Mert megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme
minden embernek.
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M

anapság rendkívül sokat beszélnek az emberi jogokról. Jogom
van megtenni egy halom dolgot, sõt, ha ebben korlátoznak,
akkor el is marasztalják azt, aki akadályoz. Sajnos az emberek kötelességeirõl kevesebb szó esik. Ez nem fér bele az „Élj a mának!” alapelvbe. Ezért talán meglepõdik az, aki az Úr Jézus nyomába ered.

I

smét eltelt egy év, közeledik az Aliansz imahét, melynek programját az utolsó oldalon közöljük. Ezek a hetek több mint hatvan éve
léteznek, és a különbözõ felekezetek együttmunkálkodását vonták
maguk után. Már 1935-ben fontosnak látták, hogy a bibliai alapokon
mûködõ közösségek bizonyos fórumokon közös szolgálatokat végezzenek. Valódi szellemi közösségre szükség van, „rideg szabályok
nélkül, a tagság laza kötelékeivel.”

L

ehetetlen, hogy Isten, aki maga a szeretet, örök kárhozatra ítélné
a tõle elszakadt, meg nem tért embereket – véli a humanista gondolkodás által befolyásolt ember. De vajon mit mond errõl a Biblia?
Mi lesz azokkal, akik nem „a Krisztusban” halnak meg? Hol vannak
azok, akik Krisztus megváltottjaiként halnak meg? Mit jelent az,
amikor Isten részérõl elfogadásról beszélünk? Ezek a kérdések olyanok, amelyek sok embert foglalkoztatnak, sokak fantáziáját mozgatják meg. A válaszadásnál azonban nem mindegy, hogy a saját emberi
elképzelésünket, vagy a Biblia tanítását tartjuk mérvadónak. A teljes
írás hasznos „az igazságban való nevelésre”, tanuljunk hát belõle!

A

z elmúlt negyven év során sok hívõ testvér azt gondolta, hogy az
evangéliumi irodalom „egyenest a Mennybõl száll alá.” Ami
csak részben igaz, hiszen ahhoz, hogy Isten Szellemének üzenete eljuthasson a magyar olvasóhoz könyv és folyóirat formájában a vasfüggönyön át, számtalan testvér odaszánt életére volt szükség. Kovács Árpád testvér írásán keresztül – amit fiatalok kérésére vetett papírra – kicsit belepillanthatunk az Evangéliumi Kiadó történetébe.

M

anapság sok kritika éri a testvérgyülekezeteket itthon és
külföldön is. Ezek egy része talán megalapozott, és
szükség lehet változtatásokra. Számos dolog viszont a testvérek számára megragadó, és ragaszkodásra bír idõst, fiatalt
egyaránt. Ezekrõl a tulajdonságokról és lehetõségekrõl beszél
William MacDonald cikkében.

A

hit emberének nevezik Müller Györgyöt. Élete példaértékû minden hívõ ember számára.
Nem írásai, igehirdetései miatt lett ismert világszerte, hanem hitbõl fakadó munkálkodása és
szolgálata által. Gyermekek ezreit mentette
meg, nemcsak az éhhaláltól, hanem az örök
kárhozattól is.
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a gyülekezet?
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Eberhard Platte

Mi az, amit egy helyi gyülekezet elvárhat a testvéreitõl?
Meglepõ ugye ez a cím? És hogyha a helyi gyülekezet egy egyesület volna, valamilyen szervezet vagy demokratikus organizáció, a válasz
így hangzana: lojalitást, elkötelezettséget, bizonyos szintû engedelmességet, legalábbis konstruktív közremûködést valamint a vezetõség és
az egyesületi célkitûzések ideális támogatását.
Mivel a gyülekezet messze több, mint olyan emberek összefogása, akiknek közös érdekeik és céljaik vannak – nem valamilyen szabályzat
tartja össze –, ezért nem lehet és szabad ilyen módon létezni ellentétnek az intézmény és a tagság között, az irányítók és az irányítottak között. A gyülekezet egy olyan organizmus, élõ szervezet, amely össze van kapcsolva mennyei Fejével: az Úrral, aki a teljes Gyülekezetet vérével megvásárolta, megszerezte magának, és ezáltal egyedüli rendelkezési joga van fölötte (Csel 20,28). A gyülekezetet Õ szerkeszti, vezeti
(Csel 2,47) és tartja össze. Ezért a mi fáradozásunk és célunk az legyen, hogy példaképként és tanítás által valamennyi gyülekezeti taggal
megértessük, hogy elsõsorban Neki, az Úrnak felelõs, és az Õ elkötelezettjei. Ezt nem vakfegyelemben, hanem hálával a Golgotáért
tehetjük. Hogyha tudatosodik bennünk, hogy Urunk mit tett értünk, mit tesz és mit fog tenni, mint hívõk nem saját érdekeinket fogjuk
keresni, hanem az fog érdekelni, hogy mi a fontos Neki, mit szeretne Urunk és Megváltónk.
Akkor meg fogjuk érteni, hogy Õ, az egész Gyülekezetének Feje (a vének és egy helyi gyülekezet vezetõi csak az Õ ügyintézõi) az övéitõl
jogosan miért várhatja el a lojalitást, sõt az abszolút hûséget és elkötelezettséget saját maga és Gyülekezete felé.
A kérdések feltevésének ezért tulajdonképpen így kell hangzania:

Mit várhat el az Úr Jézus tõlem, mint
gyülekezeti tagtól?

§ Missziói lelkülettel kell élnem (1Tesz

Ő leíratta nekünk Igéjében, hogyan kell viselkednem, milyennek
kell lennie magatartásomnak Isten házában, az Ő Gyülekezetében
(1Tim 3,15). Ezt tehát tőlem magától értetődően elvárhatja.
(Kérem a felsorolt igehelyeket elolvasni!)

Hogyha megnyitom az életemet és megengedem, hogy mások
beletekintsenek, akkor keresztyénségemet hitelesen megélhetem
előttük. Ez lesz a legmeggyőzőbb prédikáció, még akkor is, ha
egyébként nem tudok prédikálni.

§ Nem szabad elmulasztanom a

2,8; Mk 16,15; 1Pt 3,15).

§ Segítõkésznek kell lennem mások

gyülekezet összejöveteleit (Zsid 10,25).

felé (Róm 12,8; Gal 6,10; 1Tim 2,10; 5,8; Tit
3,8.14; Zsid 13,16).

Itt különösen megmutatkozik a hűség és az elkötelezettség. Miért
hiányzom a biblia- és imaórákról? Már nem fontos számomra az
imádkozás és a tanítás? Miért hiányzom az úrvacsorai alkalomról? Pedig Ő igényli, hogy én gondoljak Rá, hálát adjak Neki, és
imádjam Őt.

Mivel én született egoista vagyok – és Isten tudja ezt –, Igéjében
mindig újra emlékeztet engem arra, hogy nem én állok a középpontban, hanem a másik emberre kell figyelnem, hogy neki szolgálni és segíteni tudjak.

§ Bensõleg felkészülve kell az

összejöveteleken megjelennem (1Kor 14,26).

§ Meg kell látogatnom az özvegyeket

és árvákat (Jak 1,27; 1Tim 5,16).

Tehát nem csupán mint „táplálékot fogyasztónak” kell megjelennem, hanem az én Uram azt kívánja tőlem, hogy azokat a szellemi ajándékokat, melyeket Ő adott nekem, használjam is az Ő
dicsőségére és a testvérek hasznára!

Attól félek, hogy ezt a területet sok gyülekezetben elhanyagolják.
A rászorulóknak nemcsak (ma az állam által biztosított) anyagi
segítségre, hanem éppen a szellemi véleménycserére, beszélgetésre és testvérek, a mi szeretetteljes gondoskodásunkra van
szükségük.

§ Megszentelt életet kell élnem (Róm

§ Békességen munkálkodó emberként

6,19; 1Kor 3,17; 2Kor 7,1; Ef 1,4; 1Tim 2,15;
Zsid 12,14; 1Pt 1,15-16).

kell élnem (Mt 5,9; Jak 3,14-18).

Ez azt jelenti, hogy nem lehet feszültség hétköznapi és vasárnapi
életem között. A szentségben folytatott élet az állandó bűnbocsánatban és az új kezdésben megélt élet. Az én csődöm az Uram
számára lehetőségeket ad az életemben.

§ Jó példaképnek kell lennem mások

számára (1Tim 4,12).
Szabad másoktól tanulnom, és másoknak is lehetőséget kell adnunk arra, hogy tőlünk is tanulhassanak. Ez azt jelenti, hogy életem mások számára átlátható, átlátszó, nyitott és becsületes. Jaj a
kegyes kétszínűeknek!

Ez azt jelenti, hogy nem szabad, hogy mindig az enyém legyen
az utolsó szó, hanem engedményeket tehetek, ahol Isten Igéje ezt
megengedi nekem, és ne „öntsek olajat a tűzre”, hanem keressem
szavaimmal a jót. Kész akarok lenni a megbocsátásra és arra,
hogy másokkal kibéküljek.

§ Ne beszéljek másokról negatív

módon (Jak 3,2-12; 4,11; Fil 2,1-3; 4,8).
A gonosz pletyka a gyülekezetek legsúlyosabb rákos betegsége.
A negatív, hátmögötti beszéd gyorsabban terjed a járványnál.
„Uram, állíts kerítést a szám elé, hogy csak azt mondjam (és gondoljam), amit a másik ember is, akiről beszélek, meghallhat!”
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§ A gyülekezet véneit meg kell

ismernem, el kell õket ismernem, és
engedelmeskednem kell nekik (1Tesz 5,18;
1Tim 5,17; Zsid 13,7.17).
Sajnos ezt a pontot manapság kritikusan nézik. De ha megértem
azt, hogy egy gyülekezet vezetőit azért kell elismernem, mert
nekik egyszer majd Isten előtt kell felelniük nehéz szolgálatukért,
akkor el fogom ismerni felelősségüket Isten előtt, és fokozottan
fogok imádkozni értük és családjukért is. Meg szeretném
könnyíteni nekik magatartásommal a vezetést és a vigyázó
felügyeletet!
Ha Uram minden elvárását teljes szívből és iránta való szeretetből teljesítem, a „kell”-ből „szabad” válik. Az elvárások számomra ekkor nem kötelességteljesítést fognak jelenteni, hanem
belső vágyam lesz az, hogy Uramnak szeretetéért az életemmel
és szolgálatommal mondjak hálát (1Tesz 1,10). Milyen sokat
jelentene ez a gyülekezeteknek, és micsoda bizonyságtétel volna
ez a mi Urunk számára ebben a világban!

3
Die Wegweisung + Die Botschaft
(Wiedenest – Dillenburg)

Perspektive
A németországi testvérek több, mint száz éve jelentettek
meg könyveik mellett folyóiratokat is. A „Die Wegweisung”
(magyarul: „Útmutatás”) Wiedenestben jelent meg, a „Die
Botschaft” (magyarul: „Üzenet”) pedig Dillenburgban. Szándék nélkül is e két folyóirat nemcsak két helyi gyülekezet,
hanem két valós vagy vélt tábor támogatásával külön jelent
meg, és hitmélyítõ, gyülekezeti élettel kapcsolatos írásokat
közölt. Részben anyagi megfontolások miatt, részben pedig
a gyülekezetek egymáshoz való közelebbkerülése eredményeképpen a két lap megszûnt, helyette pedig egy közös bátorítja már a németországi és más országok németajkú
gyülekezeteit „Perspektive” címmel. Ebbõl a lapból közöljük
Eberhardt Platte cikkét, aki Magyarországon is többször
megfordult.

Perspektive 2002/9

A magyar Testvérgyülekezetek felelõs testvéreinek konferenciáját tartottuk Dömösön
október 31-tõl november 02-ig.
15 gyülekezetbõl (ebbõl 5 erdélyi), összesen több mint 40
fõvel lehettünk együtt, és épülhettünk az Ige által.
Isten üzenete Fred Colvin testvérünk szolgálatain keresztül jutott el hozzánk, aki az Egyesült Államokból kiküldött misszionáriusként dolgozik Ausztriában. Ottani gyülekezetalapító és gyülekezetépítõ szolgálatai révén talán nem
túlzás azt mondani, hogy több gyülekezetet plántált néhány
évtized alatt abban az országban, mint amennyi hazánkban
található.
Az üzenet egyik alapgondolata – a legeltetés – az 1Pt 5,14 alapján lett kifejtve.
2-3.vers: „Legeltessétek az Isten közöttetek lévõ nyáját, ne
kényszerbõl, hanem önként, ne nyerészkedésbõl, hanem készségesen, ne is úgy mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon,
hanem mint akik példaképei a nyájnak.”
Ahogyan egy pásztor feladata a legeltetés, úgy a felvigyázó feladata a pásztorolás.
$ A nyájat a növekedést adó ételhez vezeti (a valódi növekedés látható).
$ Tanítani képes, hogy a nyáj helyes irányba haladjon, ne
tévedjen el.
$ A rossz irányt (tévelygést) csírájában felismeri.
$ Céltudatosan a nyáj elõtt megy.
$ A veszélytõl védelmez, fenyít, bekötöz és vigasztal.
$ Önkéntesen, ugyanakkor Istentõl elhívottan vezet.
A testvér komoly és megszívlelendõ gondolatait sokszor
el nem felejthetõ, vidám példákkal illusztrálta. „Ha valakinek
meg kell mosnod a fejét vagy a lábát, ne forró vagy hideg vízzel tedd, hanem olyannal, amely jólesik neki. Ahogy Jézus is
tette több alkalommal. Például feltámadása után, az Õt
megtagadó Pétertõl nem azt kérdezte a Tibériás-tengernél,
hogy mit keresel ott, hanem a legfontosabbról, a szeretetrõl
beszélt. Az Õ iránta való szeretetrõl, és újból a fontos feladattal bízta meg: „Legeltesd az én juhaimat!” (Jn 21)

A továbbiakban az elhangzott – véneket érintõ – bibliai
alapelveket, és közülük néhány fontos alpontot emelek ki.
Az elöljáró kritériumai: (Csel 14,21-23; Tit 1,5-9, 1Tim
3,1-7)
$Nem kellene, hanem kell, hogy feddhetetlen legyen!
$Nem önkényeskedõ, azaz nem egyeduralkodó, nem egyedül döntõ.
Az elöljáró felismerése:
$Gondja van a juhokra.
$Az adottságot, a jellemet és a készséget a Szent Szellem
adja, a gyülekezet pedig felismeri.
Gyakorlati vezetési elvek:
$Vannak-e terveink, céljaink a gyülekezetben?
$Tudunk-e minden tag neve mellé konkrét szolgálati területet írni? Ha nem, kérdezzük meg: Testvér/nõ, mit
tudnál a gyülekezetben elvállalni?
$Tudunk-e a tagok problémáiról? (Sok idõvel, talán látogatásokkal jár.)
$A vének felelnek egymásért, ezért szükséges, hogy ismer-jék
egymást, vigyázzanak egymásra.
Testvérgyülekezetek fõ elvei:
A testvéri mozgalom az alapelvek egységében rejlik. Nem
az elragadtatás idõpontjában stb. kell egységre jutnunk, hanem a fõ elvekben. Pl.:
$Egyedül a Szentírás az autoritás.
$Általános papság.
$Az Úr asztalának a gyülekezetben központi helye van. E
közösséget az Eklézsia más tagjaival is szabadon gyakorolhatjuk.
$Hirdessük az evangéliumot lehetõségeink szerint.
Az elhangzottakon keresztül hisszük, hogy Isten bátorított arra, hogy jövõ év tavaszára ismét összehívjuk a testvérgyülekezetek felelõs testvéreit, hogy a helyi gyülekezetek
közötti kapcsolat szorosabb lehessen.

Budapest, 2002. november

Baranyi János
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Felekezetközi (alliance) konferencia Budapesten

A

A múlt (1935) év december 18-án közös
konferenciára jöttek össze különbözõ budapesti evangéliumi mozgalmak tagjai. Ezen konferencia terve egy felekezetközi értekezleten merült fel azzal a céllal, hogy az alliance-ban résztvevõ mozgalmak ne csak a
vezetõk értekezletében és ne csak az újévi
imahét programjában találkozzanak, hanem a valóban létezõ szellemi közösséget idõnként ilyen konferenciákban is mutassák
meg és fejlesszék tovább. Valamennyi résztvevõ tanúsága szerint Isten különösen
megáldotta ezt a kis konferenciát, mely a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek székházában folyt le. A konferencia fõ tárgya három
elõadás volt az utánuk következõ megbeszélésekkel és közös imákkal. E három elõadást röviden a következõkben ismertetjük:

(2Sám 6,6-8), hogy kezüknek támogatásával óvják meg Isten ügyét (frigyládáját)
a felborulástól. Istennek azonban nincs
szüksége az Uzza-kézre, sõt ezt olyan nagy
bûnnek tartotta már elsõ esetben, hogy Uzzát a helyszínen megölte. A keresztyén egyházak és gyülekezetek történetében gyakran mûködött ezen Uzza-kéz, amely azonban sohasem szolgált Isten igazi ügyének
elõmenetelére, sõt ehelyett sok romlásnak
lett okozójává, és Uzzának sok utóda vesztette el szellemi életét az ilyen akarnokoskodás miatt. Isten gyermekeinek erejét és
közösségeiknek összetartását bízzuk tehát
emberi erõk helyett Istennek Szent Szellemére, mely azt az idõk sokféle hányattatásai között is mindmáig megtartotta és
meg is fogja tartani az idõk végéig.

1. Csia Lajos, ref. vallástanár:
Istenfiúság és Isten gyermekeinek
egysége.

2. Dr. Kiss Ferenc: a lelki
közösség.

Az elõadó fõleg azon kevesek által értett
nehéz kérdéssel foglalkozott, hogy az ember az anyagi világból kapta testét, a menynyei világból szellemét, és e kettõnek az öszszetalálkozása folytán állott elõ az õ lelke.
Ezt fejezi ki a Szentírás rövid szava is:
„Formálta az Úr Isten az embert a földnek
porából, és lehelt az õ orrába életnek leheletét. Így lõn az ember élõ lélekké” (1Móz
2,7). A bûnbeesés óta azonban az ember
nemcsak Isten leheletét (Szent Szellemét)
veszi magába, hanem a bukott angyalok (a
Sátán angyalai) világának is hatása alá
került. Az ember testi és lelki életére tehát
vagy az isteni, vagy a sátáni szellemi erõk
vannak nagyobb hatással, s aszerint alakulnak testének és lelkének életnyilvánulásai is. Minthogy testi részünk az anyagból
való, ezért ez mindig az anyaghoz akar
kapcsolni bennünket, míg Istenbõl való
szellemi részünk felfelé, a mennyeiek felé
vonz. A bûnbeesés óta azonban ezen utóbbi vonzalmunk oly gyenge, hogy Isten
Szent Szellemének mintegy meg kell termékenyítenie, meg kell erõsítenie szellemi részünket az isteni dolgokhoz való ragaszkodásra. Ha ez erõsebb lesz az anyaghoz
való vonzalmunknál, akkor válunk e világ
fiaiból Isten fiaivá. Nyilvánvaló, hogy Istennek ilyen gyermekeit Istennek egyugyanazon Szelleme össze is köti egymással.
Az elõadó nagy világossággal fejtette ki,
hogy Isten gyermekeinek és az õ közösségeiknek fõ erejük e felülrõl nyert isteni
szellem. Az emberek gyakran próbálták az
idõk folyamán ezt a szent erõt emberi erõvel pótolni, azt gondolván mint Uzza

Nincs egészséges szellemi élet a következõ három feltétel nélkül: 1. a Szentírás
rendszeres olvasása, 2. rendszeres imádkozás, 3. egészséges szellemi közösség nélkül.
A bibliai közösségrõl (gyülekezetrõl, eklézsiáról) az Ó-, de különösen az Újtestamentumban sok világos szót olvasunk. Az
Úr elsõsorban Pál apostolra bízta az elsõ
gyülekezetek alapítását, gondozását
és a részükre szolgáló utasítások megírását. Pál így magyarázza meg a Timóteusnak írt levél értelmét és a
gyülekezet mibenlétét:
„Ezeket írom néked, remélvén, hogy nemsokára hozzád megyek;
de ha késném, hogy
tudd meg, mimódon kell
forgolódni az Isten házában, mely az élõ Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és
erõssége” (1Tim 3,14-15). Itt pontosabb
fordításban azt mondja Pál, hogy a gyülekezet Isten lakozóhelye, az isteni igazságnak tartó oszlopa, mintegy felemelõje és
megõrzõ erõdítménye (vára). Az efézusi
vénektõl búcsúzva pedig azt mondja Pál,
hogy a gyülekezet egy nyáj, amelyben a
Szent Szellem tesz vigyázókat legeltetés végett, és ezt a nyájat az Úr tulajdon vérével
szerezte (Csel 20,28). A nyáj tagjai tehát
mind olyanok, kik hit által magukon hordják a Jézus vérének pecsétjét. Így érthetõ
meg János apostol szava is, aki szerint e
nyáj tagjai világosságban járnak, közösségük van az Úrral és egymással, és Jézus
Krisztusnak a vére tisztítja meg õket minden bûntõl (1Jn 1, 6-7). Igazi szellemi kö-

zösség nem is jöhet addig létre emberek
között, mielõtt azok közösségbe nem léptek
magával az Úr Jézussal. Ezen utóbbi nélkül
lehet szervezeteket formálni, lehet sokféle
tagságot gyakorolni, de bibliai lelki közösséget nem. Olyan ez a belsõ ember számára, mint a családi otthon a gyermek részére.
A legegyszerûbb szegény családi otthont
sem pótolhatja semmiféle fényes menhely
vagy kórház sem. Az apostolok egyforma
tisztaságban akarják látni a hívõ egyént és
azok közösségeit is. Az Úr Jézus beszél a
gyülekezetrõl, mielõtt az még létrejött volna, s ezt éppen azon kérdéssel kapcsolatban teszi, hogy mimódon bánjon el a gyülekezet a belé esett bûnnel, és mimódon
tisztítsa azt ki magából (Mt 18,15-20).
Ezen utóbbi helyen azt is kifejezi az Úr,
hogy egy akaratban és az Õ nevében kell
összejönni az Õ híveinek, s akkor a legnagyobb ígéretet váltja be rajtuk, ti. azt,
hogy Õ is megjelenik közöttük, vagyis ilyen
szellemi elõfeltételek mellett Õ is közösséget vállal velük. Így lesz az egy akarat és az
Úr neve az egymással és az Úrral való közösségnek az alapja. Igen nagy mélység és
tanulság rejlik az Úr eme szavaiban.
Manapság elég sok ember gyakorolja a
magában való imádkozást és bibliaolvasást is, de nem vállalja a szellemi közösséget. Ezeket nevezi az elõadó
Robinson keresztyéneknek,
akik magukban bajlódnak
elhagyott szellemi szigetjükön éppúgy, mint
a regénybeli Robinson.
A Sátán a magános
imádkozásnak és bibliaolvasásnak sem barátja, de legjobban haragszik a szellemi közösségre,
mert ott nemcsak a szellemi
emberek egészséges fejlõdése
megy végbe, hanem Isten a gyülekezet
által mutatja meg sokféle bölcsességét a
mennyei fejedelemségeknek is (Ef 3,10).
Az ótestamentumi idõkben csak egyetlen gyertyatartó volt a földön, ti. a Szentek
Szentjében, ahol Isten egyedül lakozott az
emberek között. A Jelenések könyvében
(2.-3. rész) olvasható hét levélbõl tudjuk,
hogy az újtestamentumi idõszakban annyi
helyen lakik Isten, ahány hû gyülekezet van,
ott mindenütt áll Istennek gyertyatartója, s
onnan mindegyikbõl ki is árad az isteni
világosság. Ezért üldözte a Sátán oly sokat
a hû gyülekezeteket minden idõkben. A hû
gyülekezetekben nem az egyének száma a
fontos, mert hiszen 20-25 léleknél többnek
egy-egy ember nem is tudja szellemi életét
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jól figyelemmel kísérni s azokkal igazi szellemi közösséget tartani fenn. Az elõadó
nyomatékosan rámutat azon megfigyelésére, hogy a magyarországi evangéliumi
mozgalmakban és szervezetekben sok hû
lélek vágyik ilyen egészséges szellemi közösségre, nem elégedve meg a szervezet rideg szabályaival és a tagság laza kötelékeivel. Ezen vágyakozásokban és próbálgatásokban az élet ereje jelentkezik, s elõadó
szerint ezen egészséges megmozdulások
éppúgy ki fognak sarjadni elõbb vagy
utóbb, mint egy élõ fának az új hajtásai.

3. Dr. Karácsony Sándor, egyetemi
magántanár: A lelki vezetés.
Az elõadó õszintén elmondta, hogy sok
éven át végzett evangéliumi (lelki) munkát, de
csak mióta az ún. oxfordi csoportmozgalom
révén megismerte a Szent Szellem vezetésének valóságát, azóta látja, hogy elõzõ munkálkodása jórészt emberi tervezgetés és erõfeszítés volt. Amint mondotta, szellemi életének ezen új szakaszában mintegy a Szent
Szellem forgószelébe került.
Az elõadó a fejtegetéseit leginkább
Ézsaiás könyve 26. részének egyes verseihez fûzte, s megmagyarázta, hogy a Szent
Szellem vezetése nélkül nem tudjuk meg-
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cselekedni, amiket e részben olvasunk. Nem
tudjuk felnyitni a kapukat, hogy bevonuljon
az igaz nép Isten országába (2. vers); ezen
vezetés nélkül mi is úgy járunk, mint Ézsaiás és népe a 13. vers szerint, hogy ti. mások
parancsolnak nékünk Istenen kívül, és mi
emberi szavak után futunk céltalanul. A
Szent Szellem vezetése nélkül vajúdunk,
mint a terhes asszony (17-18 vers), de mi is
csak szelet szülünk élõ gyermek helyett. Ki
mondja el a Szent Szellem ereje nélkül Ézsaiás után a 8. verset: „Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, ó, Uram!” A Szent
Szellem ereje nélkül félünk az ítéletnek az
ösvényétõl (lásd ugyanezen füzet másik
cikkét Szûcs Jánostól, 136. oldal), pedig
Ézsaiás ilyen tapasztalatot jegyez fel errõl:
„Ó Uram, a szorongásban kerestek Téged,
és halk imádságot mondtak, mikor rajtuk
volt ostorod” (16. v.). A Szent Szellem
vezetésében tapasztaljuk meg, hogy bizonyságaink nyomán sok meghanyatlott
lélek felserken és sok halódó élet megelevenedik, s így teljesedik be az, amit Ézsaiás
a 19. versben mond, hogy felserkennek a
porban lakozók, és visszaadja a föld a mármár eltûnõ árnyakat.

erõ és vezettetés volt ezen bizonyságtételekben. Többen arról tesznek bizonyságot,
hogy lelki életükben nagy elõmenetelt, sõt
mélyreható fordulatot hozott létre ez az
egyetlen délután. Mindannyian láttuk,
hogy sok talentumot helyezett el az Úr a
lelki közösségekben, de senki egyes embernél és egyetlen mozgalomnál sincs meg
Krisztusnak az összes talentuma. Minden
jel arra vall, hogy egy-egy szellemi ember és
egy-egy közösség vagy mozgalom különösen egy-egy talentumot fejt ki és forgat áldásosan, és valamennyien együtt képviselik a Krisztus teljességét, aminthogy együttesen alkotják Pál szerint a Krisztus Testét,
és egyenként annak csak tagjai. Innen érthetõ, hogy az Úrnak különös áldása van
mindig az ilyen egyakaratú és a szellemi
egységet képviselõ konferenciákon, amelyek a nyugati országokban évtizedek óta
nagy forrásai a szellemi áldásoknak. Mindnyájunknak az lett a meggyõzõdése, hogy
az ilyen konferenciákat nagy felelõsséggel
kell ápolnunk és azoknak terhét hordoznunk. Vajha csendes imái által sok magyar
keresztyén tusakodna az ilyen konferenciák
elõkészítéséért és áldásaiért!

A konferencián résztvevõk egybehangzóan megállapították, hogy különös belsõ
Kegyelem és Igazság 1936

Könyvajánló
Arthur T. Pierson

MÜLLER GYÖRGY
Rendle Short

MÜLLER GYÖRGY NAPLÓJÁBÓL

Hírek
Bemerítkezés
Bemerítkezési alkalom volt szeptember
21-én Budapesten az Ó utcai gyülekezetben, október 6-án pedig a Miskolci Testvérgyülekezetben. Mindkét helyen 8-8
testvér tett bizonyságot.

Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
A hit misztérium: titok, rejtelem, talány (1Tim3,9).
Kevesen jutnak el a megfejtéshez. Müller György
(1805-1898) eljutott. Pedig fiatal korában a lejtõre
sodródott. Csalt, sikkasztott, sõt börtönbe is került.
Egy bibliaórán szólt hozzá Isten, és õ átadta életét
Neki. Élete mindennél hangosabban hirdeti, hogy
Isten imádságot meghallgató, szeretõ mennyei Édesatyánk.
Minden munkájában egyedül Istentõl kért és várt mindent. Bristoli árvaházaiban napról
napra kétezer árváról gondoskodott anélkül, hogy egyszer is adakozásra szólította volna fel
hallgatóit. Senki a világon nem mondhatta, hogy kért volna tõle. Adósságot soha nem csinált. Isten sohasem hagyta cserben. Fillérekért éppúgy magasztalta Urát, mint amikor százezreket kapott. 1936-tól 1989-ig több mint tízezer árvát nevelt fel, 150 misszionáriust tartott
el, több mint kétmillió Bibliát és különféle evangéliumi iratot osztott szét. 70 éves volt, amikor utazni kezdett. 42 országot látogatott meg, és több ezer alkalommal tett bizonyságot Isten hûségérõl.

Akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
1 Timóteus 3,9

Következõ szám
Hithõsök: Havas Sándor
A Margit-otthon
Mi a szeretet?

Korábbi számok
– 1998/1 (abban az évben az az egy
szám jelent meg), 1999/1, 1999/6
kivételével – visszamenõleg rendelhetõk a kiadó címén, ingyenesen. A
hiányzó számokból igény szerint –
külön kérésre, önköltségi áron –
fénymásolatot küldünk.

Élõ Gyülekezetek
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Dave Hunt

Örökké tart-e a bûnhõdés?
E

gyre inkább elterjedõben van a keresztények között az univeramikor újraegyesülhetnek a feltázalizmus (Allversöhnung) tana, azaz, hogy végül minden emmadt, romolhatatlan testükkel.
ber meg fog menekülni az ítélet elõl. Az ember talán szívesen érvel e
Elég világos, hogy az Úr
nézet mellett, mert az örökkévalóság mégis csak örökké tart és ha a
mit értett az alatt, amit
büntetés mértékét nem is nézzük, a végtelen bûnhõdés rendkívül
mondott, hogy „a hádesz (pokönyörtelennek tûnik. Már maga a gondolat, hogy a Tûznek Tava
kol) kapui nem vehetnek erõt
teremtmények örök tartózkodási helye lehet, emberileg visszafelette (a Gyülekezeten) (Mt
taszító.
16,18). Ezt az állítást gyakran félreértik, azt gondolva, hogy a
Lehetséges volna az, hogy Isten aki maga szeretet (1Ján 4,8)
hádesz kapui mozgásban vannak, támadva a Gyülekezetet, ami
örök bûnhõdésre ítélne valakit? Nem tudna valamilyen módon taaligha jellemzõ a kapukra. Úgy azonban érthetõ, ha a megváltottak
lálni egy olyan utat, hogy mindenki megmeneküljön? Ebben a kérezeken a kapukon belül voltak, amikor az Úr ezt az állítást tette. A
désben is a Biblia kell, hogy vezessen bennünket. Tanítja-e a Biblia,
„hádesz kapui” nem tarthatták vissza Krisztust attól, hogy a
hogy azok, akik Krisztus nélkül halnak meg örökre elvesznek?
paradicsomból elvigye a Gyülekezetet a mennybe, miután a saját
Jézus ismételten óvott a pokoltól, tizennégy helyen olvashatunk
vérén megvásárolta (Csel 20,28).
errõl. Péter levelében háromszor, Jakab levelében egyszer, a JelenéA pokolra, az Újszövetségben a másik szóhasználat a gyehenna.
sek könyvében pedig négy alkalommal van a pokol kifejezés megDe ez a hádesznek csak arra a részére utal, ahová az elkárhozottak
említve, tehát az Újszövetségben összesen huszonkét helyen. Jézus
kerültek, és ahol most is vannak. Jézus utalt a „gyehenna tüzére”
úgy beszél a pokolról, hogy az a gyötrõdés helye, ahol a tûz ki nem
(Mt 5,22) és figyelmeztet arra, hogy jobb az embernek egy bûnoltható (Márk 9,43-48). Ez úgy hangzik mint egy örök bûnhõdés,
bevivõ szem vagy kéz nélkül a mennybe kerülni, mint a pokolba
de kiknek?
vettetni az egész testtel, ahol a tûz ki nem aluszik (Mt 18,8-9; Mk
Egy kivétellel, az Újszövetségben minden esetben két görög szót
9,43-47…). Világos, hogy csak az elkárhozottak vannak a gyehenhasznál a pokol megnevezésére: hádesz és gyehenna.
nában, de örökre. Ez azt jelenti, hogy a hádesznek ez a része az, ahol
A pokol fordításaként tizennégy alkalommal a hádesz szó áll,
az elveszettek lakozást vettek.
ami tulajdonképpen az Ószövetségben a pokol
„A halál és a gyehenna” be lesznek vetve „a
szóra kizárólagosan használt héber seol szótûznek tavába. Ez a második halál.” (Jel 20,14).
Mert megjelent az Isten
nak felel meg. A seol az a hely, ahova a testi
Ott „az ördög…, a fenevad és a hamis próhalál után a lélek és a szellem kerül. Mivel
féta… éjjel-nappal, örökkön-örökké szenvedni
üdvözítõ kegyelme
ugyanazt a szót használja minden holt lakhefog.”(Jel 20,10) De nemcsak õk, hanem
minden embernek
lyének megnevezésére, így a seol (hádesz) mind
„mindazok, akik imádták a fenevadat és annak
Tit 2,11
az elveszettek, mind a megmentettek tartózképét” az Anti-krisztus uralkodása alatt,
kodási helyét kellett, hogy jelentse. Persze egyszenvedni fognak a tûztõl és kénkõtõl, és a
értelmûen látható, hogy lényeges különbségek vannak a körülmészenvedésük füstje felszáll örökkön-örökké (Jel 14,9-11). Ez az
nyek között az Ószövetségben és az Újszövetségben.
elveszettek végsõ helye, mindazoknak, akik mindaddig a gyehenna
Például Dávid prófétai kijelentése, – hogy „nem hagyod lelkemet
lakosai voltak és akik a „kárhozatra történõ feltámadásra” váa seolban” (Zsolt 16,10) Péter által idézve, a Messiásra vonatrakoznak (Jn 5,29). „Ez a második halál” – azaz az örökké tartó
koztatva így hangzik: nem hagyod lelkemet a hádeszben. Így hát a
elhatárolódás Istentõl és az igaz élettõl.
seol és a hádesz az ugyanaz a hely, melyet már a megváltottak
Amikor Krisztus, az „elõfutó” (görögül prodomos, mint az
foglaltak el attól kezdve, hogy a Messiás ott volt amikor a teste a
olimpián a legelsõ futó, Zsid 6,20) felment a mennybe, akkor a
sírban feküdt.
megváltottak kikerültek a hádeszbõl, ahogy olvashatjuk: „foglyokat
Az, hogy az elveszettek is ott voltak, csak egy elkülönített helyen,
vitt magával” (Zsolt 68,19, Ef 4,8). Míg a megváltottak a mennybe
kiderül Jézus Krisztus kijelentésébõl, a gazdag ember és Lázár
kerülnek, hogy mindenkor az Úrral legyenek, addig az elveszettek a
történetében: „a hádeszben kínjai és gyötrõdései között felemelte
tûznek tavába kerülnek, hogy mindörökké távol legyenek Istentõl.
szemeit…” Az pedig, hogy kínjai között láthatta Lázárt és ÁbBizonyára a tûznek tava az, amire Jézus utal, amikor az örök
rahámot a nyugalomban (Lk 16,19-31), még inkább alátámasztja,
tûzrõl beszél, ami az ördögnek és az õ angyalainak lett készítve (Mt
hogy a megváltottak is a hádeszben voltak, de az elkárhozottaktól
25,41) azaz nem az emberi teremtményeknek. Így ez a legnagyobb
elkülönítve. A hádesznek ez a része, amire Jézus Krisztus úgy hitragédia egy ember számára, ha oda kerül. Mindenesetre, akik a
vatkozott, hogy „Ábrahám keble”, csakis a „Paradicsom” lehet. Ez
Sátán követõi lesznek, azok örökre vele lesznek a tûznek tavában,
az a hely, amit a kereszten megtérõ latornak mondott az Úr: „Még
míg Krisztus követõi örökké az Úrral lesznek a mennyben. Ha a
ma velem leszel a Paradicsomban.” (Lk 23,43).
mindkét esetben használt „örökké” szó az elkárhozottak esetében
Az Úr feltámadásakor magával vitte a „Paradicsomból” mindazt jelentené, hogy egy idõre, akkor így kellene érteni a megváltottak
azokat, akik várták az atyai ház hajlékait (Jn 14,2). Õ jelenleg az
esetében is. Azaz, ha lenne valamiféle kiút a tûznek tavából, akkor a
Atya jobbján van, a mennyekben (Csel 7,55-56, Zsid 1,3; 8,1…).
menny éppúgy nem lehetne állandó hely.
Azoknak a hívõknek akik ma meghalnak a lelke és szelleme rögtön
Elfogadva a Biblia tanítását, hogy a megváltottaknak örök üdKrisztus jelenlétébe kerül, nem pedig a korábbi „Paradicsomba”. Pál
vösség a része, míg az elkárhozottaknak örök ítélet, vizsgáljuk meg a
utal a halál államára mint „távol a testbõl… az Úr jelenlétében”
kérdést, amit a legelején feltettünk: miért kell ennek így lennie és
(2Kor 5,8); õ a saját vágyáról beszél, hogy elhagyni a testet és hogy
hogyan lehetséges, hogy Isten aki a szeretet (1Jn 4,8) engedi, hogy
„az Úrral lenni” (Fil 1,22-24). Ezen kívül még az Úr Jézus azt is
ez megtörténjen?
kijelenti, hogy az elragadtatáskor – amikor az Úr leszáll a mennybõl
A „miért” természetesen csak részben magyarázható, bár az em– magával hozza a meghalt szentek lelkeit és szellemeit (1Thessz
ber teste ideiglenes és romlandóság és elmúlás alá vettetett, a szel4,14). Éppen ezért õk az Úrnál várnak a mennyben arra a napra,
lem és a lélek viszont örökkévaló. Az ember teremtésérõl azt ol-
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Isten megbocsátást és új életet ajánlott fel mindenkinek de
vassuk, hogy „Isten életnek lehelletét lehellte az ember orrába és így
mindezt az igazságosság alapjain. Isten szeretete nem törli el igazlett az ember élõ lélekké.” (1Móz 2,7) A teljes Ószövetségben a
ságosságát, ahogy többször emlékeztettük olvasóinkat, és ahogy
lélekre a „nefes”, a szellemre pedig a „ruach” héber szó áll. Az Újmindenki tudja ezt a lelkiismeretébõl. Isten igazságossága megköszövetségben a görög „pszüché” a lélek, míg a szellem a „pneuma”
veteli a bûn büntetését. A megbocsátás egyedül Krisztuson keresztül
szó. Ezek a szavak több hasonló értelmû szót jelenthetnek, de a
lehetséges, mert Õ a kereszten a teljes büntetést kifizette. Elõrebibliai jelentése egyértelmûen adódik a szövegkörnyezetbõl.
mutatva erre a tényre már Bemerítõ János is kijelentette követõinek
Az ember test, lélek és szellem, nem csak test és lélek vagy test és
Krisztusról: „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bûneit!” (Jn
szellem: „Könyörgök Istenhez, hogy teljes szellemetek, lelketek és
1,29) Igen, „Õ az engesztelõ áldozat… az egész világ bûnéért” (1Jn
testetek a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére feddhetetlen legyen.”
2,2). A probléma az, hogy az emberek nem akarják igazságos alapra
(1Thessz 5,23); „elhat a léleknek és a szellemnek… megoszlásáig
építve Isten megbocsátását elfogadni, hanem azt akarják, hogy
(Zsid 4,12). A lélek és a szellem szétválasztása nélkül elmondhatjuk,
bocsásson meg nekik az igazságosságot félretéve. Az erkölcsi törhogy a kettõ együtt a gondolkodó személyt jellemzi, elkülönítve így a
vények sokkal fontosabbak, és egyben nehezebben kezelhetõek mint
testtõl, amiben ezek lakozást vesznek.
a fizikai törvények. Minden csoda, mint például a Vörös Tenger
A régóta fennálló materializmus a saját tanával, azaz hogy az
kettéválása, vagy Krisztus vízenjárása, vagy Józsué kérésére a nap
anyagi dolgokon kívül nincs más, már a világi tudomány területén
megállítása, mind-mind a fizikai és kémiai törvények világába avatsem állja meg a helyét. Egyértelmû, hogy a gondolatok és az intelkoztak be. Mindenesetre a fizikai törvényszerûségek határainak túlligencia nem fizikális dolgok. A test szükséges a gondolkodó, anyaglépése még nem mutatja meg Isten erkölcsi jellemét, mert Isten
talan személy részére, hogy ebben a fizikális világban képes legyen
sohasem lépi túl a saját erkölcsi törvényeit, mert az ellentétben állna
fizikálisan létezni. Nincs semmi ok arra, hogy a test halálával a
az Õ jellemével és lényével.
logika vagy a tudomány azt sugallja, hogy egyúttal a lélek és a
Jézus mondja: „Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el õt az utolsó
szellem is megszûnik létezni. A tény, hogy egy gondolkodó és érzõ
napon.” (Jn 12,48) Isten szólt és nem vonja vissza soha a szavát. Az
lény lélekbõl és szellembõl is áll, maga után vonja, hogy van egy örök
a probléma, hogy a lázadó ember nem akarja, hogy Isten valóban
végzet, ahonnan nincs kiút.
Isten legyen, hanem kitart amellett, hogy a Teremtõnek le kellene
Ésszerû, biblikus és világos minden személy lelkiismerete számondania arról, hogy teremtményei felett álljon, fel kellene adnia az
mára, hogy nekünk mindenegyes pillanatban el kell számolnunk
erkölcsi jellemét és törvényeit, és engedni, hogy az ember átvegye a
Isten felé, aki teremtett minket, és hogy mint bûnösök el vagyunk
világmindenség kormányzását.
választva Istentõl az Õ tökéletes szentségében. Az élet egyetlen
De ugye a szeretet tényleg elfogadja az embert úgy, ahogy van?
forrásától való elválasztás mind fizikai, mind szellemi értelemben
Ez a téves és romboló humanista felfogás a „szeretetrõl”, melyet a
halálhoz vezet. Az ember egyedüli reménye Isten szeretete és kevilági körökben terjesztenek. Aki
gyelme; tetteivel nem tudja kiérdekitart amellett, hogy a szeretetnek „el
melni, hogy közte és a Teremtõ között
helyre álljon a kapcsolat.
Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, kell fogadnia” õt amint van, az nem
tud semmit a szeretetrõl, de még a jóEkkor felvetõdik az a kérdés, hogy
aki pedig nem engedelmeskedik a
zan gondolkodásról se. Az anyai szevajon Isten, aki úgy jelentette ki magát
Mózesnek (épp azon a helyen, ahol a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az retet arra indítja az anyát, hogy a gyeIsten haragja marad rajta.
rekérõl annak megszületésétõl kezdve
törvényt adta), mint aki „kegyelmes és
Jn 3,36
gondját viselje. Nehéz elképzelni,
irgalmas,… megbocsát hamisságot,
hogy az anyai szeretet hagyja, hogy a
vétket és bûnt” (2Móz 34,6-7), miért
gyermek tudatlan maradjon, csak
nem tud egyszerûen megbocsátani az
mert az nem akar tanulni, vagy hogy a gyermek kívánsága szerinti
egész emberiségnek és adni egy új kezdetet? A válasz számos bibliai
káros dolgokkal táplálja amíg felnõ, illetve hogy az anya szeretete
kijelentésbõl áll össze. Isten elküldte az Õ Fiát, „hogy a világ általa
„elfogadja” a gyermeke azirányú kívánságát, hogy önmagát kábítóés rajta keresztül mentessen meg” (Jn 3,17). Az az Isten akarata,
szerrel, prostitúcióval vagy bûncselekménnyel pusztítsa.
hogy minden ember üdvözüljön” (1Tim 2,4) és „nem akarja, hogy
Még mindig elvárjuk, hogy Isten „elfogadja” a lázadó embert
némelyek elvesszenek…” (1Pt 3,9) Ha Isten annyira szeretõ, akkor
amint van? Az a „szeretet”, amely a szeretet tárgyát, személyét nem
miért nem bocsát meg egyetemlegesen? A szeretet Isten jellemének
a legjobb körülmények közé akarja helyezni, nem igazi szeretet. A
csak egy eleme, Õ ugyanakkor abszolút igazságos is. Hogyan tudna
valódi szeretet a legjobbat akarja a másiknak, ezért közbeavatkozik,
Isten valakinek megbocsátani, aki nem ismeri be vétkességét? Hogy
ha valaki önmagát pusztítja. Még azoknak is, akiket megváltott és
tudna mindazoknak megbocsátani, akik kiállnak amellett, hogy
hisznek Õbenne, azt mondja Jézus: „Akit én szeretek, azt megnincs semmi olyan dolog, amiért Istennek meg kellene bocsátania?
feddem és megfenyítem.” (Jel 3,19)
Nem tûnne rendkívül nagy ostobaságnak, ha így tenne? Ha Isten az
Az „elfogadás” és „tolerancia” szavakat ma tévesen használják,
Õ irgalmában és kegyelmében nem tekintene az emberiség
így ezek mentsvárak azok számára, akik azt akarják, hogy magukra
lázadására, akkor ez nem jelentené azt, hogy egyben megtûrné a
hagyják õket önpusztításukban. Végül Isten bár nem szívesen, de
gonoszságot, sõt támogatná azt? Nem jelentené egyben azt is, hogy
megteszi ezt. Isten megpróbálja rábeszélni, meggyõzni az embeez aláásná Isten fennhatóságát a világmindenség felett?
reket, hogy fogadják el az Õ megbocsátását (ami igazságos alaIsten törvényei alapvetõen a fizikális univerzum mûködtetésére
pokon csak akkor adható, ha Krisztus fizette ki a bûneik büntetését),
vannak. Az erkölcsi lényeket, akiknek hatalmukban áll romboló tetde ha ezt nem fogadják el, akkor megadja nekik kívánságukat, és
teket véghezvinni, szintén törvények közé kell helyezni, különben a
egyedül hagyja õket egy örökkévalóságra!
káosz eluralkodik. Ha Isten visszavonná az erkölcsi törvényeit, mi
Istent örökké fogja az dicsõíteni, hogy nem engedett az emmásba vethetné az ember a bizodalmát, minthogy nem abba, hogy
bernek, nem vonta vissza a szavát vagy nem változtatott az igazIsten azt mondta vagy azt mondaná?
ságosság értelmezésén. Ezért Isten még azokban az emberekben is
Az Úr így tanította tanítványait imádkozni: „Jöjjön el a Te ormeg lesz dicsõítve, akik a pokolban lesznek. Ebbe félelmetes beleszágod! Legyen meg a Te akaratod miként a mennyben, úgy a
gondolni, de mind az Írás, mind a józan ész következtetése ehhez
Földön is!” (Mt 6,10) Valójában ez is azt mutatja, hogy nem
vezet el.
minden, ami itt a Földön történik, egyezik az Õ akaratával. Az
emberiség lázadásban van ellene. A megbocsátásnak összhangban
The Berean Call 2001 április
kell lennie Isten igazságosságával.

Élõ Gyülekezetek

8

Az

Evangéliumi Kiadó

rövid története

és Iratmisszió

H
Kovács Árpád

„Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben!” Zsoltár 118,23
Kiadványaink által Isten az utolsó két nemzedék életében maradandó lelki-szellemi gyümölcsöt érlelt – az Ő
dicsőségére, sokak üdvösségére. Érthető, hogy éppen emiatt több fiatal olvasó szeretné iratmissziónk történetét
megismerni. Kérésüknek szívesen teszek eleget, hiszen missziónk és személyes életünk 40 éven át teljesen
egybefonódott. Teszem pedig mindezt a 115. zsoltár 1. versének jegyében: „Uram, ne nekünk, hanem a Te
nevednek szerezz dicsőséget!” Életünk 3 szakaszából kettő már mögöttünk van: 1.) Felkészítés ideje: nevelés,
iskolai képzés (közben a 2. világháború átélése), megtérés, 1956-ban elszakadás a földi hazától. 2.) Iratmissziós
szolgálatunk elindulása, kiépítése – elsősorban a Kárpát-medencében élő magyarság felé. 3.) Földi létünk alkonyához érve, mint nyugdíjasok még ma is besegíthetünk, mégpedig a már budapesti székhelyű Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió munkájába, ami számunkra kiváltság!
Besegítõ munkámat tanulmányaim (kertmérnök) és a doktormunkám megkezdése közben, szabadidõmben végeztem mindaddig, amíg 1960-ban missziónk meghívott fõállású munkatársnak. Isten félreérthetetlen vezetését felismerve, engedtem a
hívásnak, megszakítva szakmai pályámat. Szolgálatba állításom
elõtt azonban 2 éves bibliaiskolára küldtek a Bázel melletti St.
Chrischonára. Már abban az idõben jelentõs magyar címanyagot
gyûjtöttem menekültjeink között, akik felé – néhány személyes
kapcsolaton túl – körlevelek és szórólapok által terjeszthettem az
evangéliumot.
1961 õszétõl – a közben bõvült feladatokhoz – L. Sarolta személyében munkatársat kaptam. Õ szepességi német származású, de
már 16 éve Magyarországon élt, így német anyanyelve mellett jól
bírta a magyart is. Éppen ezért irodalmi munkámban számomra
értékes segítség volt s ma is az, jól kiegészítve egymást. Majd 5 év
után, Isten vezetését felismerve, házasságot kötöttünk, s így még
intenzívebben végezhettük kiadói munkánkat. Testi utódok helyett Isten sok lelki testvérrel ajándékozta meg házasságunkat.
Miután iratterjesztési munkánk nyomán címünk sok olvasó elõtt
ismertté vált, levélben egyre többen kérték egy rendszeresen
megjelenõ folyóirat kiadását. Ennek szerkesztésére missziónk az akkoriban Budapestrõl Dél-Németországba telepedett Ungár Aladárt kérte fel, aki több
súlyos betegsége miatt felesége hazájába jöhetett. Ungár „Andi bácsi” Magyarországon, de annak határain túl is
nagyra becsült evangélista, egy idõben pedig az Evangéliumi Aliánsz országos fõtitkára is volt.
Mivel Budapesten kiadói munkát is végzett, tapasztalatait kamatoztatta lapunk szerkesztésénél. Számomra kiváltságot jelentett,
7 éven át szerkesztõi „inas”-éveimet
mellette tölteni.
~o~
1962 végén fogalmaztuk meg a tervezett folyóirat, de egyben az Evangéliumi Kiadó írásainak az alapelveit:
a) Krisztus-központú, a Biblia teljes, tiszta tanítását hirdeti és
terjeszti;
b) felekezetközi, éppen ezért nem képvisel egyetlen felekezetet
sem;
Ungár Aladár

M

agyarország kommunista korszakában, különösen az
1950-es esztendõkben, betiltották a keresztyén irodalom kiadását és terjesztését, szigorúan büntetve az ezzel foglalkozókat. Az országot hermetikusan elzárták a többi országtól, fõleg Nyugattól, így onnan sem jöhetett segítség. Abban
az idõszakban csak a korábban kiadott és a már kevésbé hozzáférhetõ könyvek segítették a hitéletet. A lelki-szellemi éhség éppen az üldözések idején egyre nõtt. Ennek kielégítésére itt-ott
aktív keresztyének írógéppel „sokszorosítottak” áhítatokat, füzeteket, sõt 140-200 oldalas „könyveket” is. Ez történt abban a budai
gyülekezetben is, ahová megtérésem után beépültem. Ott szabadidõmben, több társammal együtt a gépelt oldalakat titokban
kötöttük. Késõbbi feleségem, mint a leánykör tagja, a 2. mûszakos
gépelõkhöz tartozott. Ezeket a „kiadványokat” csak rejtve lehetett terjeszteni, mert ha a besúgók valakinél ilyen könyvet megláttak, feljelentették, s a tetten értet még a munkahelyérõl is elbocsátották. Ezt sokan megtapasztalták (feleségem is háromszor).
Miután az 1956. okt. 23-án kitört forradalmat a kommunisták a
szovjet túlerõ segítségével november 4-e után vérbe fojtották,
több mint 200.000 magyar kimenekült Nyugatra Isten vezetését
felismerve, köztük én is, így kerültem Németországba, bár akkor
még nem is sejtettem utam célját.
Mint továbbtanuló diák, nyelvtanfolyamon vettem részt. Ebben
az idõben futár útján levelet kaptam az óhazából, Vohmann Pétertõl, gyülekezeti hittestvéremtõl, amelyben felkért, hogy levélben
keressek meg néhány missziós testületet, hátha valamelyik segíthetne a magyar nyelvû evangéliumi irodalom kiadásában. Nyelvtanárom segítségével megírtam s elküldtem 4 címre ezt a levelet.
Egyedül a Mission für Süd-Ost-Europa (Dél-Kelet-Európa Miszszió, ezentúl: DKE-M) válaszolt, a következõket írva:
„Levele számunkra imádságaink meghallgatását jelentette,
mivel már hosszabb ideje kértük a misszió Urát, mutassa
meg, milyen módon szolgálhatna missziónk az üdvösség jó
hírével a magyar népnek, a sok menekültnek. Lehetõségeinkhez mérten szívesen segítünk a magyar evangéliumi irodalom kiadásában, ha ebben nyelvtudásával ön is segítségünkre lesz…”
Így már 1957 áprilisától kezdve magyar traktátusokat nyomtathattunk több tízezer példányban, amelyeket nemcsak a magyar
menekültekhez juttattunk el, hanem nagyrészt Magyarországra
is. A meglepõen pozitív visszhang további támogatásra késztette
német testvéreinket.
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Vohmann Péter

c) minden ideológiától és politikától
mentes;
d) csak saját kiadványainkat hirdetjük, egyetlen kivétel az Evangéliumi
Rádió idõpontjainak közlése lehet;
e) folyóiratunk legyen részben evangélizáló, de részben hitmélyítõ jellegû,
legyen az az örökérvényû evangélium – múló eseményekhez nem kötõdõ – idõtlen szócsöve;
f) lapunkat mindenki költségmentesen kapja, fenntartásához adományt elfogadunk.
Lapunk címe az elsõ 5 évben „Új Élet” volt, de mivel további 3
folyóiratnak is ez volt a címe, ezért lapunkat 1968-tól kezdve „Vetés és Aratás” néven jelentettük meg, eleinte 3-5000 példányban
8-12 oldalon. Az igényeknek megfelelõen azonban az oldal- és
példányszámot állandóan emelnünk kellett, így ma a lap 32
oldalon, negyedévenként 75.000 példányban kerül terjesztésre.
Kiadványainkkal elsõsorban a Kárpát-medencében élõ magyarságot kívánjuk szolgálni, de a nyugati emigrációt is igyekszünk
kb. 35 országban elérni.
Ungár Aladár 1970. végén bekövetkezett – számunkra nagy veszteséget jelentõ – hirtelen halála után a misszió Ura megsegítette
kis szerkesztõségünket, hogy a lap továbbra is megjelent, sõt még
további 30 éven át végezhettem – különbözõ munkatársakkal
együtt – a szerkesztõi munkát.
A lelki-szellemi irodalom utáni igények megnövekedése az evangéliumi könyvek kiadását is sürgette, amiért már régóta imádkoztunk. Elsõ könyvünk 1963-ban, „Pásztorokkal vagyok útban”
címmel, különös módon egy félreértés révén jelent meg. Minthogy a DKE-Missziónak több munkaága van, könyveink nyomtatásához csak kisrészben járulhatott hozzá, sõt ez a támogatás
2000 év nyarától egészen meg is szûnt, miután a misszió a FÁK
országaiban új munkamezõkön kezdett munkálkodni. Azért viszont nagyon hálásak lehetünk, hogy a „Vetés és Aratás” nyomtatási költségeit mindmáig vállalta. 1964-tõl kezdve Isten több
nyugati testvért, szerzõt, kiadót ill. misszióstársulatot indított
arra, hogy adományukkal lehetõvé tegyék a jó evangéliumi
könyvek magyar kiadását. Évente eleinte 3-4, majd 8-10, „csúcsidõnkben” (az 1980-as években) pedig több mint 20 címlet is
megjelent, átlag 10-15.000 példányban. Minden könyv kiadásának olykor csodával határos története van.
Evangéliumi Kiadónk székhelye az elsõ 5 évben Siegen-Geisweid
városban, a DKE-Misszió épületében volt. Az egyre gyarapodó és
szükséges óhazai kapcsolatok viszont megkívánták a Stuttgartba
való áthelyezést. Hogy költségeinket csökkentsük, irodánk 1985ig a lakásunkban volt, Ungár Aladár tv. példája nyomán. Az idõközben kiterebélyesedett és a 3-4 munkatárssal bõvült munka
szükségessé tette, hogy külön irodahelyiségbe költözzünk, Stuttgart-Möhringenben.
Ami a munkatársi gárdát illeti, a stuttgartiak csak a „jéghegy csúcsát” alkották, hiszen addig is többen segítették munkánkat az
óhazából, akár a fordítás vagy a lektorálás terén. A könyvek terjesztésébe pedig nagyon sok külföldi, más nemzetiségû áldozatkész testvérünk kapcsolódott be, különösen a nehéz idõkben,
amikor az evangéliumi irodalmat csak rejtve, duplafalú autókban
lehetett szállítani.
A fordulat éve, 1989 óta, munkánk súlypontja egyre inkább Budapestre helyezõdött át, Vohmann Péter felelõssége és vezetése

9
alatt. Filderstadtban jelenleg az emigrációt irodalmunkkal ellátó,
Stuttgartban pedig az óhazai munkát Nyugaton képviselõ iroda
mûködik.
A „Vetés és Aratás” szerkesztését, az 1999 nyarán történt megbetegedésem után, egy erre alkalmas és kész munkacsoport vette át
Egerben, így lapunk 2000 év januárjától Soproni János felelõs
szerkesztõsége alatt jelenik meg Budapesten.
Istennek különös nagy ajándéka, hogy az elszakított magyarság
között az elmúlt 10-12 évben alkalmas munkatársakat hívott el a
határokon túli iratterjesztés szolgálatába, akik nagy áldozatvállalás mellett hûségesen végzik erõn feletti szolgálatukat, családtagjaikkal együtt. Így jelenleg állandó képviseletünk van az ott
élõ honfitársaink számára (becsült magyar lakosság millióban):
Szlovákiában (0,7), Kárpátalján (0,25), Erdélyben/RO (2,5), Jugoszláviában (0,35) és Horvátországban (0,06).
* * *
Ezen a helyen csak mélységes hálával és szívbõl jövõ köszönettel
emlékezem meg mind azokról a testvérekrõl, akik önfeláldozóan
segítettek a könyvek szállításában, terjesztésében, akik kezünk
alá dolgoztak és imádkoztak – Bukaresttõl kezdve Los Angelesig.
Köztük többen éltek át álmatlan éjszakákat, naphosszat megváratták õket a határokon, kínos kihallgatásokban volt részük,
néha még autójuk elkobzását, sõt börtönt is magukra vállalva.
Annyi bizonyos: Isten nem marad senkinek sem adósa, nagy lesz
a jutalmuk.
A kommunizmus célja a vallás kiirtása volt. A 2. zsoltár 4. versében pedig ez áll: „A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja
õket.” Valójában a kitûzött cél ellenkezõje történt: Még soha
annyi jó evangéliumi irodalom nem került a magyar nép kezébe,
mint éppen az elmúlt 4 évtized alatt. Soli Deo gloria! (Egyedül
Istené a dicsõség!)
Stuttgarti képviseletünk irodájából ápoljuk nemzetközi kapcsolatainkat, beszerezzük a külföldi könyvek fordítási és kiadási
jogait, tisztázzuk a nyomdai költségek fedezését, idõszakos körleveleinkkel informáljuk külföldi missziós barátainkat. Továbbra
is feladatom, jó cikkek nyomtatásra való elõkészítése, kéziratok,
néha nyomdai szedések korrektúrázása, alkalmanként óhazai
munkatársaimat tanácsolom, a számukra szükséges irodaszereket stb. beszerzem, s adódó fordítási, tolmácsolási szolgálatokat végzek. Alexander Seidel a DKE-M alkalmazottjaként Filderstadtból könyveinkkel a nyugati magyar emigrációt látja el, postázza címükre a „Vetés és Aratás” lapot, személyesen vagy levélben lelkigondozást végez, Igét hirdet, Románia és Kárpátalja felé
segélyszállítmányokat és missziós bevetéseket szervez.
Olvasóink leveleibõl tudjuk, hogy kiadványaink által emberek
megtértek, Krisztusban élõ hitre jutottak, életük jó irányban megváltozott; mások hitükben megerõsödtek, szívükben fellángolt a
mentõ szeretet tüze. Mindez bátorítást is jelent minden egyes
munkatársnak, hogy engedelmeskedjünk az Úr Jézus felszólításának: „Ti adjatok nekik enni!” (Lk. 9,12); hogy szórjuk a jó magot, Isten Igéjét – mindaddig, amíg tart a kegyelmi idõ. Hittestvéreimnek pedig szívbõl köszönöm, ha imádságaikban megemlékeznek szolgálatunkról, munkatársainkról és családjaikról. Hû
az Isten, Õ meg is cselekszi!

Stuttgart, 2002. augusztus

„Akkor ezt mondta tanítványainak: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” Mt 9,37
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William MacDonald

Szeretem a testvérgyülekezeteket
B

ocsássanak meg nekem, de én törtériség klérusra és laikusokra történõ szétKelly, Mackintosh, Vine és egy sereg más
netesen szeretem a testvérgyülekeválasztásának következetes elutasítása.
író (pl. a cikk írója – a szerk. megj.) mélyzeteket. Valami ilyesminek a kimondása
A Krisztus személye körül történõ összereható és jótékony hatást gyakorolt a
ma majdnem kultúraellenesnek számít.
gyûlés, ahelyett, hogy egy karizmatikus
világ minden táján. Néhány évvel ezAz a divatos, ha valaki szidja, vagy ha a
igehirdetõ körül tennénk, Isten szerinti,
elõtt egy keresztyén egyetem könyvtárohibákat és a kudarcokat hangsúlyozza.
mind elvi, mind gyakorlati szempontból.
sa megkísérelte összeállítani a testvérSzámtalan kritika hangzik el, ami azt nyiAmit az Újszövetség tanít, az a több véngyülekezeti írók bibliográfiáját. Késõbb
latkoztatja ki, hogy mi a hibája a testvérbõl álló vezetés, és sohasem az egyszereménytelennek találta, hogy valaha is
gyülekezeteknek. Talán itt az ideje, hogy
mélyes szolgálat. De a testvérgyülekebefejezi a projektet.
valaki elõlépjen és elmondja ezzel kapzetek, akik hirdetik és gyakorolják ezt,
Említést érdemel az a missziós mozcsolatban, hogy mi az, ami jó. Én szeretmindig fehér hollók lesznek a keresztyén
galom, ami a testvérgyülekezetekhez
nék lenni ez a személy. Hadd mondjam
közösségek között. Az ilyen típusú gyülekapcsolódik, egy olyan mozgalom, ami a
el, hogy én miért szeretem õket.
kezeteknek egy bizonyos mértékû rosztámogató gyülekezetek arányát jelentõSzeretem az Úrra való emlékezést heszallásban van részük, és akik osztoznak
sen meghaladja.
tente a Kenyér Megtörésében. Ötven éve
a testvérgyülekezetek sorsában jobb, ha
Más embereknek más indokaik vanminden vasárnap vágyok az Úrra való
felkészülnek ennek hordozására.
nak, amiért szeretik a testvérgyülekezeemlékezésre az Úr asztalánál, és ez száSzeretem azt a tényt, hogy minden
teket, ezek néha igen meglepõek. Példámomra soha sem vesztette el a vonzgyülekezet önálló, egyedül az Úrnak tarul egy testvérnõ, aki mostanában került a
erejét. Van valami különleges abban az
tozik felelõsséggel. Nincs központ a Fölközösségbe, miután évekig sorra járta az
alkalomban, amikor a mi szeretett Urunk
dön, nincs ember által szervezett hieraregyházakat, azt mondta, hogy el volt raaz egyedüli vonzerõ, és az imádatunk
chia, nincs szervezet, ami a Fej és a Test
gadtatva attól, hogy olyan közösségben
központi témája. Kétségtelen, hogy amiközé állna. Ez útját állja annak, hogy a
van, ahol férfiak a vezetõk. Ez egy kükor valaki elhagy egy testvérgyülekezetet
gyülekezeteket liberalizmus, idegen talönös kijelentés volt pont Nõnapon.
egy más típusú közösség miatt, mindig
nítások vagy diktatórikus vezetés kerítse
Valószínûleg kevés csoport foglalkoezt mondják: „Nagyon hiányzik az úrhatalmába.
zik annyit az önkritikával, mint a testvérvacsorai alkalom.” Szomorúvá tesz, hogy
A gyülekezetek pénzügyi politikája
gyülekezet. Õszintén szólva úgy érzem,
egyáltalán elhagyták.
helyeslendõ. Egyedülálló, hogy a legtöbb
ez bõven eltúlzott, és azt okozza, hogy
A testvérgyülekezet kedvessé vált
közösségben hetente egyszer történik a
befolyásolható emberek szükségtelenül
számomra, mert az Ef 4,12-t úgy láttam
felajánlások összegyûjtése. És mégis az
kiábrándulnak és elfordulnak. A kritika
gyakorolni, mint sehol máshol. Ajándéaz egy felajánlás, ami fanfárok vagy kéakkor jó, ha a dicséret után jön. Itt az idõ,
kokat kaptunk, hogy a szentek felkészülregetõ felszólalások nélkül történik, elehogy egyensúlyba hozzuk a kettõt.
jenek a szolgálat munkájára.
gendõ a helyi költségekre és arra is, hogy
Az elõzõek nem jelentik azt, hogy én
Láttam iskolázatlan embereket eljutsegítsék a keresztyén szolgálatokat ottelégedett vagyok a fennálló helyzettel.
ni arra az érettségre, amikor nagy meghon és külföldön. Hagyományosan a telFelismertem, hogy vannak területek,
gyõzõ erõvel hirdetik az evangéliumot.
jes idõben szolgálók egyedül az Úrra
ahol fejlõdnünk kell, mint például az
Láttam egyszerû férfiakat, akik Isten nénéznek a szükségeik ellátására vonatkoevangélizáció vagy a gyülekezeti vezetés
pének nem csak a fejéhez, de a szívéhez
zóan, anélkül, hogy nyilvánosságra hozjavítása. Míg megváltoztathatatlanul elis szóltak. Láttam odaadó nõket megtanák igényeiket. A világ nem mondhatja
kötelezett vagyok a bibliai alapelvek
lálva a beteljesedést, nem csak abban,
azt a testvérgyülekezetekre, amit a keiránt, felismertem, hogy a módszereken
hogy gyermekeket nevelnek fel Istennek,
reszténységre mondanak általában: „Az
idõrõl idõre változtatni szükséges. Egyethanem abban is, hogy más asszonyokat
egyház nem akar mást, mint a pénzed.”
értek azzal, hogy néhány embernek, beés gyerekeket tanítanak, együttmûködNagyra becsülöm azt, hogy a testvérleértve a fiatalokat is, jogos felvetéseik
nek férjükkel támogatva szolgálatukat,
gyülekezetek gyakorolni akarják az isteni
vannak, és szükséges meghallgatni õket.
támogatják a misszionáriusok munkáját
fegyelmet, amikor arra szükség van, még
De ahelyett, hogy hívnánk a mentõotthon és külföldön, látogatják a gyenakkor is, ha ezzel korlátozzák a lehetõosztagot, arra van szükség, hogy feltûrgéket és a betegeket, és vendégszeretetet
ségeiket arra vonatkozóan, hogy óriás
jük az ingujjunkat, és megküzdjünk a
tanúsítanak a testvérek és az idegenek
(mega-)gyülekezetekké váljanak. Elfoproblémával. Urunk, adj nekünk férfiairányában is. Láttam fiatal férfiakat olyan
gadják azt, hogy meg kell ítélni a közöskat, akik megmutatják, hogyan kell konmódon gyakorolni ajándékaikat, ahogy
ségeiket, de nem a méret alapján, hanem
struktív munkát végezni, a karosszék tásoha sem történhetett volna meg egy
a tagok szentsége szerint.
bornokok helyett, akik leszavazzák a
átlagos gyülekezetben. Sok kiemelkedõ
A testvérgyülekezetek szolgálata az
gyülekezeteket, vagy együtt meglépnek.
evangéliumi vezetõ beszél szép szavakevangéliumi irodalom területén kiemelAzoknak, akik a gyülekezettõl kapják a
kal az Ef 4,12-rõl, és néhányan még arról
kedõ. Talán ez a legfõbb hozzájárulásuk
táplálékot, támogatást, egy bizonyos
is elismerõen nyilatkoznak, ahogy azt a
az evangéliumi
képhez. Darby,
mértékû lojalitást kellene tanúsítaniuk,
testvérgyülekezetek gyakorolják.
és elkerülni azt, hogy „megharapják a keEz a
Egyik dicsõsége a testvérgyülezet, amely eteti õket.”
cikk
először
1987-ben
kezeteknek: az egyenjelent meg a „Counsel” és a „Beliver's Magazine”
lõ testvélapokban. Azok a megállapítások, amelyeket hangsúlyoz, ma is ugyanúgy
fontosak, mint akkor. (Beliver's Magazine 2002 június)
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Müller György
Müller György
Poroszországban
született, édesapja
hivatalnoknak
szánta. Ifjúságát felettébb hitetlenségben
élte korosztályát is felülmúlva könnyelmûségben és bûnben. Épp ezért megtérése
meglepõen váratlan volt.
Nem az evangélium hallatán vagy mélységes bûnbánat által történt, hanem egyszerûen életében elõször találta magát
imádkozó emberek között, ami nagy hatással volt rá. Újjászületett, élete egészével
Isten felé fordult, és gyorsan növekedett az
Õ ismeretében. Az Úr iránti rajongása és az
Õérte végzett szolgálat valósággá vált életében.
Zsidók felé szolgáló misszionáriusként
szeretett volna tevékenykedni, s ezen vágyát
látszott igazolni héber nyelvismerete. A
gondviselés által katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították, s ez szabaddá
tette õt az evangéliummal való foglalatoskodásra, ezért Angliába ment azzal a reménnyel, hogy munkát kap a Londoni Zsidó Társaságnál. Ott azonban olyan körülmények gátolták a munkavállalásban,
amelyekkel nem értett egyet. Londont otthagyva az Úr Teignmouth-ba (Devon megyébe) vezette õt, ahol egy idõre le is telepedett, és megismerkedett Henry Craik-kel,
akivel 1866-ig munkálkodott együtt. 1832ben aztán Bristolba kerültek, ahol együttes
szolgálatuk, különösen a Bethesda gyülekezetben, igen gyümölcsözõ volt.
A Devonban töltött évek alatt megtanulták félretenni az egyházi hagyományokat,
úgymint a gyermekkeresztséget, a padok
bérlését, a különbözõ egyházi rendeleteket,
az elõre megállapított fizetéseket, és gondoskodtak arról, hogy az Úr asztala minden hívõ számára elérhetõ legyen felekezeti
hovatartozás nélkül. Bár a bristoli munka
egyre inkább növekedett, Müller György
szíve a nyomorgó árvák felé fordult. A kezdeti nehézségek és az elsõ ház után rövid
idõ múlva már a második majd harmadik
épületet bérelték, hogy gyermekeket fogadhassanak. Már a legelején lefektette magának a következõ szabályokat, miszerint
az intézmény létezésének bejelentésén kívül
soha nem hozza senki elõtt nyilvánosságra
az anyagi helyzetüket, eltekintve attól a
néhány munkatárstól, akik vele együtt osztoznak a szolgálatban, továbbá soha sem-

milyen körülmények között nem kér emberi segítséget, legyenek is bármilyen
szorult helyzetben. Ezeket a célokat nem
csupán az árvák kedvéért, hanem azért
tûzte ki, hogy mindenki számára jó bizonyság lehessen; Isten meghallgatja az
imát mindenkor.
Felbátorodva az Úr nyilvánvaló segítségén, ezen elv szerint folytatta tovább munkáját. Amint az anyagiak kirendeltettek
(mivel ebben soha semmilyen körülmények
között nem kételkedett), épített egy háromszáz árva befogadására alkalmas házat,
ezen felül egy második, egy harmadik és
még további két épületet, – összesen ötöt,
amelyek már kétezer árva és a segítõ munkatársak elszállásolására adtak lehetõséget.
Bár a munka egyre növekedett, és évente
körülbelül harmincezer fontra volt szükségük, Müller György Istenbe vetett rendíthetetlen bizalma oly nagy volt, hogy az
1834-ben megrendezett hivatalos megnyitótól kezdve neki és munkatársainak egyetlen egyszer sem kellett eltérniük korábban
lefektetett szabályuktól.
Bármilyen nagy szükségben voltak, egyedül Istenhez fordultak segítségért. Magát
az intézményt sem hirdették soha.
Kizárólag évente egy alkalommal (és az
elsõ években nem is túl gyakran), a költségvetési évzárásnál számoltak be eredményeikrõl, de azt is csak azért, hogy megmutassák, miként gondoskodott az Úr róluk,
Aki soha nem felejtkezett el betölteni szükségeiket, bár gyakran egyik napról vagy
akár egyik óráról a másikra tette ezt.
Az „Isten gondviselése Müller Györgyrõl” címû kötetek, immáron egy könyvbe
szedve, továbbá az évente közzétett beszámolók folyamatos bizonyítékai a próbákban való imameghallgatásnak. Bár életébõl
csak néhány mozzanatot tudunk kiemelni,
ezek a tények mégis „hangosabban szólnak” hozzánk, mint bármi más mondanivaló e témával kapcsolatban. Egy eset,
ami ezen cikk szerzõjének tudomására jutott, álljon itt példaként. A szerzõ Müller
házában töltötte az éjszakát, másnap pedig
egyszerû reggelivel kínálták. Távozáskor
átnyújtott Müllernek egy összeget, nem
sejtve, mit jelenthetett az neki. Két évvel késõbb egy szokásos beszámolót olvasva rátalált egy dátumra, amelynél a következõ
feljegyzést láthatta: „Egy testvér megláto-

gatott
minket,
nálunk töltötte az éjszakát, de reggelire csupán annyira elegendõ ételünk volt, amibõl
magunknak jutott és a testvért is megvendégelhettük. A következõ fogást már semmibõl nem tudtuk finanszírozni. A testvér,
távozásakor épp annyi összeget adományozott, amelybõl a következõ étkezést biztosíthattuk arra a napra.”
Voltak anyagi gondjaik, de amint a probléma fellépett, nyomban Istenhez fordultak, és Benne állandó segítõre leltek.
Amikor egy hideg téli idõben a bojler –
ami az egész hatalmas épület fûtését ellátta
– javíthatatlanul elromlott és ki kellett cserélni, imádságuk nyomán az idõjárás jobbra fordult épp arra az idõszakra, míg a
munkálatok tartottak; sõt a mesterek önként felajánlották, hogy éjszaka is dolgoznak, hogy minél hamarabb befejezhessék a
cserét.
Ilyen és ehhez hasonló esetek sorozata, a
számos különbözõ módon való szabadulás
lecsendesítette az akadékoskodó hitetleneket, és állandóan bizonyította, hogy Isten
meghallgatja az imádságokat és válaszol is
azokra. Müller György mindenkor érvényesnek tekintette ezt, mert hitte, hogy bármilyen helyzetbe is kerüljenek Isten gyermekei, Õ meghallgatja és megválaszolja az
õszinte szívbõl jövõ imát, amennyiben kivárjuk azt az idõt és módot, amikor és
ahogyan Õ cselekszik, nem a mi érdemeinkre, hanem Jézusra nézve.
Az a pénzösszeg, amely Müller György
kezén átfolyt az imameghallgatás következtében, meghaladta az egymillió fontot.
Emellett hasonló módon kapott anyagi javakat körülbelül háromszázkilencvenhétezer font értékben Biblia- és traktátusosztásra, a vasárnapi iskolák és a missziós
munkák támogatására.

Késõbbi éveit (1874 és 1892 között) fõleg
utazgatással töltötte. Bejárta Angliát, az
európai kontinenst, Észak-Amerikát, Kanadát, Ausztráliát, Indiát, Kínát és más
egyéb országot is, mindenütt hirdetve az
evangéliumot, erõsítve a hívõket hitben és
szeretetben. Gyakorta beszélt lelkészekkel
és diákokkal, ahol csak nyitott ajtókra talált, és nagy áldásban volt része mindenütt,
mivel mindenkivel egyetértésben tudott
lenni, aki szerette az Urat, tekintet nélkül
felekezeti hovatartozására. Korábbi prédikációs tapasztalatai arra vezérelték, hogy
ne emberi bölcsességre támaszkodva beszéljen, hanem arra az egyszerûségre törekedjen, amely a Szent Szellem hatalmát
mutathatja meg.
Hatékony életének titka Istenben és az Õ
Igéjében való egyszerû hit volt. Szerette a
Bibliát, olvasta nemcsak kitûzött idõpontokban, hanem amikor csak alkalma adódott rá, hitt abban, megélte és tapasztalatai által igaznak találta azt. Tanításának
fõ mondanivalója az volt, hogy ha mindannyian sokat olvasnánk a Bibliát, alkalmaznánk a megértett Igéket a gyakorlatban, mind ugyanazt tapasztalnánk a személyes életünkben.
Errõl sokan mások is bizonyságot tehetnek, akik Müller György életébõl és példájából megtanulhatták.
Gyakran mondogatta: „Boldog ember
vagyok.” Míg magára úgy utalt, mint „halált érdemlõ bûnös”-re, Jézust az õ „Imádott Megváltójá”-nak nevezte.
Utolsó vasárnapján különös örömöt érzett afelett, hogy láthatja majd Õt és „megcsókolhatja drága lábát.”
1898. március 10-én kora reggel, életének
93. évében Isten hazahívta gyermekét a földi szolgálatból az Õ jelenlétébe. Elõzõ nap
szokásos teendõit végezte, este pedig még
részt vett az imaközösségben. Elmenetele
gyors és fájdalommentes volt, egyetlen
szempillantás.
Az Isten kegyelmébõl személyes vagyonként kapott pénzbõl több mint nyolvanezer
fontot adományozott el. Halálakor az öszszes tulajdonát a szobájában lévõ bútorok
és 60 fontnyi készpénz képezte.
Õ elment, de a munkája folytatódott és
mindörökké bizonyítja Isten létezését.
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Aliansz imahét

5.
6.

Január 5. Vasárnap: Találkozás Istennel – Imában
(Zsolt 63,2.7-9; Csel 4,23-31) Az engedelmesség napja „Mint a szarvas a
folyóvizekhez, úgy vágyakozik hozzád lelkem Ó Isten.” (Zsolt 42,2)

Január 6. Hétfõ: Találkozás Istennel – Jézus Krisztusban
(Jn 14,8-10; Zsid 1,1-4) A dicsőítés napja „'Méltó a megöletett Bárány, hogy
övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a
dicsőség és az áldás!' És hallottam, hogy minden teremtmény a Mennyben és
a Földön , a Föld alatt és a tengerben, és minden ami ezekben van, ezt
mondta: 'A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a
dicsőség és a hatalom örökkön örökké!'” (Jel 5,12-13)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Január 7. Kedd: Találkozás Istennel – a Teremtésben
(Róm 1,19-20; Zsolt 104) Az ámulat, a rácsodálkozás napja „Mily nagy
alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld
teremtményeiddel.” (Zsolt 104,24)

Január 8. Szerda: Találkozás Istennel – Gyülekezetében
(Ef 2,19-22; 1Kor 12,4-11) A hálaadás napja „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó
Seregek Ura! Sóvárog, sőt epekedik a lelkem az Úr udvarai után. Testem és
lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.” (Zsolt 84,1-2)

Január 9. Csütörtök: Találkozás Istennel a missziós munkában
(Mt 28,19-20; Ef 4,12-13) A könyörgés napja „Küldd el világosságodat és
igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és
hajlékaidba” (Zsolt 43,3)

Január 10. Péntek: Találkozás Istennel a gyakorlati szolgálatban
(Mt 25,40b; Zsolt 41,1-4) A bűnbánat napja „Istenem! Szégyenkezem és
pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink
elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett.” (Ezsd 9,6)

Január 11. Szombat: Találkozás Istennel a mindennapi életben
(Lk 10,38-42; Zsolt 139) Az Istenre hallgatás napja „Taníts engem utjaidra,
Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.” (Zsolt
86,11)

Január 12. Vasárnap: Találkozás Istennel – Igéjében
(Kol 3,16; Jn 1,1-5.11-14) A bizalom napja „Igéd tartalma maradandó, és
minden igaz döntésed örökre szól.” (Zsolt 119,160)

H. Pickering: Chief Men among Brethren
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