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"Felépítem az egyházamat. És a halál kapui nem fogják legyőzni azt." 
(Máté 16:18) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ő a testnek, az Egyháznak a feje." (Kolossé 1:18) 

 
 

"Ti vagytok Krisztus teste, és 
mindegyikőtök egy-egy része ennek a 

testnek". 
(1 Korinthus 12:27) 

 
 
 
 
 
 

"És hogy minden ember meglássa ennek a titoknak a 
művét, amely időtlen idők óta el van rejtve Istenben, aki 

mindent teremtett; hogy a mennyei hatalmak és 
hatalmasságok ma megismerjék az Egyház által, 

Isten sokrétű bölcsessége." (Efézus 3:9-10) 
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A mai egyház 

Egyre többen csalódnak a kereszténység és a mai egyházak fejlődésében, 
amelyek többsége beilleszkedett a világrendszerbe. Így azt tapasztaljuk, hogy 
képtelenek vagyunk egy olyan összejövetel részesei lenni, amely valóban Krisztus 
Teste. 

E helyzet miatt elszomorodva sokan elmennének, de nincsenek 
meggyőződve arról, hogy találnának egy kompromisszummentes gyülekezetet. 
A bátrabbak visszavonulnak, és úgy döntenek, hogy egyedül élik a keresztény 
életet. 

Így két magatartással találkozhatunk: 
– az első a megalkuvás elfogadása, egy olyan hozzáállás, amely nem 

veszi figyelembe a Szentírás intéseit, amely megmondja, hogy kivel ne 
egyesüljünk. (Az emberek önimádók lesznek... az áhítat egy formáját tartják, de 
megtagadják annak valódi erejét. Forduljatok el ezektől az emberektől. 2 
Timóteus 3:1-5) Olvassátok el az Ezsdrás 4:1-5-öt! 

– a második pedig a visszavonultság és a magány, anélkül, hogy 
Krisztus Testének részévé akarnának válni, egy olyan magatartás, amely 
meghiúsítja Isten tervét a lelki növekedésükre. (Isten helyezte a tagokat, 
mindegyiküket a testbe, ahogyan Ő akarta; Isten formálta a testet; ti vagytok 
Krisztus teste, és külön-külön mindegyik az ő tagja. 1 Korinthus 12:18, 24, 
27) 

Mindkét hozzáállás nagyon veszélyes, mivel valójában Krisztus 
munkájának elutasítását jelentik az egyház/az Ő Testének tagjainak 
növekedése/építése terén. (Ahogyan Krisztus szerette az Egyházat, és önmagát 
adta érte, hogy megszentelje azt, miután megtisztította az Igével való 
vízmosás által, hogy az Egyházat magának bemutassa ragyogásban, folt és ránc 
vagy bármi ilyesmi nélkül, hogy szent és hibátlan legyen. Efézusbeliekhez 5:25; 
Benne az egész építmény összeillesztve, szent templommá növekszik az 
Úrban; benne ti is Isten lakóhelyévé épültök össze a Lélek által. Efézus 2:21). 

Sokunk számára az egyház, amelyhez tartozunk, már nem rendelkezik 
Isten által adott céllal. Sokan az egyházat csak egy olyan helynek tekintik, ahol 
egy kis nyugalmat találhatunk, ami egyébként a hétköznapokban a zsúfolt 
életmód miatt elvész. 

Megtanítottak minket arra, hogy azt higgyük, hogy amit általánosságban 
egyháznak nevezünk, az egy olyan hely, ahol közös vallási elkötelezettségű 
emberek gyűlnek össze. Ez egy olyan hely, ahol énekelnek, imádkoznak, 
prédikációt hallgatnak, és a program után egy kicsit szocializálódnak, majd 
mindenki visszatér a személyes gondjaihoz és érdeklődési köréhez. 

Nagyon kevés tagnak van feladata, hogy ezt a programot végrehajtsa. A 
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tagok túlnyomó többsége olyan helyzetben van, hogy nézője ezeknek a 
vallási programoknak, munkája abból áll, hogy jelen van/ül a padon, és egy 
bizonyos összeggel részt vesz a gyülekezet szükségleteinek kielégítésében. 

Így ezeken az összejöveteleken az egyszerű tag csak egyszerű fogyasztó, 
semmit sem várnak el tőle, a gyülekezetben való részvétel/jelenlét az egyetlen 
feladata. 

A valóság azt mutatja, hogy elég sok tag már nem is jön el ezekre a 
vallási programokra, az épületek bizonyos istentiszteleteken meglehetősen 
üresek. A tagok sok esetben csak látásból ismerik egymást. 

Lehet, hogy a mai napig önnek sem volt köze ahhoz az egyházhoz, 
amelynek tagja, mint sokan másoknak, és nem volt tudatában annak, hogy minden 
egyes tagot Isten a többi tag használatára helyezett a testbe. (És mindenkinek 
megadatott a Lélek megnyilvánulása a többiek javára. 1 Korinthus 12:7) 

Valószínűleg normálisnak tűnt, hogy a testvéreknek csak egy kis csoportja 
vesz részt az egyházban. Talán természetesnek találtad, hogy sokan, akik 
hónapokig vagy akár évekig nem járnak az istentiszteletekre/összejövetelekre, 
mégis tagként maradnak a listán. 

Ma jobban, mint valaha, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, 
szükséges, hogy alaposan megvizsgáljuk, mit mond Isten Igéje arról, hogy milyen 
helyet kell elfoglalnunk Krisztus egyházában. 

Krisztus egyháza - az Ő teste 

Krisztus egyháza Isten egyik nagy misztériuma. (Ez a misztérium nagy 
- Én Krisztusról és az Egyházról beszélek. Efézus 5:32) 

Krisztus Egyházának ez a terve/projektje az örökkévalóságban fogant. 
Még a mennyei hatalmasságok és fejedelemségek is nézik az Egyházat, és 
csodálkoznak az Egyház működésén. (Hogy a mennyei helyek uralmai és 
hatalmasságai ma az Egyházon keresztül megismerjék Isten sokrétű bölcsességét. 
Efézus 3:10-11) 

Ahhoz, hogy megértsük Isten örökkévaló tervét Krisztus és az Ő egyháza 
számára, alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy mit mond erről a Szentírás. 

A világosabb megértés érdekében kiemelünk néhány verset a Szentírásból. 
1. "Én építem az én egyházamat..." (Máté 16:18) 
2. "Ő a testnek, az egyháznak a feje". (Kolossé 1:18) 
3. "Ti vagytok Krisztus teste, és mindnyájan annak tagjai vagytok". (1 

Korinthus 12:27) 
4. "Mert senki sem gyűlölte soha a saját testét, hanem táplálja és ápolja azt, 

ahogy Krisztus is az egyházat, mert mi az Ő testének tagjai vagyunk". (Efézus 5:29) 
5. "Örülök szenvedéseimben értetek... az Ő testének, azaz az Egyháznak a 
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kedvéért". (Kolossé 1:24) 
Az egyházat Krisztus testeként azonosítják. Ő a 

test feje, és az Isten magvából született emberek a test 
szervei/tagjai. (Ő a testnek, az egyháznak a feje. Kolossé 
1:18; Ti vagytok Krisztus teste, és mindenki az ő tagja. 1 
Korinthus 12:27) 

Isten terve az újszülöttel az, hogy felnevelje, tökéletesítse, hogy olyan 
legyen, mint Ő maga. Ezt az Ő Igéje, a Szentlélek és Krisztus Testének tagjai által 
teszi. Ez a terv az örökkévalóságban fogant meg Krisztus Jézusban. (Az 
örökkévaló terv szerint, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban készült. 
Efézus 3:11) 

Isten alkotja Krisztus Testét, amelynek működési módja nagyon hasonló 
az emberi testéhez. (Isten alkotta a testet. 1 Korinthus 12:24) Krisztus Testébe 
csak olyan tagokat helyez, akiknek felülről való életük van/újjászületett 
emberek. (Az Úr minden nap hozzáadta a számukhoz azokat, akik üdvözültek. 
ApCsel 2:47). 

Velünk kezdi el a munkáját, és ha engedelmesek maradunk, Ő fogja azt 
befejezni. (Bízom abban, hogy Ő, aki elkezdte bennetek ezt a jó munkát, be is fejezi 
azt Jézus Krisztus napjáig. Filippi 1:6) 

Egy csecsemő nem választhatja meg magának, hogy hol nőjön fel, ezért 
az, aki megszülte, gondoskodik róla, és az Ő családjába, illetve Krisztus Testébe 
helyezi. Lásd Isten munkáját Kornéliusz századoson az Apostolok 
Cselekedetei 10-ben. 

Megígérte, hogy minden egyes nap velünk lesz, egy pillanatra sem hagy el 
minket. Kézen fog minket, és elkísér az út végéig. (És íme, én mindig veletek 
vagyok, a világ végezetéig. Ámen. Máté 28:20; Mert ezt mondta: Nem hagylak el 
titeket, nem hagylak el titeket. Zsidókhoz írt levél 13:5) 

Nem hagyja magára újszülöttjeit, és nem hagyja, hogy segítség nélkül 
felnőjenek. (És adott néhányat... a szentek tökéletesedésére... Krisztus testének 
épülésére. Efézus 4:11-12) 

Isten ugyanúgy helyezi el a tagokat Krisztus Testében, ahogyan az 
emberi testben a szerveket/végtagokat is elhelyezte; a szív a helyén, a 
hasnyálmirigy a helyén, a köröm a helyén, mindegyiknek megvan a maga 
funkciója. (Én építem egyházamat... Máté 16:18). 

Isten egyetlen szervet sem helyez a testen kívülre, hogy növekedjen, 
mert a testtől elválasztva sem életre, sem növekedésre nem képes. Pl. a 
hasnyálmirigy nem képes életet fenntartani a testen kívül. A testben van 
elhelyezve, és szorosan kapcsolódik a többi szervhez, ahonnan kap, majd ad 
tovább. 

A Szentírás megmutatja nekünk, hogy milyen kapcsolatra/kapcsolatra 

Krisztus a test, 
az egyház feje. 
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van szükség Krisztus egyháza/testének tagjai között: 
– Szorosan össze vannak kötve. (Ő általa az 

egész test, szorosan összekötve és összefogva, 
növekedést kap az egyes tagok munkája által, a 
saját képességeik szerint; és a szeretetben épül fel. 
Efézus 4:16) 

– Ne önmaguknak éljenek. (Senki sem él önmagáért. Róma 14:7). 
– Egymás tagjai. (Tehát mi, bár sokan vagyunk, egy test vagyunk Krisztusban, és 

egyenként egymás tagjai. Róma 12:5) 

– Mindegyikük a másik javára törekszik. (Mindegyiküknek megadatott a 
Lélek megnyilvánulása a másik javára. 1 Korinthus 12:7; Senki se a maga javát 
keresse, hanem a másik javát. 1 Korinthus 10:24) 

– Vigyáznak egymásra. (Isten úgy állította össze a testet..., hogy ne legyen 
megosztottság a testben, hanem a tagok egyformán gondoskodjanak egymásról. 
1 Korinthus 12:24-25) 

– Egymás terheit hordozzák. (Egymás terheit hordozzátok, és így 
teljesítitek Krisztus törvényét. Gal 6:2). 

– Egymásnak vannak alárendelve/alárendelve. (Krisztus félelmében 
engedelmeskedjenek egymásnak. Efézus 5:21). 

– Az alázatosságban mindenki a többieket fontosabbnak tartja önmagánál. 
(Alázattal tartsatok másokat fontosabbnak magatoknál. Filippi 2:3.) 

– A legnagyobbak/érettebbek mindenkinek a szolgái. (A legnagyobb 
közületek a ti szolgátok lesz. Máté 23:11.) 

– Vigyáznak egymásra. (Vigyázzunk egymásra. Zsidókhoz 
10:24) 

– Figyelnek, hogy senki ne legyen világi/gonosz, nem tűrik meg. (Lásd, hogy 
legyen 

ne legyenek közöttetek világi emberek vagy parázna (szexuálisan erkölcstelen) 
emberek. Zsidók 12:16) 

– Krisztus módján/mintájára szeretik egymást. (Szeressétek egymást, 
amint én szerettelek titeket. János 15:12) Csak az Egyházon belül 
tapasztalhatjuk meg ezeket a kapcsolatokat, amelyek elengedhetetlenek a 
növekedésünkhöz, amíg mindannyian el nem érjük az érett ember állapotát, 
Krisztus teljességének termetét. (Efézus 4:13) 

Kérdések: 

– Vajon egy jól összekötött és szorosan összetartozó testhez tartozunk? 

(Efézus 4:16) Kommentár: "A testvérek és a családok egybe vannak 

zárva. 

Krisztus Testében 
szorosan 

kapcsolódunk 
á h  
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– A többi tag javára vagyunk a Testben? (1Korinthus 10:24) Megjegyzés: A 

testvérek a testünkben vannak? 

– Kikhez vagyunk kötve, kinek a terheit/feladatait hordozzuk? (Galata 

6:2) Megjegyzés: A Galáciaiakhoz írt levélben a magyarázatot a 

következő olvasható: (Galácia 6:2): 

– Alárendeltek vagyunk-e Krisztusnak és a többi tagnak? (Efézus 

5:21) Kommentár: Az Efézusiakhoz írt levélben az alábbiakat 

olvashatjuk: "Az Úrnak és a többi embernek is. 

– Vigyázunk-e egymásra, hogy senki ne legyen közöttünk világi? (Zsidókhoz írt 

levél 12:16) Kommentár: "Ne legyünk világiak, és ne legyünk világiak. 
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A tagok szerepe Krisztus testében 

Az ember teste, csakúgy, mint Krisztus teste, úgy van felépítve, hogy a test 
minden része hasznos egy másik testrész számára, egyetlen tag/szerv sem él 
kizárólag önmagáért. (Ahogyan egy testben sok tagunk van, és nem minden 
tagnak ugyanaz a funkciója, úgy mi... egyenként is tagjai vagyunk egymásnak. 
Róma 12: 4-5 Mert egyikünk sem önmagáért él. Róma 14:7). 

Krisztus Egyháza úgy épül fel, mint egy Család, csecsemőkkel, 
gyermekekkel, szülőkkel, 

ahol egymásért élünk, és növekszünk, hogy olyanok legyünk, mint az Úr, hogy 
pontosan olyanok legyünk, mint Ő. (Azért írok nektek, szülők, mert ismeritek Őt, 
aki kezdettől fogva volt. Nektek írok, fiatalok, mert legyőztétek a gonoszt. Nektek 
írok, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. 1 János 2:13) 

Krisztus a család/egyház feje, és szeretettel gondoskodik róla. (Mert 
senki sem gyűlölte soha a saját testét, hanem táplálja és ápolja azt, ahogyan 
Krisztus is teszi a 
Egyház, mert az Ő testének tagjai vagyunk. Efézus 5:29) 

Krisztus Testének szervei gondoskodnak egymásról, mindegyik a másik 
javára él. (Isten teremtette a testet... Hogy ne legyen megosztottság a testben, 
hanem a tagok egyformán gondoskodjanak egymásról. És ha egy tag szenved, 
minden tag vele együtt szenved. 1 Korinthus 12: 24-26)) 

Krisztus Testében szorosan 
összekapcsolódunk a mellettünk lévő 
tagokkal, amelyek viszont más szervekkel 
kapcsolódnak, amelyek viszont más 
végtagokkal, és így az egész test szorosan 
összekapcsolódik és összekapcsolódik. (Tőle 
származik minden 
a test, szorosan összekötve és összekapcsolva, azáltal, amit minden egyes ízület ad, 
kapja a növekedést, minden egyes rész munkája szerint, a maga mértékében. 
Efézus 4:16) 

Nagyon fontos szempont, hogy Isten teremti a testet, és úgy helyezi bele a 
végtagokat, ahogyan akarja. Nem mi választjuk meg, hogy hol legyünk a 
testben, hanem Isten teszi ezt. Ő ismeri mindenki szükségleteit, és azt is tudja, 
hogy ki mit tud adni. Mindannyiunkat úgy helyez el, hogy megkapjuk 
mindazt, ami a növekedésünkhöz és tökéletességünkhöz szükséges. (Isten tehát 
a tagokat a testbe helyezte, minden egyes tagot az Ő akarata szerint. 1 
Korinthus 12:18) 

Ha csecsemők vagyunk (hitben), akkor nem más csecsemők mellé 

Krisztus Testében a 
tagok 

gondoskodnak 
á ól  
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helyez minket, hanem idősebb testvérek/szellemi szülők mellé, akik által 
tanácsot kapunk és segítséget, hogy megszabaduljunk a hazugságtól, lopástól, 
haragtól, pletykától, haszontalan szavak használatától... (Testvérek, magam is 
bízom abban, hogy ti tele vagytok jósággal, tele vagytok minden tudással, és 
így képesek vagytok tanácsot adni egymásnak. Róma 15:14) 

Ebben a testületben, ahol minden tag szorosan kapcsolódik a többi taghoz, 
mimegtanulni türelemmel, kedvességgel öltözködni... szentségben járni, 
megtanulni megbocsátani, szeretni, vagy egyszerűen megtanulni az új 
dolgokban járni, amelyek a Lélek dolgai. 

1. Ezért az Úr lelki szülőket helyez az Ő Családjába, akikre rábízza a 
gyermekeket, hogy felneveljék őket, és megvédjék a ragadozó farkasoktól. 
(Vigyázzatok tehát magatokra és az egész nyájra, amely felett a Szentlélek titeket 
tett felügyelővé, hogy pásztoroljátok Isten Egyházát. ApCsel 20:28) 

Ők a csecsemők és a gyermekek szolgái. Az Egyház minden tagjáról 
gondoskodniuk kell, úgy, hogy mindegyikük szükségleteihez alkalmazkodva 
szolgálják őket. Egyikük sem maradhat ki. (A legnagyobb legyen a ti szolgátok. 
Máté 23:11). 

Ahogyan a természetes szülők gondoskodnak gyermekeik minden 
szükségletéről, úgy a lelki szülők/vének is gondoskodnak a rájuk bízott 
gyermekek minden lelki szükségletéről. (Mint egy dajka, aki szeretettel neveli 
gyermekeit. 1Thesszalonika 2:7). 

2. Beíratják őket Krisztus iskolájába, ahol az Úr tanításaira oktatják 
őket. (És megtanítjátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam 
nektek. Máté 28:20.) Arra is vigyáznak/vigyáznak, hogy egészségesen 
növekedjenek. (Vigyázzunk egymásra. Zsidókhoz írt levél 10:24) 

3. Munkát adnak nekik, és segítenek nekik abban, hogy az Úr tanításait 
a mindennapi életükben a gyakorlatba ültessék, és megkülönböztessék a jót a 
rossztól. (Akiknek az ítélőképességét megtanították arra, hogy különbséget 
tegyenek a jó és a rossz között. Zsidók 5:14) A családban/egyházban a gyerekek 
megtanulják elengedni a hazugságot, a ravaszságot, a haragot... feladni a régi 
dolgokat; nevezetesen a világ dolgait. (Kolossé 3: 8-15) 

A megpróbáltatásokat leküzdő szülők példáját követve/utánozva a 
gyermekek is megtanulják, hogyan kell átmenni a hit próbatételén. (Kövessétek a 
példámat, és figyeljétek azokat, akik a bennünk lévő minta szerint járnak. Filippi 
3:17) A családban is megtanulják a jóságot, a kedvességet, az irgalmasságot... a 
szülőkkel együtt részt vesznek a különböző munkákban, az árvák és özvegyek 
bajára való odafigyeléssel, a rászoruló idős testvérekről való gondoskodással. Ez 
pedig az apró dolgoktól kezdve, mint a bevásárlás, főzés, takarítás, egészen az 
ágyápolásig terjedhet. (Mezítelen voltam, és ti felöltöztettetek engem; beteg 
voltam, és ti eljöttetek hozzám. Máté 25:36) 
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Engedelmesség Mint egy természetes családban, az egészséges 
növekedés érdekében a gyermekeknek mindenben alá kell vetniük magukat 
szüleiknek. (Hasonlóképpen, fiatalok, engedelmeskedjetek az idősebbnek. 
1Péter 5:5). 

Az engedelmesség mintáját, amelyet követnünk kell, az Úr Jézus adta 
nekünk. Ő semmit sem tett saját akaratából, mindig alárendelt volt, anélkül, 
hogy eltért volna az Atya szavától. (Magamtól semmit sem tehetek. János 5:30.) 
Aki Őbenne marad, annak magának is úgy kell járnia, ahogyan Ő járt. 1 János 
2:6) 

A Szentírás az engedelmességet teljes engedelmességként írja le, anélkül, 
hogy jobbra vagy balra eltérne. (A törvény feltételei szerint, amelyeket 
tanítanak nektek... ne térjetek el az igétől, amelyet hirdetnek nektek, sem 
jobbra, sem balra. 5Mózes 17:11) Ez az egyetlen módja annak, hogy elérjük 
tökéletességünket, csak akkor, ha mindenben engedelmeskedünk az 
idősebbeknek. (Engedelmeskedjetek vezetőiteknek és engedelmeskedjetek 
nekik, mert ők vigyáznak lelketekre, mint akik majd számot adnak. Zsidókhoz írt 
levél 13:17; Néhányat adott ... pásztoroknak és tanítóknak; a szentek 
tökéletesítésére. Efézus 4:11-12) 

A szülők azok, akik kijavítják és botot használnak a hibázó gyerekekkel 
szemben. (Hirdessétek az igét; legyetek készen az időben és az időn kívül; 
dorgáljatok, szidjatok, intésetek, nagy türelemmel és tanítással. 2 Timóteus 4:2) 

Hogy megértsük, mennyire súlyos az engedetlenség, kiemeljük a 
következményeit. Az ókorban az engedetlenségért/alázkodásért a nép 
vezetésére méltónak tartott személyekkel szemben a büntetés fizikai halál 
volt. (Aki elbizakodottan cselekszik azzal, hogy nem hallgat a papra, aki ott áll, hogy 
az Úrnak, a te Istenednek szolgáljon, sem a bíróra, az az ember haljon meg; így 
tisztítsd meg a gonoszt Izráelből. (5Mózes 17:12-13; lásd Korah és népének 
lázadását.) 

Krisztus egyházában a dolgok nagyon hasonlóak. Ha a test tagjai közül 
bárki bátran ellenszegül azoknak a tekintélyének, akiket az Úr méltóvá tett arra, 
hogy a nyájat pásztorolják, akkor viselnie kell annak következményét, hogy 
eltávolítják Krisztus testéből. (Ha nem hajlandó hallgatni rájuk, mondjátok 
meg a gyülekezetnek; ha pedig még a gyülekezetnek sem hajlandó hallgatni, 
legyen számotokra olyan, mint a pogány és a vámszedő. Máté 18:17) 

Ami a pogányokkal való kapcsolatunkat illeti, a Szentírás kiemeli ezt a 
Péter apostol által Kornéliusz százados házában mondott szavakból. (...nem 
szabad zsidónak idegenekkel együtt lenni. ApCsel 10:28). 

Azzal a kijelentéssel, hogy "legyen számotokra olyan, mint egy pogány", 
Jézus azt parancsolja, hogy szakítsunk meg minden kapcsolatot és szigetelődjünk 
el attól, aki semmibe vette Isten rendelt tekintélyét, hogy a többi tagot ne 
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fertőzzük meg a lázadás/az egyházi tekintély semmibe vételének bűnével. 
(Mert elfordítanák fiaitokat tőlem... 5Mózes 7:4). 

Abból, amit manapság mindenütt látunk, megállapíthatjuk, hogy a Sátán 
keményen dolgozott és sikeresen megszüntette a szülői intézményt, és iskolákkal 
helyettesítette. 
/prédikálótermek, az embernek csak intézményesített oktatást adva, elhitetve vele, 
hogy nincs szüksége szellemi szülőkre a neveléséhez. Először is azon dolgozott, 
hogy a szellemi szülőket/pásztorokat, akik a gyermekeik neveléséért felelősek, 
felváltják a prédikációs vezetőkkel, szolgákkal, akik csak az istentiszteleti 
programoknak szentelik magukat, akik az intézményesített oktatásért és a nyáj 
szétszórtan tartásáért felelősek, semmiképpen sem a gyermekek neveléséért. (A 
farkas elrabolja, majd szétszórja őket. János 10:12). 

Ily módon az egyház csak a vallási oktatás központjává vált, és így 
elvesztette azt a célját, hogy a szentek növekedésére szolgáló hely legyen. Így 
aki akarja az engedelmességet a gyakorlatba ültetni, abban a nevetséges 
helyzetben találja magát, hogy nincs kinek engedelmeskednie; és ez azért van, 
mert a legtöbb gyülekezetben ma teljesen hiányoznak a lelki szülők. 

Meg kell értenünk, hogy nem leszünk képesek a tökéletesség felé 
növekedni, ha nincsenek szellemi szüleink, akiket követhetünk! (Mert ha 
számtalan nevelőtök lenne is Krisztusban, mégsem lenne sok atyátok, mert 
Krisztus Jézusban én lettem atyátok az evangélium által. 1Korinthus 4:15-16) 

Jó, ha megértjük a különbséget az oktatás és a nevelés között. Az 
igehirdetésen keresztül csak a tanítást kapjuk, de a szülői nevelést nem. Ezt a 
különbséget láthatjuk, ha összehasonlítjuk egy árva gyermek és egy olyan gyermek 
nevelését, akinek vannak szülei. Mindkettő megkapja a nevelést, de a nevelés 
mellett a szülővel rendelkező gyermeknek ott lesznek vele, hogy építsék a jellemét, 
bátorítsák a jó dolgokban, és kijavítsák a rossz dolgokban. Ezzel szemben az árva 
gyermeknek nem lesz mellette senki, aki kijavíthatná, ha valami rosszat tesz. 

Ezért teljes szívünkből kell kívánnunk és gyakorolnunk az engedelmességet, 
mivel ez feltétlenül szükséges a növekedés folyamatában, hogy elérjük az érett 
ember termetét, Krisztus teljességének termetét. (Efézus 4:13) 

Ne akarjunk intézményesített gyülekezetben lenni, egyedül, mint egy árva. 
Ne kerüljük a testvéri engedelmességet, ne meneküljünk előle. Meneküljünk a 
gyülekezetből, amely nem gyakorolja az engedelmességet; a helyről, ahol 
nincsenek lelki szülők! 
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Kérdések: 

- Vannak-e lelki szüleink, akik gondoskodnak rólunk? Vagy csak átlagos 
tagok/árvák vagyunk? 

Megjegyzés:   

– Ha vannak lelki szüleink, megtanítanak-e minket arra, hogy ne álljunk szembe 
azzal, aki bánt minket, ne szeressük a világot, ne dolgozzunk illegálisan, ne 
fizessük az adót...? 

Megjegyzés:   

– Ellenőrzi-e, hogy a gyakorlatba ültetjük-e őket, szid minket, ha nem 

tesszük? Kommentár: "Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, 

nem, nem:   

– Vigyáznak-e ránk, nehogy valami rossz történjen velünk, nehogy bűnbe 
essünk? (1 Péter 5:1) 

Megjegyzés:   

– Kétszeresen tiszteljük a lelki szülőket? (1Timóteus 5:17) Megjegyzés: "Mi 

az, amiért nem adjuk meg a lelkiatyáknak, hogy ne adjuk meg a 

lelkiatyáknak a lelkiatyákat?   
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Krisztus Testének tisztasága 

Mind a múltban, mind ma, Isten táborának/ Krisztus Testének 
tisztának kell lennie, mert ott van az Úr lakhelye. (Neki/sátánnak nincs semmi 
bennem. János 14:30; Istenetek a táborotok közepén jár, hogy megszabadítson 
benneteket; ezért a táborotoknak szentnek kell lennie, és nem szabad látnia 
közöttetek semmi illetlent, különben elfordul tőletek. 5Móz 23:14 Vigyétek ki 
őket, mert különben bemocskolják a tábort, amelyben én lakom. 4Mózes 5:3) 

Isten, aki a test/egyház építője és építője, úgy alkotta meg a test törvényeit, 
hogy azok úgy működjenek, hogy megőrizzék a testet szeplőtelenül. Krisztus 
jól vigyáz erre a testre, mert ez az Ő Teste! (Még soha senki nem gyűlölte a saját 
testét, hanem táplálja és ápolja azt, így tesz Krisztus is az Egyházzal, mert mi az ő 
testének tagjai vagyunk, az ő testének húsa, és az ő csontjainak csontja. Efézus 
5:29-30 ) 

Ha Krisztus Testének egy tagja megbetegszik/megromlik a hanyagság 
és a kísértés miatt, az Úr Jézus gondoskodik/részt vesz Testének tagjaival együtt 
a beteg tag gyógyulásáért. Ha a beteg szerv nem hajlandó a gondozásra, akkor 
végül el kell távolítani. Az eltávolítás egyik oka, hogy a beteg tag 
megfertőzi/befolyásolja és élete révén bűnre készteti azt, akivel szoros 
kapcsolatban áll. (Vigyázzatok, hogy senki ne szenvedjen hiányt Isten 
kegyelméből; hogy a keserűség gyökere, amely felcsírázik, ne okozzon bajt, és 
általa sokan megfertőződjenek. Zsidókhoz írt levél 12:15; Elfordítják a ti 
fiaitokat attól, hogy engem kövessenek... 5Mózes 7:4) 

Jézus nem engedi, hogy bűn lakjon az Ő Testében, ezért megparancsolja 
tagjainak, hogy vigyázzanak, hogy ne találjanak közöttük világi embert. Egy 
végtag bűne/fertőzése azokat a végtagokat is megfertőzi, amelyekkel szoros 
kapcsolatban áll. (Vigyázzatok, hogy ne legyen közöttetek parázna vagy világi 
ember. Zsidókhoz írt levél 12:16; Nem tudjátok, hogy egy kis élesztő megerjeszti 
az egész tésztát? Söpörjétek ki a régi élesztőt. 1 Korinthus 5:6-7) 

Ezért, ha bűnt észlelünk, arra vagyunk hivatottak, hogy odamenjünk 
testvérünkhöz, és a szelídség szellemében felemeljük, hogy kijavítsuk; ha pedig 
nem hallgat ránk, akkor át kell adni az Egyháznak. (Ha a testvéred vétkezett 
ellened, menj oda, és dorgáld meg őt, csak közted és közte. Ha pedig az 
Egyháznak sem hallgat rád, bánj vele úgy, mint pogánnyal és vámszedővel. 
Máté 18:15) 

Sokan talán azt mondják: hogyan fertőzhet meg minket valaki, aki 
egy padban ül velünk, amikor szinte semmi köze hozzánk, amikor nem 
tudunk semmit arról, hogy mit csinál? Ha azonban ez így van, és nem 
kapcsolódunk egymáshoz, akkor egyértelmű, hogy egy szétszórt csordához 
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tartozunk, egy olyan helyhez, ahol mindenki azt csinál, amit akar, ahol nem lehet 
beszélni engedelmességről, dorgálásról, javításról... ez egy olyan hely, ahol nem 
lehet beszélni Krisztus Testéről, amely arra lett tervezve, hogy szorosan 
összekapcsolódva működjön. 

Isten előtt minden egyes lélek felelős a behatolásért és a toleranciáért a 
gonoszságnak Krisztus testében. Ha minden tag szoros kapcsolatban áll egy 
másik taggal, akkor könnyen megérthetjük, hogy ha az egyik 
megbetegszik, az kihat a másikra is, amelyhez kötődik. Ha egy tag 
megbetegszik rágalmazástól/rossz beszédtől, és nem kap megrovást és 
fegyelmezést/korrekciót, akkor megfertőzi azokat is, akikhez szorosan 
kapcsolódik. (Félreértés ne essék: "A rossz társaság elrontja a jó 
szokásokat". 1 Korinthus 15:33) 

Ha hanyagságból Krisztus testének végtagjai elviselik a bűnt, akkor az 
egyház végül elszakad Krisztustól. (Ismerem cselekedeteidet, hogy sem hideg, 
sem forró nem vagy; szeretném, ha hideg vagy forró lennél; mivel tehát 
langyos vagy, és sem meleg, sem hideg nem vagy, kiköplek téged a számból. 
Jelenések 3,15: Elpusztítom az ő gyermekeit halálra. Jelenések 2:23) 

Ha a Máté 18:15-ben található parancsolatot figyelmen kívül hagyjuk, a 
bűn elszaporodik, a test megbetegszik, és ha nem történik gyógyítás, végül 
elpusztul. (Mivel a rossz cselekedetek elleni ítéletet nem hajtják végre gyorsan, az 
emberek fiainak szíve tele van a gonoszságra való vágyakozással. Prédikátor 
8:11) 

A tiatirai gyülekezet 
Amikor ezt az egyházat vizsgálták, olyan helyzetben találta magát, hogy a 

bűn belépett a gyülekezetbe, és azt eltűrték. Az egyház megengedte, hogy egy 
"magát prófétanőnek nevező asszony" eretnekségeket tanítson és megtévessze az Úr 
szolgáit. (De hamis próféták is támadtak a nép között, ahogyan köztetek is 
lesznek hamis tanítók, akik titokban romboló eretnekségeket fognak bevezetni. 2 
Péter 2: 1-2) Megfigyelhetjük az Úr gondoskodását testének végtagjairól; először is 
Jezabel esetében, 
aki időt kapott a bűnbánatra. (Én időt adtam neki a megtérésre, de ő nem akarja 
megbánni erkölcstelenségét! Jelenések 2:21) 

Bár az egyház sok mindenért dicséretet kapott, az Úr megdorgálja a 
gondatlanságnak, a bűn eltűrésének e bűne miatt: (Ismerem tetteiteket, 
szereteteteket, hiteteket, szolgálatotokat és kitartásotokat, és hogy tetteitek az utóbbi 
időben nagyobbak, mint kezdetben; de azt ellenetek fordítom, hogy eltűritek azt a 
Jezabel asszonyt, aki prófétanőnek nevezi magát, és tanítja és félrevezeti szolgáimat, 
hogy erkölcstelenséget kövessenek el, és bálványáldozatokat egyenek. Jelenések 
2:19-20) 

Az egyház bűnös volt abban, hogy figyelmen kívül hagyta az Úr tanítását, 
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amely szerint a nőknek nem szabad másokat tanítaniuk, és azt a parancsolatot is, 
amely azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy ne legyünk rokonságban senkivel, aki 
még testvérnek is nevezi magát... (Vigyázzatok, hogy ne legyen közöttetek 
parázna vagy világi ember. Zsidókhoz írt levél 12:15-16; A nőknek nem szabad 
másokat tanítani, és nem szabad a férfiak fölé emelkedniük, hanem hallgatniuk 
kell. 1Timóteus 2:12) A bűnnek ez az "élesztője", amelyet eltűrtek az egyházban, 
az egész tésztát megkeltette, vagyis a nyáj halálát okozta. (Nem tudjátok, hogy 
egy kis élesztő... Kor 5:6). 

Ha az egyház nagyrészt megengedheti a bűnt, akkor mi dolga van azzal a 
kevéssel, aki még mindig hű akar maradni az Úrhoz? Maradjanak még ebben az 
egyházban, és éljenek Krisztus Testének törvénye szerint, ahol minden egyes ízület 
hozza a saját inputját? Az Úr arra tanítja őket, hogy maradjanak azokkal, akik 
bűnben élnek? 

Ha nagyon figyelünk az írott Igére, és nem lépünk át rajta, akkor 
választ kapunk ezekre a kérdésekre. Amikor a bűnt eltűrjük, az Úr Jézusnak 
parancsolatai vannak a tagok számára, akik engedelmesek akarnak maradni 
Neki. Mint ilyeneket, hogy tiszták és a bűn betegségétől meg nem fertőzöttek 
maradjanak, az Úr elválasztja őket a tisztátalanságtól azzal, hogy megparancsolja 
nekik, hogy menjenek ki közülük. (Azért menjetek ki közülük, és különüljetek el - 
mondja az Úr -, és ne érintsétek azt, ami tisztátalan". 2 Korinthus 6:17; Mert az 
emberek önszeretők lesznek, önmegtartóztatás nélkül, rágalmazók, akik csak az 
áhítat formáját tartják, de megtagadják annak erejét. Távozzatok el ezektől az 
emberektől. 2 Timóteus 3:2) 

Figyelmeztetjük azokat, akik úgy döntenek, hogy olyan gyülekezetekben 
maradnak, ahol a bűnt eltűrik, 

figyelmeztetjük őket, hogy ne tévesszék meg magukat, talán a Jelenések 
könyvének öt gyülekezetének példájával, amelyből azt a benyomást nyerhetjük, 
hogy az igazságtalanság együtt lakhat az igazságossággal és a tisztasággal. Az Úr 
azonban azt mondja nekünk, hogy a Sátánnak nincs benne semmi. Az Úr nem 
engedheti meg a bűnt az Ő testében, de irgalmasságában, mielőtt 
eltávolítaná/levágná a szőlőtőből, először megpróbálja meggyógyítani a beteg 
végtagot. 

Csak néhány olyan bűnt emelünk ki, amelyek, ha eltűrjük őket, a gyülekezet 
halálát hozzák magukkal: A hatóságok semmibe vétele a törvények megszegésével, 
pl. feketemunka, engedetlenség a közlekedési törvényekkel szemben, a világ 
dolgainak szeretete és eltűrése... 

A rágalmazás/rágalmazás, amely bűn manapság oly elterjedt sok 
gyülekezetben, ugyanolyan súlyos az Úr szemében, mint a paráznaság és a 
részegség. Az Úr arra kér minket, hogy ne legyen semmi közünk azokhoz, akik 
ezt gyakorolják, még akkor sem, ha testvéreknek nevezik magukat. (Írtam 
nektek, hogy ne érintkezzetek semmilyen úgynevezett testvérrel, ha az... 
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rágalmazó vagy részeges. Még csak ne is egyetek az ilyen emberrel. 1 
Korinthus 5:11) 

Egy másik, manapság figyelmen kívül hagyott, de ugyanolyan súlyos bűn, 
amiért el kell fordulnunk az önjelölt testvérektől, az önszeretet; ezek azok a 
testvérek, akik nem a többi tag javára élnek. (Tudjátok, hogy az utolsó napokban 
nehéz idők lesznek. Mert az emberek önszeretők lesznek... akiknek csak 
formája van az odaadásnak, de megtagadják annak erejét. Maradjatok távol 
ezektől az emberektől. 2 Timóteus 3: 1-5) 

Kérdések : 

– Mennyi időt fordítasz naponta/héthetente magadra?És mások lelki javára? 5%, 
10% ... Megtanultam-e mások javára élni? 

Megjegyzés:   

– Lehet-e Isten velem, ha nem fordulok el azoktól, akik rágalmazást/rossz 
beszédet gyakorolnak, és azoktól, akik az önszeretetet hirdetik? 

Megjegyzés:   
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A szétszórt nyáj 

A Test Építője az Úr Jézus. (Megépítem Egyházamat, és a halál kapui nem 
fogják legyőzni azt. Máté 16:18) 

Az Úr működési törvényeket hozott létre a testében, hogy azt tisztán, 
szorosan összekötve és jól megalvadva tartsa. Vannak a testre jellemző 
törvények, amelyek szerint a végtagok egymáshoz viszonyulnak. (Hogy ne 
legyen megosztottság a testben, hanem a tagok egyformán gondoskodjanak 
egymásról. 1 Korinthus 12:25; Egymás terhét hordozzátok, és így teljesítsétek 
Krisztus törvényét. Galata 6:2) 

A Sátán tevékenysége az, hogy trükkökkel megakadályozza, hogy ezeket a 
törvényeket a gyakorlatba ültessék, ami a nyáj szétszóródását fogja okozni. (...a 
farkas elrabolja, szétszórja őket. János 10:12). 

A Sátán tudja, hogy egyedül a végtag/gyermek nem maradhat 
életben, ha nincs szoros kapcsolatban a Testben/családban. (Ezért szétszóródtak, 
mert nem volt pásztoruk; a mező összes vadállatának prédájává váltak. Ezékiel 
34:5) Fő támadása az, hogy megakadályozza, hogy a végtagok szorosan 
kapcsolódjanak egymáshoz; ez végül a végtag halálához vezethet. Ellenségünk célja 
az, hogy a tagokat szétszórva tartsa, mindegyik a maga problémáival, és különböző 
módokon dolgozik, hogy az emberek csak az istenfélelem egy formáját érjék el, egy 
olyan formát, amely azt a benyomást kelti bennük, hogy felülről való életük van. 
(Mert az emberek önszeretőek lesznek... csak az istenfélelem formájával 
rendelkeznek. 2 Timóteus 3:2) 

Az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy ragadozó farkasok fognak a nyájba 
lopakodni, és nem fogják kímélni a nyájat, tevékenységük a 
szétszóródás/szétszóródás lesz. (Tudom, hogy távozásom után ragadozó 
farkasok jönnek majd közétek, nem kímélve a nyájat. ApCsel 20:29; ...a farkas 
elrabolja és szétszórja őket. János 10:12) 

Az ördög rajtuk keresztül próbálja elpusztítani a Test célját. 
Figyelmeztetnek bennünket, hogy óvakodjunk tőlük, mert nagyon veszélyesek, 
mivel báránybőrbe vannak öltözve. (Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik 
báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül farkasok pusztító farkasok. Máté 
7:15) 

Mindenhol megtaláljuk őket, ők a vallási szekták vezetői, a nagy 
egyházak vezetői, prédikátorok, teológiai tanárok... akik egy bizonyos szervezeti 
rendszer fenntartásán dolgoznak, amely kizárólag istentiszteleti programokból áll, 
és amely a szétszórt nyáj alapja; egy olyan rendszer, amely az istentiszteletre 
összpontosít, és nem a juhok gondozására. (Nem gyógyítjátok a betegeket, nem 
kötözitek be a sebesülteket; ... nem keresitek az elveszetteket. Ezékiel 34:4) Ez a 
szervezeti rendszer, vallási iskolákkal/intézményekkel, lelkészeket és 
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szakembereket készít fel és hatalmaz fel az istentiszteletre/prédikálásra. Ennek 
eredményeként, az istentisztelet profiljára való szakosodásuk és az általuk 
elfoglalt pozíció miatt kénytelenek olyan tanításokat adni, amelyek fenntartják ezt 
a fajta szervezettséget, és a hatás - a szétszórt nyáj. (Nem én küldtem őket... 
hazugságokat prófétálnak az én nevemben, hogy elűzzön benneteket. Jeremiás 
27:15) Ennek a rendszernek a bevezetésével a nyáj/nyáj gondozásának és 
pásztorlásának munkája felváltották az istentiszteleti programok. A Lélek 
részvétele a juhokról való gondoskodás munkájában megakadt (Vigyázzatok... a 
nyájra, amelyre a Szentlélek helyezett titeket püspökök, hogy pásztoroljátok az 
egyházat. ApCsel 20:28) Sok mai gyülekezetben olyan testvérek, mint ap. Péter 
halász, akik megfelelnek a Titusz 1-ben szereplő kritériumoknak, de teológiai 
tanulmányok nélkül, már nem lennének alkalmasak erre a feladatra. Ezzel a 
szervezeti modellel a Sátán akadályozza a működését a 

Isten által tervezett test, amelyben a tagok Krisztus törvénye szerint élnek. (Egymás 
terhét hordozzátok, és így teljesítsétek Krisztus törvényét, Gal 6:2). 

Ha felmerül néhány kérdés az egyházban végzett szolgálatunkkal 
kapcsolatban (talán a lelkiismeretünk késztetései miatt), és ha választ keresünk 
rájuk, akkor ezek a szétszórt nyájak szakemberei/tanítói mindenféle 
projektben/szolgálati (szolgálati) feladatban való részvételre hívnak minket, ami 
első ránézésre jónak tűnhet, de soha nem hívnak azonban arra, hogy egymásról 
gondoskodjunk és egymás terheit hordozzuk. Ezek a tevékenységek meghamisítják 
a gondoskodásnak azt a fajtáját, amelyre elhívást kaptunk, nevezetesen az egyetlen 
módját annak, hogy a testet szorosan összetartsuk. (Hogy ne legyen megosztottság 
a testben, hanem minden tag egyformán gondoskodjon egymásról. 1 Korinthus 
12:25) 

A Sátán így akadályozza meg, hogy megértsük, hogy a természetes 
családhoz hasonló lelki családban kell élnünk, ahol mindannyiunknak konkrétan 
és határozottan részt kell vennünk a család/test tagjainak gondozásában. 

Ezeknek a projekteknek az a célja, hogy ne kapcsolódjunk szorosan 
egymáshoz, ne lássuk a bűn betegségét, ami bennünket érint (pl. világi életmód, 
az internet szennye...), hogy senki ne törődjön a lelki gyógyulással. Az ördög 
mindent megtesz azért, hogy kapcsolataink messze ne legyenek szorosak, hanem 
felszínes szinten tartsák őket, hogy ne ismerjük meg egymás problémáit. Így a 
szilárdan összetartozó testre vonatkozó törvények gyakorlása, mint az 
éberség, a dorgálás, a fegyelmezés, az engedelmesség... szinte nullára csökken. 

Meg kell értenünk, hogy minden olyan kísérlet részünkről, hogy a Test 
valódi életét különböző más tevékenységekkel helyettesítsük, mint például: 
istentiszteleti programok, társasági élet, ifjúsági találkozók, piknikek szervezése, 
kórusok..., csak egyfajta áhítat lesz. (Az emberek önszeretőek lesznek... csak az 
áhítat formája lesz... 2 Timóteus 3:2-5). 
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Ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a gonosz jól végezte a dolgát. A legtöbb 
gyülekezetben az emberek szétszóródnak azzal, hogy kizárólag egy vallási 
programra jönnek. Mindenki önmagának él, és csak a személyes problémáival 
foglalkozik, nem érdekli, hogy mások javára éljen. Ma már nem lehet azt mondani, 
hogy az egyház szorosan és szilárdan össze van kötve. Ha egy tag lelki betegségben 
szenved, szinte senkit sem érdekel, hogy ismeri a betegségét, és nem szenved/nem 
törődik vele. 

A szervezet és az istentisztelet e modellje révén a Sátán halálos csapást mért 
sok egyházra, a múltban és a jelenben egyaránt. Ezt a szervezési módot, amely heti 
2-3 alkalommal tiszta istentiszteleti programokból áll, gondosan úgy tervezték 
meg, hogy senki ne gondoljon arra, hogy a tagoknak valódi részvételt kell 
vállalniuk a a Test életét, mások feladatainak és terheinek elvégzésével. 

Könnyű belátni, hogy ahol az istentiszteleti programoknak ezt a modelljét 
alkalmazzák, ott lelkek/tagok tömegei vannak, akik puszta fogyasztói ezeknek a 
programoknak, senki sem törődik ezekkel a lelkekkel, és senki sem követeli az 
elszámoltathatóságot. 

A szétszórt nyájak modelljének ilyen háttere miatt sokan félreértették 
Krisztus Testének fontosságát, és megengedték maguknak, hogy hónapokra vagy 
évekre távol legyenek a gyülekezettől, sokan közülük a világ különböző 
részeire mentek, hogy a földi dolgokat keressék. Ők azonban továbbra is a 
tagok listáján maradnak, anélkül, hogy keresnék vagy megkérdeznék őket 
hollétükről. (... szétszóródtak az egész föld színén, és senki sem törődik velük, és 
senki sem keresi őket! Ezékiel 34:6) 

Ez azért van így, mert a legtöbben figyelmen kívül hagyjuk Isten 
Igéjét, amely megköveteli, hogy vigyázzunk egymásra, és ne hagyjuk el 
Krisztus Testét. (Gondolkodjunk el azon, hogyan ösztönözzük egymást szeretetre és 
jó cselekedetekre, és ne hagyjuk el az egybegyűlteket, ahogyan egyesek szokták. 
Zsidókhoz írt levél 10:24-25) 

Egy másik trükk, amellyel a szétszórt nyáj alapját megalapozzák. 
annak a tanításnak a terjesztése révén történik, amely szerint Krisztus 
Testén/az Egyházon belül a gyomok/magvak együtt élnek a búzával, a világosság 
együtt él a sötétséggel; ez a tanítás manapság széles körben elterjedt, és emberek 
tömegeihez jutott el. Ennek a tanításnak a gyümölcse a bűn tolerálása; az 
élesztő, amely az egész tésztát kovásszá teszi, és a nyáj halálát okozza. (Nem 
tudjátok, hogy egy kis élesztő kovásszá teszi az egész tésztát? 1Korinthus 5:6) 
E tanítás elfogadásával a testvéri engedelmesség, a dorgálás és a fegyelmezés 
értelmetlenné válik. 

Ezen a tanításon keresztül a romboló eretnekség becsempésződik, figyelmen 
kívül hagyva a Szentírás tanítását, amely azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy 
ne legyen világi ember az Egyházban. (Vigyázzatok, hogy közöttetek senki se 
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legyen... világi. Zsidók 12:16). 
 
 

Kérdések : 

– Tartozhatunk-e Istenhez, ha egy olyan szétszórt gyülekezet tagjai vagyunk, ahol 
Krisztus törvényét elhanyagolják/megvetik? (Egymás terheit hordozzuk... Galata 
6:2). 

Megjegyzés:   

– Ha egy-két hónapig kihagyjuk a találkozókat... észreveszi-e valaki, hogy 
hiányzunk, keres-e minket valaki? Vagy senki sem figyel ránk? 
(...szétszóródtak az egész országban, és senki sem törődik velük. Ezékiel 34:6) 

Megjegyzés:   
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Krisztus tanításainak figyelmen kívül hagyásának 
következményei 

Napjainkban, hogy ne tévesszen meg minket semmilyen tanítás, minden 
eddiginél szükségesebb megvizsgálni azokat a jeleket, amelyek alapján 
megkülönböztethetjük az élő egyházat, amely Krisztus teste, a halott 
egyháztól, amely Krisztus nélkül van. 

Nagyon fontos, hogy tudjuk, hol vagyunk, mert ettől függ az üdvösségünk. 
Ha elfogadjuk a kompromisszumot, Isten nem fogad be minket. (Menjetek ki 
közülük, és különüljetek el tőlük... ne nyúljatok ahhoz, ami tisztátalan, és én 
befogadlak titeket. 2 Korinthus 6:17; ...egy kis élesztő megerjeszti az egész 
tésztát. 1Korinthus 5:6) 

A Szentírás figyelmeztet bennünket a veszélyre, és azt mondja, hogy 
óvakodjunk azoktól az emberektől/gyülekezetektől, akik azt állítják, hogy Istennel 
vannak, de a valóságban nem azok. (Óvakodjatok a hamis tanítóktól. 
Báránybőrbe öltözve jönnek hozzátok. Máté 7:15) Alaposan meg kell 
vizsgálnunk, hogy a gyülekezet, amelyhez tartozunk, rendelkezik-e Krisztus 
Testének jellemzőivel. 

Ami az emberi testet illeti, ezt elég egyszerű kideríteni; tudjuk, hogy 
amikor egy ember meghal, a test minden végtagja is meghal, nem működik 
tovább. Így van ez a lelki testtel is. Az egyháznak/testnek nincs élete, hacsak 
Krisztus nem parancsolja ezt a testet. Amikor az agy már nem ad jeleket a testnek, 
akkor az halott. Abban a halott testben nincs lehetőség élő végtagokra. (Aki 
előre megy és nem marad meg Krisztus tanításában, annak nincs Isten. 2 János 
1:9) A "bárki" lehet egy személy vagy egy gyülekezet. Neki/neki nem lehet élete, 
mert 
az élet csak Krisztustól származik. (A Fiú annak ad életet, akinek akarja. János 5:21). 

Ne hagyja magát becsapni! Még ha csak egy elhalt végtag van is az 
Egyházadban, és azt nem távolítod el időben, az az egész testet felborítja! (lásd a 
tiatirai gyülekezet esetét a 11. oldalon). 

Tanítás 
Az egyik jel, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy az egyház valóban 

Krisztushoz tartozik-e, az a tanítás/tanítás, amelyet elfogad és gyakorol. 
Ha egy egyház nem rendelkezik Krisztus tanításával, akkor gyakorlatilag 

figyelmen kívül hagyja és elhanyagolja Krisztust, megtagadja az Ő 
kormányzását. (Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. János 
14:24; Aki azt mondja: "Megismertem őt", és nem tartja meg a parancsolatait, az 
hazug, és az igazság nincs benne. 1János 2:4) Ezért rendkívül fontos, hogy 
ellenőrizzük, hogy az Úr tanításai 
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Jézust figyelmen kívül hagyják/nem veszik figyelembe, és nem foglalkoznak 
vele/nem gyakorolják. 

Az egyik példa erre az Úr tanításai az ellenállásról. (Én pedig azt mondom 
nektek: Ne álljatok ellen a gonosznak; ha valaki perelni akar téged, és el akarja 
venni az ingedet, a kabátodat is vegye el. Máté 5:39-44; Adj mindenkinek, aki kér 
tőled, és aki elveszi, ami a tiéd, ne követeld vissza. Lukács 6:30) 

Ezek a tanítások arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak Isten képmásának 
helyreállításához bennünk, hogy az örökkévalóságban a szentekkel, azokkal 
együtt, akik hasonlóak a Fiának képmása, Isten házának népe. (Efézus 2:19) 

A Szentlélek használja ezeket a parancsolatokat, és velünk együtt dolgozik, 
hogy az Úr képmására alakítson át minket. (Az Ő képmására változunk át, 
dicsőségről dicsőségre, az Úr Lelke által. 2 Korinthus 3:18) 

Csak ha megtartjuk ezeket a szavakat, amelyek arra tanítanak minket, hogy 
ne álljunk ellen annak, aki bánt minket, akkor fogjuk magunkban hordozni a 
bőséges türelmet, jóságot... azokat a tulajdonságokat, amelyek hasonlóak 
Istenéhez. (Az Úr irgalmas és kegyelmes, lassú a haragra, és bővelkedik a 
türelemben. Zsoltárok 145:8) Ezeknek a parancsolatoknak a célja, hogy az 
embereket szeretetre neveljék. (A parancsolat célja a szeretet. 1 Timóteus 1:5). 

Könnyen belátható, hogy az az egyház/vallási szekta, amely nem vesz 
tudomást Krisztusról és nem marad meg az Ő tanításában, hozzájárulását adja 
tagjainak az ellenállást és eskütételt gyakorló intézményekbe (pl. hadsereg, 
rendőrség, csendőrség, biztonsági és védelmi szolgálat stb.) való 
beiratkozásához, valamint a világi világ által biztosított eszközökkel történő 
jogszerzéshez. (pl. jogok megszerzése bíróságokon keresztül különböző 
követelésekkel kapcsolatban, mint például: ingatlanok, föld, peres ügyek stb.) 

A valóság azt mutatja, hogy manapság számos, különböző vallási 
mozgalmakhoz tartozó gyülekezet van/ volt perben a tulajdonukért vagy 
jogaikért, amelyeknek tagjai olyan intézményekben vannak, amelyek az 
ellenállást támogatják és gyakorolják, figyelmen kívül hagyva ezzel az Úr 
tanítását az ellenállás mellőzéséről. Ezekkel a cselekedetekkel hozzájárulnak 
ahhoz, hogy tagjaik ugyanezt tegyék, amikor valami megoldandó problémájuk 
van embertársaikkal, ezzel arra bátorítva őket, hogy elhanyagolják az Úr 
tanításait, amelyek az emberben a Krisztus képmásának kialakulásához 
vezetnek. 

Krisztus teste 

Egy másik jel, amely alapján megállapíthatjuk, hogy az egyháznak Krisztus 
a feje, a Krisztus testének tanításai és gyakorlatai. 

1. A szétszórt nyáj Az a gyülekezet, amely figyelmen kívül hagyja és 
nem gyakorolja a szorosan összetartozó test tanítását, amelyben minden tagnak 
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meg kell kapnia a maga Isten adta szerepét a többiek lelki javára, olyan 
gyülekezet, amelynek nincs feje Krisztusban. (Ő általa a test, amely 
összeilleszkedik és összetartozik azáltal, amit minden egyes ízület ad, minden 
egyes rész megfelelő működése szerint. Efézus 4:16) 

Az ilyen találkozókon Istent félreállították, és nem engedték, hogy a testet 
úgy alkossa meg és a végtagokat úgy helyezze bele, ahogyan Ő akarta. (Most 
tehát Isten tette a tagokat a testbe, minden egyes tagot az Ő akarata szerint. 1 
Korinthus 12:18) 

Ezekben az összejövetelekben a szétszórt nyáj jelensége nyilvánul meg, 
ahol sok olyan lélek van, akikkel senki sem törődik, akikkel szemben senki 
sem követel számonkérést, ahol nem gyakorolják az engedelmességet, a 
dorgálást és a fegyelmet. 

Így ellenőrizhetjük: Ha az egyháznak nincs feje Krisztusban, akkor nem fog figyelni, 
és nem fogja ellenőrizni, hogy az egyes tagok keresik-e a többi tag javát, sem azt, hogy ők 
keresik-e a másik javát. (Senki se keresse a maga javát, hanem mindenki a másik javát. 
1 Korinthus 10:24) 

Ha az egyház él, a tagok gondoskodnak egymásról. (Hogy ne legyen 
megosztottság a testben, hanem a tagok egyformán gondoskodjanak egymásról; és ha 
egy tag szenved, vele együtt szenvednek a többi tagok is. 1 Korinthus 12: 24) 

A gyülekezetben tesztet végezhet: Ha 
egy végtag lelki vagy testi betegségben 
szenved, hány tag fog gondoskodni róla? 
Senki, egy vagy kettő, vagy az összes 
végtag? 

Egy gyülekezet Krisztus nélkül, aki nem Krisztus a feje. 
úgy strukturált és szervezett, hogy tagjainak csak heti 2-3 alkalommal kelljen jelen 
lenniük az istentiszteleten. Így a tagok túlnyomó többségének csak a vallási 
programok fogyasztása a kizárólagos feladata. 

Az ilyen típusú szervezet révén a tagok nem kötelesek részt venni a 
test/család életében, nevezetesen a többi tag javára, így elősegítve az önszeretetet, 
ahol mindenki a saját személyes gondjaival és érdekeivel van elfoglalva. 

2. Testvéri engedelmesség Egy másik jel, amely alapján ellenőrizhetjük, 
hogy az egyház Krisztus-e a feje, a testvéri engedelmességről szóló tanítások 
elfogadása és gyakorlása. (Engedelmeskedjetek vezetőiteknek és 
engedelmeskedjetek nekik, mert ők őrzik a lelketek, mint akik majd számot 
adnak. Zsidókhoz írt levél 13:17; Hasonlóképpen, ifjabbak, 
engedelmeskedjetek a véneknek. 1 Péter 5:5) 

Ellenőrizhetjük: Ha az egyház Krisztusé, akkor a tagok 
engedelmességben élnek Krisztusnak és lelki szüleiknek. (Krisztus félelmében 
engedelmeskedjetek egymásnak. Efézus 5:21). 

Ha egy tag szenved, 
minden tag vele együtt 
szenved. 
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Ha az egyház Krisztusé, akkor gyakorolni fogja azoknak a büntetését, 
akik büszkeségből nem engedelmeskednek a véneknek. (Máté 18.) Könnyű 
észrevenni, hogy ahol a szétszórt nyájak jelensége megnyilvánul, ott a hatalomban 
lévők nem követelnek engedelmességet. (mivel az engedelmességnek nem lenne 
célja, nem is lehet gyakorolni). 

3. Az egyház tisztasága Egy másik jel, amely alapján ellenőrizhetjük, 
hogy az egyháznak Krisztus a feje, az egyház tisztaságára vonatkozó tanítások. Az 
a gyülekezet, amely figyelmen kívül hagyja és nem tartja be azt a tanítást, 
amely azt mondja, hogy vigyázni kell, hogy senki ne legyen világi, 
gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja Krisztust és az Ő testét. (Vigyázzatok, 
hogy ne legyen közöttetek parázna vagy világi ember... Vigyázzatok, hogy senki 
ne térjen el Isten kegyelmétől. Zsidók 12:16) Azt is ellenőrizni lehet, hogy a 
dorgálásra és a fegyelmezésre vonatkozó parancsot figyelmen kívül hagyják-e, 
és nem alkalmazzák-e a gyakorlatban. (Ha testvéred vétkezik ellened, menj és 
dorgáld meg... Ha pedig nem hallgat az egyházra, legyen olyan számodra, 
mint a pogány. Máté 18:15) Ellenőrizd, hogy az egyház, amelyhez tartozol, 
hirdeti-e azt a tanítást, amely azt mondja, hogy a 

Az Ő Egyházában/testében egyaránt vannak a világosság fiai/búza és a sötétség 
fiai/gazok. 

Ezáltal figyelmen kívül hagyják az Úr tanítását. A tanítás azt mondja, hogy 
a világosság fiai nem állhatnak a sötétség fiaival, és az a nagyon világos tanítás, 
amely azt mondja, hogy a gyomokat vetik a mezőn, ami semmiképpen sem utal a 
az egyház! (Mert milyen közösségben van a világosság a sötétséggel? Vagy mi 
köze van a hívőnek a hitetlennel? 2 Korinthus 6:14-15; A mező a világ. Máté 13:38) 

Ennek a tanításnak a gyümölcse a bűn tolerálása, az élesztő, amely megerjeszti 
az egész tésztát, az egész nyáj halálát okozta. (A ti dicsekvésetek nem jó. Nem 
tudjátok, hogy egy kis élesztő megerjeszti az egész tésztát? 1Korinthus 5:6) 

 
Kérdések: 

Ha olyan gyülekezethez tartozunk, ahol a tagok túlnyomó többségének 
kizárólagos feladata a vallási programok fogyasztása, tegyük fel magunknak a 
kérdést: 
– Isten így akarta, hogy így legyen? Csak egy település, ahol a hívek 
összegyűlnek, ahol a legtöbben puszta fogyasztók, és nincs aktív szerepük 
vagy feladatuk? 

Megjegyzés: 

– Lehet-e életünk Krisztusban egy olyan egyházban, ahol a végtagok 
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nincsenek szorosan összekötve? Lehet-e életünk egy olyan gyülekezetben, ahol a 
testvérek nem törődnek/viselik egymás terheit, és így nem teljesítik Krisztus 
törvényét? (Galata 6:2) 

Megjegyzés: 
– Van-e Istennek bármi köze egy olyan helyhez, ahol az Ő tanításait 
elhanyagolják és semmibe veszik? 

Megjegyzés: 

– Élhet-e a test, ha nem kap parancsokat Krisztustól? Kommentár: A 

Krisztusnak nem kell a testet megölnie: 

– Ha a gyülekezet nem engedelmeskedik Krisztusnak, lehetnek-e élő végtagok 

abban a testben? Kommentár: "A testek a testet alkotják: 

– Talán sokan közülünk azt mondják, hogy Isten gyermekei olyan 
gyülekezetekben vannak, amelyek semmibe veszik Krisztust. Biblikusan lehet-
e ilyen kijelentést tenni? 

Megjegyzés: 
Annak ellenőrzésére, hogy egyházad elhanyagolja-e és nem ülteti-e át a 

gyakorlatba az Úr tanításait, felsorolunk néhányat ezek közül: 
1. Ne állj ellen annak, aki bánt téged... (Máté 5:39) 
2. Bárki, aki be akarja perelni a kabátja miatt... (Máté 5:40) 
3. Vigyétek egymás terheit. (Galata 6:2) 
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4. Vigyázzatok, hogy senki ne legyen köztetek... világi. (Zsidók 12:16) 
5. Vigyázz, hogy ne rágalmazz... (Máté 18:10) Ne álljatok kapcsolatban az 

úgynevezett testvérekkel, akik... rágalmaznak. (1Korinthus 5:11) 
6. A nőknek hallgatniuk kell a templomokban, mert nem szabad 

beszélniük, mert nem illik, hogy egy nő beszéljen a templomban. (1 Korinthus 
14:34- 35) Nem engedem meg, hogy egy nő tanítson, vagy hatalmat gyakoroljon 
egy férfi felett, hanem hogy hallgasson. (1Timóteus 2:12) 

7. De adjátok meg a császárnak, ami a császáré. (Lukács 20:25) Ennél a 
parancsnál ellenőrizd, hogy megengedett-e a feketemunka, a szoftverkalózkodás, 
a megvesztegetés... 

Ha olyan szétszórt nyájhoz tartozol, amely figyelmen kívül hagyja Isten 
tanításait, és eltűri a világiakat, akkor arra kérünk, hogy a legkomolyabban 
vizsgáld meg magad Isten előtt. (Vigyázzatok tehát, hogyan járjatok, ne mint 
bölcsek, hanem mint bölcsek. Ef. 5:15) 

1. lépés. Ellenőrizd az életedet, és kezdj el engedelmeskedni 
mindannak, amit Isten mond, hogy ne pusztulj el (Rá kell hallgatnod 
mindenben, amit mond neked. És lesz, hogy minden lélek, aki nem hallgat rá, 
teljesen elpusztul. ApCsel 3:22-23) 

2. lépés. Figyelj arra, amit Isten mond, és ne ragaszkodj azokhoz, 
akik figyelmen kívül hagyják az Ő tanításait, és akik semmibe veszik Krisztus 
tanításait. (Aki előre megy, és nem marad meg Krisztus tanításában, annak 
nincs Isten. Ha valaki hozzád jön, és nem ezt a tanítást hozza eléd, ne fogadd 
be a házadba, és ne mondd neki: "Isten hozott!"; mert aki azt mondja neki: "Isten 
hozott!", az részt vesz gonosz tetteiben. 2 János 1:9-11.) 

Bízzatok Istenben, aki azt mondja, hogy a világosság nem állhat meg a 
sötétséggel, és ne kezdjetek rossz szántóföldön szántani. (Ne kötődjetek össze a 
hitetlenekkel; mert milyen társulásban van az igazság és a törvénytelenség, 
vagy milyen közösségben van a világosság a sötétséggel? 2 Korinthus 6:14) 

Figyeljetek Isten figyelmeztetésére, és engedelmeskedjetek annak, amit mond: 
,,Jöjjetek ki az ő 

közepébe, és különváljatok, és ne érintsétek azt, ami tisztátalan, és én befogadlak 
titeket, és atyátok leszek, és az enyémek fiai és leányai lesztek". (2Kor 6:17) 

Ne építkezzetek azokkal, akik más isteneket is szolgálnak! (Ezsdrás 4:1-5) 
3. lépés. Teljesítsd a parancsolatot: ,,Meneküljetek az ifjúi vágyaktól, 

és törekedjetek az igazságra, a hitre, a szeretetre és a békességre, azokkal 
együtt, akik tiszta szívből hívják az Urat."" (2Timóteus 2:22) Keress tiszta szívű 
embereket, és Isten majd az utadba állítja őket! (Aki kér, az kap; aki keres, az 
talál. Máté 7:8; Akik teljes szívükből keresnek engem, megtalálnak engem. 
Példabeszédek 8:17) Az Úr hűséges, és megteszi a magáét. (Semmiképpen sem 
hagylak el titeket, és nem hagylak el titeket. Zsidókhoz írt levél 13:5). 
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Meneküljetek a szétszórt nyájtól, ne keressétek a különleges programokat 
kínáló összejöveteleket, hanem keressétek Krisztus Testét, amely szorosan 
össze van kötve és össze van kötve; ahol Ő az Úr, és ahol az Ő tanításait 
megtartják. Csak az Ő Testében lehet egészséges növekedésre törekedni; itt 
ragadozó farkasok vigyáznak rátok. (Akitől az egész test, azáltal illeszkedve és 
összetartva, amit minden ízület szolgáltat... Efézus 4:16) 
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Lehet, hogy a mai napig önnek sem volt köze ahhoz az 
egyházhoz, amelynek tagja, mint sokan másoknak, és nem 
volt tudatában annak, hogy Isten minden egyes tagot a testbe 
helyezett, hogy másoknak is hasznára legyen. (És mindenkinek 
megadatott a Lélek megnyilvánulása mások javára. 1 
Korinthus 12:7) 

Valószínűleg normálisnak tűnt, hogy csak a testvérek egy kis 
csoportja vesz részt az egyházban. Talán természetesnek 
találtad, hogy sokan, akik hónapokig vagy akár évekig nem 
járnak az istentiszteletekre/gyűlésekre, mégis tagként 
maradnak a listán. 

Ma jobban, mint valaha, hogy ne hagyjuk magunkat 
megtéveszteni, szükséges, hogy alaposan megvizsgáljuk, mit 
mond Isten Igéje arról, hogy milyen helyet kell elfoglalnunk 
Krisztus egyházában. 
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