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Máté 25,21

Teljes öröm
a börtönben II.

7. oldal

Vác, 2005. február
6. oldal

Elvesztett áldás
2. oldal

Akhája
3. oldal

Élõ Reménység
4. oldal

ó az Isten – hirdeti Boros Lajos a váci büntetésvégrehajtási inté-Jzetbõl. Szabadságban élni a falak mögött öröm, még ha sok is a ne-
hézség. Isten hatalmas kegyelme és ereje, hogy egy fogvatartottakból 
álló gyülekezet létezhet az elzártságban lévõk között, és nemcsak hely-
ben jöhetnek össze, hanem más börtönökben is képviselhetik az evan-
géliumot hirdetve ezzel Isten kegyelmét és szeretetét.

emrég egy nem hívõ barátunk tette fel a kérdést, hogy beszél-Nhetünk-e egyáltalán logikáról, ha hitrõl, „vallásról” van szó. Bi-
zony, földi szemmel nézve, vannak dolgok, amelyek a nem logikus 
kategóriába esnek, de ha a hit szemével, Isten szemszögébõl né-
zünk, felfedezhetünk egy egész másfajta, csodálatos logikát. Ezt 

igazolja Müller György adakozásról szóló cikke is, amely fontos is-
teni igazságokra és arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi gon-
dolkodásmód tévútra visz.

sten Igéjének helyes ismeretéhez és megértéséhez hozzájárul az is, ha Imegismerjük a helyszíneket, amikrõl olvashatunk, így megláthatjuk 
azokat az összefüggéseket is, amelyek egyébként rejtve maradhatnak. Ezt 
a felfedezést szolgálja az Akhájáról szóló rövid tanulmány, amely bete-
kintést enged Pál apostol utazásainak helyszíneibe, fölelevenítve az Apos-
tolok Cselekedeteiben leírt eseményeit és a páli leveleket is. A cikk forrá-
sául szolgáló könyv egyébként bátran ajánlható minden bibliatanulmá-
nyozó számára.

ál apostol arra kéri a fillippiben élõ hívõket, hogy tel-Pjesítsék be az õ örömét. Valami hiányzott ahhoz, hogy 
Pál öröme teljes legyen, de vajon hogyan teljesíthetnék be a 
távoli Fillippiben élõk a római börtönben fogvatartott 
apostol örömét? Mi, ma élõ hívõk sokat tanulhatunk a leírt 
tanácsokból. Tanulásunk nem pusztán öncélú, felelõsség-
gel is tartozunk azok megtételéért, amik az Úr nevét dicsõ-
ítik.

 Jézus Krisztusban való hitbõl származó élõ reménység vala-Amennyiünk számára nagy érték. Talán még nagyobb jelentõ-
séggel bír azok életében, akiknek e világon nincs semmi reményük, 
mert alkohol, börtön, intézet jelenti a hátteret. Eljuttatni hozzá-
juk az örömüzenetet egy fontos lépés, de ha valakinek nem „csak” 
szellemi értelemben van szüksége új életre, hanem fizikailag is, 

akkor ennek megfelelõ segítségre is szüksége van. Hála az Úrnak a 
Dunakeszin mûködõ Élõ Reménység Alapítványért, ahol ezt a 

munkát már 15 éve végzik kitartóan és hûségesen!
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A
Eredetileg ez Görögország legdélibb sávjának volt a neve, de az újszövetségi idõkben az egész Dél-

Görögország Akhája néven volt ismeretes, míg az északi részt Macedóniának hívták. A két név 
gyakran együtt fordul elõ (Csel 19,21; Róm 15,26; 1Tesz 1,8). Korintus volt a fõvárosa, de Kenkrea és 

Athén is Akhájában volt. Amikor Pál Korintusban járt (Csel 18,1-8), Akhája a római prokonzul alá tartozott 
és Gallió volt a „megbízott”, vagyis a prokonzul (12. vers).

Olyan, mint „akhájai gyülekezet” nem létezett, mert az Újszövetségben bármelyik gyülekezetet csak annak a városnak a nevével jelölték 
meg, amelyben a hívõk az Úr nevében összejöttek. Voltak a tartománynak „gyülekezetei”, mint például „Galácia gyülekezetei” (1Kor 16,1), 
de a különbözõ városokban lévõ helyi gyülekezetek soha nem csoportosultak olymódon, hogy egy körzetnek vagy országnak a gyülekezetét 
hozzák létre. A további részletekrõl még lesz szó Athén, Kenkrea, Korintus esetében.

Pál második missziós útján Béreából utazott Athénbe (Csel 17,15), ahol az idõ nagy részét a zsinagógában és a piacon folytatott 
vitatkozással töltötte (17. vers). A kevés megtért úgy van megnevezve, mint „bizonyos emberek”, akik hittek, akik közé tartozott Dienes, egy 
Damaris nevû asszonnyal együtt, „és mások õvelük” (34. vers). Bár nincs megemlítve, úgy gondoljuk, hogy ezek a megtértek Athénben 
hoztak létre egy helyi gyülekezetet. Stefanásról írja a Szentírás, hogy „Akhája zsengéje” (1Kor 16,15), bár rendszerint úgy vélik, hogy 
amikor Pál „Akháját” ír, akkor Korintust, a fõvárost érti, nem pedig Athént, ahol az elsõ megtérteket nyerte az Úrnak. A Róma 16,5-ben lévõ 
hivatkozást, ahol Epenétus úgy van megemlítve, mint „Akhája zsengéje a Krisztusban”, a legjobb görög szövegek szerint így kellene 
módosítani: „Ázsia zsengéje”.

Amikor Pál második missziós útja során Korintusba érkezett, úgy találta, hogy a tesszalonikaiak bizonyságtétele már mintegy 200 
mérföldre északra megelõzte õt (1Tesz 1,7-8). Példájuk nyomán az Úr szava kizendült „minden helyen”. Pál nem korlátozta szolgálatát 
csak Korintusra, hanem Kenkreában is alapított egy gyülekezetet, amely Korintus kikötõje volt kilenc mérföldnyire keletre (Róm 16,1).

Tartózkodásának vége felé Pált „Gallió... Akhája tiszttartója” elé vitték (Csel 18,12), majd utána az apostol Priscillával és Akvilával 
elhajózott Kenkreából (18. vers). Késõbb, Pál harmadik útja elõtt, Apollós tanította Efézusban „az Istennek útját nyilvánvalóbban” (26. 
vers). Azután „Akhájába akart átmenni” (27. vers), éspedig Korintusba (19. vers). Akvila és Priscilla írt a gyülekezetnek, hogy fogadják be 
õt. Ez jó példája az ajánlólevél alkalmazásának. Apollós ezután Akhájában folytatott szolgáló és evangelizációs tevékenységet (18,27-28).

A harmadik út végén Pál meg akarta látogatni Akháját (Csel 19,21), miután megírta Korintusba a Korintusi elsõ levelet. Elõször 
azonban Macedónián akart áthaladni (1Kor 16,5). A látogatás elõtt azután megírta a második Korintusi levelet, amelyet nemcsak a 
korintusi gyülekezetnek címzett, hanem „mindama szenteknek, akik egész Akhájában vannak” (2Kor 1,1). Dicsérte a macedóniaiaknak az 
Akhájában lévõ hívõk készségét arra, hogy nagy összeget gyûjtsenek a Jeruzsálemben élõ szegény szenteknek (9,1-4). Ugyanakkor a 
rómaiaknak ezt írta: „tetszett... Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak” (Róm 15,26). 
Ugyanakkor azzal is dicsekedett, hogy nem Akhájából látták el õt anyagiakkal ez alatt az elsõ látogatás alatt, ezt csak a macedóniaiak tették 
(2Kor 11,9-10).

Végül Pál megérkezett „Görögországba” (Csel 20,2), éspedig Akhájába, pontosabban Korintusba, három hónapig maradva ott, amíg 
üldözés nem kezdõdött. Különbözõ állomásokon keresztül visszatért Jeruzsálembe, és magával vitte az összegyûjtött pénzt. Ezzel 
fejezõdik be a Szentírás feljegyzése Pálnak Korintussal és Akhájával való kapcsolatáról, bár némelyek feltételezik, hogy a Titusnak szóló 
levelet Korintusból írta, amikor kiszabadult elsõ római fogságából. Késõbb õ említi meg, hogy „Erástus Korintusban maradt” (2Tim 4,20).

Részlet John Heading: Az újszövetségi gyülekezetek lexikona c. könyvbõl.

Akhája
Akhája

Korintus
Athén

Kenkrea

ár sok éve álltam az Úr szol- keresztyének „kincset a mennyben”, nem 
gálatában. Ezidõben, de külö- pedig a földön igyekeztek gyûjteni.Mnösen az utolsó 40 év alatt Ha sohasem kellett adnunk, hogy az 

több ezer hívõt ismertem meg, akik közül Úrtól újra kapjunk, ez azért van, mert he-
több százat személyesen is ismerek, visel- lyes indítékból adunk. A következõ állítás 
kedésüket is beleértve. Továbbá sokan világossá teszi ezt:
kérték ki tanácsomat személyes problé-

„Tiszteld az Urat a te vagyonodból, 
máikra. Hogy mit tanultam meg ezekbõl, 

a te egész jövedelmed zsengéjébõl. 
a következõ:

Eképpen megtelnek a te csûreid bõ-
„Van olyan, aki bõven adakozik, és séggel és musttal áradnak el sajtóid 

annál inkább gazdagodik; és van, aki vályúi.” (Péld 3,9-10)
megtartóztatja a járandóságot, de 

„Adjatok, néktek is adatik; jó mér-
ugyan szûkölködik. A mással jótevõ 

téket, megnyomottat és megrázot-
ember gyarapodik, és aki mást 

tat, színig teltet adnak az em-
felüdít, maga is felüdül.” 

berek a ti öletekbe. Mert az-
(Péld 11,24-25)

zal a mértékkel mérnek 
Számos példát láttam ar- nektek, amellyel ti mér-

ra, amikor Isten gyermekei tek.” (Lk 6,38)
adakoztak és bõségesen 

„Kölcsön ad az Úr-
többet kaptak. Azonban 

nak, aki kegyelmes a 
sokkal gyakrabban láttam 

szegényhez; és az õ jó-
azt, hogy többet tartottak 

téteményét megfizeti 
meg, mint kellett volna, és 

néki.” (Péld 19,17)
mégis szûkölködtek. 

Figyeljük meg itt ezt a Jézus Krisztus drága 
kifejezést: „többet mint kel- vérén megváltva már nem a 
lett volna”. Nem így szól: magadé vagy, hanem te és 
„mindent megspóroltunk”, mindened, amid van, az Úré. 
hanem helyesen: „többet, mint Te csak sáfára, nem pedig tulaj-
kellett volna”. Ez azt jelenti, hogy donosa vagy annak, ami rádbíza-
bár ad, ez mégis oly csekély ahhoz képest, tott.
amit adhatna, vagy adnia kellene, hogy Hûséges sáfár vagy? Úgy használod a 
végül szükségbe jut. Mivel elõrébb szeret- pénzed, hogy öröm tölt el, amikor életed 
tek volna jutni, és csak önmagukért éltek, végén lehajtod fejedet halálos ágyadban?
többet spóroltak, mint amennyi szüksé- Isten szeretetének tudata és élvezése 
ges volt, és ez csak arra volt jó, hogy sze- õrizzen meg téged a gonosztól, és tegyen 
gényen tartsa õket. egy olyan dicsõség örökösévé, aki öröm-

Hanyag adósok, váratlan és tisztázat- mel és jókedvvel tesz le mindent Jézus lá-
lan veszteségek, nagy szükségek a család- baihoz.
ban stb. elvitték a pénzt, amit maguk szá- Krisztus ítélõszékénél, ahol sáfársá-
mára kívántak megtartani Isten akaratá- gunkért igazságos ítéletben lesz részünk, 
val ellentétben. a következõ szavakat halljuk majd:

Másik oldalról azonban ismerek sok 
„Jól vagyon jó és hû szolgám, keve-

olyan keresztyént, akik miután a kezdeti 
sen voltál hû, sokra bízlak ezután, 

10 %-ot megadták, 15, 20 vagy akár 25%-
menj be a te Uradnak örömébe.” (Mt  

ra is felmentek, és néhány olyan esetrõl is 
25,21)tudok, amelyben az összes jövedelmének 

60 illetve 75%-át is odaadta, mivel ezek a 

Müller György

Áldás, amit sokan elveszítenek
A bristoli árvák atyjának tapasztalatából
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MÜLLER GYÖRGY
Rendle Short

MÜLLER GYÖRGY NAPLÓJÁBÓL
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

A hit misztérium: 
titok, rejtelem, ta-
lány (1Tim3,9). 
Kevesen jutnak 
el a megfejtés-
h e z .  M ü l l e r  
György (1805-
1898) eljutott, 
pedig fiatal ko-
rában a lejtõre 
sodródott.

Csalt, sikkasz-
tott, sõt börtönbe is került. Egy 
bibliaórán szólt hozzá Isten, és õ átadta az 
életét neki. Élete mindennél hangosabban 
hirdeti, hogy Isten imádságot meghallgató, 
szeretõ mennyei Édesatyánk. Minden 
munkájában egyedül Istentõl kért és várt 
mindent. Bristoli árvaházaiban napról 
napra kétezer árváról gondoskodott anél-
kül, hogy egyszer is adakozásra szólította 
volna fel hallgatóit. Senki a világon nem 
mondhatta, hogy kért volna tõle. Adóssá-
got soha nem csinált. Isten sohasem hagyta 
cserben. Fillérekért éppúgy magasztalta 
Urát, mint amikor százezreket kapott. 
1836-tól 1889-ig több mint tízezer árvát ne-
velt fel, 150 misszionáriust tartott el, több 
mint kétmillió Bibliát és különféle evan-
géliumi iratot osztott szét. 70 éves volt, 
amikor utazni kezdett. 42 országot láto-
gatott meg, és több ezer alkalommal tett 
bizonyságot Isten hûségérõl.

Az életérõl szóló könyv többszörös kia-
dást ért meg Magyarországon is. Már 
80.000 példányban került kinyomtatásra ez 
a lebilincselõ élettörténet. Kapható az 
Evangéliumi Kiadónál (Bp., Ó utca 16.).

John Heading

John Heading

AZ  ÚJSZÖVETSÉGI  GYÜLEKEZETEK  LEXIKONA
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

Az olyan lexikonok, amelyek részleteket szolgáltatnak helyekrõl, emberekrõl, csodálatos dolgok-
ról és példázatokról, hajlamosak arra, hogy terjedelmesek legyenek a részletek gazdagsága miatt. 
Az újszövetségi gyülekezetek lexikonának azonban kisebbnek kell lennie a név szerint említett 
gyülekezetek korlátozott száma miatt. A lexikonba belekerült minden egyes nagy, és kis helyen 
élõ gyülekezet, nyomon követve bizonyos esetekben olyan gyülekezetek létezését is, amelyeknek 
helye sincs egyértelmûen megállapítva. A szerzõ megkísérelt kisebb történetet kerekíteni min-
den gyülekezet köré, teljességgel a Szentírásra támaszkodva, olyan történelmi és szellemi té-
nyekkel, amelyeket az újszövetségi feljegyzésekben láthatunk, és olyan célból rendezték el, hogy 
pontosan bemutassák, hogyan keletkezett és fejlõdött a gyülekezet az Úr szolgálatában. A 
könyv tehát nem elmélet, hanem utazások, élet, szolgálat és gyakorlat az újszövetségi idõkben.

... készítsétek elõ a ti elõre megígért adományotokat ... Ki-ki amint eltökélte szívében, nem 
szomorúságból vagy kényszerûségbõl, mert a jókedvû adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7)
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A harmadik út végén Pál meg akarta látogatni Akháját (Csel 19,21), miután megírta Korintusba a Korintusi elsõ levelet. Elõször 
azonban Macedónián akart áthaladni (1Kor 16,5). A látogatás elõtt azután megírta a második Korintusi levelet, amelyet nemcsak a 
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üldözés nem kezdõdött. Különbözõ állomásokon keresztül visszatért Jeruzsálembe, és magával vitte az összegyûjtött pénzt. Ezzel 
fejezõdik be a Szentírás feljegyzése Pálnak Korintussal és Akhájával való kapcsolatáról, bár némelyek feltételezik, hogy a Titusnak szóló 
levelet Korintusból írta, amikor kiszabadult elsõ római fogságából. Késõbb õ említi meg, hogy „Erástus Korintusban maradt” (2Tim 4,20).

Részlet John Heading: Az újszövetségi gyülekezetek lexikona c. könyvbõl.

Akhája
Akhája

Korintus
Athén

Kenkrea

ár sok éve álltam az Úr szol- keresztyének „kincset a mennyben”, nem 
gálatában. Ezidõben, de külö- pedig a földön igyekeztek gyûjteni.Mnösen az utolsó 40 év alatt Ha sohasem kellett adnunk, hogy az 

több ezer hívõt ismertem meg, akik közül Úrtól újra kapjunk, ez azért van, mert he-
több százat személyesen is ismerek, visel- lyes indítékból adunk. A következõ állítás 
kedésüket is beleértve. Továbbá sokan világossá teszi ezt:
kérték ki tanácsomat személyes problé-

„Tiszteld az Urat a te vagyonodból, 
máikra. Hogy mit tanultam meg ezekbõl, 

a te egész jövedelmed zsengéjébõl. 
a következõ:

Eképpen megtelnek a te csûreid bõ-
„Van olyan, aki bõven adakozik, és séggel és musttal áradnak el sajtóid 

annál inkább gazdagodik; és van, aki vályúi.” (Péld 3,9-10)
megtartóztatja a járandóságot, de 

„Adjatok, néktek is adatik; jó mér-
ugyan szûkölködik. A mással jótevõ 

téket, megnyomottat és megrázot-
ember gyarapodik, és aki mást 

tat, színig teltet adnak az em-
felüdít, maga is felüdül.” 

berek a ti öletekbe. Mert az-
(Péld 11,24-25)

zal a mértékkel mérnek 
Számos példát láttam ar- nektek, amellyel ti mér-

ra, amikor Isten gyermekei tek.” (Lk 6,38)
adakoztak és bõségesen 

„Kölcsön ad az Úr-
többet kaptak. Azonban 

nak, aki kegyelmes a 
sokkal gyakrabban láttam 

szegényhez; és az õ jó-
azt, hogy többet tartottak 

téteményét megfizeti 
meg, mint kellett volna, és 

néki.” (Péld 19,17)
mégis szûkölködtek. 

Figyeljük meg itt ezt a Jézus Krisztus drága 
kifejezést: „többet mint kel- vérén megváltva már nem a 
lett volna”. Nem így szól: magadé vagy, hanem te és 
„mindent megspóroltunk”, mindened, amid van, az Úré. 
hanem helyesen: „többet, mint Te csak sáfára, nem pedig tulaj-
kellett volna”. Ez azt jelenti, hogy donosa vagy annak, ami rádbíza-
bár ad, ez mégis oly csekély ahhoz képest, tott.
amit adhatna, vagy adnia kellene, hogy Hûséges sáfár vagy? Úgy használod a 
végül szükségbe jut. Mivel elõrébb szeret- pénzed, hogy öröm tölt el, amikor életed 
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Hanyag adósok, váratlan és tisztázat- mel és jókedvvel tesz le mindent Jézus lá-
lan veszteségek, nagy szükségek a család- baihoz.
ban stb. elvitték a pénzt, amit maguk szá- Krisztus ítélõszékénél, ahol sáfársá-
mára kívántak megtartani Isten akaratá- gunkért igazságos ítéletben lesz részünk, 
val ellentétben. a következõ szavakat halljuk majd:

Másik oldalról azonban ismerek sok 
„Jól vagyon jó és hû szolgám, keve-

olyan keresztyént, akik miután a kezdeti 
sen voltál hû, sokra bízlak ezután, 

10 %-ot megadták, 15, 20 vagy akár 25%-
menj be a te Uradnak örömébe.” (Mt  

ra is felmentek, és néhány olyan esetrõl is 
25,21)tudok, amelyben az összes jövedelmének 

60 illetve 75%-át is odaadta, mivel ezek a 

Müller György

Áldás, amit sokan elveszítenek
A bristoli árvák atyjának tapasztalatából
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Rendle Short

MÜLLER GYÖRGY NAPLÓJÁBÓL
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

A hit misztérium: 
titok, rejtelem, ta-
lány (1Tim3,9). 
Kevesen jutnak 
el a megfejtés-
h e z .  M ü l l e r  
György (1805-
1898) eljutott, 
pedig fiatal ko-
rában a lejtõre 
sodródott.

Csalt, sikkasz-
tott, sõt börtönbe is került. Egy 
bibliaórán szólt hozzá Isten, és õ átadta az 
életét neki. Élete mindennél hangosabban 
hirdeti, hogy Isten imádságot meghallgató, 
szeretõ mennyei Édesatyánk. Minden 
munkájában egyedül Istentõl kért és várt 
mindent. Bristoli árvaházaiban napról 
napra kétezer árváról gondoskodott anél-
kül, hogy egyszer is adakozásra szólította 
volna fel hallgatóit. Senki a világon nem 
mondhatta, hogy kért volna tõle. Adóssá-
got soha nem csinált. Isten sohasem hagyta 
cserben. Fillérekért éppúgy magasztalta 
Urát, mint amikor százezreket kapott. 
1836-tól 1889-ig több mint tízezer árvát ne-
velt fel, 150 misszionáriust tartott el, több 
mint kétmillió Bibliát és különféle evan-
géliumi iratot osztott szét. 70 éves volt, 
amikor utazni kezdett. 42 országot láto-
gatott meg, és több ezer alkalommal tett 
bizonyságot Isten hûségérõl.

Az életérõl szóló könyv többszörös kia-
dást ért meg Magyarországon is. Már 
80.000 példányban került kinyomtatásra ez 
a lebilincselõ élettörténet. Kapható az 
Evangéliumi Kiadónál (Bp., Ó utca 16.).

John Heading

John Heading

AZ  ÚJSZÖVETSÉGI  GYÜLEKEZETEK  LEXIKONA
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

Az olyan lexikonok, amelyek részleteket szolgáltatnak helyekrõl, emberekrõl, csodálatos dolgok-
ról és példázatokról, hajlamosak arra, hogy terjedelmesek legyenek a részletek gazdagsága miatt. 
Az újszövetségi gyülekezetek lexikonának azonban kisebbnek kell lennie a név szerint említett 
gyülekezetek korlátozott száma miatt. A lexikonba belekerült minden egyes nagy, és kis helyen 
élõ gyülekezet, nyomon követve bizonyos esetekben olyan gyülekezetek létezését is, amelyeknek 
helye sincs egyértelmûen megállapítva. A szerzõ megkísérelt kisebb történetet kerekíteni min-
den gyülekezet köré, teljességgel a Szentírásra támaszkodva, olyan történelmi és szellemi té-
nyekkel, amelyeket az újszövetségi feljegyzésekben láthatunk, és olyan célból rendezték el, hogy 
pontosan bemutassák, hogyan keletkezett és fejlõdött a gyülekezet az Úr szolgálatában. A 
könyv tehát nem elmélet, hanem utazások, élet, szolgálat és gyakorlat az újszövetségi idõkben.

... készítsétek elõ a ti elõre megígért adományotokat ... Ki-ki amint eltökélte szívében, nem 
szomorúságból vagy kényszerûségbõl, mert a jókedvû adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7)
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   „Nem keresem az okát, miért ittam. Senki sem kötelezett 

rá. A több évtizedes ivászat elnyerte méltó titulusát:

kõkemény alkoholista lettem. Kocsmából ki, kórházba be. 

Soha nem tagadtam, hogy van Isten, de nem tagadtam meg 

az alkoholt sem. Pusztán Isten kegyelme, hogy élek.

   1997. szeptember végén ebédosztás volt a kórteremben. Én 

már zárójelentéssel, összecsomagolva vártam az ágyon ülve, 

mikor a szociális nõvér közölte velem: nincs hova mennem, 

mert kitettek az albérletbõl, feleségem elköltözött. Az õ 

tanácsára kerestem fel az „ÉRA”-t. Végre olyan orvos 

kezébe kerültem itt Dunakeszin, aki nem mondta rám, hogy 

gyógyíthatatlan vagyok. Jézus Krisztus lett az orvosom!

    Természetesen a folyamat nem volt zökkenõmentes, de 

boldogan mondhatom el, hogy két éve nem iszom. Családi 

kapcsolatom rendezõdött, és újra feleségemmel élek albérlet-

ben Vácon. Elejétõl fogva a kertészet dolgozója vagyok. 

    Istennek hálát adok a szabadításért és köszönöm, hogy 

olyan házat alapított, ahol ÉLÕ REMÉNYSÉGET 

kaptam! Itt találtunk a feleségemmel szeretõ gyülekezetet, itt 

értettem meg a János 4,13-16  igeverseket.

    Missziós alkalmakkor a börtönben is bizonyságot teszek 

errõl. Áldom az Urat, hogy már földi életemben helyet 

készített számomra itt is.

Kalamár László”
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testvéreket. Isten eligazítása nélkül 
könnyen eltévednénk ebben a 
zûrzavaros világban. Nemcsak a 
velünk élõknek, hanem mi 
magunknak is fontos erõforrás az 
Ige, a közösség gyakorlása. 
Itt a képen is a Gyülekezet 
táborozásán készült fotót látjuk, 
amikor Kazincbarcikán együtt 
töltöttünk egy hetet.

Serdülõ korba léptünk

Isten kegyelmébõl 15 évvel ezelõtt 
nyílt meg annak a lehetõsége, hogy 
mi, „civilek” hivatalosan is segít-
hessünk a társadalom perifériájára 
szorultaknak, különféle szenvedé-
lyekkel küszködõknek, a börtönben 
fogvatartottaknak és az onnan 
szabadulóknak. 

1990 januárjában az elsõk között 
hoztuk létre az Élõ Reménység Ala-
pítványt azzal a céllal, hogy a Biblia 

Élõ Reménység Alapítvány
A Kezdet Lakóközösség-Családa kérdéssel: „Hol lakjunk, mit együnk?” 

Néhány család rövidebb-hosszabb idõre 1988 karácsony estéjét olyan 
Egy keresztyén család együtt él befogadta õket. 1990 januárjában magán-fiatalokkal töltöttük együtt, aki-

néhány segítõ munkatárssal és né-személyek létrehoztuk az ÉLÕ RE-ket az ünnep ellenére az utcán és az alul-
hány – maximum 12 – segítségre MÉNYSÉG ALAPÍTVÁNY-t. 1992 má-járókban találtunk. Gyorsan kirajzolódott 
szoruló fiatallal. Így tanulhatják jusában – az elsõ lakóközösség számára – a kép: börtönmúlt, alkoholprobléma, inté-

Alapítványunk megvásárolt egy félkész meg leginkább a helyes életvitelt – zeti neveltetés. Sok fiatal reménység, cél 
házat, és átalakítottuk igényeink szerint.nélkül. Rögtön szemben találtuk magunk szeretetközösségben: családban.

Börtönlátogatás

A Magyar Evangéliumi Börtönmisszióval együttmûködve jelenleg a baracskai börtönbe járunk rendszeresen. Az 
érdeklõdõk közül többen türelmetlenül várják az alkalmakat, hogy beszélgessünk velük. Ha valaki úgy dönt, hogy új 
életet kezd, készek vagyunk ebben segíteni.

amelyekbõl sokat tanultunk. Az adódó Jó, hogy minden alkalmat Isten Igéjével Munkarehabilitáció
szünetet a munkák elõkészítésére és imádsággal fejezhetünk be.
fordítjuk, tanulva az eddigi Asztalosmûhelyünkben és kertésze-
tapasztalatokból. A kertészet mûködése tünkben tanuljuk meg, hogyan kell ma Családgondozás
során sokszor éreztük Isten helytállni a munkában. Saját otthonunk 

Napjainkban egyre nõ a széthullott gondoskodását, segítõ kezét. Így tesszük szépítését  is magunk végezzük. 
családok száma. Az onnan kikerülõ az idén is a szilárd Kézbe a kertészetet, 

A kertészet idén is folytatja az elkezdett fiatalok nem egyszer túl hamar válnak a néhány biztosnak látszó megrendelést 
irányvonalat a kertépítés és szülõvé, s ez számtalan problémát vet tavaszra. Tudjuk Õ az, aki elegendõ 
kertfenntartás területén. Tavaly már fel. A segítséget kérõket nemcsak munkát ad nekünk ebben az évben is. 
több kertet építettünk önállóan, tanáccsal, hanem gyakorlati módon is Ezzel a bizalommal várjuk a meleg 

segítjük: csecsemõgondozás, 
gyermeknevelési problémák, házassági 
tanácsadás, háztartási ismeretek, 
hivatalos ügyintézés, amelyben a 
gyülekezet tagjai is segítenek..

Gyülekezet

Saját életünkben személyesen 
tapasztaltuk meg Isten szeretetét, s 
amit Tõle kaptunk, azt szeretnénk 

napsütést. Örömmel vesszük továbbadni. Munkánk bázisa a 
testvéreink, barátaink valamint az dunakeszi Keresztyén 
ismerõsök megrendeléseit is. Testvérgyülekezet. Az alkalmaink, a 

bibliaóra és az istentisztelet is az 
Szabadidõ alapítvány házában vannak, így a 

fontos ÖRÖMHÍR eljut a keresõk és Lehetõségek: kirándulások, különbözõ 
zárózottabbak fülébe is. Igyekszünk sportprogramok, zene, énektanulás, 
szervesen beilleszkedni a helyi táborozás, a továbbtanulást segítõ 
gyülekezet életébe, hiszen sokszor szemináriumok. Szombat esti focikon 

egyre több fiatal vesz részt a városból. õk jelentik az új barátokat, 

Él
õ 

Re
m

én
ys

ég
 A

la
pí

tv
án

y
21

20
 D

un
ak

es
zi,

 A
lsó

gö
di

 ú
t 1

6/
a.

E-
m

ai
l: 

re
m

en
y@

vn
et

.h
u

tanítása alapján felkaroljuk a rászo-
rulókat, és komplex támogatást 
nyújtsunk a devianciába jutottak-
nak.

2005. május 21.
szombat

Az Élõ Reménység Alapítvány
ünnepi megemlékezése

VersVers

M i é r t  v a n ?

Mi ér t  va n  U ra m

ha megbocsátottad bûneim

ha fény páztázza is utan

mégis hullnak könnyeim?

Miért  van  At yám

ha bár fogod kezemet

a semmim is odaadnám

csak töltsd be lelkemet.

Miér t  van  Jézusom

ha nézek  f e l f e l é

el jövõ országod tudom,

leborulok lábaid elé.

Miért van Krisztusom

a szere tõ  a lázat

Te váltottál meg tudom

és Rád vertek százat.

Miér t  van  I s tenem

hogy gúzsom nem ereszt,

ha imára kulcsolom kezem

ott áll a fényben a kereszt.

T u d o m :

-Tudom a  G o l go tán

hétszer  szó l tá l

Szent  véred  árán

engem megváltottál.

K a l a m á r  Lá s z l ó

Szabó József (Dunakeszi)

Képek a börtönlátogatásokról
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tapasztalatokból. A kertészet mûködése tünkben tanuljuk meg, hogyan kell ma Családgondozás
során sokszor éreztük Isten helytállni a munkában. Saját otthonunk 

Napjainkban egyre nõ a széthullott gondoskodását, segítõ kezét. Így tesszük szépítését  is magunk végezzük. 
családok száma. Az onnan kikerülõ az idén is a szilárd Kézbe a kertészetet, 

A kertészet idén is folytatja az elkezdett fiatalok nem egyszer túl hamar válnak a néhány biztosnak látszó megrendelést 
irányvonalat a kertépítés és szülõvé, s ez számtalan problémát vet tavaszra. Tudjuk Õ az, aki elegendõ 
kertfenntartás területén. Tavaly már fel. A segítséget kérõket nemcsak munkát ad nekünk ebben az évben is. 
több kertet építettünk önállóan, tanáccsal, hanem gyakorlati módon is Ezzel a bizalommal várjuk a meleg 

segítjük: csecsemõgondozás, 
gyermeknevelési problémák, házassági 
tanácsadás, háztartási ismeretek, 
hivatalos ügyintézés, amelyben a 
gyülekezet tagjai is segítenek..

Gyülekezet

Saját életünkben személyesen 
tapasztaltuk meg Isten szeretetét, s 
amit Tõle kaptunk, azt szeretnénk 

napsütést. Örömmel vesszük továbbadni. Munkánk bázisa a 
testvéreink, barátaink valamint az dunakeszi Keresztyén 
ismerõsök megrendeléseit is. Testvérgyülekezet. Az alkalmaink, a 

bibliaóra és az istentisztelet is az 
Szabadidõ alapítvány házában vannak, így a 

fontos ÖRÖMHÍR eljut a keresõk és Lehetõségek: kirándulások, különbözõ 
zárózottabbak fülébe is. Igyekszünk sportprogramok, zene, énektanulás, 
szervesen beilleszkedni a helyi táborozás, a továbbtanulást segítõ 
gyülekezet életébe, hiszen sokszor szemináriumok. Szombat esti focikon 

egyre több fiatal vesz részt a városból. õk jelentik az új barátokat, 
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tanítása alapján felkaroljuk a rászo-
rulókat, és komplex támogatást 
nyújtsunk a devianciába jutottak-
nak.

2005. május 21.
szombat

Az Élõ Reménység Alapítvány
ünnepi megemlékezése

VersVers

M i é r t  v a n ?

Mi é r t  va n  U ra m

ha megbocsátottad bûneim

ha fény páztázza is utan

mégis hullnak könnyeim?

Miért  van  At yám

ha bár fogod kezemet

a semmim is odaadnám

csak töltsd be lelkemet.

Miér t  van  Jézusom

ha nézek  f e l f e l é

el jövõ országod tudom,

leborulok lábaid elé.

Miért van Krisztusom

a szere tõ  a lázat

Te váltottál meg tudom

és Rád vertek százat.

Miér t  van  I s tenem

hogy gúzsom nem ereszt,

ha imára kulcsolom kezem

ott áll a fényben a kereszt.

T u d o m :

-Tudom a  G o l go tán

hétszer  szó l tá l

Szent  véred  árán

engem megváltottál.

K a l a m á r  Lá s z l ó

Szabó József (Dunakeszi)

Képek a börtönlátogatásokról
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Kedves Testvérek!

A rácsok mögött nem mindig bonyodalommentesek az is-
tentiszteleti alkalmak. Hetente egyszer kihirdetik az istentisz-
teletet, és összegyûjtik az elítélteket, akik igénylik. Nem mindenki 
azért jön, mert érdekli, hanem van egy sereg más oka, pl. rokonok, 
ismerõsök ott találkoznak, mert máshol nem tudnak, mivel a bör-
tön szárnyai el vannak különítve egymástól, de ezek az elkülö-
nítések feloldódnak az istentiszteleten. Néha zsibvásárra jobban 
hasonlított, mint istentiszteletre. Így volt ez 1995-ben is.

Tudtam, hogy a hit hallásból van, és bármiért is jönnek az 
emberek, ha hallják az evangéliumot, van rá esélyük, hogy 
megtérjenek. Mégis sokszor háborgott a lelkem, és vágyódtam olyan 
közösség után, ahol nyugodt körülmények között lehetek 
közösségben azokkal az emberekkel, akik szeretnék Istent jobban 
megismerni.

1995 októberében a börtön kultúrnevelõjét arra kértem: engedje 
meg, hogy hetente legalább egy alkalommal összejöjjünk, akik 
imádkozni, Bibliát olvasni akarnak nyugodt körülmények között. 
Meglepetésemre azonnal engedélyt adott. Azt hallottam vissza, 
hogy hadd jöjjenek, úgyis felbomlik ez a közösség 1-2 hónapon 
belül. Hatan voltunk az elsõ bibliaköri alkalmon.

Azóta több mint 9 év telt el, és ma nem ritka, hogy 50-60 testvér 
jön össze, szombat-vasárnap de. 9-tõl fél 12-ig: Istent dicsérni, 
bizonyságot tenni, Igét hallgatni és imádkozni.

Tavaly ajtót nyitott az Úr a bibliakör elõtt, és elmehettünk más 
börtönökbe (Baracska - Bernátkút - Mélykút) hirdetni az Úr Jézus 
Krisztusról szóló jó hírt. Reggel odaszállítottak rabszállítóval, este 
vissza. Szolgálatunk kizárólag személyes bizonyságtételekbõl áll. 
Egy-egy testvér röviden arról számol be, hogy mit tett vele az Úr 
Jézus Krisztus, miután megvallotta és lába elé tette a bûneit. A 
bizonyságtételek között evangéliumi énekeket énekelünk. 
Rendszeresen nyolc-tíz testvér tesz bizonyságot ezeken a 
szolgálatokon, és leírhatatlan az a megdöbbenés és szomjúság, 
amely a hallgatók tekintetében látszik.

Egyszóval, az Úr Jézus Krisztus nagy kegyelemmel van jelen, és 
megéljük Isten Igéjét, hogy ahol megnövekedik a bûn, ott nagy 
erõvel árad ki Isten kegyelme, szeretete. A gyülekezet állandó 
mozgásban van, mert hol elszállítják, hol szabadulnak az emberek. 
Általában 2-3 évente kicserélõdik a közösség 70-80%-a, mégis 
növekedés van. Épp tegnap (február 19-én) volt bent három imént 
szabadult testvér, akik nagy örömünkre arról számoltak be, miként 
tartja õket hitben az Úr a kinti világban. Renszeres a visszajárók 
bizonyságtétele, én magam is több szabadult testvérrel vagyok 
kapcsolatban, és adok értük hálát Istennek.

Köszönöm azt, hogy vannak értünk is imádkozó testvérek, amire 
nagy szükségünk van. A világban is nagy a bûn, de egy börtönben 
koncentrált erõvel van jelen. Ebbõl a bûnnel terhelt környezetbõl 
teszek arról bizonyságot, hogy jó az Isten, és Krisztusban minden 
rabságom ellenére megszabadított életet élek, amit megelégít 
naponta az Úr Jézus Krisztus.

Vác, 2005. február 20.

Boros Lajos

Teljes öröm a börtönben II.
„Teljesítsétek be az én örömömet!” (Filippi 2,2)

Abba az örömbe tehát, amelyet az apostol a kedves Epaf- megkísérlik azt a hiábavalóságot, hogy többnek látszódjanak, 
roditus látogatása és mindazon dolgok felett érzett, amelyeket az mint amik valójában, és az öndicsõítés harsonáját állandóan a 
magával hozott és elbeszélt, néhány csepp üröm is vegyült, és az kezükben tartják, hogy mindjárt szájukhoz emeljék és teljes 
apostol szívbéli örömét valamennyire lefékezte. Ezért kéri a erejükbõl belefújjanak, mihelyt valami jelentéktelen dolgot vittek 
filippibeli hívõket olyan bensõségesen a levélben, hogy teljesítsék véghez. Az emberek tisztességes és becstelen úton is felül akarják 
be az õ örömét. Ha ugyan helye van a Krisztusban való intésnek, egymást múlni; ugyanígy járnak el egymással szemben a nem-
ha helye van a szeretet vigasztalásának (Fil 2,1). De hogyan zetek is, azért van itt a földön az a pokoli zavar és lázas törtetés, 
teljesíthetnék be a távoli Filippi városának hívõi a római börtön- amely alatt mindnyájan szenvedünk. A mi Urunk ezzel ellenkezõ 
ben sínylõdõ apostol örömét? Nos, az apostol megfejti nekik ezt irányban haladt, mert az Õ indulata és törekvése egészen más 
a titkot, és mi reméljük, hogy õk megfogadták és követték az volt. Õ semmivé tette magát, megüresítette magát. Bár Istennek 
apostol szeretetteljes intését, tanácsait, mert ezzel nemcsak be- formájában volt, nem tekintette zsákmányának azt, hogy Õ 
töltötték az apostol örömét, hanem meg is dicsõítették az Úrnak Istennel egyenlõ (Fil 2,6). Ezt a lelkületet a természetes ember fel 
szent nevét, és önmaguknak különös lelki áldásokat szerezhettek nem foghatja, balgaságnak véli, mert az ördög lelkületének 
ezáltal. kovásza megrontotta õt.

Mesteri módon igyekszik az apostol ezen a téren szolgálni a Ha a filippibeli kedves szentekben ugyanaz az indulat lako-
hívõknek, amennyiben felszólítja õket, hogy egyenlõ indulattal zik, mint az õ Urukban, akkor képesek lettek volna az emberek 
legyenek, ugyanazon szeretettel viseltetve egy érzésben, egy elõtt képtelen dolog véghezvitelére, tudniillik arra, hogy egyik a 
ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedve versengés- másikat az alázatosságban önmagánál különbnek tartsa. Akkor 
bõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást többé nem fordultak volna elõ közöttük kicsinyes féltékenyke-
különbnek tartva önmagunknál; nem nézve csak a magáéra, dések, hanem megvalósul köztük a Róma 12,10-ben foglalt inte-
hanem kiki a másokéra is. De milyen nehéz az ilyen tanácsot lem: „A tiszteletadásban egymást megelõzõk legyetek!”
követni. A természetes szívünk lázong ez ellen! Ám azt el tudjuk Mindez persze nagyon nehéz a testnek, és az óember nem is 
gondolni, hogy a filippibeli hívõk a kedves Pál apostol iránt való tudja, de egyáltalán nem is akarja ezt megtenni. Hanem az Úr 
szeretetbõl és azért, hogy ott a börtönben töltendõ napjait fel- kegyelme és a bennünk lakozó Szent Szellem segítsége által 
vidítsák és az örömét betöltsék, legalább megkísérelték követni ebben is elõre haladhatunk, ha nem is rohamléptekben, de las-
az apostol tanácsát. Azonban így sem sokra mentek volna. Ezért san-lassan, fokozatosan aszerint, hogy mennyire gyakoroljuk 
az apostol az egész kérdést egy sokkal magasabb szempontból, magunkat benne.
minden vizsgálódás csúcspontjából állítja a hívõk szeme elé, Ilyen módon betölthetik a Filippiben lévõ hívõk a római bör-
amennyiben szellemi tekintetüket magára az Úrra irányítja. tönben sínylõdõ apostolnak örömét. Az ellenség csalárd táma-
Élénk, friss szinekkel festi meg elõttük az Úr Jézusnak imádására dásai így eredménytelenek lesznek; ezen sugalmai: „Az én mun-
méltó indulatát, lelkületét. Felszólítja õket, hogy ugyanazon kám, az én szolgálatom fontosabb és mindenképpen jobb, mint a 
indulat legyen bennük is, mert ez esetben minden büszke, öndi- testvéremé stb.” Figyelemben sem részesülnek. Az ilyen támadás 
csõítõ gondolatuk azonnal, szinte önmagától omlik le a porba, mind lepereg róluk, mint ahogyan leperegnek a vízcseppek a 
mint ahogy leomlottak egykor Jerikó büszke falai Izráel népének madarak zsíros tollazatáról, amikor kilépnek a tóból.
örömteli gyõzelmi kiáltásai közepette. Vajon nem tanulhatunk-e mi is sokat, akik ezekben az utolsó 

A Krisztus Jézus alázatos indulata abban nyilvánult meg, idõkben élünk, a filippibeli hívõknek adott ezen tanácsokból? Mi 
hogy Õ az örök isteni dicsõség legmagasabb fokáról a kereszt- persze nem teljesíthetjük be Pál apostol örömét, mivel õ már 
fának haláláig szállott alá anélkül, hogy bármikor is bármivel régen az Úrnál örvendezik, de ha követjük e tanácsokat, akkor az 
feltûnést akart volna kelteni, hanem mindenben olyan alázatos Úr nevét dicsõíthetjük, és kerülni fogjuk az Urat gyalázó minden-
volt, mintha semmit sem tett volna. E világ fiainak törekvése az, féle súrlódásokat.
hogy önmagukat dicsõítve emelkedjenek, amiért is mindig Butcher Frigyes (Pozsony, 1935)

CD ajánlóCD ajánló

BemerítkezésBemerítkezés
lesz a Miskolci Keresztyén Testvérgyüle-
kezetben május 1-én délután. Az Igét 
Wayne Thompson testvér hirdeti. Elõre-
láthatólag 6 testvér bemerítésére kerül sor.

CunamiCunami
A magyarországi testvérgyülekezetekben 
153.200.- forint gyûlt össze az Andaman 
és Nicobar szigeteki, katasztrófa sújtotta 
területen munkálkodó testvérek számára. 
A vidék közigazgatásilag Indiához tarto-
zik, és az evangéliumi munkát az indiai 
testvérgyülekezetekbõl érkezõ testvérek 
végzik.

BódvaszilasBódvaszilas
Családi hétvégét terveznek a KIFI szer-
vezõi július 22-24. között. A házigazda a 
helyi testvérgyülekezet lesz, szállás csalá-
doknál. A téma: Gyermeknevelés (a szü-
lõk és a gyermekek szemszögébõl), elõa-
dással, beszélgetéssel, vasárnap délelõtt 
pedig istentisztelettel. A szervezõk csalá-
dok jelentkezését várják. 

HírekHírek

Boros Lajos

RÁCSOK  MÖGÖTT  SZABADON...
Lármafa Bt.

A nemrégen megjelent zenei CD-n található énekek nemcsak a rácsok mögött élõ emberek 
számára jelenthetnek felüdülést. Számtalan ismert ének csendül fel Boros Lajos elõadásában. 
Megszólal többek között: Atyám két kezedben, Egy hangszer hadd legyek, Krisztus testének 
tagja vagy már, Sokszor úgy érzem. Az énekek szólnak hívõ embereknek és olyanok számára 
is található dal, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Talán ennek is köszönhetõ, hogy 
ország szerte egyre több fogvatartott ismerheti meg ezen keresztül is az Örömhírt.

HúsvétiHúsvéti
konferencia volt ismét a budapesti Ó utcai 
gyülekezetben március 26-tól 28-ig. A téma 
a Galata levél 5 fejezete volt. Vendégek vol-
tak Romániából és Szlovákiából is. A kon-
ferencia hanganyaga hozzáférhetõ kazet-
tán és mp3 formátumban CD-n is.

Képek a húsvéti konferenciáról
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Kedves Testvérek!

A rácsok mögött nem mindig bonyodalommentesek az is-
tentiszteleti alkalmak. Hetente egyszer kihirdetik az istentisz-
teletet, és összegyûjtik az elítélteket, akik igénylik. Nem mindenki 
azért jön, mert érdekli, hanem van egy sereg más oka, pl. rokonok, 
ismerõsök ott találkoznak, mert máshol nem tudnak, mivel a bör-
tön szárnyai el vannak különítve egymástól, de ezek az elkülö-
nítések feloldódnak az istentiszteleten. Néha zsibvásárra jobban 
hasonlított, mint istentiszteletre. Így volt ez 1995-ben is.

Tudtam, hogy a hit hallásból van, és bármiért is jönnek az 
emberek, ha hallják az evangéliumot, van rá esélyük, hogy 
megtérjenek. Mégis sokszor háborgott a lelkem, és vágyódtam olyan 
közösség után, ahol nyugodt körülmények között lehetek 
közösségben azokkal az emberekkel, akik szeretnék Istent jobban 
megismerni.

1995 októberében a börtön kultúrnevelõjét arra kértem: engedje 
meg, hogy hetente legalább egy alkalommal összejöjjünk, akik 
imádkozni, Bibliát olvasni akarnak nyugodt körülmények között. 
Meglepetésemre azonnal engedélyt adott. Azt hallottam vissza, 
hogy hadd jöjjenek, úgyis felbomlik ez a közösség 1-2 hónapon 
belül. Hatan voltunk az elsõ bibliaköri alkalmon.

Azóta több mint 9 év telt el, és ma nem ritka, hogy 50-60 testvér 
jön össze, szombat-vasárnap de. 9-tõl fél 12-ig: Istent dicsérni, 
bizonyságot tenni, Igét hallgatni és imádkozni.

Tavaly ajtót nyitott az Úr a bibliakör elõtt, és elmehettünk más 
börtönökbe (Baracska - Bernátkút - Mélykút) hirdetni az Úr Jézus 
Krisztusról szóló jó hírt. Reggel odaszállítottak rabszállítóval, este 
vissza. Szolgálatunk kizárólag személyes bizonyságtételekbõl áll. 
Egy-egy testvér röviden arról számol be, hogy mit tett vele az Úr 
Jézus Krisztus, miután megvallotta és lába elé tette a bûneit. A 
bizonyságtételek között evangéliumi énekeket énekelünk. 
Rendszeresen nyolc-tíz testvér tesz bizonyságot ezeken a 
szolgálatokon, és leírhatatlan az a megdöbbenés és szomjúság, 
amely a hallgatók tekintetében látszik.

Egyszóval, az Úr Jézus Krisztus nagy kegyelemmel van jelen, és 
megéljük Isten Igéjét, hogy ahol megnövekedik a bûn, ott nagy 
erõvel árad ki Isten kegyelme, szeretete. A gyülekezet állandó 
mozgásban van, mert hol elszállítják, hol szabadulnak az emberek. 
Általában 2-3 évente kicserélõdik a közösség 70-80%-a, mégis 
növekedés van. Épp tegnap (február 19-én) volt bent három imént 
szabadult testvér, akik nagy örömünkre arról számoltak be, miként 
tartja õket hitben az Úr a kinti világban. Renszeres a visszajárók 
bizonyságtétele, én magam is több szabadult testvérrel vagyok 
kapcsolatban, és adok értük hálát Istennek.

Köszönöm azt, hogy vannak értünk is imádkozó testvérek, amire 
nagy szükségünk van. A világban is nagy a bûn, de egy börtönben 
koncentrált erõvel van jelen. Ebbõl a bûnnel terhelt környezetbõl 
teszek arról bizonyságot, hogy jó az Isten, és Krisztusban minden 
rabságom ellenére megszabadított életet élek, amit megelégít 
naponta az Úr Jézus Krisztus.

Vác, 2005. február 20.

Boros Lajos

Teljes öröm a börtönben II.
„Teljesítsétek be az én örömömet!” (Filippi 2,2)

Abba az örömbe tehát, amelyet az apostol a kedves Epaf- megkísérlik azt a hiábavalóságot, hogy többnek látszódjanak, 
roditus látogatása és mindazon dolgok felett érzett, amelyeket az mint amik valójában, és az öndicsõítés harsonáját állandóan a 
magával hozott és elbeszélt, néhány csepp üröm is vegyült, és az kezükben tartják, hogy mindjárt szájukhoz emeljék és teljes 
apostol szívbéli örömét valamennyire lefékezte. Ezért kéri a erejükbõl belefújjanak, mihelyt valami jelentéktelen dolgot vittek 
filippibeli hívõket olyan bensõségesen a levélben, hogy teljesítsék véghez. Az emberek tisztességes és becstelen úton is felül akarják 
be az õ örömét. Ha ugyan helye van a Krisztusban való intésnek, egymást múlni; ugyanígy járnak el egymással szemben a nem-
ha helye van a szeretet vigasztalásának (Fil 2,1). De hogyan zetek is, azért van itt a földön az a pokoli zavar és lázas törtetés, 
teljesíthetnék be a távoli Filippi városának hívõi a római börtön- amely alatt mindnyájan szenvedünk. A mi Urunk ezzel ellenkezõ 
ben sínylõdõ apostol örömét? Nos, az apostol megfejti nekik ezt irányban haladt, mert az Õ indulata és törekvése egészen más 
a titkot, és mi reméljük, hogy õk megfogadták és követték az volt. Õ semmivé tette magát, megüresítette magát. Bár Istennek 
apostol szeretetteljes intését, tanácsait, mert ezzel nemcsak be- formájában volt, nem tekintette zsákmányának azt, hogy Õ 
töltötték az apostol örömét, hanem meg is dicsõítették az Úrnak Istennel egyenlõ (Fil 2,6). Ezt a lelkületet a természetes ember fel 
szent nevét, és önmaguknak különös lelki áldásokat szerezhettek nem foghatja, balgaságnak véli, mert az ördög lelkületének 
ezáltal. kovásza megrontotta õt.

Mesteri módon igyekszik az apostol ezen a téren szolgálni a Ha a filippibeli kedves szentekben ugyanaz az indulat lako-
hívõknek, amennyiben felszólítja õket, hogy egyenlõ indulattal zik, mint az õ Urukban, akkor képesek lettek volna az emberek 
legyenek, ugyanazon szeretettel viseltetve egy érzésben, egy elõtt képtelen dolog véghezvitelére, tudniillik arra, hogy egyik a 
ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedve versengés- másikat az alázatosságban önmagánál különbnek tartsa. Akkor 
bõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást többé nem fordultak volna elõ közöttük kicsinyes féltékenyke-
különbnek tartva önmagunknál; nem nézve csak a magáéra, dések, hanem megvalósul köztük a Róma 12,10-ben foglalt inte-
hanem kiki a másokéra is. De milyen nehéz az ilyen tanácsot lem: „A tiszteletadásban egymást megelõzõk legyetek!”
követni. A természetes szívünk lázong ez ellen! Ám azt el tudjuk Mindez persze nagyon nehéz a testnek, és az óember nem is 
gondolni, hogy a filippibeli hívõk a kedves Pál apostol iránt való tudja, de egyáltalán nem is akarja ezt megtenni. Hanem az Úr 
szeretetbõl és azért, hogy ott a börtönben töltendõ napjait fel- kegyelme és a bennünk lakozó Szent Szellem segítsége által 
vidítsák és az örömét betöltsék, legalább megkísérelték követni ebben is elõre haladhatunk, ha nem is rohamléptekben, de las-
az apostol tanácsát. Azonban így sem sokra mentek volna. Ezért san-lassan, fokozatosan aszerint, hogy mennyire gyakoroljuk 
az apostol az egész kérdést egy sokkal magasabb szempontból, magunkat benne.
minden vizsgálódás csúcspontjából állítja a hívõk szeme elé, Ilyen módon betölthetik a Filippiben lévõ hívõk a római bör-
amennyiben szellemi tekintetüket magára az Úrra irányítja. tönben sínylõdõ apostolnak örömét. Az ellenség csalárd táma-
Élénk, friss szinekkel festi meg elõttük az Úr Jézusnak imádására dásai így eredménytelenek lesznek; ezen sugalmai: „Az én mun-
méltó indulatát, lelkületét. Felszólítja õket, hogy ugyanazon kám, az én szolgálatom fontosabb és mindenképpen jobb, mint a 
indulat legyen bennük is, mert ez esetben minden büszke, öndi- testvéremé stb.” Figyelemben sem részesülnek. Az ilyen támadás 
csõítõ gondolatuk azonnal, szinte önmagától omlik le a porba, mind lepereg róluk, mint ahogyan leperegnek a vízcseppek a 
mint ahogy leomlottak egykor Jerikó büszke falai Izráel népének madarak zsíros tollazatáról, amikor kilépnek a tóból.
örömteli gyõzelmi kiáltásai közepette. Vajon nem tanulhatunk-e mi is sokat, akik ezekben az utolsó 

A Krisztus Jézus alázatos indulata abban nyilvánult meg, idõkben élünk, a filippibeli hívõknek adott ezen tanácsokból? Mi 
hogy Õ az örök isteni dicsõség legmagasabb fokáról a kereszt- persze nem teljesíthetjük be Pál apostol örömét, mivel õ már 
fának haláláig szállott alá anélkül, hogy bármikor is bármivel régen az Úrnál örvendezik, de ha követjük e tanácsokat, akkor az 
feltûnést akart volna kelteni, hanem mindenben olyan alázatos Úr nevét dicsõíthetjük, és kerülni fogjuk az Urat gyalázó minden-
volt, mintha semmit sem tett volna. E világ fiainak törekvése az, féle súrlódásokat.
hogy önmagukat dicsõítve emelkedjenek, amiért is mindig Butcher Frigyes (Pozsony, 1935)

CD ajánlóCD ajánló

BemerítkezésBemerítkezés
lesz a Miskolci Keresztyén Testvérgyüle-
kezetben május 1-én délután. Az Igét 
Wayne Thompson testvér hirdeti. Elõre-
láthatólag 6 testvér bemerítésére kerül sor.

CunamiCunami
A magyarországi testvérgyülekezetekben 
153.200.- forint gyûlt össze az Andaman 
és Nicobar szigeteki, katasztrófa sújtotta 
területen munkálkodó testvérek számára. 
A vidék közigazgatásilag Indiához tarto-
zik, és az evangéliumi munkát az indiai 
testvérgyülekezetekbõl érkezõ testvérek 
végzik.

BódvaszilasBódvaszilas
Családi hétvégét terveznek a KIFI szer-
vezõi július 22-24. között. A házigazda a 
helyi testvérgyülekezet lesz, szállás csalá-
doknál. A téma: Gyermeknevelés (a szü-
lõk és a gyermekek szemszögébõl), elõa-
dással, beszélgetéssel, vasárnap délelõtt 
pedig istentisztelettel. A szervezõk csalá-
dok jelentkezését várják. 

HírekHírek

Boros Lajos

RÁCSOK  MÖGÖTT  SZABADON...
Lármafa Bt.

A nemrégen megjelent zenei CD-n található énekek nemcsak a rácsok mögött élõ emberek 
számára jelenthetnek felüdülést. Számtalan ismert ének csendül fel Boros Lajos elõadásában. 
Megszólal többek között: Atyám két kezedben, Egy hangszer hadd legyek, Krisztus testének 
tagja vagy már, Sokszor úgy érzem. Az énekek szólnak hívõ embereknek és olyanok számára 
is található dal, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Talán ennek is köszönhetõ, hogy 
ország szerte egyre több fogvatartott ismerheti meg ezen keresztül is az Örömhírt.

HúsvétiHúsvéti
konferencia volt ismét a budapesti Ó utcai 
gyülekezetben március 26-tól 28-ig. A téma 
a Galata levél 5 fejezete volt. Vendégek vol-
tak Romániából és Szlovákiából is. A kon-
ferencia hanganyaga hozzáférhetõ kazet-
tán és mp3 formátumban CD-n is.

Képek a húsvéti konferenciáról



Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek
Kéthavonta (febr., ápr., jún., aug., okt., dec.) megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.

Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@axelero.hu), Lemperger Róbert (lemperg.r@axelero.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. 10103513-06216129-00000005

Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, amelyet kérésre küldünk. A példányszámot az igényeknek 
megfelelõen alakítjuk ki, amely ebben a hónapban: 1220 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a 

postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

HírekHírek

Márta néniMárta néni
Moravszki Andrásné, a budapesti Ó utcai 
gyülekezet tagja 67 éves korában elköltö-
zött a mennyei hajlékba. Február 2-án érte 
baleset, és február 21-én halt meg. Sokan 
szerették és ismerték országszerte kedves-
ségét, szolgálatkészségét. „Ajánlom pedig 
nektek... a mi nénénket... mert sokaknak 
pártfogója  volt.” – olvassuk Fébérõl a Ró-
mai levélben, és sok esetben igaz lehet ez 
ma is a köztünk élõ nõtestvérekre.

MenyegzõkMenyegzõk

Kalamár László
és Ildikó

2005. május 14., Dunakeszi

Ernst SruppErnst Srupp
német testvér, a wiedenesti bibliaiskola volt 
tanára és igazgatója 90 éves korában, 2005. 
február 19-én hazaköltözött Megváltójá-
hoz. Urunk számtalan szolgálatban hasz-
nálta õt. Többször járt hazánkban is, több 
könyve magyarul is megjelent az Evangéli-
umi Kiadónál.

Nagy Sándor
és Huba Eszmeralda

2005. június 4., Budapest

Joe PhilipJoe Philip
indiai születésû testvér az Egyesült Álla-
mokból Magyarországra és Romániába lá-
togat május végén. Hazánkban gyülekeze-
teket látogat Bódvaszilason, Egerben, Mis-
kolcon, Budapesten és Gyõrben.

 

A nyári szünetben 
is lesznek kirándu-
lások a KIFI szer-

vezésében.

Kenutábor — Tiszató

Belényes — Erdély

Jurtatábor — Sirok

2005. július 2-5. (4 nap)

Idén a kenutúra nem erõt próbáló ván-
dortábor lesz, hanem Tiszafüred kör-
nyékén kempingben sátorozunk, és na-
ponta onnan teszünk izgalmas túrákat a 
Tisza-tó vadregényes útvesztõibe.

A kirándulás témája: A szerecsen 
komornyik történetének tanulságai a 
Cselekedetek 8. része alapján.

2005. augusztus 7-13. (7 nap)

A táj szépségét tekintve hasonló élmé-
nyekben lesz részünk idén is, mint tava-
lyi Erdélyi utunkon. De Budapestrõl 
csak 300 km-re van (fele mint tavaly).  A 
ház az erdõben egy patak mellett magá-
nyosan áll, mégis minden tekintetben 
kiváló feltételeket biztosít.

A kirándulás témája:
„Pálfordulás” - Pál apostol életében  
„Pálfordulás” - a mi életünkben

2005. augusztus 24-28. (5 nap)

Ennek a tábornak is a természet közel-
sége adja nagy értékét. Tervezett prog-
ramjaink: kirándulás, játék, foci, íjá-
szat, fürdés a bükkszéki strandon.

A kirándulás témája: Mit jelent hí-
võnek lenni? Miért jó hívõnek lenni? 
Péter apostol életének tanulmányozása.

BICE KIFI
A nyár elsõ felében a Biblia Centrumban 
hasznos programok várhatók:

Házassági tanácsadás 

Elõadó: Szarka Miklós

Téma: Intim kommunikáció a 
párkapcsolatban

Ideje: 2005. május 13-15.

Gyermektábor

Felelõs: Csikós Mihály

Téma: A Nagy Manitu

Ideje: 2005. június 26. - július 2.

Ifjúsági hét

Felelõs: Nagy Ernõ

Téma: Diana találkozik Jézussal

Ideje: 2005. július 17-23.

Jelentkezés:
Biblia Centrum Alapítvány

2027 Dömös, Kossuth L. u. 173.
tel./fax: (33) 482-316

email: info@bibliacentrum.org
www.bibliacentrum.org

Érdeklõdés, jelentkezés, támogatás 
megbeszélése:  
Levélc.: Boldizsár Attila 2614 Penc, 
Mikszáth út 46. telefon: 27/ 374-883 
vagy 30/497-9704

kifi@invitel.hu

TámogatásTámogatás
A kirándulásokon több esetben 

vesznek részt olyan fiatalok, akiknek 
anyagi helyzete nem tenné lehetõvé az 
utazást és a részvételt. Akinek szív-
ügye a segítésük, kérjük vegye fel a 
kapcsolatot a szervezõkkel a mellé-
kelt címen.


