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“Hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit,  
akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel,  

és őket állítsuk be ebbe a munkába…” - ApCsel 6,3 

   A jeruzsálemi ősgyülekezet történetéből 
felvillanó esetek a lukácsi beszámolóban 
nem mind követendő példák. Elrettenteni 
se jó a gyülekezetet velük. Az Apostolok 
cselekedetei az első keresztyének életét 
mutatja be. A Szentlélek különböző hátterű 
megtértekből hívott létre közösségeket  
- a különbözőségeken is átvezetve őket, ha 
küldetésük betöltése azt kívánta. Ezek te-
hát nem minden esetben jó példák, de jól 
példázzák Isten gondoskodását az övéiről. 
   Itt, a jeruzsálemi ősgyülekezetben tör-
tént, hogy feszültség támadt az özvegye-
ket illető szolgálatok terén. A diaszpórát 
képviselők úgy vélték, hogy az özvegyeik 
mellőzve vannak. A legutóbbi Pünkösdig 
külön zsinagógájuk volt a “hébereknek,” 
és a görögül beszélők is a sajátjukat láto-
gatták. Jézus tanítványait azon ban nem 
osztja meg a nyelvhasználat, sem a poli-
tika. Mivel Lukács nem tartotta fontosnak 
a kialakult feszültség (“zúgolódtak”) okait 
részletezni, mi is érjük be ennyivel!  
A Szentírás egybehangzó útmutatásait 
ebben a kérdésben is követni igyekvő 
gyülekezet (5Móz 10,18; 16, 11.14; 
24,17. 19-21; 26,12-13; 27,19;  
Ézs 1, 17-23; Jer 7,6; Mal 3,5) nem térhe-
tett ki a felelősség elől; a tanítványok és  
a testvériség megoldást kerestek ennek  
a konkrét problémának az orvoslására.  
   Milyen szempontokat követve kerestek 
megoldást? Az elsőt már említettem: Isten 
Igéje arra nevel minket, hogy gondoskod-
junk az idős nőtestvérekről, akik férjük 
halála okán és az őket támogató hívő csa-
lád nélkül segítségre szorulnak. Az apos-
toli levelekben is szó esik erről. A gyüle- 
kezet helyzete is ezt kívánta. A zúgolódás, 
az elégedetlenkedés terjed, mint a vírus.  
A kialakulóban lévő egység vigyázása ál-
landó feladat. A hívő közösség figyelmét 
egy új szolgálati lehetőségre irányította ez 
a helyzet, diakóniára, ami a közösség éle-

tét úgy és akkor gazdagítja, ha nem más 
szolgálati területek kárára történik. Nyu-
godtan feltételezhetjük a tanítványokról  
- hiszen tudjunk, „asztal körüli” szolgálat-
ról is tanultak Jézustól -, hogy nem ódzkod- 
tak a munkától, hanem másokat is igye-
keztek bevonni abba, csak az Isten igéjét 
hirdethessék, ami a legfontosabb felada-
tuk volt. Nem elhanyagolandó, hogy min-
dezt elmagyarázták az egész gyülekezet- 
nek, és egyetértésre jutottak. 7 férfit vá-
lasztanak, „akikről jó bizonyságot tesznek” 
(a zsidó települések vezetését általában 
egy hét főből álló tanács látta el, aminek  
a tagjai mind köztiszteletnek örvendtek  
- írja Iosephus Flavius is A zsidók történe-
tében). A Szentlélek teljessége és a böl-
csesség, amit Ő kínál, ezek újszövetségi 
feltételei minden lelki munkának. 
   A Gyülekezet történetének nem lesz  
vége. Ma is adódnak helyzetek, amiket 
hasonlóképpen meg kell oldani. Lukács 
elbeszélését olvasva találkozunk a kultú-
rában gyökeredző eljárásokkal, felisme-
rünk mindig érvényes lelki szempontokat, 
és látjuk, hogy hitelődeink bátrak voltak 
utat törni is, ha a „keskeny úton” járás 
éppen azt követeli. Mindebben segítsé-
günkre van a Szentlélek. 
   Visszatekintve gyülekezetünk történe-
tére, ugyanezt látom itt is. Volt úgy, hogy 
a felmerülő tennivalókra mi is a zúgolódá-
sokat meghallva döbbentünk rá. Amikor 
szeretettel és az igei szempontok szerint 
reagáltunk ezekre (nem hagyva figyelmen 
kívül a sajátosságokat sem), akkor mindig 
el volt látva a szükséges feladat, amit 
Isten vár el tőlünk.     
 

ADJUNK HÁLÁT ISTENNEK,  
HOGY GONDOSKODIK 

SZOLGÁLATTEVŐKRŐL! 
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Köszöntés, hirdetések  
 
   Az Úrnak népe összejön (BGyÉ_445) 
IMA    
   Krisztus testének tagja vagy már? (EHH_424)    
    

 
 
 
 

   Szolgálni Néked teljes szívemből (EHH_691) 
 
IGEOLVASÁS - Fil 21-25 
IGEHIRDETÉS 
 
             SZABAD MÁS  
    ENGEDELMESSÉGÉBEN BÍZNI?   
 
ADAKOZÁS 
   Fogjad kezem (BGyÉ_291 / EHH_224)  

Áldás 
        
“Az ÚR közel! - Jövel, Uram Jézus!”

Augusztusi ünnepeltek 
Lungui Sándor, Andy Olah (1), Andrew Sarega & Susan (3),  
Bajusz Imre (4), Hill József (6), Clara Grace Bank (7),  

Molnár Evangeline (7), Szin Anna (8), Bákai Attila & Amália (10),  
Jánvári Mercedes (12), Erika Tagai Clew (14), Bart & Timea McLean (14), 

Eliana Joy Adams (14), Lovász Tamás (15), Szárnyasi Enikő (19), 
Szárnyasi Lester (19), Sándor Jenő & Katalin (19), Püsök Dániel lp. (21), 

Sándor Katalin (23), Pap Cody Max (23), Lukács János lp. (24),  
Szin György & Anna (28), Dobos Sándor (30), Páth Terézia (30),  

Miszti Rózsika (30)

VEZÉRFONAL 
A BIBLIA OLVASÁSÁHOZ

HÍREK, ESEMÉNYEK

IMÁDKOZZUNK... 
- gyógyulásukért: Horváth Ferenc lp., Jánvári Gábor és Mercedes, 
  Pap Ilona, Dr. Szenohradszki János, Szin György  
- szövetségünk gyülekezeteiért, a testvériségért 
- országunkért; a választott vezetőkért és a közjón fáradozókért 
- az utazókért: Bánk Nándor, Mike Ilona 
   

  ADJUNK HÁLÁT A GYÓGYULÁSOKÉRT,  
ISTENÜNK GONDVISELÉSÉÉRT!

IMAKÖZÖSSÉG   - ApCsel 6, 3 
     Adjunk hálát Istennek, 
              hogy gondoskodik szolgálattevőkről! A jövő vasárnapi istentisztelet után  

elöljárósági megbeszélést tartunk az imaházban.  
 

Az irodalmi asztalon található magyar és angol nyelvű 
könyvek, valamint CD-k ingyen elvihetők.

ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL - (35. hét) - JÉZUSRÓL 
 
30. hétfő / Rózsa - Isten választottja a főpapságra 
Zsid 5, 5-6 
 
31. kedd / Erika - Isten szabadító munkáját végezte 
Zsid 5, 7 
 
1. szerda / Egon - Nem élt kiváltságos helyzetével 
Zsid 5, 8 
 
2. csütörtök / Rebeka - Üdvösségünk ára 
Zsid 5, 9 
 
3. péntek / Hilda - Az vagy, akinek Isten tart 
Zsid 5, 10 
 
4. szombat / Rozália - Elkerülhetetlen lelki fejlődés 
Zsid 5, 11-14 
 
5. vasárnap / Viktor - Tanítványság 
Zsid 6, 1-8

Reggelente - “KOPOGTATÓ” - 10:00 
   szerda - Bibliaóra - 18:30 
     péntek - Imaközösség - 20:00 
         szombat - Worship Service - 17:30 
vasárnap - Istentisztelet, úrvacsora - 11:00 

Elöljárósági megbeszélés

...Nem ott van egység, 
  Ahol soha nincs félreértés, 
    Hol egyezik minden vélemény 
      Mindenki egy kürtbe fúj. 
        Egység ott van 
          Hol mindenki hangja cseng, 
          Mégis egy az ütem, 
        S a sokszólamú ének 
      Szép zsoltár, dicséret. 
    Bár véleményüket mind elmondják, 
  S mindenki hallatja hangját, 
A közös nevezőt mindig megtalálják... 

Gergely István: 

        Ott van egység (részlet)


