De te, ó, Istennek embere … kövessed az igazságot,
az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tûrést, a
szelídséget.
1 Timóteus 6,11
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zilveszter éjjelén egy új év küszöbét léptük át. Sokan vártak különleges események bekövetkezésére. Bizonyára sokan voltak,
akik fogadalmakat tettek. Most talán nagyobbakat is, mint általában. Nem volt ez másként 58 évvel ezelõtt sem. S ahogy már akkor
érezhetõ volt a keresztyénségnek a világhoz való hasonulása, közeledése, ma ez még kifejezettebb. Nagyobb hûségre, lobogóbb lángra van szükség a szívekbe, odaadásra Krisztus egyházában, az új
esztendõben is. Mi után törekszünk? – teszi fel a kérdést a cikk írója, majd buzdít Pál szavaival a második Korintusi levél 5. részébõl.
al adatott, a kegyelem
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lett. ”

(János evang. 1:17)

Tartalom:

Újévi gondolatok
2. oldal

(Schimert Gusztáv az elsõk között volt, akik a két világháború közötti
ébredési idõkben orvosként bibliaórákat szerveztek, majd közösen Kiss
professzorral az anatómiai intézetben indították el a bp.-i gyülekezetet.)

S

okan sokféleképpen értelmezték már és magyarázták az Izráel –
mint földi nép – mindennapi életében oly fontos éjszakai õrjárásokat, ennek beosztását, s ezek próféciai jelentését. Vannak, akik
szerint az éjfél közeledik, s még csak két õrjárás telt el, az éjszaka
mélységei és sötétsége most kezd igazán tombolni. A cikk írója szerint jelenleg a Gyülekezet földi történetének negyedik õrváltásában
vagyunk. Várván az igazi fénysugár, Urunk és Fejünk megjelenését.
Az kétségtelen, hogy a Gyülekezet ideje, az idõk jeleit figyelve hamarosan lejár. Most kell odafigyelnünk, ragaszkodnunk az Õ vezetéséhez, Isten Igéjéhez, hogy el ne sodortassunk, még ha a szél
szembe is fúj.

Negyedik õrváltás
3. oldal

E

zek nemesebb lelkûek voltak, … teljes készséggel fogadták az
igét, és napról napra kutatták az Írásokat… – írja Lukács az
Apostolok cselekedeteiben a béreabeli hívõkrõl. Hasonlókat mondhatunk el az oroszországi evangéliumi hívõk azon csoportjáról,
akiket stundistáknak neveztek. Nevüket éppen azokról a bibliaórákról kapták, amelyeken Isten Igéjét olvasták és tanulmányozták.
Ahol pedig a mag jó földbe esik, ott, miután felnövekedett, terem
sok gyümölcsöt, hatvanannyit, százannyit. A kezdetben kis létszámú csoportok bizonyságtétele messze elhatott, ébredés söpört végig Oroszországon a múlt században, széles rétegeket, szegényeket,
gazdagokat megérintve. Errõl a mozgalomról szól Bjorlie cikke.

A stundisták
4. Oldal

V

annak olyan dolgok az életünkben, amelyekre mindenki vágyik,
melyeknek mindenki örül, melyek jó voltával mindeki tisztában
van és vita sem merül föl az értékükkel kapcsolatban. Ilyen dolog a
békesség is. Ennek ellenére általában a hiányát tapasztaljuk. Az
emberi természet, amelyet jól szemléltetnek az izmáeliták, sokszor
vad, vitatkozásra hajlamos, hirtelen haragú. Kis dolgok is képesek
lángra lobbantani. Sokszor az ellenõrzés nélküli indulatok (talán
csak egy apróság miatt), olyan károkat okozhatnak, aminek a következményeit egy életen keresztül kell szenvedni. Nem véletlenül
írja Pál apostol a rómaiaknak, hogy „Vessük tehát magunkat azok
után ami a békességet és az egymásra való épülést szolgálja.” (Csia
fordítás).

A békességre vivõ
dolgok I.
6. Oldal
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Schimert Gusztáv

„ 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.”

Újévi gondolatok

(János evang. 1:17)

2Kor 5,1-20

1943

E

gy új év küszöbét léptük át, talán egy új
idõszak kezdeténél is állunk. Ilyen pillanatokban, amikor egy elmúlt évre
visszatekintünk, kötelességünk feladatunkra
emlékeznünk. Elõször azonban emlékeztetni szeretnénk valamire, amit e helyen már
ismételten hangsúlyoztam.
Pál apostol Krisztusról beszél, mint kimondhatatlan adományról. Az ember számára van azonban egy isteni ajándék,
melynek értéke ugyancsak kimondhatatlan
nagy lehet, és ez az idõ, mely nekünk adatott. Hogy mi az idõ, azt igazában nem is
tudjuk. Van, aki az idõt lelkünk egyik ténykedésének nevezi. Bizonyos azonban, hogy
az idõt átéljük. Minden felvirradó reggelen
érzi a hívõ, hogy az újabb meghosszabbítása Istennel szemben való alkalmainknak. Ha azt kérdeznék tõlünk, hogy mi az
idõ, akkor legjobban úgy válaszolhatunk,
hogy az az Istentõl adott alkalom azért,
hogy Érte éljünk és Néki szolgáljunk.
Tegyünk úgy, mint az üzletember, aki az év
kezdetén mindent feljegyez a tartozik és követel rovatokban. Ezután vándoroljanak
gondolataink a letûnt év átélt napjaihoz és
óráihoz, és igyekezzünk a már megjelölt elv
alapján számadást tenni. Vajon e napok
számunkra is ilyen alkalmak voltak-e, hogy
Istenért éltünk? Ilyen komoly gondolatok és
megfontolások ma még sokkal fontosabbak,
mint máskor. Gondolkozó emberek egybehangzóan megállapítják, hogy új idõ, talán
világfordulat elõtt állunk. Olybá tûnik,
mintha Isten ezzel a mi értelmünk számára
oly felfoghatatlan emberi történelemmel le
is számolhatna! Ilyen benyomások Krisztus
gyülekezetének közel kétezer esztendõs története alatt többször megismétlõdtek.
Azonban Isten Szelleme azt mondja a hívõnek: „Legyetek józanok és vigyázzatok,
mert nem tudjátok, mikor jön el az óra.” A
világ Megváltójának visszatértét, amely az
egész Szentírás egybehangzó bizonysága
szerint a világ állapotának tényleges meg-
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változtatására fog vezetni, a rajongók ismételten igyekeztek megjósolni és meghatározni. A tévedés azonban minden alkalommal kiderült. A mi feladatunk, hogy éberek legyünk és mindkét lábunkkal a földön
álljunk, vagy pedig, hogy egy új világra és
egy új idõre készüljünk.
Szilveszter éjjelén egy kiváló államférfi újévi
elmélkedését hallgattam a rádióban. Nem
akarunk most az õ okfejtéseivel részletekben
foglalkozni, egy azonban egészen különösen megragadott. Milyen hallatlan lelki erõ
szólt ebbõl az emberbõl! Milyen céltudatos
meggyõzõdés! „Az ügyünkkel állunk vagy
bukunk – mondotta. – Ha az ügy elvész, mi
is elvesztünk.” Ekkor azt kellett magamnak
mondanom: Ha Krisztus egyháza ilyen kitartást és hûséget tanusított volna, akkor Isten országának ügye ma egészen másképpen állana a földön! A világ hatalmasainak
ilyen tettrekészségét látva, az Üdvözítõ
apostolaira, különösen Pálra emlékezünk.
Milyen lelkesedéssel és belsõ odaadással
képviselték egykor e férfiak Krisztus ügyének szolgálatát. Igaz, hogy nagy különbségek állanak fenn, és az összehasonlítás is
csak rövid ideig tartható. A politikus, a nép
vezetõje minden erejét a földi cél szolgálatába állítja. Krisztus követõje azonban
életét az örökkévalóságnak, Isten országának és Krisztus ügyének szenteli. Ilyen öszszehasonlításoknál válik világossá, miért kerül Krisztus ügye a háttérbe. Azért, mert Jézus tanítványai gyakran nem mindkét kézzel, hanem csak tíz ujjuk egyikével nyúlnak a
munkához.
Az újévi ünnephez még egy lélektani sajátosság is járul, ami a megfigyelõnek nem
kerülheti el a figyelmét. Tapasztalati tény,
hogy az ember önmagára hagyva a saját
történetébõl sem tanul, és minden új évtõl
valami újat vár. Az új ingere az, ami az ember számára olyan kísértésteli. Az idõ szellemének mestermûve, hogy az eljövendõt az
évfordulókor mint valami jobbat állítsa

elénk. Valóságban azonban mindig a régi
csalás lesz új és új kiadásban elénk tárva.
Jézus követõjére nézve a kérdések, melyek
az elmúlt év megítélésére vezetnek, vagy
amelyeket az új évvel kapcsolatban felteszünk, ebbõl a szemszögbõl állanak elénk:
Valóban megváltozott-e valami a mi életünkben? Itt van a súlypont a szellemi ember számára, aki a tovasietõ idõ alkalmait
nem akarja kiaknázatlanul maga mellett
elsuhanni hagyni. Mi után törekszünk? És
megállhat-e a törekvésünk minden idõre
nézve?
Az olvasott igében Pál apostol 7 új értékes
dolgot mutat, amit a beköszöntõ új esztendõben még megnyerhetünk.
A 17. versben új teremtésrõl van szó. Talán
éppen ebben a fontos pontban rejlik lelki
életünk felépítésének hibája. A Krisztusban
való megújulást valóban tapasztaltuk-e?
Mert, ha valaki Krisztusban van, új teremtés
az.
A 18. vers új közösségrõl beszél. Az Istennel
való igazi megbékülés, amely a lelkiismeret
és a szív békéjéhez vezet, az Istennel való
közösség elengedhetetlen feltétele.
15. vers. Sok ember azért szenved, mert nincsen életcélja. A Krisztusban hívõ részére
megnyílik a csodás alkalom, hogy új életcélra jusson, hogy ezentúl ne önmagának,
hanem Krisztusért, a Megváltóért éljen.
A 7. vers új útra utal. Sokan közülünk az óév
sokféle útján elfáradtunk. Bizonnyal sokat
igyekeztünk látni. Új útra találunk itt, mely
lehetõvé teszi, hogy ez idõ minden nehézségét és terhét hitben áthidalhassuk.
A 9. vers új vágyakozást ad a szívünkbe, hogy
bárhol legyünk is, bármit tegyünk is, minden az Õ tetszése szerint történjen.
A 20. versben pedig az új évvel kapcsolatban
egy új megbízatás kilátásai nyílnak meg elõttünk, új szolgálatra, új feladatra. Hogy
Krisztusért járjunk követségben, bizonnyal
a legszebb feladat, amit ez életben elnyerhetünk.
1. vers: Minden kívánságon és akaráson át,
mely szívünket betöltheti, egy határozott tudásról hallunk itt. Ha e mi földi sátorházunk
ebben az évben bomolna is el, épületünk
van Istentõl, nem kézzel csinált, örökké való
házunk a mennyben.
Az Úr áldjon meg bennünket mindezekben!
Kegyelem és Igazság 1943

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)
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Negyedik õrváltás
John W. Bramhall
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zámos szellemi tanítás ismerhetõ meg a korszakos szemléletû Máté evangéliumából. Az
idézett igeszakasz világosan bemutatja Megváltónk jelenlegi, értünk történõ közbenjárását a mennyben és a földön is, az Õ távolléte alatt bekövetkezõ viharos eseményeket.
A MEGVÁLTÓ KÖZBENJÁRÁSA A MENNYBEN
Ezt a 23. vers szavai írják le: „Felment a hegyre imádkozni”, és Atyjának jelenlétében
töltötte az éjszakát. Õ a mi nagy Fõpapunk, Közbenjárónk és Szószólónk (Zsid 4,14-16;
Zsid 7,25; 1Jn 2,1-2). A világ nem fogadta be, és most az Övéiért imádkozik, akik a világban
vannak (lásd János 17,9).
E JELEN GONOSZ KORSZAK
Míg Krisztus a mennyben van, az Õ földön lévõ bizonysága, a Gyülekezet egy sötét és
viharos éjszakán halad át. Ezt egy hajó állapotával írja le az Ige. Az „immár a tenger közepén
volt, hullámok között hánykódva, mivel a szél szembe fújt” (24. vers). E jelen korszak istene,
a Sátán szembenáll az isteni bizonysággal a földön (2Kor 4,3-4; 1Pt 5,8-9), fokozva a
sötétséget (Ef 6,12) mind erkölcsi, mind szellemi téren. A viharos hullámok és az ellenszél
célja a hívõk hajótörése; a számos irányból támadó, hamis tanítás ellenszele sokakat tévútra
visz (lásd még 1Tim 1,19; Ef 4,14; 2Tim 3,13). Mennyi gyakorló keresztyén sodortatik el a
hamis tanítás hullámaitól a mai idõben!
NEGYEDIK ÉJSZAKAI ÕRVÁLTÁS
Ez az idõszak reggel 3 órától 6 óráig tartott; nem virradat, hanem a hajnal elõtti sûrû
sötétség (25-26. versek). Mi minden bizonnyal a Gyülekezet földi történetének negyedik
õrváltásában vagyunk – ez az az õrváltás, amikor nekünk a Titus 2,13 által leírt állapotban
kell lenni: „...várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és üdvözítõnk, Jézus
Krisztus dicsõsége megjelenését”. Ez az az idõ, melyben az Úr akarata az, hogy bemutassa
nekünk az Õ Személyét és az Õ jelenlétének csodálatos áldását, miközben bizonyosságot ad
szavait illetõen: „Ímhol jõ a Võlegény! Jöjjetek a fogadására!” (Mt 25,6)
AZ Õ JELENLÉTÉNEK MEGNYILVÁNULÁSA
„Jézus hozzájuk ment a tengeren járva” (25. vers). A körülményekbõl adódó hullámok és
szelek felett állva, az Úr a megrémült tanítványokhoz a viharon és a sötétségen keresztül
beszél: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (27. vers) A mai idõben körülményeink közepette
Õ azt akarja, hogy megtapasztaljuk az Õ jelenlétében való bizalmat! Néhány hívõ talán meg
tudja valósítani, hogy függetlenítse magát a körülményektõl, sokan azonban nem rendelkeznek ezzel a tudással. Mindazonáltal az Õ jelenléte soha nem hagy el minket. Töltsön
be az Õ személye és az Õ Igéje!
PÉTER ODASZÁNÁSA
A 28-31. versekben Péter hallja az Úr hangját: „Jöjj!”, válaszként az õ kérésére: „...ha te
vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vízen”. Elhagyja a hajót mindenféle természeti
segítség nélkül. A víz tovább hullámzik, a szél nem hallgat el, azonban Péter hallotta az Úr
hangját, hogy „Jöjj!” Ez neki elég volt.
Az Õ áldott személye és Igéje jelentett mindent, amire Péternek szüksége volt, mert Jézus
az õ szíve elõtt állt és az Õ Igéje a szívében lakozott, mely biztonságot adott neki a veszélyek
ellenére. Hit sarkallta engedelmesség és odaszánás egyedül Krisztusnak.
Mennyire szükségünk van erre a mai korban. Péter bajba került, amikor levette szemeit
Jézusról és „látta az erõs szelet”, de az Úr azonnal megragadta õt, amint Péter
„megrémült és süllyedni kezdett”. Mindezek ellenére õ Jézushoz ment,
és megtapasztalta a Jézussal való járás örömét. Ugyanígy lehet
velünk is, hitben és engedelmesség által odaszánva magunkat
Õneki.
BETELJESÜLÉS
„Amikor beszálltak a hajóba, megszûnt a szél” (32.
vers). A sötétség és a viharos tenger éjszakája
befejezõdött. Napfölkelte következett; minden
nyugalomban volt. „És azok, akik a hajóban voltak…
imádták Õt” (33. vers). Tegyük ezt mi is!
Napfölkelte holnap! Napfölkelte holnap!
Napfölkelte dicsõségben vár reám.
Napfölkelte holnap! Napfölkelte holnap!
Napfölkelte Jézussal az örökkévalón át!

3

s mindjárt kényszerítette
Jézus az õ tanítványait, hogy
szálljanak a hajóba és
menjenek át elõre a túlsó partra,
míg õ elbocsátja a sokaságot.
23 És amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, magányosan imádkozni. Mikor pedig
beesteledett, egyedül volt ott.
24 A hajó pedig immár a tenger
közepén volt, a haboktól
háborgattatva; mivelhogy a szél
szembe fújt.
25 Az éjszaka negyedik részében
pedig hozzájuk ment Jézus, a
tengeren járva.
26 És mikor látták a tanítványok,
hogy õ a tengeren jár,
megrémültek, mondva: Ez
kísértet; és a félelem miatt
kiáltoztak.
27 De Jézus azonnal szólt
hozzájuk, mondva: Bízzatok; én
vagyok, ne féljetek!
28 Péter pedig felelve néki, mondta: Uram, ha te vagy, parancsolj,
hogy hozzád mehessek a vizen.
29 Õ pedig mondta: Jövel! És Péter
kiszállva a hajóból, járt a vizen,
hogy Jézushoz menjen.
30 De látva a nagy szelet,
megrémült; és a mikor kezdett
merülni, kiáltott, mondva: Uram,
tarts meg engem!
31 Jézus pedig azonnal kinyújtva
kezét, megragadta õt, és mondta
néki: Kicsinyhitû, miért
kételkedsz?
32 És amikor beléptek a hajóba,
elállt a szél.
33 A hajóban levõk pedig
hozzámenve, leborultak elõtte,
mondva: Bizony, Isten Fia vagy!
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HITHÕSÖK
John Bjorlie

A stundisták
Isten megmondta: „...ha én cselekszem, ki másíthatja meg?” (Ézs 43,13b)

A

stundista mozgalom 1858-ban kezdõdött, amikor hívõ német
szentek építésére és az evangélium hirdetésére.”
telepesek Odessza városának közelében az orosz nyelvûeknek
Még a nyítottkörû igehirdetések is egyfajta szabadságot élvezhirdették Krisztus evangéliumát. A németek a betelepítéskor kerültek
hettek II. Sándor cár idejében. Ezidõtájt két másik mozgalom is ela területre, de megtiltották nekik, hogy térítõi munkát végezzenek az
indult: a baptistáké és a paskovistáké. Megállapíthatjuk, hogy mindorosz Ortodox Egyház hívei között. Némelyek a protestáns németek
három mozgalom Isten munkája volt. A baptisták és a stundisták
közül egyszerûen csak pénzügyi okok miatt telepedtek le orosz fölterülete a Kaukázus és Oroszország déli része volt. A paskovisták
dön, míg mások az országukban tapasztalt, bibliai meggyõzõdésük
mozgalma Lord Radstocknak a nemesi családok közötti prédikációi
miatti elnyomásból láttak szabadulást (hiszen már korábban II. Kasorán indult el. Õ 1866-ban érkezett Szentpétervárra. A megtértek
talin orosz cárnõ a katonai szolgálat alól való felmentést, földet és
között volt Vaszilij Alexandrovics Paskov is, Õfelsége Õreinek ezvallásszabadságot ajánlott fel nekik). Ezek közé tartoztak azok, akik
redese; olyanvalaki, aki beszélõ viszonyban volt a cárral, akinek
Württembergbõl települtek Besszarábiába.
bányái voltak Oroszország keleti részén, és aki Szentpétervár egyik
Ezeknek a német hívõknek a szellemi életében éveken keresztül
legfényûzõbb lakhelyét mondhatta magáénak (késõbb a francia
hanyatlás fedezhetõ fel, de az 1800-as évek közepén Cherson tarnagykövetség helye lett). G. H. Lang mondta: „Lord Radstock és dr.
tományában egyfajta ébredés észlelhetõ olyan bibliatanítóknak köBaedeker szolgálata erõteljesen serkenti a széleskörû stundista
szönhetõen, mint amilyen Bonnenkemper (?-1867) is volt. Õt a
mozgalmat a görögkeleti ortodox Oroszországban.” De hogyan
bázeli misszió eredetileg a Ka„serkentette” a mozgalmat?
ukázusba küldte ki, de errõl a
Bibliák biztosításával és bibliaterületrõl kitiltva egy Odessza
tanulmányozások tartásával.
melletti német településen folyMint mindig, úgy most is az
tatta munkáját. Bonnenkemper
történt, hogy amikor az Isten oraz aratás idejére távolról ide érszágáért végzett munka elõrehakezõ munkásokkal megismertetladt, az ellentámadás is felütötte
te az evangéliumot, akik hazaa fejét. 1877-ben és 1878-ban az
térve otthonaikba, szívükben
Ortodox Egyház a gyûlölködés
magukkal vitték Isten Igéjét. Így
lángját szította. 1881-ben pedig
sikerült átlépni a vallási és kultuSzentpétervár egyik utcáján egy
rális elválasztó falakat. A német
nihilista bombája darabokra
hívõk látták, hogy orosz szomtépte II. Sándor cárt, minek haszédaik és munkaadóik tulajtására, válaszképpen mindazokdonképpen nem is annyira zárnak az életútját megnehezítetkózottak és önteltek.
ték, akiknek az élete nem illett
I. Sándor cár uralkodása
bele az állami és egyházi önalatt bizonyos kvéker testvérek
kényuralomba. Ezek közé tartoaz ügyben közeledtek a cárhoz,
zott Paskov is. Az uralkodó oszKorabeli festmény egy „Bibel Stunde”-ról
hogy támogassa a teljes orosz
tályon a zûrzavar vett erõt. Aminyelvû Biblia létrejöttét és kikor III. Sándor cár hatalomra
adását. A cár a kérésnek eleget tett és még a Biblia terjesztését is
került, elhallgattatott bizonyos politikai szakadárokat, külföldieket
lehetõvé tette. Hallva ezt az áttörést Bonnenkemper, Szentpétervárra
és mindenkit, akinél nem volt meg az orosz Ortodox Egyház helyment, és orosz nyelvû Újszövetségeket és röpiratokat szerzett. A szebenhagyása.
let nem lehet palackba zárni, így az orosz muzsikok között az evan1883-ban Frederick Baedeker tanácsadója, Müller György
géliumról szóló bizonyságtétel terjedt. Õk pedig rendszeresen tarmeglátogatta Paskovot. Müller György valószínûleg nem tudhatott
tottak imaórát, illetve „Bibel Stunde”-t, azaz bibliaórát, bibliatanularról a megnövekedett üldözésrõl, amit az õ bibliatanulmányozási
mányozási alkalmat. Innen kapták elnevezésüket: stunda vagy stunalkalmai váltottak ki, melyeket Paskov szállásán tartott. Nem volt
disták.
tudatában annak, hogy az alkalmak megtartása tiltott. Paskovot
E. H. Broadbent („Zarándok Gyülekezet” címû könyvében) írja:
figyelmeztették. Még abban az évben Paskov és egy másik kiemel„Az orosz hívõk… arra a meggyõzõdésre jutottak, hogy az újszökedõ keresztény, Count Korff egy teljesen orosz összeállítású konvetségi minta és tanítás a hívõk bemeríkezése. Meggyõzõdésüket
ferenciát szerveztek Szentpéterváron a saját költségükön, ahová hákövetkezetesen valóra váltották úgy, hogy a hívõk bemerítkezése
romezer küldött érkezett. A konferencia egyik szünetében a renáltalánossá lett a hívõk között. Azt is megtanulták, hogy a
dõrség beáramlott és letartóztatták a résztvevõket, akiknek legtöbbje
kenyértörés az Úr parancsa, és csak hívõk gyakorolhatják. Eszerint is
alacsonysorsú orosz paraszt volt, majd az otthonaikba küldték õket.
cselekedtek. Körükbõl eltûnt az Ortodox Egyház papi rendszere is,
A rendõrség munkája annyira hatékony volt, hogy a konferencia
mert a Szentírásból megismerték a hívõk egyetemes papságát, a
szervezõi azt se tudták néhány napig, hogy a résztvevõk hova
Szent Szellem vételének titkát, a gyülekezeti szolgálat ajándékait és
mentek.
szabadságát, amit az Úr ajándékoz a gyülekezet kormányzására, a
A gyûlölködés mértéke jól érzékelhetõ két röpiratnak a címébõl,

2000 FEBRUÁR

5

189§ – Törvénysértés: Prédikálás vagy vallásos iratok írása mások
melyeket 1883 után széles körben terjesztettek: „Nincs üdvösség az
eltévelyítésére.
Ortodox Egyházon kívül” és „Az elátkozott stundisták”, ajánlva a
Büntetés: Elsõ törvénysértés esetén: Bizonyos személyi jogok elvesztése
Görögkeleti Egyház érseke által.
és nyolctól tizenhat hónapig tartó szabadságvesztés.
1884-ben Paskovot számûzték, vagyonának pedig nagy részét
Második törvénysértés esetén: Harminckettõtõl negyvennyolc évig tartó
elkobozták.
börtönbüntetés.
A létszámban gyors mértékben növekvõ baptisták, stundisták és
Harmadik törvénysértés esetén: Számûzetés.
paskovisták mozgalmaitól fenyegetve érezve magát az Orosz Szent
189§ – Törvénysértés: Az eretnekek és
Ortodox Egyház elhatározta, hogy
szakadárok nézeteinek terjesztése illetve
megegyezik velük. Abban az évben M.
1883 után széles körben terjesztettek
ebben segédkezés.
Pobjedonoszcsev (A Szent Zsinat megröplapokat a stundistákról.
Büntetés: Számûzetés Szibériába, a Kaubízottja 1880. és 1905. között) összekázuson túlra vagy a Birodalom más félhívott Moszkvában egy konferenciát,
reesõ területére.
melynek résztvevõi Oroszország 41
Frederick Baedeker írta: „Igen megpüspökségének egyházi személyei vol„Zengjetek, ti templomi égzengések!
növekedett azoknak a száma, akiket a
tak. A konferencia témája pedig a szekKaukázuson túlra számûztek. Leginták Birodalomban való terjedésének fiTörjetek elõ, ti zsinati átkok!
kább stundisták, molokanok és baptisgyelemmel kísérése volt. Statisztikákból
Zúzzátok az örökérvényû egyházi átkokkal
ták vannak közöttük, férfiak és nõk,
kimutatták , igazolva a megjelenteknek,
akik Isten Igéje alapján tanítottak, és
hogy a 41 egyházmegyébõl 28 már csúa kivetett stundisták faját!”
akik ezért nem fogadják el a papok kornyán „megfertõzõdött”, és a „fertõzés
látlan hatalmát, és hogy képeket imádártalmassága” már túlnõtt azon, amit a
janak…”
klérus felügyelni tud.
„Sötét és rideg, akár egy ördög,
„Így bánik Oroszország a legjobb
„Mit tegyünk – kérdezte a megbíÕrizkedik a nyájtól, az ortodoxoktól,
polgáraival; és ezek az emberek az állzott –, hogy visszanyerjük azokat a buzSötét mélyedésekben és sarkokban bujkál,
hatatosságnak igazi hõsei… Bevittek
gó, istenfélõ embereket, akik elhagytak,
három testvért bilincsekben. Egyikük
s most megvetnek minket?”
Isten ellensége, az átkozott stundista!”
felismert, és keservesen sírt. Otthonaik,
Pobjedonoszcsev válasza tulajdonfeleségeik, gyermekeik mindannyian
képpen a konferencia által meghozott
Moszkva mellett vannak. Kegyetlen
határozat: „Államunkra nézve a szekták
tett! Õk a cár kiszemelt áldozatai!”
gyors terjedése nagy veszélyt jelent. Minden szektásnak legyen meg1905-ben a cár kiadott egy rendeletet, biztosítva a lelkiismereti,
tiltva, hogy elhagyja saját faluját…a hit minden ellenszegülõje
vallás- és gyülekezési szabadságot. Az államvezetés effajta viszlegyen vádlottként bíróság elé állítva, de nem esküdtbíróság által,
szássága bizonyítja, hogy az üldöztetések nem törték meg a hívõket.
hanem egyházi bírák által. Legyen megjelölve az útlevelük, hogy ne
Sõt Pobjedonoszcsev visszavonult, és az Orosz Ortodox Egyház
alkalmazzák õket, szállást se adjanak nekik, hogy így az Oroszormetropolitája kijelentette: „Isten kegyelmébõl adatott az igaz hit,
szágban való létük ellehetetlenüljön. Legyenek olyan keretek közé
utasításokon, alázatosságon és jó példákon keresztül; ebbõl a megszorítva, hogy törvényesen ne tudjanak se bérelni, se vásárolni, és ne
gondolásból az Egyház semmiképpen sem alkalmazhat erõszakot,
legyenek valódi vagyontárgyaik. Legyenek a gyermekeik az irányíés nem tartja szükségesnek, hogy a tévelygõ gyermekeket akaratuk
tásuk alól kivonva és az ortodox hitre nevelve.”
ellenére megtartsa. Ezért az Ortodox Egyház nem kifogásolja a törPobjedonoszcsev Bûntetõ Törvénykönyve jól bizonyítja a témávény érvénytelenítését, amely tiltotta az Ortodox Egyházból való
hoz való hozzáállását:
kiválást.”
187§ – Törvénysértés: Az Egyház elhagyása más vallási közösség miatt.
Büntetés: Polgári és személyi jogvesztés. Áttelepítés. Enyhébb ügyekben
Uplook 1999 február
tizennyolc hónap javítóintézetben.

További részletek a Zarándok Gyülekezet c. könyvbõl a stundistákról:
A német telepesek összejöveteleit saját nyelvükön „Stunden”-nek, azaz óráknak nevezték, és minthogy most már az
oroszok is összejöttek bibliaolvasásra és imádkozásra, megvetõleg õket is „stundisták”-nak nevezték, tehát olyanoknak,
akik az összejövetelért otthagyták az egyházat. Õk maguk ezt a nevet nem használták, egymást egyszerûen testvéreknek
nevezték. A Szentírás olvasása ezeknek az oroszoknak rendkívüli kinyilatkoztatás és erõ volt. [...]
Ez a mozgalom, amit a külsõ világ stundista mozgalomnak nevezett, olyan gyorsan terjedt,
hogy a megtérõk kisebb csoportjai azonnal gyülekezetté és központtá alakultak, ahonnan tovább
sugárzott a hitrõl való bizonyságtétel. Kétségbevonhatatlanul megállapítható, hogy a telepesek
között a Szent Szellem végezte a munkáját, és ezzel lerakta egy még jelentõsebb munka alapjait,
amely kihatott az orosz nép nagy tömegeire. De azt a vallásszabadságot, amit a telepesek élveztek, nem terjesztették ki a bennszülött lakosságra, ezért az orosz hívõ gyülekezetek már
kezdettõl fogva üldöztetést szenvedtek. De ez sem törte meg õket, szilárdan kitartottak hitük
mellett.
Ismét ajánljuk E. H. Broadbent híres könyvét, melybõl a fenti cikk írója is idéz. A mû több kiadást is
megért már. Angol nyelven legutóbb a Gospel Folio Press jelentette meg az Egyesült Államokban. Hazánkban évek óta kapható magyar nyelven az Evangéliumi Kiadó közremûködésével és terjesztésében.
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A békességre vivõ dolgok
J. B. Watson
A nyers megnyilvánulások elég általánosak Isten gyermekei között.

A

z igazi béke az igazságból fakad. „És
az igazság mûve békesség lesz” (Ézs
32,17). Ha Isten fegyelmezi a gyermekeit, az azért van, hogy learassa bennük
„az igazságnak békességes gyümölcsét” (Zsid
12,11). A mi Urunk, a Jézus Krisztus, Melkisédek által szemléltetve „az igazság királya…
és békesség királya” (Zsid 7,2). Jakab apostol
elmondja, hogy „az igazság gyümölcse pedig
békességben vettetik azoknak, akik békességben munkálkodnak” (3,18).
Az örömhír békéje az igazságon alapszik: a bûnös békességre jut Istennel, mert

hívõk közötti békességet. Ilyen a hit különbözõ mértéke egyes emberekben, az igazság
eltérõ felfogása, a vérmérsékletbeli különbségek, az eltérõ neveltetésbõl adódó ellentétek, valamint az, hogy valamennyien hajlamosak vagyunk arra, hogy a végsõkig ragaszkodjunk a saját látásunkhoz. A büszke, természeti szív, a világ, amely tele van lármával
körülöttünk, még a ravasz és sohasem alvó
ellenség nélkül is nehézzé teszi, hogy elérjük
és megtartsuk a békes-séget, nem beszélve
arról, amikor helyre kell állítanunk azt. Ezért
figyelmeztet minket a címadó igerész a Ró-

Barátságok bomlanak fel, közösségek
szakadnak szét és szimpátiák hervadnak el
a szavak miatt, amelyek egy-egy
szenvedélyes pillanatban kifakadnak
belõlünk.
egyedül Jézus Krisztus megváltása elegendõ
a megigazulásához (Róm 5,1). Ettõl a pillanattól kezdve a hívõ békességre van elhíva
(Kol 3,15), arra, hogy élvezze azt, keresse azt,
hogy legyen a békesség fia, hogy egyre jobban
észrevehetõ legyen benne ugyanaz a kedves
természet, amit a Szent Szellem formált
Jézus Krisztusban (Gal 5,22).
A béke olyan állapot, amely több szinten értelmezhetõ. Elõször is békességben
lehetünk Istennel, másrészt pedig megbékélhetünk embertársainkkal és körülményeinkkel is. Ha egyszer az Istennel való
békességre jutás alapvetõ kérdése megoldódott Krisztus örömhírének befogadása által,
akkor azt követi az a kötelesség is, hogy a
béke ragyogjon ki belõlünk embertársaink
felé a személyes, családi, üzleti, szociális,
gyülekezeti és polgári életünkben egyaránt.
A békességgel kapcsolatos problémák
között a legkiemelkedõbbek valójában a
keresztyén testvéreinkkel való kapcsolataink. Számos dolog van, ami veszélyezteti a

mabeliekhez írt levél 14. részének 19. versében: „Azért hát törekedjünk azokra, amik a
békességre valók.”
Az apostol különbözõ életszemléletû
keresztyéneknek ad utasításokat arra nézve,
hogy hogyan jöjjenek ki egymással, és írása
során felhívja a figyelmet a helyes hozzáállás
fontosságára is.

A békeszeretõ
lélek
„Amennyire
rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek”
(Róm 12,18). Szeretnünk és keresnünk kell a békét
(1Pt 3,11), annyira,
mintha kincs volna, hogy elnyerjük

és megmaradjon nálunk. Némelyekben egyszerûen megvan a természetes veszekedésre
való hajlam, amit még nem szelídített meg az
isteni kegyelem. Õk mindig készen állnak a
szócsatára, és egy izgatott légkör elég nekik
ahhoz, hogy lángra lobbanjanak, akár a gyújtós. „Jaj nékem – kiált fel a háborgó lelkû
zsoltáríró –, hogy Mésekben bujdosom és
Kedar sátrai közt lakom! Sok ideje lakozik az
én lelkem a békességnek gyûlölõivel! Magam
vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok,
õk viadalra készek” (Zsolt 120,5-7). Izmáeliták között volt ekkor, akik mindig felemelték
a kezüket valakire, és a zsoltáríró lelke igen
zaklatott volt ezeknek az embereknek a vad
természete miatt.
Az izmáeli természet mindannyiunkban ott van, és minden
kitörése a békességet fenyegeti.
Ha csak egy ember is elmulasztja
ellenõrzése alá vonni ezt a természetet, ezzel kiûzheti a békességnek még
a maradékát is az otthonból, a hivatalból vagy
a gyülekezet-bõl. „Egy bûnös sok jót veszt el”
(Préd 9,20). Ezért aztán ugyancsak iparkodnunk kell, hogy fejlesszük magunkban a
csendes szellemet, amely olyan kedves Isten
elõtt. Semmiképp se Izmáelt kövessük, hanem az ígéret Izsákját és az õ gyengéd és
békeszeretõ természetét.

A megfelelõ arányérzék
Itt egy másik nagyon fontos dolog, ami
békességre visz. Az 1 Timóteus 6,4 „szóharcokról” ír. Egy különösen ferde szellemi látásmód idõnként nyugtalanságra ad okot Isten gyermekeinek körében. Ilyenkor csoportok alakulnak, és hadviselés kezdõdik olyan
hétköznapi és nevetségesen csekély dolgok-
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ról, hogy az szinte mulatságos lenne egy
külsõ szemlélõ számára, ha nem lennének
olyan tragikusak a következmények.
Furcsa módon kicsiny, elenyészõ dolgok egyszeriben gyors növekedésnek indulnak és nagy jelentõségûvé válnak a szemünkben, ugyanakkor nem marad más belõle,
mint egy parányi foltocska.
Az ördög távcsövét, a büszkeséget használva, lelki szemünkkel a saját szempontjaink jelentõseknek tûnnek, annál is inkább,
mivel testvérünk érveit ennek a bizonyos
távcsõnek a túlsó végérõl szemléljük. Bár
mindannyian helyes irányban látnánk a dolgokat, a hétköznapi ügyeket valóban a maguk csekély voltában, és
imádkoznánk naponta azért a
nagylelkû természetért, amely
semmibe veszi azokat a jelentéktelen dolgokat, amelyek mások
számára elegendõnek bizonyulnak egy elkeseredett veszekedésre!
Az az eset egyszerûen megsértett emberi méltóságunkban?
Hagyjuk el! Szándékos gúny bujkált a szavaiban, hogy megbántson vele? Tekintsük ártalmatlannak! Egy aprócska félreértés bánt
talán valamilyen emberi mulasztásnak köszönhetõen? Felejtsük
el, mert különben „szóharcba”
(közismertebben: szócsatába) keveredünk, „amelybõl irigység, viszálykodás,
káromlások és rosszakaratú gyanúsítások
származnak” (1Tim 6,4).
Kérjük Istent megfelelõ szellemi arányérzékért! Ennek a hiánya indokolja, hogy sok
nehezen kezelhetõ ember könnyelmûen
elûzheti a testvéri szeretet nyugodt légkörét
Isten gyülekezetébõl. A vesszõparipájukhoz
ragaszkodó emberek zsivaja letiporja a békénket.

A türelem
„Ne indulj fel a versengésre hirtelen,
hogy azt ne kelljen kérned, hogy mit

A

cselekedjél azután, mikor gyalázattal illet
téged a te felebarátod” (Péld 25,8). Ahol a
türelem megnövekszik, ott a béke is gyökeret
ver és virágzik. A türelem olyan gyümölcse a
Szent Szellemnek, amely alacsonyan nõ.
Néhányan úgy érezzük, hogy évek
mentek el anélkül, hogy a türelmünkben
valami látható fejlõdés állt volna be. A
türelem még mindig az a kegyelem, amelyre
még a példaszerûen élõ hívõk is õszintén
vágyakoznak: „de te, óh Istennek embere,
kövesd a békességes tûrést” (1Tim 6,11).
A türelem elutasítja a két legkívánatosabbnak látszó utat a problémák megoldá-

sára: a vadságot és a sietséget. A türelem
elkerüli a fellángoló indulatokat és gyûlöli az
útlerövidítéseket. A türelem megnyeri a
békét, amikor már minden más cseles fogás
kudarcba fullad. A türelem édestestvére a
hosszútûrés, és ahol ezek ketten tanyát vernek, ott bizonyos, hogy a béke is megmarad
napról napra, évrõl évre. „Azért ne légy gyors
a haragra, mert a harag az ostobák keblében
nyugszik.” „Az Úr szolgájának pedig nem kell
torzsalkodnia, hanem legyen mindenkihez
türelmes” (2Tim 2,24). „Jobb a hosszútûrõ az
erõsnél; és aki uralkodik a maga indulatján,
annál, aki várost vesz meg” (Péld 16,32).

A barátságos beszéd
„A gyengéd felelet elfordítja a harag
felgerjedését, a megbántó beszéd azonban
haragot támaszt” (Péld 15,1). Talán semmi
sem fogható a felvágott nyelvhez egy-egy
veszekedés kiprovokálása tekintetében.
Félelmetesen nagy lehetõségei vannak a
gonosznak egy-egy keserû, gyûlölködõ
nyelven keresztül. A sebek, amelynek helyei
egy életen át megmaradnak, pillanatok alatt
megvannak egy hirtelenkedõ nyelv éles
döfésével. A baj a rosszindulatú nyelv
kifakadásával egy perc alatt megtörténik, de
talán évek munkája sem fogja tudni
kijavítani. Barátságok bomlanak fel,
közösségek szakadnak szét és szimpátiák hervadnak el a szavak miatt, amelyek egy-egy szenvedélyes pillanatban
szabadjára engedett ajkakból ömlenek
ki. „Van olyan, aki tõrszúrásokhoz hasonlóan beszél, de a bölcseknek nyelve
orvosság” (Péld 12,17).
A keserû emlékek, az égetõ, megalázó
arculcsapások, az emlékezés által fellángoló neheztelések, éppúgy mint a savanyú szavak és megjegyzések, nemcsak
egy veszekedés elindításáért felelõsek,
hanem gátolják a vita abbamaradását is.
Éppen ezért „beszédetek mindenkor kellemetes legyen”. Ez maradjon meg minden körülmény között mélyen bennünk,
kiváltképpen, amikor az indulatok felizzanak. Soha nem szabad elfelejtenünk Õt, aki
szidalmaztatván, nem szidalmazott vissza,
aki elviselte az igazságtalanságot és hagyta az
igazságosan ítélõre, és miután a legvégsõkig
kitartott, hatalmasan felmagasztaltatott. „A
ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen,
sóval fûszerezett” (Kol 4,6), ne borssal, még
kevésbé cukorral, ahogy egyszer valaki megjegyezte. Ne legyen benne szándékos szurkálás, se beteges túlérzékenység, hanem
inkább az õszinteség, az igazság és a hûség
íze, amellett pedig szavaink maradjanak
kellemesek akkor is, ha igazságtalanul
támadnak nekünk.
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Négy fajta gyülekezeti élet van

A gyülekezetek négy halálos ellensége

1. Ahol a halál uralkodik hamis keretek között.
2. Ahol élet van, de a keret nem biblikus.
3. Ahol halál van, de a keret helyes.
4. Ahol az élet uralkodik biblikus keretben.

1. Hamis gyülekezeti felfogás.
2. Hamis felfogás az üdvösségrõl.
3. Hamis tanítás.
4. Hamis élet.

lázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annakidején.
Minden gondotokat õreá vessétek,
mert neki gondja van reátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellen-

ségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:
Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések
telnek be testvéreiteken e világban. A
minden kegyelem Istene pedig, aki
Péter elsõ levele 5. rész 6-11.

elhívott titeket Krisztusban az õ örök
dicsõségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerõsíteni és
megalapozni. Övé a dicsõség és a
hatalom örökkön-örökké. Ámen.

Hírek

Könyvajánló

Vetés és Aratás
baráti találkozó volt január 22-én Egerben a Kálvin-házban. Több mint 50 testvér jelent meg. Az alkalmon a vezérige az
1 Péter 4,11 volt, amelyet Kovács Árpád
testvérünk küldött Stuttgartból:
Ha valaki szól, mintegy Isten igéit
szólja; ha valaki szolgál, mintegy
azzal az erõvel szolgáljon, amelyet
Isten ád: hogy mindenben Isten
dicsõíttessék a Jézus Krisztus által,
akinek dicsõség és hatalom örökkönörökké.
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A találkozón hallhattunk a folyóirat történetérõl, a közelmúltban Németországról Magyarországra átkerült szerkesztés
feladatairól, az Evangéliumi Kiadó és
Iratmisszió szerepérõl, és bemutatásra
kerültek a szerkesztõség tagjai. A vendég
testvérek „útravaló” igéivel, jótanácsaival
és szeretetvendégséggel fejezõdött be az
együttlét.
Vetés
és
Aratás
Mert úgy
szerette
Isten a világot,
hogy az Õ
egyszülött
Fiát adta,
hogy aki hisz
Õbenne
el ne
vesszen,
hanem
örök élete
legyen.
Jn 3,16

Robert C. Shannon
AZ ÚJSZÖVETSÉGI
GYÜLEKEZET

AZ ÚJSZÖVETSÉGI GYÜLEKEZET
93 oldal

Az evangéliumi gyülekezeteknek igen nagy szükségük
van arra, hogy felismerjék Isentõl kapott rendeltetésüket.
Mivel problémáik súlyosak és felelõsségük nõttön nõ,
milyen tanulmány lehet számukra értékesebb, mint elhívásuknak, küldetésüknek és rendeltetésüknek tanulmányozása. Ahogyan egy híres igehirdetõ találóan kifejezte:
„Egyre inkább meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy a keresztyén embereknek újonnan fel kell ismerniük: milyennek akarja Isten látni Krisztus
Gyülekezetét. Meg kell ismerniük tulajdon létrejövetelüket, céljukat, azt a Testet, amelyben az egész emberiség egyesülhet Isten imádásában és szolgálatában, az emberi élet legtávolabbi határáig.”
Akármilyen fontos Krisztus életének tanulmányozása, ez nem lehet teljes, amíg fel
nem ismerjük a Gyülekezetet, amelyben Jézus Krisztus élete valósul meg a modern idõkben is. Mert hogyan is lehetnénk tisztában Krisztus életének jelentõségével, ha nem ismernénk Krisztus Testét? Mert a Gyülekezet pontosan ez! Mikor Krisztus a földön járt, Isten
hatalmas tetteit Õáltala emberi testben hajtotta végre. Krisztus ma is munkálkodik a
világban, és ugyancsak egy Test által. Ez a Test spirituális, valóságos, láthatatlan, de
egyszersmind látható is. Mindenképpen létezõ Test, és ez a Test a Gyülekezet. Általa akar
Jézus Krisztus hatást gyakorolni a világra, és üdvösséget adni a mi nemzedékünknek is –
olvashatjuk az elõszóban.
Robert Shannont többen ismerik hazánkban. Sokan Heiligenkreutzban, Ausztriában
találkozhattak vele, ahol az általa vezetett csendes heteken épülhettek szolgálata által.
Magyarországra is ellátogatott, nem is egyszer. Ekkor hozott ebbõl a magyarra fordított
könyvébõl, mely világos útmutatásokat ad a Gyülekezettel, és a helyi gyülekeztek gyakorlati életével kapcsolatban.
ROBERT C. SHANNON
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Tallózó
Bizonyságtétel:
Levél a börtönbõl
Szerelem*Házasság*Család:
Titkos társaink a nevelésben
A keresztyén férfi házassága
Bibliai zoológia:
Sasok és keselyûk
Tanítások:
A szeretõ szent Isten
Záronyra futottak temetõje (6.):
Ananiás és Szafira

Következõ szám
A békességre vivõ dolgok II.
A gibeoniták (Vida Sándor)
Hithõsök: Tikhikus (Kiss Ferenc)

Különös tény, hogy minél erényesebbnek s tiszteletre méltóbbnak mutatja valaki magát,
annál kevésbé remélhetõ, hogy az Úr igazi követõje lesz és marad.
Az ilyenek saját elgondolásuk mögé sáncolják el magukat, és nem hajlandók elismerni
tévedhetõségük lehetõségét, és nem tudnak jó szemmel nézni azokra, akik nem
hajbókolnak nekik.
Minél alaposabban ismeri valaki Isten Igéjét, annál kevésbé büszke vagy beképzelt.
Viszont, minél intenzívebb kapcsolata van valakinek valamely dogmával, világnézettel,
rendszerrel, elmélettel vagy tanítással, annál dogmatikusabb, fölényesebb,
basáskodóbb és diktatórikusabb.
Gyûjtötte: Vida Sándor

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.

