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 múlt század elsõ felének ébredése nemcsak baptista gyülekezetek szaporodásához Aés a történelmi egyházakon belüli ébredéshez vezetett. Isten Igéjének terjedése a tel-
jes nagy Magyarországot érintette. Erdély számtalan településén felébredt csoportok 
gyülekeztek házaknál. Egy részük független közösséggé alakult és a hatóságok részérõl is 
elismerték. Lapunk elõzõ számában megkezdett történelmi vázlatot folytatjuk most.

 gyülekezeti vezetõknek számos tulajdonság-Agal kell rendelkezniük, amelyek alkalmassá 
teszik a szolgálatra. Ezek közül egynek, a szel-
lemi elõrelátásnak a fontosságát hangsúlyozza 
a cikk, az Ige tanítása, illetve az elsõ gyülekeze-
tek példája alapján. Talán elsõ hallásra furcsán 

hangzik ez a kifejezés, de a gyakorlati példák jól 
illusztrálják azt, amit a bibliai vezetõktõl meg kell 

tanulni a mai gyülekezeti elõljáróknak is. Sok odaszánt éle-
tû vezetõre van szüksége a gyülekezeteknek, akik az Úrért 
égõ szívvel végzik a sokszor fáradságos, nehéz munkájukat. 

De nem csupán a vének számára lesz hasznos az írás elolva-
sása, hanem valamennyiünk építésére szolgálhat. 

 férj és feleség viszonya örök kérdésnek tûnik: minden kultúrában és korban jogos a Afelvetés biblia-szempontú tanulmányozása, hiszen a keresztyénségen belül is ta-
lálunk szélsõségeket. Néha a világban jól csengõ emancipációt hangoztatva szerepcsere 
következik be, néha pedig a férj felelõs szerepét kihasználva cselédnek képzeli Istentõl 
kapott segítõtársát. Nem mondhatja senki sem, hogy nem merülnek föl kérdések két em-
ber ilyen hétköznapi, de mégis igen speciális jellegû közösségének megélése kapcsán. A 
férfi vezetõ szerepe, illetve annak gyakorlásának módja is sok esetben kérdés tárgyát ké-
pezi. Az isteni rend krisztusi lelkülettel való gyakorlása alapja lehet a jól mûködõ, békés, 
harmonikus családi életnek, amire minden házaspár vágyik. A cikk olyan gyakorlati 
kérdésekre is keresi a választ, mint például: Hogyan lehet a férj vezetõje a feleségének, ha 
a feleség képzettsége, érettsége alapján elvileg alkalmasabb lenne rá? Minden kérdésre a 
választ csak Bibliával a kezünkben kereshetjük.

Atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok
a kishitûeket, gyámolítsátok az erõtleneket,

türelmesek legyetek mindenki iránt.
1Tessz 5,14

Az erdélyi
gyülekezetek
történelme II.

6. oldal

z Úr Jézusról és két emberrõl szól a Lukács evangéliumában olvasható történet, amely-Anek üzenete ma is ugyanúgy aktuális, mint kétezer évvel ezelõtt. Két ember, két külön-
bözõ sors, de egy dolog közös bennük: találkoznak a világ megmentõjével, azzal a sze-
méllyel, akinek hatalmában áll a bûnt megbocsátani, az adósságot elengedni, örök életet 
ajándékozni. A külsõ alapján gyorsan ítélõ farizeus a tõle elvárt magabiztossággal szólal 
meg. A bûne teljes tudatában lévõ asszony pedig alázattal, lehajtott fejjel várja a Szabadító 
vigasztalását. Hogyan látják magukat ezek az emberek, hogyan látja õket Jézus, milyen 
eredménye lesz a találkozásnak? – errõl szól a cikk. Egyben rávilágít az ember óriási felelõs-
ségére is. Szerzõje az a Bogya József, akinek munkája nyomán gyülekezetek születtek Er-
dély számos településén. Írásait 70 évvel ezelõtt rendszeresen közölte a Kegyelem és Igaz-
ság, ami által az ország minden részébe eljutottak bátorító gondolatai.

A férfiak
vezetõ szerepe I.

4. oldal

Három személy
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Harry Ironside a következõképpen fejti ki az elõrelátás szük-A szellemi elõrelátás ára
ségességét: „Elõrelátás alatt szellemi világosságot és Isten dolga-
ira való rálátást értünk… Amikor a szentek gyülekezeteibõl hiány-

Azok, akik a legerõteljesebben befolyásolták a világot Krisztus 
zik ez a szolgálat, Isten gyermekei hamarosan törvény nélkülivé 

ügyében, látással rendelkezõ emberek voltak. Szellemi elõrelátás 
válnak, a Szellem erejét a testi dolgokkal való elfoglaltság váltja fel, 

és az odaszánás az alkotóelemei annak a kötélnek, amellyel 
megnyitva ezáltal az ajtót annak, ami egyszerûen a hústest…, 

felemelhetõ a kereszt zászlaja. Isten emberei, akik Antiókiában 
azonban a felkent szemnek meg kell tudni különböztetni egy adott 

tevékenykedtek, a szellemi elõrelátás, a fáradhatatlan buzgalom és 
dologban kinyilatkoztattakat … Amennyiben nincs elõrelátás, az 

a lankadatlan elszántság emberei voltak. Isten Igéje töltötte be õket 
az Írások értelmezésének egy teológiailag és filozófiailag is hideg, 

és megbízatásuk arra szólt, hogy bármi áron véghez kell vinniük a 
száraz módja fog megnyilvánulni, ami inkább dolgoztatja az 

feladatot. Isten ügye és Isten gyülekezete nem szenvedhet hiányt. 
intellektust, mint a szívet és az értelmet.”

Személyes veszteség, pénzügyi költségek, fizikai üldöztetés, meg-
kövezés és a korbácsolás mind a szellemi elõrelátás ára volt. Az 
újszövetségi értelemben vett vezetõi megbízás mindig is nagy áldo-
zatot kíván Isten embereitõl. 

C. H. Spurgeon-nek mondta egyszer valaki: „Mindent meg-
adnék azért, ha minden tudásom és képességem meglenne arra, 
hogy úgy prédikáljam az Igét, ahogy Ön.” „Nos, éppen ennyibe ke-
rült nekem is” – válaszolta Spurgeon. Maga az Úr tudott a leg-
többet a szolgálatban való önfeláldozásról. Krisztus, amikor az 
Atya felé való alázatos szolgálatról beszélt, ezt mondta: „... és aki 
elsõ akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az 
Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szol-
gáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,44-45) János így ír 
errõl: „…Õ az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy 
életünket adjuk testvéreinkért.” (1Jn 3,16)

Szellemi elõrelátás és fókuszálás

A látással rendelkezõ vezetõk 
azok, akik a hit szemüvegén 
keresztül és az Isten erejére 
és dicsõségére szegezett te-
kintettel látnak. Ezek a fér-
fiak rendszerint sokkal tisz-
tábban érzékelik Isten munká-
jának fontosságát, és elõbbre tekintenek Isten dicsõségét illetõen, 
mint mások. Ez igazolódik be Isten Igéjében az általa választott 
szolgák életére vonatkozóan is. Az Írás úgy beszél Mózesrõl, mint 
Isten egyik legnagyobb szolgájáról, aki „kitartott, mint aki látja a 
láthatatlant.” Mózes azt is látta, amit a tömeg nem. Õ mélyebben, 
teljesebben, erõsebben érzékelte Isten útjait és gondolatait. A szel-
lemi látás viszont magában foglalja nemcsak a belsõ látást, hanem 
az Úrtól kapott elõrelátást is. A szellemi elõrelátás olyan (szellemi) 
képesség, amely szerint érzékeljük és elõre számítunk arra, ami 
ránk vár. Ezek az Isten Szellemével rendelkezõ vezetõk Isten Igéje 
ismeretében képesek elõre látni a helytelen utak vagy mások elha-
markodott döntéseinek következményeit. Ezek az emberek túllát-
nak a horizonton, és elõre érzékelik a bölcstelen személyes dönté-
sek szörnyû következményeit, a kicsinyes teológiai civakodások 
rossz hatását, a helytelen tanács által hozott gyülekezeti döntése-
ket és azt keresik, hogyan kerülhetõk el mindezek. Egy szellemi lá-
tással rendelkezõ vezetõ elõre látja a nehézségeket, de ugyanakkor 
a jövõre vonatkozó lehetõségeket is. A hit, a bátorság és bölcses-
ség mind kész fegyverek a raktárában. Az istenfélõ férfiak és szelle-
mi vezetõk helyes elõrelátása a gyülekezeteinkben ma is nagy szük-
ség. Az egyháznak Isten embereire van szüksége, akik rendelkez-
nek szellemi világossággal, elõrelátással, bölcsességgel és Isten di-
csõségéért égõ szívvel; emberekre, akik keményen dolgoznak és 
nagyra tartják Isten munkáját a gyülekezetekben, amelyért megéri 
dolgozni; emberekre, akik hitben járnak, Istent teszik elsõ helyre és 
azt kívánják tenni, amit Isten tervez véghezvinni a gyülekezeten 
keresztül. Olyanok legyenek, mint pl. „Issakár fiai, akik felismerték 
az alkalmas idõt, és tudták, mit kell tennie Izráelnek.” (1Krón 12,33)

z Úr komoly feladatokat helyezett a gyülekezeti ve- Õ ügyével van tele. Néhány éve egy vezetõ imádságában így juttatta 
zetõkre, azokra, akiket úgy nevezünk, hogy vének. kifejezésre szellemi látását: „Uram, add, hogy a szívemet azok az 
Kemény szellemi munkára hívta el õket. Pál arra ügyek törjék össze, amelyek a Tiedet is összetörték.”
tanítja a tesszalonikai gyülekezetet, hogy véneit a Egy elõrelátással rendelkezõ vezetõ nem puszta emberi szemmel 

munkájuk alapján kell felismerniük. Az 1 Tesszalonika 5,12-ben néz, hanem másfajta látásmóddal lát. Ahogy elhajt egy eladó hotel 
használt „munka” szó görög eredetije a „kopiao” mellett, egy jövõbeli missziói képzési központ lehetõségét látja meg; 

(kopiawv ). Ez egy igen erõs kifejezés, amely azt vagy ha egy kiadó áruházi standot vesz észre, már elõre látja a 
jelenti: végkimerülésig küzdeni. G. Camp- keresztyén könyvesboltot; ha új szomszédokat pillant meg, egy házi 

bell Morgan szerint: „Pál olyan küzdelem- bibliatanulmányozó csoportot képzel el; amint növekedést figyel 
re gondol itt, amely véres áldozattal, ki- meg egy városban, egy új gyülekezet megalapítására vágyik. Ez fog-

merültséggel és elgyengüléssel jár.” lalkoztatta az egyházatyákat az Újszövetség idején. Pál apostol is ezt 
írta: „Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangé-
liumot nem ott hirdetem, ahol Krisztust már ismertté tették, hogy ne 

A vének munkája idegen alapra építsek, hanem ahogyan meg van írva: Meglátják Õt azok, 
akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik.” 
(Róm 15,20-21)Egy vezetõnek fel kell ismernie, 

hogy gyülekezeti vénnek lenni nem 
csupán egy fontos címet jelent, ha-

Szellemi elõrelátás Antiókiábannem sokkal inkább elengedhetetlen 
és nélkülözhetetlen munkát. Isten 

Az István megkövezése utáni idõszakban néhány ciprusi és gyülekezetében Isten munkáját nem 
cirénei származású tanítvány elment a szíriai Antiókiába, hogy az szabad elhanyagolni. Szomorú, hogy 
evangélium hirdetése által Krisztust ismertté tegyék. Abban az számos újszövetségi gyülekezetben még-
idõben Antiókia, amely az Orontes folyó mellett helyezkedett el, egy is ezt teszik. A nyáj õrizetlen, az igeszol-
ötszázezer lakosú kozmopolita város volt, az akkori idõszak har-gálat félrevezetõ, és az elveszettek eléréséért 
madik legnagyobb városa. Erkölcstelenségérõl és bálványimáda-való küzdelem is gyakran háttérbe szorul. Az igazi 
táról volt híres. Juvenal, a római író dorgálta az antiókiai morált vének szellemi útmutatói a gyülekezetnek. Azon a helyen, 
ekképpen: „Az Orontes szennyvize már régóta a Tibériásba ömlik.” ahol olyan istenfélõ férfiak vannak, akiknek életében az Úr áll az 
Mondanivalója, amelyet egyetlen olvasója sem értett félre, az volt, elsõ helyen és az Úr Jézus kegyelmét sugározzák, ott az ember 
hogy Antiókia erkölcstelensége oly nagy mértékû volt, hogy még a egészséges szellemiségû gyülekezetet találhat. Viszont ahol a vé-
züllött római erkölcsöt is szennyezte, 1300 mérföld távolságból is. A nek a világ dolgaiba merülnek bele, és túlságosan lefoglalják õket 
tanítványokat ez mégsem ijesztette el az evangélium prédikálásától. külsõ érdekeltségeik, ezért arra sincs idejük, hogy Igét olvassanak 
Isten velük volt, sokan hittek és az Úrhoz fordultak (Csel 11,20-21). vagy imádkozzanak, ott egy szellemileg halott nyájat fogunk ta-
Ezek a férfiak Istennek látással rendelkezõ emberei voltak. Õk az lálni. Ezek az emberek nem igazi vének. Isten Igéje a következõ-
evangéliummal és a missziói paranccsal felfegyverkezve derekasan képpen határozza meg a vezetõk munkáját: „Vigyáznak lelketek-
prédikáltak és szolgálták az Urat. Azonban nem csak ezek az em-re” (Zsid 13,17), „Isten Igéjét hirdették nektek” (Zsid 13,7), „az 
berek látták elõre a Krisztusnak megnyert városokat, hanem az ül-Igehirdetésben és tanításban fáradoznak” (1Tim 5,17) és „jó mun-
dözött jeruzsálemi gyülekezet is ilyen látásmóddal rendelkezett. „En-kát kívánnak” (1Tim 3,1).
nek híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barna-Bár sokan végzik ezt a nehéz munkát, még mindig sokkal több 
bást Antiókiába.” (Csel 11,22) A jeruzsálemi gyülekezet elküldte az odaszánt életû vezetõre van égetõ szüksége gyülekezeteinknek. A 
egyik legjobb emberét, hogy segítsen megalapozni az új munkát An-bibliai vezetõk szerepével együtt jár a kimerültség, a magányos-
tiókiában. Így Barnabás lett kiküldve, hogy tanítóként munkálkod-ság, a kritika, az álmatlan éjszakák és a könnyek. Bárcsak megért-
jon ott és bátorítsa a hívõket, hogy „szívük szándéka szerint marad-hetnénk, hogy az Úr ügye áldozatot, idõt és kemény munkát igé-
janak meg az Úrban.” (Csel 11,23) Mivel az antiókiai munka hatal-nyel! Egy közösség sem virágozhat a vezetõk odaszántsága és 
masan nõtt, újabb munkatársra lett szükség. Barnabás Tarzuszba küzdelmes munkája nélkül. Ha a vezetõk elbuknak, az emberek 
ment, hogy felkérje Pált arra, hogy segítsen az ottani szolgálatban. elmehetnek olyan irányba, amely sokak szellemi sérülését ered-
Barnabás Isten emberét kereste. Ez az elõrelátással rendelkezõ férfi ményezheti. Ám a gyülekezetben való összes szolgálaton belül 
olyan ember után kutatott, aki szintén osztotta a Kis-Ázsiában, Szí-van egy elengedhetetlen szempont, amit semmiképp sem szabad 
riában és Galáciában megalakulandó újszövetségi gyülekezetek elhanyagolni: és ez a szellemi elõrelátás.
megalapításának látásmódját.

„Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy 
teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy soka-Mit jelent a szellemi elõrelátás?
ságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték elõször 
keresztyéneknek.” (Csel 11,26)A szellemi elõrelátás a következõképpen határozható meg: 

amit Isten nagy szellemi szükség idején ad, és amikor a szívünk az 

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást.” (Példabeszédek 28,19)

Er
wtwÖmen 
de; uJmaÖ", 
ajdelfoiv, 
eijdevnai tou;" 
kopiwÖntasejn 
uJmiÖn kai; 
proi�stamevnou" 
uJmwÖn ejn kurivw 
kai; 
nouqetouÖnta
" uJmaÖ",

1Tesz 5,14

KönyvajánlóKönyvajánló
E. J. Pace

EVANGÉLIUMI BESZÉLÕ
KÉPEK
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

okadik kiadását érte meg ez a 
rajzos, tanulságos könyv. Nem Smás, mint traktátusok gyûjte-

ménye, amelyek évtizedekkel ezelõtt 
emberek ezreinek kezébe juttatták el Isten üzenetét. 180 fekete-
fehér rajz, rövid üzenettel, amelyek nagyrésze az evangéliumot 
teszi egyszerre közérthetõvé és figyelemfelkeltõvé. Különösen 
ajánlható friss hívõknek, a Biblia alapigazságainak könnyebb 
megértése érdekében.

***

Az emberiség vonata évezredek óta rohan menetrend szerint. A 
sínek a Biblia próféciái, a vonat ezeken a síneken Isten közelgõ íté-
lete felé tart. Az utasok erre mégsem figyelnek. A világ gyorsan 
változó, színes eseményei mindenkit lekötnek. A figyelmeztetõ 
bizonyságtétel zászlóval integet: „Vigyázz, veszély közeledik!” Az 
utasok mással vannak elfoglalva, erre alig figyelnek.

Counsel 2003

j
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Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szol-
gáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,44-45) János így ír 
errõl: „…Õ az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy 
életünket adjuk testvéreinkért.” (1Jn 3,16)

Szellemi elõrelátás és fókuszálás

A látással rendelkezõ vezetõk 
azok, akik a hit szemüvegén 
keresztül és az Isten erejére 
és dicsõségére szegezett te-
kintettel látnak. Ezek a fér-
fiak rendszerint sokkal tisz-
tábban érzékelik Isten munká-
jának fontosságát, és elõbbre tekintenek Isten dicsõségét illetõen, 
mint mások. Ez igazolódik be Isten Igéjében az általa választott 
szolgák életére vonatkozóan is. Az Írás úgy beszél Mózesrõl, mint 
Isten egyik legnagyobb szolgájáról, aki „kitartott, mint aki látja a 
láthatatlant.” Mózes azt is látta, amit a tömeg nem. Õ mélyebben, 
teljesebben, erõsebben érzékelte Isten útjait és gondolatait. A szel-
lemi látás viszont magában foglalja nemcsak a belsõ látást, hanem 
az Úrtól kapott elõrelátást is. A szellemi elõrelátás olyan (szellemi) 
képesség, amely szerint érzékeljük és elõre számítunk arra, ami 
ránk vár. Ezek az Isten Szellemével rendelkezõ vezetõk Isten Igéje 
ismeretében képesek elõre látni a helytelen utak vagy mások elha-
markodott döntéseinek következményeit. Ezek az emberek túllát-
nak a horizonton, és elõre érzékelik a bölcstelen személyes dönté-
sek szörnyû következményeit, a kicsinyes teológiai civakodások 
rossz hatását, a helytelen tanács által hozott gyülekezeti döntése-
ket és azt keresik, hogyan kerülhetõk el mindezek. Egy szellemi lá-
tással rendelkezõ vezetõ elõre látja a nehézségeket, de ugyanakkor 
a jövõre vonatkozó lehetõségeket is. A hit, a bátorság és bölcses-
ség mind kész fegyverek a raktárában. Az istenfélõ férfiak és szelle-
mi vezetõk helyes elõrelátása a gyülekezeteinkben ma is nagy szük-
ség. Az egyháznak Isten embereire van szüksége, akik rendelkez-
nek szellemi világossággal, elõrelátással, bölcsességgel és Isten di-
csõségéért égõ szívvel; emberekre, akik keményen dolgoznak és 
nagyra tartják Isten munkáját a gyülekezetekben, amelyért megéri 
dolgozni; emberekre, akik hitben járnak, Istent teszik elsõ helyre és 
azt kívánják tenni, amit Isten tervez véghezvinni a gyülekezeten 
keresztül. Olyanok legyenek, mint pl. „Issakár fiai, akik felismerték 
az alkalmas idõt, és tudták, mit kell tennie Izráelnek.” (1Krón 12,33)

z Úr komoly feladatokat helyezett a gyülekezeti ve- Õ ügyével van tele. Néhány éve egy vezetõ imádságában így juttatta 
zetõkre, azokra, akiket úgy nevezünk, hogy vének. kifejezésre szellemi látását: „Uram, add, hogy a szívemet azok az 
Kemény szellemi munkára hívta el õket. Pál arra ügyek törjék össze, amelyek a Tiedet is összetörték.”
tanítja a tesszalonikai gyülekezetet, hogy véneit a Egy elõrelátással rendelkezõ vezetõ nem puszta emberi szemmel 

munkájuk alapján kell felismerniük. Az 1 Tesszalonika 5,12-ben néz, hanem másfajta látásmóddal lát. Ahogy elhajt egy eladó hotel 
használt „munka” szó görög eredetije a „kopiao” mellett, egy jövõbeli missziói képzési központ lehetõségét látja meg; 

(kopiawv ). Ez egy igen erõs kifejezés, amely azt vagy ha egy kiadó áruházi standot vesz észre, már elõre látja a 
jelenti: végkimerülésig küzdeni. G. Camp- keresztyén könyvesboltot; ha új szomszédokat pillant meg, egy házi 

bell Morgan szerint: „Pál olyan küzdelem- bibliatanulmányozó csoportot képzel el; amint növekedést figyel 
re gondol itt, amely véres áldozattal, ki- meg egy városban, egy új gyülekezet megalapítására vágyik. Ez fog-

merültséggel és elgyengüléssel jár.” lalkoztatta az egyházatyákat az Újszövetség idején. Pál apostol is ezt 
írta: „Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangé-
liumot nem ott hirdetem, ahol Krisztust már ismertté tették, hogy ne 

A vének munkája idegen alapra építsek, hanem ahogyan meg van írva: Meglátják Õt azok, 
akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik.” 
(Róm 15,20-21)Egy vezetõnek fel kell ismernie, 

hogy gyülekezeti vénnek lenni nem 
csupán egy fontos címet jelent, ha-

Szellemi elõrelátás Antiókiábannem sokkal inkább elengedhetetlen 
és nélkülözhetetlen munkát. Isten 

Az István megkövezése utáni idõszakban néhány ciprusi és gyülekezetében Isten munkáját nem 
cirénei származású tanítvány elment a szíriai Antiókiába, hogy az szabad elhanyagolni. Szomorú, hogy 
evangélium hirdetése által Krisztust ismertté tegyék. Abban az számos újszövetségi gyülekezetben még-
idõben Antiókia, amely az Orontes folyó mellett helyezkedett el, egy is ezt teszik. A nyáj õrizetlen, az igeszol-
ötszázezer lakosú kozmopolita város volt, az akkori idõszak har-gálat félrevezetõ, és az elveszettek eléréséért 
madik legnagyobb városa. Erkölcstelenségérõl és bálványimáda-való küzdelem is gyakran háttérbe szorul. Az igazi 
táról volt híres. Juvenal, a római író dorgálta az antiókiai morált vének szellemi útmutatói a gyülekezetnek. Azon a helyen, 
ekképpen: „Az Orontes szennyvize már régóta a Tibériásba ömlik.” ahol olyan istenfélõ férfiak vannak, akiknek életében az Úr áll az 
Mondanivalója, amelyet egyetlen olvasója sem értett félre, az volt, elsõ helyen és az Úr Jézus kegyelmét sugározzák, ott az ember 
hogy Antiókia erkölcstelensége oly nagy mértékû volt, hogy még a egészséges szellemiségû gyülekezetet találhat. Viszont ahol a vé-
züllött római erkölcsöt is szennyezte, 1300 mérföld távolságból is. A nek a világ dolgaiba merülnek bele, és túlságosan lefoglalják õket 
tanítványokat ez mégsem ijesztette el az evangélium prédikálásától. külsõ érdekeltségeik, ezért arra sincs idejük, hogy Igét olvassanak 
Isten velük volt, sokan hittek és az Úrhoz fordultak (Csel 11,20-21). vagy imádkozzanak, ott egy szellemileg halott nyájat fogunk ta-
Ezek a férfiak Istennek látással rendelkezõ emberei voltak. Õk az lálni. Ezek az emberek nem igazi vének. Isten Igéje a következõ-
evangéliummal és a missziói paranccsal felfegyverkezve derekasan képpen határozza meg a vezetõk munkáját: „Vigyáznak lelketek-
prédikáltak és szolgálták az Urat. Azonban nem csak ezek az em-re” (Zsid 13,17), „Isten Igéjét hirdették nektek” (Zsid 13,7), „az 
berek látták elõre a Krisztusnak megnyert városokat, hanem az ül-Igehirdetésben és tanításban fáradoznak” (1Tim 5,17) és „jó mun-
dözött jeruzsálemi gyülekezet is ilyen látásmóddal rendelkezett. „En-kát kívánnak” (1Tim 3,1).
nek híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barna-Bár sokan végzik ezt a nehéz munkát, még mindig sokkal több 
bást Antiókiába.” (Csel 11,22) A jeruzsálemi gyülekezet elküldte az odaszánt életû vezetõre van égetõ szüksége gyülekezeteinknek. A 
egyik legjobb emberét, hogy segítsen megalapozni az új munkát An-bibliai vezetõk szerepével együtt jár a kimerültség, a magányos-
tiókiában. Így Barnabás lett kiküldve, hogy tanítóként munkálkod-ság, a kritika, az álmatlan éjszakák és a könnyek. Bárcsak megért-
jon ott és bátorítsa a hívõket, hogy „szívük szándéka szerint marad-hetnénk, hogy az Úr ügye áldozatot, idõt és kemény munkát igé-
janak meg az Úrban.” (Csel 11,23) Mivel az antiókiai munka hatal-nyel! Egy közösség sem virágozhat a vezetõk odaszántsága és 
masan nõtt, újabb munkatársra lett szükség. Barnabás Tarzuszba küzdelmes munkája nélkül. Ha a vezetõk elbuknak, az emberek 
ment, hogy felkérje Pált arra, hogy segítsen az ottani szolgálatban. elmehetnek olyan irányba, amely sokak szellemi sérülését ered-
Barnabás Isten emberét kereste. Ez az elõrelátással rendelkezõ férfi ményezheti. Ám a gyülekezetben való összes szolgálaton belül 
olyan ember után kutatott, aki szintén osztotta a Kis-Ázsiában, Szí-van egy elengedhetetlen szempont, amit semmiképp sem szabad 
riában és Galáciában megalakulandó újszövetségi gyülekezetek elhanyagolni: és ez a szellemi elõrelátás.
megalapításának látásmódját.

„Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy 
teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy soka-Mit jelent a szellemi elõrelátás?
ságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték elõször 
keresztyéneknek.” (Csel 11,26)A szellemi elõrelátás a következõképpen határozható meg: 

amit Isten nagy szellemi szükség idején ad, és amikor a szívünk az 

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást.” (Példabeszédek 28,19)
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E. J. Pace

EVANGÉLIUMI BESZÉLÕ
KÉPEK
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

okadik kiadását érte meg ez a 
rajzos, tanulságos könyv. Nem Smás, mint traktátusok gyûjte-

ménye, amelyek évtizedekkel ezelõtt 
emberek ezreinek kezébe juttatták el Isten üzenetét. 180 fekete-
fehér rajz, rövid üzenettel, amelyek nagyrésze az evangéliumot 
teszi egyszerre közérthetõvé és figyelemfelkeltõvé. Különösen 
ajánlható friss hívõknek, a Biblia alapigazságainak könnyebb 
megértése érdekében.

***

Az emberiség vonata évezredek óta rohan menetrend szerint. A 
sínek a Biblia próféciái, a vonat ezeken a síneken Isten közelgõ íté-
lete felé tart. Az utasok erre mégsem figyelnek. A világ gyorsan 
változó, színes eseményei mindenkit lekötnek. A figyelmeztetõ 
bizonyságtétel zászlóval integet: „Vigyázz, veszély közeledik!” Az 
utasok mással vannak elfoglalva, erre alig figyelnek.

Counsel 2003
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Egyszer megkérdezték Edith Schaef- 2,14) A segítõtárs partner, nem pedig szol- férfihez, amire 
fert: hogy hogyan tudott ugyan annak a fér- ga. Ezt a szép társkapcsolatot illusztrálja nem tudja a választ, akkor a következõt 
finak a felesége maradni 40 évig. Ez volt a Akvila és Priszcilla az Újszövetségben. A mondhatja: „Nem tudom a választ. Segíte-
válasza: „A férjem már nem ugyanaz a férfi, „Priszcilla” szó alatt, a konkordanciámban nél megtalálni? Ha pedig nem tudunk 
akihez hozzámentem.” ez áll: lásd Akvila. Egyetlen olyan utalás együtt sem rájönni, megkérdezünk valakit, 

52 év házasság után a feleségem ugyan- sincs a Bibliában, ahol ne együtt lennének aki tudja.” A férj nem adja fel a vezetõi sze-
ezt mondta. Mi több, mindketten változ- említve. Olvashatjuk, hogy együtt dolgoz- repét azzal, ha segítséget kér a feleségétõl, 
tunk az évek során. A bennünk végbemenõ tak (Csel 18,2-3). ahogy a kapitány sem adta fel a hatalmat, 
változás egyik területe a vezetés megértését Egy nem nyilvános alkalmon együtt ta- amikor elfogadta a helybeli kormányos se-
foglalja magában a családon belül, azt a nították az Isten Igéjét (Csel 18,26). Együtt gítségét.
bibliai tanítást, miszerint a férj feje a fele- adtak otthont a házukban összejövõ gyü- Olyan fiatal nõ vagy, akit foglalkoztat a 
ségnek. lekezetnek (1Kor 16,19). És együtt kockáz- házasság gondolata? Alázatos férfit vá-

Egyszer egy fiatal férfi összezavartan tatták az életüket, „saját fejüket”, hogy meg- lassz! Az alázatosság fontosabb a tudás-
jött hozzám, mondva, hogy menyasszonya mentsék Pál apostolt (Róm 16,3-4). nál. Egyetlen ember sem tud annyit, 
azt várja tõle, hogy szellemi vezetõje és ta- A bibliai vezetés egyik kulcsa a meg- amennyit tudnia kellene, viszont az aláza-
nítója legyen. „Hogyan felelhetnék bízott hatalom. A II. világháború- tos férfi hajlandó tanulni. Olyan fiatalem-
meg ennek, amikor a menyasz- ban a hajó, amin én is rajta vol- ber vagy, aki házasodni szeretne? A lehetõ 
szonyom jobban ismeri a Bib- tam, elért egy olyan kikötõt, a- legistenfélõbb és legérettebb társat keresd! 
liát, mint én, és képzettsége mely ismeretlen volt a kapitány Ha Isten segítõtársat ad neked, akkor hadd 
szerint vezetni és tanítani tud- számára. Egy kis csónak jött a mûködjön valóban segítõként! Ne uralkodj 
na engem? A Biblia mégis azt partról, és egy helyi la- rajta, és ne is használd ki, hanem 
mondja, hogy én vagyok a feje kos fe la jánlotta,  hozd ki belõle a legtöbbet, hogy a 
a feleségemnek?” (Ef 5,23) hogy kalauzol ben- tõle telhetõ, lehetõ legjobbá 

A fiatalember kérdése után nünket. A kapitány váljon!
további kérdések merülnek föl. Egy bölcsen elfogadta a Olyan házasember vagy, 
érett, jó bibliai ismeretekkel ren- segítséget, és ez az aki rájött, hogy eddig nem úgy 
delkezõ keresztyén vajon csak ember vette át a gyakorolta a Biblia szerinti 
olyasvalakihez mehet felesé- vezetést, biztonsá- családon belüli vezetést, ahogy 
gül, akit szellemi elöljárójának gosan a kikötõbe kellett volna? A múltat nem tud-
tud tekinteni? A férfiaknak pe- irányítva a hajót. Ki juk eltörölni. Ami megtörtént, 
dig maguknál éretlenebb nõket volt a hajó vezetõje, amíg a megtörtént. Alázzuk meg magunkat fe-
kell feleségül venniük, hogy ve- helybeli volt a kormánynál? A leségünk elõtt, valljuk be hibáinkat, és ha-
zetni és tanítani tudják õket? Ho- helybeli kormányos, vagy a ka- tározzuk el, hogy Isten segítségével innen-
gyan bízhat egy nõ, aki engedel- pitány? A kapitány. Egy pillanatra tõl kezdve helyesen csináljuk a dolgokat. 
meskedni szeretne az 1Korintus 14,35-nek, sem mondott le a hajón betöltött vezetõi Krisztus a fejünk, és nagy hatalmat bízott 
olyasvalakinek az ítélõképességében, aki pozíciójáról. Mindig is õ volt felelõs érte, és Testére, az Egyházra. Ahogy Krisztus arra 
lehet, hogy kevesebb ismerettel rendelkezik neki kellett számot adnia, ha valami hiba bátorít, hogy használjuk ajándékainkat és 
nála? Egyáltalán vonatkozik-e napjainkra a történt. De a hajón levõk érdekében, alá- tehetségünket úgy, hogy leginkább haszná-
családon belüli vezetésrõl szóló tanítás? zatosan és bölcsen átruházta a hatalmat ra váljunk uralmának és dicsõségének, úgy 
Ezek a kérdések kifejeznek néhány, ezzel a egy olyan személyre, aki ebben a bizonyos kell bátorítanunk feleségünket is arra, hogy 
témával kapcsolatos bizonytalanságot és helyzetben jobban értett a dolgokhoz. Isten akarata szerint a lehetõ legjobb mó-
csalódottságot. Az évek során egyre inkább Ha egy fiatal férj nem biztos a szerepé- don használja ajándékait. Az élet külön-
arról gyõzõdtem meg, hogy a házasságon vel kapcsolatban, az Ó- és az Újszövetség is bözõ területein, beleértve a háztartást is, 
belüli vezetés helyes értelmezése és gya- azt sugallja, hogy a következõkhöz hason- már hasznunkra vált az átruházott hata-
korlása napjainkban nagyon is fontos, és lót kellene mondania a menyasszonyának: lom alapelve. Az 1Timóteus 3 szerint az az 
hogy nem csalódottsághoz vezet, hanem „Drágám, a Biblia azt tanítja, hogy nekem egyik elvárás az elöljáróktól és diakó-
békéhez, harmóniához, megelégedettség- kell kapitánynak lennem a kapcsolatunk nusoktól, hogy jól vezessék a házuk népét. 
hez és csodálatos rugalmassághoz. hajóján, de mindketten tudjuk, hogy van- Mindemellett az 1Timóteus 5,14-ben Pál 

A Bibliában leírt vezetés baráti kapcso- nak területek az életben, amihez te jobban apostol azt javasolja, hogy a nõ vezesse a 
latokra buzdít. A Biblia elsõ oldalán olvas- értesz. Jobban érted a Bibliát, mint én. Ré- háztartást. Ez a feleségre átruházható ha-
hatjuk, hogy Isten így szól: „Nem jó az em- gebb óta vagy keresztyén, mint én. Sok talomra enged következtetni, több szabad-
bernek egyedül lenni, alkotok hozzáillõ segí- olyan dologban vagy tehetséges, amiben én ságot adva neki az Isten által neki szánt te-
tõtársat.” (1 Móz 2,18) nem. Mint segítõ társamat, arra kérlek, rületen, a háztartásban.

A Ószövetség utolsó oldalain Isten hogy taníts és támogass, ahogy csak A mi otthonunkban a feleségem fegyel-
„társ”-ként írja le az ember feleségét. (Mal tudsz.” Ha pedig olyan kérdéssel jön a nõ a mezettebb, mint én. Ezt már régen felis-

mertem, és nagyon hálás vagyok érte. Va- delmesség – ford. megjegyz.) szó külön-
csora után családi áhítatot kezdtünk el tar- bözik az Efézus 6,1-ben találhatótól, ahol a 
tani. Az új ember természete szerint, mint gyermekeket tanítja Pál a szüleiknek való 
férj, rendszeressé akartam tenni ezt a jó engedelmességre.
szokást, de van úgy, hogy a test gyenge, A szülõk utasíthatják gyermekeiket, 
fáradt vagy esetleg feledékeny. Arra báto- hogy tegyenek meg bizonyos dolgokat, és 
rítottam a feleségemet, hogy segítsen. Ha megbüntethetik õket, ha ennek nem tesznek 
kezembe adja a Bibliát, az visszazökkent a eleget, de a férj és feleség esetében nem ez 
helyes útra. Így kettõnk mellett gyermeke- Isten terve. A Titusz 2,5-ben szereplõ „alá-
inknek – akik közül néhányan ma már rendelés” szó jelenik meg az Efézus 5,22-
nagyszülõk – rendszeres áhítatokban és ál- ben is, ahol arról ír Pál, hogy a feleség 
dásokban volt részük. Voltak idõk, amikor engedelmességgel (alárendeléssel) tartozik 
viszály dúlt köztem és a feleségem között. a férje iránt. Az Isten szerint való alárende-
Ilyenkor nekem megvolt az a képességem, lés azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk 
hogy eltereljem róla a figyelmemet, és lefe- úgy dönteni, hogy alkalmazkodunk egy-
küdjek aludni. Õ meg teljes éberséggel, ag- máshoz. Az engedelmesség cselekedet, az 
gódva feküdt az ágyában, Isten parancso- alárendelés magatartás.
latán gondolkozva, mi szerint: „Ne menjen A férjnek nincs arra hatalma, hogy alá-
le a nap a ti haragotokkal.” Ezért egy felsõbb rendeltségre utasítsa a feleségét. Ez egye-
hatalom parancsának engedelmeskeve fel- dül Istennek áll hatalmában. Nem hivat-
ébresztett, hogy megoldódjon a probléma. kozhatunk az Efézus 5,22-re anélkül, hogy 
Micsoda segítõtárs! ne jusson eszünkbe az Efézus 5,21, ami az 

A férfi vezetõ szerepét a családban Isten egymásnak való alárendelésrõl (engedel-
a teremtéskor megalapozta (1Kor 11,3; 8- mességrõl) való rendelkezés. A Biblia sze-
9). rinti családban való vezetés egyetlen befo-

Az 1Mózes 3,16-ban Isten kijelenti: lyásoló ereje a szeretet. „Férfiak! Úgy szeres-
„...a férjed uralkodni fog rajtad.” Ez a mon- sétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is sze-
dat nem Ádámnak, hanem Évának szólt. rette az egyházat, és önmagát adta érte.” (Ef 
Úgy tûnik, mintha ez megjövendölése lenne 5,25)
az alárendeltségnek, amit a nõknek a buká- Egyike az elsõ dolgoknak, amit Jézust 
suk következményeképpen kell elhordozni- figyelve tanulunk az, hogy Õ maga is felis-
uk. A férfiak testi természete önzõ módon merte az isteni rendet, és alárendelte ma-
megjelenik, és ettõl a feleségüknek szenved- gát. Elismerte Mennyei Atyja felsõbbren-
niük kell. Ez a prófécia be is teljesedett az dûségét.
emberiség szomorú történelme során egé- Ahogy az Atya Isten feje Krisztusnak, 
szen napjainkig. Ennek a bánásmódnak Krisztus feje a férfinak, úgy a férfi feje a 
nem szabad jellemeznie a Krisztusban újjá- nõnek (1Kor 11,3). A férfi feje a nõnek, is-
teremtett férj-feleség kapcsolatát, akiknek teni kinevezés alapján.
szellemük és természetük megújult. A fele- A családban való vezetésnek semmi kö-
ségünk a társunk, a segítõnk és a testvérünk ze az intelligenciához, a tehetséghez, ké-
Krisztusban. pességhez vagy az érettséghez. Nem az 

A Titusz 2,5-ben Pál arra utasítja az adott kultúra hozta létre, hanem a Teremtõ 
idõsebb asszonyokat, hogy tanítsák a fia- (1Kor 11,8). Ahhoz van köze, hogy az em-
talabbakat a férjüknek való engedelmes- ber férfi vagy nõ. A férfinek nincs nagyobb 
ségre. Egy olyan férfi, aki nõi szolgát akar, szabadsága arra, hogy feladja a pozícióját, 
lehet, hogy ostorként fogja használni ezt az mint a nõnek arra, hogy átvegye azt. Az is-
igeverset, hogy feleségét rabszolgaságba teni rend nem a mi választásunkon alapul. 
hajtsa, de mit fog ez eredményezni a kap- Ez az elsõ dolgok egyike, amit Jézus tanít 
csolatukban, és azzal kapcsolatban, hogy nekünk a vezetésrõl, és azt is mondja, hogy 
társaknak kellene lenniük? ezt magunkévá kell tennünk, ha a követõivé 

Két dolgot jegyezzünk meg ezzel kap- válunk. Ha követjük Isten rendjét, akkor ki-
csolatban. Elõször is, a férfinek nem fela- küszöbölünk minden veszekedést, harcot és 
data, hogy engedelmességre tanítsa a fele- keserûséget. Ez az egyik módja annak, hogy 
ségét magával szemben. Ez az idõsebb feloldjuk a különbségek okozta feszültsé-
asszonyok feladata. geket, amikor a férj és a feleség kimerítette 

Másodszor pedig a Titusz 2,5-ben az egyezségre jutás lehetõségeit.
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Egyszer megkérdezték Edith Schaef- 2,14) A segítõtárs partner, nem pedig szol- férfihez, amire 
fert: hogy hogyan tudott ugyan annak a fér- ga. Ezt a szép társkapcsolatot illusztrálja nem tudja a választ, akkor a következõt 
finak a felesége maradni 40 évig. Ez volt a Akvila és Priszcilla az Újszövetségben. A mondhatja: „Nem tudom a választ. Segíte-
válasza: „A férjem már nem ugyanaz a férfi, „Priszcilla” szó alatt, a konkordanciámban nél megtalálni? Ha pedig nem tudunk 
akihez hozzámentem.” ez áll: lásd Akvila. Egyetlen olyan utalás együtt sem rájönni, megkérdezünk valakit, 

52 év házasság után a feleségem ugyan- sincs a Bibliában, ahol ne együtt lennének aki tudja.” A férj nem adja fel a vezetõi sze-
ezt mondta. Mi több, mindketten változ- említve. Olvashatjuk, hogy együtt dolgoz- repét azzal, ha segítséget kér a feleségétõl, 
tunk az évek során. A bennünk végbemenõ tak (Csel 18,2-3). ahogy a kapitány sem adta fel a hatalmat, 
változás egyik területe a vezetés megértését Egy nem nyilvános alkalmon együtt ta- amikor elfogadta a helybeli kormányos se-
foglalja magában a családon belül, azt a nították az Isten Igéjét (Csel 18,26). Együtt gítségét.
bibliai tanítást, miszerint a férj feje a fele- adtak otthont a házukban összejövõ gyü- Olyan fiatal nõ vagy, akit foglalkoztat a 
ségnek. lekezetnek (1Kor 16,19). És együtt kockáz- házasság gondolata? Alázatos férfit vá-

Egyszer egy fiatal férfi összezavartan tatták az életüket, „saját fejüket”, hogy meg- lassz! Az alázatosság fontosabb a tudás-
jött hozzám, mondva, hogy menyasszonya mentsék Pál apostolt (Róm 16,3-4). nál. Egyetlen ember sem tud annyit, 
azt várja tõle, hogy szellemi vezetõje és ta- A bibliai vezetés egyik kulcsa a meg- amennyit tudnia kellene, viszont az aláza-
nítója legyen. „Hogyan felelhetnék bízott hatalom. A II. világháború- tos férfi hajlandó tanulni. Olyan fiatalem-
meg ennek, amikor a menyasz- ban a hajó, amin én is rajta vol- ber vagy, aki házasodni szeretne? A lehetõ 
szonyom jobban ismeri a Bib- tam, elért egy olyan kikötõt, a- legistenfélõbb és legérettebb társat keresd! 
liát, mint én, és képzettsége mely ismeretlen volt a kapitány Ha Isten segítõtársat ad neked, akkor hadd 
szerint vezetni és tanítani tud- számára. Egy kis csónak jött a mûködjön valóban segítõként! Ne uralkodj 
na engem? A Biblia mégis azt partról, és egy helyi la- rajta, és ne is használd ki, hanem 
mondja, hogy én vagyok a feje kos fe la jánlotta,  hozd ki belõle a legtöbbet, hogy a 
a feleségemnek?” (Ef 5,23) hogy kalauzol ben- tõle telhetõ, lehetõ legjobbá 

A fiatalember kérdése után nünket. A kapitány váljon!
további kérdések merülnek föl. Egy bölcsen elfogadta a Olyan házasember vagy, 
érett, jó bibliai ismeretekkel ren- segítséget, és ez az aki rájött, hogy eddig nem úgy 
delkezõ keresztyén vajon csak ember vette át a gyakorolta a Biblia szerinti 
olyasvalakihez mehet felesé- vezetést, biztonsá- családon belüli vezetést, ahogy 
gül, akit szellemi elöljárójának gosan a kikötõbe kellett volna? A múltat nem tud-
tud tekinteni? A férfiaknak pe- irányítva a hajót. Ki juk eltörölni. Ami megtörtént, 
dig maguknál éretlenebb nõket volt a hajó vezetõje, amíg a megtörtént. Alázzuk meg magunkat fe-
kell feleségül venniük, hogy ve- helybeli volt a kormánynál? A leségünk elõtt, valljuk be hibáinkat, és ha-
zetni és tanítani tudják õket? Ho- helybeli kormányos, vagy a ka- tározzuk el, hogy Isten segítségével innen-
gyan bízhat egy nõ, aki engedel- pitány? A kapitány. Egy pillanatra tõl kezdve helyesen csináljuk a dolgokat. 
meskedni szeretne az 1Korintus 14,35-nek, sem mondott le a hajón betöltött vezetõi Krisztus a fejünk, és nagy hatalmat bízott 
olyasvalakinek az ítélõképességében, aki pozíciójáról. Mindig is õ volt felelõs érte, és Testére, az Egyházra. Ahogy Krisztus arra 
lehet, hogy kevesebb ismerettel rendelkezik neki kellett számot adnia, ha valami hiba bátorít, hogy használjuk ajándékainkat és 
nála? Egyáltalán vonatkozik-e napjainkra a történt. De a hajón levõk érdekében, alá- tehetségünket úgy, hogy leginkább haszná-
családon belüli vezetésrõl szóló tanítás? zatosan és bölcsen átruházta a hatalmat ra váljunk uralmának és dicsõségének, úgy 
Ezek a kérdések kifejeznek néhány, ezzel a egy olyan személyre, aki ebben a bizonyos kell bátorítanunk feleségünket is arra, hogy 
témával kapcsolatos bizonytalanságot és helyzetben jobban értett a dolgokhoz. Isten akarata szerint a lehetõ legjobb mó-
csalódottságot. Az évek során egyre inkább Ha egy fiatal férj nem biztos a szerepé- don használja ajándékait. Az élet külön-
arról gyõzõdtem meg, hogy a házasságon vel kapcsolatban, az Ó- és az Újszövetség is bözõ területein, beleértve a háztartást is, 
belüli vezetés helyes értelmezése és gya- azt sugallja, hogy a következõkhöz hason- már hasznunkra vált az átruházott hata-
korlása napjainkban nagyon is fontos, és lót kellene mondania a menyasszonyának: lom alapelve. Az 1Timóteus 3 szerint az az 
hogy nem csalódottsághoz vezet, hanem „Drágám, a Biblia azt tanítja, hogy nekem egyik elvárás az elöljáróktól és diakó-
békéhez, harmóniához, megelégedettség- kell kapitánynak lennem a kapcsolatunk nusoktól, hogy jól vezessék a házuk népét. 
hez és csodálatos rugalmassághoz. hajóján, de mindketten tudjuk, hogy van- Mindemellett az 1Timóteus 5,14-ben Pál 

A Bibliában leírt vezetés baráti kapcso- nak területek az életben, amihez te jobban apostol azt javasolja, hogy a nõ vezesse a 
latokra buzdít. A Biblia elsõ oldalán olvas- értesz. Jobban érted a Bibliát, mint én. Ré- háztartást. Ez a feleségre átruházható ha-
hatjuk, hogy Isten így szól: „Nem jó az em- gebb óta vagy keresztyén, mint én. Sok talomra enged következtetni, több szabad-
bernek egyedül lenni, alkotok hozzáillõ segí- olyan dologban vagy tehetséges, amiben én ságot adva neki az Isten által neki szánt te-
tõtársat.” (1 Móz 2,18) nem. Mint segítõ társamat, arra kérlek, rületen, a háztartásban.

A Ószövetség utolsó oldalain Isten hogy taníts és támogass, ahogy csak A mi otthonunkban a feleségem fegyel-
„társ”-ként írja le az ember feleségét. (Mal tudsz.” Ha pedig olyan kérdéssel jön a nõ a mezettebb, mint én. Ezt már régen felis-

mertem, és nagyon hálás vagyok érte. Va- delmesség – ford. megjegyz.) szó külön-
csora után családi áhítatot kezdtünk el tar- bözik az Efézus 6,1-ben találhatótól, ahol a 
tani. Az új ember természete szerint, mint gyermekeket tanítja Pál a szüleiknek való 
férj, rendszeressé akartam tenni ezt a jó engedelmességre.
szokást, de van úgy, hogy a test gyenge, A szülõk utasíthatják gyermekeiket, 
fáradt vagy esetleg feledékeny. Arra báto- hogy tegyenek meg bizonyos dolgokat, és 
rítottam a feleségemet, hogy segítsen. Ha megbüntethetik õket, ha ennek nem tesznek 
kezembe adja a Bibliát, az visszazökkent a eleget, de a férj és feleség esetében nem ez 
helyes útra. Így kettõnk mellett gyermeke- Isten terve. A Titusz 2,5-ben szereplõ „alá-
inknek – akik közül néhányan ma már rendelés” szó jelenik meg az Efézus 5,22-
nagyszülõk – rendszeres áhítatokban és ál- ben is, ahol arról ír Pál, hogy a feleség 
dásokban volt részük. Voltak idõk, amikor engedelmességgel (alárendeléssel) tartozik 
viszály dúlt köztem és a feleségem között. a férje iránt. Az Isten szerint való alárende-
Ilyenkor nekem megvolt az a képességem, lés azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk 
hogy eltereljem róla a figyelmemet, és lefe- úgy dönteni, hogy alkalmazkodunk egy-
küdjek aludni. Õ meg teljes éberséggel, ag- máshoz. Az engedelmesség cselekedet, az 
gódva feküdt az ágyában, Isten parancso- alárendelés magatartás.
latán gondolkozva, mi szerint: „Ne menjen A férjnek nincs arra hatalma, hogy alá-
le a nap a ti haragotokkal.” Ezért egy felsõbb rendeltségre utasítsa a feleségét. Ez egye-
hatalom parancsának engedelmeskeve fel- dül Istennek áll hatalmában. Nem hivat-
ébresztett, hogy megoldódjon a probléma. kozhatunk az Efézus 5,22-re anélkül, hogy 
Micsoda segítõtárs! ne jusson eszünkbe az Efézus 5,21, ami az 

A férfi vezetõ szerepét a családban Isten egymásnak való alárendelésrõl (engedel-
a teremtéskor megalapozta (1Kor 11,3; 8- mességrõl) való rendelkezés. A Biblia sze-
9). rinti családban való vezetés egyetlen befo-

Az 1Mózes 3,16-ban Isten kijelenti: lyásoló ereje a szeretet. „Férfiak! Úgy szeres-
„...a férjed uralkodni fog rajtad.” Ez a mon- sétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is sze-
dat nem Ádámnak, hanem Évának szólt. rette az egyházat, és önmagát adta érte.” (Ef 
Úgy tûnik, mintha ez megjövendölése lenne 5,25)
az alárendeltségnek, amit a nõknek a buká- Egyike az elsõ dolgoknak, amit Jézust 
suk következményeképpen kell elhordozni- figyelve tanulunk az, hogy Õ maga is felis-
uk. A férfiak testi természete önzõ módon merte az isteni rendet, és alárendelte ma-
megjelenik, és ettõl a feleségüknek szenved- gát. Elismerte Mennyei Atyja felsõbbren-
niük kell. Ez a prófécia be is teljesedett az dûségét.
emberiség szomorú történelme során egé- Ahogy az Atya Isten feje Krisztusnak, 
szen napjainkig. Ennek a bánásmódnak Krisztus feje a férfinak, úgy a férfi feje a 
nem szabad jellemeznie a Krisztusban újjá- nõnek (1Kor 11,3). A férfi feje a nõnek, is-
teremtett férj-feleség kapcsolatát, akiknek teni kinevezés alapján.
szellemük és természetük megújult. A fele- A családban való vezetésnek semmi kö-
ségünk a társunk, a segítõnk és a testvérünk ze az intelligenciához, a tehetséghez, ké-
Krisztusban. pességhez vagy az érettséghez. Nem az 

A Titusz 2,5-ben Pál arra utasítja az adott kultúra hozta létre, hanem a Teremtõ 
idõsebb asszonyokat, hogy tanítsák a fia- (1Kor 11,8). Ahhoz van köze, hogy az em-
talabbakat a férjüknek való engedelmes- ber férfi vagy nõ. A férfinek nincs nagyobb 
ségre. Egy olyan férfi, aki nõi szolgát akar, szabadsága arra, hogy feladja a pozícióját, 
lehet, hogy ostorként fogja használni ezt az mint a nõnek arra, hogy átvegye azt. Az is-
igeverset, hogy feleségét rabszolgaságba teni rend nem a mi választásunkon alapul. 
hajtsa, de mit fog ez eredményezni a kap- Ez az elsõ dolgok egyike, amit Jézus tanít 
csolatukban, és azzal kapcsolatban, hogy nekünk a vezetésrõl, és azt is mondja, hogy 
társaknak kellene lenniük? ezt magunkévá kell tennünk, ha a követõivé 

Két dolgot jegyezzünk meg ezzel kap- válunk. Ha követjük Isten rendjét, akkor ki-
csolatban. Elõször is, a férfinek nem fela- küszöbölünk minden veszekedést, harcot és 
data, hogy engedelmességre tanítsa a fele- keserûséget. Ez az egyik módja annak, hogy 
ségét magával szemben. Ez az idõsebb feloldjuk a különbségek okozta feszültsé-
asszonyok feladata. geket, amikor a férj és a feleség kimerítette 
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Szászrégen(Maros megye). Nagy József és felesége 1965-ben fölkeresték Budapesten élõ 
rokonaikat. Tõlük tudták meg, hogy Erdélyben léteznek Testvér Gyülekezetek. Hazatérve 
fölvették a kapcsolatot a kolozsvári testvérekkel, majd 1980-ban elindult egy gyülekezeti 
közösség Nagy József testvér házánál. Parajdi, dicsõi és kolozsvári testvérek segítségével 
erõsödött a gyülekezet.

Szék (Kolozs megye). 1980-ban egy széki ifjú katonai szolgálatát töltötte Kolozsvár egyik 
kaszárnyájában. Szülei ismertek egy néhány testvért a kolozsvári Testvér Gyülekezetbõl, és 
azzal a kéréssel fordultak a testvérekhez, hogy vegyék fel a kapcsolatot ezzel a fiúval, segítség 
õt arra, hogy találkozzon Jézus Krisztussal. Szülei komoly hívõ emberek voltak, akik a Refor-

mátus Egyházhoz tartoztak. A fiatalember többször jött a gyülekezetbe. Ez a kapcsolat adott lehetõséget arra, hogy felkeressük a Széken élõ 
szülõket, és a házuknál tartsunk bibliaórákat. Rövid idõn belül a református pap beárult a hatóságoknak, akik kitiltottak a községbõl. Majd 
1990-ben újból elindult az evangélium szolgálata különbözõ házaknál, és rövid idõn belül a polgármester rendelkezésünkre bocsátotta a 
község kultúrházát, ahol vasárnap délutánonként több mint száz ember gyûlt össze Isten Igéjének a hallgatására. 1994-ben gyülekezeti ház 
épült, és ma ott van egy 22 fõbõl álló csoport. Ezt a közösséget a kolozsvári testvérek támogatják.

Gálfalva (Maros megye). 1950-ben egy református, istenfélõ ember, aki kötõdött Isten Igéjéhez, Balogh József, hallott arról, 
hogy Dicsõben evangéliumi munka folyik. Fölvette a kapcsolatot a testvérekkel, és a házánál gyûltek össze azokkal, akik szerették 
Isten Igéjét. Az õ unokája, Balogh Zoltán, 1992-ben egy szobát berendezett gyülekezeti teremnek, ahol ma 40 személy (gyere-
kekkel együtt) hallgatja Isten Igéjét. Õket támogatják a környékbeli testvérek.

Segesvár (Maros megye). A német ajkú testvérek rendelkeztek egy imateremmel, amely be volt rendezve erre a célra. Az a döntés született, ha 
õk kivándorolnak Németországba, akkor ez a helyiség legyen átadva a magyar ajkú testvéreknek, hogy ott is legyen hirdetve Isten Igéje 
magyar nyelven, mivel román ajkú gyülekezet már létezett Segesváron. Egyik német ajkú testvér, Andreas másokkal együtt meg lett bízva, 
hogy keressen egy családot, amelyik odaköltözne, akik evangéliumi munkát készek végezni. Rövid idõn belül egy nagyváradi testvér, Schuster 
Ottó elköltözött Segesvárra, elfoglalva a gyülekezet mellett lévõ lakást, és elkezdte hirdetni Isten Igéjét a magyar ajkú emberek között. De egy 
idõ után Schuster testvér eltért a Testvér Gyülekezetek által képviselt igei tanítástól, és levált a gyülekezettõl. Akkor ugyancsak Nagyváradról 
két család költözött Segesvárra, Nánn László és felesége, aki elfoglalta a gyülekezet mellett lévõ lakást, Capusneanu Mihai és Emmuska a 
gyerekekkel. Ugyancsak ebben az épületben mûködik egy keresztyén könyvtár is.

Marosvásárhely. 1960-1966 között élt egy család Vásárhelyen, Siklódi Péter és a felesége, akik összegyûltek szomszédaikkal együtt. Õk 
nagyon elõrehaladott korban voltak, így a munka nem fejlõdött. Még volt ott egy nõtestvér, Márton Eliza, aki Parajd mellõl származott, õ 
Vásárhelyre költözött. Késõbb Szebenbõl Nagy Ferenc testvér költözött oda. Õket többször fölkereste Kiss Mátyás és Moldován József. 
1970-ben Siklódi testvér és felesége elköltöztek az Úrhoz. Ott maradt Eliza nõvér. Késõbb Isten úgy végezte, hogy új munkát indít. 1991-ben 
Eliza testvér lakásán elkezdõdött egy új szolgálat, Vancza Árpád testvér csatlakozott a csoporthoz. Minden vasárnap összegyûltek, ahol õket 
meglátogatták dicsõi, szilágysági valamint kolozsvári testvérek. 1992-ben hatóságilag elismert gyülekezet lett. Két év múlva egy telket vettek 
egy kis házzal, ezen a helyen elkezdtek építeni egy új gyülekezeti házat. Jelenleg az új épületben gyûlnek össze, ahol hirdetve van Isten Igéje, az 
evangélium, és sokan csatlakoznak a gyülekezethez.

Harasztkerék (Maros megye). 1991-ben három személy elfogadta Jézus Krisztust, mint személyes Megváltót. Egyik ezek közül Vancza 
János testvér, akinek a házánál gyûlnek össze a testvérek. Ebben a szolgálatban segítségükre volt Szöcs Simon testvér.

Szatmár. 1968-ban egy kémeri család, Süti Ferenc a lányával és a vejével Szatmárra költöztek. Építettek egy családi házat, amelynek egyik 
szobáját gyülekezeti teremnek rendezték be. Sok szomszéd hallotta tõlük az evangélium üzenetét, vasárnaponként összegyûltek Isten Igéje 
körül. Miután szûkös volt a szoba, késõbb felépítettek egy új gyülekezeti házat, ahova román és magyar ajkú testvérek gyûlnek együtt össze.

Lejegyezte:
Szabó Jenõ (Kolozsvár)

Nagykároly (Szatmár megye). 1998-ban Nagykárolyban egy fiatal házaspár, Farkas Csaba és felesége Erzsike elkezdtek 
érdeklõdni komolyabban Isten Igéje után. Kezükbe került az "Élõ kövek" címû könyv, dr. Kiss Ferenc professzor életrajza, és 
ez õket arra indította, hogy keressék meg a lehetõségét annak, hogy még többet tudjanak meg az evangélium üzenetérõl. 

Levélben felkeresték a kolozsvári Evangéliumi Kiadó képviseletét, és további segítséget kértek. Miután több evan-
géliumi könyvhöz jutottak, ami megerõsítette õket hitükben, fölajánlották lakásuk egyik szobáját egy keresztyén 

könyvtár létesítésére. Minden vasárnap du. összegyûlnek egy kis csoportban Isten Igéjének olva-
sására. 2002-ben négyen csatlakoztak a Testvér Gyülekezethez, vállalva a bemerítkezést is. Õket 

támogatják a kolozsvári, a szatmári és a szilágysági testvérek.

Lejegyezte:
Babos Márton (Kolozsvár)

Az erdélyi magyar
gyülekezetek megalakulásának
vázlatos története 2.

Timisoara 

Arad 

Oradea 

Satu Mare 

Alba  lulia 

Bistrita 

Tîrgu Jiu 

Deva 

Drobeta-Turnu Severin 

Suceava 

Sibui 

Zalau 

Miercurea      Ciuc 

Rîmnicu Vîlcea 

Brasov 

Pitesti 

Sfîntu Gheorghe 

Slatina 

Giurgiu 
Alexandria 

Tirgoviste 

Tîrgu Mures 

Resita 

Baia Mare 

Cluj-Napoca 

Craiova 

Danube

Duna

Mures

Somes Bistrita

Olt

A
rges

Ti
sz

a

21° 

45° 

21° 

Kolozsvár

Románia

Magyarország

Balogh Zoltán

Farkas Csaba feleségével és Kinga lányukkal

2004 FEBRUÁR2004 FEBRUÁR

Bogya József és felesége

Fotó: Róth Annie

A fent idézett bibliai részben 3 személy szerepel: a kegyelmet rongyot. Az Úr Jézus pedig, ismerve az õ gondolatát, egy kérdést 
osztó Jézus, a nagyon bûnös asszony és a magát jónak ismerõ fa- tesz fel neki: „Egy hitelezõnek két adósa volt, az egyik adós volt 
rizeus. Az Úr Jézus prédikációját sokfajta nép hallgatta, és minden ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik 
prédikációjánál történt kisebb vagy nagyobb esemény. Azt látjuk, mibõl megadni, mind a kettõnek elengedé. E kettõ közül azért, 
hogy az Úr Jézus szavai itt is mélyen belemarkoltak egyes szívekbe, mondd meg, melyik szereti õt jobban?” Simon helyesen megfejti: 
most különösen az asszonyéba, akire az Úr minden egyes szava „Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el!” (41-43 vers). 
villámként hatott, mert felismerte bûneinek minden kis csíráját, és Az Úr megdicséri helyes válaszáért, de Simon, aki megfejti az Úr 
ez keserves sírásra indította. Ezen az asszonyon beteljesedett Jézus Jézus kérdését, nem érti meg, hogy abban õróla és a házában lévõ 
mondása: „Boldogok, akik sírnak, mert õk megvigasztaltatnak” (Má- nõrõl van szó. Nem ismeri fel, hogy asztalánál ül az, aki minden 
té 5,4). Vajha az Õ kegyelme rajtunk is elvégezhetné ezt a munkát! adósságot elengedhet. Milyen nagy lelki sötétségben van ez a fari-

Amint a 37. versbõl látjuk, ezt a nõt a farizeusok végtelenül bû- zeus, nem ismeri önmagát sem! Azt hitte, hogy közötte és e meg-
nösnek ismerték, s talán még azt sem engedték volna meg, hogy a vetett, bûnös asszony között valami nagy távolság van. Nem veszi 
szolgálóleány ugyanazon kútból merítsen nekik vizet, amelybõl ez a észre, hogy õbenne is ugyanannak a bûnnek a mérge mûködik, s az 
nõ ivott. A farizeus tusakodik is magában a bûnös nõ jelenléte mi- õ megérdemelt jutalma is a kárhozat, hacsak a megbocsátó isteni 
att, és Jézus ezt látva, nyomban felel is neki példázatban, amint az kegyelem hozzá le nem hajol. Nem ismerte Jézust, mikor házába 
idézett versekben olvassuk. E példázat alapján a farizeus szívét hívta, csak prófétának tartotta, sõt a társalgás alatt még ezt a meg-
érintette is valami, de ez az érintés különbözik attól az érintéstõl, tisztelõ véleményt is kész megmásítani. Szegény farizeus, nem is-
ami a nõnél történt. A nõt megalázkodásra, újjászületésre juttatja, a merte fel, hogy bûnös lelkének nagy bírája ül az asztalánál; nem 
farizeust ellenben bírálgatásra készteti (49. v.). Napjainkban is így ismerte fel, hogy a kegyelmet, bûnbocsánatot és békességet hozó 
van: akik szívük mélyéig érzik hatni Isten Igéjét, azok azonnal fel- Megváltó lépett a hajlékába; nem jutott eszébe, hogy ez az asszony, 
adják az óembert, ami által elnyerik bûneik bocsánatát, és békes- aki mások szemében is, de leginkább a magáéban szegény, 
séggel, az Úr Jézussal szívükben, folytatják útjukat. Míg a másik fél érdemtelen bûnös volt, sokkal nagyobb lelki világosságot nyert, 
csak külsõleg, távolról szereti Jézust, szíve távol van Tõle. Az ilyen mint õ, mert az asszony Jézusban megtalálta Megváltóját és 
ember meg is tagadja az Urat, s így az Úr Jézus is válasz nélkül Üdvözítõjét. A szíve nyomban úgy megtelt hálával és szeretettel az 
hagyja esetleges kérdéseit, amint azt Máté 21,27 versében olvassuk. Úr Jézus iránt, hogy könnyekre fakadt, és azokkal mosta az Úr 

Én magam is 31 éves koromig forgolódtam Jézus körül, de soha lábait, s fejének hajával törlé meg azokat.
semmi kijelentést nem kaptam, mert csak bölcselkedtem és fél szívet Kedves lélek! Hallottad-e már Megváltód ajkáról ezen édes 
kínáltam Neki. (1Kor 1,20) hangokat: „Megbocsáttatnak néked a te bûneid! Legyen a te hited 

Ez a farizeus Simon arra gondolt, hogy közelebbrõl meg kell szerint!”? E kedves hangok feletti örömödben sírtál-e már? Tudd 
ismernie az Úr Jézus Krisztust, de azt csak úgy teheti, ha lakomát meg, hogy aki ezeket mondta, ugyanõ fog választást tenni népek és 
készít, és arra meghívja Õt. Gondolatát tett követte, és az Úr Jé- nemzetek között, s csak kétfelé állítja õket. Egyik csoportra fel-
zuson kívül meghívta farizeus barátait is a lakomára. Amint a 39. ragyog Isten örök dicsõségének fénye, a másik csoportra az örök 
versben látjuk, többen közülük arra gondoltak, hogy egyben meg- tûznek vörös lángja. Vajon te melyik csoportban leszel? Az Úr õriz-
bírálják Jézust, vajon valóban próféta-e? Az Úr Jézus megérkezik a zen meg az utóbbitól, és részesítsen
meghívásra. Simon nem volt egészen rosszindulatú, mert a fari- az elõbbiben!
zeusok közül nem sokan hívták meg az Urat vendégül, de minden 
jósága és udvariassága mellett sem fogadta Õt egészen úgy, amint 
akkor szokás volt (44-46 v.). Úgy gondolta, miért tisztelné meg Õt 
lábvízzel, csókkal és kenettel, mikor ez csak egy útonjáró. Elégedjen 
meg azzal, hogy ilyen elõkelõ társaságban, gazdagon megterített 
asztal mellett ülhet. Az asztal körül ülõ társaság bizonyára nagyon 
megfigyelhette Jézus minden mozdulatát, és némelyek talán azt is 
gondolták, hogy Jézus is megfigyeli õket, hogy õk milyen mû-
veltek. Készültek is egy tudományos beszélgetést folytatni 
Vele, de ezt a készülõdést megszakította egy nagy esemény. 
Az Úr Jézus tudta, hogy ebben a hajlékban a társalgás alatt 
nagy jutalmat nyer valaki, de nem a hivatalosok közül 
(Lukács 14,24).

A városbeli bûnös asszony megtudja, hol van Jézus, és 
minden kérelem nélkül bemegy a házba, és leesik Jézus 
lábaihoz, sírva (38. v.). Mikor ezt látja a vendéglátó fari-
zeus, egy gondolata támad: „Ha próféta volna, tudná, ki 
és miféle asszony ez”, és elrúgná a lábától, mint egy 

Három személy
„Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna,

tudná, ki és miféle asszony az, aki õt illeti: hogy bûnös. És felelve Jézus, monda néki:
Simon, van valami mondanivalóm néked. És ez monda: Mester mondjad!” (Lukács 7,36-40)

Bogya József
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Szászrégen(Maros megye). Nagy József és felesége 1965-ben fölkeresték Budapesten élõ 
rokonaikat. Tõlük tudták meg, hogy Erdélyben léteznek Testvér Gyülekezetek. Hazatérve 
fölvették a kapcsolatot a kolozsvári testvérekkel, majd 1980-ban elindult egy gyülekezeti 
közösség Nagy József testvér házánál. Parajdi, dicsõi és kolozsvári testvérek segítségével 
erõsödött a gyülekezet.

Szék (Kolozs megye). 1980-ban egy széki ifjú katonai szolgálatát töltötte Kolozsvár egyik 
kaszárnyájában. Szülei ismertek egy néhány testvért a kolozsvári Testvér Gyülekezetbõl, és 
azzal a kéréssel fordultak a testvérekhez, hogy vegyék fel a kapcsolatot ezzel a fiúval, segítség 
õt arra, hogy találkozzon Jézus Krisztussal. Szülei komoly hívõ emberek voltak, akik a Refor-

mátus Egyházhoz tartoztak. A fiatalember többször jött a gyülekezetbe. Ez a kapcsolat adott lehetõséget arra, hogy felkeressük a Széken élõ 
szülõket, és a házuknál tartsunk bibliaórákat. Rövid idõn belül a református pap beárult a hatóságoknak, akik kitiltottak a községbõl. Majd 
1990-ben újból elindult az evangélium szolgálata különbözõ házaknál, és rövid idõn belül a polgármester rendelkezésünkre bocsátotta a 
község kultúrházát, ahol vasárnap délutánonként több mint száz ember gyûlt össze Isten Igéjének a hallgatására. 1994-ben gyülekezeti ház 
épült, és ma ott van egy 22 fõbõl álló csoport. Ezt a közösséget a kolozsvári testvérek támogatják.

Gálfalva (Maros megye). 1950-ben egy református, istenfélõ ember, aki kötõdött Isten Igéjéhez, Balogh József, hallott arról, 
hogy Dicsõben evangéliumi munka folyik. Fölvette a kapcsolatot a testvérekkel, és a házánál gyûltek össze azokkal, akik szerették 
Isten Igéjét. Az õ unokája, Balogh Zoltán, 1992-ben egy szobát berendezett gyülekezeti teremnek, ahol ma 40 személy (gyere-
kekkel együtt) hallgatja Isten Igéjét. Õket támogatják a környékbeli testvérek.

Segesvár (Maros megye). A német ajkú testvérek rendelkeztek egy imateremmel, amely be volt rendezve erre a célra. Az a döntés született, ha 
õk kivándorolnak Németországba, akkor ez a helyiség legyen átadva a magyar ajkú testvéreknek, hogy ott is legyen hirdetve Isten Igéje 
magyar nyelven, mivel román ajkú gyülekezet már létezett Segesváron. Egyik német ajkú testvér, Andreas másokkal együtt meg lett bízva, 
hogy keressen egy családot, amelyik odaköltözne, akik evangéliumi munkát készek végezni. Rövid idõn belül egy nagyváradi testvér, Schuster 
Ottó elköltözött Segesvárra, elfoglalva a gyülekezet mellett lévõ lakást, és elkezdte hirdetni Isten Igéjét a magyar ajkú emberek között. De egy 
idõ után Schuster testvér eltért a Testvér Gyülekezetek által képviselt igei tanítástól, és levált a gyülekezettõl. Akkor ugyancsak Nagyváradról 
két család költözött Segesvárra, Nánn László és felesége, aki elfoglalta a gyülekezet mellett lévõ lakást, Capusneanu Mihai és Emmuska a 
gyerekekkel. Ugyancsak ebben az épületben mûködik egy keresztyén könyvtár is.

Marosvásárhely. 1960-1966 között élt egy család Vásárhelyen, Siklódi Péter és a felesége, akik összegyûltek szomszédaikkal együtt. Õk 
nagyon elõrehaladott korban voltak, így a munka nem fejlõdött. Még volt ott egy nõtestvér, Márton Eliza, aki Parajd mellõl származott, õ 
Vásárhelyre költözött. Késõbb Szebenbõl Nagy Ferenc testvér költözött oda. Õket többször fölkereste Kiss Mátyás és Moldován József. 
1970-ben Siklódi testvér és felesége elköltöztek az Úrhoz. Ott maradt Eliza nõvér. Késõbb Isten úgy végezte, hogy új munkát indít. 1991-ben 
Eliza testvér lakásán elkezdõdött egy új szolgálat, Vancza Árpád testvér csatlakozott a csoporthoz. Minden vasárnap összegyûltek, ahol õket 
meglátogatták dicsõi, szilágysági valamint kolozsvári testvérek. 1992-ben hatóságilag elismert gyülekezet lett. Két év múlva egy telket vettek 
egy kis házzal, ezen a helyen elkezdtek építeni egy új gyülekezeti házat. Jelenleg az új épületben gyûlnek össze, ahol hirdetve van Isten Igéje, az 
evangélium, és sokan csatlakoznak a gyülekezethez.

Harasztkerék (Maros megye). 1991-ben három személy elfogadta Jézus Krisztust, mint személyes Megváltót. Egyik ezek közül Vancza 
János testvér, akinek a házánál gyûlnek össze a testvérek. Ebben a szolgálatban segítségükre volt Szöcs Simon testvér.

Szatmár. 1968-ban egy kémeri család, Süti Ferenc a lányával és a vejével Szatmárra költöztek. Építettek egy családi házat, amelynek egyik 
szobáját gyülekezeti teremnek rendezték be. Sok szomszéd hallotta tõlük az evangélium üzenetét, vasárnaponként összegyûltek Isten Igéje 
körül. Miután szûkös volt a szoba, késõbb felépítettek egy új gyülekezeti házat, ahova román és magyar ajkú testvérek gyûlnek együtt össze.

Lejegyezte:
Szabó Jenõ (Kolozsvár)

Nagykároly (Szatmár megye). 1998-ban Nagykárolyban egy fiatal házaspár, Farkas Csaba és felesége Erzsike elkezdtek 
érdeklõdni komolyabban Isten Igéje után. Kezükbe került az "Élõ kövek" címû könyv, dr. Kiss Ferenc professzor életrajza, és 
ez õket arra indította, hogy keressék meg a lehetõségét annak, hogy még többet tudjanak meg az evangélium üzenetérõl. 

Levélben felkeresték a kolozsvári Evangéliumi Kiadó képviseletét, és további segítséget kértek. Miután több evan-
géliumi könyvhöz jutottak, ami megerõsítette õket hitükben, fölajánlották lakásuk egyik szobáját egy keresztyén 

könyvtár létesítésére. Minden vasárnap du. összegyûlnek egy kis csoportban Isten Igéjének olva-
sására. 2002-ben négyen csatlakoztak a Testvér Gyülekezethez, vállalva a bemerítkezést is. Õket 

támogatják a kolozsvári, a szatmári és a szilágysági testvérek.

Lejegyezte:
Babos Márton (Kolozsvár)

Az erdélyi magyar
gyülekezetek megalakulásának
vázlatos története 2.
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Bogya József és felesége

Fotó: Róth Annie

A fent idézett bibliai részben 3 személy szerepel: a kegyelmet rongyot. Az Úr Jézus pedig, ismerve az õ gondolatát, egy kérdést 
osztó Jézus, a nagyon bûnös asszony és a magát jónak ismerõ fa- tesz fel neki: „Egy hitelezõnek két adósa volt, az egyik adós volt 
rizeus. Az Úr Jézus prédikációját sokfajta nép hallgatta, és minden ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik 
prédikációjánál történt kisebb vagy nagyobb esemény. Azt látjuk, mibõl megadni, mind a kettõnek elengedé. E kettõ közül azért, 
hogy az Úr Jézus szavai itt is mélyen belemarkoltak egyes szívekbe, mondd meg, melyik szereti õt jobban?” Simon helyesen megfejti: 
most különösen az asszonyéba, akire az Úr minden egyes szava „Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el!” (41-43 vers). 
villámként hatott, mert felismerte bûneinek minden kis csíráját, és Az Úr megdicséri helyes válaszáért, de Simon, aki megfejti az Úr 
ez keserves sírásra indította. Ezen az asszonyon beteljesedett Jézus Jézus kérdését, nem érti meg, hogy abban õróla és a házában lévõ 
mondása: „Boldogok, akik sírnak, mert õk megvigasztaltatnak” (Má- nõrõl van szó. Nem ismeri fel, hogy asztalánál ül az, aki minden 
té 5,4). Vajha az Õ kegyelme rajtunk is elvégezhetné ezt a munkát! adósságot elengedhet. Milyen nagy lelki sötétségben van ez a fari-

Amint a 37. versbõl látjuk, ezt a nõt a farizeusok végtelenül bû- zeus, nem ismeri önmagát sem! Azt hitte, hogy közötte és e meg-
nösnek ismerték, s talán még azt sem engedték volna meg, hogy a vetett, bûnös asszony között valami nagy távolság van. Nem veszi 
szolgálóleány ugyanazon kútból merítsen nekik vizet, amelybõl ez a észre, hogy õbenne is ugyanannak a bûnnek a mérge mûködik, s az 
nõ ivott. A farizeus tusakodik is magában a bûnös nõ jelenléte mi- õ megérdemelt jutalma is a kárhozat, hacsak a megbocsátó isteni 
att, és Jézus ezt látva, nyomban felel is neki példázatban, amint az kegyelem hozzá le nem hajol. Nem ismerte Jézust, mikor házába 
idézett versekben olvassuk. E példázat alapján a farizeus szívét hívta, csak prófétának tartotta, sõt a társalgás alatt még ezt a meg-
érintette is valami, de ez az érintés különbözik attól az érintéstõl, tisztelõ véleményt is kész megmásítani. Szegény farizeus, nem is-
ami a nõnél történt. A nõt megalázkodásra, újjászületésre juttatja, a merte fel, hogy bûnös lelkének nagy bírája ül az asztalánál; nem 
farizeust ellenben bírálgatásra készteti (49. v.). Napjainkban is így ismerte fel, hogy a kegyelmet, bûnbocsánatot és békességet hozó 
van: akik szívük mélyéig érzik hatni Isten Igéjét, azok azonnal fel- Megváltó lépett a hajlékába; nem jutott eszébe, hogy ez az asszony, 
adják az óembert, ami által elnyerik bûneik bocsánatát, és békes- aki mások szemében is, de leginkább a magáéban szegény, 
séggel, az Úr Jézussal szívükben, folytatják útjukat. Míg a másik fél érdemtelen bûnös volt, sokkal nagyobb lelki világosságot nyert, 
csak külsõleg, távolról szereti Jézust, szíve távol van Tõle. Az ilyen mint õ, mert az asszony Jézusban megtalálta Megváltóját és 
ember meg is tagadja az Urat, s így az Úr Jézus is válasz nélkül Üdvözítõjét. A szíve nyomban úgy megtelt hálával és szeretettel az 
hagyja esetleges kérdéseit, amint azt Máté 21,27 versében olvassuk. Úr Jézus iránt, hogy könnyekre fakadt, és azokkal mosta az Úr 

Én magam is 31 éves koromig forgolódtam Jézus körül, de soha lábait, s fejének hajával törlé meg azokat.
semmi kijelentést nem kaptam, mert csak bölcselkedtem és fél szívet Kedves lélek! Hallottad-e már Megváltód ajkáról ezen édes 
kínáltam Neki. (1Kor 1,20) hangokat: „Megbocsáttatnak néked a te bûneid! Legyen a te hited 

Ez a farizeus Simon arra gondolt, hogy közelebbrõl meg kell szerint!”? E kedves hangok feletti örömödben sírtál-e már? Tudd 
ismernie az Úr Jézus Krisztust, de azt csak úgy teheti, ha lakomát meg, hogy aki ezeket mondta, ugyanõ fog választást tenni népek és 
készít, és arra meghívja Õt. Gondolatát tett követte, és az Úr Jé- nemzetek között, s csak kétfelé állítja õket. Egyik csoportra fel-
zuson kívül meghívta farizeus barátait is a lakomára. Amint a 39. ragyog Isten örök dicsõségének fénye, a másik csoportra az örök 
versben látjuk, többen közülük arra gondoltak, hogy egyben meg- tûznek vörös lángja. Vajon te melyik csoportban leszel? Az Úr õriz-
bírálják Jézust, vajon valóban próféta-e? Az Úr Jézus megérkezik a zen meg az utóbbitól, és részesítsen
meghívásra. Simon nem volt egészen rosszindulatú, mert a fari- az elõbbiben!
zeusok közül nem sokan hívták meg az Urat vendégül, de minden 
jósága és udvariassága mellett sem fogadta Õt egészen úgy, amint 
akkor szokás volt (44-46 v.). Úgy gondolta, miért tisztelné meg Õt 
lábvízzel, csókkal és kenettel, mikor ez csak egy útonjáró. Elégedjen 
meg azzal, hogy ilyen elõkelõ társaságban, gazdagon megterített 
asztal mellett ülhet. Az asztal körül ülõ társaság bizonyára nagyon 
megfigyelhette Jézus minden mozdulatát, és némelyek talán azt is 
gondolták, hogy Jézus is megfigyeli õket, hogy õk milyen mû-
veltek. Készültek is egy tudományos beszélgetést folytatni 
Vele, de ezt a készülõdést megszakította egy nagy esemény. 
Az Úr Jézus tudta, hogy ebben a hajlékban a társalgás alatt 
nagy jutalmat nyer valaki, de nem a hivatalosok közül 
(Lukács 14,24).

A városbeli bûnös asszony megtudja, hol van Jézus, és 
minden kérelem nélkül bemegy a házba, és leesik Jézus 
lábaihoz, sírva (38. v.). Mikor ezt látja a vendéglátó fari-
zeus, egy gondolata támad: „Ha próféta volna, tudná, ki 
és miféle asszony ez”, és elrúgná a lábától, mint egy 

Három személy
„Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna,

tudná, ki és miféle asszony az, aki õt illeti: hogy bûnös. És felelve Jézus, monda néki:
Simon, van valami mondanivalóm néked. És ez monda: Mester mondjad!” (Lukács 7,36-40)

Bogya József
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megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat. Kiadja a 
Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).

Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán, Lemperger Róbert
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek 
megküldjük költségmentesen, aki azt kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára 

fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216129-00000005
Közlemény: „adomány – Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, amelyet kérésre 
küldünk. A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki, amely 

ebben a hónapban: 1280 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a 
postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a 

terjesztõkön keresztül.

HírekHírek

RövidenRöviden
Február 14-én szombaton a Miskolci 

és a Budapesti Ó utcai gyülekezet 
presbitériuma egésznapos találkozón vett 
részt. A jó légkörû megbeszélésen a gyüle-
kezetek országos helyzetérõl is szó esett. 
Imádkozzunk a további eseményekért!

Ezzel egyidõben a miskolci gyüleke-
zet ifjúsága a Bükkben (Bükkszentke-
reszt) táborozott február 13-15-ig.

Március 28-án Harmatta János „Ér-
tékrendek változása” címmel evangélizá-
ciós elõadást tart az egri gyülekezetben.

Április 10-e 15 óra és 12-e 13 óra kö-
zött (szombattól hétfõig) ismét megren-
dezésre kerül a szokásos húsvéti orszá-
gos konferencia a budapesti, Ó utcai 
gyülekezetben.

Lõrincz Sándor nagyéri testvér életé-
nek 78. évében 2004. február 23-án elköl-
tözött Urához és Megváltójához.

Hasonlóképpen szomorú szívvel vet-
tünk búcsút Varga Gyuláné Pulai Anna 
testvérnõtõl, aki életének 48. évében köl-
tözött Haza. Súlyos betegségében is sok 
hasonló betegnek nyújtott vígaszt és báto-
rítást. Búcsúztatása testvéri körben 2004. 
február 13-án volt.

Martin Baker testvér Angliából feb-
ruár 13-án érkezett Magyarországra. 14-
én Egerben bibliaórán hirdette az Igét. 25-
tõl 29-ig Bódvaszilason evangélizációs al-
kalmakon beszélt. Március 2-án a Dél-
Budai Keresztyén Gyülekezetet látogatja 
meg. Útja szerdán (3.) Gyõrbe, csütörtö-
kön (4.) Biatorbágyra vezet tovább. Ha-
zánkból Pozsonyba utazik március 5-én.

Március végén Wayne Thompson 
testvér a miskolci testvérgyülekezetet láto-
gatja meg, ahol férfiaknak az igehirdetés-
rõl beszél három estén keresztül. 25-én 
este bibliaórára Egerbe látogat.

James Dryden az Eastbourne-i Ma-
rine Hall gyülekezet igehirdetõje április 
közepén Egerbe látogat. Az alkalmak 
pontos rendje még ismeretlen.

David Gooding professzor elõre lát-
hatólag május 22-én, szombaton a Buda-
pesti, Ó utcai gyülekezetben egésznapos, 
országos férfikonferenciát tart.

2003 októberében már bemutatkoztunk fiatalok között végzett munkánkkal, 
most az azóta történtekről szeretnénk egy rövid tájékoztatást adni. 

Ahogy visszatekintünk a KIFI elmúlt egy éves működésére, szívünk megtelik hála-
adással Urunk felé. Csodálatosan megtapasztaltuk programjainkon jelenlétét, őrző 
kegyelmét, áldásait.
Azt is tapasztaljuk, hogy a fiatalok részéről nagy igény van arra, hogy szabad ide-
jüket, szünidejüket hívő társaságban töltsék el, Isten Igéjének közelségében.

Az elmúlt évben, hét programunkon, összesen harmincegy napon volt lehetőség az 
együttlétre. Az érdeklődés folyamatosan növekedett, az idei első kiránduláson közel 
harmincan vettek részt.

Idei második kirándulásunk március 13-15 között lesz: a hosszú hétvégét a Mátrában 
töltjük a Várbükki turistaházban.

A nyári szünetben három hosszabb táborozást szeretnénk megvalósítani, amelyeket 
2003-as év tapasztalatai alapján terveztünk meg.

1. Június negyedik hetében egy hétre sátortáborozást tervezünk, ahol egy csendes 
helyen igazi jó közösséget lehet kialakítani, sok mozgással, játékkal.
2. Július utolsó hetében Erdélybe, a Keleti Kárpátokhoz készülünk. A festői szép-
ségű helyen szeretnénk sokat kirándulni, miközben Isten Igéje körül feltöltekezünk.
3. Augusztusban szintén egy hétre kenutúrát szervezünk a Bodrogon (aug. 7-17.).

Ősszel, az iskolai szünethez igazodva tervezzük utolsó programunkat.

Ezeket a terveinket szeretnénk Isten előtt állva, az Ő bölcsességét és vezetését kérve 
lebonyolítani.
Kérjük a testvéreink támogatását, segítségét, hogy ezt a munkát tudjuk Urunk dicső-
ségére, és a fiatalok épülésére végezni.

Fő célunk a gyülekezetekben felnövekvő fiatalok megerősítése az Úr és a gyü-
lekezet iránti elkötelezettségben, ezért számítunk minden testvérünk és min-
den gyülekezet együttműködésére. A továbbiakban is kérjük az építő szán-dékú 
észrevételeket.

Szeretnénk, ha ez a lehetőség minden fiatal számára ismertté lenne, és mindenki, aki 
szeretne az Istennel való kapcsolatában a szünetek alatt is megerősödni, hívő fiata-
lokkal együtt lenni, el tudna jönni ezekre a programjainkra.

A kapcsolattartást e-mail-es levelező lista is segíti, melyre a jelentkezést a lenti címen 
lehet kérni.

Programjaink nyitottak, várjuk a fiatalok
érdeklődését, és részvételét.

A KIFI nevében:

       Boldizsár Attila

 K I F I
Keresztyén
Fiatalok
Társasága

Kapcsolatfelvétel: Boldizsár Attila
2614 Penc, Mikszáth út 46.
telefon: 27/374-908, fax: 27/374-883
mobil:06-30/4979-704
E-mail: info@kifi.hu Internet: kifi.hu


