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Többféle	  megközelítés	  

Összefoglalás:	  Az	  újszövetség	  nyelvezete	  tagságot	  sejtet.	  Az	  újszövetség	  nyelvezete	  arra	  enged	  
utalni,	  hogy	  a	  megtért	  hívők	  egy	  gyülekezet	  tagjai	  lettek.	  

A	  folyamat:	   megtérés	  	  &	  	  bemerítkezés	  	  →	  	  tagság	  	  =	  	  felelősségvállalás	  

A	  tagság	  lényegét	  egy	  háromirányú	  elkötelezettségben	  látom	  

1. A	  tagok	  a	  vezetőség	  irányába	  (Zsidók	  13)	  
2. A	  vezetőség	  a	  tagok	  irányába	  (1Péter	  5)	  
3. A	  tagok	  egymás	  irányába	  (1	  Korinthus	  12)	  

Elsődleges	  tagságra	  utaló	  érvek	  

1. A	  gyülekezeti	  fegyelmezés	  tagságra	  utal	  
a. Máté	  18.15-‐17	  
b. Ki	  elé	  viszed	  az	  ügyet?	  Mindenki?	  Akárki?	  Minden	  hívő?	  
c. Ha	  nincs	  tagság,	  akkor	  ki	  elé	  kell	  vinni	  az	  ügyet	  
d. Ez	  a	  már	  meglévő	  tagok	  fegyelmezése	  nem	  megtérés	  esetén	  
e. Kapcsolódó	  

i. 1Korinthus	  5.1-‐13	  
ii. Galata	  6:1-‐5	  
iii. 2Thesszalonika	  3:6,	  14-‐15	  
iv. Titusz	  3:10-‐11	  

f. A	  tagság	  jelentősége	  a	  fegyelmezés	  elve	  alapján	  
i. Lelki	  törődés	  testvéremmel	  
ii. Észrevettétek:	  a	  gyülekezet	  cselekszik,	  nem	  csupán	  a	  vezetők	  
iii. Annyira	  fontosnak	  tartom	  a	  másikat,	  hogy	  

1. Ismerem	  annyira,	  hogy	  észreveszem	  a	  bűnt	  az	  életében	  
2. Nem	  csak	  észreveszem	  a	  bűnt,	  hanem	  szembesítem	  vele	  
3. Nem	  csak	  szembesítem	  vele,	  hanem	  annyira	  szeretem,	  hogy	  kész	  

vagyok	  fájdalmat	  is	  okozni	  neki,	  ha	  kell	  és	  kitartani	  a	  
fegyelmezésben	  

4. Érdekes,	  mert	  pont	  az	  ellenkezőjére	  számítanánk,	  de	  a	  fegyelemzés	  
bizonyos	  értelemben	  a	  szeretetünk	  egyik	  legnagyobb	  jele	  kell,	  hogy	  
legyen	  

2. A	  gyülekezetből	  való	  kizárás	  tagságra	  utal	  
a. 1Korinthus	  5.1-‐13	  
b. Aki	  bűnben	  él	  és	  nem	  tér	  meg,	  ki	  kell	  zárni	  –	  a	  gyülekezet	  javára	  
c. Átadni	  a	  sátánnak,	  hogy	  teste	  pusztuljon,	  de	  lelke	  talán	  megtérjen	  –	  a	  bűnös	  javára	  
d. Komoly	  bűn,	  nincs	  megtérés,	  kizárás	  
e. Különbséget	  is	  tesz	  a	  kívülállók,	  és	  a	  gyülekezethez	  tartozók	  között	  
f. A	  tagság	  jelentősége	  a	  kizárás	  elve	  alapján	  

i. Lelki	  tisztaság	  a	  tetben	  
ii. Észrevettétek:	  a	  gyülekezet	  cselekszik,	  nem	  csupán	  a	  vezetők	  
iii. Annyira	  fontosnak	  tartom	  a	  test	  tisztaságát,	  hogy	  

1. Kész	  vagyok	  az	  ige	  mércéjét	  állítani	  a	  gyülekezetben	  
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2. Személyválogatás	  nélkül	  mindenkin	  számonkérem	  azt	  a	  mércét	  a	  
megfelelő	  módon	  

3. Kész	  vagyok	  fájdalmas	  lépésekre	  is	  a	  test	  érdekében	  
3. A	  tagok-‐elöljárók	  viszonya	  tagságra	  utal	  

a. Kell,	  hogy	  legyen	  valamilyen	  fajta	  elkötelezettség	  az	  emberek	  részéről,	  hogy	  tudjuk,	  
kinek	  kell	  alávetnie	  magát	  a	  vezetőknek	  

b. Kell,	  hogy	  a	  tag	  tudja,	  hogy	  kinek	  engelmeskedjen...	  vagy	  talán	  minden	  létező	  
gyülekezet	  minden	  elöljárójának	  kötelesek	  vagyunk	  engedelmeskedni,	  csak	  mert	  igei	  
módon	  kijelölt	  elöljárók?	  

c. Zsidók	  13.17	  
d. 1Thesszalonika	  5.12-‐13	  
e. 1Timóteus	  5.17	  
f. Működhet	  ez,	  ha	  nincs	  meghatározva,	  hogy	  KI	  és	  KINEK	  rendeli	  alá	  magát?	  
g. A	  tagság	  jelentősége	  a	  tagok-‐elöljárók	  viszonya	  alapján	  

i. Lelki	  felelősségtudat	  vezetőim	  felé	  
ii. Észrevettétek:	  az	  egész	  gyülekezet	  cselekszik	  minden	  vezetője	  felé	  
iii. Annyira	  komolyan	  veszem	  felelősségemet	  gyülekezeti	  vezetőim	  felé,	  hogy	  

1. Önként,	  örömmel	  és	  kezdeményezően	  élem	  meg	  a	  tag-‐vezető	  
viszonyt	  

2. Keresem	  a	  lehetőséget,	  hogy	  gondoskodjak	  vezetőimről	  anyagi	  
értelemben	  

3. Keresem	  a	  lehetőséget,	  hogy	  örömtelivé	  tegyem	  vezetőim	  munkáját	  
4. Az	  elöljárók-‐tagok	  viszonya	  tagságra	  utal	  

a. ApCsel	  20.28	  
b. Komoly	  felelősség,	  és	  cselekedni	  kell	  –	  jobban,	  mint	  szoktunk,	  mert	  számon	  kéri	  

rajtunk	  az	  Ige	  
c. De	  vajon	  minden	  hívőért	  így	  felel	  egy	  pásztor	  vagy	  elsősorban	  csak	  azokért,	  akik	  

elkötelezettséggel	  részévé	  váltak	  a	  hívők	  közösségének	  
d. De	  még	  ha	  felel	  is,	  a	  bánásmód	  mégis	  teljesen	  más,	  sőt	  esetekben	  más	  KELL	  hogy	  

legyen	  attól	  függően,	  hogy	  tag	  vagy	  sem	  az	  illető	  
e. 1Péter	  5	  –	  még	  konkrétabb	  

i. Nem,	  mint	  akik	  uralkodnak	  a	  rájuk	  bízottakon.	  
ii. „tov	  kleron”	  –	  a	  te	  részed;	  ami	  a	  tiéd	  
iii. tudniuk	  kellett	  a	  vezetőknek,	  hogy	  kikről	  van	  szó	  

f. A	  tagság	  jelentősége	  az	  elöljárók-‐tagok	  viszonya	  alapján	  
i. Lelki	  felelősségtudat	  a	  vezetők	  részéről	  és	  biztonságtudat	  a	  tagok	  részéről	  
ii. Észrevettétek:	  minden	  vezetőnek	  szól	  minden	  tag	  felé	  
iii. Az	  elöljáró	  felelősséget	  vállal	  azért,	  hogy	  mindent	  megtesz	  minden	  tag	  lelki	  

egészségéért,	  lelki	  tisztaságáért	  és	  lelki	  biztonságáért	  
1. egészség:	  tiszta	  tanítás	  
2. tisztaság:	  tiszta	  élet	  
3. biztonság:	  hamis	  tanításoktól	  való	  óvás	  

iv. Minden	  tag	  azzel	  az	  elvárással	  csatlakozik	  a	  tagsághoz,	  hogy	  vezetői	  ekkép	  
fognak	  cselekedni	  az	  ő	  életében	  és	  várja	  mind	  a	  bátorítást,	  mind	  a	  feddést	  
tőlük	  

5. A	  „test”	  metaforája	  tagságra	  utal	  
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a. 1Korinthus	  12.12-‐31	  (Róma	  12.4-‐5)	  
b. maga	  a	  szó	  „tag”	  innen	  jön	  –	  a	  test	  TAGJAI	  
c. a	  „test”	  képe	  egy	  olyan	  organikus	  egység,	  amit	  a	  gyülekezethez	  való	  elkötelezett	  

tartozással	  lehet	  jól	  kifejezni	  
d. A	  tagság	  jelentősége	  az	  tag-‐tag	  viszony	  alapján	  

i. Egy	  mindent	  felülmúló	  lelki	  kötődés	  
ii. Észrevettétek:	  a	  gyülekezet	  cselekszik,	  nem	  csupán	  a	  vezetők	  
iii. Minden	  tag	  tudatosítja	  (tudatos	  elhatározást	  hoz),	  hogy	  számára	  mostantól	  

a	  gyülekezet	  minden	  egyes	  tagja	  jelentőséggel	  bír	  
iv. Azért	  csatlakozik,	  mert	  ezzel	  	  is	  ki	  akarja	  fejezni,	  hogy	  számára	  igenis	  

fontosak	  azok	  az	  emberek,	  akik	  az	  őt	  körülvevő	  lelki	  közösséghez	  
(gyülekezethez)	  tartoznak,	  és	  TUDATOS	  ÉS	  KEZDEMÉNYEZŐ	  RÉSZT	  AKAR	  
VÁLLALNI	  ÉLETÜKBEN	  

1. Együtt	  sír	  a	  sírókkal	  
2. Együtt	  nevet	  a	  nevetőkkel	  
3. Fáj	  ha	  fáj,	  örül,	  ha	  örül	  

Másodlagos	  tagságra	  utaló	  érvek	  

1. Az	  özvegyek	  nyilvántartása	  az	  1Timóteus	  5.3-‐16-‐ban	  
a. Nyilvántartották	  az	  özvegyeket	  
b. Feltételei	  voltak	  a	  nyilvántartásba	  kerülésnek	  
c. E	  szép	  rendszer	  láttán	  ésszerű	  feltételezni,	  hogy	  nem	  csak	  az	  özvegyek	  voltak	  

nyilvántartva	  
2. Pál	  levelei	  sokszor	  ajánlást	  tartalmaznak	  egy-‐egy	  hívőnek,	  mert	  szokás	  volt	  abban	  az	  időben	  

az	  egyik	  helyről	  a	  másikra	  költöző	  hívőket	  egy	  ilyen	  (ajánló)levél	  kíséretében	  elküldeni.	  
a. Számítottak	  arra,	  hogy	  az	  új	  helyen	  a	  helyi	  közösség	  igenis	  felkarolja,	  és	  szárnyai	  alá	  

veszi	  a	  keresztényt.	  
b. (ApCsel	  18:27;	  Róma	  16:1;	  Kolossé	  4:10;	  cf.	  2Korinthus	  3:1-‐2)	  
c. Nem	  volt	  olyan,	  hogy	  magányosan	  éldegélő,	  „szabadúszó”	  keresztények	  
d. Az	  akkori	  életkörülmények,	  vendégszeretet,	  gondoskodás,	  utazó	  prédikátorok	  és	  

hamis	  tanítók	  megléte	  alapján	  feltételezhető,	  hogy	  a	  gyülekezet	  jól	  ismerte	  az	  övéit,	  
és	  tudatosan	  figyelte,	  hogy	  ki	  tarotozik	  közéjük	  és	  ki	  nem	  

3. A	  tagság	  nyilvántartása	  
a. Pünkösd	  napján	  3000	  lélek	  csatlakozott	  

i. „csatlakozott”	  
ii. tudták	  mennyien	  voltak,	  mert	  megszámolta	  valaki	  és	  nyilván	  tartotta	  

b. Később	  az	  ApCselben	  tovább	  lehet	  követni	  a	  növekedést:	  ApCsel	  2:41,	  47;	  5:14;	  16:5	  
4. Az	  ApCsel	  nyelvezete	  

a. „az	  egész	  gyülekezet”	  (6:5)	  
b. „jeruzsálemi	  gyülekezet”	  (8:1)	  
c. „csatlakozni	  próbált	  a	  tanítványokhoz”	  (9:26)	  
d. Stb.	  

i. 14:23	  –	  gyülekezetenként	  elöljárókat	  választottak	  
ii. 20:17	  –	  hivatta	  a	  gyülekezet	  véneit	  

e. lásd	  még:	  
i. 1Kor.	  5:4	  –	  az	  Úr	  Jézus	  nevében	  összegyűltünk,	  és	  átadtuk	  az	  ilyet	  a	  Sátánnak	  



TAGSÁG	  MELLETT	  SZÓLÓ	  ÉRVEK	   	   	   4	  

ii. 1Kor	  14:23	  –	  összejön	  az	  egész	  gyülekezet	  
iii. Zsidók	  10:25	  –	  ne	  hagyjuk	  el	  gyülekezetünket	  

f. Tehát	  a	  nyelvezet	  feltételez	  egy	  olyan	  csoportot,	  ahol	  nyilvánvaló	  volt,	  hogy	  ki	  
gyülekezet	  és	  ki	  nem	  az	  

5. Az	  „Isten	  épülete,	  Isten	  háza,	  lelki	  ház”	  kifejezések,	  ami	  inkább	  enged	  egy	  szorosan	  
összetartozó	  egységre,	  mintsem	  egy	  laza,	  elkötelezettségek	  nélkül	  működő	  „közösségre”	  
következtetni	  (1Pt	  2.5;	  1Tim	  3:15;	  Zsid	  10:21,	  1Kor	  3.9)	  

Egy	  egyháztörténelmi	  megfontolás	  

A	  korán	  kialakuló	  keresztényüldözések,	  a	  „föld	  alá”	  menekülő	  egyház	  esetében	  különösen	  fontos	  
lehetett	  tudni,	  hogy	  ki	  tartozik	  közéjük,	  és	  ki	  nem.	  Bárki	  idegen	  potenciális	  besúgó	  is	  lehetett,	  tehát,	  
akárhogyan	  is	  tartották	  nyilván,	  mindenképpen	  tudhatták,	  hogy	  ki	  a	  gyülekezet	  része,	  és	  ki	  nem	  az.	  

Egy	  logikai	  megfontolás	  

Talán	  a	  fenti	  igeszakaszok	  nem	  győznek	  meg	  mindenkit	  arról,	  hogy	  a	  tagság	  egy	  „igei”	  alapelv.	  Azt	  
azonban	  úgy	  gondolom,	  hogy	  mindenki	  egyetért	  abban,	  hogy	  a	  fenti	  szakaszok	  alapján	  kérdés	  nélkül	  
logikus	  lépés	  egy	  keresztény	  közösség	  számára,	  hogy	  nyilván	  tartja	  tagjait,	  hiszen	  ez	  óriási	  mértékben	  
megkönnyíti	  ügyei	  intézését,	  a	  gyülekezeti	  fegyelmezést,	  és	  más	  gyakorlati	  jellegű	  tennivalókat.	  

	  


