Gyülekezeti tagság
a TE+ÉN-ben
Közösség és gyülekezet
A TE+ÉN egy közösség, ugyanakkor ezen belül egy református gyülekezet is. A közösség
egy tágabb kör, de a gyülekezet jelenti a közösség magvát.
A közösség tagja bárki lehet, aki szeret ide járni, kötődik itt az emberekhez, részt vesz egyegy programon és a közösség életében. Hogy a közösségbe járhass és szeressenek, elfogadjanak itt
téged, nem kell különösebb elvárásoknak megfelelned, nem kell vallásosan viselkedned, még csak
Isten létezésében sem kell hinned: légy bátran, aki vagy, mi örülünk neked. Ne árts, ne rombolj, és
igyekezz te is elfogadó és türelmes lenni másokkal, és vegyél részt bátran a neked szóló
alkalmakon, amikor és ahogy szeretnél. A közösséghez tartozásnak nincsenek formai megkötései.
Viszont attól, mert a közösséghez tartozol, nem leszel automatikusan a gyülekezetnek is
tagja. Gyülekezeti tag az lehet, aki Jézusban élő hitre jutott és neki szánja az egész életét. Ez
felelősséggel, elköteleződéssel, anyagi és időbeli tehervállalással is jár. A gyülekezeti tagok nem a
„jó emberek” csoportja, hanem azoké, akik Isten meg nem érdemelt jóságából új életet kaptak,
hálából neki élnek, és hitüket ebben a gyülekezetben szeretnék gyakorolni. A TE+ÉN-ben a
gyülekezeti tagok és gyermekeik részt vehetnek a keresztségben és úrvacsorai közösségben: Isten
ezeket a hit megvallására és megerősítésére adta, éppen ezért bűn lenne, ha azokat (bibliai
értelemben vett) hit nélkül élő, Istent nem ismerő embereknek adnánk.
A gyülekezeti tagság feltételei tehát ezek:
1. Élő hit
Élő hit alatt a Jézus Krisztusba vetett bizalmat értjük úgy, ahogyan azt a Biblia tanítja: a hívő
ember Jézus Krisztust teljhatalmú Úrként elfogadja, régi életét hátrahagyja, egész lényét a meghalt
és feltámadt Jézus követésére szánja. Hisszük, hogy ez a hit nem az ember jóságából fakad, és nem
is egy nagy elhatározásból, hogy „mostmár jó ember leszek”, hanem ez a hit Isten Szentlelkének
újjászülő munkája, amit a Szentíráson valamint igehirdetéseken, tanításon keresztül végez el az
ember életében – ahogyan és amikor azt ő jónak látja.
A hittel, megtéréssel, Isten személyével és az emberrel kapcsolatban nagyon sokféle
elképzelés, félreértés és tévtanítás is van. Ezért ha valaki gyülekezeti tag szeretne lenni, ezekről a
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témákról akár egész hosszú időn át, részletesen beszélgetünk, a Szentírás, valamint református
hitvallások alapján. Ez egy rendkívül értékes lehetőség a hitben való erősödésre, alapvető
fontosságú témák átgondolására, tévedések kiigazítására, épp ezért ne vedd kekeckedésnek vagy
egy kötelező „intéznivalónak”, hanem használd ki az alkalmat!
2. Az Istentől kapott hit megvallása
A hited nem magánügy, nem csak a személyes ügyed Istennel. Akár „látványos” a
történeted, akár csendben munkálta ki benned Isten az új életet, mindenképp nagy dolgot tett veled,
amit nem hallgathatsz el. Ezért kérjük, hogy egy gyülekezeti alkalmon mások előtt is vállald fel,
mondd ki, hogy Jézus követője lettél és hogyan ismerted meg őt.
Ha még nem kereszteltek meg, akkor ez az alkalom egyúttal a keresztséged alkalma is. Ha
már megkereszteltek a Szentháromság Isten nevébe, akkor ez a keresztség érvényes, nem kell
megismételni (akkor is, ha még kisbaba voltál vagy hitetlen állapotodban történt).
3. Elköteleződés a gyülekezet felé
Akkor legyél gyülekezeti tag a TE+ÉN-ben, ha gyülekezeti otthonodként tekintesz rá. Nem
tartjuk helyesnek, ha valaki szándékosan gyülekezet nélkül akarja megélni a hitét; mint ahogy azt
sem, ha elköteleződés nélkül sokfelé eljár, de sehova sem tartozik. Hisszük, hogy aki Jézus nagy
népéhez (az egyházhoz) tartozik, annak valahol családja (gyülekezete) is van. A gyülekezetben épül
és másokat épít, felelősséget vállal, szolgál, másokat hordoz és őt hordozzák.
Az elköteleződés egyrészt anyagi tehervállalást is jelent. Az adomány Isten iránti hálából
fakadhat csak, ezért nincsen kötelező „tagsági díj” vagy „egyházadó”. A Jézust követő ember
adományával is megvallja, hogy mindent Istentől kapott és mindene Istené. A tizedet biblikus
iránymutatásnak tartjuk, javasoljuk is, de nem kötelező ezt fizetni. A gyülekezeti tagok adományát a
szükséges gyülekezeti kiadásokra fordítjuk, az ezen felüli pénzt pedig missziói szolgálatokra.
Hitéleti területen anyagi függetlenségre törekszünk.
Az elköteleződés másrészt szolgálatot is jelent. A Szentírás világosan tanítja, hogy az
egyházban minden tag szolgál a másik tag felé, képességei, adottságai és ajándékai szerint.
Bátorítunk mindenkit, hogy ezeket fedezze fel és teljesítse ki. A szolgálat nem pozíciót vagy rangot
jelent, hanem Jézus követésének magától értetődő, alapvető része. A szolgálatért mindenképp nagy
elismerés és dicsőség jár, de nem az embernek, hanem Istennek.
Az elköteleződés magában foglalja azt is, hogy a gyülekezet sajátosságait, alapelveit és
céljait a gyülekezeti tag ismeri. Lehetőség szerint ezekért a célokat sajátjának is tekinti, de
legalábbis nem hátráltatja azokat.
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4. A hit gyakorlása
A gyülekezettel szemben három alapvető bibliai elvárás van: Isten igéjét biblikusan kell
hirdetnie, a keresztséget és úrvacsorát biblikusan kell gyakorolnia, és a gyülekezet tagjait intenie,
fegyelmeznie kell. Ebből következik, hogy a gyülekezeti tagokra is vonatkoznak ezek az elvárások.
Egyrészt, hogy az istentiszteleti alkalmakon, igehirdetéseken rendszeresen részt vegyenek.
Ez nem pusztán annyit jelent, hogy „el kell jönni”, hanem hogy a Szentírást és a hitvallásokat
szorgalmasan tanulmányozni kell, nyitottnak és ugyanakkor bibliai értelemben véve kritikusnak kell
lenni a tanítással szemben, és a legjobb igyekezetükkel törekedniük kell arra, hogy Isten megismert
akaratát az életükre alkalmazzák is. Az istentisztelet egyúttal testvéri közösség is, ahol ki-ki a kapott
ajándékaival szolgálhat, és imaközösségben lehetünk. Ez az idő Istennek felajánlott idő, amely
elsőbbséget élvez az élet más dolgaival szemben. Ez különösen is igaz az úrvacsorai alkalmakra,
amely ünnep, megemlékezés és megújulás, önvizsgálat és hiterősítés, testvéri közösség és
elköteleződés a közös gyülekezeti szolgálatra.
Másrészt a személyes hit gyakorlásához szükség van testvérekre a mindennapokban is.
Felelősek vagyunk egymásért is. Gyülekezeti tagként nemcsak elfogadjuk, de kifejezetten kérjük is
egymástól, hogy Isten igéje alapján tartsunk tükröt egymás elé, tanításban és az élet mindennapi
dolgaiban egyaránt figyelmeztessük és buzdítsuk egymást. Ha valaki Jézus követésével össze nem
egyeztethető életvitelt folytat, és ebben úgy megkeményíti magát, hogy sem a négyszemközti, sem a
több testvér előtti, sem a nyilvános intésre nem hallgat, akkor az úrvacsorai közösségben nem vehet
részt, amíg bűnbánatot nem tart.
A Krisztust követő ember számára természetes, épp ezért elvárás is, hogy a rábízott
családtagjait, különösen is gyermekeit hitben nevelje.
Ha a fentiek tükrében szeretnél a gyülekezethez csatlakozni, keresd meg a gyülekezet
lelkészeit, szolgálattevőit, hogy beszélhessetek erről!
Utolsó frissítés: 2017. nov. 24.
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