
 szíriai Antiochia az ókori világ harmadik legnagyobb városa volt. Ebben a pezsgõ Aéletû, sokszínû kultúrájú és vallású városban jött létre az elsõ pogányokból álló 
gyülekezet. A közösség növekedett és hamarosan igen nagy sokaságot gyûjtött össze az 
Úr olyannyira, hogy a tanítványokat itt nevezték elõször keresztyéneknek. Pál apostol is 
itt talált otthont és feladatot, innen indult missziói útjaira, és ide tért vissza. A 
gyülekezetet a Szent Szellem vezetése és Isten áldása jellemezte. A cikk segítségével és a 
Biblia tanulmányozásával érdemes utánanézni, és tanulni abból, hogy mi is volt az, ami 
ezt a gyülekezetet gyümölcsözõvé tette, mi volt az, ami miatt a munkát áldás kísérte, és 
mi volt jellemzõ azokra a tanítványokra, akik itt végezték a különbözõ szolgálatokat.
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A bemerítés õvele együtt eltemetett minket a halálba, hogy 
amiként a Krisztus a halottak közül feltámadt az Atya 

dicsõségére, úgy mi is megújult életben járjunk.

Róma 6,4

z egyháztörténelemben számos példát látunk arra, gyakran mennyire szélsõségesen Aértelmezték a bemerítkezéssel (bavptisma – alámerítés, vagy a magyarban gyakran 
használt bemerítés, keresztség) kapcsolatos bibliai igehelyeket. Gondoljunk csak a tö-
megek folyóba való beterelésére, mint a földi egyházba való bekeresztelés, bekénysze-
rítés eseményére. Sokszor hit nélkül keresztelnek embereket (mert szükséges valamilyen 
szertartáshoz), de sajnos az is elõfordul, hogy hívõ testvérek, szolgái az Úrnak, évti-
zedekig várnak, hogy talán a megszentelõdés valamely fokán méltóak lesznek, hogy be-
merítkezhessenek. A cikkek közlésével nem célunk: évszázadok óta fennálló felekezeti 
látásbeli különbségek perújrafelvétele, sem valamiféle ellentmondást nem tûrõ tanítás 
kialakítása. De szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy ne sajnálja az idõt arra, hogy Isten 
Igéjében utánanézzen ennek a kérdésnek és keresse az Õ akaratát.

gyekezvén megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelében (Efézus 4,3) – Imondja Isten Igéje, felhíva figyelmünket, hogy a testvérek közötti egységnek ára van. 
Tennünk kell azért, hogy az egy városban lévõ helyi gyülekezetek – több felekezetbõl is – 
együttesen állhassunk az Úr elé az év eleji aliansz imahéten. Vállaljuk a napi munka 
utáni részvételt az alkalmakon! Ugyanakkor alázatosan tegyük le a felekezeti látásbeli 
különbségeket, természetesen nem megalkudva az evangélium tanítását illetõen, mely-
nek egyik alapvetõ üzenetét tûzte ki a 2001. évi imahét témájául az európai aliansz ve-
zetõsége. Készüljünk imádságban, vegyünk részt hûségesen, dicsõítve vele Urunkat és 
bátorítva egymást!

 cikk nem ma íródott, Ungár Aladár 1942-ben egy bemerítéskor elmondott prédi-Akációjának alapján jelent meg a Kegyelem és Igazságban (ezért a szóhasználat: 
keresztség és lélek). Miként Isten Igéje, úgy e kérdés is szinte mindenkor aktuális, amíg 
újabb és újabb emberek térnek meg, jönnek Krisztushoz. Az író 5 pontban fejti ki látását 
és magyarázza a bemerítéssel kapcsolatos igehelyeket. Következõ számunkban foly-
tatjuk a befejezõ két ponttal.

ét évvel ezelõtt, a folyóirat elsõ számában már röviden ajánlottuk Christian Briem Kkönyvét az újszövetségi helyi gyülekezetek életével kapcsolatosan. Most újra elõ-
vettük, buzdítva mindenkit, tanulmányozza végig az íróval együtt azokat a témákat, me-
lyek ismerete elengedhetetlen. Ezek közé tartozik az Úr asztala, vagyis az úrvacsora, a 
kenyértörés kérdése. Az idézett részlet a 9. fejezetben található, a bemerítkezés és a ke-
nyértörés közötti kapcsolatra mutat rá.



it tanít az Újszövetség a bemerítkezésrõl? A Szent Szellem az Evangéliumokban kezdi, ahol a tanítványoknak megparancsoltatik: 
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében...” (Mt M28,19). Az evangélium teljes világra kiterjedõ hirdetésének megbízása magában foglalja a bemerítést. Nevezzük ezt a 

bemerítkezésre való buzdításnak!

Legközelebb az Apostolok Cselekedeteiben találkozunk a bemerítkezéssel, ahol legalább öt alkalommal jelenik meg. 

A Cselekedetek 2,38-ban 
Péter felszólítja a zsidókat 
arra, hogy merítkezzenek be 
„a bûnök bocsánatára.”

Ezután a Cselekedetek 8,14-
17-ben arról van szó, hogy a 
samáriaiak bemerítkeztek, de 
még arra vártak, hogy meg-
kapják a Szent Szellemet.

A Cselekedetek 8,36-39-ben 
az udvari fõember (eunuch) 
merítkezik be.

A Cselekedetek 10,44-48-
ban pogányok bemerítkezé-
sérõl olvasunk.

Továbbá a Cselekedetek 
19,1-7-ben János tanítvá-
nyai merítkeznek be, ponto-
sabban újra-merítkeznek.
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Bemerítkezés: engedelmesség kérdése
„Bemerítkeztél már?” – gyakran hangzott el ez a kérdés korábban. Gyakran fel kellene tenni ma is, újra.

...ezt kérdezték Pétertõl és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek 
meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bûneitek bocsánatára, és megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sõt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak 
elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

Amikor meghallották a Jeruzsálemben levõ apostolok, hogy Samária befogadta az Isten Igéjét, elküldték hozzájuk 
Pétert és Jánost. Õk lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még 
egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.

Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari fõember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya 
annak, hogy megkeresztelkedjem?” Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedbõl hiszel, akkor lehet.” Õ pedig így 
válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a 
vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari fõember, és megkeresztelte õt.

„Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektõl, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a 

Szentlelket, mint mi?” És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Õk pedig 

megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában levõ 

testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten Igéjét.

Ezután megkérdezte tõlük: „Akkor hogyan keresztelkedtetek meg?” „A János keresztségével” – válaszolták ezek. 
Pál ekkor így szólt: „János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban 
higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban.” Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És 
amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különbözõ nyelveken szóltak, és prófétáltak.

Elõször zavarosnak tûnhetnek ezek az igeszakaszok, mert a hitnek, a dók elveszítették azokat a sajátos kiváltságokat, melyekben része-
Szent Szellembõl való részesedésnek és a vízbe való bemerítkezésnek sedhettek volna. Ma Isten a pogányok közül szerez népet az Õ ne-
a sorrendje különbözõ. Tovább vizsgálva azonban a dolgot, jelentõs vének (Csel 15,14). Ezért a mai idõkre vonatkozó rend a Csele-
különbségeket látunk, és egy sajátos minta lesz nyilvánvaló, melyet jó kedetek 10-ben található meg: hit, a Szent Szellem vétele, a vízbe va-
ha megfigyelünk. ló bemerítkezés. Hisszük, hogy ez a rend vonatkozik mindannyi-
William MacDonald tömören így fogalmaz: „Ez azt jelenti, hogy a unkra manapság, zsidókra és pogányokra egyaránt.”
megváltásnak négyféle módja volt az Apostolok Cselekedeteiben? A Cselekedetek könyvében ezért ezt a rendet találjuk: bemerítkezés, 
(Az író megjegyzése: Ez azt mely követte a megváltást. Rá-
jelenti, hogy négy féle beme- adásul, az etiópiai udvari fõ-
rítés van?) Természetesen ember megtérésének és be-
nem. A megváltás mindig is merítkezésének példáján ke-
az Úrban való hiten alapult. resztül megtanulhatjuk, ho-
De az Apostolok Cselekede- gyan merítették be az embere-
teiben leírt átmeneti idõ- ket: víz alá merítéssel.
szakban Isten úgy döntött, A beszámoló, Fülöp és az új 
hogy megvariálja az esemé- hívõ vízhez való lemenetelé-
nyeket a Szent Szellem be- rõl, többé nem csupán vélet-
fogadásával kapcsolatban, len észrevétel. Az világos, 
és bár õ tudta az indokokat hogy gyermekek nem merít-
erre, nem jelentette ki szá- keztek be, mivel a bemerítke-
munkra. Akkor hát mely zés az engedelmesség tudatos 
minták vonatkoznak ránk cselekedete. Ennél fogva az 
ezek közül ma? Attól fogva, Apostolok Cselekedeteiben 
hogy Izráel, mint nemzet, el- találjuk a bemerítkezés példá-
utasította a Messiást, a zsi- ját.

Apostolok Cselekedetei

Brian Gunning

„Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?”
Csel 8,36
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A bemerítkezésrõl szóló következõ fõ szakasz Pálnak a rómaiakhoz el. A bemerítkezés nem mentesít bennünket a szent élet gyakor-
írt levelében található. Itt megtanulhatjuk a bemerítkezés jelentését. lásától, aminek az új teremtés bizonyítékának kell lennie. De ez az 
Hívhatnánk ezt a részt a bemerítkezés magyarázatának. A Róma 6 elsõ lépés azok életében, akik meg akarják örvendeztetni az Urat.
azt mutatja, hogy a bemerítkezés egy szimbolikus cselekedet, egy ki- Péter hozzátesz egy hasznos megfigyelést a bemerítkezésrõl. Az 1 
felé irányuló kinyilvánítása annak, ami az életünkben történt akkor, Péter 3,21-ben megmutatja, hogy a bemerítkezés, „a jó lelkiismeret 
amikor megmenekültünk, megváltattunk. Valójában senki sem lát- válasza Isten felé”, és nem a megváltásunk része.
hatta, mi is történt akkor, amikor elkezdtünk bízni az Úrban. De Mi újság veled? Be vagy merítve? Ha nem, miért nem? Nem kell 
láthatják a mi bemerítkezé- mindent tudnod a bemerítke-
sünket. Pál kifejti a hason- zésrõl, hogy bemerítkezz. 
lóságot. A bemerítkezésben Mindegyikünk állandóan ta-
bemegyünk a vízbe, a víz alá nul valamit. A kérdés inkább 
és feljövünk a víz alól. A 4-6. az, akarsz-e engedelmesked-
versekbõl megtudjuk, hogy ni. Ha igen, kérj meg egy vént 
megtéréskor meghaltunk (presbitert), és beszélgess vele 
(bementünk a vízbe), elte- a szándékodról.
mettettünk (lementünk a víz 
alá) és feltámadtunk (feljöt-
tünk a víz alól). Új emberek 
lettünk (2Kor 5,17). A be-
merítkezés megmutatja má-
sok számára, hogy mi tör-
tént az életünkben. A Róma 
6 tanítja továbbá, hogy az 
Úrnak és az Õ Igéjének való 
engedelmes életre hívattunk 

CHRISTIAN BRIEM
OTT

VAGYOKKÖZÖTTÜK

KönyvajánlóKönyvajánló

inek van helye az Úr asztalánál? Alapjában véve minden valóban hívõ ember, ha nem áll Kgyülekezeti fegyelmezés alatt, ha mind életmódja, mind emberi kapcsolatai tiszták, és 
ha nem vall tévtanítást. [...]

A kenyér megtörését Isten gyermekei számára rendelte az Úr. Már ezt is láttuk... Csak nekik 
adatott meg az, hogy az Úr asztalánál helyet foglaljanak, ahogy azt az „egy a kenyér, egy test 
vagyunk sokan” kifejezés is jelzi. Mert a kenyérbõl való evés és a pohárból való ivás nem ad életet, 
hanem azok számára rendeltetett, akiknek már van örök életük. Csak az ad örök életet, ha valaki 
„eszi az Isten Fiának testét”, és issza „az Õ vérét” (Jn 6,53-54). Ezt a jánosi igehelyet sokan a ke-
nyér megtörésével hozzák kapcsolatba, pedig itt János nem az úrvacsoráról beszél, hanem arról, 
hogy aki hitben eggyé lesz a meghalt Krisztussal, az Isten Fiának halálával, az örök életet nyer.

A vízbe való bemerítés sem nyújt belépõt ehhez a kiváltsághoz, bár a be nem merített em-
bernek nem volna szabad részt vennie benne. Mert ha valaki nem tesz ily módon bizonyságot 
nyilvánosan arról, hogy keresztyén, hogyan akar részt venni a hívõk belsõ közösségében? Nagy 
baj az, hogy a keresztyénség széles köreiben a bemerítkezést úgy tekintik, mint ami feljogosítja a 
hívõt a kenyér megtörésében való részvételre, és a két dolgot összekapcsolják. A bemerítkezés 
egyáltalán nem a gyülekezet ügye, nem úgy, mint az Úr asztalához való bocsátás, mert a gyüle-
kezet „köt” és „old”. Azonkívül a bemerítés megnyitja az ajtót Isten országába, az Úr asztala vi-
szont Krisztus Teste egységének kifejezõje.

Ki járulhat az Úr asztalához?

Christian Briem

OTT VAGYOK KÖZÖTTÜK
Evangéliumi Kiadó

zeretném megmutatni, milyen csodálatosak Isten gondolatai, milyen áldások kapcsolódnak hozzájuk, hogy foglalkozzanak velük és Skövessék azokat. Ez Isten imádására indít, alázatossá tesz, és megóvja a testvéreket attól, hogy fölényeskedjenek azokkal szemben, akik-
nek nem adatott meg az a kiváltság, hogy olyan világosan értsék Isten Igéjét, mint õk. Az Úrnak és Igéjének helyes ismerete alázatossá tesz. 
Mert büszkélkedhet-e az ember azzal, amit merõ kegyelembõl kapott? És ha Isten valósága megvilágosodik elõttünk, ha Isten fényszórója 
belevilágít életünkbe, szívünkbe – nem érezzük-e mélységesen, hogy annak megvalósításában, amit igaznak ismertünk meg, többé-kevésbé 
csõdöt mondtunk? És nem kell-e nekünk is elismernünk, hogy az Úr Jézus nem elégedhet meg azzal, ha pusztán külsõleg foglaljuk el azt a 
helyet, amelyet Õ jelölt ki nekünk? „Ott vagyok közöttük” – valóban felmérhetetlen igéret! De Õ valóban ott is volt, és mi nem vettük észre! 
Megengedhetõ-e az, hogy ez tartós állapot legyen? Még egy kérdés szorongat engem ebben az összefüggésben: nem fenyeget-e annak a 
veszélye, hogy kiváltságainkhoz, dicsõséges helyzetünkhöz az évek során annyira hozzászoktunk, hogy végül is nem jelentenek számunkra 
semmi különösebbet? Ennek semmiképpen sem szabad megtörténnie – írja Christian Briem könyve elõszavában. Könyvét teljes egészében a 
Gyülekezetnek szenteli, megmutatva dicsõséges helyzetét, felszólítva a helyi gyülekezetekben való gyakorlati megvalósításra.

A bemerítés õvele együtt 
eltemetett minket a 

halálba, hogy amiként a 
Krisztus a halottak közül 

feltámadt az Atya 
dicsõségére, úgy mi is 

megújult életben járjunk.

Róma 6,4
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gyakorlati keresztyénségnek a ke- tott, hogy õk belementek az ítéletbe és a tapasztalaton. 
resztség az egyik legtöbbet vitatott halálba. Az újtestamentumi idõkben élõ Át kell men-Akérdése. Mind az úrvacsorát, mind ember is csak egyféleképpen születhet új- nie az Úr Jézus 

e bibliai igazságot is felekezeti kérdéssé já, ha tudniillik belemegy az Úr Jézus halá- halálán. Ezál-
tették. Az Igében csodálatos gazdagságban lába és hittel elfogadja, hogy az õérte és õ tal nyer új éle-
áll elõttünk a keresztség kérdése. Fejtege- helyette történt. Amikor a zsidó nép ilyen tet. De ennél 
téseimet a következõ hét pontba foglalom formában bement az ítéletbe, akkor az még tovább kell 
össze: ítélet hullámai nem csaptak össze felet- jutnia. Azonosí-

te. Az egyiptomiak felett azon- tania kell magát az 
„Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok 

ban összecsapott a víz, Úr Jézus halálával. 1Atyámfiai, hogy a mi atyáink mind-
mert õk az ítélet talajára „Krisztussal együtt  annyian a felhő alatt voltak, és mindnyá-

megfeszítettem. Élek többé hit és a Bárány vére jan a tengeren mentek által; és mindnyá-
nem én, hanem él bennem a Krisz-nélkül léptek. A zsi-jan Mózesre keresztelkedtek meg a fel-
tus” (Gal 2,20). Mindaddig, amíg az Úr Jé-dók helyett az áldo-hőben és a tengerben; és mindnyájan egy 
zussal magunkat mindenben azonosítani zati bárány szenvedte lelki eledelt ettek; és mindnyájan egy lelki 
nem tudjuk, a zsidók pusztai vándorlásá-el az ítéletet, azért nem italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, 
hoz hasonlít az életünk. Testiesség, érzéki-csaptak össze felettük a amely követi vala őket, e kőszikla pedig a 
ség, hitetlenkedés, zúgolódás, elégedet-hullámok. Az ítélet igazi Krisztus volt” (1Kor 10,1-4). Itt a Mózesre 
lenség és sok más szégyenletes kudarc je-hullámai mi helyettünk az Úr való keresztségrõl olvasunk. Mikor Isten 
löli ezt az utat.Jézus felett csaptak össze. Ezért mi nem ju-kivezette Izráelt Egyiptomból, akkor ez a 

Mikor a bibliai keresztséget (alámerí-tunk a kárhozatra, hanem átmentünk a nép igen rendezetlen, szedettvedett volt. 
tést) hitbõl és engedelmességbõl gyakorol-halálból az életre (Jn 5,24). A Veres-tenger Ez az Ige arra mutat rá, hogy amikor Isten 
juk, kifejezésre jut, hogy az Úr Jézus halála vize, melyen átmentek, mint ítélet, elvá-átvezette õket a Veres-tengeren, akkor ko-
minket elválaszt az ítéletre való világtól, és lasztotta õket a világtól. Ott állott a víz kö-vácsolódott össze ez a sokaság egy néppé. 
a kereszten megítélt óemberünket mi ma-zöttük és régi életük, rabszolgasorsuk kö-Mielõtt átmentek a tengeren, megjelent 
gunk is halálba valónak ítéljük. Ezért olyan zött. Nemcsak a világ csábításaitól válasz-mögöttük Egyiptom üldözõ, fenyegetõ ha-
nagy választóvonal és sokat támadott cse-totta el õket a tenger, hanem a pusztulásra, talma. Isten Szentlelke tûz és füstoszlop 
lekedet a bibliai keresztség.ítéletre rendelt világtól is. Így közöt-formájában odaállott kettõjük (az egyipto-

Máté evangéliuma 3. részének 11. ver-tünk és a világ között ott áll az miak és a zsidók) közé, amíg a zsidók átme- 2sében Keresztelő János szól az általa Úr Jézus Krisztus kereszt-hettek a tengeren száraz lábbal. Ez közös 
gyakorolt keresztségről mondván: „Én je (Gal 6,14). Isten a zsi-élménye volt az egész tömegnek, ez ková-
ugyan vízzel keresztellek titeket megtérés-dó népet kétszer ve-csolta össze õket egy néppé. Ez a közös 
re.” A keresztségnek egy bizonyos formája zette át vízen: elõ-élmény egyúttal jelkép (szimbólum), mely 
a zsidók között már az Ó testamentumban ször a Veres-tenge-elõre utalt az Úr Jézus halálára. Midõn a 
ismeretes volt. A mózesi törvényekben is ren, melyen átmen-zsidó nép átment a Veres-tengeren, akkor 
sokszor olvastuk, hogy mikor valaki vala-vén, Isten szövetségre a víz nem érintette õket. A Biblia jelképes 
miképpen tisztátalan lett, s utána meg-lépett velük. Nemsoká-értelmezésében a víz ítéletet jelent, de Is-
tisztult, akkor a test szennyétõl való meg-ra ezután átmehettek volna ten Igéjét is jelenti. Isten Igéje mindig íté-
tisztulását mosakodással, bemerítésekkel az ígéret földjére, azonban isme-let is. „Az Istennek beszéde élő és ható, éle-
is kifejezte. Naámánt is ilyen önkéntes retes okok (hitetlenség, elégedetlenség, sebb minden kétélű fegyvernél, és megítéli a 
bemerítésre utasította a próféta (2Kir zúgolódás, testiesség, stb.) miatt elõször a gondolatokat és a szívnek indulatait” (Zsid 
5,10). Mikor nemzsidó akart csatlakozni az hosszú pusztai vándorlás következett. 4,12). Amikor Isten Igéje elé odaáll az em-
Isten népéhez, akkor az illetõt nemcsak Csak a negyvenévi pusztai vándorlás után ber, az Isten ítélete elé áll oda. De a víz 
körülmetélték, hanem mosakodással, be-vezethette õket át Isten egy másik vízen, a tisztít is. Az Ige is ítél és tisztít is. („Hintek 
merítkezéssel fejezte ki, hogy megtisztult Jordán folyón. A nép akkor már szövetség-reátok tiszta vizet.”) „Aki megfürdött, nincs 
tisztátalanságától. Ezért mondja Péter ben állt Istennel, ezt jelezte, hogy ennél az másra szüksége, mint a lábait megmosni, 
apostol, hogy amit mi csinálunk, az nem a különben egészen tiszta” – mondja az Úr a átkelésnél elõl mentek a papok a szövetség 
test szennyének lemosása (1Pt 3,21): Ke-lábmosásnál (Jn 13,10). Késõbb így szól ládájával. Ez is jelkép, s arra utal, hogy aki 
resztelõ Jánosnál az volt a különös, hogy tanítványaihoz: „Ti már tiszták vagytok már átment az Úr Jézus halálán, az magát 
zsidókat merített be, tehát olyanokat, akik ama beszéd által, melyet szóltam néktek” azonosítsa ezzel a halállal. Addig csak a 
magukat test szerint és egyébként is nem (Jn 15,3). Az Efézusi levél 5. részének 26. pusztai vándorláshoz hasonló a hitélete. 
tartották tisztátalanoknak. Ez a keresztség versében a vízfürdõrõl olvasunk, ami az Tehát az újjászületett ember ne csak azt 
azonban nekik a belsõ tisztátalanságtól va-Ige. A Tituszhoz írt levél 3. részének 5. ismerje el, hogy az Úr Jézus meghalt õ 
ló megtisztulást hirdette. Keresztelõ János versében az újjászületés fürdõjérõl van helyette, hanem ismerje el saját óembe-
keresztsége nem járt a Szentlélek kitölté-szó. De nemcsak ítélet és tisztulás az Ige, rérõl, hogy az a halálba való. Ismerje el Is-
sével. János maga mondja a fent idézett hanem erõ, hatalom is. Mind a zsidóknak, ten ítéletét a bûn és a megromlott emberi 
helyen, hogy aki utána jõ, az mind az újtestamentumi nép kiszabadítá- természet felett. Ezt fejezi ki az átkelés a 
Szentlélekkel és tûzzel sának a folyamata is erõ és vér által törté- Jordán folyón, és a bibliai bemerítkezés. 
keresztel majdnik. Mikor a zsidó nép átment a tengeren Minden újtestamentumi hívõ ember-
(Mt 3,11).száraz lábbal, akkor ezzel kifejezésre ju- nek át kell mennie ezen a két szent 
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A pilismaróti
összejövetelek helye

A pilismaróti
összejövetelek helye

Új gyülekezet, új helyen

megváltozott. A testvérek korábban a dömö-
si Biblia Centrumban és családoknál gyûltek 
össze. Nemrégiben váltak önálló közösség-
gé. Az alkalmak új helye a pilismaróti Öregek 
Napközi Otthona (ÖNO) a falu közepén, az 
Esztergomi utcában. Csütörtök este 6 óra-
kor bibliaórára, vasárnap délután 5 órakor 
pedig a kenyér megtörésére jönnek össze a 
testvérek.

Ószövetségi
barangolások
Ószövetségi

barangolások
Kovács József
(pilismaróti gyülekezet)

testvér segítségével a teljes Ószövetséget fel-
ölelõ, áttekintõ bibliatanulmányozás volt az 
egri gyülekezetben november 25-én. Reggel 
9 órától délután fél ötig gyakorlatilag az 
összes ótestamentumi könyvet érintve ré-
szesülhettünk Isten Igéjének áldásaiból. 
Vendégek voltak a mezõkövesdi közössé-
gekbõl, a helyi baptista és református gyü-
lekezetbõl is.

A gyülekezetépítés
bibliai alapelvei;

A gyülekezetépítés
bibliai alapelvei;

Mezõkövesd, Eötvös u. 71

az evangélium és a tanítványság kapcsolata; a 
keresztyén élet biblikus megalapozása – ahogy 
mindezt az Apostolok Cselekedeteiben látjuk.
Egész napos bibliatanulmányozás volt de-
cember 10-én Mezõkövesden (9:30-17:00) 
az Eötvös utcai közösségben, Mészáros 
Attila (Esztergom) vezetésével.

a Megváltás
fényében

a Megváltás
fényében

Karácsony

Madarász István december 17-én 15:30-kor 
az esztergomi közösségben hirdeti az igét.

Helye: Esztergom, Rudinai u. 3.

Gondoljunk imádságban
a fenti alkalmakra!

552000 DECEMBER2000 DECEMBER

„És Jézus megkeresztelkedvén, azon- hanem az egész emberiség 3nal kijöve a vízből: és ímé az egek minden bûnéért való kár-
megnyilatkozának néki, és Ő látá az Is- hoztatás akkor csapott 

tennek Lelkét alájőni mintegy galambot és össze Õ felette, midõn 
Őreá szállani” (Mt 3,16). Az Úr Jézus is be- felhangzott a fájdal-
ment a vízbe és megkeresztelkedett. En- mas kiáltás: „Én Iste-
nek értelme azonban nem a János által hir- nem, én Istenem, miért 
detett keresztség volt. Nem mondhatjuk, hagytál el engemet?” 
hogy mivel Jézus megkeresztelkedett, ez- Az Úr Jézus önként me-
zel példát mutatott, ezért nekünk is azon- rült bele a szenvedések ten-
képpen kell megkeresztelkednünk. Õ itt gerébe. Amit a Jordán vizébe való 
önként beállott a bûnösök sorába. Neki bemerítkezése elõre kiábrázolt, arról szól 
nem kellett volna jelentkeznie bûne miatt itt az Úr Jézus. Nem volt elég jelképesen a 
Jánosnál, hogy bemerítkezzen a Jordánba, halálba temetkeznie. Getsemáné és Gol-
hiszen nem volt bûne, nem volt mibõl gota állt még elõtte.
megtérnie. De beállott a bûnösök sorába, „Mert hiszen egy lélek által mi mind-
és ezáltal kifejezésre juttatta, amit 5nyájan egy testté kereszteltettünk meg, 
a próféciák elõre megírtak akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, 
róla, hogy Õ a bûnösök akár szabadok: és mindnyájan egy lélekkel 
közé számláltatott. itattattunk meg” (1Kor 12,13). A Szent-
Azonosította magát lélekkel való keresztség ez, amely az elsõ 
velünk, bûnösökkel, pünkösd napján történt meg. Errõl szólt 
az Atya pedig Õt, aki Keresztelõ János is (Mt 3,11). Sokan össze-
bûnt nem ismert, zavarják ezt az Ígét és azt várják, hogy a 
bûnné tette értünk Szentlélek keresztsége a mi napjainkban is 
(2Kor 5,21). Ezt a bûnö- megtörténhetik. Nagy zavar uralkodik e 
sök iránt való szeretetbõl tet- téren. Nem különböztetik meg pontosan 
te. Az Õ bemerítkezése ezenkívül egymástól a Szentlélek bizonyságtevésre 
drága bizonyságtételre adott alkalmat. Azt egyedül alkalmassá tevõ erejét (Csel 1,8); a 
mondta Jézus Jánosnak, amint vonakodott Szentlélekben való megteljesedést (Ef 
Õt bemeríteni: „Engedj most, mert így illik 5,18); a kegyelmi ajándékokat (1Kor 12,4-
nekünk minden igazságot betöltenünk.” Itt 11) és a Szentlélek egyszer végbement s 
Õ a Szentháromság egy igaz Istenrõl be- meg nem ismételhetõ keresztségét (1Kor 
szélt. A „minden igazság” betöltése Atyá- 12,13). A Szentlélek keresztsége, mely az 
nak, Fiúnak és Szentléleknek a megmoz- elsõ pünkösd napján történt, éppúgy nem 
dulását és együttvaló megnyilatkozását ismétlõdik meg, mint az Úr Jézus halála 
jelenti. Itt van a Fiú, aki beáll a bûnösök kö- sem. Az Ígébõl világos, hogy mi egy Lélek 
zé és vállalja a világ bûneiért az ítéletet. Itt által mindnyájan egy testté kereszteltet-
van a Fiúra leszálló Szentlélek, és itt van az tünk. A Szentlélek keresztsége azt jelenti, 
Atya, aki adta a Fiút s aki megszólal: „Ez hogy Isten egy Testté kovácsolja össze 
amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyö- mindazokat, akik a Krisztusban hitre ju-
nyörködöm” (Mt 3,17). Ez az igazság tehát tottak. Akármikor jutnak megtérésre az Úr 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek együttes meg- tanítványai, a Szentlélek megtérésük nap-
nyilatkozásában töltetett be. Bár János ján beilleszti õket abba az egy Testbe, me-
magánál nagyobbnak tartotta Jézust, még- lyet az elsõ pünkösd napján forrasztott 
is õ csak akkor tudta meg, hogy valójában össze.
Jézus kicsoda, mikor a vízbõl kijött, és reá-
szállott a Szentlélek. Ekkor tudta bemutat-
ni õt, mint Isten ama Bárányát (Jn 1,29-34).

Jézus egy alkalommal így szólott 4tanítványaihoz: „Keresztséggel kell 
nékem megkereszteltetnem: és mely igen 
szorongattatom, mígnem az elvégeztetik” 

(Lk 12,50). Az Úr Jézus itt a 
szenvedések kereszt-

ségérõl szól. Mint 
ahogy a bemerített 
felett a víz össze-
csap, azonképpen 
merült bele Jézus is 

a szenvedésekbe. 
Mint ahogy a bemerí-

tett alámerül a vízbe, és 
míg benne van a vízben, ad-

dig egész testét befedi a víz, ugyan-
úgy csapott össze Jézus feje felett is min-
den ítélet. Nem egy földrész vagy egy nép, 

Kegyelem és Igazság 1942
(folytatjuk)

Következõ számKövetkezõ szám
Gratulálok, apa vagy
Éljen a vasárnapi iskola!
Eltemettetvén Õvele együtt... (II.)

KEGYELEM és IGAZSÁG
„A tö rv ény Mózes á l ta l adato tt , a kegye lem 
és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.”

(János evang. 1:17)
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 (szíriai) Antiochiát Kr.e. 300 körül alapították, és az újszö- lehorgonyzott, akkor Pál Avetségi korban 400.000 lakosával Róma és Alexandria után már a következõ vasárnap 
az akkori világ harmadik legnagyobb városa volt. Jeruzsálemtõl Antiochiában lehetett, és 
északra, 480 km-nyire, a Földközi-tenger partjától 26 km-re terült szólhatott a hívõkhöz. A 
el az Orontész folyó partján. közeli Tárzuszt két nap 

Ebben a nagyvárosban a legkülönbözõbb kultúrájú népek alatt kényelmesen el lehe-
éltek együtt. Sok különbözõ vallási irányzat találkozott itt. tett érni.
Köztük, ahogy a Csel 1,19-30-ból tudjuk, itt alakult az elsõ pogá- Vélhetõen Kr.u. 43-ban 
nyokból való keresztyén gyülekezet. Élõ, nekünk is példaképül történt, hogy Barnabás 
szolgáló gyülekezet volt. Izgalmas történet tárul elénk, ahogy a minden különösebb bejelentkezés nélkül elment Tárzuszba 
hívõk ott igyekeztek az evangéliumot eljuttatni olyan emberek- Pálhoz. Elég bátor, ugyanakkor alázatos volt ahhoz, hogy Pált 
hez, akiknek semmiféle elõzetes ismeretük nem volt, amelynek vigye maga mellé segítõtársnak. Így mindketten néhány nap 
alapján befogadhatták volna a „jó hírt”. Mi napjainkban más idõ- múlva Antiochiában voltak. Mennyire csodálkozhatott Pál ennek 
ket élünk, de a mai keresztyén gyülekezetek számára a kihívás a világvárosnak külsõ pompáját, hatalmas épületeit látva. 
ugyanolyan, mint az akkoriak számára. Mindez azonban nem vakította el. A csillogó, lüktetõ élet mögött 

Sokat tanulhatunk Barnabástól és Páltól. Lássuk most, milyen szomorú mélység tátongott: a bûn és erkölcstelenség mélysége, – 
volt Antiochia ezekben az izgalmas idõkben. Az egyetemes egy- akárcsak a mai városainkban. Azokban az idõkben az egész 
ház számára világszerte nagy jelentõséggel bírt. A Jeruzsálembõl világon kevés olyan város volt, amelyben annyira jelszóvá vált, 
szerteszéjjel szóródott zsidókeresztyének elõzetes munkája nyo- mint Antiochiában ez a mondat: „Gyönyör, gyönyör minden 
mán a zsidóból lett keresztyének itt tudnak elõször pogányokat áron.”
az Úr Jézusba vetett hit számára megnyerni. Ez valami egészen új Pál valamivel negyven éven felüli férfi volt, amikor fárasztó 
helyzetet teremtett. Barnabás odautazott Jeruzsálembõl, hogy itt és veszéllyel teljes munkáját itt megkezdte az Úr Jézusért. Itt nagy 
segítségére legyen a zsidókeresztyéneknek ebben az egészen örömmel dolgozhatott, és nem olvasunk sem nehézségekrõl, 
újszerû helyzetükben. Barnabás volt az az ember, akiben mind- sem akadályokról. A keresztyének kicsiny serege nyugodtan 
annyian bíztak. Õ volt az, aki eladta birtokát, és az érte kapott élhetett. 
pénzt letette az apostolok lábához (Csel 4,36-37), õ vezette be 

A TANÍTVÁNYOKAT PEDIG ANTIOCHIÁBAN NE-Saulust a jeruzsálemi gyülekezetbe (Csel 9,27). Jó ember volt, 
VEZTÉK ELÕSZÖR KERESZTYÉNEKNEK: Csel 11,26.telve Szent Szellemmel és hittel. Barnabás nagy segítséget jelen-

tett az antiochiai gyülekezetnek. És mit tapasztalt Istennek ez az Ha az antiochiai gyülekezet már korábban, Barnabás igehir-
embere? detéseinek hatására sokakkal gyarapodott, akik megtértek az 

Barnabás zsidó volt, de ciprióta; tehát hellénista országban, Úrhoz, és megtalálták Õbenne az üdvösségüket, mennyivel in-
görög környezetben nõtt fel. Ezért szélesebb látókörrel bírt, és kább kellett ugyanennek megtörténnie, amikor az Úr Szent 
tágabb szívû volt a görög világ iránt, mint amilyet akkortájt Je- Szellemben oly gazdag szolgáját küldte oda, amilyen Pál volt. Pál 
ruzsálemben megszoktak. Amit látott, az nagy örömmel töltötte nem egyedül tartózkodott ott. Volt ott egy egész köre a hitben 
el a szívét. Álmélkodással látta a többségében pogányokból álló, gazdag és bátor férfiaknak, akik együtt prédikáltak a Jézus 
örömteljes, élõ gyülekezetet. Ugyanazt a hitet, ugyanazt a mun- Krisztus nevében: Barnabás, Paulus, Simeon (a néger), a kyrénei 
kálkodó Szent Szellemet, ugyanazt a lüktetõ, élõ, reménységgel Luciusz és Manaen, aki egykor Heródes herceggel együtt ne-
teljes hitet tapasztalta itt is, mint ami Jeruzsálemben uralkodott. velkedett Rómában.
„Megörült” – írja róla az Apostolok cselekedeteinek könyve. Ettõl Így gyûjtött össze az Úr a szíriai nagyváros nyüzsgõ tömegébõl 
az örömtõl megragadva, Szent Szellemmel és tûzzel teljes „igen nagy sokaságot” (Csel 11,26). Jeruzsálemtõl messze északra 
prédikációt mondott. Elsõ prédikációját még számos további keletkezett az elsõ olyan gyülekezet, amely nemcsak zsidókból 
igehirdetés követte. Ennek eredményeképpen a gyülekezet növe- állt. Ezt a gyülekezetet rendelte az Úr Jézus arra, hogy fontos 
kedett, „s igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz” (Csel 11, 24). szerepe legyen az evangéliumnak Európában való elterjesztésé-
A Szent Szellem ugyanolyan hatalmasan munkálkodhatott a po- ben. Itt nevezték az újonnan megtérteket elsõ ízben „keresz-
gányok közt, miként pünkösdkor Jeruzsálemben. tyének”-nek. Olyannyira hívek voltak Uruk lényegéhez, hogy 

Tanakodott-e magában Barnabás azon, hogy a megtértek nagy nem is lehetett volna másként nevezni õket. Itt hirdették az 
számát figyelembe véve, ki fog neki segíteni a munkájában? A evangéliumot, és itt volt igen fontos szerepe a tanításnak.
virágba boruló gyülekezeti élethez szükségesek a választott mun- Az Antiochiában élõ testvérek voltak azok, akik felismerték: 
katársak is. Ekkor az Úr eszébe juttatta a tárzuszi Saulust, akit jól „a hit cselekedetek nélkül halott.” Amikor Júdeában nagy 
ismert és becsült. S ha a jeruzsálemiek még némileg óvatosak is éhínség támadt, adakoztak is a részükre, ki-ki a maga tehetsége 
voltak vele szemben, Barnabásra olyan mély hatást gyakorolt, szerint. Pál és Barnabás nem szégyellették saját kezûleg 
hogy most elsõsorban õ jutott az eszébe, és elhatározta, hogy Jeruzsálembe vinni ezeket a szeretetadományokat.
felhívja: Antiochiában legyen a munkatársa.

Ha a hajója Szeleúciában, Antiochia kikötõvárosában hétfõn 

AZ ELSÕ KERESZTYÉNEK ÉLETÉBÕL

Antiochia
Horst Eckhardt
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Folge mir nach 1998/7

Így tehát napjainkban mi is sokat tanulhatunk az antiochiai elsõ 
keresztyénektõl. Kivált három dologban:

1. MINDENFÉLE SZOLGÁLATRA ÉRVÉNYES, hogy
– örömmel és teljes odaadással végezzük,
– aki az Úrért akar fáradozni, annak a Szentírás mértéke 
szerint „jó férfinek” vagy „jó asszonynak” kell lennie.
– Áldott szolgálatot csak a Szent Szellem ereje által, azaz az 
Úrtól való teljes függõségben végezhetünk.

2. AZ EGYES GYÜLEKEZETEKRE NÉZVE ÉRVÉNYES, hogy
– láthatóvá kell lennie sorainkban Isten kegyelmének.
– Legyünk készek a segítségre, ha szükséges.
– Épp a mai idõkben szívbõl döntenünk kell az Úr mellett.

3. AZ ILYEN BEÁLLÍTOTTSÁG MA IS A KÖVETKEZÕ 
EREDMÉNYEKKEL JÁR:
– Az evangélium hirdettetik és sokan megtérnek az Úr 
Jézushoz. 
– Készek vagyunk – hosszabb idõn át is – „a jó tanítást” 
elfogadni. 
– Együtt érzünk a szûkölködõkkel, és szolgálunk nekik azzal, 
amit pénzben és egyéb javakban az Úrtól kaptunk.

Az ilyen értelemben végzett munka bizonyosan áldásos lesz.

Antiochia a mai politikai térképen,
Törökország területén.

Az újság címéhez hûen két könyvet szeretnék ajánlani, amelyek segítik a 
meglévõ gyülekezetek megújulását, megerõsödését, növekedését hitben és 
számszerûleg is.

GENE A. GETZ: A GYÜLEKEZETÉPÍTÉS ALAPELVEI
Keresztyén Ismeretterjesztõ Alapítvány (KIA)

Segítséget nyújt a biblikus 
gyülekezetépítésben, Krisztus missziói 
parancsának teljesítésében. Újszövetségi 
irányelvekre és tevékenységekre 
koncentrál, mint pl. az evangélium 
hirdetése minden településen, azzal a 
céllal, hogy biblikus gyülekezetek 
szülessenek és mûködjenek az Úr 
dicsõségére. A könyv szerzõje rámutat arra 
a fontos tényre, hogy miért van a 
gyülekezet a világban, miért létezik 
gyülekezeti formában. 

JOHN F. MACARTHUR: A MESTER TERVE SZERINTI GYÜLEKEZET
Keresztyén Ismeretterjesztõ Alapítvány (KIA)

A könyv szerzõje rámutat arra, hogy a 
gyülekezet vezetésének a Biblia példáját 
kell követnie, hogy betöltse az isteni 
megbízatást (Csel 1,8), és így olyan 
gyülekezetben éljünk és szolgálhassunk, 
mely valóban Isten dicsõségét szolgálja.

Ezt a két könyvet azoknak ajánlom, akik 
szeretnék gyülekezetükben, illetve új 
gyülekezetek alapításában Isten 
útmutatását követni, így gazdagítani és 
építeni Isten országát.

Mészáros Attila

KönyvajánlóKönyvajánló

Két dolgot szeretnénk tudatni Veletek:

1. az aliansz a jövõ évtõl az új választmány 
létrejöttéig a következõ címen mûködik:

1135 Budapest, Béke út 35/A
(Bebiák Miklós kezeihez)

2. egy közgyûlést szeretnénk összehívni

 2001. február 3-ára (szombat) 10-tõl kb. 
14-ig.

Helyszín: 1191 Budapest,
József A. u. 70. Baptista Imaház

(Pátkai Béla testvéréknél).

Jelentkezni lehet a megadott címeken, de 
felvilágosítást adunk a 06-20-9221123-as 
számon is.

Témák:
- választmány beszámolója,
- a magyarországi Aliansz jövõje.

Minden alianszban résztvevõt szeretettel 
várunk.

Szeretettel: a választmány tagjai

HírekHírek

Kedves Alianszban
résztvevõ testvérek!
Kedves Alianszban

résztvevõ testvérek!
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1. Európának SZERETETRE van 

szüksége, 1Kor 13 (Ruth könyve)

Fõ imatéma: közösségi élet

2. Európának SEGÍTSÉGRE van 

szüksége, Csel 10,1-48; 16,6-10

Imatéma: millenniumi tervek

3. Az európai nemzeteknek szükségük 

van EGYMÁSRA,

1Kor 12

Imatéma: politikai élet

4. Európának MEGÉRTÉSRE van 

szüksége, Ef 3,14-21

Imatéma: média

5. Európának MEGBOCSÁTÁSRA 

van szüksége, Mt 6,5-15

Imatéma: akik még nem hallották 

az evangéliumot

6. Európának MEGBÉKÉLÉSRE van 

szüksége, 2Kor 5,11-21

Imatéma: konfliktushelyzetek

7. Európának ÉBREDÉSRE van 

szüksége, Neh 8-9

Imatéma: gyülekezet

8. Európának REMÉNYSÉGRE van 

szüksége, Róm 8,18-27

Imatéma: misszió

2000. január 2-9.

Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek
Rendszeresen megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.

A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.) gondozásában jelenik meg.
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@matavnet.hu), Lemperger Róbert (lemperg.r@matavnet.hu)

A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt 
kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216100-00000000

Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, melyet kérésre küldünk.
A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a postaköltség 

miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

HírekHírek
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1. (Január 7.) – Vasárnap – 1Kor 1,18

KERESZT – bolondság?

2. (Január 8.) – Hétfõ – 1Móz 3,1-7.15;
Lk 3,36-38; Róm 1,1-7

KERESZT – békességünk ára!

3. (Január 9.) – Kedd – 1Móz 15,1-18;
Jn 19,17; Ef 2,16

KERESZT – megoldás számunkra!

4. (Január 10.) – Szerda – 1Móz 50,15-
21; Mt 6,12.14; Kol 1,20

KERESZT – a bûnbocsánat alapja!

5. (Január 11.) – Csütörtök – 3Mózes 
16,15-16; Jn 11,49-52; Róm 5,1-2

KERESZT –
ahol a fõpap önmagát áldozta fel!

6. (Január 12.) – Péntek – 4Móz 21,4-
9; Jn 3,14; Gal 3,11-14

KERESZT – ok a hálaadásra!

7. (Január 13.) – Szombat – 22. zsoltár;
Mt 27,45-52; Kol 2,14-15

KERESZT –
Jézus dicsõsége felragyog!

8. (Január 14.) – Vasárnap – Ézs 53,10;
Jn 20,19-23; Jel 5,9-13

KERESZT – egy új kezdet!

2001. január 7-14.

Néhány testvér az Aliansz vezetõségébõl a 30-as években

Magyar Evangéliumi Szövetség

 budapesti evangéliumi mozgalmak (egyesületek és gyüleke-A zetek) már évek óta érzik annak szükségességét, hogy lélek-
ben való egységüket mindinkább ápolják és kidomborítsák, kép-
viselve ezáltal Isten gyermekeinek egységét a világ mai általános és 
ugyancsak egységes erkölcsi romlásával szemben. A közösen ren-
dezett új évi (aliansz) imahetek, a múlt õszi budapesti ébredési kon-
ferencia, valamint legutóbb a Stewart-féle összejövetelek nyilván-
valóvá tették, hogy ez a lelki egység nemcsak néhány vezetõ vágya, 
hanem e mögött hívõ lelkek nagy serege áll, kik ezt az egységet 
gyakorolják is. Jézus fõpapi imáját látjuk itt megvalósulni, melyben ezt 
kérte Atyjától: „Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te énben-
nem, Atyám, és én tebenned, hogy õk is egyek legyenek mibennünk, 
hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (János 17,21).
A lelki egység kifejezése mellett az is indokolttá tette a szövetség meg-
alakulását, hogy a fõvárosi és vidéki hatóságok jobban eligazodjanak a 
sokféle téves, sõt hamis mozgalom zûrzavarában. Mi, akik hatóságokkal 
gyakran tárgyalunk ilyen ügyekben, nem csodálkozunk, hogy õk nem 
egyszer összetévesztik az egészséges és a beteg mozgalmakat. Az a remé-
nyünk – s részben már látjuk is –, hogy hatóságaink fokozatosan tisztán 
fogják látni az igazi evangéliumi mozgalmakat, és meg fogják azokat kü-
lönböztetni az egészségtelen és hamis utánzatoktól, melyek voltaképpen 
nem a lelkek építésére, hanem a zûrzavar fokozására szolgálnak.
E helyen is kérjük Isten minden gyermekét és imádkozó csoportjait, hogy 
ezt a tisztán lelki alapon való szövetséget, melynek alapszabályait a belügy-
minisztérium már el is fogadta, most az indulásánál és késõbbi munkájában 
is hordozzák imádkozó szeretetükben, imádkozván egyúttal a felsõbbsé-
gekért is.
Kérünk mindenkit, aki még nem tájékozódott a szövetségrõl, hogy vagy 
várja meg a szövetség további alakulását, vagy pedig forduljon kérdéseivel 
annak valamely vezetõ tagjához, esetleg hozzánk, vagy bármely más 
evangéliumi folyóirat szerkesztõségéhez.

Egy kis történelem

Kegyelem és Igazság 1938

Dr. Kiss Ferenc, orvosprofesszor
az Aliansz vezetõségének akkori tagja

A KERESZT ÜZENETEA KERESZT ÜZENETE


