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A

ntiókiára, korának egyik legnagyobb metropoliszára jellemzõk voltak
mindazok a tulajdonságok, amelyek elmondhatók a mai nagyvárosokról. A kultúra és a gazdaság virágzott, az emberek kényelmét szolgálta a
központi fûtés és az úszómedence a legtöbb házban. Antiókiáról mégsem
ezért olvashattunk már többször e lap hasábjain, hanem azért, mert a helyi
gyülekezet életérõl számos olyan dolgot tudhatunk meg, ami példa lehet a számunkra. Talán sokakban fölmerült már a kérdés: Hogyan lehetséges egy pezsgõ nagyvárosban az evangéliumhoz hûen élni, és a sokszínûség kavalkádja
ellenére egységben élni a gyülekezetben? Tanulmányozzuk az antiókiai gyülekezet életét, és sok hasznos tapasztalatra tehetünk szert!

A

z angol testvéreket, igehirdetõket, akik megfordulnak hazánkban, jól ismerjük. De viszonylag keveset hallunk az ottani gyülekezetekrõl. Elsõ cikkünk írója (Brian Russel), az eastbourne-i testvérgyülekezet (Marine Hall)
presbitere és igehirdetõje. Ugyanebbõl a közösségbõl immár rendszeresen
látogatja a magyarországi gyülekezeteket James Dryden. Itt ragadjuk meg az
alkalmat, és röviden bemutatjuk a gyülekezetet.

V

issza a Bibliához! – volt a jelszavuk másfél évszázaddal ezelõtt azoknak a
testvéreknek, akiket Isten csodálatosan használt egy világméretû ébredés
elõkészítésében. Isten Igéjét komolyan vették, és ez volt a mozgató ereje a
testvéri gyülekezetek elindulásának. Darby és Müller György gyülekezeteket
és fontos szolgálatokat plántált – gondoljunk csak az árvaházra. Ezekbõl az
idõkbõl származik a levél, amelyben a keresztyén élet alapigazságaira fókuszál az író. Aktualitásából most, a XXI. században sem vesztett semmit.

A

gyülekezet elhagyásának kérdése sokak számára igen nehéz kérdés, van ahol tabu, és
van olyan is, ahol könnyedén túllépnek a problémán. Azonban elég fontos téma ahhoz,
hogy beszéljünk, gondolkozzunk róla, és az érintettek tisztán lássanak a konkrét helyzetekben. A kérdést a három érintett fél, az elhagyott gyülekezet, a befogadó gyülekezet, és a
gyülekezetet váltó személy részérõl is szükséges megvilágítani. A rövid írás nem kész
válaszok adásával próbál segíteni, hanem, ami talán még fontosabb, gondolkodásra
serkentõ gyakorlati kérdéseket tesz fel, több oldalról közelítve a problémát. Talán érdemes
idõt és energiát szánni az átgondolásra és a megbeszélésre.

A

z emberi szív csalárd. Még a tulajdonosát is megtéveszti. Sokszor gondoljuk, hogy
majd ha az a bizonyos dolog a miénk lesz, akkor megelégszünk vele. De azután jön a
következõ kívánság, és egyszer csak ördögi körben találjuk magunkat, mert a kívánságaink
rabja lettünk. Adjuk át szívünket olyan valakinek, akit nem tud megcsalni, mert hatalmasabb és bölcsebb minden földi hatalomnál. Egyedül az Úr Jézus képes arra, hogy életünk
minden területén gyõzedelmeskedjen vágyaink felett.

R

epüljünk kicsit vissza az idõben, és képzeljük magunk elé az 1930-as évek evangéliumi
konferenciáit. Vegyünk példát és lelkesedést, merítsünk erõt, mert van Akitõl kaphatunk. Az Úr áldja meg országszerte a konferenciák szervezõit és a vendéglátó testvéreket!
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Brian Russel

Amikor az I. században élõ gazdag
és híres réteg nyugalomba vonult, a
megfelelõ lakóhely kiválasztása nem
okozott számára gondot. Antiókia már
az Apostolok Cselekedetei idején is igen
vonzó település volt. Jeruzsálemtõl 300
mérföldre (kb. 483 km) északra helyezkedett el, az Orontes-folyó partján,
háttérben a hófödte Silpius-hegységgel.
A tengertõl csak 15 mérföldre (kb. 24
km-re) fekvõ kereskedelmi központként a tevekaravánok találkozóhelye is
volt, mielõtt azok továbbindultak az ország belsõ területeire. Római metropoliszként ismerték, az akkori világ harmadik legnagyobb városának. Kellemes
klímával rendelkezõ pihenõhelyként is
szolgált. Valójában a henyélõ gazdagok
„játszótere” volt, ahol a luxus élet volt a
norma. Félmillió lakosa közül rengeteg
élt központi fûtéssel, úszómedencével
és díszkivilágítással felszerelt házban.
Városközpontja, egy négy mérföld
hosszú út, fantasztikus építészeti remekmûveket sorakoztatott fel. Történészek szerint Antiókia – akkoriban –
olyan volt, mint Bécs az 1700-as, Párizs
az 1800-as években vagy mint Hollywood a XX.-XXI. században. Nem meglepõ, hogy ebben a luxusban virágzott a
babona és a bálványimádás. Mindenki
azt tette, amit akart. Modern kifejezéssel élve: mindenki a saját módján élte
az életét. A csoda az, hogy ilyen szabados életstílus mellett is voltak emberek,
akik hittek Jézus Krisztusban mint sze-

mélyes Megváltójukban, és buzgón
szolgálták Õt. Belõlük formálódott az
elsõ pogány gyülekezet. Tulajdonképpen ez a város lett az elsõ igazi missziói
munka bázisa. A hívõk buzgósága oly
mérhetetlen volt, hogy Antiókia az
evangélium bástyájává vált, és innen érte el Európát majd az új világot. Így ez a
település az Apostolok Cselekedetei
utolsó részeinek legismertebb városává
vált.
Ez a tény mindenképpen inkább reményt keltõ mint kétségbeejtõ a mai
anyagias nyugati világ számára. Igenis
lehetséges Istennel élni, még az anyagiasság, erkölcstelenség és az igazságtól
való távollét közepette is. Az akkori
hívõknek csak hinniük kellett Krisztusban, és hamarosan egyértelmûen
meg lehetett õket különböztetni a többi
embertõl.
Milyen kiváltság 2001-ben élni és az
élõ Krisztus nagykövetének lenni! Bizony, sokszor fájlaljuk, hogy nem egy
századdal korábban születtünk, amikor
a férfiak és nõk közelebb álltak az
evangéliumhoz és a keresztyén ideálokhoz, viszont Isten még ma is ugyanaz,
és még több erõforrással rendelkezünk.
Dániel a babilóniai gazdagság közepette szolgálta az Urat, és mi is megtehetjük ma ugyanezt, bárhol is éljünk.
A gyülekezet ábrázolta az emberi
természet keresztmetszetét, élén Pállal,
a nagy vezetõvel és tanítóval valamint
Barnabással, a vigasztalóval és bátorítóval. Ott volt Lucius (valószínûleg
az elismert orvos)
valamint Mánáén a
palotából, és Simeon, aki feltehetõleg
egy istenfélõ fekete
lehetett. Ami figyelemreméltó ebben a kozmopolita
társaságban, az az,
hogy nem olvasunk viszálykodásról vagy féltékenykedésrõl. Vala-

mennyien erõsítették egymást, hogy Krisztus parancsát betöltsék. Hívõ testvérek Krisztusban való gyülekezeti élete megvalósítható ma, 2001-ben is! Ne adjuk fel.
Amint azok a korai keresztyének, ragadjunk meg mi is minden lehetõséget,
hogy hirdessük az evangéliumot és erõsítsük a szenteket.
Milyen bátorító lehetett Pál és Barnabás számára, hogy a gyülekezet imádsága és anyagi támogatása kísérte õket
elsõ missziós útjukon, és nem kétséges,
hogy meleg fogadtatásban volt részük
hazaérkezésükkor is. A gyülekezet állhatatosan folytatta a munkát a két
szellemi óriás nélkül is, Pál és Barnabás pedig valóban csak biztatni tudta
õket.
Természetesen akadtak nehézségek
is, amelyek sajnálatos módon éppen a
jeruzsálemi anyagyülekezetbõl támadtak, ahová az evangélium alapigazságaira rakódott zsidó tanítások szivárogtak
be. Pál, Barnabás valamint egy jeruzsálemi utazás segítségével átvészelték a
vihart, és az egységes gyülekezet újra
megerõsödött kettejük, továbbá Szilás
és Justus szolgálata által.
Valóban, a problémák legyõzhetõk
és növekedés kezdõdik, ha szemünket
az Úron tartjuk, és másokat elõbbre
helyezünk magunknál.
Ma Antiókia egy kisváros, javarészt
török lakossággal. Azonban soha ne
felejtkezzünk el arról, hogy abban az
idõben, amikor ez legkevésbé elképzelhetõ, micsoda buzgóság és missziói
munka ragyogott fel, és a hívõk annyira
különböztek a többi embertõl, hogy
egyáltalán nem volt nehéz észrevenni és
keresztyéneknek nevezni õket. (Itt nevezték elõször Krisztus követõit keresztyéneknek! – szerk.)
Ma is számos kis- és nagyváros van
körülöttünk. Az antiókiai gyakorlat
nem szabad, hogy kizárólag az I. századra korlátozódjék!
Counsel 2001 május-június
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Isten munkája Eastbourne-ban – Marine Hall
A

keresztyénségnek, Krisztus Gyülekezete helyi közösségeinek szüntelen megújulásra van szüksége. A
legnagyobb méretû, az egész világot átható ébredés a reformáció volt az 1500-as
években. Ezt követték az Angliából kiinduló evangéliumi mozgalmak az
1700-as évek második felétõl kezdõdõen. Ezen belül jelentõs szerepet kapott a testvéri, testvérgyülekezeti mozgalom. Ezt a nevet nem felvették, hanem környezetüktõl kapták (angolul: brethren), mivel jellemzõjük volt a klérus
hiánya, és gyakorlatilag minden gyülekezeti tagot testvérnek tekintettek. A következõ évszázadban (XIX.) számtalan helyi gyülekezet alakult, nemcsak Nagy-Britanniában, hanem világszerte. Különösen
az akkori angol gyarmatokon, Indiában. Az
„anyaországban” a szaporodás egyik katalizátora volt, hogy bizonyos létszám felett
az adott helység közössége automatikusan
ketté oszlott, új gyülekezetek plántálása indult. Természetesen volt, hogy ez problémák miatt következett be, de abban az idõben az elõbbi volt a jellemzõ. Ezért lehetett,
hogy még az 1900-as évek közepén is Skóciában, Glasgow 50 mérföldes körzetében
(75 km) több mint hetven gyülekezet létezett.
Anglia déli részén, a La Manche csatorna – vagy ahogy az angolok nevezik:
„The Channel” – partján terül el az üdülõváros, Eastbourne. Ma kb. 80.000 lakosa
van, ami a szomszédos falvak odacsatolásának köszönhetõ.
A testvérgyülekezeti mozgalom (brethren movement) és Isten Szellemének a szele elhatott erre a vidékre is. A környezõ fal-

vakban és magában a városban is
több gyülekezet alakult. Valamikor a XIX.
század végére pedig a város partvidéki részének gyülekezete házépítésbe fogott,
melynek neve Marine Hall. Szükség volt rá.
A vasárnapi iskolába 400 gyermek járt
rendszeresen, a kenyértörõ tagok száma is
100 körül volt.
A közösség ma is él. Sajnos a 150 évvel
ezelõtti folyamat megfordult. Az egyre világiasodó Egyesült Királyságban kevesen
hallják meg az evangélium hívó szavát. A
gyülekezetek szaporodása helyett általában több gyülekezetbõl jön létre egy. A városban ma az egyetlen közösség a Marine
Hall*, ahol viszont vasárnaponként kb. 60an jönnek össze. Több férfitestvér is hirdeti
az Igét (Ian Jackson, Brian Russel, Andrew
Griffiths, James Dryden, Alexander Jack).
Komoly gyermekmunka folyik, autókkal és
a gyülekezet mikrobuszával gyûjtik össze
nem hívõ családokból a gyermekeket, hogy

A gyülekezet 1900 körül, és a gyülekezeti ház bejárata ma

megismerjék Jézus Krisztust. Vasárnap esténként evangélizáció, évente pedig miszsziós konferencia van. Rendkívül vendégszeretõk. A gyülekezet kiküldött misszionáriusa ápolónõként és tanárként dolgozik
Afrikában, Botswana-ban (Joy Griffiths).
Isten áldja meg a munkálkodásukat, és
ha valaki arra jár, feltétlenül látogasson el
közéjük!
Címük: Eastbourne, Seaside 85
Gyülekezeti alkalmak:
kenyértörés: vasárnap 11 óra,
evangélizáció: vasárnap 18:30-kor,
biblia- és imaóra: kedd 19:30-kor,
„Children’s special”: csütörtök 18:15-kor,
bibliatanulmányozás:
minden harmadik héten szombaton 19 óra.
* Angliában az egyes helyi gyülekezeteket az összejöveteli
hely, terem, utca vagy városnév alapján nevezik el.

Élõ Gyülekezetek

4
4

(Darby J. N
egy nevezetes
levele)

Ki volt Darby J. N.?
(Kiss Ferenc professzor írása)

D

J. N
.D

ar

by

arby a XIX. század egyik legélesebb elméjû és legmélyebben szántó igehirdetõje volt. Angliában élt, de sokat
tartózkodott Európa más országaiban is (Franciaország,
Svájc, Németország stb.): Elõbb ügyvéd volt, majd papi pályát
választott azzal a reménnyel, hogy így jobban tud Isten országáért
munkálkodni. Midõn e reményében csalódott, összeköttetést keresett az Angliában már régóta fennálló szabad
keresztyén körökkel, az úgynevezett Testvérgyülekezetekkel. Magyarországon valami hibás forrás alapján az terjedt el különösen papi körökben, hogy ezeket a bibliai köröket Darby alapította, holott õ csak hozzájuk
csatlakozott. Eleinte sok áldással munkálkodott a gyülekezetekben, de késõbb Darby mûködésének sajnálatos jellege az lett,
hogy valószínûen jogi és teológiai
tanulmányainak hatása alatt az igazi lelki (testvéri) kapcsolatoknak fölébe helyezte a TANOKAT, és utóbbiak érdekében sokszor megtörte és másokkal is
megtörette Isten gyermekeinek egységét. Az éleseszû Darby így sok
indokolatlan szakadásnak lett okozója mind Angliában, mind Európa más országaiban. MÜLLER GYÖRGY és a szabad gyülekezetek nagyrésze azonban megmaradt az õsi bibliai lelki közösségek talaján.
A „The Witness” címû elterjedt angol evangéliumi folyóirat közli
Darby J. N. egy levelét, amely még 1857-59 körül eredetileg francia
nyelven jelent meg elõször nyomtatásban. E levelét Darby dr. Tholuckhoz (1799-1877), a teológia német professzorához intézte.
Tholuck már 1821-ben, 22 éves korában tanár volt. 1823-ban Ber-

linbe került, ahol rendkívüli tanár lett. 1826-ban ugyancsak mint tanár Halléban kapott állást, ahol kétéves megszakítással haláláig
tevékenykedett.
Ennek a kétségtelenül hívõ embernek nagy befolyása volt a fiatal
teológusokra. Hallgatói között volt Müller György is, akit nagyon
megerõsített ama elhatározásában, hogy
misszionárius legyen. Tholuck révén jutott Müller György Angliába, ahol vezetõ szerepet töltött be a Testvérgyülekezetekben, még pedig a szabad
irányban, míg Darby – bár kezdetben közösséget tartott fenn velük –
az úgynevezett exkluzív (szûkkeblû) irány képviselõje lett.
Darby, aki egy berlini allianszkonferencián Tholuckkal eszmecserét folytatott, és õt a szabad
evangéliumi mozgalmaknak megnyerni igyekezett, szükségét érezte,
Mü
hogy meggyõzõdésének írásban is
lle
rG
kifejezést adjon. Tholuck belátta,
y.
hogy Darby személyes kijelentései az
összes keresztyén alapelveket és tanításokat magukban foglalják, de ama meggyõzõdésének adott kifejezést, hogy ezeket manapság
nem lehet megvalósítani. Darby helyesen kérdezte: „Megkísérelte?” Tholuck nemmel felelt.
Darby e levele azért is érdekes, mert soraiból még nem áramlik ki
az az exkluzív (szûkkeblû) szellem, amelyet késõbb svájci és angol
testvérekkel folytatott vitáiban sajnálatos módon képviselt, hanem
a szabad keresztyén (testvér-) gyülekezetek alapelveit foglalja össze
világosan, és személyes lelki fejlõdésérõl is tanulságos bizonyságot
tesz.

Darby levele Tholuckhoz így hangzik:

Kedves Testvérem az Úrban!
Amióta Önt legutoljára láttam, állandóan úton voltam, azért nem tudtam a kért jelentést megírni. Azt hiszem,
leghelyesebben akkor járok el, ha egyszerû sorrendben megemlítem azokat a különbözõ körülményeket, amelyek akkor
játszódtak le, amikor az Úrnak e munkája megkezdõdött. Természetesen csak azt említem meg, amihez személyes
tapasztalataim fûzõdnek. Könnyen meg fogja érteni, hogy a munkámban sok munkatársam volt, kik nagyobb személyes
odaadással mûködtek, mint én, és a lelkekre gyakorolt áldás tekintetében sokkal több nyilvánvaló gyümölcsöt termettek.
De ami nékem e beszámolásban a fõdolog, az magának az Úrnak munkája, és nem a mi munkánk.
Használja fel a beszámolómból azt, ami céljának megfelel. Ügyvéd voltam. De vágyódtam, hogy teljesen az Úr szolgálatába álljak, mert éreztem, hogy én egy teljes élettel tartozom az Úrnak, minthogy õ is teljes életét adta érettem. Azt is tapasztaltam, hogy az úgynevezett keresztyén (keresztény) világ a legnagyobb hálátlansággal van eltelve Iránta. Leginkább
Írország szegény katolikusai közé vágyakoztam. Nyomatékosan rábeszéltek, hogy egyházi szabályzat szerint avattassam
magamat pappá. Én tulajdonképpen nem voltam hajlandó egy kötött állást elfogadni, de még fiatal voltam hitben, és nem
ismertem a teljes szabadítást. A befolyás gyõzött. A Krisztussal szemben vállalt kötelességem jobban eltöltött, mint az a
tudat, hogy Õ tulajdonképpen mindent bevégzett, ezáltal meg vagyok váltva és mentve. Ennek következtében könnyebb
volt még nekem azok tanácsát elfogadni, akik a keresztyén (keresztény) életben látszólag többre vitték, mint én.
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Mint beiktatott lelkész
Mihelyt lelkészi beiktatásom megtörtént, Írország szegény hegyi lakosai közé mentem, akik vad és mûveletlen vidéken
éltek. Két és egynegyed esztendõt töltöttem közöttük, és ezen idõ alatt legjobb igyekezetem szerint szolgáltam. De az a
meggyõzõdés alakult ki bennem, hogy munkám módja és természete nem felelt meg annak, amit a Bibliában a gyükezetrõl
és a keresztyénekrõl olvastam, de nem tapasztaltam eljárásomban a Szent Lélek segítségét sem. E gondolatokat és
megfontolásokat nemcsak a Bibliában világosan kidomborodó szempontok érlelték meg bennem, hanem a gyakorlati élet
példái is. Mindazonáltal a rám bízott szolgálat kötelességeit buzgón teljesítettem. Éjt nappallá téve munkálkodtam a nép
között, amely csaknem oly vad volt, mint a hegység, amelyen élt. Sok lelki tusát vívtam magamban, míg végül is gyõzött
bennem az Ige. A Bibliát mindig Isten szavának ismertem el.
Diadalmaskodott bennem a megismerés, hogy én a mennyei hajlékokban eggyé tétettem Krisztussal, és hogy ezáltal Õ
tölti be helyemet Isten elõtt. Ennek folyománya gyanánt bizonyossá lettem afelõl, hogy Isten nem számol már az én nyomorúságos „én”-emmel, amellyel hat vagy hét éven át csak azért bajlódtam, hogy a törvény követeléseinek megfelelhessek.
Világosan felismertem azt is, hogy Isten Gyülekezete, ahogyan azt maga Isten tekinti érvényesnek, csak olyanokból épülhet
fel, akik Krisztussal ezen a módon eggyé lettek, viszont az a keresztyénség, amely hatalmas külsõ szervezetekké alakult, valójában az Istennel szembehelyezkedõ világhoz tartozik, azért evangéliumi gyülekezetnek nem tekinthetõ. Mindez nem
kisebbíti azt a maga helyén nagyon jelentõs felelõsséget, amellyel a névleges keresztyénség (kereszténység) azért tartozik,
amiért Krisztusról nevezi magát. (A „keresztyén” szó t.i. minden más nyelvben „Christianus”, ami annyit jelent: Krisztusról
nevezett.) Mint prédikátor ugyanebben az idõben azt is beláttam, hogy a hívõ, aki eggyé lett Krisztussal, semmi másra ne
várjon, mint Megváltójának visszatérésére, hogy akkor a valóságban is elragadtasson ama dicsõségbe, amelynek Krisztus
által már most is részese. Az apostolok cselekedeteinek gondos vizsgálata feltárta elõttem az elsõ gyülekezet képét, amelybõl élesen megláttam az akkori, és a mostani gyülekezet közötti ellentétet, bár a mostani is „Menyasszonya” az Úrnak.
Mit tehettem tehát? Isten Igéjében kifejezve láttam, hogy Krisztus visszajövetelekor Gyülekezetét magához fogja
ragadni a dicsõségbe. Láttam ott a keresztet is, a megmentés isteni alapját, amely a visszajövetel reményében lényegét, mint
valami pecsétet kellene, hogy ráüsse az egyes hívõkre is. Láttam továbbá, hogy a közbeesõ idõre a Szent Lélek adatott
nékünk, hogy a gyülekezet egységének, mûködésének, általában minden keresztyén törekvésnek kiindulása legyen.

Mint prédikátor
Ami az evangéliumot illeti, az általánosan elismert tanok elfogadása számomra semmi nehézséget nem jelentett.
Három személy Istenben egyesülve, Jézus isteni volta, a kiengesztelõdésnek a kereszten befejezett mûve, az Õ elfoglalt
helye Isten jobbján. Mindezek olyan tények voltak, amelyeket mint megingathatatlan igazságokat nemcsak megértettem,
hanem amelyek, mint élõ valóságok bensõmben már régen döntõ szerepet töltöttek be. Itt voltak továbbá Istennel való
közösségem feltételei és hatásai. Mindezek számomra nemcsak felismert igazságok voltak: én e dolgokban magát Istent
személyesen megtapasztaltam. Nem volt Istenem kívüle, aki ilyen módon kinyilatkoztatta magát nekem, megragadtam Õt
valóságban, mint teljes életem imádott Istenét, mint békességem Istenét: az egyedül igaz Istent.
Amikor újra prédikálni kezdtem, igehirdetésemben a következõ gyakorlati különbség mutatkozott. Mint pap azt
hirdettem, hogy a bûn mély szakadékot képez Isten között és miközöttünk, és hogy egyedül Krisztus képes a mélységet
áthidalni. Most azonban azt hirdettem, hogy Krisztus e mûvet már be is fejezte. Az újjászületés szükségességét, ami
tulajdonképpen valamelyest minden prédikációmban szerepelt, jobban egybekapcsoltam Krisztus személyével és
feltámadásának erejével. A Krisztussal való ilyen közösségben egy diadalmas életet tapasztaltam meg, amely legyõzte a
halált, és az embernek új állásfoglalását jelenti Istennel szemben.
Mindezt együttvéve értem én a „szabadítás” szó alatt.
Jézus Krisztus vére lemosott minden foltot a hívõrõl, a bûn minden nyomát eltüntette, ahogyan azt Isten tisztasága
megköveteli. Az Õ kiontott vérének, mint egyedüli szabadításnak jogai, most már minden embert Istenhez engednek, a
szeretet Istenéhez, aki e célra saját Fiát áldozta fel. Isten Szent Szellemének jelenléte, aki azért küldetett az égbõl, hogy az
egyes hívõben lakozást vegyen, mint örökségének kenete, pecsétje és záloga, hogy azon erõvé váljon, amely az egész
gyülekezetet egy testté forrasztja össze és a különbözõ tagoknak Isten akaratának megfelelõen talentumokat kölcsönöz:
mindezen igazságok mind nagyobbá lettek elõttem, s mind egyre jelentõsebb szerepet töltöttek be életemben. Az utoljára
említett igazság döntötte el a szolgálat kérdését is. Kitõl jött a szolgálatra való megbízatás? Isten Igéjének
kétségbevonhatatlan világossága szerint egyedül Istentõl jött az Õ Szent Szellemének szabad és hatalmas sugárzása által.
(folytatjuk)
Kegyelem és Igazság 1938
A Kegyelem és Igazság címû folyóirat 12 éven keresztül (1933 és 1944 között) jelent meg Kiss
professzor szerkesztésében. Az akkori nehéz körülmények között evangéliumi irodalommal
látta el a gyülekezeteket. Felelõs kiadóként elõször Józsa Károly nyugalmazott középiskolai
tanár – akit még Szegedrõl ismert –, majd Kocsis Antal Gábor fõorvos mûködött közre. A 16
belsõ oldalon hosszabb és rövidebb igemagyarázatokat, bizonyságtételeket, elköltözött testvérekrõl szóló gyászjelentéseket és missziós beszámolókat közöltek. A füzet borító oldalain pedig
hírek, aktualitások, szerkesztõi közlemények, konferenciai elõzetesek, könyvajánlók néha
hirdetések (pl. Margit-otthon, konferenciák, biblia-kurzusok) szerepeltek. Néhány évfolyamon keresztül feltüntették a budapesti gyülekezeti összejövetelek idõpontjait és pontos
címeit is. A lapot megrendelés alapján, viszonylag alacsony, önköltségi áron (2, majd 2.50
illetve 4.50 pengõ) továbbították. Az év végén a teljes évfolyamot egybekötve is meg lehetettt
kapni. (Terveink szerint a késõbbiekben részletesen is bemutatjuk a folyóiratot.)
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Élõ Gyülekezetek

Otto Willenbrecht

Mikor vált vagy válthat gyülekezetet
egy gyülekezeti tag
Ez nem is olyan ritkán fordul elõ: testvérek, akik hosszú
éveken át egy gyülekezethez tartoztak, egy napon elõállnak, és azt mondják: „Ezentúl egy másik gyülekezetbe fogunk járni.” Néha pedig egyszerûen elmaradnak
testvérek anélkül, hogy ezt bejelentenék, és csak késõbb derül ki, hogy már máshova járnak. Itt nem azokról
az esetekrõl van szó, amikor a testvéreknek
kényszerítõ körülményeik miatt más
helyiségbe kell költözniük, és ez gyülekezetváltással jár együtt, vagy amikor
valaki a gyülekezettel egyetértésben
máshol vállal szolgálatot az Úrnak.

csolódóan felvetõdik néhány kérdés:
! Milyen tartós a helyi gyülekezethez való kötõdés?
Szükséges feloldhatatlanul ebben a kötelékben maradni, mint valami családban, amibe az ember beleszületik, és amit nem változtathat meg?
! Ha az ember elfogadja az elszakadást egy gyülekezettõl azért, mert az bibliaellenessé válik, vagy
valamely más szellemi okból, mikor jön el az a fájdalmas pont, amikor a maradás tovább már nem lehetséges?
! Vagy meggondolatlanul lehet gyülekezetet váltani,
amikor jól esik, mint pl. egy munkahelyet, lakást, vagy
ahogy a nemhívõk az „élettársukat”?

Indokok
Az elhagyott gyülekezet is érintett
A gyülekezetváltás leggyakoribb okai meggyõzõdésbõl vagy belsõ problémákból fakadnak.
! Az eddigi gyülekezet egyre jobban távolodik a bibliai
alapoktól. Rajongóvá, ökumenikussá, liberálissá vagy
törvényeskedõvé válik – legalábbis az érintettek látása szerint.
! A érintett testvérek a gyülekezeti munka némely
területeivel nem értenek egyet, pl. a közös jövõbeli
alkalmak lefolyása, a tanítás, az evangélizáció kérdése, az imádság gyakorlása, a presbiterség, a nõk szolgálata, illetve a vasárnapi iskola kérdése, változásokat azonban nem tudnak elérni.
! A közösségben egy „erõs ember” dominál, és mindenki „úgy táncol, ahogy õ
fütyül”, az érintett ember viszont tovább már nem viseli el, hogy korlátok
közé legyen szorítva.
! Az érintett úgy érzi, szeretetlenül bánnak vele, elhanyagolják, mellõzik.
! Egyes testvérekkel nem tud kijönni.
! Úgy gondolja, elég idõt töltött ott, valami újat szeretne megismerni.
! Maga a gyülekezet javasolja, hogy menjen, mivel az
illetõ az õ látásuk szerint a gyülekezetet túlságosan
megterheli, vagy túl sok nyugtalanságot okoz.
Kérdések
Némelyek hosszú évekig szenvednek gyülekezetükben, míg változtatásra szánják el magukat, és gyakran
ezt követõen sem tudnak igazán örömteliek lenni.
Mások gondtalanul vándorolnak egyik közösségbõl a
másikba, „hiszen mi Jézus Krisztus az egész világra
kiterjedõ Testének tagjai maradunk így is.” Ehhez kap-

! Képes-e napirendre térni a közösség a
testvérek távozását illetõen e szerint a
mottó szerint: „Az utazókat ne tartsuk
fel”?
! Milyen intenzív legyen egy szükségesnek vélt önvizsgálat?
! Milyen mértékben lehet, illetve kell engedni egy nem
szellemi testvérnek a célból, hogy az ne menjen el?
A probléma az új gyülekezetek számára is fennáll
! Azzal a gondolattal, hogy mi jobb közösség vagyunk,
lehet-e a növekedést tárt karokkal fogadni? Milyen
alaposan kell az okokat megvizsgálni, amelyek a gyülekezetváltáshoz vezettek?
! Lehetséges-e, hogy a gyülekezet megtagadja az új
testvérek felvételét, és ha igen, milyen okból?
! Milyen mértékben szükséges, hogy a gyülekezet az
„elhagyott” közösséggel jó kapcsolatra törekedjen?
Az itt elhangzott kérdések, problémák már sok nehézséget okoztak. Az ezen kérdéseken való gondolkodás
legalább részben képes hozzájárulni ahhoz, hogy elõsegítse önmagunk, mint bibliai közösség megértését.
Amellett, hogy ki-ki csendben elgondolkodik, meg is
kellene osztanunk egymással véleményünket.
Ezért szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy beszélgessünk errõl a témáról a gyülekezetben, minél
többen szóljanak hozzá a témához saját, szenvedésekkel teljes tapasztalatokkal is. Minél többen hozzászólnak, annál inkább sikerülhet, hogy segítséget nyújtsunk az érintett testvéreknek.
Wegweisung
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William MacDonald

Kapzsiság
De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. (1Tim 6,8)
Kevés keresztyén ember veszi komolyan ezeket a szavakat, pedig éppúgy valóságosan
Isten Igéje, mint a János 3,16. Azt üzeni nekünk, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, érjük
be ezzel. A „ruházat” magában foglalja a fejünk fölött levõ tetõt és a felöltendõ ruhát. Más
szavakkal: legyünk megelégedettek, ha megvannak a legszükségesebb életfeltételeink, és a
többit adjuk az Úr ügyére!
A megelégedett embernek van valamije, ami pénzen meg nem vásárolható. E. Stanley
Jones mondotta: „Mindene megvan annak, aki semmi után nem sóvárog. Noha semmije
sincs, övé minden az életben, sõt, övé maga az élet is… Mivel kevéssel is beéri, ezért
gazdagabb, mintha dúskálna a földi javakban.”
Amikor évtizedekkel ezelõtt Rudyard Kipling a McGill Egyetem végzõs hallgatói elõtt
beszédet mondott, óvta a hallgatóit attól, hogy túlságosan törekedjenek anyagi gazdagságra. „Egy napon – mondta – szemtõl szembe kerültök majd azzal a Férfiúval, aki számára
mindezeknek a dolgoknak semmi jelentõsége sincs, és akkor rémülten jöttök rá, hogy milyen
szegények vagytok.”
„A keresztyén ember legboldogabb állapota a földön az, ha kevés szüksége van. Ha
valakinek Krisztus él a szívében, a menny van a szeme elõtt, és éppen annyi földi áldást
élvez, amennyire szüksége van ahhoz, hogy keresztülvigye az életen, akkor a szenvedésnek
és a gondoknak kicsiny a céltáblája; az ilyen embernek kevés a veszíteni valója” (William C.
Burns, 1815-1868, skót kínai misszionárius, az ifjú Hudson Taylor atyai jóbarátja).
Isten számos hõsének volt ismertetõjele a megelégedettség. David Livingstone mondotta: „Amim csak van, és minden tulajdonomnak csak annyi legyen az értéke számomra,
amennyire Isten országának terjesztését szolgálja”. Watchman Nee írja: „Semmit nem kívánok önmagamnak; mindent az Úr számára kívánok”. Hudson Taylor pedig: „Élvezem azt
a fényûzést, hogy kevés dolog van birtokomban, amiért aggódnom kellene.”
Némelyek a megelégedettség gondolatában a szellemi hajtóerõ és egészséges becsvágy
hiányát látják. Az elégedett embert élõsdinek, parazitának tartják. Pedig ez nem az Isten
szerint való megelégedettség. Az elégedett keresztyén emberben elég energia van, csakhogy
ez a szellemi dolgokra irányul, nem az anyagiakra! Az ilyen ember semmiképpen sem
élõsdi, keményen dolgozik, hogy adhasson azoknak, akik szükséget látnak. Jim Elliot szavai
szerint az az elégedett ember, aki a mohó kéz görcsét Istenért föloldotta.
Részlet az Ösvényem világossága c. mindennapi áhítatos könyvbõl

Könyvajánló
William MacDonald

ÖSVÉNYEM VILÁGOSSÁGA
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
William MacDonald, az áhítatoskönyv szerzõje, számos bibliai könyv kommentárjának írója,
valamint az Emmaus levelezõ-bibliaiskola egyik szerkesztõje. Isten Igéjének Egyesült Államok
szerte ismert tanítója és hirdetõje, a Rise Up and Work konferenciák rendszeres elõadója. Írásait
több nyelvre lefordították, és milliós példányban terjesztik. Számos, gyakorlati keresztyénségrõl
szóló írása közül különösen ismert az „Igazi tanítványság” címû, amely keresztyén fiatalok
ezreinek adott már döntõ ösztönzést, hogy Jézus Krisztus hûséges követõje legyen.
Noha William MacDonald doktori címet szerzett a Harvard Egyetemen, írásait mégis a
könnyen érthetõség és az eleven stílus jellemzi. Rendelkezik azzal a képességgel, hogy Isten
Igéjének fontos, gyakran figyelmen kívül hagyott alaptételeit mindenki számára könnyen
érthetõen közölje.
1973-ig az USA-beli Emmaus Bibliaiskola elnöke volt. Attól kezdve San Leandróban (Kalifornia) egy gyakorló tanfolyamon misszionáriusokat és munkatársakat készít fel. Ez a tanfolyam „Discipleship-Intern-Training-Program” néven vált ismertté.
Ennek az áhítatos könyvnek a célja fölébreszteni bennünk Isten Igéjének szeretetét és az
Úr Jézus Krisztus iránti odaadást, hogy hétköznapjainkat is Isten dicsõségére élhessük.

William MacDonald

Believer’s Bible Commentary
A 2500 oldalas eredeti angol nyelvû kommentár
újszövetségi részének magyar fordítása két kötetben kapható az Evangéliumi Kiadónál. Ezt és a
készülõben lévõ Gaebelein ószövetségi kommentárt a közeljövõben részletesen is
bemutatjuk.

Hírek
Férfikonferencia
Csütörtöktõl szombatig, október 31. és november 2. között bibliatanulmányozásra
gyûlnek össze a gyülekezetek felelõs férfitestvérei Dömösön. A vendég Fred Colvin
testvér (Salzburg, Ausztria) lesz.

Ifjúsági csendesnap
lesz Budapesten az Ó utcai gyülekezetben
(Budapest, Ó utca 16.) november 1-2. között. A konferencia témája: Titus 1. rész.

Õszi konferencia
van minden évben Debrecenben, amikor általában a kisebb gyülekezetek találkoznak
Isten Igéje mellett. Az idei alkalom november 1-3-ig lesz. A téma: Testvéri közösség.

Ifjúsági konferencia
lesz Miskolcon november 16. és 18. között.
A konferencia témája: Hogyan haladhatunk
az árral szemben a mai társadalmunkban.
Kezdés pénteken este fél hét órakor. Helye:
Keresztyén Testvérgyülekezet, Miskolc,
Horváth Lajos u. 5. Bõvebb információ kapható: Nagy Ágoston (20) 3916960, vagy email: nagyago@dpg.hu

Dicsõség az Úrnak a sok konferenciai
lehetõségért!

„Ímé, mily jó és mily gyönyörûséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsolt 133,1)

Következõ szám
Aliansz konferencia
Az Evangéliumi Kiadó története
Hithõsök: Müller György
Darby levele II.
Örökké tart-e a bûnhõdés? (D. Hunt)

Egy kis történelem...

A kolozsvári evangéliumi konferencia (1934)
Az erdélyi magyar, román és szász evangéliumi keresztyének f. évi augusztus havában tartott
ezen közös konferenciája igen sok áldással és fontos határozatok hozatalával záródott. Részt vettek
rajta az erdélyi három nemzet evangéliumi keresztyén gyülekezeteinek képviselõi különbözõ területekrõl, valamint több olyan evangéliumi munkás (evangélisták), akik sok megpróbáltatás, de
sok áldás között is hirdették és hirdetik Isten beszédét egész Erdélyben, sõt annak határain túl is (pl.
Bukovinában). Megható volt látni és tapasztalni, hogy a Szent Lélek által milyen szép lelki egységben tudnak együtt lenni és munkálkodni Isten gyermekei, dacára a különbözõ népbõl, nyelvbõl
és ágazatból való eredetnek. Ilyen alkalmakon tapasztalja meg a lelki ember az apostol eme szavait:
„Nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga,
szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus” (Kol 3,11).
A konferencia fõ tárgya a Szentírás szerint való „Megigazulás és szolgálat” volt, melyet Dr. Kiss
Ferenc a Lukács evangéliuma 14,25-35 verseinek magyarázatával vezetett be. A fontos kérdést
más bibliai helyek alapján több oldalról is megvilágították Bogya, Fleisz, Gándilá, Georgescu, Kabai, Kiss Mátyás, Nikesch, Severa, Schorr, Stückemann és a kolozsvári testvérek. Világosan állott
mindenki elõtt, hogy a Krisztus Jézusban való megigazulás elõtt senki nem szolgálhat sikeresen Isten
országában és az evangélium ügyében. Béres lehet valaki e nélkül is, de az Úr Jézus szerint való
pásztor nem (János 10,12-13). Különösen az igazi, Szent Szellem szerinti pásztorokra volna ma
nagy szükség, és éppen ebben van nagy hiány minden népben. A gazdag bibliamagyarázatok mellett sok buzgó ima szállott fel az egek Urához nemcsak a konferenciáért, hanem az összes erdélyi és
romániai gyülekezetekért, hatóságokért és a nép körében mutatkozó nagy lelki vágyakozásért.
A konferencia a három nép körében nyert bõséges tapasztalatok alapján örömmel állapította
meg, hogy az új román vallásügyi rendeletek igen nagy haladást jelentenek az egészséges evangéliumi mozgalmakra. Isten országának és gyermekeinek minden idõben megvoltak a maguk nehézségei, és a hitnek nemes harca sohasem fog megszûnni, míg csak újra meg nem jelenik az Embernek Fia, és meg nem kötözi nagy ellenségét: e világ fejedelmét, a Sátánt. A konferencián azonban
világossá vált, hogy a nehézségek nemcsak akadályai az Evangélium ügyének, hanem sok tekintetben megõrzõi is a rothadástól, mert a képmutató és féllelkû elemeket távol tartják a gyülekezetektõl. Szomorú jelenségek mutatják, hogy az úgynevezett teljes szabadságot élvezõ mozgalmakat és a Szentírás mértékén (az újtestamentumi gyülekezeten) túl szervezkedõ testületeket a
külsõ nehézségeknél hasonlíthatatlanul nagyobb belsõ (lelki) bajok rágják, sõt nem egyszer teljes
lelki tehetetlenségig bénítják. A bölcs és híven pásztorkodó testvérek tanácsai és tapasztalatai értékes részét képezték a konferenciának, és remélhetõ, hogy megnyugvására szolgál a nyugtalankodó vagy elégedetlenkedõ lelkûeknek is.
Fontos határozata volt a konferenciának, hogy a nagy román énekgyûjtemény tekintetbe vételével egy magyar és német nyelvû „Konferenciai énekgyûjtemény” is adassék ki, hogy így a konferenciákon mindenki által ismert énekeket használhassanak. Világossá vált, hogy az erdélyi konferenciáknak az örvendetesen növekedõ gyülekezeti élet mellett legalább kétnyelvûeknek kell lenniük, mert így tehet Isten a gyülekezetek egylelkûsége által bizonyságot nemcsak az eljövendõ, hanem a jelen világnak is (Ef 1,21; 3,10).
Megbeszélés tárgyát képezték még az evangéliumi lapok és a gyermekek vallási nevelésének
kérdései az új vallási rendeletek mellett, azonkívül a szolgáló testvérek sok feltett egyéni és gyülekezeti kérdésre adtak az Írás alapján felvilágosító válaszokat. Az egészséges kérdések mindig áldásos válaszokra vezetnek, és ezen kérdések-feleletek fontos részei a jó konferenciának.
Vasárnap este nagy evangélizáló összejövetel volt a magyar baptista gyülekezet imaházában,
melyen az Igét a megtelt imaháznak Schorr, Severa és Dr. Kiss Ferenc testvérek hirdették román és
magyar nyelven, a baptista énekkar pedig több ízben énekelt.
A konferenciát vendégül látó kolozsvári testvérek új imaháza örvendetesen szûknek bizonyult,
õk azonban mind az elszállásolás, mind az étkezés sok gondját nagy odaadással és áldozatkészséggel intézték.
A konferencia résztvevõi megnövekedett testvéri érzésekkel, némelyek örömkönnyek között
váltak el egymástól. Felejthetetlen marad, hogy a konferencián sok olyan testvér láthatta egymást
szemtõl-szembe, akik eddig sokat hallottak ugyan egymásról, de még nem volt alkalmuk találkozniuk.
A legközelebbi hasonló konferenciát a szebeni román testvérek hívták meg. Legyen Istennek
áldása a lezajlott konferencián és az Õ segítsége a következõ konferencia lelki és anyagi elõkészítésében.
Kegyelem és Igazság 1934
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