtt, ha lehetsé-
ges, a többiek is; a bemerítke-
zendőnek hagyd meg, hogy 
előzőleg egy vagy két napig 
böjtöljön (vö. Mt 28,19).
Magyarázat:
A két útról szóló bevezetővel 
kezdődik tehát a keresztelé-
si (bemerítési) szertartás. A 
Didakhé előírja, hogy lehe-
tőség szerint élővízben ke-
reszteljenek. Ha nincs élővíz, 
akkor hideg vízben, ha az 
sincs, használjanak meleg 
vizet. A háromszori leöntést 
csak az előbbiek hiányában 
gyakorolják (vö. Did 7,1–2). 
A keresztelés (= bemerítés) 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevébe vagy nevére (εις8 το 
ονομα) történik. Mind a ke-
resztelendő, mind a kereszte-
lő böjtöljön a keresztelő előtt. 
A böjti napok meghatározá-
sában már megfigyelhető a 

zsidó szokásoktól való eltérési szándék: a zsidó keddi és 
csütörtöki böjt helyett a szerdait és a péntekit ajánlja (Did 
8,1), mely így Jézus szenvedésére és halálára utal.
g. Baptisztériumok
A IV. századtól több baptisztériumot is építettek, de pél-
dául Itáliai Firenze, Pisa, Parma városokban a VIII. szá-
zadban is építettek ilyeneket. A gyerekkeresztség csak a 
VI. századtól kezdett elterjedni, annak ellenére, hogy már 
a IV. században megjelent az erre vonatkozó tan (pl. Ágos-
tonnál az eredendő bűntől a keresztség által való meg-
tisztulás tana, amelyet átvett később Kálvin és Luther is, 
aki korábban Ágoston-rendi szerzetes volt). A többnyire 
nyolcszög (a keresztény számszimbolikában a nyolcas az 
újjászületés száma) vagy kör (örökkévalóság szimbóluma) 
alaprajzú baptisztérium centrális elrendezésű volt. Köze-
pén helyezkedett el az épület alaprajzával azonos alakú, 
süllyesztett keresztelőmedence (piscina), amelyben a ke-
resztelendőket alámerítették.9

Mj.: A baptisztérium a templomtól különálló épület volt, 
jelezve, hogy a templomba, a gyülekezet közösségébe ve-

8. G1519 εἰς (eis) 1. -ba/-be, -ra/-re.
9. https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91k%C3%A-
1polna (letöltés: 2016. 09. 09.).

tol által a nemzeteknek.
A XVI fejezetből álló tanítás VII. fejezetében olvashatunk 
a bemerítésről. A tanításban a két újszövetségi szentség 
szerepel, a bemerítés és az úrvacsora, amit az Úr rendelt 
el népének.
Mj.: A Didakhénak (tanítás) nevezett óegyházi iratról 
ugyan említést tett néhány óegyházi szerző, az irat tényle-
ges szövege azonban csak a 19. század vége felé vált ismert-
té, amikor Byrennios nikomédiai metropolita felfedezte 
egy görög kéziratban, és nyilvánosságra is hozta.
Az I–VI. fejezet a megtérők bemerítés előtti felkészíté-
séhez is segítséget nyújtott, amit már az ősegyházban is 
nagyon komolyan vettek. Gyakori volt, hogy 9 hónap, 1 
év (előfordult, hogy 3 év) felkészülési idő előzte meg a be-
merítést, amikor is tanítás által megalapozták az új hívők 
hitét, ugyanakkor nyilvánvalóvá válhattak életükben a 
megtérés gyümölcsei.
VII. fejezet
1. A bemerítésre vonatkozóan pedig, így merítsenek be: 
miután mindezeket előtte elmondtátok, élővízbe merítse-
tek be az Atya és Fiú és Szentlélek nevére (nevébe), (vö. 
Mt 28,18–19). 2. Ha nem áll rendelkezésre élővíz, meríts 
be más vízben; ha lehet, hidegben, ha nem, melegben. 3. 
Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a 
fejre, az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. 4. A bemerítke-

A pisai baptisztérium belső tere
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– Katedrális építek – válaszolta ragyogó szemmel.
Tanulság: Nem mindegy, látod-e a jó célt, aminek eléré-
séhez fontos az a rész, amit te teszel, vagy csupán végzed, 
mert úgy gondolod, nem tehetsz másként. A vezetők fel-
adata, hogy a célt újra és újra megmutassák a rájuk bízot-
taknak.
Elhívattunk, hogy jól sáfárkodjunk azzal, amit Istentől 
kaptunk:
Mt 25,14–21: „Mert úgy van ez, mint amikor egy idegen-
be készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyo-
nát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, 
a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, 
és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azon-
nal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. 
Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki 
pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrej-
tette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek 
a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, 
aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, 
és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, má-
sik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó 
és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, 

zető út a bemerítésen keresztül történhet, azt nem lehet 
kihagyni.
Megállapíthatjuk tehát, hogy csak a megtért, újjászületett 
hívőket részesítették bemerítésben. Őket is csak alapos 
felkészítést követően, miután a megtérés gyümölcsei iga-
zolták élő hitüket és a Szentlélek által a Krisztussal való 
közösségüket.
A bemerítés előtt tehát felkészítették és megvizsgálták az 
arra önként jelentkezőket. A bemerítést arra avatott elöl-
járók végezték, miként azt tették Jézus tanítványai – vél-
hetően a szűkebb tanítványi kör.
Csia-ford.: 
Jn 3,22: „Ezek után Jézus és tanítványai júdeai földre men-
tek. Ott időzött velük és bemerített.”
Jn 4,1–2: „Amint most már az Úr észrevette, hogy a fari-
zeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és 
merít be, mint János – noha Jézus maga nem merített be, 
csak a tanítványai…”

3. TEHERVÁLLALÁSRA KÉSZ (SZOLGÁLATOK, 
ANYAGIAK, A TIZED ÉS A FELAJÁNLÁSOK)

a. Királyi papság és sáfárság
Önkéntes áldozatvállalás, mely az Isten kegyelmének 
megtapasztalásából és az iránta való hálából fakad.
A papi szolgálat elválaszthatatlan része a szív Isten irán-
ti őszinte szeretetéből fakadó áldozat, ugyanakkor az ige 
hirdetése és annak megélése által a példaadás is.
1Pt 2,9: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hir-
dessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodála-
tos világosságára hívott el titeket…
1Pt 4,10: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok 
azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.
Az újszövetségi újjászületett hívő ember a Szentlélek ál-
tal kegyelmi ajándékokat kapott, amelyekkel lehetősége 
van építeni a gyülekezetet és annak tagjait (belső és külső 
misszió, építkezés).
Lássuk a célt és az értelmét annak, amit teszünk!
Példázat a kőfaragókról.
A katedrálisokat évtizedeken keresztül, néhol egy-két év-
századon keresztül építették. Generációk vették át egy-
mástól a szaktudást és az építkezés stafétabotját. Három 
kőfaragó dolgozott egy katedrális építésén. Egy arra járó 
megkérdezte az elsőt:

– Mit csinálsz?
– Dolgozok, hogy meg tudja élni – válaszolta.
Majd a másodikat is megkérdezte, aki ezt válaszolta:

– Követ faragok.
Majd a harmadikhoz fordulva kérdezte:

– És te mit csinálsz?
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ványává lett keresztények „kitartóan” kapcsolódtak be a 
gyülekezeti életbe. Aktívan vettek részt a vasárnapi isten-
tiszteleteken, az úrvacsorai összejöveteleken, de a kiscso-
portos összejövetelek és az imaalkalmak látogatása sem 
egy opció volt számukra, hanem buzgón kapcsolódtak be 
azokba.

„kitartóan”: G4342  προσκαρτερέω (proskartereó) 1. ki-
tartóan, állhatatosan, folyamatosan tesz valamit; folya-
matosan tartózkodik valahol; 2. ragaszkodik valakihez, 
hűséges hozzá; 3. készenlétben áll, rendelkezésére áll va-
lakinek. Etimológia: G4314 + G2594.
Mikor teszünk valamit kitáróan? Akkor, amikor látjuk 
annak a célját, értelmét! Egy sportoló is azért mozgatja 
meg minden erejét az edzések sokaságán, hogy a verse-
nyen kiváló eredményt érjen el. A hívő ember akkor lesz 
kitartó a gyülekezeti életben, ha valóban érti, látja, kit kö-
vet, kikkel követi együtt, és hová tart, hová akar eljutni, 
mi a küldetése (mennyei perspektíva).
Az első gyülekezet tagjainak istenfélő, megszentelt, oda-
szánt élete és hozzáállása által felszabadult Isten ereje, 
amikor az evangéliumot megosztották másokkal. Ennek 
hatása volt, a körülöttük élők Istenhez való hozzáállása 
is megváltozott. Példájuk bátorítson bennünket, és adjuk 
hálát az Úr közöttünk megtapasztalható munkájáért.
Ne feledjük, amit látnak, tanulnak tőlünk a gyermekeink, 
valószínűleg olyan lesz a jövő gyülekezete. Vagy jót tanul-
nak és jó örökséggel haladnak előre, vagy a „célt tévesztett” 
életünket látják, így csak az Istentől való felismerés lehet 
segítségükre, hogy másként, célra tartóan éljenek a rossz 
példa ellenére! Ekkor viszont tékozló szüleiktől eltávolod-
nak. Ahelyett, hogy motiválók, segítők lennének számuk-
ra, tehertétellé válnak lelkükön. Nyilván motiválók, őket 
előresegítők akarunk lenni, de ez nem a véletlen műve!
Legyünk hát buzgók, és „kitartóan” kapcsolódjunk a gyü-
lekezet, azaz Krisztus teste vérkeringésébe, hogy az ő éle-
te legyen látható halandó testünkben (Róm 6,12–13; 2Kor 
4,11).
Róm 6,13: „Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, 
hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda 
magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre kelte-
tek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az 
Istennek.”
2Kor 4,11: „Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén 
állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen ha-
landó testünkben.”

c. Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek!
1Móz 14,18–20: „Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort 
vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt, megáldotta őt, 
és ezt mondta: Áldott vagy, Abrám, a Felséges Isten előtt, 
aki a mennyet és a földet alkotta! És áldott a Felséges Isten, 

menj be urad ünnepi lakomájára!”
A hűség = gyarapítás, és nem fenntartás!
Mt 25,22–24: „Odament az is, aki a két talentumot kapta, 
és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, 
másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, 
jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ez-
után, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament hozzá 
az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 
tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, 
ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál.”
Hazugság és rossz istenkép. Az Atya nem ilyen! Csak 
aszerint vár hű sáfárságot, amit kinek-kinek adott.
Mt 25,25: „Félelmemben elmentem tehát, és elástam a 
talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied.”
A tanítvány nem retteg az Atyától, hanem mivel az Isten 
kegyelmét, irgalmát elveszett állapotában mint egyedüli 
megoldást elfogadta, megtapasztalta az Atya jóságát és 
szeretetét. Így szereti őt, viszontszeretettel!
Mt 25,26–30: „Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest [fé-
lénk, hanyag, lusta] szolga, tudtad [vagy úgy láttál engem], 
hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűj-
tök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a 
pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal 
kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a 
talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! 
Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; 
attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A 
haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott 
lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”

b. Aktív, kitartó gyülekezeti élet
ApCsel 2,41–43: „Akik pedig hittek a beszédének, megke-
resztelkedtek [bemerítkeztek], és azon a napon mintegy 
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitar-
tóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 
kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt 
minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel tör-
tént.”
Lukács fontosnak tartotta az események megtörténte után 
évtizedekkel lejegyezni, hogy a megtért és Krisztus tanít-
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neteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem! 
Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség 
a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a 
Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csator-
náit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek 
a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik 
tönkre szőlőtöket a határban – mondja a Seregek Ura. Bol-
dognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz 
országotok – mondja a Seregek Ura.”
Isten népe elveszítette az Isten szabadítása felett érzett 
örömöt és szívbéli hálát. Ennek lett a következménye a 
számítgató lelkület. Látszatra adakoztak, hogy meg ne 
szólják őket, de nem az egész tizedet vitték az Úr oltárá-
hoz, és egyéb felajánlásuk sem őszinte és Isten iránti há-
lából fakadt. Ennek a színlelt kegyességnek, az Istentől 
való eltávolodásnak a következménye lett életük áldatlan 
állapota.
2Kor 8,12: „Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, 
amije kinek-kinek van, nem aszerint, amije nincs.”
Az adakozás nem verseny, és abból adunk, amivel az Úr 
munkánkon vagy egyéb forrásokon keresztül megáldott.
Az özvegyasszonyra többen hivatkoznak, viszont ő rend-
kívüli adakozó volt:
Mk 12,43–44: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény 
özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert 
mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységé-
ből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.”
Mt 13,12: „Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, 
akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van.”
A nincstelen testvér valóban semmit nem tud adni, arra 
szorul rá, hogy az irgalmas szívű tanítványok őt segítsék 
(Jak 2,14–17). Viszont ha valakinek van, és így lenne mit 
adnia, de arra hivatkozik, hogy neki nincs, ezért adakozni 
sem tud, az hazudik, és képmutatása miatt élete áldatlan 
állapotba kerül.
2Kor 9,7–8: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte 
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jó-
kedvű adakozót szereti az Isten«. Az Istennek pedig van ha-
talma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy 
mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, 
és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.”
A jó lélekkel, hálás szívvel és örömmel adakozókat szereti 
az Isten, és ezek viszontszeretik őt. Isten áldását tapasz-
talják meg az ilyen lelkülettel élő és áldozatra kész hívők.

f. Az apostoli tanítás a Didaché IV. fejezetéből10
4. Ne kételkedj, meglesz vagy nem! 5. Ne legyen kezed ki-
nyújtva akkor, amikor kapsz, összeszorulva viszont, ami-

10. Apostoli atyák (Budapest: SZIT, 1980), 50. o.

mert kezedbe adta ellenségeidet! Abrám pedig tizedet adott 
neki mindenből.”
Zsid 7,1–3: „Mert Melkisédek, Sálém királya, a magasságos 
Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből visszatérő Áb-
rahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is 
adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: 
igazság királya, aztán Sálém királya, vagyis békesség kirá-
lya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak 
kezdete, sem életének vége nincs, mivel pedig hasonló az 
Isten Fiához, pap marad mindörökké.”
Ábrahám adakozása példája a királyi papsághoz (1Pt 2,9) 
tartozók tizedadásának is.
Zsid 7,9–10: „És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében 
a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt 
ősében, amikor Melkisédekkel találkozott.”

d. Jézus tanítása a tizedről
Mt 23,23: „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, 
mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, 
de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fonto-
sabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; 
pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni.”
Jézus tehát nem a tized vagy egyéb adományok (Mk 7,11–
13; Mal 3,8) elhagyásáról, hanem azok helyes lelkületből 
való odaadásáról tanított. A vallásos szokásokból fakadó 
hideg engedelmesség helyett a megváltásért érzett őszinte 
hála és öröm jellemzi az Isten szerint adakozó tanítványo-
kat.

e. Szívbéli, megszentelt és hitből fakadó adakozás
Mal 3,8–12: „Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis 
be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk 
becsapni? – A tizeddel és a felajánlásokkal! Átok sújt ben-
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terheli meg barátságát azzal, hogy segítséget kér a barát-
jától.
A barát többet jelent, mint a bajban segítő, akit esetleg ki-
használhat a másik fél.
Fontos feltennünk magunknak a kérdést, hogy felhasz-
náljuk-e a kapcsolatainkat arra, hogy a saját, családunk, 
gyermekeink terhével másokat terhelünk meg, a magunk 
könnyebbségét önző és a Krisztus szeretetétől idegen mó-
don keresve?
Miért és kikkel barátkozunk?
Amikor keressük valakivel a kapcsolatot, mi motivál eb-
ben?
Amikor másnak van szüksége segítségre, hogy reagálunk?
Amikor nem kapjuk meg valakitől azt a segítséget, amit 
elvárunk, hogy reagálunk?
Azt keressük, mit tehetünk másokért, vagy azt, mit nyer-
hetünk, kaphatunk, vehetünk el tőlük?
A megtért, újszületett emberre a krisztusi jóság és szeretet 
jellemző. Isten Szentlelke ezt munkálja a szívében.

4. ELFOGADJA A GYÜLEKEZETI  
FEGYELMET (AZ ISTENTŐL RENDELT  

TEKINTÉLY TISZTELETE ÉS ELFOGADÁSA)

a. Intés, mentés
Mt 18,15–18: „Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd 
meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfi-
át. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy 
vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősít-
sen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd 
meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, 
tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bi-
zony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz 
a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a 
mennyben is.”
1. „vétkezik”

„vétkezik”: G264 ἁμαρτάνω (hamartanó) 1. elvét, eltéveszt, 
elhibáz; eltéveszti a célpontot (és így nem részesül díjazás-
ban); 2. nem részesül valamiben, elveszít; 3. elfeledkezik 
valamiről, elmulaszt; 4. hibázik; vétkezik, bűnt követ el.
A céltévesztés állapotába kerül, így a Krisztus-követés 
menny felé tartó útjáról letér. Élete, magaviselete nem 
tükrözi Krisztus példáját, tanítását.
2. „menj el hozzá”
Sokat mond Jézus ezzel a három szóval: „menj el hozzá”, 
azaz ne hívasd be a „hivatalos stílusban” a gyülekezeti 
irodába, ne levelet írj, ne telefonon keresd meg, hanem 
menj el hozzá személyesen. Jézus a jó pásztorról mondott 
példázatában is erre a lelkületre mutat rá, ami őt és az őt 
követőket jellemzi:
Mt 18,12: „Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, 

kor rajtad a sor, hogy adj. 6. Ha valamit kezed munkájával 
szereztél, azt add oda bűneid váltságául. 7. Ne vonakodj 
adakozni, ne is zúgolódj, amikor adakozol, hiszen tudod, 
ki az, aki a bér jó viszonzója! 8. A rászorulót el ne utasítsd, 
mindenedet oszd meg testvéreddel, és semmit se mondj 
sajátodnak; ha a halhatatlanban közösködtök, mennyivel 
inkább közösködnötök kell a romlandókban!

g. Pál tanítása
Pál tanításában is találkozunk a Didachéban olvasott két-
irányú hozzáállással, amelyben látszólag komoly ellent-
mondás feszül.
Gal 6,2: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a 
Krisztus törvényét.”
Gal 6,5: „Mert mindenki a maga terhét hordozza.”
Krisztus törvénye a testvéri szeretet törvénye, az úgyne-
vezett új parancsolat, ahogy János evangéliumában olvas-
hatjuk:
Jn 13,34: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek 
egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást!”
A kétfajta teher:
Gal 6,2 – Az „egymás terhét” szókapcsolatban a teher szó:
G922 βάρος (baros): 1. (súlyos, nyomasztó) teher; 2. súly, 
hatalom, tekintély. Etimológia: a G926-ból.
G926  βαρύς (barys): 1. nehéz, súlyos; 2. erős, félelmetes, 
erőszakos, tekintélyes.
Itt tehát olyan félelmetes, nagy teherről van szó, amit 
egyedül a személy nem lenne képes elhordozni. A test-
véri szeretet megnyilvánulása, amikor bizalmasan meg-
osztjuk ezeket a helyzeteket egymással, és elfogadjuk a 
segítséget. Itt fel sem merül, hogy ki akarjuk használni a 
másik jóságát, szeretetét. A segítség ilyetén kéréséhez és 
elfogadásához alázatra van szükség az Úr előtt, míg a se-
gítségnyújtáshoz Krisztus szeretete adja meg az erőt és a 
jó motivációt.
Gal 6,5 – „a maga terhét” kifejezésben a teher szó:
G5413 φορτίον (phortion): teher; áru, rakomány. Etimoló-
gia: a G5414-ből.
G5414  φόρτος (phortos): teher, hajórakomány. Etimoló-
gia: a G5342-ből.
Itt a teher a hajórakományhoz hasonló, amit az illető 
maga is képes elhordozni. Ezekkel ne terheljünk meg má-
sokat csak azért, hogy nekünk könnyebb legyen. Hiszen 
így mást önző módon azzal terhelnénk, amit nekünk kell 
hordoznunk. Az ilyen személyt nevezi a köznyelv pofát-
lannak vagy szemtelennek. A teherbíró-kapacitásunk 
nem azonos, és ebben az évek során jó esetben fejlődünk 
is, majd az öregedéssel azonban ez sajnálatosan csökken, 
a fizikai területen mindenképpen.
C. S. Lewis írta egyik könyvében, hogy az igaz barát nem 
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úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?« Jézus így 
válaszolt: »Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem 
még hetvenszer hétszer is.«”
Jézus példát adott a megbocsátásra, amikor vétkeinkért 
az életével fizetett. Így és ezáltal van lehetőségünk nap 
mint nap megtisztulni a bűnös gondolatok, szavak, tet-
tek szennyétől. Ez a megbocsátó lelkület jellemezzen hát 
bennünket egyénenként és gyülekezeti szinten is minden 
megtérő bűnös felé. Így esélyt adunk a még bűnben élőnek 
is arra, hogy megtérjen és újat kezdjen. Ez eredményezi a 
megbocsátás és remény lelkületét egy közösségben, ami 
nagy bátorítást jelent a bűnösöknek, akik a megmenekü-
lés, szabadulás útját keresik.
A Mt 18,21–35 Jézus példázata a nagylelkű, megbocsátó úr-
ról (Isten) és a gonosz szolgáról, aki bár nagy kegyelmet 
kapott urától, a neki tartozó társa felé mégis kegyetlen 
szívvel viszonyult, és emiatt érte utol az ítélet.
Mt 18,34–35: „Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hó-
héroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így 
tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből 
meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.”
A személyes beszélgetésre ne az ítélettel menjünk, hanem 
azzal a nyitottsággal, hogy megismerjük testvérünk való-
di helyzetét és annak gyökerét, hátterét, azaz az okait is.
Tartsuk be a Jézus által elrendelt folyamatot – négyszem-
közt, végy magad mellé két vagy három tanút. Első szin-
ten még ne vonjunk bele másokat, ne osszunk meg semmit 
testvérünk állapotáról. A személyes beszélgetést ne előzze 
meg az érintett háta mögötti, másokkal való diskurzus, 
még a gyülekezet vezetőségi összejövetelein sem. A gyü-
lekezet vezetősége kizárólag akkor foglalkozzon ezekkel 
a helyzetekkel, ha a négyszemközti, illetve a két-három 
tanú előtti személyes beszélgetés, intés, jóra buzdítás nem 
vezetett eredményre.
3. „mondd meg a gyülekezetnek”
A „mondd meg a gyülekezetnek” nem a gyülekezeti szava-
zást jelenti, hanem a gyülekezet tájékoztatását. Ezt meg-
előzi a vezetőség konkrét, a tények (a tanúk szava) alapján 
hozott biblikus döntése. A helyzet gyülekezet elé tárása 
történjen tárgyilagosan és korrektül, gondolva arra, hogy 
reménység szerint a bűnt most még elhagyni nem akaró 
személy egyszer megtér és visszakapcsolódik a gyülekezet 
közösségébe. Ne vágjuk el ennek a lehetőségét bölcstelen, 
szeretetlen kommunikációval. Ezen túl fontos felajánla-
nunk a segítséget is a fegyelmezésre szorult személy szá-
mára, amellyel élhet, ha magát meggondolva mégis a hely-
reállás útjára kíván lépni.
Intés = mentés! Az intés elsődleges célja a személy megté-
résének a munkálása, ezzel együtt természetesen a gyüle-
kezet tisztaságának az óvása is.

„A szeretet és a szentség rendje ez. Vonzást, evangéliumi 

és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet 
a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet?”
A mélyebb megértéshez fontos látnunk az ezt megelőző 
és követő részeket. Úgymint a kisgyermekek példáját, az 
elveszett bárányról, majd a megbocsátásról és a gonosz 
szolgáról elmondott példázatot. Ez a szívbéli hozzáállás 
jellemzi azokat, akik az Úr szerint járnak el az intés-men-
tés szolgálatában.
Mt 18,3–4: „…és ezt mondta: »Bizony, mondom néktek, ha 
meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyer-
mekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát 
megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a 
mennyek országában.«”
A kisgyermeket odahívta magához Jézus, ő pedig kérdés 
és kifogáskeresés nélkül odament hozzá. Amikor felvál-
laljuk, hogy egy bűnben élő testvérhez elmegyünk, szá-
molnunk kell az elutasítás kellemetlen, megalázó tapasz-
talatával is. De a Krisztustól tanult gyermeki alázat és 
mentő szeretet átsegít ezen az akadályon.
Mt 18,7–9: A bűn ellen való radikális küzdelemről szóló 
és a hegyi beszédben korábban már elhangzott tanítást 
ismétli meg itt Jézus (kéz, láb levágása, szem kiszúrása 
inkább, mint a bűn megtűrése). Nyilván nem a fizikai 
öncsonkítás az, amire Jézus bárkit is buzdítani akar, ha-
nem fel kívánja hívni a figyelmet a bűn pusztító erejére, az 
azzal szembeni radikális és kíméletlen ellenállásra, és az 
azzal való eltökélt leszámolásra önmagunkban.
Mt 18,11: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, 
ami elveszett.”
Az intés minden esetben a kárhozattól való megmentést 
hivatott munkálni.
Mt 18,21–22: „Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdez-
te tőle: »Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia 
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Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék 
az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki 
foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék.”
Pál az 1Kor 5,1–13-ban fogalmazza meg tanítását a gyüle-
kezeti fegyelem kérdéséről. Itt olvasunk egy meghökkentő 
kijelentést a bűnből megtérni nem akaró testvérrel kap-
csolatosan:
1Kor 5,5: „…átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, 
hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján.”
Ennek a versnek a megértéséhez lássuk az egész szakasz 
fő üzeneteit:
Pál figyelmezteti a gyülekezetet, hogy nem lehetnek elné-
zőek afelé, akit bár testvérnek neveznek, mégis bűnben él. 
Felfuvalkodva ne becsüljék le a bűnnek a közösség egészét 
megrontani képes (1Kor 5,6 – rossz kovász) erejét, ne tűr-
jék azt meg közösségükben, különben az egész gyülekezet 
romlását fogja okozni a szentség lelkülete helyett.
Szélsőségesek se legyenek, mindentől és mindenkitől el-
határolódva. Nem a világból kell kimenni, hiszen a világ-
ban való szolgálatra (világosság és só szerepe) hivatott el 
Isten népe. Tartózkodjanak attól, hogy a világiak felett 
ítélkezzenek, őket az Úr fogja majd megítélni. Ellenben a 
gyülekezet tisztaságának az óvása a gyülekezet és kiemel-
ten a benne lévő vezetők feladata.

„Az ilyennel még együtt se egyetek” (1Kor 511) kijelentés 
arra enged következtetni, hogy a gyülekezet előtti fegyel-
mezésnek volt egy a teljes kiközösítést megelőző fokozata, 
amikor a vétekben élő ott lehetett az istentiszteleten, de 
például az úrvacsorából nem részesülhetett (az úrvacso-
ra a közösségi étkezés – agapévacsora – egy kiemelt része 
volt abban az időben, amelyet hetente jellemzően vasár-

hívást, jó illatú, tiszta örömöt, békességet és védelmet 
nyújt, és lelki otthont teremt ez a rend a Krisztusban 
élő hívők számára. Ugyanakkor távol tartja azokat, akik 
csupán nevelés, hagyománytisztelet vagy vallásos megy-
győződés alapján tartják fontosnak a keresztény hitet. A 
gyülekezet szolgálattevőinek szent és szép küldetése és 
feladata, hogy mutassanak jó példát a szeretet és szentség 
jó rendjének megtartásában, és felülről való bölcsességgel 
legyenek őrei és munkálói e jó rendnek.”11

Viszont mást nem tehetünk, mint amit a Biblia mond. 
Amit Isten bűnnek ítél, azt mi nem másíthatjuk meg. 
Amennyiben ezt megtennénk, a bűnt fogadnánk be kö-
zösségünkbe az ige és a Szent Szellem helyett.
4. Oldás-kötés (Mt 18,18; Mt 16,19; Jn 20,23)
Oldás-kötés: ami a mennyben oldva van, az legyen a föl-
dön is, ami kötve, az legyen közöttünk is! Nem térhetünk 
el Krisztus és apostolai testvéri szeretetre, a szentségre 
vagy a megbocsátásra vonatkozó tanításától.
Itt tehát nem önkényes hatalomgyakorlásról van szó, ha-
nem az Úr rendelésének hűséges és szabályszerű megtar-
tásáról.
5. Pál tanítása
Pál apostol Timóteushoz írott tanácsát jó, ha mi is meg-
szívleljük:
2Tim 2,24–26: „De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem 
legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és tü-
relmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az 

11. Kovács Géza: Szolgálati szabályzat lelkimunkások szá-
mára, igehirdetési jegyzet.
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b. Az Úrtól rendelt vezetőhöz való helyes viszo-
nyulás
Zsid 13,17–18: „Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rá-
juk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről szá-
mot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, 
mert ez nem válnék javatokra. Imádkozzatok értünk! Mert 
meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, 
hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni.”
A bízzatok felszólítás az engedelmességre vonatkozik – 
Károli és Csia így is fordítja. „Engedelmeskedjetek [G3982] 
elöljáróitoknak…”
Vezető = elöljáró, a tanítványi, Krisztust követő életben 
példát adó személy, személyek a gyülekezet közösségében.
Aki a vezetőjét tiszteli, annak elhívóját, a Krisztust tiszteli 
abban.
A vezetők számára Krisztus, a gyülekezet Ura adott meg-
bízatást arra nézve, hogy a gyülekezet rájuk bízott tagjait 
a Krisztust követő életben segítsék, szükség esetén jóra 
bátorítsák, és ha kell, szeretettel intsék (Tit 1,7–9). Erről 
Istennek tartoznak számadással.
A szeretetben és szentségben élő keresztény közösségben 
egyre inkább kellemetlenül érzi magát az, aki bűnt rejte-
get, tűr meg életében. A zsoltárok könyvében ezt olvassuk 
ezzel kapcsolatosan:
Zsolt 1,5: „Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet ide-
jén, és a vétkesek az igazak közösségében.”
Gyakori jelenség, hogy a lelkében szennyezett, háborgó 
szívű gyülekezeti tag a lelkipásztort, a vezetőket, majd a 
gyülekezet közösségét kezdi kritizálva támadni. Teszi azt 
ahelyett, hogy a megtérés, az Istennel való megbékülés út-

jára lépne, kérve és elfogadva az Úrtól rendelt vezető(k) 
segítségét.
A krisztusi szeretet és szentség légköre önmagában sze-
lektáló erővel hat, ami miatt többen azok közül, akik az 

nap este gyakoroltak12). Így az ige hallgatása, a testvéri 
kapcsolatokban megnyilvánuló intés-mentés szolgálata 
által lehetősége nyílt a megtérésre.
Az „átadjuk az ilyet a sátánnak” kijelentés a megtérni nem 
akaró, a bűnt szerető, azt a szeretetteljes és többszintű in-
tés ellenére elhagyni nem akaró személy gyülekezet kö-
zösségéből való kiközösítésére vonatkozik.
Pál így folytatja: „teste pusztulására, hogy lelke üdvözül-
jön”, azaz még ez a drasztikusnak tűnő lépés is nemcsak 
a gyülekezet tisztaságának helyreállítása miatt történik, 
hanem a bűnös megmenekülését is hivatott munkálni. 
Ezzel nyilvánvalóvá téve számára, hogy amennyiben meg 
nem tér, nem üdvözül (oldás), de ha bűnbánatra jut, bár a 
vétek következményét el nem kerülheti (teste pusztulása), 
az üdvösséget Krisztus által a megtérés útján megnyerheti 
(kötés).
A tévtanítókkal, a romboló szándékkal gyülekezetbe érke-
ző személyekkel szemben Pál határozottan és keményen 
lépett fel akkor is, ha azok báránybőrbe bújt farkasként 
testvérnek nevezték magukat. Azonban vigyáznunk kell, 
mielőtt ilyet valakire kimondunk. Az ige, az evangélium 
mérlegére kell tennünk tanítását, személyét, kerülve a sze-
mélyeskedést. A Galata-levélben egy ilyen helyzetben így 
ír az apostol:
Gal 1,6–8: „Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme 
által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártol-
tok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el 
akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi 
magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek 
evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen!”

12. Szabados Ádám: Egy kívülálló véleménye a keresztények-
ről, http://divinity.szabadosadam.hu/?p=18432 (letöltés: 2017. 
05. 02.).
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Úr Jézus Krisztusról elfordulnak, elhagyják a gyülekezet 
közösségét is, mert annak krisztusi (szentség és szeretet) 
légköre immár taszítja megromlott lelküket.

c. Az apostoli tanítás, a Didaché IV. fejezetéből13
1. Éjjel és nappal emlékezz meg arról, gyermekem, aki 
neked Isten igéjét hirdeti, úgy tiszteld őt, mint magát az 
Urat! Ahonnan ugyanis az uralom szól, ott van az Úr. 2. 
Naponta keresd a szentek színlátását, hogy felüdülj be-
szédjükön. 3. Szakadást ne okozz, békítsd ki a szemben-
állókat! Ítélj igazságosan (vö. 5Móz 1,16; Péld 31,9; Jn 7,24), 
ne légy személyválogató, fedd meg az elbukottat!

Mj.: A gyülekezet életteliségének feltétele, hogy kit vesz fel 
és ki maradhat a tagjai között! A gyülekezetnek két ajta-
jának kell lennie, amelyeket jól kell használnia. Az egyik 
a bejárat, azon keresztül érkezhetnek a megtérők, míg a 
másik a kijárat, ahol kikerülnek azok, akik Krisztustól el-
fordulva visszatérnek a világba.14

Buzdítás:
Júd 20–25: „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hi-
tetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg 
magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azo-
kon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a 
tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva 
még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, 
aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat 
feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő 
Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, 
erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.
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