Akkor ezt mondta Dávid: Áttört az Isten az én
ellenségeimen az én kezem által,
mint a víz szokott a gáton!
1Krón 14,11
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A

különbözõ felekezetek között, de még egyes felekezeteken belül is jelentõs lehet az
eltérés a szekta szó értelmezése kapcsán. Leegyszerûsítve a dolgot mondhatjuk, hogy
van egy kialakult (elterjedt), illetve egy bibliai értelmezése a szónak, és a kettõ között jelentõs az eltérés. A szektás tanítással, illetve tanítókkal szemben a Biblia határozottan fellép,
tanít arról, hogy mi a teendõ, milyen a helyes hozzáállás olyan esetben, ha ilyenekkel találkozunk. Akár kívülrõl, akár belülrõl jön az eretnek tanítás, fontos, hogy idõben felismerjük
és megtegyük a szükséges lépéseket. Ehhez viszont fontos elhagyni a téves értelmezésünket,
és megtanulni, hogy valójában mit érthetünk biblikusan a szekta szó alatt.

M

iért fontos az egység? Egyáltalán fontos-e az egység? Fontosabb-e mint az igazság?
Mi (ki) az ami (aki) az egységet létrehozza? Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik a
cikk, amelynek témája minden idõben aktuális. Ez a téma az, ami a leglátványosabban teszi
próbára egy közösség életét. Nem véletlen, hogy Urunk imájában (Jn 17) hangsúlyozta az
egység bizonyságtevõ jellegét. Különösen olyan felekezetek esetében okozhat ez nehézséget, ahol nincs centralizált, illetve hierarchikus vezetés. Mégis kell, hogy figyeljünk rá, és
fontos, hogy megnyissuk magunkat a Szent Szellemnek, akinek munkája az egység létrehozása.

A

z emberek vágyakoznak Isten Igéje után. Erre általában csak akkor jövünk rá, amikor
látjuk, hogy vannak megtérések ma is. Sokszor nem hívõ neveltetést követõen emberek
adják át életüket Krisztusnak. Ha ez rövid idõn belül sok emberrel történik meg, akkor ébredésrõl beszélünk. Ez történt a múlt század 30-as éveiben, vagy 1989-1991 között hazánkban. Vajon van még terve Istennek a gyülekezetekkel? Ad ébredést és növekedést most a XXI.
század elején? Hisszük, hogy ad. Bár az utolsó idõket éljük, a világ folyása felgyorsult. A
globalizáció kiteljesedik, az egész földkerekséget behálózó információs társadalomban
élünk és a természeti katasztrófákról szóló tudósítások mindennaposak. Ennek ellenére Isten várja, hogy hittel elinduljunk, vagy egy rossz kerékpáron – bibliákkal a csomagtartón –,
vagy hivogatva ismerõseinket egy evangélizációra... egy mûterembe, az ipartestület nagytermébe, vagy a sátorba, a Tizeshonvéd utcába.

D

ávid, hozzánk hasonlóan nem volt tökéletes. De Isten embere volt, s csodálatos elõképe a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Harcolt és gyõzött. Az Úr Jézus a golgotán harcolt és végérvényesen megszerezte a gyõzelmet nemcsak a saját, de a mi részünkre is. Tisztában vagyunk ezzel a lehetõséggel? Tudatában vagyunk ennek a hétköznapok harcaiban?
Fogadjuk el a kegyelmet, így az általa kivívott gyõzelem a miénk is lehet!

W

illiam MacDonald írása több mint 15 évvel ezelõtt magyarul kis füzetként jelent meg
az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió gondozásában. Ma aktuálisabb, mint elsõ megjelenésekor. A világ nem elsõsorban a külsõ formákon keresztül szeretne betörni a gyülekezetek életébe, hanem a családok, a szülõk gondolkodásának megváltoztatásán keresztül. Isten embereit szeretné magával ragadni. A hívõ ember üdvössége szikla szilárd alapon
áll, az ellenség igyekszik õt – ha lehet – erre a földi létre kivonni a forgalomból. Hagyjuk ezt?
Mint szülõk, nemcsak a saját, hanem gyermekeink életéért is felelõsek vagyunk. Hogyan
indítjuk útnak õket? Kinek a szolgálatára tanítjuk és neveljük õket?
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Csia Lajos

Mi a szekta?
Az utóbbi idõben nagyon sok szakadás történt az egyházakon belül. A létrejött kis csoportokat szekta elnevezéssel illetik. Vizsgáljuk meg, hogy igaz-e rájuk ez a név. Szabad-e minden
szót abban az értelemben használni, amely értelem a legelterjedtebb a szóhasználatunkban? Nagyon égetõ ez a kérdés a szekta szó
esetében.
A szekta bibliai eredetû szó, s így a Biblia nagy tekintélyét élvezi.
Szektásodó az, akit a Biblia eretneknek nevez. Így tehát jaj annak,
akit szektáskodónak kiáltanak ki. Reá zúdul a Biblia minden átka.
Reá zúdul az igaz és szent Isten haragja, az igazak és szentek megvetése. Kiközösítik a gyülekezetbõl, az egyházból, mert meg van írva: „Az eretnek (a szakadást okozó – prot. új ford.; a tévtanítót – kat.
ford.) embert egy vagy két intés után kerüld” (Tit 3,10).
De itt egy kis – némelykor öntudatlan – csalás történik. A „szekta” szót ugyanis ma – ugyan bibliai terhével, de – másokra alkalmazzák, mint amit a Biblia ezen szó alatt ért. A secta szó a latin „seco”-ból származik, amely ezt jelenti: elvág.
Hasonló értelmû a görög „hajreo”, melybõl az eretnek szó származik, amely ezt jelenti: elvesz. Szektáskodó vagy eretnek emberen
tehát olyan valakit kell érteni, aki elvágja, elkülöníti magát.
A kérdés most az: kitõl vágja el magát, kitõl különül el?
A Biblia azt tekinti szektáskodónak, aki a Krisztusban hívõ testvérektõl elkülöníti magát. A mai idõben pedig azt nevezik szektáskodónak, aki magát egyik vagy másik nagyobb felekezettõl elkülöníti. A mai felekezetek két okból nem tarthatnak igényt arra, hogy
a bibliai testvéri közösséggel egynek vétessenek. Elõször azért,
mert nyilvánvaló hitetlenek is vannak bennük, s így keretük nem illik
rá arra a kicsiny nyájra, amelyhez Isten ezeket a szavakat intézi:
„Menjetek ki közülük, és váljatok el külön tõlük” (2Kor 6,17).
Másodszor azért, mert e felekezetek egymástól is elszakadtak, s így
egymásra nézve is szektát képeznek. Még inkább szektás jellegû
azonban a római egyházra nézve, amelynek kebelében egyszer
mind benne voltak. Íme, ilyen képtelenségre jutunk, ha a bibliai hívõ
testvéri közösség helyébe egy mai felekezetet állítunk.
Hogy a szektáskodás bibliai fogalma hogyan alakult át a szektáskodás mai fogalmává, az az egyháztörténelembõl könnyen kimutatható.
A keresztyénség elsõ idejében igen sok tévtanító lépett fel, akik
az isteni kijelentés helyébe régi bölcsek nézeteit, pogány vagy zsidó
vallásos hagyományokat és saját nézeteiket tették. Ezek elõtt az
ismeret (gnózis) volt a fõ, ezért gnosztikusoknak is nevezték õket.
Mivel veszedelmes tévtanítók voltak, védekezni kellett ellenük. Itt
azonban a keresztyének nagy hibát követtek el. Nem az apostoli
iratok tekintélyét szegezték velük szembe, hanem egyes, az igaz hit
mellett kitartó püspökök tekintélyét, különösen a római püspökét.
Az egyetemes (katolikus), tévelygéstõl mentes egyházon azokat a
gyülekezeteket kezdték érteni, amelyek magukat a római püspöknek alávetették. Még szent Ágoston is beleeshetett ilyen tévedésbe. Egy további lépés volt, hogy a római egyházhoz nem csatlakozó
„eretnekeket” a Szellem fegyvere – az Ige – helyett testi fegyverrel
támadták meg. Megkezdõdtek az eretnek-üldözések. A következõ
lépés volt, a püspökök bibliaellenes hatalmát megõrizni és továbbépíteni.

E megtévelyedett „egyháztól” való elszakadást a reformátorok föltétlen kötelességüknek látták.
Ez nem volt kis dolog, mivel a római egyház nagy történeti múlttal bírt, és az egyetemes egyház nevét viselte. A
történeti múlt a reformátorokat szektáskodóknak tüntette fel, de
a Biblia õket igazolta.
Így van ez ma is. Aki a nagyobb történelmi múlttal bíró egyházak, helyesebben felekezetek tekintélyének nem veti alá magát, azt
kikiáltják eretnekeknek, szektáskodóknak. A szónak bibliai, isteni
tekintélyt adnak, s a szektáskodónak kikiáltott embert istentelennek és tévelygõnek tartják. Pedig lehet, hogy az illetõnek igaza van.
Látjuk tehát, hogy a szekta szóval a mai emberek veszedelmesen
visszaélnek, s gyakran ártatlanokat vetnek átok alá. A keresztyének
kötelesek a bibliai szavakat a Biblia értelmében használni, még
akkor is, ha más értelmezés van elterjedve.
Most vegyük szemügyre, hogy a Biblia mit mond a „szekta” felõl.
Szektáknak hívja a zsidók politikai és vallásos pártjait, a farizeusok
és szadduceusok pártjait (Csel 5,17; 15,5; 26,5). A meg nem tért
zsidók viszont szektáknak tekintették a megalakult gyülekezeteket,
mert azt állították, hogy elszakadtak Mózestõl és az atyáktól örökölt hagyományoktól (Csel 24,5; 24,14; 28,22). A Szentírás kárhoztatja a szakadásokat, s a test cselekedetei közé sorolja õket (Gal
5,20), bár végeredményben jó hatásúnak mondja (1Kor 11,19). Az
Írás a végidõkre veszedelmes szekták támadását jövendöli (2Pt 2,1).
Az idézett helyek tanulmányozása után látjuk, hogy az Írás mit
tekint szektának és szektáskodásnak. Megemlít veszélyeset és kevésbé veszedelmeset. A Korintusi levélben vázolt szakadás (1Kor
1,11-13; 3,3-6; 11,17-19) még nem volt olyan veszedelmes, mint a
Péter apostol levelében (2Pt 2), mert az egymástól elszakadó keresztyének a megfeszített Krisztus mellett maradtak, míg az utóbb
levélben az eretnekek teljesen elhagyták az üdvösség útját; bár
mindkettõ szakadás, szektáskodás volt.
Mi tehát a szekta? Isten gyermekeinek vagy névleges keresztyéneknek olyan csoportja, amely valamely – részben vagy egészen
– helytelen tanítás (ismeret) miatt leszakítja magát a keresztyénség
testérõl. Mivel pedig Jézus Krisztus Testét nemcsak reformátusok,
hanem lutheránusok is képezik, és nemcsak baptisták, hanem
metodisták és még sok más igazi keresztyén gyülekezet. Ezért szektáskodó az a református, baptista vagy akármilyen keresztyén, aki
más felekezetû vagy más gondolkodású testvérével a Biblia igazságaitól elfordul; szeretetlenül, önzõen és szûkkeblûen magának és
saját elkülönített körének él. Rajtuk beteljesül Isten Igéjének utolsó
lapjain jövendölt mondás: „Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten
azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a
könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv Igéibõl, attól az
Isten elveszi a jogot az élet fájához” (Jel , 22,18-19).

A Biblia azt tekinti szektáskodónak, aki a Krisztusban
hívõ testvérektõl elkülöníti magát.
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Brian Gunning

Egység – Õrizd!
Az egység két alapvetõ feltétele az igazság és a szeretet. Igazság nélkül nincs egység. Szeretet nélkül ténylegesen nem beszélhetünk igazságról, következésképpen egységrõl sem. Az egység tény, nem érzés. Ez állt Urunk imádságának középpontjában a János 17-ben. Az Õ
vágya az volt, hogy a hívõk egyek legyenek (Jn 17,21). Pál is beszél errõl az Efézus 4-ben, ahol az apostoli levelek közül az egység legteljesebb magyarázatát kapjuk. Úgy ír az egységrõl, mint a „Szellem egységérõl” (Ef 4,3). Ez végig jellemzõ az Újszövetségben. A hívõk közötti
egység Isten munkájának és jellemének kiábrázolása (Jn 17,11.21). Az Úr Jézus imádságában hangsúlyozta az Atya és a Fiú egy-voltát és
meglepõ módon vonatkozik ez a Krisztusban hívõkre is. A két egység kapcsolata furcsa lenne, ha nem Jézus mondta volna. Isten egy. Mi
egyek vagyunk. Ez volt az Õ imádsága. Ez az egység bizonyság a világ felé. „…hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem” (Jn 17,21).
Néhányan ezáltal arra a következtetésre juthatnak, hogy a bizonyság ereje csupán abban rejlik, hogy mindenki jól kijön a másikkal. Ez a
következtetés azonban megkérdõjelezhetõ, mivel tényként bizonyított, hogy emberek bármely csoportja képes jól kijönni egymással,
függetlenül bármilyen keresztyén tanúságtételtõl. Bizonyára több van emögött a tanúság mögött. Az igazság a lényeg a „Szellem
egységében” (Ef 4,12). Az Úr Jézus azt mondta a János 16,13-ban, hogy „amikor azonban eljön õ, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes
igazságra…” Amint a levelekben látjuk, az üzenet azonos, kezdve az apostolok korától a korai gyülekezetek koráig. Bármi, ami csökkenti
Jézus személyének és munkájának igazságát, az egység ellensége.
Az egység a különbözõség által fejlõdik. Az Efézus 4-et vizsgálva, újra láthatjuk, hogy épp a különbözõségek miként járulnak hozzá az
egységhez. A szolgálatok közötti különbözõségek ugyanúgy az egyház alapja: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók
(10.vers), mint a hívõk közti különbségek. Figyeljük meg, Pál hogyan használja a „mi” és „minket” kifejezéseket. A hangsúly a növekvõ testen van, amelyben mindenki hozzájárul a növekedéshez és elmélyül a feltámadott Test Fejének való alávetettségben.
Az egység célja az érettség. Az apostol által használt nyelv egyszerû. Az Efézus 4,12-ben szavai egytõl egyig a gyarapodásra, növekedésre, tanulásra, érettségre vonatkozó kifejezések. A Krisztus ismeretében való jártasság, érettség a Szellem egysége. Ez megóv minket attól,
hogy bizonytalanok legyünk, „akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak” (Efézus 4,14).
Az egység ellentéte a megosztottság. Az apostol beszélt a korintusiaknak az õ megosztottságukról. Az õ esetükben a személyekhez való
ragaszkodásról (1Kor 1,12). A római gyülekezet tagjait intették azoktól, akik szakadásokat okoztak, leleplezvén ezáltal hátsó gondolataikat.
Ezeket kerülni kell, mondja a Róma 16,17. Titusz felé már keményebb hangvételt alkalmaz. Itt az eretnek már teljesen kiközösítendõ (Titusz
3,10). De a korintusiak számára Pál rámutat, hogy bármilyen nagy szomorúságot is okoz a szakadár, lehetõséget kell számára biztosítani,
hogy újra bizonyíthassa szeretetét. Az 1Kor 11,19-ben elmagyarázza, hogy Isten néha megenged szakadásokat azért, hogy „a kipróbáltak
nyilvánvalóvá váljanak közöttünk”.
Az egység a szeretetben lévõ igazság által növekszik. Nemcsak az igazságban való növekedésre buzdít, hanem ki kell fejleszteni azt a
képességet, hogy tudjuk megmondani az igazat szeretettel. A fiatal hívõk éretlensége és ismerethiánya okozhat ingerültséget, és eljuthatunk
oda, hogy mi is éretlenül viselkedünk. A szeretettel közölt igazság egymás felé gyõztes út a problémák megoldására, és egyben a hívõk
szellemi növekedését is elõsegíti. A gonosz a szeretettel szemben erõtlen, a szeretet soha nem bukik el.
Az egység tiszteli az Úr Jézust, és összhangban van az Õ akaratával. Azok a hívõk, akik „megtartják a Szellem egységét a békesség
kötelékével”, az Úr akarata szerint élnek a mindennapokban is. Az Úr számára fontos, hogy az Övéi egyre jobban megismerjék Õt, és egységben legyenek a Vele kapcsolatos központi igazságokban.
Nem csoda hát, hogy az egység megtartására biztattatunk, ami azt jelenti, vigyázni arra és megõrizni. Az egység kizárólag a Szellem által jöhet létre, viszont ott a lehetõség, hogy mi lerombolhatjuk. Az egység soha nem veszélyezteti az igazságot, miközben szeretõ szívekben
növekszik. Õrizd és vigyázz rá!

Hirdetés: Vasárnapi Iskolai Szövetség
A VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség –
Gyermekevangélizációs Közösség) keresztyén egyesület polgári szolgálatost keres, aki
otthon van a számítógépek világában, és kész lenne ebben segítséget nyújtani. Keresünk olyan polgári szolgálatost is, aki angolul
beszél, szóban vagy írásban képes fordítani. Irodai munkában,
kertgondozásban, épületfelújításban szívesen dolgozó polgári
szolgálatos érdeklõdését is szívesen vesszük.

A egyesület zömében irodában végzendõ munkára keres munkatársa(ka)t, aki Jézus Krisztusban való személyes hittel; hûséges,
szolgáló keresztyén élettel; missziói elhívással rendelkezik, és
készsége van a misszió célkitûzéseivel kapcsolatos bármely tevékenységben való örömteli közremûködésre, esetenként több önállóságot kívánó munkák elvégzésére. A munka végzéséhez
elõnyt jelenthet közgazdasági vagy jogi végzettség, angol nyelvismeret, számítógép-kezelõi ismeretek.

Polgári szolgálat

Állandó munkatárs

Levélcím: VISZ 2119 Pécel, Pf 48 (Csikós Mihály) Telefon/fax 06 23 530 380 vagy 06 28 547 960 e-mail:
cefhmisi@freemail.hu vagy visz.betpecel@vnet.hu
A bejelentkezéshez rövid önéletrajzot kérünk.
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ngár Aladár egyike volt azoknak az igével szolgáló testvéreknek, akik teljes idejüket,
életüket gyülekezetek látogatására szánták, és hirdették Isten Igéjét Isten gyermekeinek
és nem hívõ embereknek is. Nagy körutakat tett, amelyek során számos helyen megfordult
Kelet-Magyarországon. Így jutott el Miskolcra is. Elsõ útjáról a következõket írja önéletrajzi
visszaemlékezésében: „A testvérek rám bízták, hogy látogassam a vidéki gyülekezeteket. Kijelölték, hogy merre menjek. Volt a zsebemben
összesen négy pengõ. Hathetes út állt elõttem. Nem emlékszem arra, hogy a feleségemnek mit hagytam otthon... volt azonkívül egy rossz kerékpárom, hátsó gumiját vastag spárga tartotta, azzal volt átkötve, minden fordulatnál zökkent egyet. A vázon, a csomagtartón, de még a kormányon is csomagok voltak: Bibliákat vittem, abban a reményben, hogy eladom õket, és az lesz a keresetem. Kétnapi rázós karikázás után érkeztem legelõször Miskolcra, elsõ állomáshelyemre. Egy kedves kis fényképészmûterem volt a gyülekezõ hely...”
Ez a kis fényképész mûterem lett az igemagvak melegágya. Az üzlet tulajdonosa, hasonlóan Ungár Aladárhoz, zsidó származású volt
és befogadta életébe Krisztust. Ezt nem szégyellte és nem is titkolta. A kis helységben rendszeresen jöttek össze Bibliát olvasni,
tanulmányozni, imádkozni. Ungár Aladár elsõ útja után azok néhányan, akikkel elsõ alkalommal találkoztak és bibliaórát tartottak,
elmondták ismerõseiknek, hogy micsoda igehirdetést hallottak.
A vallás abban az idõben Miskolcon sem volt érdekfeszítõbb, mint máshol, nem volt más a hitélet, mint az ország többi városában. A
harmincas évek leszûkült életterét beletörõdéssel tûrõ emberek semmit sem vártak a templomban hallottaktól. Eljártak vasárnaponként, a
„jobbak” bibliaórákra is jártak, énekeltek, a pap imádkozott, hazafelé menet találkoztak ismerõsökkel, sok mindent meg lehetett beszélni, a
férfiak politikai, az asszonyok nevelési, iskoláztatási problémákat vetettek föl. A meghallgatott prédikációk bennt maradtak a kiürült
templomban, hétköznap a kisteremben. Valahogy nem volt fontos, nem illett a hitbeli dolgokat emlegetni, azt mindenki magánügynek
tekintette. Nem szerették a túlbuzgóságot.
Az a néhány ember viszont elmondta ismerõseinek, munkatársainak, hogy mit hallottak Roth Annie mûtermében. Egyszer csak tudtak
róla a Vasgyárban, a Papírgyárban, hivatalokban. Kérdezgették egymást, jön-e mégegyszer, és többen benyitottak a mûterembe, megtudni
még valamit. Inkább le is fényképeztették magukat.
Sor került másodszor is egy látogatásra, és Ungár Aladár alig hitt a szemének: zsúfolásig megtelt a ház, a mûterem mellett a lakás is.
Késõbb tudták meg, hogy valaki a helyi újságba is beletétette a bibliaóra idõpontját. Ez viszont az újságírók figyelmét keltette föl, és mivel a
harmincas évek elején már beszéltek ún. zsidókérdésrõl, errõl az oldaláról közelítették meg a témát. Elõször rövid beszámolót közöltek,
késõbb pedig többhasábos riport során faggatták a Krisztushívõ prédikátort. Ez lehetõséget biztosított, hogy bizonyságot tegyen az
olvasóközönségnek, ez a 28 esztendõs lobogó szemû fiatalember, telve tûzzel és hittel.
Hogy mennyit értettek meg az olvasók az újságcikkbõl, azt sem õ, sem a többiek nem firtatták. Minden szervezkedés
nélkül azonban Miskolc lett az igehirdetés fõhadiszállása. Onnan járt Ungár Aladár a Bódva völgyébe, késõbb Nyíregyházára, sõt Debrecenbe.
A gyülekezet Miskolcon szaporodott,
lehetõség nyílt nagyobb szabású alkalmak rendezésére is. Így jutott el a 30-as
évek végén a futballistából lett evangélista, James Stewart is a városba. A közösség meghívására az ipartestület nagytermében tartott evangélizáción több százan gyûltek össze, többnyire fiatalok. A
skót prédikátor tolmácsa Ungár Aladár
volt. Az igehirdetést megtérések követték.
Ez a néhány sor hadd legyen ízelítõ
a múlt század elsõ felének ébredésébõl.
Sokan azt mondják, hogy abban az idõben más volt a helyzet, más volt az érdeklõdés. Komolyan azt gondoljuk,
hogy napjainkban nincs éhség az emberek szívében Isten Igéje iránt? Vagy
egyszerûen csak azt kell meglátnunk,
elrestültünk. Induljunk el hittel, akár
egy rossz kerékpáron is, és tegyük meg
az elsõ néhány kilómétert. Meg fogjuk
tapasztalni Isten munkálkodását a saját és gyülekezetünk életében.
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Hírek
Erdõkertes
2002. július 10. és 15. között 12 évnél idõsebb lányok számára csendeshét került
megrendezésre Erdõkertesen. A téma: „Isten milyen alapon tart igényt az életünkre, és
milyen értékrendet állít elénk”. A lányok az
igei alkalmakon kívül kiránduláson, múzeumlátogatáson, és kézmûves foglalkozáson is részt vettek. A szervezõ testvérek
(Tóth Eszter – Erdõkertes, Szabó Józsefné
Vicus – Dunakeszi) szeretnék, ha ennek az
elsõ kertesi lányhétnek folytatása is lenne:
jövõre szintén júlis közepe tájára tervezik a
következõt (D.v.). Az Úr áldja meg a munkálkodást a fiatalok között!

Visegrád
2002. október 24-27 között veszélyeztetett
fiatalokkal foglalkozó keresztyén szervezetek nemzetközi találkozója lesz Visegrádban. A rendezvényen börtönmissziós, drogosokkal foglalkozó munkatársak találkoznak Isten Igéje körül, hogy tapasztalataikat
megoszthassák.

Egy rövid írás és egy hosszabb
riport Ungár Aladárral a Miskolci
Reggeli Hirlap hasábjain
(1933. július)

Két évvel ezelõtt próbálta meg a miskolci gyülekezet néhány napos sátorevangélizáció során kivinni az
evangéliumot a város lakói
közé. Nagyon sok érdeklõdõ
jött, többen hitre jutottak.
2002. õszén a miskolci
testvérek ismét felállítják a
sátrat, amiben – hasonlóan a
2000. évhez – újra sokan
hallgathatják a Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet.
Ezúttal a Tizeshonvéd
utcán várnak minden érdeklõdõt egy hétig tartó programsorozatukra.
Keddtõl vasárnapig,
minden nap délután fél négytõl gyermekprogramok. Este hat órától evangélizáció.
20 órakor pedig diaporáma.
Az este hat órakor kezdõdõ alkalmak igehirdetõi:
Kónya Sándor, a tóalmási
bibliaiskola tanára és Bolyki
László, a biatorbágyi gyülekezet igehirdetõje.
Imádkozzunk, hogy Isten szava terjedjen és megdicsõüljön! Minél többen hitre jussanak!
(A fotó a két évvel ezelõtti alkalmon készült.)

A hét mottója: „Találkozás”
Alex Kónya (Kónya Sándor) – Tóalmás
10. Kedd: Hogyan közeledhetünk Istenhez?
(Ádám és Éva Isten jelenlétében)
11. Szerda: Magányosság
(„Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem?”)
12. Csütörtök: Bûnös lelkiismeret (Jósua fõpap Isten elõtt)
Bolyki László – Biatorbágy
13. Péntek: Kínzó szomjúságunk
(A samáriai asszony története)
14. Szombat: Érinteni Jézust
(A vérfolyásos asszony története)
15. Vasárnap: Aki Jézust megleste (Zákeus története)

Idõpont: 2002. szeptember 10-15.
Helyszín: Miskolc, Tizeshonvéd utca
További információk: 30/321-3701
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Sterner Gáspár

8 Amikor meghallották a filiszteusok,

Két harc, két gyõzelem
A

hogy Dávidot egész Izráel királyává
kenték, felvonultak a filiszteusok

e

z ótestamentumi történetekben sok olyan eseménnyel találkoni
zunk, melyek Isten üdvtervében megismétlõdnek. Isten egyes emAn
oth
tó: R
o
F
bereket kiválasztott arra, hogy programokat készítsenek, amelyeket Õ a
késõbbi idõben beteljesített. Különösen olyan események ismétlõdnek többször, amelyek
Isten egyszülött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a személyével függenek össze és Õbenne
teljesednek be. Mert Isten üdvtervében Övé a fõszerep. „Mindenek Õáltala és Õreá nézve
teremtettek” (Kol 1,16). Így tehát az alap az Úr Jézus megismerésére már az Ótestamentumban le van fektetve.
A fent említett ige is egy ilyen elõkép Dávid életébõl. Itt kettõs harcról olvasunk, mely
Dávid és a filiszteusok között játszódott le. Az elsõ harcban (8-12 v.) Dávid legyõzte ugyan
a filiszteusokat, de õk mégsem távoztak el végleg az országból. Az Úr Jézus is egy ilyen
harcot vívott az ellenséggel, mely a golgotai kereszten folyt le. Ezt a harcot az Úr Jézus
ugyanúgy, mint Dávid, egész közelrõl vívta, vagyis „az Õ testének napjaiban” (Zsid 5,7). Az
ellenség nyilai az Õ testét érték, és mély sebeket okoztak. De hála legyen Istennek, aki
megerõsítette szent Fiát, és gyõzelemre segítette ellenségeivel szemben. Az Õ vérének
kiontása kiapadhatatlan forrása lett Isten elveszett teremtményei részére, kiket a Sátán
hatalmába ejtett. Az Úr Jézus eme gyõzelme az ember által felfoghatatlan, csodálatos
váltságot hozott, „amelybe angyalok vágyakoznak betekinteni” (1Pt 1,12).
A 13. versben azt olvassuk, hogy „ismét feltámadának (az eredeti szöveg szerint: fölvonulának) a filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek.” Ez a Sátán hatalmának a képe: õ
igyekszik szétterjeszkedni a földön, e siralom völgyében, s ezt minden komoly hívõ fájdalommal érzi napjainkban is. De ez az Úr Jézusnak második harca lesz, ugyanúgy mint Dávidnak. Ennek a harcnak jellege más lesz, mint az elsõé volt. A 15. versben azt olvassuk,
hogy a szederfák tetején hallatszik járás és dobogás. Ez tehát felülrõl való harc lesz, amikor
a Sátán másodszor is legyõzetik, mégpedig felülrõl.
A 16. vers szerint Dávid emberei levágták a filiszteusokat az egész területen, és elfoglalták a földet. Így az Úr Jézus is végeredményben nagy területet fog nyerni az emberi szívekben, mind a látható, mind a láthatatlan világban.
Dávid gyõzelmének híre elterjedt az egész országban (17. vers). Ez a kép is be fog teljesedni az Úr Jézusban. Õ is híressé lesz az idõk végén, sõt a mennyben már is „fejedelemmé és megtartóvá emelte Õt Isten” (Csel 5,31). Azt is olvassuk róla, hogy „királyok
Királya és uraknak Ura” (Jel 19,16). Sajnos, itt a földön még most, közel 2000 év után
sincsen nagy területe és híre. Mikor a földön járt, „nem volt hová fejét lehajtania.” És most,
mikor az emberek szívében szeretne lakni, nincs hely az Õ számára, mert a szívet sokaknál
még a Sátán (a filiszteus) tartja elfoglalva.
Fogadjuk el tehát az Úr Jézus kettõs harcát és gyõzelmét. Az elsõ az Õ golgotai harca: a
váltság, amit értünk szerzett. Ha ez megtörtént bennünk, akkor területet kíván és király akar
lenni szívünk és életünk fölött. A legtöbb ember nem sokat törõdik az Úr Jézus harcaival.
Közönyös és hitetlen. Egy kisebb rész eljut odáig, hogy elfogadja az Úr elsõ harcát: hisz a
golgotai váltságban, de itt megáll, és nehezen megy tovább. Életének területét nem adja át
az Úr Jézusnak, hanem önmagának tartja fönn azt. Sok esetben a filiszteus lakik benne.
Kedves Olvasóim! Szolgáljon e bizonyságtétel arra, hogy ha az Úr Jézus elsõ harca
(váltsága) sem volna még a miénk, tegyük azt magunkévá és higgyünk benne. Ha pedig már
elfogadtuk, ne álljunk meg a fejlõdésben, hanem adjuk át teljes életünket Õneki, mert Õt
illeti egyedül. Ez esetben miénk lesz mind a két harc, de mindkét gyõzelem is, és Õ lesz Úr és
Király életünk fölött most és mindörökké.
Kegyelem és Igazság 1937

mindnyájan, hogy megkeressék Dávidot.
Meghallotta ezt Dávid, és kivonult
ellenük.
9 A filiszteusok megérkeztek, és ellepték
a Refáim-völgyet.
10 Ekkor megkérdezte Dávid az Istent:
Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen?
Kezembe adod-e õket? Az ÚR ezt felelte
neki: Vonulj föl, kezedbe adom õket!
11 Fölvonultak tehát Baal-Perácimba, és
megverte ott õket Dávid. Akkor ezt
mondta Dávid: Áttört az Isten az én
ellenségeimen az én kezem által, mint a
víz szokott a gáton! Ezért nevezték el azt
a helyet Baal-Perácimnak.
12 A filiszteusok otthagyták isteneiket,
Dávid pedig azt parancsolta, hogy
égessék el azokat.
13 Késõbb ismét ellepték a filiszteusok a
völgyet.
14 Dávid újra megkérdezte az Istent, és
az Isten azt felelte neki: Ne vonulj
közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg
õket, és a szederfák irányából támadj
rájuk.
15 És ha majd lépések neszét hallod a
szederfák teteje felõl, akkor vonulj ki a
harcra, mert elõtted megy az Isten, hogy
megverje a filiszteusok táborát.
16 Dávid úgy tett, ahogyan az Isten
megparancsolta neki, és vágták a
filiszteusok seregét Gibeóntól Gézerig.
17 Dávidnak híre ment minden
országban, és az ÚR rettegést keltett
iránta valamennyi nép között.

1Krónika 14,8-17
Elfelejtett gyülekezet: Nyíregyháza

Sterner
Gáspár

Sterner Gáspár német anyanyelvűként született Bikalon. Az ottani gyülekezetben jutott hitre 24 éves korában.
Megtérése után a Brit és Külföldi Bibliatársulat alkalmazásában bibliaterjesztőként dolgozott, és először a
dél-nyugati országrészt járta. Később eljutott a keleti országrészbe, Nyíregyházára, ahol letelepedve családot
alapított. Részben az ő munkája révén indult el egy új gyülekezet olyan oszlopos tagokkal, mint Ambrusz
István, aki kapcsolatokat ápolt és rendszeresen találkozott a debreceni felébredt körrel, Varjas János doktorral, Sándor Jánossal. A gyülekezet szaporodott. Ungár Aladár, Kiss professzor, a miskolci testvérek (Róth
Annie, Koós Lajos), külföldi testvérek is rendszeres látogatók voltak. A II. Világháború előtt megnőtt a gyülekezet létszáma. Nemcsak szűken véve nyíregyházi testvérek jöttek, hanem Nyírszőllősről bejártak Henzsel
Jánosék, Borbányáról Lacják Pálék, a tanyavilágból Vajda Mihályék. A gyülekezethez tartozott még a Kresztyankó család, ahol első időben a gyülekezet összejött, valamint Laucsekék és Gincsaiék.
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A jó példa ereje
A fiatalok nem ostobák, sõt ellenkezõleg:
igen jól meg tudják ítélni az emberi természetet. Úgy olvasnak a felnõttekben, mint a
nyitott könyvben. Idõsebb keresztyének
prédikálhatnak megszentelõdésrõl, odaadásról és áldozatkészségrõl. Prédikálhatnak a missziós tevékenységekrõl és a szolgálat méltóságáról. A fiatalok azonban az
idõsebbek gyakorlati életén keresztül mérik
le szavaik súlyát.
Ha azt látják, hogy a felelõs testvérek vagyont halmoznak fel, az üzlet számára biztosítják az elsõ helyet és fényûzõen élnek,
akkor ne is csodálkozzunk, ha ugyanezt a
példát követik a fiaik is.
Azt hisszük: elvitathatatlan jogunk, hogy
negyven évi munka után tétlenségbe vonuljunk vissza; de ne csodálkozzunk, ha
gyermekeink is ugyanerre törekszenek, miközben a világ az ítélet felé halad!

Tucatnyi mentség
Amikor a fiatalok elõtt világossá válik Jézus
Krisztus igénye, szüleik rendszerint elcsépelt érvekkel vonulnak „csatába”. Íme, néhány ezek közül: „Nem mindenki mehet a
csatába, van akinek a holminál (felszerelésnél) kell maradnia.”
Rendkívül jól ismerjük ezt a „holminál maradni” kifejezést (1Sám 30,24). De kétlem,
hogy Dávid ezt azoknak az igazolására
mondta, akik azt az Úr Jézus világos tanításával szemben mentségül használják
fel. Ugyanis semmi veszélyt nem jelent az,
ha a munkaerõbõl kevesebben „maradnak
a holminál.” Ezt a „holmit” ugyanis gondosan õrzik. Még ha minden keresztyén Jézus Krisztusnak élne elsõsorban, akkor is
még van Isten az égben, aki gondoskodna
minden szükségünkrõl. Senki nem halna
éhen!
További mentség: „Kell, hogy legyenek
embereink a pénzügyi világban, hogy a
tehetõs emberek is megismerhessék az
evangéliumot.” Ez egész egyszerûen nem
igaz. Pál apostol fogolyként jutott el a császár udvarába. Egy megtért, hívõ szolgáló
is bizonyságot tehet a leggazdagabbaknak,
akiknek dolgozik. „Kézzel is megfogható a
gyík, mégis ott van a királyi palotákban”
(Péld 30,28).
Túlságosan gyakran veszik elõ ezt az elavult érvet mentségül azok a szolgák, akik
jobb körülmények között akarnak élni,
mint Mesterük! Vannak, akik azt mondják:
„Ne foglalkozz az Úr dolgával, amíg erre
világos elhívást nem nyersz!” Azt azonban

elfelejtjük, hogy mindnyájunkat szolgálatra
hívott el az Úr. Létünknek ez az alapja. Nem
dekorációnak vagyunk itt, és nem olyan
életre hívott el az Úr, amelynek központja
mi magunk vagyunk. Hivatásunk az, hogy
Jézus Krisztust megismertessük az emberekkel. Az Újszövetség sehol nem beszél arról, hogy az Úr sátorkészítõnek, takácsnak
vagy halásznak hívott volna el. Viszont arra
hívott el mindannyiunkat, hogy az Õ bizonyságtevõi legyünk. Hivatásunk, munkánk csupán arra való, hogy megélhetésünkrõl gondoskodjunk általa. Gyarló kifogás a szülõk siralmas kérése: „Maradj itthon, keress sok pénzt, és azzal támogasd az
Úr ügyét!” Ez igen meggyõzõen hangzik,
csak éppen azt nem veszi figyelembe, hogy
a mai keresztyénségünknek leginkább
Szent Szellemmel teljes emberekre van
szüksége. Jézus Krisztusért való szolgálatom során azt tapasztaltam, hogy pénzt
imádság útján viszonylag könnyen tudtunk
szerezni, de egészen más dolog volt imádság által a vonakodó embereket az Úr
ügyének megnyerni.

Vissza az alapokhoz
Mi arra tanítjuk gyermekeinket, hogy vagyont gyûjtsenek. Jézus Krisztus viszont felszólítja õket, hogy mindent adjanak oda
(Lk 14,33).
Mi azt tanítjuk nekik, hogy szégyen a szegénység. Az Úr Jézus pedig azt mondja:
„Boldogok vagytok, ti szegények; mert tiétek az Isten országa” (Lk 6,20). Ezt mondjuk fiainknak és leányainknak: maradjatok
itthon, és éljetek sikeres életet. Az Úr pedig:
„Menjetek el szerte a világba, hirdessétek
az evangéliumot minden teremtménynek”
(Mk 16;15).
Mi azt tanácsoljuk nekik: gondoskodjatok e
földön anyagi biztonságotokról. Jézus
Krisztus pedig: „Gyûjtsetek magatoknak
kincseket a mennyben” (Mt 6,20).
Azt javasoljuk, hogy éljenek két világ számára. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy
„egy szolga sem szolgálhat két úrnak” (Lk
16,13).
Azt mondjuk nekik, hogy látásban járjanak.
Az Ige pedig azt mondja: „Hitben járunk,
nem látásban” (2Kor 5,7).
Itt az ideje, hogy a következõ elkerülhetetlen tények figyelembevételével újra átgondoljuk gyermekeinkkel kapcsolatos nagyravágyó terveinket:
1. szerte e világon emberek kárhoznak el
Krisztus nélkül;

2. nekünk, keresztyéneknek adatott az,
amire szüksége van a világnak: az evangélium;
3. ha visszatartjuk tõlük az élet kenyerét,
bûnös mulasztást követünk el, sõt lélekgyilkosok vagyunk;
4. nem a magunkéi vagyunk, Jézus Krisztus
az Õ vérén vásárolt meg minket;
5. nincs jogunk olyan életre, amelynek középpontjában önmagunk állunk. Õérte kell
élnünk, aki értünk halt meg és fel is támadt;
6. ha meg akarjuk tartani életünket, elveszítjük azt. Ha elveszítjük Õérte, megtaláljuk azt; miénk lesz a valóság;
7. halálunk után csak az számít életnek,
amit Jézus Krisztusért élt az ember.
Olyan szülõkre van szükség, akik biztatják
gyermekeiket a Krisztus iránt való teljes
odaadásra. Szülõkre, akik nem sértõdnek
meg, ha lányuk jobban szereti Jézus Krisztust, mint édesapját vagy édesanyját. Szülõkre, akik nem esnek pánikba, ha fiukat
netán letartóztatják, mert Istennek akart
engedelmeskedni inkább, hogynem az embereknek. Szülõkre, akik nemcsak szájukkal, hanem egész életükkel vallják, hogy
akinek életében Jézus Krisztus van az elsõ
helyen, az a legnagyobb sikert érte el az
életben.
Néhány évtizeddel ezelõtt egy édesapa a
dolgozószobájában ült, amikor kopogtak.
– Ki az? – kérdezte.
– Én vagyok, Ed. Beszélhetnék veled, édesapa? – Gyere be, Ed!
Ed belépett, leült és néhány bevezetõ mondat után ezt mondta:
– Papa, elhatároztam, hogy abbahagyom
jogi tanulmányaimat, mert az Úr Jézus
megmutatta, hogy a misszióban akar látni
engem.
Az apa így felelt:
– Gyere, imádkozzunk!
Térden állva az édesapa fiát Istennek és az
Õ Igéjének kegyelmébe ajánlotta (Csel
20,32).
Ez az édesapa Dr. T. E. McCully volt. Fia,
Ed, Ecuadorba ment, és életét áldozta a
Curaray folyó mellett, ahol a vad aukaindiánok megölték.
Amikor Dr. McCully ezt a történetet elmondta, gyakran hozzátette:
– Most örülök, hogy egyetlen szóval sem
próbáltam Edet elbátortalanítani vagy
visszatartani, amikor missziói elhívását elmondta nekem.
(vége)

Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! (1Sámuel 1,28)

Könyvajánló

Hírek
Várkút
Augusztus 18-20-ig a budapesti, Ó utcai
gyülekezet szervezésében a közösség fiataljai és vidéki testvérek 3 napos kiránduláson
vettek részt a Bükkben.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Horák János
testvér, az Ó utcai gyülekezet tagja, 2002.
július 30-án, földi életének 83. esztendejében elköltözött Urához és Megváltójához.
Porsátorának temetése 2002. augusztus 13án 13 órakor volt a budapesti Farkasréti temetõben. Fájdalommal, de a viszontlátás
reményében búcsúztattuk.

Dr. Koós Tibor
testvér földi életének 78. évében elköltözött Urához és
Megváltójához, csendesen
elaludva. Isten számos területen használta Országa építésében. Különösen sokat
foglalkozott fiatalokkal.
Miskolcon született és ott is
fejezte be földi létét, de évtizedeken keresztül budapesten élt és az Ó utcai gyülekezet
oszlopos tagja volt. Búcsúztatása 2002. augusztus 29-én 11 órakor a Farkasréti temetõ
Hóvirág úti ravatalozójában volt.

Palvin Jánosné
Zsuzsa néni súlyos betegség után e hónapban elköltözött a mennyei Hajlékba. Szeretettel gondolunk vissza rá.

Menyegzõk a nyáron
Márta Szabolcs
és Lak Ágnes
2002. július 27., Debrecen

Hosszú János
és Bödös Böbe
2002. augusztus 17., Budapest

Johanna Al-Sain és Ernst Schrupp

ALLAHÉRT HARCOLTAM
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

J

ohanna „egészen átlagos” keresztyén szellemû családban nõtt fel. A belsõ békességet keresi, de azt
nem a keresztyénségben, hanem az iszlámban találja
meg. Szülei kétségbeesésére csatlakozik egy muzulmán társasághoz, és tevékenyen kiáll új hite mellett.
Hithû muzulmánhoz megy feleségül, valódi szeretet
és Allah iránti odaadás köti õket össze. Két fiuk születik. Néhány év múlva azonban Johanna élete mélységes válságba kerül, melynek révén végül rátalál a
Jézus Krisztusba vetett hitre. Szabadulást és békességet él át. Beszámolója izgalmas és hiteles.

Részlet a könyvbõl:
„Az itt töltött elsõ napokon mindig arra kellett gondolnom, hogy csõdbe jutott a házasságom. Úgy éreztem, kudarcot vallottam. Hiszen ennek a házasságnak egy életen át kellett
volna tartania, én pedig otthagytam a férjemet. Persze nem volt más lehetõségem, de mégis,
mit fog most gondolni a családom? Az õ szemükben biztosan képtelen vagyok arra, hogy
valami értelmes dolgot csináljak az életemben.
Jóval késõbb, amikor egyszer megint ilyen komor gondolataim támadtak, Jézus azt
mondta nekem, hogy társadalmi mércével mérve õ maga is minden téren kudarcot vallott.
Egyszerûen feladta ácsként biztos egzisztenciáját, és hajléktalanként vándorolt a vidéken. A
leglehetetlenebb emberekkel érintkezett, és tanítványai köre is részben kétes alakokból állt.
Semmit sem ért el az életében. Nem volt felesége, nem volt gyermeke, nem volt tulajdona.
Azután felbújtóként és bûnözõként letartóztatták, halálra ítélték és kivégezték. Még saját
sírja sem volt, egy olyan sírba fektették, ami nem az övé volt.
Hirtelen éreztem, milyen közel van hozzám Jézus, és hogy Õ nem társadalmi mércék
szerint mér. Ettõl megkönnyebbültem és ez végtelenül boldoggá tett.”

Meghívó
a dömösi Bibliaházban folyó bibliaiskolai és
konferenciai tevékenység beindulásának és
fennállásának 10 éves jubileumi ünnepségére

Áldjuk és magasztaljuk az Urat azért a megbizatásért, amelyet adott nekünk: hogy ismertté tegyük Magyarországon a Biblia Istenét, az igazi Istent. 10 évvel ezelõtt kaptuk
Istentõl a dömösi objektumot, és 10 éven keresztül hordozott az Úr, hogy ezt a házat üzemeltetni tudtuk. Sok áldásban volt részünk ezen a helyen.
A rendezvény 2002. szeptember 28-án,
szombaton, de. 10 órától du. 5 óráig tart.
Jelentkezés: 2027 Dömös, Kossuth L. u. 173.
Telefon: (33) 482-316

Szépalma
Augusztus 25-28. között a biatorbágyi gyülekezet Szépalmán pihent Isten Igéje mellett.
Az Úr áldja meg az alkalmakat, a helyet és a
hely gazdáját!

Következõ szám
Az antiókiai csoda
Mikor válthat valaki gyülekezetet?
Isten munkája Eastbourne-ban
Kapzsiság (W. MacDonald)

Élõ Gyülekezetek
Kéthavonta (feb., ápr., júni., aug., okt., dec.) megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@elogyulekezetek.org), Lemperger Róbert (lemperg.r@elogyulekezetek.org)
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, mely ebben az évben: 1200pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a postaköltség
miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

