És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok
mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt
örülnek a tagok mind.

1 Korinthus 12,26

1999. December
II. Évf. 6. Szám

Élõ Gyülekezetek
Tartalom:

A

z újszövetségi gyülekezetek egyik fontos jellemzõje az autonómia, az egymástól való
(szervezeti) függetlenség, elszámolással az Úrnak tartozó, önálló vezetés. (Sajnos,
sokszor ez az alárendeltség kevésbé tettenérhetõ mint az emberek közötti.) Ennek a
függetlenségnek nem szabad, hogy a gyülekezetek elszigetelõdéséhez vezetnie. Szükség
van arra, hogy az egész világon jelen lévõ Eklézsia tagjai gyümölcsözõ kapcsolatban legyen egymással. Ez sok esetben csak olyan szintû, hogy híreket hallunk és imádkozi tudunk egymásért, azonban szûkebb környezetünkben ennél szorosabb, még több áldást
eredményezõ kapcsolatra is lehetõségünk van.

S

zép nagy és élõ gyülekezet mûködött a század elsõ felében Nyíregyházán. Gyümölcsözõ életû testvérek hirdették az igét. Sterner Gáspár német anyanyelvû és ajkú
testvér volt, kezdetben kerékpáros bibliaárusként járta az országot, majd letelepedett az
ország keleti részében. Szolgált, s írásai a Kegyelem és Igazság lapjain is megjelentek. Ez
a cikk az ószövetségi igéken keresztül figyelmeztet egyéni hívõ életünk tisztaságának fontosságára és a megszentelõdés szükségességére.

K

étféle módon állhatunk hozzá az Isten helyi gyülekezetéhez: építve vagy rombolva. A
cikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az
építõk táborához tartozó, másokat buzdító gyülekezeti tagok. Az írás elolvasása után
talán érdemes lehet mégegyszer elolvasni, minden pontnál végiggondolva, hogy hogyan
lehetne megfogalmazni az ellenkezõjét, és vajon annak milyen hatása lehet egy
közösségre. Még egyet tovább lépve nézzük meg, hogy saját magunk hogyan állunk a
kérdéssel. Adjunk hálát az Úrnak, ha nem kell azt mondanunk, hogy talán észrevétlenül,
de nem az építõk táborához állunk közelebb.

M

a nem kevés azoknak a gyülekezeteknek a száma, amelyekben különbözõ „szellemi
kártevõk” jelennek meg, és romboló, pusztító hatást fejtenek ki. Sok esetben ez
annak a következménye, hogy a gyülekezet vagy annak egy része (pl. az ifjúság) nem kap
megfelelõ tanítást a Biblia alapvetõ kijelentéseirõl. Vagy ha szóba kerülnek is ezek a
gondolatok, sokszor nem rendszerezettek, és az összefüggések sem nyilvánvalók, holott
az Isten szolgálatában - még az evangélium hirdetésében is nagy szükség van arra, hogy
az Õ Igéje biztos alapja legyen mindennek. Ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódik az
utolsó oldalon található Kölcséri Sámuel puritán prédikátortól való idézet is.

A

z Evangéliumi Aliansz a rendszerváltás óta tulajdonképpen még mindig keresi a
helyét, és szeretné betölteni azt a feladatot, amelyet az alapító atyák tûztek ki maguk
elé. A gyülekezetekben élõ hívõ fiatalok nagyrésze nem ismeri, de nem is ismerheti az
Evangéliumi Aliansz mozgalom múltját, történetét, szellemi alapjait és célkitûzéseit. Az
idõsebb korosztályhoz tartozó testvérek száma pedig, akik az aliansz gondolat hordozói
és ismerõi, egyre fogy. Vajon lesznek-e olyan fiatal testvérek, akik átveszik a stafétabotot,
és az eredeti alapokon folytatják ezt a szolgálatot, Isten gyermekeinek a Krisztusban való
egységérõl szóló bizonyságtételt. Ezeket a gondolatokat Durst testvér írja az aliansz
mozgalom történetérõl szóló cikkében. Elgondolkodtató, hogy vajon valóban nyitottak-e
a fiatalok, és ugyanazon alapokon folytatják-e a munkálkodást. Milyen jó lenne, ha ezek
az alapelvek nem emberi hagyományt vagy emberi erõlködést, hanem valódi szellemi
örökséget jelentenének számunkra Isten országa és Krisztus Teste egységének építésében.
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Macedónia
Thesszalonika

A macedóniaiak
adtak másoknak,
mert először önmagukat
adták az Úrnak.

Athén

Ti is, mint élõ kövek
épüljetek szellemi házzá...

Gyülekezetek közötti
Brian Gunning
együttmûködés
Kiváltságos helyzetben vagyok, hogy egy olyan
területen élhetek, ahol öt gyülekezet élvezheti az
örömteli közösséget egymással. Ezek a gyülekezetek
az egyikbõl nõttek ki az évek során. Minden egyes
alkalommal néhány hívõ testvér, egyetértésben a
többiekkel, elhagyta a gyülekezetet egy másik plántálásának a szándékával. Évente négyszer találkozunk egy-egy közös ima- és szolgáló alkalomra. A
vének évente találkoznak áttekinteni a közös evangélizációs szolgálatokat, azonban soha nem vitatnak
meg helyi gyülekezeti dolgokat. Mindez egy csodálatos áldás.
Az újszövetségi gyülekezet jellemzõi közé tartozik
az autonómia és az önálló gyülekezeti vezetés. Az
apostolok soha nem szerveztek csoportokat gyülekezetekbõl, ellenkezõleg: minden egyest arra késztettek,
hogy függetlenül mûködjön, és elszámolással magának az Úrnak tartozzon. Õ a feje a Gyülekezetnek,
mutatott rá Pál a korintusiaknak (1Kor 11), az
efézusiaknak (Ef 1,22; 4,15) és a kolossébelieknek
(Kol 1,18; 3,19). Nem volt olyan gyülekezet, amely
valamilyen különleges közösséget vagy szervezetet
hozott volna létre más gyülekezettel exkluzív módon.
W. E. Vine remekül fejezi ki: „Az egyetlen
gyülekezeteket összekötõ kötelék szellemi jellegû volt:
közös élet Krisztusban és a bennük lakozó ugyanazon Szent Szellem. Nem volt olyasmi, mint felülrõl
való egyesítés, szövetség, tagfelvétel vagy egybeolvasztás által, sem egy adott régió gyülekezetei között,
sem az összes gyülekezet között. Az apostoli
bizonyságtétel a gyülekezetek püspöki rendszerbe
való szervezése ellen szól.”
Ez az autonómia azonban nem hajlamosított
izolációra. Az újszövetségi gyülekezetek példát adnak
az egymásnak való segédkezésre. Ez tulajdonképpen
egymásba való szellemi befektetést jelent. Az evangélium terjesztése és a gyülekezet-plántálás iránti
megújult érdeklõdés alapján íme néhány megfontolandó dolog:
1. Anyagi segítségnyújtás. Erre utalt Pál a 2
Korintus 8-ban. A macedóniai hívõk nagylelkûen
adakoztak a jeruzsálemi szentek számára. Azt gondolhatnánk, hogy a macedóniai hívõknek sok pénzük
és kevés problémájuk volt, és ezért adhattak nagylelkûen. De Pál arról számol be, hogy „… a nyomorúság sok próbája között bõséges az õ örömük, és
igen nagy szegénységük jószívûségüknek gazdagságává növekedett.” (2Kor 8,2) Gondolkozz el a más
gyülekezeteknek való anyagi segítségnyújtáson.

2. Szellemi ajándékok „kölcsönadása”. Az
Újszövetség tele van példákkal olyan hívõkre, akik
helyi gyülekezeteket látogattak, többen Pálnak
segédkezve a munkában. Nézzük csak a listát a 2
Timóteus 4-ben, vagy a Filippi gyülekezet Epafroditusát, vagy a Kolossé gyülekezet Epafrását. Ezek az
emberek más helyi gyülekezetek hasznát keresve
adták önmagukat az Úr munkájára. A saját gyülekezetüknek biztosan hiányoztak. Minden bizonnyal
rendelkeztek képességgel és ajándékkal. Jó prédikátorok és tanítók lehettek. Néhányan kétségtelenül,
jó gyakorlati képességekkel bírtak, sokat segédkezve
így Pálnak a munkában és az utazásban. Érdemes
megfontolni, vajon némelyek helyi felelõsségén nem
könnyíthetnénk-e azért, hogy más gyülekezetekben
segíthessenek. Egy-egy ajándékkal rendelkezõ bibliai
tanítónak nem kellene uralnia a nyilvános szolgálatot
a saját, helyi gyülekezetében. Miért ne állhatna
rendelkezésére más gyülekezeteknek is?
3. Az evangélizációk és a konferenciák támogatása.
Emberek vonzzák az embereket. Amikor egy gyülekezet valamilyen fajta evangélizációba kezd, jó ha
annyi ember támogatja részvételével, amennyi csak
lehetséges. Igen, igaz, hogy Istennek nincs szüksége
nagy számú résztvevõre a munkálkodáshoz. De az is
igaz, hogy bátoríthatjuk egymást a jelenlétünkkel. Ha
egy másik gyülekezet meghívást küld, próbálj meg
elmenni. Biztos, hogy elég elfoglalt vagy a saját
gyülekezetedben, de azért csak próbáld meg és vegyél
részt. Sok kis gyülekezet számára bátorító, ha más
hívõk is ellátogatnak konferenciáikra. Ütemezz be
néhány konferenciát az évre. Vedd tervbe, hogy részt
veszel. Áldás lesz mások számára.
4. Kerüld a kritikus vagy versengõ szellemet. A
korintusiak fel voltak fuvalkodva. Ez nem vált
becsületükre. Nem fogunk mindig egyetérteni azzal,
amit más gyülekezetek tesznek. A mi feladatunk
engedelmeskedni az igazságnak a saját területünkön.
Pál soha nem alkudott meg az igazságg terén, de
szellemileg nagylelkû volt azokkal, akik az Úr
munkáját elõremozdították (Fil 1,15-18). Bizonytalan hírek más gyülekezetek gyakorlatáról nem
szabad, hogy megterheljék beszélgetéseinket. Saját
áldásunk megsokszorozódik, ha ugyanazt kívánjuk
mások számára is. Áldás jön, ha „együtt örülünk az
örülõkkel és együtt sírunk a sírókkal” (Róm 12,15).
Legyünk olyan gyülekezet, amely azáltal, hogy
áldozatosan ad, meggazdagít másokat. Legyünk
macedóniai gyülekezet!
UPLOOK 1999 február

1999 DECEMBER

A

jelzett Igében az Úr határozott parancsot adott Sámuel próféta által
Saulnak, Izráel királyának, hogy
azt minden tekintetben maradék nélkül
hajtsa végre. Elvárta az Úr, hogy Saul ezt
hûségesen teljesítse, annyival is inkább,
mert õ Izráel királya volt, s õreá volt bízva,
hogy Izráel népét Isten parancsa szerint
vezesse, és példával szolgáljon a népnek az
Isten iránt tanúsítandó hûséges engedelmességben.
Isten parancsa a 3. vers szerint a következõ volt: „Most azért menj el és verd
meg Amáleket és pusztítsátok el mindenét;
és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a
férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemõt, mind a juhot, mind
a tevét, mind a szamarat.” Hogy miért volt
Isten parancsa ilyen szigorú Amálek ellen,
megtudhatjuk a második versbõl. Amálek
ellenállt Izráelnek, mikor az Úr kivezette
õket Egyiptomból. Ez azonban a kisebbik
hiba volt, a nagyobbik az volt, hogy Amálek Ézsau fiának, Elifáznak nem törvényes
feleségétõl, hanem annak ágyasától,
Thimnától született. Izráel népe kiválasztott nép volt Isten elõtt, s csak azok lehettek tagjai, kikben Ábrahám hite és igazsága lakozott. Már pedig Ézsau nem volt
kedves Isten elõtt, mert egy tál lencséért eladta elsõszülöttségi jogát. Azért akarta Isten kipusztítani az amálekitákat, hogy Izráel népében semmi mag Ézsau nemzetségébõl ne legyen, nehogy a bûn Izráel népe között is elhatalmasodjék. Isten annyira féltette Izráel lelki tisztaságát, hogy
nemcsak az amálekitákat, hanem azoknak minden jószágát is ki akarta égetni
Izráel védelmében.
Saul, Izráel királya az isteni parancs
végrehajtásánál két végzetes hibát követett
el. Elõször nem volt engedelmes az Isten
parancsával szemben, mert nem pusztította el mindazt, amit Isten parancsolt;
sokat meghagyott, amit nem lett volna
szabad meghagynia.
Amálek a testet jelképezi, Agág pedig
az óembert (e kettõ megfér egymással a
világban), a jószágok pedig a különbözõ
bûnöket jelképezik; a nagyobb állatok a
nagyobb, a kisebb állatok a kisebb bûnöket. Isten ezeket mind gyökerestõl ki akarta
pusztítani Izráel elõtt. Istennek nem kellett
sem Amálek, sem Agág. Saul pedig meghagyta mind a kettõt, vagyis a bûnöket az
óemberrel együtt. Ezért lett Saulnak is oly
szomorú vége. Így olvassuk: „És aszerint
cselekedett az Úr, amint általam megmondotta vala: elvette az Úr a királyságot a te
kezedbõl és adta azt a te társadnak, Dávidnak, mivel nem hallgattál az Úrnak szavára, és nem hajtottad végre az õ felgerjedt
haragját az amálekitákon; azért cselekszik
most így veled az Úr. És az Úr Izráelt is

3
veled együtt a filiszteusok kezébe adja, te
pedig holnap fiaiddal együtt velem leszesz…” (1 Sámuel 28,17-19).
Ma is így van kedves olvasóm. Az óember megfér a bûnnel, de ha Isten útjára
akarunk térni, minden bûnt, kicsit és
nagyot, ki kell irtani magunkból, de még az
óemberünknek sem szabad kegyelmet adnunk. Ma is ugyanaz Istennek a parancsa
hozzánk, mint Saulhoz volt. Így van megparancsolva az Újszövetségben: „Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás” (Kolossé 3,5). Mert ha mi is Agág
király – a régi test – szerint élünk, elpusztulunk: „Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldökölitek, éltek” (Róma 8,13).
Az Isten parancsa ma is ugyanaz, kérdés
csak az, hogy mi tökéletesen végrehajtjuk-e, vagy csak úgy, mint Saul? Nagyon
vigyázzunk magunkra; ne hagyjunk semmi bûnt magunkban, még ha oly ártatlannak látszik is, mint a bárány. Ahol a bûn
felburjánzott, ott még a bárány sem ártatlan; Isten tudja, hogy annak csak a bõre
bárány, belõl ragadozó farkas.
A második nagy hiba Saulnál az volt,
hogy nem ismerte be, hogy a bûnt õ követte el, hanem azt a népre hárította. Olvassuk, ugyanis, hogy magát még fel is
magasztalta és emlékoszlopot állíttatott
magának (12. vers). És mikor találkozott
Sámuellel, azzal dicsekedett, hogy õ végrehajtotta az Úrnak parancsát, de mint a
további versekben olvashatjuk, a juh- és
ökörbõgés feltárta az igazságot.
Ne legyünk Saul példája szerint járók;
ne másokban keressük a bûnt, hanem inkább magunkban ismerjük fel. Ne szégyenítsen meg bennünket a bûn, mint Bálámot a szamara, vagy Sault a juh és ökör
bõgése, hanem szálljunk szembe vele, s
teljesítsük Isten parancsát; semmit ne
hagyjunk meg élve magunkban, mert bizony ma is úgy lesz, hogy akkor, és amikor
éppen nem szeretnénk, szólal meg belõlünk a bûn, s akkor már minden szépítés,
takargatás hasztalan, és menthetetlenül
Saul sorsára fog juttatni bennünket.
Isten óvjon meg mindenkit attól, hogy
miként Saul a királyi koronát, mi is elveszítsük az életnek koronáját!

KEGYELEM és IGAZSÁG
„ A tö rv é n y M ó z e s á l ta l a d a to tt , a k e g y e l e m
és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.”
(János evang. 1:17)

Kegyelem és Igazság 1938

Sterner
Gáspár

Két hiba
1 Sámuel 15,1-23

Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak:
Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égõ- és véresáldozat, mint az engedelmesség
az Úr szava iránt?
Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok
kövérénél.
Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a
bálványimádás.

Élõ Gyülekezetek

4
4

Brian
Gunning

Két tábor
Te melyik táborban vagy?
Egy gyülekezetben rombolni nagyon
könnyû, de sokkal több erõfeszítésre van
szükség ahhoz, hogy valaki építõ legyen.
Az egyik eszköz, amit az „építõk” használnak, az a biztatás. A szót az Újtestamentumban néha vigasztalásnak, buzdításnak,
könyörgésnek szokták fordítani.
Ha a gyülekezetben bátorító szeretnél lenni,
itt van mindjárt 10 követendõ példa (Dearbornban a konferencia résztvevõi még legalább másik
húszat említettek.)
1. Légy ott! (Csel 28,14-15; Zsid 10,25) Részt
venni a gyülekezet minden alkalmán, az támogatást
jelent. Ha mindig ott vagy, az biztonságérzetet ad a
gyülekezetben. Alkalmat ad arra, hogy másoknak
szolgálj, és példa lehet másoknak. Ez önfegyelmen és
kötelességtudaton alapszik, nem pedig kényelmen.
Ezért légy ott!
2. Imádkozz a problémákért és áldásért! (Jak 5,16/b18) A rendszeresség és kitartás az imádkozásban attól függ,
hogy szeretnénk-e megoldani a gyülekezeti problémákat
vagy csak beszélni szeretünk róluk. Az igazi imádkozók szellemi síkra emelik a gyülekezeti közösséget. Ez is példát mutat. Ez az egyetlen megoldás, ami igazán mûködik. Azonban
mialatt problémákért imádkozunk, ne felejtsünk el azért a sok
mindenért hálát adni, amit Istentõl kaptunk. Az énekíró is azt
tanácsolja, hogy számoljuk meg egyenként; azt jósolja: meg fog
bennünket lepni a lista. („Nézd az áldást, nézd meg egyenként, s
meglepõdve látod, hogy az Úr mit tett.”) Próbáld ki!
3. Vegyél részt az evangéliumi munkában! (Fil 1,5; 1Tesz
1,8) Az evangéliumi munka egybekapcsol minket. Ilyenkor
kiderül, hogy ki a mi valódi ellenségünk. Az itt végzett
munka a dolgainkat helyes irányban tartja. Emlékeztet
bennünket arra, hogy mi mindnyájan megkegyelmezett
bûnösök vagyunk. Ez elveszetteket nyer meg. Ebbe
beállni nem szellemi ajándék kérdése. Tedd meg a te
részed, amivel támogatni tudod a gyülekezetben az
evangélium hirdetését.
4. Tarts csendesnapokat! (Neh 8,1-12; Csel 18,27)
Egy vagy két napot Isten igéjével tölteni felfrissülést
jelent a keresztyéneknek. Ez egy lehetõség az
együttmunkálkodásra és jó alkalom a közösség
gyakorlására. Jó ok arra, hogy bibliatudósokat
hívjunk meg magunk közé. (A legtöbb igehirdetõ
szeret részt venni csendesnapokon. Hívjátok
meg bátran õket.) Lehetõség arra is, hogy a
környékbeli gyülekezeteknek szolgáljunk.
5. Látogassátok egymást! (Csel 18,26)
Apollós nagyon sok segítséget kapott Aquillától és Priscillától. Talán neked is lehetõséged van arra, hogy másokat meglátogass az õ
otthonaikban. Nem kell nagy dolgokra
gondolni, egy rövid, szeretetteljes látogatás csodákra képes. Talán meg tudsz hívni

másokat magadhoz vagy találkozhatsz velük
egy kávézóban is. Egymás látogatása az egyik
legelhanyagoltabb szolgálat a gyülekezetekben, pedig az egyik leghatékonyabb módja a
gyülekezet építésének.
6. Szólj egy szót, küldj egy üdvözlõlapot
vagy egy e-mailt! (Péld 15,23; 25,11; Ézs 50,4)
Megható, hogy egy jó idõben mondott jó szó
mekkora erõvel bírhat. Rossz szavakra soha nincs
alkalom, ami jó lenne. De néha még a jó szót is lehet
rosszkor mondani. Próbálj mindig pozitív módon
kommunikálni. Legjobb, ha a nyelvünket csak
bátorító szavakra állítjuk be, ellenkezõ esetben
könnyen elõjön a kritika.
7. Imádkozz az idõsebbekért! (Zsid 13,7; 1Tim 5,7)
Az ember teljes valóját megváltoztatja a másokért elmondott imádság. Eltûnik belõled a vita, a kritika vagy az ítélet
velük szemben. A gyülekezet vénei Isten emberei, akik
felelõsséggel tartoznak a nyájért. Õk méltóvá tétettek arra,
hogy imádkozzunk értük még esetleges hibáik ellenére is.
8. Légy közösségben az Úrral és tartsd meg az Õ
beszédét! (1Tim 4,12-16) Ez az az út, ahogyan valaki távol tudja
magát tartani attól, hogy a gyülekezetben rombolóvá váljék. Pál
rengeteg rombolással szembesült, de közösségben volt Istennel.
Elõbb vagy utóbb mások is hálával fognak megtelni a te
örömteli életed által. Ezért légy kitartó!
9. Légy békekövet! (Fil 4,2; Mt 5,9) A hústest mindig kész
konfliktust szítani, de a szellemi hivõk egy ennél sokkal
nehezebb feladattal: a békéltetéssel vannak elfoglalva. Nem
szükséges, hogy minden gyülekezeti problémába
belemártsuk magunkat, de amikor belekerülünk, vigyázzunk, hogy a békesség megtartásán fáradozzunk.
10. Tanuld meg imádni Istent! (Zsolt 122,1; 1Pt 2,110) Az imádat a hívõk legmagasztosabb tevékenysége.
Ez Istent az Õt megilletõ helyre helyezi, át meg átjárja a
hívõk szívét, ezáltal helyükre kerülnek a dolgok a
szívükben és az értelmükben. A mi megmentésünkkel Isten alapvetõ célja az, hogy az Õ imádásában legyünk foglalatosak (Jn 4,23). Ha mást nem
is tudsz csinálni, de tanuld meg Istent imádni!
UPLOOK 1996 február-március

Vannak gyülekezetek, ahol két tábor
létezik: az építõk tábora és a rombolók
tábora.
Az építõknek adottságokra és türelemre van
szükségük. A másiknak bárki tagja tud lenni.
Minden egészséges keresztyén életnek,
minden lüktetõ gyülekezetnek és minden igazi
ébredési idõnek egyik kísérõjelensége a farizeusok és az írástudók, valamint az ezekhez csatlakozott tudatlan emberek ellenséges fellépése.
Be kell teljesedni Jézus szavainak: „Nem na-
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Erõsítsétek a megmaradottakat !
Steve Hulshizer
3 hét konferencia és 2 hét gyerektábor után hazaérve egy rakás
levél és egy ápolásra szorult kert fogadott. Egy dolog azonnal
megdöbbentett, még pedig egy örökzöld fa, amely az út mellett állt.
Mielõtt elmentünk, észrevettem rajta néhány megsárgult és halódó
részt, de mostanra a fa nagy része élettelen volt.
A probléma meghatározása érdekében számos embert megkerestem, és miután egy ágat elvittem a helyi növényvédelmi állomásra,
kiderült, hogy a betegség a „lucfenyõ korpa”. Az úriember az állomáson azt mondta, hogy a probléma a múlt télen kezdõdött, amikor
egy nemkívánatos kártevõ lakhelyéül választotta a fát, és kora tavasszal megtette a maga pusztítását. Amit én láttam, az a késleltetett
eredménye az õ munkájának.
Tavaly télen le kellett volna kezelni a fát egy speciális olajjal, majd
egy másik vegyi anyaggal a tavasz folyamán. Most mindössze annyit
tehetek, hogy figyelek és várok. Jelen pillanatban az egyetlen gyakorlati segítség az, ha jól megtrágyázom a földet, remélve, hogy ez
túlsegít a bajon. A dolgok – amint azt az elõbbiekben leírtam – nem
állnak túl jól. Az az érzésem, hogy nemsokára egy halott fát fogok
majd kiásni.
Nem tudtam rajta segíteni, de azt hiszem, ez a fa sok helyi
gyülekezethez hasonlít. Amikor a pusztulás jelei megjelennek, már
túl késõ. Már jóval a figyelmeztetõ jelek megjelenése elõtt elmulasztottuk a szükséges gondoskodást, és sajnos egyes esetekben már túl
késõ közbeavatkozni. Az ilyen esetek túlnyomó többségében a gyülekezet nem a helyes szellemi eledellel táplálkozott, és a szellemi kártevõk lakozást tudtak venni közöttük. Minden jónak tûnt, ahogy a
gyülekezet elindult, de a felszín alatt az ellenség már végezte a
rombolást. Most, kis idõvel késõbb a pusztulás kezd megmutatkozni,
és mi képtelennek érezzük magunkat arra, hogy megállítsuk. Azonban a látható rombolás ellenére a Szentírás arra bátorít, hogy
minden erõfeszítésünkkel a többiek erõsítésén fáradozzunk. Egy jó
adag szellemi táplálék az egyik út ehhez. A legtöbb esetben a
gyülekezeti tagok még egyszerû formában sem tudják elmagyarázni
a Szentírás alapvetõ tanait, elsõsorban a táplálás hiányának
köszönhetõen, ami korábban szükségtelennek vagy „túl nehéznek”

volt nyilvánítva. Tekintettel a téves következtetés elkerülésre,
megosztom veletek egy élményemet, amely az idén nyáron történt
egy táborban. Mivel feladatom az idõsebb, 12-15 éves fiúk tanítása
volt kétszer egy nap, úgy döntöttem, hogy végigmegyek a Szentírás
néhány alapvetõ tanításán. Úgy kezdtem, hogy elmondtam nekik,
hogy nem gyerekként fogok bánni velük. Ha értenek a számítógéphez, sõt még programozni is tudják, akkor vehetnek „nehéz ételt” is
Isten Igéjébõl.
Íme néhány téma, amit átvettünk: a Szentháromság, a Szentírás
ihletettsége, az idõben elõrehaladó kinyilatkoztatások, Isten megváltói terve és a hit. Az utolsó napon teljesen izgalomban voltam, mikor
a gyerekeknek lehetõségük volt beszámolni arról, hogy mit tanultak
az elmúlt héten. Egytõl egyig, fiatal fiúk, helyesen beszéltek az elõbb
felsoroltakról. Egy 14 éves fiú, aki nem ismerte a Bibliát és csak azért
jött a táborba, hogy jól érezze magát a barátaival, elfogadta
Krisztust az Isten Igéjében lévõ igazságok alapján. Meg vagyok
gyõzõdve, jobban mint valaha, hogy fiataljainkkal túl sokáig foglalkozunk bébiként. Meg vagyok gyõzõdve arról is, hogy sokan gyülekezeteinkbõl csak gondolják, hogy tudják a Szentírás ezen és más
alaptanításait. Sok gyülekezeti vezetõ is azt gondolja, hogy õk valóban tudják, és így a gyakorlati üzenetekre való igény mellett hiányt
szenved a hit alapvetõ tanainak ismételt tanítása.
Mindenkinek szükséges, hogy erõsítsük a többieket azzal, hogy
visszamegyünk a Szentírás alaptanainak tanításához, beleértve az
evangéliumot is. Az Ige hirdetõi szükséges, hogy visszatérjenek
azokhoz az igazságokhoz, amikrõl hosszú ideje azt feltételezték,
hogy a gyülekezet már ismeri. A vasárnapi iskolai tanítást magasabb
szintre kell emelni igei szempontból, és azokat a tanokat kell elkezdeni tanítani, amelyek bölccsé tesznek az üdvösségre a Jézus
Krisztusban való hit által (2Tim 3,14-15).
A fám kidíszítése nem segít át a jelenlegi krízisen. Ha túlélés a
célunk, folyamatos táplálásra van szükség.
Éppúgy a beteg gyülekezet sem lesz kisegítve azzal, ha feldíszítjük világi csillogással, csak Isten Igéjével táplálva és az imádság
vizével öntözve.
Milk and Honey 1994 október

gyobb a szolga az õ uránál. Ha engem
üldöztek, titeket is üldöznek majd” (Jn
15,20). Tudni kell ugyanis és Isten gyermekének világosan kell látnia, hogy ma
valamenynyi egyházban, sõt valamennyi
bibliai gyülekezetben, közösségben és egyesületben kétféle elem szavát halljuk.
Egyik csoport a valóban bibliai szellemi
emberekbõl áll, akik akár egyházban
vannak, akár gyülekezetben, örömmel
látják az ébredési jelenségeket és imádkoznak azokért, mert a múló földi dolgokon és érdekeken keresztül szemeiket
Isten országára és a lelkek üdvösségére
irányítják. A másik csoport az írástudók
és farizeusoké, akik a hozzájuk csatlakozó lelkileg tudatlan egyénekkel együtt
a bibliai példák szerint ma is csak indokolatlan kritizálásokban, ellenvetések-

ben, elferdített vitatkozásokban, végeredményben ellenségeskedésben élik ki
magukat. Közben a farizeusok igazi természete szerint magukat kifogástalan
vallásos embereknek tartják. Ezeknek a
végcéljuk ma is az, amit Jézus röviden
így foglalt össze: „Jaj néktek… mert a
mennyeknek országát bezárjátok az emberek elõtt; mivelhogy ti nem mentek be,
akik be akarnának menni, azokat sem
bocsájtjátok be” (Mt 23,13). Szükségesnek látjuk e helyen is felhívni e kétféle
emberre olvasóink figyelmét azért, hogy
minden helyzetekben igyekezzenek világosan különbséget tenni a kétféle hang
között, és félelem, valamint rettegés nélkül hordozzák továbbra is magukban a
Szentírásból vett világosságukat, bizonyságot tévén mindeneknek a bennük

levõ élõ reménységrõl.
Kiss professzor (1889-1966) írja e
sorokat James Stewart evangélizációs
körútjával kapcsolatban 1938-ban.
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A magyarországi aliansz mozgalom történetébõl
Dr. Hecker Frigyes azonos témában elhangzott elõadásának felhasználásával

A

z aliansz mozgalom, a hozzá kapcsolódó aliansz imahét felekezetközi és
nemzetközi testvéri egységtörekvés, Thomas Chalmers edinburghi professzor kezdeményezésére indult el 1846-ban. Tulajdonképpen a katolikus egyháznak az akkori Angliában végbement erõteljes térhódítása miatti aggodalom volt az elindítója.
Ez késztetett néhány hívõ embert arra,
hogy minden év elsõ hetét közös imádságban töltsék. Közös hitelvi alapként a reformáció sarkalatos igazságaihoz ragaszkodtak, nevezetesen: a Szentírás isteni ihletettségérõl és tekintélyérõl, az emberi természet romlottságáról, a Krisztusban történt megváltásról, az egyedül hit által való
megigazulásról szól az aliansz mozgalom
hitvallása.
A kicsiny közösségben kezdetben egyre erõsebb szerepet kapott az élõhitû keresztyének egységre törekvésének az igyekezete, a közös egy Úr megvallásának, az
együtt való imádkozásnak egyesítõ szándéka és az ennek gyakorlása során megtapasztalt öröm.
A mozgalom gyorsan terjedt. Magyarországi kezdeteirõl id. Victor János iskolaigazgató a következõ szavakkal emlékezik
az „Evangéliumi Szövetség” címû aliansz
értesítõ 1938. januári 2. számában: „Mint
sok más áldásos dolog minálunk, ez az imahét is a „Skót Missziótól” indult ki. Az esztendõ elsõ hetében tartott összejöveteleket már 1876 és 1878 között hívták össze
az akkori skót lelkészek, Kõnig Rudolf és
Moody András… 1880-tól kezdve állandóan növekvõ imádkozó sereg találkozott
a Hold utcai nagyteremben. Ott volt Szilassy Aladár is nejével és Szabó Aladár. Ez
utóbbiakban ébredt a gondolat, hogy meg
kell indítani az imahét megtartását a Kálvin téri református egyházban is… Azóta
folyton nõtt ez az ügy. Volt ugyan idõ, amikor a viszonyok nem engedték meg, hogy a
hét minden estéjén legyen imaóra; akkor
két-három, vagy csak egy estén jöttek
össze, akik attól áldást vártak. De teljesen
nem szakadt meg soha a szövetséges imádkozás. Még a háború (megj. I. világháború)
alatt is voltak; nagyon kevesen ugyan, ha
csak ketten-hárman, akik a KIE Sándor
utcai helyiségében összejöttek, de hiszem,
hogy másutt is.”
1884 és 1885 között egyházi lapokban
és körökben vita alakult ki az imahét kriti-

zálói és védelmezõi között. Szabó Aladár
írja egyik cikkében: „Mily szép egyesítõ
eszköz az a kötelék, amely az öt világrész
különbözõ pontjain a rokonkeblekbõl egyugyanazon idõben emelkedõ ima által fonódik! Több ez mint formalizmus: ez a
szentek egyessége (!) vagy legalábbis az
afelé való törekvés.”
A vita mindenképpen azt eredményezi,
hogy az imahét gondolata népszerûvé válik
hazánkban, és ezek után kerül sor az 1886os imahétre, amelyet elõször hirdetnek és
tartanak meg nyilvánosan a budapesti református egyházközség tanácstermében.
Az imahét ettõl kezdve „minden esztendõben megtartatott!”
Az elsõ világháború után 1925-ben Szilassy Aladár és Szabó Aladár újították fel
újra az aliansz kapcsolatokat. Felekezetközi bizottság alakul, amely az aliansz imahetet ismét nyilvánosan meghirdeti és
megszervezi.
Az aliansz mozgalomnak állandó jellemzõje volt az is, hogy minden lehetséges
módon (petíciókkal és a sajtó útján, sõt
csendes felvonulásokkal is) síkra szállt a
vallásszabadság védelmezése és kiterjesztése mellett.
1936-ban 90 éves a nemzetközi aliansz
mozgalom. Ebbõl az alkalomból az addig
laza szervezõdésû mozgalmat a Felsõerdõsori methodista imaházban megtartott
alakuló közgyûlésen „Magyar Evangéliumi
Szövetség” néven egyesületté szervezik.
Az „Evangéliumi Szövetség” címû aliansz
értesítõ 1936. decemberi 1. száma többek
között tartalmazza a Magyar Evangéliumi
Szövetség (továbbiakban MESZ) megalakulásáról szóló beszámolót, valamint az
1937. évi budapesti imahét tárgysorozatát
is.
A MESZ vezetõségének tagjai között
olyan közismert személyek neve is szerepel, mint dr. Ravasz László református
püspök, dr. Raffay Sándor evangélikus püspök, dr. Kiss Ferenc egyetemi orvosprofesszor, id. Victor János ny. iskolaigazgató,
dr. Somogyi Imre baptista lelkész, Csia Lajos ref. vallástanár, Sréter Ferenc ev. lelkész, Ungár Aladár könyvkereskedõ,
Hecker Ádám meth. lelkész, Hevesi Ödön
az Üdvhadseregtõl és még sokan mások.
A felsorolt nevekbõl is látható, hogy
kezdettõl fogva milyen erõs volt az aliansz
mozgalom ún. szabadegyházi háttere, de

megfelelõ súllyal vettek részt benne a
protestáns történelmi egyházak képviselõi
is. A MESZ 500 kötetbõl álló könyvtárat is
létesített, melynek helye a Wesselényi
utcai baptista gyülekezet épületében volt.
A MESZ következetes harcot folytatott
a szabadegyházak, kisebb vallási közösségek elismertetéséért. Emiatt szükséges
volt megfogalmazni a különbséget a vallásfelekezet és a szekta fogalma között. A
szekta megjelölést a következõ érdekes
módon fogalmazzák meg: „Szekta az a tömörülés, amely az egyetemes, közönséges
keresztyén anyaszentegyházból elkülöníti magát azzal, hogy a többi keresztyén
felekezetet kárhozatra méltónak és menõknek tartja. Tehát az ún. egyedül üdvözítõ egyházak a szekták, míg azok az
egyházak, amelyek a többi egyházakhoz
tartozó hívõket testvérekül elismerik,
nem tekinthetõk szektáknak.”
1946-ban az aliansz mozgalom 100 éves. A jubileumot a háború utáni súlyos körülmények ellenére Magyarországon is
megünneplik az 1947-es aliansz imahét
ünnepélyes megnyitásán a budapesti Zeneakadémián. A MESZ elnöke ekkor Bereczky
Albert püspök, fõtitkára Kádár Imre volt.
Az ötvenes évek totalitárius rendszerû
állama az egyházi élet fokozatos elsorvasztása során a MESZ-t is föloszlatta. Ebben az
idõszakban az évenkénti imahetek legális,
és egyre inkább illegális megtartása általában csak az evangéliumi kisegyházakban,
közösségekben folytatódott. Késõbb az ökumenikus mozgalom megindította az ökumenikus imahetet, melybe 1988-tól a
római katolikus egyház is bekapcsolódott.
1983-tól a magyarországi aliansz közösségnek ismét hivatalos képviselete van
a nemzetközi aliansz mozgalomban az Európai Aliansz Szövetségben létrejött tagsága révén. Ebben az idõszakban, 1989ben történt feloszlásáig, a mozgalom képviseletét a Szabadegyházak Tanácsa látta
el.
A szükséges elõkészítés (új szervezeti
szabályzat, stb. megalkotása) után az 1990.
május 5-re összehívott újraalakuló ülésen
határozat született az Evangéliumi Aliansz
Szövetség újraalakításáról.
A Fõvárosi Bíróság a Magyarországi
Evangéliumi Aliansz szervezetet 1991.
augusztus 14-én kelt végzésével nyilvántartásba vette a társadalmi szervezetek kö-
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zött.
Végül még a teljesség igénye nélkül
néhány olyan eseményt szeretnék
fölsorolni, amelyek egy kicsit bemutatják
az újrainduló magyarországi aliansz
mozgalom életét:
7Mindmáig a legfontosabb feladatot jelenti az
év elsõ hetében megtartott aliansz imahét
programjának elõkészítése és megtartása. Talán ismeretes az, hogy a programot minden
évben más tagország aliansz szövetsége készíti elõ és az Európai Aliansz Szövetség küldi
meg az országos szervezeteknek.
7Az Európai Aliansz Szövetség imaheti programját az 1989-es évi imahétre a magyarországi Aliansz Bizottság készítette elõ.
7Az Európai Aliansz Szövetség 1987. áprilisban Budapesten tartotta elnökségi ülését.
71989-ben Willi Sartorius testvér, az Euró-pai
Aliansz Szövetség elnöke látogatott Magyarországra és szolgált az imahéten.
71991 júniusában a Magyarországi Evangéliumi Aliansz Nyilatkozatban rögzítette az
aliansz keretei közötti testvéri együttmûködés
feltételeit (különös tekintettel a karizmatikus
mozgalom vonatkozásában).
71993. november 19-20. Országos konferencia; az elõadások témája: Igei tanítás a
Szentlélekrõl és munkájáról.
71995. február 3-4. Országos konferencia; az
elõadások témája: A keresztyén egység az Ige
fényében.
7Mindkét konferencián az elõadók dr. Rolf
Hille testvér a németországi Aliansz Szövetség
elnöke és Manfred Kern a szövetség titkára
voltak.
71996. március 1-2. Jubileumi konferencia
Miskolcon az aliansz mozgalom 150 éves
fennállása alkalmából. Elõadók: Derek Copley
testvér, az Európai Aliansz Szövetség elnöke és
dr. Hecker Frigyes a magyar aliansz szervezet
titkára.
Nemcsak eredményekrõl lehet és kell
azonban beszélni, hanem gondokról, problémákról is, szintén a teljesség igénye nélkül.
Az Evangéliumi Aliansz a rendszer-

váltás óta tulajdonképpen még mindig keresi a helyét, és szeretné betölteni azt a feladatot, amelyet az alapító atyák tûztek ki
maguk elé. A gyülekezetekben élõ hívõ fiatalok nagyrésze nem ismeri, de nem is ismerheti az Evangéliumi Aliansz mozgalom
múltját, történetét, szellemi alapjait és célkitûzéseit. Az idõsebb korosztályhoz tartozó testvérek száma pedig, akik az aliansz
gondolat hordozói és ismerõi, egyre fogy.
Vajon lesznek-e olyan fiatal testvérek, akik
átveszik a stafétabotot, és az eredeti alapokon folytatják ezt a szolgálatot, Isten
gyermekeinek a Krisztusban való egységérõl szóló bizonyságtételt.
Miben láthatjuk a mai idõkben a sajátos
aliansz közösségi formák és bizonyságtétel létjogosultságát, amikor az ökumenikus mozgalom létrejötte nyomán nyilvánvalóan megváltoztak azok a viszonyok, amelyek az aliansz mozgalom létrejötténél
döntõek voltak?
Az evangéliumi aliansz mozgalom elsõrendû feladata volt és látásom szerint ma is
az, hogy bizonyságot tegyen a Krisztusban
hívõk egységérõl. Az evangéliumi aliansz a
különbözõ népegyházakban, szabadegyházakban és közösségekben élõ olyan hívõ
emberek közössége, akiknek hit által személyes életközösségük van Urukkal és
Megváltójukkal, Jézus Krisztussal. Ez különbözteti meg az ökumenétõl, amelyet az
egyházak közötti közösség megteremtésének szándéka tart össze.
Az aliansz közösségben az egyes hívõ
emberek egymáshoz fûzõdõ testvéri szeretete és a közös imádkozás gyakorlásának,
az ebben megnyilvánuló szellemi egység
megtapasztalásának, átélésének vágya és
öröme a döntõ motívum. Isten országába
bejuthatunk Luther, Kálvin, Wesley, Darby,
sõt még saját hitvallási irataink nélkül is.
De nem juthatunk be Isten országába, ha
nem lettünk Jézus Krisztus tulajdonává és
nem szeretjük testvéreinket. Vétkezünk,
ha elválasztjuk egymástól azokat, akik az
Úr Jézus Krisztushoz tartoznak!

Az aliansz vezetõsége a 30-as években

2000

Aliansz imahét
1. Európának SZERETETRE van
szüksége, 1Kor 13 (Ruth könyve)
Fõ imatéma: közösségi élet

2. Európának SEGÍTSÉGRE van
szüksége, Csel 10,1-48; 16,6-10
Imatéma: millenniumi tervek

3. Az európai nemzeteknek szükségük
van EGYMÁSRA,
1Kor 12
Imatéma: politikai élet

4. Európának MEGÉRTÉSRE van
szüksége, Ef 3,14-21
Imatéma: média

5. Európának MEGBOCSÁTÁSRA
van szüksége, Mt 6,5-15
Imatéma: akik még nem hallották
az evangéliumot

6. Európának MEGBÉKÉLÉSRE van
szüksége, 2Kor 5,11-21
Imatéma: konfliktushelyzetek

7. Európának ÉBREDÉSRE van
szüksége, Neh 8-9
Imatéma: gyülekezet

8. Európának REMÉNYSÉGRE van
szüksége, Róm 8,18-27
Imatéma: misszió

Hírek

Könyvajánló

November végén férfikonferencia volt

Benedikt Peters: Sem diktatúra – sem demokrácia

BUDAPESTEN
November utolsó hetében Budapesten, az
Ó utcai gyülekezetben Benedikt Peters,
svájci testvér többször hirdetett igét az
alkalmakon. 27-én szombaton pedig férfitestvérek számára tartott egész napos
konferenciát. A téma a gyülekezet vezetése és a vének szolgálata volt. Szellemi
életünk fontos területeire mutatott rá, és
igen gyakorlati gyülekezeti kérdéseket
magyarázott.

Részben a témához
kapcsolódva szeretnénk ajánlani
a testvér több írását.

Tekintély és alárendeltség együtt biztosítják a
világmindenség harmóniáját – és ugyanezek az élõ
Isten Gyülekezetének tartóoszlopai, ezek adják annak
szépségét és erejét. Ahogy a bûneset a tekintély elleni
vétség volt, ugyanúgy a megváltás az isteni tekintély
helyreállítását jelenti az ember életében.
Az Isten uralma elleni lázadás és a bûn világában kell
Isten népének a látható és láthatatlan világ elõtt kiábrázolnia, hogy valamennyi teremtmény dicsõséges és
boldog élete a tekintély és alárendeltség helyes gyakorlatában valósul meg. De hogyan válik hatékonnyá
Isten tekintélye? Ki jogosult arra, hogy éljen vele?
Hogyan lehet gyakorolni Isten dicsõségére és az õ népe javára? Milyen tulajdonságoknak kell meglenni egy
elöljáróban, és hogyan szerezheti meg ezeket? Hogyan
lehet felismerni, ki alkalmas erre a szolgálatra, és
hogyan lehet megbízni vele õt? Egész sor ó- és
újszövetségi esetet tanulmányozva – Ádámtól
Jézabelig, Józseftõl Jánosig – foglalkozik e könyv
szerzõje a szellemi vezetés problematikájával, és teszi
világossá, hogy Isten népének jó és rossz sorsa szoros
kapcsolatban van a vezetéssel és alárendeltséggel.

SEM DIKTATÚRA–
SEM DEMOKRÁCIA

Benedikt Peters: Önkívületi állapot, eksztázis vagy önmagunk átadása?
A 2000. év elsõ hete újra aliansz
imahét!
Programja a 7. oldalon!
Az aliansz története a 6. oldaltól!

„Amint hogy a tudomány
buzgóság nélkül gyümölcstelen,
így a buzgóság tudomány
nélkül veszedelmes.”
Kölcséri Sámuel puritán prédikátor
(XVII. század)

Következõ szám
Újévi gondolatok (Schimert G.)
Hithõsök: A stundisták

Aki nem teszi fel magánal ezt a a kérdést, az vagy abban a
helyzetben van, hogy Istene elismerte õt valódi imádójának, vagy
abban a sajnálatraméltó állapotban van, hogy nála az igazi imádat
csupán alárendelt szerepet játszik. Ha õszinték akarunk lenni, be
kell ismernünk, hogy legtöbbünk bizonytalan abban, hogy mibõl is
áll az igazi imádat. Benedikt Peters svájci bibliamagyarázó a
szükséges tájékoztatási segítséget kínája az olvasónak e kérdések
Szentírás szerinti magyarázatához. Ennek során a szerzõ olyan,
gyakran elhanyagolt összefüggésekre is kitér, mint:
„Szertartásosság, mint az imádat pótléka”, „Érzéki izgalom, amely
imádásra ösztönöz”, „Megváltás és imádat”, „Kiválasztás és
imádat”, „Képessé válni az imádatra” és még sok más témára is.

Benedikt Peters: Jelek és csodák
Csodák korát éljük, mégpedig nem csupán technikai, hanem
természetfeletti csodákét is. Naponta olvashatunk a sajtóban
híradásokat és hitdetéseket csodatevõ kézrátételekrõl, szellem és hit
által való gyógyulásokról. Ezek természetesen nem érdekelnek minket.
Amire azonban fel kell figyelnünk, az az, hogy vannak keresztyének is,
Bibliában hívõ keresztyének, akik egyre inkább hitelt adnak a gyógyítás
csodáinak, álmok, látomások és titokzatos hangok által való
természetfeletti kejelentéseknek. Egyre gyakrabban halljuk – és egyre
többen hisznek is ebben, hogy Isten a Gyülekezet földi idejének az
utolsó szakaszára megígérte, hogy felelevenedik az apostoli kor, a
csodatevõ erõk kora. A Szentírás minden hívõ embert felszólít arra,
hogy vizsgálja meg a dolgokat (1Tesz 5,21; Jn 4,1). Adjon az Úr
világosságot drága Igéje által ebben a rendkívül idõszerû tárgykörben.

Élõ Gyülekezetek
Rendszeresen megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.) gondozásában jelenik meg.
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. 10103513-06216100-00000000
Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, melyet kérésre küldünk.
A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a postaköltség
miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

