Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet,
Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas
dolgait, aki a sötétségbõl az Õ csodálatos világosságára hívott el
titeket.
1 Péter 2,9
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Élõ Gyülekezetek
Tartalom:

A

papokról a világi emberekben misztikus kép él. Homályos,
sötét templomokban imát mormolva jönnek, mennek, és természetesen fekete ruhában járnak. Milyen meglepõ ezt a látást revideálni, amikor az Újszövetség fénye beragyogja a friss hívõ gondolkodását. De a legmegdöbbentõbb, amikor az ember rájön, hogy mivel Isten gyermeke lett, pap lett a szó bibliai értelmében. Összeszorul a
szívünk, amikor megtudjuk, hogy az élõ Isten, Jézus Krisztuson keresztül, a Frigyláda fedelénél is közelebb enged bennünket magához,
hogy szellemben szolgáljuk és imádjuk Õt!

Gyakorlati papság
2. oldal

N

emcsak az életkor elõrehaladtával felejt többet az ember.
Sokan szelektív (válogató) emlékezõ képességet fejlesztenek ki azért, hogy mások hibáit idõtlen idõkig felemlegethessék,
saját ballépéseiket pedig – ha máskor nem – egy kiadósabb szundikálás után elfelejtsék. Cikkünk írója is valami hasonlót javasol, de
merõben más válogatási szempontokkal. Mindennapi életünket és
gondolkodásunkat töltse be Isten Igéje! Járjunk az Õ útmutatásai szerint, és akkor emlékezni fogunk a vendégszeretetre, a foglyokra, vezetõinkre, de nem feledkezünk meg az özvegyasszonyokról és testvéreinkrõl sem. Véleményformálásunk és bizonyságtételünk így nem
szenved csorbát. Emlékezzünk és ne feledkezzünk meg!

E

földön sok baj vesz körül – mondja az énekíró. Attól függõen, hogy milyen állapotban vagyunk és milyen a kapcsolatunk az Úrral, hol jobban, hol kevésbé vágyakozunk a mennyei
hazába. Amikor „jól megy sorunk” itt lenn, akkor kevésbé szeretnénk lenni odafenn, és fordítva. Gyakran biztatjuk egymást
azokkal a dolgokkal, amik odaát várnak ránk, ilyenkor próbáljuk tekintetünket felfelé irányítani és az odafelvalókkal törõdni. Sokszor elfelejtjük azt, hogy ugyanakkor jó néhány dolgot itthagyunk. Ezek között lesznek, amelyektõl majd örömmel szabadulunk meg, de lesznek
olyanok is, amelyekben lehetõségek vesznek el. Figyelmeztessen ez
arra, hogy az Úr közel. Közel a szabadítás, de idõnk lejártával számon
leszünk kérve, hogy ezt a hátralévõ idõt mivel töltöttük el.

A

múlt század elsõ felének ébredése nemcsak baptista gyülekezetek szaporodásához és a történelmi egyházakon belüli
ébredéshez vezetett. Isten Igéjének terjedése a teljes nagy Magyarországot érintette. Erdély számtalan településén felébredt
csoportok gyülekeztek házaknál. Egy részük független közösséggé
alakult és a hatóságok részérõl is elismerték. Szabó Jenõ, az erdélyi
gyülekezetek létrejöttét jól ismerõ, a Kolozsvári Gyülekezet idõsebb
generáciájához tartozó egyik vezetõ testvére, összegyûjtötte az erdélyi
gyülekezetek történelmét. Ezt közöljük most két részletben, vázlatosan.

Ne feledkezzünk meg!
3. oldal

Hátrahagyván
mindent...
4. oldal

Az erdélyi
gyülekezetek
történelme I.
6. oldal
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lázadót királlyá és pappá teszi” – így
Az Újszövetségben felismerhetjük a szent papi
szól a régi gyülekezeti ének. Izgalmas
áldozatokat. Saját testünk, a személyünk felálfelfedezés a hívõ ember számára,
dozását (Róm 12,1). A dicsõítés áldozatát (Zsid
hogy mindannyiunkat arra hívott el Is13,15), ajkaink gyümölcsét. És ott van az adaten, hogy a papjai legyünk.
kozás áldozata is (Zsid 13,16). Az Ige szeAnnak, ami manapság zajlik a
rint „ilyen áldozatokban gyönyörködik
modern egyházban, hogy példáaz Isten” (Zsid 13,16).
ul nõket és még ki tudja ki minAz áldozatok természetüknél fogdenkit szentelnek fel papokká,
va drágák. Felette állnak olyan dolsemmi köze ahhoz, amit a
goknak, amiket az énünk lehet,
Biblia tanít a papságról és az
hogy igényelne. Peldául, az Istent
egyházról.
dicsõítõ személlyé válás megköA papság gondolata viszveteli azt, hogy megtanuljunk
szavezethetõ egészen az ócsendben lenni Isten jelenlétében,
szövetségi idõkig, amikor példáaz embereknek való tetszés keresése heul az 1Mózes 4. és 5. fejezetében, Kain
lyett. Az „élõ áldozat”, amirõl Pál a Róma
és Ábel óta minden ember papként viselkedett,
12-ben beszél, az énünk lélekharangamikor áldozatot mutatott be Istennek. Az 1Mózes
jává válik, ahogy felismerjük saját sze8. és 12. részében láthatjuk, hogy Noé és Ábrahám
mélyünk különbözõ igényeit.
oltárt épít, hogy áldozatot mutasson be Istennek.
Amikor szent papokként odaadjuk
Ebbõl arra következtethetünk, hogy itt a papság a
készleteinket, az mindennél többet jelent Istencsaládfõ személyére korlátozódik. A 2Mózes 19nek. Jusson eszünkbe az özvegy asszony a két filben megfigyelhetjük, hogy Isten csak Izráel népélérével. A mai napig emlékeznek rá a mennyben.
bõl választott papokat, a 2Mózes 28-ban pedig toAz áldozat költségének van egy feltétele, bevább szûkül a papság azzal, hogy csupán az Áron
csületes munkával keressük meg. A munkahellyel
családjából valók lehettek papok.
kapcsolatban felmerül egy másik tényezõ, mégpeA papság története egy dologra mindenképdig a következõ jólismert igazság: „Isten nem adópen felhívja a figyelmünket, mégpedig arra, hogy
sa az embernek.” A készleteink semmiféle befekteelbukott. Olyannyira elbukott, hogy amikor az Úr
tése nem ér annyit, mint az örökkévalóságba való
Jézus földi szolgálatát nézzük, azt látjuk, hogy
befektetés. Semmi, amit egy Istent dicsõítõ ember
Kajafás, a fõpap, akinek a nép szellemi vezetõjéfelfoghat, nem hasonlítható össze a Vele való közösnek kellett volna lennie, nem ismerte fel magát a
séggel. Az önmagunk megõrzése olyan ûrt hagy
Hatalmas Fõpapot.
maga után, amit nem lehet összehasonlítani az
Az egyház történelme során azonban megfigyelheIstennek való adás örömével.
tünk egy mûködõképes papságot.
A királyi pap Isten tanúja. Az egyháznak
Péter és a Zsidókhoz írt levél írója az izvolt néhány gyöngyszeme történelme során,
ráeli papság képét használva egy csodálaolyan férfiak és nõk, akiknek Istentõl kapott
tos igazságot mutatnak be nekünk, azt,
látásuk volt az igazságra, és ezt nem is tarhogy minden hívõ pap. Akit ez egyszer megtották vissza. Lelkesedéssel és hatalommal
ragad, annak örökre megváltozik a keresztyén
mutatták meg Isten csodáit a saját generáélete.
ciójuknak. Nagyra becsülték saját, sötétségPéter arra tanít minket (1Péter 2,5 és 9 versei),
bõl való szabadulásukat. Soha nem téveszhogy „szent papság” és „királyi papság” vagyunk. Artették szem elõl a megváltást. Ezzel pedig
ról ír, hogy azért vagyunk szent papság, „hogy szelinkább a világ volt az, amit nem vettek figyelemi áldozatokat ajánljunk fel, amelyek kedvesek
lembe. Azzal, hogy ezt tették, a világ emberIstennek Jézus Krisztus által”, királyi papság pedig
tõl telhetõ legnagyszerûbb szolgálatát nyújazért vagyunk, „hogy hirdessük nagy tetteit antották. Szent papok és királyi papok. Istent
nak, aki a sötétségbõl az õ csodálatos világosdicsõítõk és tanúk. Istennek Izráelben kellett
ságára hívott el minket.”
volna alapítania egy Õt szolgáló papságot,
A szent pap olyasvalaki, aki dicsõít. A királyi pap pede eléggé kiábrándító volt az eredmény.
dig tanú. A szent pap szolgálata Isten felé irányul, a
Az egyházban létezik egy papság, amibe
királyi papé pedig az emberek felé. Papi miminden egyes hívõ beletartozik. Ne
voltunk ezen különbözõ szempontjaiokozzunk csalódást Isten számáA kereszténység
nak van legalább egy közös tulajra! Ennek egy gyakorlatban
évek óta bírkózik a nõk
donsága: munkát igényel. Érdemûködõ papi szolgálatnak
kes módon, semmi köze sincs
kell lennie.
pappá rendelésének kérdésével.
a tehetséghez, vagy a férfiak
és a nõk szerepének különHa a Szentírásban néznének utána,
bözõségéhez. Egyaránt
Illusztrációink „A BIBLIA
akkor megtudhatnák, hogy Isten 2000 éve a
vonatkozik minden híVILÁGA KÉPEKBEN” címû
võre.
könyvbõl valók
nõket és a férfiakat is papoknak szánta, de nem

„A
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Gya

Brian Gunning

mindegy, hogy milyen értelemben!
UPLOOK 1997 április

(Evangéliumi Kiadó és
Iratmisszió).
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Brian Gunning

Ne feledkezzünk meg!

Gyakran emlékezünk arra,
amit el kellene felejtenünk – és fordítva.

A

z emlékezés képessége az egyik
tényezõ, ami megkülönböztet
minket az állatvilágtól. Az idõsek
(és a kevésbé idõsek) azt mondják, hogy
emlékeznek 30 évvel ezelõtti eseményekre,
de arra nem, hogy hova tették a szemüvegüket. Az emlékezés mûködésének magyarázatát meghagyjuk a szakértõknek.
Azt azonban tudjuk, hogy Isten arra tanít
minket, hogy emlékezzünk bizonyos
dolgokra.
Néha olyan dolgokon gondolkozunk,
amiken nem érdemes. Annak a ténye,
hogy valami a figyelmünket követelve az
eszünkbe jut, nem feltétlenül jelenti azt,
hogy tényleg megéri figyelmet fordítani rá.
Sok gondolatot jobb elhessegetni, hogy
elménk szabad legyen az egészséges és
hasznos dolgokra.
A Biblia tele van emlékezésre buzdító
igeversekkel. Íme néhány:
1. „A vendégszeretetrõl meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon
kívül – angyalokat vendégeltek meg” (Zsid
13,2). A vendég olyasvalaki, aki nem része
a helyi közösségünknek. Szomorú hallani,
amikor hívõk vagy hitetlenek arról
számolnak be, hogy meglátogattak egy
gyülekezetet, és senki sem szólt hozzájuk.
Hogy viszonyulunk a látogatókhoz? Köszöntjük õket? Érdeklõdést mutatunk feléjük? Meghívnánk õket egy ebédre? Igaz,
hogy a gyülekezetek célpontjai a lusta alamizsnára váróknak. De az is biztos, hogy
az ilyenek kivételek, nem a nagy általánosság. Egy hitetlen vendég számára
általában megdöbbentõ az õszinte, meleg, baráti hozzáállás. Van úgy, hogy ez
válik az evangélium elsõ bizonyságává.
Vannak megtévesztett, megtört hívõk,
akik egy igazi keresztyén közösségben
keresnek állandóságot. Nekik tetteket kell
látniuk. Ne feledkezzünk meg a vendégszeretetrõl!
2. „Ne feledkezzetek meg a foglyokról,
mintha fogolytársaik volnátok; a gyötrõdõkrõl, mint akik magatok is testben
vagytok” (Zsid 13,3). Az író itt valószínûleg azokra a hívõkre gondol, akik az
evangélium miatt kerültek börtönbe. Vagy
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az is lehet, hogy nagyobb általánosságban azokról beszél, akik bármilyen nyomorúságtól szenvednek. Emlékeznünk kell
rájuk, mert nincsenek velünk. Hívõk szenvednek szerte a világon a hitük miatt.
Sokaknak börtönnel vagy meghurcoltatással kell szembenézniük. Eszünkbe jut
imádkozni értük és családjaikért? Vagy
kívül esnek „gondolataink látókörén”?
Sokan szembesülnek másfajta kötelékekkel, zavaró, korlátozó körülményekkel.
Lehet, hogy úgy tûnik, nincs közvetlen
kapcsolat a fent említett dolgok és a keresztyénség között, de Jób arra tanít minket, hogy az ellenség sokfajta módon
munkálkodik. A Sátán rátette a kezét Jób
pénzére, családjára és a testére. Mindannyian testben vagyunk. Ne feledkezzünk
meg a foglyokról!
3. „Ne feledkezzetek meg vezetõitekrõl, akik az Isten Igéjét hirdették néktek.
Figyeljetek életük végére, és kövessétek
hitüket” (Zsid 13,7). Ez az elöljárókra,
vénekre való hivatkozás. Róluk is
megfeledkezhetünk, nem azért, mert
nincsenek velünk, hanem mert mindig
velünk vannak, és úgy tûnik, mintha
mindig is ott lettek volna, és a jövõben is
mindig ott lennének majd. Gyülekezeti
vénnek lenni nem könnyû hivatás. Nem
leszünk szegényebbek azzal, ha bátorítjuk õket. Az ima és néhány buzdító szó
nagymértékben könnyít terhükön.
4. Ne feledkezzetek meg az özvegyasszonyokról! (l. 1Tim 5,3) Pál arra
ösztönzi Timóteust, hogy hívja fel a hívõk
figyelmét az özvegyasszonyokkal való
törõdés fontosságára. Gyakran megfeledkezünk az özvegyasszonyokról, mert már
nem a családjukkal látjuk õket. Vonjuk be
õket mindennapjainkba! Hívjuk meg õket
ebédre vagy egy szombat délutáni sétára!
Vonjuk be õket a felnõtteknek szóló programokba, hogy egy jót beszélgethessenek,
és jólérezhessék magukat a közösségben.
Jussanak eszünkbe ünnepek alkalmával. A
helyi gyülekezet nem házaspárok és gyermekeik társas összejövetele. Mindenféle
körülmények között élõ hívõk beletartoznak. Az özvegyeknek lehetnek anyagi
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nehézségeik is, tehát ne feledkezzünk meg
róluk – mondja Pál. Az özvegyasszonyok
nagyszerû vígasztalók, élettapasztalatuk
miatt pedig nagyon jó tanácsadók lehetnek. Ha megfeledkezünk róluk, lehet,
hogy eltávolodnak tõlünk. Ne feledkezzünk meg az özvegyasszonyokról!
5. Ne feledkezzetek meg a test egyik
tagjáról sem! (l. 1Kor 12,12) Az Úr arra
tanít minket, hogy a helyi gyülekezet egy
test. Az emberi test jó párhuzam ennek
illusztrálására, mert minden testrészünk
fontos. Hajlamosak vagyunk elõnyben
részesíteni azokat a tagokat, amelyek
látszanak. A test azon tagjai, amelyek
nem látszanak – a csendben szolgálók.
Kevésbé fontosnak tûnhetnek számunkra
azok a hûséges testvérek, akik soha nem
beszélnek a nyilvánosság elõtt. Mégsem
mondhatja egyetlen tag sem, hogy nincs
szüksége a másikra. (És mellékesen, egyik
tag sem mondhatja el magáról, hogy nem
része a testnek!) Álljunk meg és gondolkozzunk el a nem nyilvánosan szolgaló
hívõkrõl! Õk is élnek szellemi életet. Õk is
tudnak imádkozni. Szükséges a szolgálatuk a test mûködéséhez. Ne feledkezzünk meg róluk!
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Tisztítsuk meg gondolatainkat
ezekkel az emlékezésre érdemes
dolgokkal, és söpörjük ki azt,
ami kellemetlen és haszontalan!
Emlékezzünk arra, amire
megéri emlékezni!
UPLOOK 1998 május

Következõ szám
Erdélyi gyülekezetek történelme II.
Elmélkedések a férfi szerepérõl I.
Vezetõk – szellemi látással
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J. B. Nicholson Jr.

Hátrahagyva mindent...
„Semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belõle.”

A
1.

z emberi lélek legelgondolkodtatóbb kérdése mindig is az e világból való kilépés/távozás volt. Minél
több mindent birtokolunk, annál nehezebb meghalni.
De miket fogunk valójában itt hagyni?

Itt hagyjuk AZ ANYAGI DOLGOKAT
Az alcímben szereplõ Ige, amely az 1Tim 6-ban szerepel, közli, hogy elveszett világban élünk. Továbbá
a következõkre is felhívja a figyelmünket ez a szakasz:
a)
b)
c)
d)

Vannak, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik (5.vers).
Akik meg akarnak gazdagodni, csapdába esnek (9.vers).
Minden rossznak gyökere a pénz szeretete (10.vers).
A gazdagság büszkeséghez és tévhithez vezethet.

Pál kéri Timóteust, hogy emlékeztesse a gazdagokat arra, hogy „tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó
cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, és gyûjtsenek maguknak jó
alapot a jövendõre, hogy elnyerjék az igazi életet.” Lásd még: 2Péter 3,11-12.

2.

Itt hagyjuk

A TEST LEALACSONYÍTÓ DOLGAIT

„…az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítõül, aki az Õ dicsõséges testéhez hasonlóvá változtatja a
mi gyarló testünket, azzal az erõvel, amellyel maga alá vethet mindeneket.” (Fil 3:20-21)
Testünk
a)
Isten képmására lett alkotva (1Móz 1,27).
b)
romlott a bûnbeesés és a bûn következményeként.
c)
jelenleg a Szent Szellem temploma (1Kor 6,19).
d)
Krisztus által megváltott (1Kor 6,20).
e)
az elragadtatáskor el fog változni (1Kor 15,42-54).

3.

Itt hagyjuk A BÛNÖS TERMÉSZETÜNKET
Számos problémát egyedül az elragadtatás fog elrendezni. A világ csillogása elhomályosul majd a
mennyei dicsõséghez képest. Isten nem fog szégyenkezni amiatt, hogy Istenünknek szólítjuk Õt.
(Zsid 11,16) Olyanok leszünk, mint Õ (1Jn 3,2).
Mit jelent ez?
a)
A bûn már nem lesz ránk befolyásoló hatással.
b)
Isten szerint való látással fogunk rendelkezni.
c)
Tudatában leszünk a bûn szörnyû következményeinek.
d)
Találkozni fogunk Megváltónkkal, látni fogjuk Õt.

4.

Itt hagyjuk A BIZONYSÁGTÉTELRE VALÓ LEHETÕSÉGET
Kinek tehetünk majd bizonyságot a mennyben?
„Ezután így szólt hozzájuk (ti. Jézus): Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15)
Az Úr Jézust vagy „hirdetjük a pogányok között és hisznek Benne a világon”, vagy egyáltalán nem
tesszük. Azonban ha várunk a bizonyságtétellel, mert még nincs kedvünk hozzá, úgy gondoljuk, hogy
még nem tudunk mindenre választ adni, vagy egyszerûen csak nem tudjuk, hogyan kellene helyesen
tenni, egyszer majd alkalmunk sem lesz rá többé. A mennyben már csak hívõk lesznek.
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5.

Itt hagyjuk A KRISZTUSÉRT VALÓ SZOLGÁLAT LEHETÕSÉGÉT
Mit adhatunk/áldozhatunk oda egy olyan földön, ahol mindenki rendelkezik mindennel? „Isten
örökösei és Krisztus örököstársai” vagyunk (Róm 8,17). Egy napon pedig „Isten fiai nyilvánvalóvá
lesznek” (Róm 8,19). Mindent, ami ma még ígéret, egykor birtokolni fogunk. Most viszont úgy kell
megtanulnunk adni, mint akik már birtokosok vagyunk.
Adjuk oda
a) elõször is magunkat (2Kor 8,5).
Adjunk
b) jókedvûen és önként, ne kényszerûségbõl (2Kor 9,7).
c) bõkezûen (2Kor 8,7; 9,6).
d) lehetõség szerint (2Kor 8,12; 9,15).

6.

Itt hagyjuk A KRISZTUSÉRT VALÓ SZENVEDÉS LEHETÕSÉGÉT
Bár a nagy nyomorúság ideje alatt lesznek, akik szenvedni fognak Krisztusért, az elragadtatás már
elõre jelzi a keresztyénség e földön való hosszú és véres történelmének végét. A Gyülekezet üldöztetése
véget fog érni. A Szentírás szerinti sorrend: elõször a szenvedés, aztán a dicsõség. Ez azt jelenti, hogy
az Úr Jézus megtagadásának idején korlátozott idõ áll rendelkezésünkre a Vele való azonosulásra.
A mennyben nem lesznek többé pellengérre állítások, börtönök, durva viccek vagy kiközösítések.
Ahogy Amy Carmichael írta: „ Egy örökkévalóság lesz arra, hogy ünnepeljük gyõzelmeinket, de csupán
néhány rövid év arra, hogy diadalt arassunk.”

7.

Itt hagyjuk

A BÛNBEESÉS FÁJDALMAS HATÁSAIT

„…mert az elsõk elmúltak” (Jel 21,4).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nem lesz többé betegség, fájdalom, halál, bánat és sírás.
Véget ér az egyedüllét, gyengeség, bukás és bûn.
Véget érnek a háborúk, éhínségek, természeti katasztrófák.
Nem lesz sötétség, éjszaka, eltékozolt idõ.
Nem lesz többé elszakadás a hívõ testvérektõl.
Nem lesznek többé csalódások vagy be nem teljesült ígéretek, valóra nem vált vágyak.
Ismeretlen fogalom lesz a sajnálat, a félelem, a kétség,
a sátáni kísértés vagy a világi csábítás.

Minden, ami a mennyben lesz, természetesen csodálatos lesz.
De hála Urunknak mindenért, ami NEM lesz ott.

Könyvajánló
Dr. Farid Abou-Rahme

AZT MONDTA ISTEN...
Hárfa Evangéliumi Kiadó

Batten - Ham - Sarfati - Wieland

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
A Teremtéssel kapcsolatos apologetikai könyvek
bõséggel állnak rendelkezésünkre az Evangéliumi
Kiadó jóvoltából. Werner Gitt páratlannak számító könyvei a témában kimerítõ olvasmányok.
Most azonban két újabb gyöngyszem látott napvilágot, hasonló témában, hasonló felkészültséggel, de más olvasótábort megcélozva. Rövidebb,
egyszerûbb Farid Abou-Rahme könyve, mely fõként a középiskolás korosztály számára íródott. Egyszerûségével és kendõzetlen evangélium-hirdetésével
nagyon ajánlható érdeklõdõ, nemhívõ fiatalok közötti munkához. Ugyanakkor a Don Batten szerkesztésében megjelenõ, tökéletes precizitással összeválogatott, a természeti törvények és események részletes hátterét vizsgáló mû, választ ad a jól
képzett szakemberek, szkeptikusok kérdéseire is. Ajánlható a legmagasabban kvalifikált barátaink számára is.

Élõ Gyülekezetek
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sten Igéjét, amelyet a svájci testvérek hirdettek a román ajkúak között az 1900-as évek
elején, több Bukarestben élõ testvér is befogadta. Ez a szolgálat kiterjedt az egész
országra. Visszhangja elérkezett a német nyelvet beszélõ testvérekhez is, akiket németországi testvérek evangelizáltak. Õk megértették az Úr Jézus szavait a Máté 28,18-20-ból,
és elkezdték ezt a missziói munkát. Így, 1925-ben, ez a szolgálat kiterjedt a magyar ajkúak
közé is.

Alexandria

Az elsõ magyar ébredések Vulkán városában kezdõdtek a Zsil-völgyén 1920-25 között
egy család által, ahol a családfõ neve Bogya József volt. Ez a testvér bányászként dolgozott,
akit társai jól ismertek az õ romlott élete miatt. Sokat ivott, és erkölcsileg elesett ember volt.
De a felesége hívõ reformátusként naponta olvasta Isten Igéjét, imádkozva az õ férjéért. Egy
napon – Isten akarata által – történt egy nagy bányarobbanás a vulkáni bányában, ahol
Bogya József súlyos sérüléseket szenvedett, és kórházba került. Így kezdte el Isten megmentõ munkáját ennek az embernek az életében, és egyben elhívta õt a szolgálatra. A szomszéMargita
dok, valamint a munkatársai, látva a nagy változást ennek az embernek az életében,
Érábrány
elkezdtek járni a bibliakörbe, amely az õ házuknál alakult. Rövid idõn belül Isten
Kémer
elhívott egy másik munkatársat is, Kiss Mátyást. Õ is szerette Isten Igéjét, és a
vulkáni református gyülekezethez tartozott. Õk ketten evangéliumi munkát
Berettyószéplak
indítottak Vulkánban. Ezzel egyidõben sajnos megindult az üldöztetés a
református lelkész részérõl.
Papfalva
Szilágyperecseny
Ennek a két testvérnek a tudomására jutott, hogy Budapesten van
Szilágysomlyó
Varsolc
egy
élõ hitû gyülekezet, akikkel kapcsolatba kerültek. Onnan
Márkaszék
Szilágynagyfalu
meghívták Kiss Ferenc anatómus professzort. Rövid idõt töltött
közöttük, hirdetve az evangéliumot. A hatóságok letartoztatták két
Halmosd
Kraszna
hétig, azután vissza kellett mennie Budapestre. Kiss Ferenc testvértõl
tudták meg, hogy Erdélynek több városában vannak evangéliumi csoportok: Szalontán, Váradon, Krasznán, Nagyfaluban és Kolozsváron. A
vulkáni közösséget segítették a román és német ajkú testvérek is. 1924-ben a gyülekezethez már 18-20-an
Élesd
tartoztak.
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Az erdélyi magyar
gyülekezetek megalakulásának
vázlatos története I.

Danube

Szalontán 1928-ban egy hívõ asszonyokból álló csoport, akik a református gyülekezethez tartoztak, elkezdtek
gyerekekkel, gyermekek közötti evangéliumi munkával foglalkozni. 1930-ban egy csoport férfi kivált az egyházból, és
külön gyûltek össze Isten Igéjének olvasására és imádkozásra. Közülük való volt Fles József és Jámbor László. Õket segítette Bogya és
Kiss Mátyás testvér is. 1934-ben a hatóságok is elismerték ezt a közösséget.
Nagyfaluban 1928-ban egy református csoport, akik szerették
Isten Igéjét, külön jöttek össze az Ige olvasására. Közülük való volt
két lelkész is, Kis József és Kecskeméti József. 1931-ben Isten elhívott
a szolgálatra más odaszánt életû testvéreket is, mint Deák György,
Kabai Ferenc, Kabai Mozsi, késõbb pedig Kósa József. 1932-ben
azután Kiss Mátyás testvér is csatlakozott a gyülekezethez. A Szilágyságban rendkívüli módon elkezdett terjedni Isten Igéje.
Kolozsváron 1930-ban a baptista gyülekezetekben elterjedt az a
Kabai Ferenc, Kiss Mátyás, Kósa József, Deák György
hír, hogy vannak megújult életû testvércsoportok, akik új életet
kezdtek el. Kolozsváron találkozott nyolc testvér, akik különbözõ baptista gyülekezetekbõl valók voltak, onnan kiváltak, és mint Szabad
Baptisták gyûltek össze. Ehhez a csoporthoz tartoztak Jeremiás Jenõ, Schimert Ferenc, Moldován József, Szakács Gyula, Rusz József,
Varga András, Bakó Sándor. Õk felvették a kapcsolatot Bogya és Kiss Mátyás testvérekkel, majd a magyarországi testvérgyülekezetekkel, és
evangéliumi munkába kezdtek a környéken. 1934-tõl Evangéliumi Keresztyén Testvér Gyülekezet néven ismerték õket. Kolozsvár lett a
központja az erdélyi magyar nyelvû testvérgyülekezeteknek, itt tartják negyedévente testvéri konferenciáikat ma is, amelyek közül az elsõ
1934- ben volt.
Kémer (Szilágy megye). A Nagyfaluban elindult munka nyomán Isten elhívott Kémerrõl néhány testvért, akik közül való volt Szabó
János, Szoboszlói Ferenc, Sallai Mihály és Görög Pál. Egyikõjük lakásán gyûltek össze, ahol olvasták Isten Igéjét és imádkoztak. Õket
segítették a környéken már meglévõ gyülekezetek és a kolozsvári testvérek.

2003 DECEMBER
Kraszna (Szilágy megye). 1930-ban Bogya József testvér, aki krasznai
születésû volt, felkeresett néhány ismerõst, akiknek hirdette az evangéliumot.
Rövid idõn belül Isten elhívott embereket az Õ szolgálatába. Közöttük voltak
Cseke András, Vízaknai János, akik által elindult az evangélium szolgálata
Krasznán. Õket segítették az erdélyi testvérek.
Nagyvárad. Még 1930-ban Bogya József és Kiss Mátyás találkoztak
olyanokkal, akiket megérintett Isten Igéje. Ezek közül való volt Pócsi Gusztáv, Farkas Gyula és Horváth Dániel. Õk azután 1945-tõl kezdõdõen önálló
evangéliumi munkába kezdtek a városban.
Géres (Szatmár megye). 1938-1940 között ketten megértették az evangélium üzenetét: Nagy Ferenc és Budai János feleségeikkel együtt. Otthonaikban olvasták együtt Isten Igéjét és imádkoztak. Így jött létre az ottani
közösség. Õket sokat segítették a nagyfalusi testvérek.
Sarmaság. 1946-ban Boda Balázs a saját lakásán elindított egy bibliakört, ahova összegyûltek a szomszédok és azok, akik szerették Isten Igéjét.
1948-ban hatóságilag is elismerték õket. A szilágysági testvérek segítették a
közösséget a szolgálatban.
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Aliansz imahét
A 2004-es Aliansz imahét vezérgondolatát a görög
testvérek – a 2004-ben náluk megrendezendő
olimpia jegyében – főképpen Pál apostolnak a hit
versenyfutására vonatkozó üzeneteire alapozták.

Január 4. Vasárnap:
A KRISZTUSI ÉLET, MINT A HIT
VERSENYFUTÁSA
2Tim 4,1-8

Köröstárkány (Bihar megye). 1952-ben öt testvér, akik a helyi baptista
gyülekezethez tartoztak, problémák miatt elhagyni készültek közösségüket,
megkeresték a Kolozsvári testvéreket azzal a szándékkal, hogy szeretnének
csatlakozni a testvérgyülekezetekhez. 1954-ben megvették a baptista gyülekezeti házat, és ott elkezdték a munkát. Õket a nagyváradi és kolozsvári testvérek segítették.

Január 5. Hétfõ:

Parajd (Hargita megye). 1954-ben egy négytagú asszonycsoport gyûlt
össze egyikõjük lakásán, hogy együtt olvassák a Bibliát. Imádkozni kezdtek
azért, hogy az Úr rendeljen munkásokat a szolgálatra. Isten meghallgatta
imádságaikat, mert kihívott három komoly férfit a szolgálatra: Koszta Sándort, Zsombori Lajost és Szekeres Józsefet, akik elkezdték az evangélium
szolgálatát. Koszta Sándor testvér lakásán gyûltek össze. Õket sokat segítette Kiss Mátyás, valamint a kolozsvári és dicsõszentmártoni testvérek.

Január 6. Kedd:

Dicsõszentmárton (Maros megye). 1950-ben néhány nõ gyûlt össze
egyikõjük lakásán azért, hogy Isten Igéjét olvassák. Nagyon vágytak arra,
hogy abban a városban is legyen egy gyülekezet, ahol újjászületett emberek
hirdethetik az evangéliumot. Isten csodálatosan munkálkodott, mert házasság révén egy kolozsvári testvér, Hadnagy István odaköltözött, és egy ott levõ
testvérrel, Oltean Ioannal elkezdték az evangélium hirdetését. Kiss Mátyás, a
szilágysági, és kolozsvári testvérek támogatták õket ebben a szolgálatban.
Lecsmér (Szilágy megye). A kémeri és nagyfalusi testvérek találkoztak
egy lecsméri családdal, akik nagyon kötõdtek Isten Igéjéhez, és szerették volna azt, hogy szaporodjon az üdvözültek száma az õ falujukban is. Ez a házaspár Zsíros Bálint és Piroska volt. Gyermektelen család lévén, a házuk
egyik szobáját felajánlották a gyülekezet részére. Ott gyûlnek össze azokkal
ma is, akik szeretik Isten Igéjét. A nagyfalusi testvérek sokat támogatták õket.
Isten a kémeri Tulkos András testvér szívére helyezte az ottani munkát, gyakorlatilag õ volt az, aki alapította a lecsméri gyülekezetet.
Sófalva (Beszterce-Naszod megye). 1932-33-ban egy testvér, Jakab Árpád kivált a Református Egyházból, összegyûjtötte szomszédait és a rokonait házába, ahol Isten Igéjét olvasták együtt. Rövid idõn belül egy kis gyülekezet alakult. Sokat segítette Kiss Mátyás, Bogya József és a kolozsvári testvérek.
Kide (Kolozs megye). 1930-ban Bakó Sándor, aki egyik alapítója volt a
kolozsvári gyülekezetnek, szívén viselte szülõfaluját, és így fölkereste az ottani rokonait, és elkezdte hirdetni nekik az evangéliumot. Bakó József házánál
gyûltek össze másokkal együtt. 1946-tól, mint elismert gyülekezet létezik, ezután csatlakozott hozzájuk egy új munkatárs: Ilyefalvi Farkas testvér személyében. Ezt a szolgálatot támogatta Kiss Mátyás és a kolozsvári testvérek.

(Folytatjuk.)

Lejegyezte:
Szabó Jenõ – Kolozsvár

AZÉRT FUTUNK, HOGY
SZOLGÁLATUNKKAL ÉS ISTEN
SZAVÁVAL EVANGELIZÁLJUK AZ
ORSZÁGOT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT
Fil 3,4-14, 1Tesz 2,2
AZÉRT FUTUNK, HOGY KRISZTUS
JELENLÉTE A TEREMTETT VILÁG
MEGŐRZÉSÉBEN IS MEGHATÁROZÓ
LEGYEN
Zsolt 8, 1Móz 1,27-28

Január 7. Szerda:
LELKILEG EDZÜNK ÉS NÖVEKSZÜNK,
HOGY MINÉL HATÉKONYABBAN
FUTHASSUK A VERSENYT
1Tim 6,3-16

Január 8. Csütörtök:
FUTUNK, HOGY A GYÜLEKEZETBEN
MEGVALÓSULHASSON A TESTVÉRI
KÖZÖSSÉG
Fil 4,1-3, Zsid 10,25

Január 9. Péntek:
KIVÁLTSÁG, HOGY CSALÁDBAN
ÉLHETÜNK; VERSENYZÜNK, HOGY
CSALÁDKÉNT MIATTUNK ISTENT
DICSŐÍTSÉK ÉS TISZTELJÉK
Józs 24,14-15, 1Móz 18,19

Január 10. Szombat:
AZÉRT FUTUNK, HOGY KRISZTUS
EGYHÁZA DIADALMAS LEGYEN A
VILÁG VERSENYPÁLYÁJÁN
1Kor 9,19-27, Jn 17,18

Január 11. Vasárnap:
SOK GYÜLEKEZETKÉNT, DE
UGYANABBAN A CSAPATBAN
VERSENYZÜNK
2Tim 2,1-5, Lk 9,49-50

1936

2004

Könyvajánló
Dr. A. Van Deursen

A BIBLIA VILÁGA KÉPEKBEN
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Bibliaolvasásunk közben nap mint nap találkozunk különféle régi, keleti kifejezésekkel.
A városokkal kapcsolatban szóba kerülnek
falak, tornyok, kapuk; a mezõgazdasággal
kapcsolatban különféle cséplõszerszámok és
szállítóeszközök; nagy házaknál szegletkövek és udvar; továbbá a tabernákulum
(szentély) oltárai, réz mosdómedencék és a
többi. Gyakorta felmerül a kérdés: Hogy is
képzeljem el mindezt? Hogy nézhetett ki
például egy barbár borotvája? (Ez 5,1) Mi
lehetett az a kõfal és bástya? (Ézs 26,1) Mit
érthet a bibliafordítás a verem kifejezés alatt?
(Mt 12,11) Pompás eszköze lehet a Biblia megértésének egy jó segédeszköz. Igaz, pompás tanulmányok és könyvek állnak rendelkezésünkre ehhez, de nem mindenkinek van alkalma és ideje a tanulmányozáshoz.
Ezért nyújtjuk át ezt az egyszerû kis kötetet a Bibliában elõforduló képek, fogalmak
és dolgok szisztematikus gyûjteményét. Fontos követelményként állítottuk magunk elé
azt, hogy kizárólag csak olyan rajzokat, adatokat közöljünk, melyek a kutatók ásatásai
alapján biztosan ismertek; szigorúan vigyázva arra, hogy a még nem ismert adatokat ne közöljünk, jóllehet igen csábító a
félig –, vagy alig ismert adatok közlése.
Olyan adatot nem közlünk, amelyhez
nincs biztos és bizonyítható adatunk. Rajzaink és magyarázataink kizárólag azzal a
céllal készültek, hogy megismertessék és
megszerettessék Életkönyvünket másokkal is. – írja elõszavában a könyv szerzõje.
A valóban hasznos segédeszköz sokadik kiadását érte meg. Fekete-fehér rajzai,
mai világunk színes kép és filmáradatában elsõre talán elavultnak tûnhet. A rajzok egyszerû, metszetszerûsége azonban
mégis pillanatok alatt érthetõvé teszi az
adott témát. Szinte minden bibliai helyszínrõl és témáról közöl, sokszor igen
részletes leírást és rajzot, közelhozva a
bibliaolvasóhoz az adott kort és körülményeket. Bátran ajánljuk e könyvet minden kezdõ és haladó bibliatanulmányozónak.

Élõ Gyülekezetek

Közhasznúsági
jelentés
2002
A Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány – közhasznú szervezet – jelentése
2002. évi tevékenységérõl.
Az alapítvány 1991 októberében lett a
Heves Megyei Bíróságon az A-112. sorszám alatt bejegyezve. 1998 januárjától alakult át közhasznú szervezetté.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
zenei és irodalmi kiadványai által egyrészt
az otthon és a család nélkül felnövekedõ
gyermekek, kallódó fiatalok segítése, lelki
felkarolása. Másrészt az országban és a határokon túl élõ magyarság számára a nyelvi
és lelki közösség ápolásának segítése, a keresztyén kultúra terjesztésének közhasznú
tevékenysége bel- és külföldön egyaránt.
A 2002. évi közhasznú tevékenységrõl az
éves beszámoló alapján az alábbiakban
adunk tájékoztatást:
Az alapítvány a 2002. évben a rendelkezésre álló anyagi lehetõségeinek megfelelõen teljesítette az alapító okiratban meghatározott célkitûzéseket. Ennek értelmében
az elõállított hanghordozók egy részét adományozta gyermekcsoportoknak, hitoktatóknak, külföldi magyar nyelvterületen élõ
vallási iratmisszióknak és keresztyén közösségeknek (Románia, Kárpátalja stb.). Támogatta az Élõ Gyülekezet c. folyóirat megjelenését. A Dömösi Biblia Centrumban
rendezett zenei táborban oktatói munkája
mellett zenei anyaggal segítette a tanulást.
Az Evangéliumi Börtönmisszió kapcsán
zenei csoportos elõadásokat tartott a Váci
és az Egri B.V. intézetekben, valamint a Basaharci Öregek Otthonában. Az adományok és az 1% -ból fakadó bevételeket az
alapítvány az okiratban megjelölt közhasznú célok megvalósítására fordította.
Az alapítvány a 2003. évben is maradéktalanul eleget tesz az okiratban vállalt kötelezettségeinek.
Kérjük, hogy hordozzák alapítványunkat és az abban tevékenykedõket imáikban,
hogy munkánk Isten dicsõségére és sokak
javára szolgáljon.

Eger, 2003. május 20.

Kéthavonta megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
Soproni János
Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány
a kuratórium elnöke
(3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán és Lemperger Róbert
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint
mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be:
Budapest Bank Rt. 10103513-06216129-00000005 Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, melyet
kérésre küldünk. A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki, mely ebben a hónapban: 1300 pld.
Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a postaköltség miatt összesítve kérjük,
vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

