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„Mindeddig megsegített minket az Úr.”
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ebben az évben a péceli székház volt
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hoL TALÁLoK „jó” GYÜLEKEZETET?

Egyre többször hallom, hogy kegyes
emberek nincsenek megelégedve gyülekezeteikkel, és az elégedetlenségtől hajtva, „jó” gyülekezetet keresve járják környezetük elérhető közösségeit, feltéve,
hogy erre lehetőségük van. Ez a jelenség
késztet minket annak megfontolására,
hogy milyen is a „jó” gyülekezet? A feltett kérdésre sokféle, „túlságosan emberi” választ hallhatunk és olvashatunk,
pl. ilyeneket: egy gyülekezet akkor jó, ha
„jó fejek” annak tagjai, ha ott „jól érzi”
magát az ember, ha fiatalos a közösség,
ha kielégíti a posztmodern ember igényeit, ha gazdagok és szegények, ill.
értelmiségiek és munkások egészséges
arányban vannak jelen, ha célja a földön
felépíteni Isten Országát, ha jó a kommunikáció az odajárók közt, ha befogadó s
nem kirekesztő, ha „pörögnek” a réteg-

alkalmak, ha szociálisan érzékeny, ha
ökumenikus, ha karizmatikus, ha nem
hosszú az igehirdetés, ha kiscsoportokba
van osztva, ha „korszerű” a zene, ha nem
tan- és dogma-központú, hanem hangsúlyt helyez az érzésekre stb.
Megítélésem szerint a fő kérdés inkább az, hogy Isten szerint milyen a jó
gyülekezet. Meggyőződésem, hogy a
feltett kérdésre az egyetlen(!) megbízható választ tőle kapjuk a Szentírásban.
Az általa létrehozott és formált gyülekezetek – bizonyára – „jó” gyülekezetek. Ezért is foglalkozunk ebben az
évben néhány Bibliából ismert gyülekezettel. Így keressük az Isten egyházainak ma is időszerű és korszerű ismérveit. Mostani számunk cikkeiben
újra szemügyre veszünk egy „jó” gyülekezetet, nevezetesen a thesszalonikai

keresztyén egyházat. Elgondolkodhatunk létrejöttének körülményeiről, szentségre törekvéséről, gyülekezeti fegyelméről, a tagok közt lévő szeretetről,
evangelizációs szolgálatukról, Jézus várásukról stb.
Urunk bizonyára ma is úgy munkálkodik, hogy mindezek napjaink gyülekezeteiben is kibontakozhassanak,
ugyanúgy, mint Thesszalonikában. Aki
„jó” gyülekezetet keres, azt kutassa,
hogy egy gyülekezet megfelel-e ezen
kritériumoknak! Aki pedig tagja valamely gyülekezetnek, azt keresse, hogy
mivel járulhat hozzá, hogy gyülekezetében ezek a motívumok megerősödjenek!
Áldott olvasást és elmélyülést kívánok
Olvasóinknak!
Sipos Ete Zoltán / Szeged

„a thesszalonikai
gyülekezet annak
köszönhette
létrejöttét, hogy
ott az Isten Lelke
által ihletett
evangélium
erőteljes szavakkal szólalhatott meg,
amiket a tőle való bizonyossággal
felvértezett, szeretetteljes és szent életű
apostolok hirdettek”

Az apostol az 1Thessz 1,5-ben négy
kifejezést használ az evangélium átadásával kapcsolatban:
– Az evangéliumot szóbeli formában
– szavakkal – tolmácsolták. Olykor hallunk arról, hogy kortársaink kiábrándultak a szavakból, ezért képeket kell használnunk. Nos, a kimondott szavak és
belőlük épülő mondatok ma is fontosak,
s különösen, ha a szavak és mondatok
nem a mieink, hanem az Úr szavai és
mondatai, az ő üzenete! Fogalmazzuk
meg mi is szóbeli formában az élő Isten
értelmes, logikus örömüzenetét!
– Az evangélium erővel jutott el hozzájuk. Isten ereje járta át a szavakat,
s azok által Isten dolgozott hitetlen és
sötét szívükben, hogy értsék az evangéliumot és higgyenek Jézusban.
– Az evangélium „teljes bizonyossággal” jött közéjük. Ez azt jelenti, hogy
Pál és munkatársai mély szívbeli
meggyőződéssel, abszolút igazságként
hirdették az örömhírt. Úgy, mint akik
meg vannak győződve arról, hogy
Jézus evangéliuma igazság, és aki
abban hisz, az üdvözül, aki pedig nem
hisz, az elkárhozik.

– Az evangélium a „Szentlélekkel jött”
a thesszalonikaiakhoz. Ezzel – mintegy összefoglalva az előzőket – arra
utal, hogy a Szentlélek adta szájukba
az evangélium szavait, ő adta azok
erejét, és tőle származott az a belső bizonyosság is, amivel az apostol és
munkatársai rendelkeztek.
A mély, belső meggyőződés őszinte szeretettel (vö. 1Thessz 2, 6-8) és példaadó
szent élettel (vö. 1Thessz2, 10) párosult az
apostolban és munkatársaiban. Szeretettel
hirdették a Krisztus evangéliumát hallgatóiknak, és rendezett, feddhetetlen életet
éltek köztük. Az Úr ma is ilyen emberek
által kívánja hirdettetni örömüzenetét.
Ezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a thesszalonikai gyülekezet
annak köszönhette létrejöttét, hogy ott az
Isten Lelke által ihletett evangélium
erőteljes szavakkal szólalhatott meg,
amiket a tőle való bizonyossággal felvértezett, szeretetteljes és szent életű
apostolok hirdettek. Az evangélium hallgatói – zsidó és nem zsidó emberek egyaránt – szert tettek Jézus felől való igaz
ismeretre, amiben hihettek és rábízhatták
életüket Megváltó Urukra, Jézusra.

A hELYI GYÜLEKEZET:
ISTEn ALKoTÁSA

A thesszalonikai keresztyén egyház
létrejöttével kapcsolatban érdemes felfigyelnünk az alábbi három tényre:

ISTEn örömÜZEnETÉT hALLoTTÁK
A thesszalonikai gyülekezet nem az
apostolok szakszerű szervezői munkájának és menedzsmentben való jártasságának köszönhette létét. Nem arról volt
szó, hogy ügyesen kihasználták az emberek lelki-szellemi szükségleteit, szakszerűen manipulálták őket, érdekfeszítő
és szórakoztató programokat szerveztek
számukra. Ezek helyett: hirdették az
evangéliumot: „A mi evangéliumunk …
eljutott hozzátok” (1Thessz 1,5)
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Ma is minden „jó” gyülekezet a Szentléleknek, ill. a hamisítatlan, tiszta evangéliumnak köszönheti létét. Valódi értelemben csakis ott beszélhetünk „jó”
gyülekezetről, ahol a Szentlélektől adott
evangélium, az Ige – abban mélyen hívő,
szeretetteljes, szent életű emberek által –
világosan megszólal. Azok a gyülekezetek, amiket jó szándékú emberek igyekeznek emberi erőlködéssel, szervezési
módszerekkel „összeszervezni”, mégis
hamis gyülekezetek, és olyanok, mint
a délibáb, ami egy idő után semmivé
foszlik. Legyen legfőbb gondunk, hogy
gyülekezeti alkalmainkon tisztán szólaljon meg Jézus evangéliuma, olyan emberektől, akik ugyancsak a Szentlélek
által biztosak az evangélium igazságában, szeretik hallgatóságukat és szent
életet élnek! Ezzel a meghirdetett Igével
kezdődött el a thesszalonikai keresztyén
egyház élete, és azóta is minden helyi
keresztyén gyülekezet ekképpen indult,
ezért minden okunk megvan annak
feltételezésére, hogy ez a jövőben is így
marad.

ISTEn örömÜZEnETÉT BEFoGAdTÁK
Alá kell húznunk azt is, hogy a theszszalonikai zsidó, ill. pogány emberek
nem csupán hallották az evangélium igéit
– hanem személyesen be is fogadták azt
(1Thessz1,6), vagyis hittek abban, hitelt
adtak annak. Hittek Jézus Krisztusban,
valamint az apostol és munkatársai
hitének és tiszta életének követői lettek.
Hiszen az apostolok tanítását hittel befogadva, ill. életpéldájukat követve voltaképpen az Úr Jézus tanítását-hittanát
fogadták be és életpéldáját kezdték
követni. Ebből látszik, hogy az örömhír
befogadása nem csak annyit jelentett,
hogy intellektuálisan egyetértettek azzal,
hanem az evangélium megváltoztatta
gyakorlati életüket is. Az evangéliumot
befogadva mi is Jézus apostolainak, sőt
az ő követői leszünk.
Mindez nem történt zökkenőmentesen, mert azt olvassuk, hogy az ottani
emberek „sokféle szorongattatás” közepette hitték el Krisztus evangéliumát!
Az Apostolok Cselekedetei 17,1-10-ből
megtudjuk, hogy a zsidók, irigységtől
hajtva, lázadást szítottak Pálék, ill. a
rájuk hallgatók ellen. Ezért az apostolt és
munkatársát az éj leple alatt kellett kimenekíteni a városból. A sokféle zaklatás el-
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lenére mégis sokan voltak, akik hittek az
evangéliumban. Az evangélium befogadásának napjainkban is ez a módja,
amit ma sem lehet „sokféle zaklattatás”
nélkül befogadni. Az emberi lélekben,
vagy az ember külső környezetében
mindig vannak, akiknek nagyon nem tetszik ez a dolog, és megnehezítik az
evangélium befogadását, de amint láthatjuk: nem akadályozhatják meg az Úr
munkáját!
Ugyanakkor azt is megjegyzi az apostol, hogy a thesszalonikaiak „a Szentlélek örömével” fogadták be az örömüze-

Lukátsi Vilma
Felragyog

Vannak olyan gyönyörű szavak,
mint amilyen az, hogy „felragyog”,
… ha sokáig tart az éjszaka,
várjuk-várjuk a pitymallatot.
Mozdulni sem merünk vaksötétben.
Olyankor nincs meghitt környezet,
veszedelmet sejtünk valahol,
ami elől kitérni nem lehet.
„Elemlámpa-hit” a sötétségben,
hiába is meresztjük a szemünk,
míg a szívünk mélyén meg nem szólal
bátorító hangon Istenünk.
Az ő szavától rés nyílik az égen,
a lefüggönyözött ablakon is át
felragyog napkeleten a hajnal:
megsemmisíti az éjszakát,
azt is, ami a lelkünkben támad,
hitetlenségünk falai között,
mert akinek felragyog a Krisztus,
az örök napfényre költözött!

netet. A Szentlélek örömmel ajándékozta
meg mindazokat, akik sokféle zaklatás
közt, az örömhírt hittel befogadták
szívükbe. Ezt az igazi örömöt ma is
megkapják mindazok, akik bár sokféle
zaklatás közt, de hittel befogadják az
örömüzenetet.
Fontos megjegyzés továbbá, hogy
a thesszalonikaiak az evangélium befogadásakor elfordultak a bálványoktól
(1Thessz 1, 9). A ókori görög világban az
emberek túlnyomó többsége bálványisteneknek hódolt, körülöttük forgott az
életük, ezek haragját igyekeztek elhárítani, jóindulatát biztosítani, és ezekkel
kerestek misztikus kapcsolatot. Azonban
Pál világossá tette, hogy ezek hamis és
halott istenek. Ezektől hívta őket az élő
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és igaz Istenhez. Akik az evangéliumot
befogadták, azok elfordultak a holt és
hamis bálványoktól és az élő és igaz
Isten szolgái lettek, aki a továbbiakban
elfoglalta szívükben és életükben a fő
helyet. Az evangélium befogadói ma is
elfordulnak régi-új bálványaiktól (pl. én,
élvezet, anyagiak), amiktől semmit nem
kaptak, csak ürességet és értelmetlenséget, és a továbbiakban Jézust követik,
más szóval: az élő és igaz Istennek szolgálnak, aki valódi és örök kincsekkel
gazdagítja meg szívüket, életüket.
Végül Pál azt írja a thesszalonikabelieknek, hogy így befogadva az evangéliumot és követve azt „… példaképekké lettetek Makedóniában és Akhájában
minden hívő előtt” (1Thessz 1,7). Azok
számítanak ma is példaértékű keresztyéneknek és közösségeknek, akik – a
thesszalonikaiakhoz hasonlóan – Jézus
evangéliumát sokféle zaklatás közt is befogadták, s tanítását, valamint életpéldáját – az apostoli keresztyénség vonalába kapcsolódva – igyekeznek hűen
követni!

ISTEn VÁLASZToTTAI VoLTAK
Sajnálatos tény, hogy egyes keresztyén
testvérek kisebb-nagyobb mértékben idegenkednek az isteni kegyelmi kiválasztás
bibliai igazságától. Ugyanakkor tény,
hogy Pál apostol és a bibliai keresztyének
egyáltalán nem így gondoltak erre az isteni tettre. Pál egyenesen emlékeztette
a thesszalonikai hívőket arra, hogy ők
Isten választottai: „Tudván, Istentől szeretett testvéreink, hogy ti ki vagytok
választva…” (1Thessz 1,4) Az apostol
arra utal ezzel, hogy mindazok mögött,
ami a thesszalonikai keresztyénekkel
történt, ott állt ez a mélységes mély és
szent titok. Mivel az apostol jártas volt az
Ószövetségben, tudta az 5Móz 7,7-8-ből,
hogy Isten nem azért választotta ki magának népét, mert méltók voltak rá, mert rászolgáltak, hanem mert szerette őket. Ezt
bátran alkalmazta a thesszalonikai hívőkre
– Isten egyházára –, ezért írta nekik, hogy
ők Isten szeretett választottai. Honnan
tudta ezt ilyen biztosan? Onnan, hogy a
levele címzettjei hallották az evangéliumot, hittek is abban, és annak megfelelően igyekeztek élni egyéni és közösségi
életüket. Ez biztos jele volt annak, hogy
Isten választottai és az igazi Egyház tagjai
közé tartoznak. Ma is jó gyülekezet az,
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amelyiknek tagjai, miközben hisznek
Jézusban, mint megváltó Urukban, s
igyekeznek követni őt, aközben biztosak
abban, hogy mindez csakis azért lehetséges, mert Isten örökkévaló szeretetből
magának választotta ki őket! Nem az ő
döntésükön, hanem az Isten felőlük való
irgalmas döntésén nyugszik üdvösségük.
Tudják, hogy csakis ezért váltotta meg
őket Jézus, ezért nyertek az ő vére árán

bűnbocsánatot. Csak ezért tulajdonította
nekik Jézus igazságát, s ezért szülte őket
újjá az evangélium Igéjével. Csak ezért
munkálkodik hitben való épülésükön és
megszentelődésükön. Ez az oka, hogy
örök közösségébe fogadta őket, és mint
fiai és lányai ott legyenek dicsőséges
országában. Jó gyülekezet van ott, ahol
ilyen, a kiválasztottságukban és annak
alapján örök megváltottságukban hívő és

ennek megfelelően élő kegyesek vannak
együtt!
Nos, egy „jó” gyülekezetet meghatároz az a tény, hogy hogyan jött létre. Ma
is „jó” gyülekezet az, ami úgy jött létre,
hogy tagjai a tiszta evangéliumot hallották, azt hittel befogadták, és Jézus követőiként igyekeznek élni hétköznapi és
közösségi életüket.
Sipos Ete Zoltán / Szeged

„Timótheus
jó hírekkel
szolgált a
thesszalonikaiak
felől, ami arra
serkentette Pált,
hogy levelet
írjon az ott élő hívőknek.”

ladt át a birodalom keleti és nyugati
területeit összekötő kereskedelmi és
hadi út. Emellett kiváló tengerparti
fekvése volt, ami kedvezett a tengeri és
szárazföldi kereskedelemnek. Ily módon
vegyes összetételű lakossága (éltek itt
görögök, rómaiak, barbárok, sőt zsidók
is) jelentős gazdagságra tett szert.
Itt született Demetrius római prokonzul, aki katonaként több alkalommal is
megvédte a várost a szláv hódítóktól.
A kereszténygyűlölő Maximianus császár kivégeztette, ám a tiszteletére emeltették később a Szent Dimitriosz templomot.
A Római Birodalom kettéválásakor
a Bizánci Birodalom része lett. A 7. században szlávok telepedtek itt meg. A városban születtek a bizánci hittérítő testvérek, Cirill és Metód. Kr. u. 904-ben az
arabok hódították meg Thesszalonikát,
és a lakosságot megtizedelték. A 12. század elején a város virágzásnak indult, ám
a Bizánci Birodalom hanyatlása után
a normann hordák lerohanták, és szinte
a földdel tették egyenlővé. Később a
falakat újjáépítették, ám a várost 1204ben a keresztesek foglalták el, és ezzel
két évtizedre az egyik keresztes hercegség fővárosa lett. A terület egyik legnagyobb tudományos központja, számos
ókori tudós tevékenykedett itt.
A 14. században törökök foglalták el,
majd újra bizánci fennhatóság alá került, később pedig a Velencei Köztársaság része lett. 1430-ban a város
megint csak a töröké lett. Ekkoriban a
lakosság összetétele jelentősen megváltozott: a görögök mellé törökök, szlávok, albánok érkeztek. Talán azért is

történt, hogy Szaloniki a Balkán legfontosabb kereskedelmi központjává
vált. A török uralom alól a város csak az
első balkáni háborút követően, 1912ben szabadult fel. 1941-től a Harmadik
Birodalom fennhatósága alá került (ekkor a zsidóságot szinte teljesen kiirtották), ám a háború lezárását követően
kivívta függetlenségét.
Ahogyan a lakosság összetétele vegyes volt, úgy vallási tekintetben is
meglehetősen nagy tarkaság mutatkozott. Már az 1. században népes zsidó
közösség élt itt, akik hamarosan zsinagógát is építettek. Amikor az Ibériaifélszigetről elűzték a szefárdokat, nagyon sok zsidó települt be, így számuk
tovább nőtt.
Krisztus evangéliuma Pál apostol
révén jutott el, aki a második missziói
útja során Filippiből érkezett a városba.
Kíséretében állítólag ott volt Szilász és
az ifjú Timótheus is. Pál szokása szerint
először a zsidók zsinagógájába ment, el
és ott tanított – három szombaton át
érvelt az Ószövetségből amellett, hogy
Jézus a megígért Messiás. Némelyek
csatlakoztak hozzájuk, így Jáson házába
mentek át, és az apostol ott is beszélt
nekik arról, hogy Krisztusnak szükséges
volt szenvedni és feltámadni a halálból.
Hosszasan elidőzött a városban, hiszen
arról olvasunk a Bibliában, hogy a filippibeliek több alkalommal is szeretetadományt küldtek neki Thesszalonikába
(ld. Fil 4,16).
Az önzetlen támogatás nem volt hiábavaló, mert az apostol így több időt fordíthatott a misszióra, s ennek köszönhetően Thesszalonikában rövid idő alatt

A ThESSZALonIKAI GYÜLEKEZET
TörTÉnETE

„Szaloniki, egy város, amely tele van
optimizmussal, hedonizmussal és egy
csipetnyi káosszal. Görögország folyamatosan nyüzsgő második legnagyobb
városa emlékművekkel és múzeumokkal
várja a történelem szerelmeseit, remek
sétautakkal, minőségi ételekkel és jó piaci hangulattal kápráztatja el az utazókat” – olvasható az egyik utazási iroda
leírásában. Kérdés, hogy a hívő ember
számára is egy ilyen reklám teszi érdekessé Szalonikit, vagy valami egészen
más jut eszébe nevének hallatán.
A várost többször említi az Újszövetség, sőt lakóinak Pál apostol két levelet
írt, amik fennmaradtak és részét képezik a Szentírásnak. Mert hogy valójában
Thesszalonikáról van itt szó.
Ezt a szép macedóniai várost, ami az
Égei-tenger partján, a Thermei-öböl
északi csúcsánál terül el, Kasszandrosz,
a hódító Nagy Sándor hadvezére és sógora alapította Kr. e. 315-ben. A felesége
tiszteletére nevezte el Thesszalonikának.
Macedónia meghódítása után a rómaiak
a provincia második kerületének fővárosává tették. Ezt követően mind lélekszámát tekintve, mind gazdasági és
politikai helyzetét illetően rohamos fejlődésnek indult. Mindezt elsősorban
kedvező fekvésének köszönhette: itt ha-
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eleven keresztyén gyülekezet jött létre.
Tagjai eleinte a zsidók köréből kerültek
ki, ám később a görögök lettek többségben (vö. ApCsel 17,4; 1Thessz 1,9-2,14).
A zsinagógába járó zsidók emiatt hamis
politikai vádakkal illették őket. Fő vádpontjuk az volt, hogy Pálék „a császár
parancsai ellen cselekszenek, mivel mást
tartanak királynak: Jézust” (ApCsel 17,7).
Hasonló helyzetbe került a városi elöljárók előtt, mint Jézus, amikor bevádolták
Pilátusnál (ld. Jn 19,12). Ebben a politikailag rendkívül érzékeny szituációban,
a zavargások keltette fokozott veszélyre
való tekintettel, Pál és munkatársai távoztak a városból. Elhagyták Thesszalonikát
és Béreába mentek. A thesszalonikai
bajkeverők hamarosan itt is megjelentek,
és ugyanúgy, mint korábban, fellázították
a lakosságot ellenük. Pál Szilászt és
Timótheust Béreában hagyta, és továbbment Athénba.
A két munkatársa később egy látogatás erejéig visszatért Thesszalonikába,
a gyülekezet bátorítására (ld. 1Thessz
3,1-2), sőt Szilász egy ideig Macedóniában maradt. Pál pedig Korinthusba ment,
ahol ismét találkoztak (ApCsel 18,1.5).
Arról megoszlanak a vélemények, hogy
a harmadik missziói útja során Pál felkereste volna őket, Lukács minden esetre
utal erre (ApCsel 20,1-4).
Timótheus jó hírekkel szolgált a
thesszalonikaiak felől, ami arra serkentette Pált, hogy levelet írjon az ott élő

hívőknek. A levél hangneme igen szívélyes, az apostol kifejezte elégedettségét a gyülekezet fejlődésével kapcsolatban. Megdicsérte őket hitük és
elkötelezettségük miatt, és bátorította
őket, hogy erősen álljanak az üldöztetésben is. Beszámolt arról, hogy mennyire
aggódott értük, de a hallottak örömmel
töltötték el. Ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy a macedónokat a bibliai
erkölcsi normák megtartására intse,
különösen a testvéri kapcsolatok területén, kiemelte a lelki ajándékok és vezetők megbecsülését, valamint a munka
fontosságát.
Pál a thesszalonikai szolgálata idején
sokat tanított az Úr visszajöveteléről. Ez
biztosan összefüggésben állt azzal az
üldöztetéssel, aminek légkörében a közösség formálódott. Isten jövőre vonatko zó tervének ismerete ugyanis
a legviharosabb körülmények, nyomások és szorongattatások közepette is
szilárd reménységgel és éberséggel
ruházza fel a hívőket. Ezek a levelek
később is rendkívül fontosak lettek az
utolsó idők profetikus történéseinek
megértéséhez.
A második thesszalonikai levél valószínűleg röviddel az első után keletkezett. Szerkezetében és szóhasználatában nagyon hasonlít az elsőhöz.
A leírtakból kiderül, hogy az üldöztetés
és szorongattatás nem ért véget az ottani
egyház számára, sőt, a levél hangne-

méből ítélve fokozódott is . A helyzetüket olyan tanítók megjelenése súlyosbította, akik azzal a hamis üzenettel álltak elő, hogy az „Úr napja” elérkezett.
Éppen ezért Pál kitért az Antikrisztusról
szóló dánieli kinyilatkoztatásra, és összefoglalta a végidők legfontosabb eseményeit. Azért is, hogy a jövőben semmiféle tanítás vagy lelki befolyás el ne
téríthesse őket.
Mivel vélhetően némelyek úgy gondolták, nem szükséges dolgozniuk, ezért
ezt, az első levelében is említett problémát Pál ezúttal még nagyobb hangsúllyal kezeli: „Ne fáradjatok bele a jó
cselekvésébe!” (2Thessz 3,14). A munkához való viszonyulásban saját példáját
szabja a hívők elé: bár joga lett volna
a thesszalonikai hívők ellátásában részesülni, mégis kemény munkával tartotta fenn magát a szolgálat végzése mellett. Végül imatámogatást kért tőlük,
hogy az evangéliumot Korinthusban is
eredményesen hirdesse.
Thesszalonika gazdag áldások színhelye volt az első keresztyéneknek. Az
ott élő hívők élete, de különösképpen is
Pál apostol szavai legyenek biztatásul
napjaink gyülekezetei, a most munkálkodó hitvallók számára!
*

tobzódó életükben megtapasztalhatták
azt a személyválogató, számító, vagy
kizsigerelő, de a legjobb esetben is csak
ideig-óráig tartó, ingadozó, fellángolásszerű, önzéssel teli érzületet, amit a világ
gyakran szeretetnek hív. Az Úr Jézus
megismerése nyomán, hitre jutásukkor
élték át azt, mit jelent Isten szeretete. Mit
jelent az önfeláldozó, türelmes, nem személyválogató, igazsághoz ragaszkodó,
soha el nem múló isteni szeretet. Ehhez
foghatót addig nem ismertek, és ez a
kiválasztó szeretet ellenállhatatlan módon kapcsolta őket az Úrhoz. Azért ne-

vezi őket Pál apostol „Istentől szeretett
testvéreink”-nek (1Thessz 1,4), mert
kiváltságos helyzetüknek ez az igazán
pontos meghatározása. Itt arról a gyülekezeti magról van szó, akik élő kapcsolatban voltak megváltó Krisztusukkal. Az ő lelkületük, szeretetközösségük
volt csodálatos hatással a gyülekezet
egészére, amiben bizonyára megtalálhatóak voltak a kereső, vagy érdeklődő
személyek is. Csendes munkálkodásuk,
a kívülállók számára adott példaértékű
életvitelük roppant hitelessé tette azt,
amit hirdettek.

Irodalom: Bartha Tibor szerk.: Bibliai
lexikon. Bp., 1995.; Morton, H.W.: Pál
apostol nyomában. Bp., 1986.

A hELYI GYÜLEKEZET:
SZErETETKöZöSSÉG

„Nem
kényszerűségből,
fogukat csikorgatva igyekeztek
Istennek tetsző
életet élni, hanem a Krisztus
áldozata miatti hála indította őket
az engedelmességre és a Mesterüknek
tetsző életre.”

A GYÜLEKEZET SZErETETÉnEK ForrÁSA
A thesszalonikaiak a korábbi bálványimádó, istentelen, evilági örömökben

Margit István / Pécel
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Szembetűnő, hogy Pál e gyülekezethez szóló leveleiben több mint 10 alkalommal ír arról a szeretetről, amelyet
Isten tanúsít felénk, vagy ebből fakadóan
az ember ad tovább: rendszerint dicsérő,
az Urat magasztaló összefüggésben (Ld.
pl. 1Thessz 1,3-4; 2,8; 3,6; 5,8 és 13;
2Thessz 1,3; 2,13 és 16; 3,5). Nem véletlen ez. Észrevehető, hogy az Úr képére
formálódó gyülekezetet áthatja az ő szeretete. Nem is lehet ez másként, hiszen
maga Isten is szeretet, azaz Szentháromságának lényét a szeretet hatja át, ezért
van megírva, hogy „aki nem szeret, nem
ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet” (1Jn 4,8). Ennek a szeretetnek
tehát az Úr gyermekeiben is ott kell
lennie, méghozzá önzetlen, észrevehető,
kimutatott és mások által is felismerhető
módon (Ld. Jn 13,34-35; 15,1kk; 1Jn
4,7kk)! Ez egyáltalán nem könnyű, sőt,
emberileg lehetetlen. A mi szívünk önerejéből mindenre hajlik, csak a szeretetre nem. Ha nem győz meg az Úr az
igazságáról, és nem ad a Lélek új szívet
az újjászületésünkkor, képtelenek vagyunk bárkit is szeretni. De a theszszalonikaikra kiáradt Isten Szentlelke
(1Thessz 4,8), és ez nem egy misztikus,
mesterségesen előidézett megtapasztalás
volt számukra, hanem ez az ige Krisztusának befogadását, a tiszta tanításban
való megerősödés folyamatát és az Úr
lénye előtt való egyre mélyebb, engedelmesebb hódolatot eredményezte. Ugyanez a csodálatos isteni beavatkozás történik ma is minden hívővel, aki a
Szentlélek által térdet hajt Isten dicsőséges evangéliuma előtt, és megnyeri
a legfőbb jót, Jézus Krisztust.
A GYÜLEKEZET SZErETETÉnEK
GYArApodÁSA

Pál arra buzdította a gyülekezetet,
hogy a szeretetük gyarapodjon „egymás
iránt és mindenki iránt” (1Thessz 3,12).
Eszerint a gyülekezetben tapasztalható
szeretet nem adottság, hanem az Úrral
való dinamikus kapcsolat következménye. Mondhatnánk úgy is, hogy a
hívők Istennel való közösségének
gyümölcse. Sajnos a bűn miatt ez a szeretet emberi oldalról tud veszíteni az intenzitásából (Jel 2,4), folyamatos tisztulásra, megújulásra szorul. És ez a harc
állandó, ami egészen a halálunkig tart.
Erősödnie kell tehát a szeretetünknek

Biblia és Gyülekezet

egymás és mindenki iránt. A gyülekezet
szeretetének mindkét célcsoport felé
egyaránt meg kellett mutatkoznia, az
apostol a nagy parancsolathoz következetesen ragaszkodva kapcsolta össze a
„kívül és belül” élőket, mert az Úr Jézus
sem tett különbséget, ő általános értelemben, minden emberre vonatkoztatva
parancsolta a felebarát szeretetét (Mk
12,31). Jól megfigyelhető, hogy ezt a

Füle Lajos
Aki Krisztusban szeret

A szeretet… az erőfeszítés is,
hisz néha sziklát emel, ki szeret:
viselni társat, testvért, gyereket
emberfeletti vállalkozás…. Mégis,
ki KRISZTUSÉ és KRISZTUSBAN szeret,
erős: kimozdít sziklát, hegyeket!

lelkületet, magatartást a gyülekezetben
nem emberi eszközök biztosították. Ha
egy gyülekezetben a testvérek szerető
szívűek, az mindig Isten Lelkének a
munkája, Isten Lelke pedig az ige által
cselekszik. Észre kell vennünk, hogy az
apostol összekapcsolja a hitet és a szeretetet, mert egyik sincs a másik nélkül,
ha az ige által a Szentlélek hitet ébreszt
bennünk, akkor ott Isten szeretetének is
meg kell nyilvánulnia (1Thessz 3,6). Ez
a gyülekezetet jellemző szeretet nem egy
„csinált rajongás”, felhevült érzület volt,
hanem mindenekelőtt egy csendes munkálkodást, türelmes szolgálatot eredményező valóság, amely misszionálóvá, befogadóvá, menedéket, vigasztalást, lelki
épülést biztosítóvá tette a gyülekezet
közösségét. Ahogy Pál objektív diagnózisa jellemzi: „titeket is az Isten tanított
az egymás iránti szeretetre” (1Thessz
4,9). Ez a gondolkodásban, viselkedésben, beszédben, életvitelben tetten érhető
magatartás nem mosta össze a tisztát a
tisztátalannal, az igazat a hamissal, nem
bomlottak fel a gyülekezet határvonalai
szent és szentségtelen vonatkozásában.
A GYÜLEKEZET SZErETETÉnEK
GYÜmöLcSEI

Az Úr iránti szeretet volt a motiváló
erő a szentségre való törekvésükben is.
Nem kényszerűségből, fogukat csikorgatva igyekeztek Istennek tetsző életet
élni, hanem a Krisztus áldozata miatti
hála indította őket az engedelmességre és
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a Mesterüknek tetsző életre. Ez a felszabadult Krisztus-követés nem csak
Pál számára volt feltűnő, hanem bizonyára munkatársainak is, mert az apostol
szinte mindig többes számban fogalmazva ad hálát Isten e bennük észlelhető
munkájáért. Az apostol evidenciaként
utal arra, hogy a gyülekezet áldásai,
benne a tagok gyümölcsöző élete, tiszta
tanítást befogadó, azt őrző, tanítható
lelkülete, másokat is vigasztalni tudó
készsége az Úr szeretettől áthatott
cselekedetének a hatása (Istentől szeretettek voltak). Bizony így volt képes
a gyülekezet „hitből eredő munkát”,
„szeretetből jövő fáradozást” véghezvinni (1Thessz 1,3). Az ilyen szolgálat,
gyülekezeti buzgólkodás valóban rendkívül hatékony, nincs benne erőlködés,
nem mesterségesen létrehívott, világi
eszközökkel felpörgetett kezdeményezés, hanem Lélekből fakad. Isten indítja,
ő ad bölcsességet, kitartást, és akik
végzik, a szolgálat örömét is élvezhetik.
Nem a sajátjukból adtak, hanem merítettek a kiapadhatatlan forrásból, eleven
közösségben voltak az Úrral, és az ő
fénye ragyogott rajtuk keresztül.
Ahol nem ez a szolgálat háttere, indítóoka, ahol Krisztus szeretetét meg nem
tapasztalt embereket „állítanak munkába” (sajnos gyakran lelki, tanítói szolgálatba!), ahol vakok vezetnek világtalanokat, ott nem csodálkozhatunk azon,
ha a munka nemhogy örömöt, épülést,
hanem inkább konfliktusokat, viszályokat és a gyülekezet kárát, feldúlását,
esetleg még az evangélium ügyének
lejáratását is okozza. Szomorú, ha a
szolgálatot végző nem ismeri a Megbízóját, nincs vele hit által kapcsolata,
nem érti a Mester tervét és mindenek
dicsőséges végcélját. Minden szolgálat
alapvető feltétele lenne az, hogy mielőtt
valaki belekezd, legyen rá elhívása, de
legalábbis az Úrtól elkért döntése, nem
utolsó sorban pedig a gyülekezet közössége (illetékesei) általi felhatalmazása. Ha pedig nem szeretetből fakad
a munkálkodás, ha a szolgálattevőt nem
a Krisztus iránti hála motiválja, szívét
nem szorongatja a Megváltója utáni epekedés, akkor gyorsan belefárad, kiég a
„gyülekezeti munkatárs”, vagy ha valahogyan viszi is a feladatot, abban rendszerint nem sok köszönet van, haszontalan béres munkává aljasul az eredetileg
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dicsőségesnek, mindeneket építőnek
szánt szolgálat.
Ez a Krisztustól tanult szeretet indította
őket komoly és odaszánt missziói munkára, ezért írta Pál: „tőletek terjedt tovább
az Úr beszéde” (1Thessz 1,8), mert tudták
mit jelent az evangélium hirdetésének
felelőssége. Megtérésük, új életük példa
volt Akhájában, Macedóniában, amelyek
nagy területek voltak földrajzilag is. De
szeretetük garantálta befogadó készségüket is – minden bizonnyal nem csak
Pálék iránt. Isten az általa egybehívott
gyülekezeten keresztül gondoskodik, vigasztal, bátorít, táplál. Az egyház e földi
rendeltetése nem tud megvalósulni ott,
ahol nem Isten szeretete lakik a gyülekezeti tagok szívében. Számos hívő jellemvonás, mint például az irgalmasság,
a megbocsátás, alázat, önzetlenség, hűség

– Istennek e megszelídítő, békességet
adó, szövetségébe emelő szeretetéből táplálkozik. Milyenek ma a gyülekezeteink
e szempontból? A mai emberek is sebzett
szívűek, akik közül sokan vágynak erre a
felfordult, szennyben fulladozó világban.
A bűn a felismerhetetlenségig szétrombolta istenképűségünket, ezáltal szerető
szívünk sincs – jóllehet vágyunk a szeretetre. A világban divatos fogalmak:
empátia, tolerancia, kedvesség, befogadókészség önmagában, Krisztus személyétől, igazságától elszakítva csak üres
frázisok. Senkit sem vigasztalnak meg,
képtelenek az isteni szeretet pótlására.
Azokban a gyülekezetekben azonban,
ahol a tiszta ige hirdetése által, a neki
engedelmeskedő embereken keresztül
a Szabadító van a középpontban – valósággal meglelhetik az Édenben elveszített

Krisztust, Isten legfőbb és végső ajándékát.
A thesszalonikai gyülekezetben megélt
isteni szeretet ma is példaértékűen hívja
fel a figyelmünket azokra az elevenünkbe
vágó kérdésekre, aminek végiggondolása
sorskérdés számunkra: Jellemzi-e a szavainkat, viselkedésünket, életvitelünket,
a gyülekezetünkben való forgolódásunkat
Isten szeretete – ott van e rajtunk ez az
ismertetőjel? Ha tényleg elhisszük, hogy
Jézus által mi is „Istentől szeretettek”
vagyunk, ennek milyen következményei
vannak az életünkben? Akik a gyülekezetünkbe jönnek, mit értenek és látnak
meg Krisztus szeretetéből? Adjon a mi
kegyelmében megújító Urunk a válaszainkhoz szorongatóan komoly, de biztatóan reménykeltő őszinteséget!
Hotorán Gábor / Érsekcsanád

„az apostolok
igehirdetése, a
tanúk bizonyságtétele nem hűvös
teológiai értekezés, nem valláserkölcsi fejtegetés, nem pszichológiai sztorik
felsorolása, hanem Isten beszédének
hatalommal történő hirdetése volt”

megbízva, őket Krisztus külön is kiképezte a mennybemenetele előtti napokban, „Istentől eleve választott bizonyságokként” (ApCsel 10,41) forgolódtak
a gyülekezetekben.
Jézus szavának engedelmeskedve tartományról tartományra, városról városra
haladva történt a misszió: „Lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az
egész Júdeában, Samáriában és a földnek mind végső határáig!” (ApCsel 1,8).

5. Az evangélizációt Thesszalonikában
rendkívüli erők kísérték, mivel Isten
Lelke jelen volt, és ő munkálkodott
(1Thessz 1,5).
6. Az Igét be kellett fogadni, mint ahogy
ez meg is történt: Jézus melletti döntés
született (1Thessz 1,6).
7. Igazi megtérések történtek, ezeknek
egyik bizonyítéka a bálványoktól való
elfordulás volt (1Thesz 1,9).
8. A Jézus iránti szeretet és Jézus várása
meghatározta életüket (1Thessz 1,10).
Pál apostol először a bűnből való szabadulásról beszélt. Elmondta, hogy Krisztus
engesztelő áldozata nélkül minden embernek magának kell számot adnia az ítélet
napján. De Jézus azért szenvedett, hogy ezt
levegye az emberekről. Az is elhangzott,
hogy ő nem maradt a halálban, hanem
feltámadt! Élő Jézusunk van! Harmadszor
ezt a Jézust azonosították az Ószövetségben megígért Messiással. Mivel ő a Messiás, ezért nem kell más Messiásra várni,
mert megérkezett. Ebben a Jézusban kell
hinnünk, ha a szabadulást meg akarjuk
nyerni. A hitre való felhívás is megjelent
ott a zsinagógában, különben nem jegyezte
volna fel Lukács, hogy némelyek azok
közül hívének (ApCsel 17,4), döntést hoztak, befogadták az Igét (1Thessz 1,6).

AZ EVAnGÉLIum hIrdETÉSE ÉS
A ThESSZALonIKAI GYÜLEKEZET

Az evangéliumhirdetés görög szava
a Kérügma. Ezt jelenti: hirdetni, átadni,
ismertté tenni, mindezt lelkesen, mint
egy fontos üzenetet, amit hírnök hoz, aki
megérkezik, és ezt kiáltja: győzelem! Ez
volt a gyülekezet szívverése. Elmondták
Isten nagy tetteit, amiket Jézus Krisztusban vitt véghez. Hirdették, hogy Jézus
a szabadító, aki legyőzte a Sátánt. Vége
a sötétség hatalmának, itt a világosság
korszaka! Isten pedig csodákkal kísérte
az evangélium hirdetését, betegek gyógyultak, ördögök lepleződtek le és távoztak (Mk 16,17-20).
Az evangélisták ezeket nem csak hirdették, hanem fel is jegyezték, hogy a
gyülekezet kézbe kapja a Bibliát, az
Újszövetség 27 könyvét. Isten tanúkat is
adott. A tanúk külön feladattal voltak

KÉrÜGmA ÉS A ThESSZALonIKABELIEK
Miként történt ez Thesszalonikában?
Erről az Apostolok Cselekedete 17. részében olvasunk. Pál apostol három szombaton át hirdette az evangéliumot a zsinagógában. Miért ott? Mert Isten – Jézus
elutasítása után – még 40 éven át felkínálta
az evangéliumot ószövetségi népének.
„Egész napon kiterjesztettem kezemet az
engedetlenkedő és ellentmondó népnek!”
(Rm 10,21). Ezért Pál először mindig
náluk kezdte az evangélium hirdetését.
Miből állt igehirdetése a thesszalonikai zsinagógában?
1. Krisztusnak szükséges volt szenvedni.
2. Szenvedése után feltámadt és él.
3. A názáreti Jézus a Krisztus, és nem más.
4. Hinni kell őbenne.
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Az evangéliumhirdetés módozata különböző volt: vetekedett velük, magyarázta, kimutatta – írja Lukács. Ezek szerint
heves vita alakult ki az írásértelmezésben.
Ma is időszerű ez, amikor annyi félremagyarázás és tévtanítás elevenedik meg:
határozott véleményt kell formálnunk és
ki kell állnunk az igazság mellett.
Az evangelizációk utóösszejövetelei
és azt követő beszélgetések bensőséges
lelki tanácsolások voltak, amikor mint a
dajka dajkálja gyermekeit (1Thessz 2,7),
mint az atya inti gyermekét (1Thessz
1,11), úgy zajlottak, végtelen szeretettel,
hogy a lelkigondozó még szívét is közölte velük (1Thessz 1,8), amikor az igét
hirdette: így bábáskodtak, és így születtek új életek Thesszalonikában.

AZ Úr BESZÉdE
Pál kiemeli az Úr beszédét és annak
zengését. Az 1Thessz 2,13 szerint az
apostolok által hozott üzenetet nem úgy
vették, mint emberi beszédét, hanem mint
Isten beszédét, minthogy az is! Az Úr
Jézus beszédéről van szó, ami isteni szó.
Nem véletlen ez a kifejezés: mert 1. eredetére nézve Jézustól, az Úrtól származik,
az ő szava, 2. tartalma szerint szintén az
Úr Jézus és a benne adott szabadítás,
3. az üzenet hirdetése közben maga Jézus
szólt a thesszalonikabelieknek ott és akkor Szentlelke és az apostolok által,
4. ennek kimenetele, hatása szintén tőle
függ, 5. azt is az Úr határozta meg, hogy
hova küldi el szavát.
Vagyis Jézus munkája a földön eltöltött 33 év után tovább folytatódik az
evangélium hirdetésében. Nemcsak
azért, mert az apostolok az Úr beszédét
hirdették, s közben a négy evangéliumban rögzítették Jézus cselekedeteit,
hanem mert a feltámadt élő Jézus munkálkodott a hirdetett és leírt beszédével
és Lelkével az egyházban, úgy hogy
mind máig „Jézus tovább beszél”.
Ezért az apostolok igehirdetése, a tanúk
bizonyságtétele nem hűvös teológiai értekezés, nem valláserkölcsi fejtegetés, nem
pszichológiai sztorik felsorolása, hanem
Isten beszédének hatalommal történő hirdetése volt. Figyeljük meg, nem pszichológiai technikák, nem Jézus-menetek, nem
dicsőítő csapatok énekével misszióztak
– mint némelyek napjainkban, amikor
felvonulásokkal akarják megkötözni a városrészek démonjait. Nem! Ha az Úr szava
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ott van, akkor jelen van Isten ereje, és ha
Jézus maga vezeti a missziót, akkor ébredés támad.
jézus felment a mennybe, de beszédét itt hagyta. Ez élő és ható, ami elhat
a léleknek és szívnek megoszlásáig, és
megítéli a szívek indulatait (Zsid 4,12).
S az Úrnak tetszett, hogy beszédét elküldje Thesszalonikába.
S közben Isten Lelke hatalmasan
munkálkodott a hirdetett jézusi üzenettel. A kérügma kizendült, és emberek tértek meg, s születtek újjá, majd
megkezdődött a macedóniai ébredés.
„Tőletek zendült ki Istennek beszéde”
(1Thessz 1,8).
A zendül szó különös jelentőségű. Az
Írás az evangélium hirdetését trombitazengéshez hasonlítja, mint ahogyan az Ószövetségben trombitaszó jelezte a nagy
ünnepek kezdetét, az elengedés napját,
amikor a rabszolgák felszabadultak, az
eladósodottak földjüket visszakapták, így
van ez lelki értelemben is: lelki szabadulást, a bűnadósság elengedését és a
nagy örömöt hirdetik nekünk is! Ennek
híre kürtzengésként elterjedt az egész délgörög tartományban és más részeket is az
Úrhoz fordított. Isteni stratégia szerint
a „központ” tér meg először, ami kihatással lesz a körülötte levőkre. Macedónia fővárosa Thesszalonika volt, innen
indult, és ide vezetett minden út. Ha a
főváros megtér, az az egész országra
kihat. Ha Budapesten nagy lelki ébredés
támadna, ez egész hazánkra kihatna. Sőt,
az egész Kárpát-medencei magyarságra
is! A görögöknél azon a helyen egy lelki
áttörés ment végbe. Az Úr beszéde megtérésre vezetett embereket. Igazi megtérések történtek. Egyik jele volt ennek
a bálványoktól való elfordulás. A szív
bálványaitól és a faragott szobroktól
fordultak el, amikkel tele volt a város.
Macedónia lakói, s különösen a fővárosiak félelemmel és rettegéssel imádták
a bálványokat, Jupitert, Bacchust, Kásztort, Polluxot, Merkuriust, Plutót és másokat. Ezektől elfordulni nagy döntés
volt! Különösen azért, mert nem maga a
szobor az élő hatalom, ami igézetben tart
(hiszen az csak emberi alkotás, faragvány
vagy kép), hanem a mögötte levő szellem
vagy szellemiség. Pál a korintusiaknak
világosan elmondja, hogy akik a bálványoknak áldoznak, az ördögökkel
vannak közösségben (1Kor 10,18-20).
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A thesszalonikabeliek pedig ezektől elfordultak, hogy az Úr Jézusnak szolgálhassanak!
Új centrumokat hozott létre az Úr,
ahonnan tovább ment az üzenet, ilyen
központ lett Thesszalonika. Mert ezt
olvassuk, tőletek zendült ki Isten beszéde. Eszerint nemcsak a híre terjedt el
annak, hogy a fővárosban lelki ébredés
támadt, hanem ezer más módja is keletkezett az evangéliumhirdetésnek, és
megtért új életű emberek álltak be a
missziói munkába, és hirdették az igét.
Ilyen volt a macedóniai Arisztárkus és
Sekundus, Pál hűséges munkatársai az
evangélium hirdetésében, akik őt egészen Ázsiáig elkísérték (ApCsel 20,4).
Így történt ez náluk, először hatalmasan munkálkodott Isten beszéd bennük, azután általuk. Így lett példaképpé
a thesszalonikai gyülekezet Macedóniában, Achájában, az egész világon, és
így lett példa a mi számunkra is!
Alföldy-Boruss Dezső / Budapest

Túrmezei Erzsébet: Ma

Holnap talán az ajkam néma.
Hogy ne maradjak
szerető szóval
senki adósa:
úgy szóljak még ma!
Holnap talán merev a lábam.
Segíts, Megváltóm,
hűséges szívvel
szüntelen veled
járni a mában!

Holnap talán karom se mozdul.
Ma szent örömmel
úgy tegye dolgát,
mint a Te szolgád
itt s a síron túl!
Holnap tán a szívem is hallgat.
De ma hirdesse
minden verése:
Áldom, Megváltóm,
mentő hatalmad!

A tegnapot befödte véred.
Tied a holnap.
Nekem csak mám van.
Segíts hűséggel
ebben a mában szolgálni néked!
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jÉZuST VÁró KöZöSSÉG

„Ha a Krisztusvárás nem
tartozik szorosan
a mindennapi
hitünkhöz,
ezzel rendkívüli
módon leszűkítjük hitben járó életünket és
reménységünket.”

Jézus Krisztus megígérte, ha nem is
tudhatjuk a napot, de egyszer betelik az
idő; eljön az „óra” (Jn 5,28-29), amikor
teljes isteni minőségében megjelenik
a látható világban szentjeivel együtt
(1Thessz 3,13).
Urunk nem „vissza” jön, hanem megjelenik. Mi nem visszavárjuk. Ez a szó,
hogy vissza, nincs is benne a Bibliában.
A „vissza” szó azt jelentené, hogy most
nincs itt, elment valahová és majd onnét
visszajön. Mert az a Jézus Krisztus, aki
kétezer esztendővel ezelőtt eljött, három
évig itt szolgált a földön, majd halála és
feltámadása után más formában – feltámadott testben – jelent meg; most is itt
van közöttünk ígérete szerint, Szentlelke
és igéje által. Testileg ugyan a mennyben
van, az Atya jobbján. Mennybemenetelekor elfoglalta királyi székét és megkezdte uralkodást, ám Szentlelke által,
fenségére és Istenségére nézve közöttünk
van! Tehát nem visszajön, hanem másképpen jön el!
Nem földi testben, nem az ő Lelke
láthatatlanságában, hanem teljes isteni
minőségében, „nagy hatalommal és dicsőséggel” (Mt 24,30). Leplezetlenül és
láthatóan.
Isten első századi népe hitének szerves, mindennapi része volt Jézus Krisztus várása. Ez szinte mindegyik levélből
kitűnik, de talán a legrészletesebb tanítást Urunk várható érkezéséről itt a
thesszalonikai levélben találjuk.
Pál már az első mondatokban megemlíti a cselekedeteket termő hitük és a tőlük
„kizendülő” evangélium mellett, a Messiás Király érkezése felől való reménységük állhatatosságát (1Thessz 1,3).
A gyülekezet tagjai valóságosan a
Jézus Krisztus várás lázában égtek. Készültek a nagy találkozásra. Ez adott

nekik erőt, kitartást, biztonságot és felelősségtudatot szeretetmunkájukban és
evangéliumhirdetésükben. Ám, ahogyan
telt az idő, a gyülekezet tagjai közül
többen meghaltak („elaludtak”). Gyászukba így aggodalom keveredett, féltek
attól, hogy ezek a testvérek talán lemaradnak majd a küszöbön álló, hatalmas,
kozmikus eseményről (1Thessz 4,13-15).
Pál első levelében ezekre az aggodalmakra válaszolt. Szinte fokozta a várakozásukat, amikor hosszan részletezte,
hogy Jézus Krisztus hogyan is fog érkezni. A világtörténelem legnagyobb
eseményéről senki nem maradhat le,
senki nem fogja megelőzni a másikat
(1Thessz 4,13-18).
„Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a
mennyből, és először feltámadnak a
Krisztusban elhunytak, azután mi, akik
élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az
Úrral leszünk” (1Thessz 4,16-17).
Tehát a Jézus Krisztushoz tartozók elragadtatnak, Urunk elébe mennek a levegőégbe. Jézus Krisztus megjelenésekor,
az addig meghalt és akkor feltámadt,
valamint a még a földön élő, addigra dicsőséges testet kapott szentjeivel együtt
érkezik majd! Grandiózus gyülekezés
lesz ez (2Thessz 2,1). Fantasztikus, elképzelhetetlen, kozmikus esemény részesei leszünk, amelyen, nem csoda, ha
a Krisztus király érkezésének tanúi – az
akkor még a földön élő hitetlenek és az
utolsó ítéletre feltámadottak – mind sírni
fognak!
„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem
meglátja őt, még akik őt által szegezték
is; és siratja őt e földnek minden
nemzetsége” (Jel 1,7).
Jézus Krisztus megjelenésekor az
addig a földre született minden ember
– aki nincs a szentek seregében – szemtanúja lesz ennek a hatalmas eseménynek. Amikor Urunk ismét kilép
a láthatatlan világból, akkor ezzel befejeződik ez a világkorszak, ez a történelem, mindenki feltámad, és következik
az utolsó ítélet. Ám nem mindegy, hogy

XXXI. évf. 3. szám

melyik csoportban leszünk: a szentek
seregében, Krisztus király mellett, és
készülünk a Bárány menyegzőjére, vagy
az őt siratók között, akik mennek a
kárhoztató ítéletre!
Ha belegondolunk, Jézus Krisztus
tanítványainak valami fenséges, semmihez nem hasonlítható, nagyszerű jövőképük van! De milyen is a Jézus Krisztus
nélkül élők jövőképe? A betegségek, az
öregedés minden nyűge, a koporsó és
utána a kárhoztató ítélet!
A második Thesszalonikai levél hangvételéből kiderül, a gyülekezet tagjainak
várakozása már-már túlzásokba csapott
át, amit Pál csillapítani igyekezett. Akárki akármit is beszél, az Úr még nincsen
itt, még nem jelent meg! Mert Jézus
Krisztus eljövetelét megelőzi a hittől
való elszakadás, és a bűn emberének, az
Antikrisztusnak a megjelenése (2Thessz
2,3; Dán 9 és 12; Mt 24,15). Az itt
következő 4. versből kitűnik, hogy akkor
még állt a templom Jeruzsálemben.
Tudjuk, Caligula akarta a szobrát felállítani a templomban, míg végül előbb halt
meg, minthogy erre sor kerülhetett volna.
A 2Thessz 2,9-13. versben Pál elmondja,
hogy a Gonosz, a hazugság fejedelme
jeleivel és csodáival hiteti el az embereket. Ilyenek az okkultizmus, az ezotéria rendkívül elterjedt és népszerű
volta, a világ démonizálódása, aminek
lépten-nyomon tanúi vagyunk ma is.
Pál próbálja a gyülekezet tagjainak túlbuzgó Krisztus-várását a helyes útra, a
keskeny útra terelni. Urunk visszalépése
a látható világba küszöbön áll, de ezt
semmiképpen ne várják tétlenül. Végezzék állhatatosan az Úr munkáját, és dolgozzanak a saját megélhetésükért is.
A 21. század újjászületett népe sem
a keskeny úton jár Urunk dicsőséges eljövetelének a kérdésében. A várakozás
valahogy kiveszett a mai keresztyénekből.
Ne hivatkozzon senki arra, hogy Pál is
tévedett, mert ő nem tévedett! Már az ő
életében is beteljesedtek a jelek, amelyeket
Jézus Krisztus mondott. Azt persze nem
tudhatta, hogy ezek a jelek szinte minden
nemzedékben újra és újra beteljesednek
majd. Ezért minden nemzedék hitének,
örömteli reménységének szerves része
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lehet Urunk várása! Tudjuk, hogy korunk
problémáira – a homoszexualitás szinte
kötelezővé tételére, a gender-elméletre és
-gyakorlatra (óvodás korú gyermekeket
tesznek tönkre egész életükre hormonkezeléssel), az istentelen liberalizmusra, az
újkori keresztyénüldözésre, Európa iszlamizációjára, a fokozódó terrorizmusra
vagy a klímaváltozásra – az egyetlen, igazi
megoldás Urunk megjelenése lenne! Ha
a Krisztus-várás nem tartozik szorosan
a mindennapi hitünkhöz, ezzel rendkívüli
módon leszűkítjük hitben járó életünket és
reménységünket (1Kor 15,19).
Vajon nem azért hiányzik belőlünk
Urunk várása, mert mi nem is értjük
igazán a „hamar” szó jelentését? Csak
a Jelenések könyvében kilencszer fordul
elő. Mi mit is értünk a hamar szó alatt?
Azt, hogy, nemsokára, vagyis rövid
idő múlva, és tűnődünk azon, hogy már
eltelt kétezer év!

Ám az a görög szó, ami itt szerepel az
eredeti szövegben több jelentéssel is bír.
Pl. jelenti, hogy hirtelen, váratlanul,
meglepetésként… A levelek sokkal inkább ilyen értelemben beszélnek erről,
hogy „mint a tolvaj…” (1Thessz 5,2;
2Pt 3,10), úgy jön majd Urunk. Ne
legyünk olyanok, mint a hitetlenek,
akik az üdvtörténelem látható jeleiből
nem vesznek észre semmit (Mt 24,37-39;
1Thessz 5,6)!
Isten már a zsoltárokban kijelenti: „Én
állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok” (Zsolt 75,3). Tudjuk,
hogy Urunk visszalépése a látható világba
ennek az ideje lesz majd. Ám belőlünk
immár kiveszett a „boldog reménység”, mi
már nem várjuk „nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését” (Tit 2,13). A 21. századi Isten népe
olyan, mint az a leányzó, aki a szokásos
időben nem talált párra; teltek az évek,

ezért megtanulta, hogy egyedül járja a földi
életét, és már lemondott arról, hogy valaha
is férjhez megy. Mondván: Milyen jó, hogy
Urunk személyesen mindannyiunknak helyet készített (Jn 14,2), ha itt időnk lejár,
majd megyünk őhozzá a mennybe.
Holott nem ez az egyetlen lehetséges
forgatókönyv! Urunk minden ígérete be
fog teljesedni! Egyszer valóban lesz egy
nemzedék, amelyik a halál kikerülésével
kapja meg a dicsőséges testet, és látja
meg a királyok Királyát és az uraknak
Urát! Talán éppen mi vagyunk azok.
„Ti azonban, testvéreim, nem vagytok
sötétségben, hogy az a nap tolvajként
lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok,
nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.”
(1Thessz 5,4-6)
dr. Erdélyi Judit / Budapest

„Természetesen a
gyülekezetet nem
a fegyelem, hanem a kegyelem,
személyesen
Jézus Krisztus
tartja meg, mert
ő a fundamentuma a lelki egyháznak
(1Kor3,11). De az ő bűnbocsátó
szeretete elfogadásából hálaként
fakad a fegyelmezettség,
az ő parancsolatainak megtartása.”

tettek, a bibliai értelemben vett hívők
közössége.
De vajon így van-e ez mindig a gyakorlatban is? Ha világosan látunk és
őszinték vagyunk, szomorú alázattal ki
kell mondanunk, hogy nem mindig!
Van olyan gyülekezet, ahol nem szól
az élő Ige, nincs egy hívő ember sem.
Könyörögjünk, hogy adjon az Úr ezeken
a helyeken is ébredést. Van olyan gyülekezet, ahol csupán néhány újonnan született él. Lehet, hogy éppen te vagy az!
Testvér, ne keseredj meg, ne nézd le a
többieket, imádkozz további megtérésekért, és tartsd rendszeresen a kapcsolatot máshol élő testvérekkel! Tapasztalhatunk olyan helyzetet is, hogy ún.
tradicionális gyülekezetben nagyobb
ébredés indul. Itt a hívő testvéreknek,
lelki vezetőknek adjon az Úr bölcsességet
„szelídséggel nevelni az ellenszegülőket,
hátha Isten megadja nekik egyszer, hogy
megtérve megismerjék az igazságot…”
(2Tim 2,25-26) Örömteli viszont, ha a
gyülekezet elöljárói és tagjainak többsége
élő hitű. Ilyenkor vigyázzunk (1Kor
10,12), hogy ne bizakodjunk el, ill. ne
váljunk „lelki elefántcsonttoronnyá”. Az

természetesen nem baj, ha a gyülekezetben vannak meg nem tért emberek is,
hiszen ezért van lehetőségük élő közösségben lenni és élő Igét hallgatni.
Nagyon lényeges kérdés, hogy a lelki
egyházban, a gyülekezetben ki fegyelmez?
Rövid válaszunk: JÉZUS KRISZTUS!
Bővebben: Jézus Krisztus, az ő bűnbocsátó kegyelmét felismerőkön, elismerőkön és elfogadókon keresztül. Ezért
„örökéletbe vágóan” fontos, hogy egy
gyülekezetnek újonnan született legyen
a lelkipásztora, gondnoka, presbitere és
minden szolgálattevője.
Szintén lényeges, hogy a fegyelmezés
mércéje az Isten Igéje, a teljes Szentírás,
nem pedig az elöljárók vagy a többség
emberi véleménye.
A téma fényében esetleg felmerülhet
bennünk a kérdés: lehet-e, szabad-e ma
még a gyülekezetről, mint fegyelmezett
közösségről beszélni? Abban a szabados
korban, ahol sokan azzal a kimondott
vagy kimondatlan céllal „néznek be”
egy-egy gyülekezetbe, hogy ott mások
kiszolgálják elvárásaikat, s inkább „önkegyelmet”, mint önfegyelmet gyakorolnak? A válaszunk azért igen, mert Isten

A hELYI GYÜLEKEZET:
FEGYELmEZETT KöZöSSÉG

Kedves Olvasó! Ugye, tartozol gyülekezethez? „Élő” tagja vagy gyülekezetednek? (Ha nem, gondolkodtál rajta,
hogy miért nem?) Milyen gyülekezetben
élsz? Mit adsz a közösségnek? Ugyanakkor mit kapsz te a közösségtől?
Tudsz-e szeretettel inteni, ha rendezetlenséget tapasztalsz, és te magad inthető
vagy-e? Van-e belső és külső rend gyülekezetedben, ill. szeretetközösség-e gyülekezeted?
Meg kell erősödnünk abban, hogy Isten Igéje szerint az egyház, a gyülekezet Jézus Krisztus teste, a Krisztus
által megtérítettek, az újonnan szüle-
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Igéje, amely mindörökre megmarad,
beszél róla, pl. az 1Kor 14,40-ben: „minden illendően és rendben történjék!”.
Gyakran fülembe-lelkembe cseng egy
lelkipásztort testvérem imádsága: „Uram,
őrizz bennünket a törvényeskedés és a
szabadosság közötti keskeny úton!” Ezért
a gyülekezet nem börtönfegyelem kényszerében él, hanem egyben szeretetközösség is (amiről részletesen a folyóirat
egy korábbi cikkében olvashatunk),
Krisztus megváltott gyermekeinek a
családja, ahol rendje van az igehirdetésnek, rendje van a pénzügyeknek, a szolgálati területek felosztásának, az egymásra való odafigyelésnek, ahol tudunk
sírni a síróval és örülni az örülővel. Itt jegyezzük meg, hogy jó, ha minden területnek megvannak a felelősei, szolgálattevői, mert így a lelkipásztor megfelelő
módon tud az igehirdetésre, tanításra, látogatásra, pásztorolásra, lelkigondozásra
figyelni (ld.: ApCsel 6,1-7). Látnunk kell,
hogy a fegyelmezettség nem szeretetlenség, és a szeretet nem fegyelmezetlenség.
Természetesen a gyülekezetet nem a fegyelem, hanem a kegyelem, személyesen
Jézus Krisztus tartja meg, mert ő a fundamentuma a lelki egyháznak (1Kor3,11). De
az ő bűnbocsátó szeretete elfogadásából
hálaként fakad a fegyelmezettség, az ő
parancsolatainak megtartása. A Heidelbergi
Káté is ezért tárgyalja a Tízparancsolatot a
„Háládatosságról” résznél. Gondoltál már
eddig a fegyelmezettségre, mint Jézus
megváltása iránti hálára?
Gyülekezeti és magánéletünk rendezettségén látszik-e, hogy várjuk vissza
Jézust? Számolunk-e azzal, hogy lesz egy
éjszaka, amikor nem az óra, hanem a riadó hangjára fogunk ébredni? Isten Igéje
erről világosan beszél. Az 1Thessz 4,135,11, 2Thessz 1,3-12 és 2,1-12 mellett ld.
még többek között: Mt 24-25; ApCsel
1,11; Jel 1,7. Fontos, hogy tisztán, élő és
ható módon, összefüggéseiben, ebben az
értelemben „fegyelmezetten” hangozzon
az Ige gyülekezeteinkben, és így is ismerjük azt! Ő a Teremtő, a Gondviselő és
Megváltó és az ítélő Isten, aki a kegyelmi
időt lezárva vissza fog jönni.
Testvérem! Kedves Olvasó! Ha Jézus
Krisztus most jönne vissza, te hol töltenéd az örökkévalóságot, a kárhozatban
vagy az üdvösségben?
„Atyámfiai, legyetek állhatatosak és
tartsátok meg a tudományt, amelyre akár
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beszédünk, akár levelünk által taníttattatok!” – olvassuk a 2Thessz 2,15-ben. Tehát hallgatnunk és olvasnunk kell az Igét,
csak így tudunk bibliai értelemben vett
erkölcsös életet élni cselekedetben és beszédben. Ne légy, testvérem, halott hitű
(Jak 2,17), Igét csak pengő cimbalomként
üresen, hiteltelenül emlegető személy, de
ne is próbáld hívő életedet a gyülekezetben, a családban és a világban improvizálni
a teljes Szentírás alapos ismerete nélkül!
Isten Igéje így vezeti gyermekeit a
szent életre, valamint megtartja a szent
életben: 1Thessz 4,1-12; 2Thessz 3,1013. Hangsúlyos ezekben az igeszakaszokban a házasság (a házastárssal való
szent élet, szemben a paráznasággal) és
a munkaerkölcs. Az utóbbi témakörben
az egyik véglet a munkamánia, a munkaalkoholizmus (ez ma, mint függőség,
egyre riasztóbb), a másik pedig a munkakerülés. A hívő ember, a gyülekezeti tag
élete is bizonyságtétel. A munkakerülés,
a lustaság, mint minden más erkölcstelenség kihat a gyülekezetre, megfertőzi
azt, és taszíthatja Krisztustól a kívülállót.
Istentisztelet-e, igehirdetés-e a magánéleted? Életed vonzza-e a kívülállókat
a gyülekezethez és az Úrhoz, vagy taszítja? Ebben nagyobb a felelősségünk,
mint gondolnánk! A hívő ember magánélete nem közömbös, nem magánügy, az
sem, amit senki sem lát, hanem a „legszentebb közügy”. A hívő ember élete
sugárzik! Te Krisztus jó illatát sugárzod?
Úgy élsz, hogy akkor is kérdeznek, ha
éppen nem szóval teszel bizonyságot?
Ugyanakkor útmutatást kapunk az Igében arra nézve is, hogyan bánjon testvéri
módon a gyülekezet az ellenállóval.
Olvasd ehhez a 2Thessz 3,14-15 mellé ne
csak a Mt 18,15-20-at és a Mt 7,1-5-öt,
hanem az 1Kor 5. fejezetet is! Az ilyen
személytől azzal a céllal határolódjon el
a közösség, hogy az illető „felébredjen”.
Hallgasd-olvasd az Igét, de éld, képviseld és fogadd is, mert életed hatással
van gyülekezetedre!
Légy türelmes testvéreidhez, a gyülekezet közösségéhez! A gyülekezet soha
nincs készen, nem tökéletes, de Jézus vére
miatt szent. Ahol az ő Igéjét tisztán hirdetik, ahol őt Úrnak és egyetlen közbenjárónak vallják, és engednek az ő Igéjének, ott
élő gyülekezet van, amit az Úr, mint az
egyház tulajdonosa folyamatosan táplál,
formál és készít az ő visszajövetelére.
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Testvérem! Könyörögj az Úrhoz, hogy
ő adjon további lelki ébredést, és kérdezd
meg őt imádságodban, hogy rajtad keresztül mit akar adni gyülekezetednek, és
mit akar adni a gyülekezeten keresztül
számodra!
Sipos-Vizaknai Gergely /
Göd-Sződliget

Túrmezei Erzsébet
Növök, növök, növök...

Ketten vagyunk. Én inkább hallgatok.
Figyelem, amit Hajnalka csacsog.
Négyéves. Mindent elmond, megmutat.
Kedves játékokat:
„Nyuszi a fűben”… kis énekeket:
„Gyermek vagyok én, mit adhatok én
Teneked?”
Aztán elárulja előre,
mi a terve a jövendőre:
„Növök, növök, növök,
és óvodás leszek.
Növök, növök, növök,
és iskolás leszek.
Növök, növök, növök,
aztán olyan leszek, mint Enikő.
Növök, növök, növök,
aztán olyan leszek, mint Ildikó.
Növök, növök, növök,
és olyan leszek, mint édesanya.
Növök, növök, növök,
aztán férjhez megyek.”
Csak ennyi. Egyszerűbb nem is lehet.
Búcsút vettünk, de elkísért utamra
Hajnalka csengő, tiszta hangja,
S ha szól az ige: „Növekedjetek!”
- szinte látom a szöszke gyermeket,
szemében szüntelen derű…
s hallom a tervet, - olyan egyszerű! –
visszhangzik benne az örök
„növök, növök, növök”.

Elgondolom: De jó lenne, ha mi,
mennyei Atyánk nagy gyermekei
ugyanígy terveznénk el,
ilyen bátran és ilyen reménységgel,
hogy hitben, szeretetben, kegyelemben,
Jézus Krisztusban, az én Mesteremben
növök, növök, növök.
Ezer más tervet többé nem szövök,
ez az egy elég mindhalálig.
Hisz, ha valóra válik,
üdvösség az, örök.
Jézus Krisztusban „növök, növök, növök”!
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LELKI oTThonunK A GYÜLEKEZET

„Gyülekezeteinket mindig lelki
otthonunknak
tartottuk, tartjuk,
ahol gyarapodunk Krisztus
megismerésében,
erősödünk hitünkben, bátorítást, útmutatást kapunk az életünket alakító,
formáló igehirdetésből, és megéljük
a Lélek által létrehívott testvéri- és
szeretetközösséget.”

Amikor arról szeretnék írni, mit jelent
számomra a gyülekezet, akkor először is
Isten iránti hálával emlékezem a korban
és hitben előttem járó testvérekre, drága
szüleimre, lelkipásztorokra, presbiterekre. Ők útjelzőként, útegyengetőként áldott eszközei voltak az Úrnak abban,
hogy már gimnazistaként rácsodálkozhattam és részesévé válhattam a Megváltó Jézus Krisztusban felkínált kegyelemnek. Már ekkor megtanultam, hogy
gyülekezetemben ne csak kapni akarjak,
hanem lehetőségeimhez, talentumaimhoz képest adni is. Így pl. örömmel fogadtam a hívást a gyermekek közötti
szolgálatra.
Külön hálás vagyok Urunknak, hogy
ebben a szolgálatban ismerhettem meg
feleségemet, Katit. A mögöttünk lévő
közös 44 év alatt gyermek-istentiszteleteken, ifjúsági órákon, táborokban,
szülők bibliaóráján, házi bibliakörökben
tapasztalhattuk meg a közös szolgálat
felelősségét, olykor nehézségeit, sok örömét és áldását! A nyári táborokra szeretettel, hálával gondolunk, mert a Szentlélek munkálkodása nyomán a táborozók
közül többen lettek Krisztus követői,
akikből idővel gyerekek között szolgáló
munkatársak és gyülekezeti lelkészek is
váltak.
Közös életünk túlnyomó részét
Budapesten, lakóhelyünk szerinti gyülekezethez tartozva töltöttük, de fiatal
házasként 10 évig voltunk kisvárosi gyülekezet tagjai is. Gyülekezeteinket mindig lelki otthonunknak tartottuk, tartjuk,
ahol gyarapodunk Krisztus megismerésében, erősödünk hitünkben, bátorítást,
útmutatást kapunk az életünket alakító,
formáló igehirdetésből, és megéljük a

Lélek által létrehívott testvéri- és szeretetközösséget.
Az Úr sok tanítást adott nekünk arra
nézve, hogy ne ítélkező, kritikus hozzáállással viszonyuljunk a templomban,
vagy bibliaórán mellettünk ülőhöz, hanem vegyük észre értékeit Krisztusban.
Egy példa: a hatvani gyülekezet tagja
volt egy kedves idős asszonytestvér, aki
a bibliaórákon mindig elsőként szólt
hozzá a témához. Sokszor lett túl méretes
a „körítése”, amin elnézően mosolyogtunk („mi, ifjú titánok”), amíg fel nem
tűnt számunkra páratlan bibliaismerete.
Irigylésre méltó és megszégyenítő volt,
amikor a hallottakat több igével (pontos
igehelyet megnevezve) megerősítette,
alátámasztotta.
Abban a szeretetközösségben, ahol
Krisztus van a középpontban, nemcsak
elfogadni tudják egymást a tagok („amint
vagyok, sok bűn alatt…”), hanem igyekeznek nyitott szemmel, füllel járni és
cselekedni. Pl. amikor egyik testvérünk
először érkezett a bibliaórára a tolókocsiban ülő férjével, az egyetlen lépcsőfok
is komoly akadályt jelentett számukra.
A következő alkalomra viszont már
rámpa várta őket!
Még rákosligeti presbiterként én is
„bábáskodhattam” mostani gyülekezetem, a rákoskeresztúri gyülekezet megszületésénél. Egyre több, a keresztúri
lakótelepre költözött református vett részt
a ligeti istentiszteleteken. Szombathy
Gyula lelkipásztorunkban fogalmazódott
meg a – bizonyosan az Úr Istentől kapott – gondolat, hogy a harmincezres
lakótelepen élők között kell legyen annyi
református, hogy ott gyülekezet szerveződjön, és templom épüljön. Még a 80-as
évek végén szórólapokat dobtunk a postaládákba, ezeken hívogattunk a református istentiszteletre, aminek a keresztúri
evangélikusok templomukban adtak helyet. Ismerve a 127. Zsoltár szavait, tapasztalhattuk meg, hogy Urunk „építette”
a keresztúri gyülekezetet és annak „házát”. Külföldi segítség, a hívek áldozatos
adakozása, idősek, fiatalok, nők, férfiak
szaktudást nem igénylő, illetve szakmába
vágó kétkezi munkája nyomán, sok
csodát átélve adtunk hálát Istennek 2000.
július 1-én felszentelt új templomunkért.
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Hálásak vagyunk Megváltó Istenünknek,
hogy nemcsak a téglák kerültek helyükre
– látható módon –, hanem a köztünk
megszólaló Ige és Szentlélek munkájával
vált valóvá, megtapasztalhatóvá a bibliai
igazság: „Ti magatok is, mint élő kövek,
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus
által.” (1Pt 2,5) Amikor önálló egyházközséggé váltunk, Sóskuti Zoltán lelkipásztorral az élen fogadta el presbitériumunk a gyülekezetlátásunk nyolc
alapelvét:
1. Krisztus központú,
2. családias, szeretettel teli, lelkigondozó,
3. missziói elkötelezettségű, nyitott, befogadó,
4. református,
5. Szentlélek által mozgatott,
6. szolgáló munkatársak által működő,
7. egységben, ugyanakkor személyes
kapcsolódásokban, kiscsoportokban
élő közösség,
8. elkötelezett tagokból álló gyülekezet.
Ezek mentén formálódik azóta is közösségünk Isten kegyelméből. Viszonylag hamar kialakult az a szolgálati terület, hogy az istentiszteletre érkezőket
két presbiter fogadja a templomajtóban,
átadva a liturgiás lapot, ami tartalmazza
az igehirdetést és a gyülekezettel kapcsolatos tudnivalókat. Kilencen szorgoskodunk ebben a szolgálatban. Ez jó alkalom arra, hogy észrevegyük az újonnan
érkezőket, és istentisztelet után beszélgessünk is velük. Így szólítottunk meg
Katival egy fiatal házaspárt, akik Pasarétről költöztek Keresztúrra, barátság
szövődött közöttünk, majd második
gyermekük keresztszülei lettünk. Vagy,
pl., aki katolikusként csak elkísérte, illetve a templom előtt várta gyermekét,
mert az egyházi iskolásoknak kötelező
istentiszteletre járni, feleségem invitálására bejött, a vele való beszélgetés nyomán bekapcsolódott a gyülekezetbe,
később konfirmált, majd szolgálatot is
vállalt, sőt egyik gyermeke lelkész lett.
„Titeket pedig az Úr gyarapítson és
gazdagítson a szeretetben egymás iránt
és mindenki iránt…!” olvashatjuk az
1Thessz 3,12-ben. Az ő kegyelmét, szeretetét megtapasztalva egyre közelebb

14

kerülhetünk hozzá, aki életünk középpontjában akar lenni. Az Úr szeretete
pedig szeretetben közelebb viszi egymáshoz a gyülekezeti tagokat is. Ennek
az egymás és a gyülekezet iránti felelős
szeretetnek egyik megnyilvánulása a
vasárnap, istentisztelet előtt összegyülekező imacsoport, s ennek tagjai között
működő imalánc. A tagok egymást telefonon értesítve egyénileg, vasárnap
pedig imaközösségben állunk Urunk elé
hálaadó, kérő, dicsőítő, bűnbánó imádsággal. Elé visszük gyülekezetünket, az
igei alkalmakat, útmutatást, segítséget
kérve szolgálatainkhoz, és igyekszünk
Krisztusra bízni – a bibliai négy baráthoz
hasonlóan – betegeinket, a nehézségeket,
terheket hordozó testvéreket – az „egymás terhét hordozzátok…!” krisztusi
parancsot gyakorlatra váltva.
Nagyon sokat jelent ez az imatámogatás számunkra is a fogyatékkal élő,
41 éves gyermekünk gondozásában.
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„Szeretetbankunk” különböző gyakorlati segítséget nyújt rászorulóknak: pl.
favágás, korrepetálás, felkészítés munkavállalási interjúra, szakmai önéletírás
elkészítése, cukorbetegeknek tanácsadás,
adóbevallás elkészítése, általános vagy
fogorvosi segítség.
Egyik házi bibliakör vezetőiként célunk mind a magunk, mind a résztvevők
életét megerősíteni Krisztusban, és igyekezni feddhetetlen, szent életet élni
(1Thessz 3,13).
Ezen a nyáron jelentős templomfelújítási projektet kezdtünk: az ablakok
cseréjét, a hő- és tetőszigetelést, a fűtés
korszerűsítését, padlóburkolást, a belső
falak festését terveztük. A templom
kiürítését, az elhasználódott padlószőnyeg felszedését mi, gyülekezeti
tagok vállaltuk. Mint gondnok, nyomasztott a felelősség, attól féltem, hogy
leszünk-e elegen a nehéz feladat végzéséhez. Megszégyenülve, de hálatelt
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szívvel köszöntem meg az Úrnak, amikor egy nap alatt sikerült teljesen elvégezni mindent.
Bár a felújítás során számtalan nem
tervezett problémát kellett megoldanunk,
mégis, szeptember 1-jén úrvacsorás istentiszteleten köszönhettük meg Istenünknek, hogy ebben a nagy munkában
is előttünk járt, és elsegített a befejezéshez.
Persze a gyülekezet, így a mienk sem
tökéletes emberek közössége, ezért az
ebből adódó problémák, nézetkülönbségek csakis alázattal, krisztusi lelkülettel rendezhetők.
Isten iránti hálával írhatom, hogy
számunkra gyülekezetünk az a szeretetközösség, ahol számon tartjuk
egymást, ahol tiszta evangélium és tanítás hangzik, ahol örömmel és hálaadással szolgálhatunk Megváltó Urunknak!
Dr. Hajdú Csaba / Budapest

ErdÉLYI ATYAFIAK KöZöTT
(AZ ÉBrEdÉSTörTÉnETI SoroZAT FoLYTATÁSA)

Feleségem, Ildikó szülei Erdélyben látták meg a
napvilágot, de az
ottani rokonságot
nem volt könnyű
meglátogatni. A háború végén egyáltalán nem lehetett útlevelet kapni. Később változtak a rendeletek, és már át lehetett lépni a határon
rokonlátogatás céljából, esetleg úgy, hogy
turistaútnak kellett álcázni a látogatást.
Ilyenkor azonban a vendéglátóknak beszámolót kellett készíteni a látogatókról: kik
jártak náluk, honnan érkeztek, hová utaztak tovább, miről beszélgettek stb. Ezt a
beszámolót általában nem készítették el a
rokonok, de más atyafiak sem.
Amikor először kaptunk engedélyt a
határon való átkelésre, akkor gyermekeinkkel indultunk útnak, akik gyönyörködtek Erdély szépségeiben. Utazásaink
fő célja azonban a hívő atyafiak látogatása és erősítése volt. Mivel a rendeletek állandóan változtak, ezért volt
olyan időszak, amikor rokonoknál is
csak külön engedéllyel lehetett megszállni. Ilyenkor erre a célra létesített kempingekben szálltunk meg. Ezek a szálláshe-

lyek azonban egyáltalában nem voltak
sem tiszták, sem rendezettek. Sokszor
küzdöttünk az undorral, amikor láttuk
a szennyes lepedőt és a sok szemetet.
A mosdóban sem volt szívet melengető
tisztaság. Ez bizony Balkán volt a javából.
Csak nappal lehetett rokonokat látogatni. Ezeket úgy szerveztük, hogy beleférjen egy-két hívő atyafival való találkozás is. Volt, amikor a hívő testvérek
szállítottak, vagy segítettek a látogatásnál.
A hívő testvérek közül ebben az időben sokan szenvedtek éveken át börtönben vagy kényszermunkán. Találkozások
alkalmával elmondtuk, hogy mivel ismerjük helyzetüket, ezért itthon imádkoztunk értük. A hírek valóban átszivárogtak a határokon, minden tiltás
ellenére is. Sok mindent tudtunk Magyarországon az erdélyi testvéreink életéről és szenvedéséről.
Sokszor regényes körülmények között
lehetett csak találkozni az atyafiakkal,
mégis gyakran vehettünk részt a titkos
összejöveteleiken is. Ezt úgy szervezték
meg, hogy mindig más helyszínen volt
az alkalom. A gyülekezés is nagyon óva-

tosan történt; ötletesen, bölcsen jöttek
össze. A szomszéd házban sem sejtette
senki, hogy a közelben összejövetel van.
Az alkalmat követően is elővigyázatosan
távoztak, néha-néha ment ki egy-egy ember a kapun.
Amikor a rendeletek enyhültek, bátrabban lehetett átkelni a határon, és
Erdélyben is kissé szabadabban mozogtunk. Amikor még nem volt gépkocsink,
barátaink segítettek bennünket az utazásban. Egy ilyen látogatás felejthetetlen
maradt. Két gépkocsival három házaspár
lépett át egyszerre a határon. Több atyafit
látogattunk meg. Közöttük Csiha Kálmánt is, aki több éves rabságából nemrég
szabadult, és Gogánváralja és Gogán
gyülekezeteiben szolgált feleségével.
Amikor bebörtönözték, akkor a felesége
állapotos volt. A börtön ideje alatt nem
láthatták egymást. Így a megszületett
gyermek az édesapjával csak hatéves korában találkozott először.
A faluba vezető út rettenetes állapotban volt az esőzések után, amire csak
kavicsot szórtak, de így is szinte járhatatlanul sáros. Az egyik gépkocsi, egy Trabant bele is csúszott az árokba. Úgy kellett visszatuszkolnunk az úttestre.
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Amikor megérkeztünk Gogánváraljára, a templom körül nagy volt a nyüzsgés. Kerítést javítottak, kertet rendeztek,
templomot takarítottak. A presbiterek
szorgoskodtak a templom körül. Kérdezősködtünk a gyülekezet felől, és arról is,
hogy ki a lelkész és honnan érkezett.
Érdekes volt számunkra, hogy arról nem
beszéltek, hogy lelkészük nemrég a börtönből szabadult. Azt elmondták, hogy
több gyülekezetben is szolgált, de a
múltjáról egy szót sem szóltak.
Amikor a lelkész befejezte az akkor
tartott kátéórát és találkoztunk, először ő
is tartózkodó volt velünk, de amikor kiderült, hogy kik vagyunk, rögtön feloldódott. Mivel késő délután volt, felajánlotta, hogy maradjunk ott éjszakára.
Eleinte töprengtünk ezen az ajánlaton,
még a falusi rendőrt is megkérdeztük, aki
beleegyezését adta, de végül mégis úgy
döntöttünk, hogy mégsem maradunk.
Nem akartunk kellemetlenséget okozni a
lelkészcsaládnak. Ezért tehát elindultunk, és Fehéregyházára utaztunk. Itt
megkerestük a lelkészt, és kértük, hogy
keressen számunkra szálláslehetőséget.
Nem fogadtak bennünket szívesen, mert
későinek találták az érkezésünk idejét.
Szemrehányást is tettek, hogy miért ilyen
későn és ennyien jövünk. Végül kérésünkre beleegyeztek, hogy ott tölthetjük
az éjszakát. Megengesztelődtek, és még
vacsorával is megkínáltak bennünket.
Útitársaink, Pistáék, vállalva a „száműzetést”, a szénapajtát választották, ahol
egész éjszaka fáztak, alig aludtak valamit. Nekünk sem volt jobb a helyzetünk.
Kaptunk ketten egy rozoga díványt, aminek egyik oldalából egy hatalmas rugó
állt ki, a másik oldalon pedig egy éles
deszka meredezett. Mi sem sokat aludtunk azon az éjjelen.
Reggel már barátságosabbak voltak
vendéglátóink. Étkezés után még ebédre

FELhíVÁS!
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is meghívtak, de ezt már nem fogadtuk
el. Ekkor már kedvesen, ennivalóval ellátva engedtek bennünket utunkra. Még
megnéztük a fehéregyházai hősi emlékművet, amit a szabadságharc halottainak
emlékére állítottak. Lehet, hogy az ottani
tömegsírban nyugszik Petőfi Sándor is.
A halálának feltételezett helyén emelt
emlékművet is megkerestük.

Pecznyík Pál
Isten ügye

Isten ügye búvó patak
föld felett és föld alatt,
gránitsziklákat repesztve
maga előtt tör utat.

Korán nevet, ki azt hiszi,
Isten ügye már halott.
Döbbenve kell szemlélnie,
újra él a tetszhalott!

Az Ő népe tanúsítja,
kit Szentlelke áld, vezet:
Isten ügyét eltiporni
végleg soha nem lehet!

Visszatérve Csiha Kálmán gogánváraljai lelkészhez, meg kell említenem,
hogy ettől az időtől haláláig igen jó testvéri, baráti kapcsolatban voltunk. Kálmán később Marosvásárhelyre került,
ahol feleségem nagybátyjának családja
is lakott, ahol rokoni szálláshelyet is
kaptunk. Ezért vásárhelyi utazásainkkor
találkoztunk Csiha Kálmánnal is. Felesége, Emese rendszeresen szolgált
hetente egy délutáni istentiszteleten.
Megható volt az emberekkel zsúfolt
templomot látni, és a komoly igehirdetéseket hallgatni. Kálmán kétszer is felkeresett bennünket Hajdúszoboszlón,
egy könyvét pedig kedves kísérő sorok-

A Nemzetközi Liebenzelli Misszió ezúton köszöni meg
azon testvérek fáradozását, akik a misszió munkáját
az elmúlt évtizedekben a postai bélyegek gyűjtésével
segítették. A Biblia Szövetség kéri, hogy a továbbiakban
ne juttassák el az összegyűjtött bélyegeket
Pécelre és egyéb gyűjtőpontokra, mert
a németországi missziós szervezet
már nem tudja felhasználni azokat.
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kal dedikálva nekünk ajándékozta. Már
amikor püspök volt, akkor is felkerestük
őt Kolozsvárott.
A határon történő átjutást számtalan
nehézség kísérte, főleg azért, mert Bibliákat is vittünk magunkkal. Ezeknek viszont Erdélyben nagyon örültek. Ez a
határátlépési procedúra is emlékezetessé
tette látogatásainkat. Amikor találkozhattunk ott élő testvérekkel, ők részletesen beszámoltak börtönbéli vagy a
munkatáborokban töltött éveikről, szenvedésükről. Az ellenük felhozott vádak
rendszerint alaptalanok voltak. A kiszabott ítéletek viszont olyan mértékűek,
hogy azok számtalan esetben közelítették a halálos ítélet mértékét. Az elítélt
például nem tarthatott semmiféle kapcsolatot családjával. Ha az otthon maradt felesége szeretett volna munkát vállalni, akkor annak az volt a feltétele,
hogy el kellett válnia a börtönben lévő
férjétől. Minden egyéb elképzelhető módon is gyötörték a börtönben lévőket és
a kint maradt családokat.
Amikor pl. a román állam szeretett
volna külföldi kölcsönt felvenni, akkor
arra kényszerültek, hogy elengedjék a
bebörtönzötteket. Ez pedig külön megpróbáltatást jelentett a börtönből szabadulóknak, mert nem tudták, hogy hol
találják a családjukat. Hiszen – akár éveken át – semmiféle kapcsolatuk nem
lehetett egymással, és általában kilakoltatták már családjukat. Az viszont könynyebbséget jelentett számukra, hogy
nem kellett letölteni az embertelenül
kiszabott hosszú börtönbüntetéseket.
Egyébként mindig jó érzéssel töltött el
bennünket, hogy a sok megpróbáltatás
ellenére sem panaszkodtak. A szívük
még a legnyomorúságosabb időszakokban is tele volt hálával. Az Urat magasztalták a nehézségben is.
Asztalos Zoltán / Hajdúszoboszló

SZErETETTEL AjÁnLjuK!
25. Keresztyén Könyvvásár
2019. december 13-14.

Pénteken 14-20, szombaton 9-19 óra között
Helyszín: Lónyay Utcai Református Gimnázium és
Kollégium, 1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.
(Lónyay és Kinizsi utcasarok)
A rendezvényen kiadványaival
az Ébredés Alapítvány is jelen lesz.
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KITEKInTÉS A nAGYVILÁGBA
hűSÉG EGY Új nÉpVALLÁS
KIBonTAKoZÁSA KöZEpETTE IS

Az ember a föld
nyugati felén hajdan keresztyén volt.
Persze voltak kivételek, és nem is volt
mindenki bibliai értelemben keresztyén. Mégis, a keresztyénség olyasmi volt,
amit az egész népre szinte kötelező jelleggel vonatkoztattak: népvallás volt, innen
ered a „népegyház” elnevezés is. Vizsgáljuk meg, hogy napjainkban mi nevezhető
„népvallásnak”! Aki azt gondolja, hogy ma
mindenkinek megvan a maga individualista (egyéniesített) vallása, az – véleményem szerint – téved. Valójában, minden
kultúrának szüksége van valamiféle többségi vallásra. Európában ennek az új népvallásnak ugyan (még) nincs neve, de már
rendelkezik a vallás jellemzőivel.
– Teremtési mítosza az ősrobbanás és az
evolúció-elmélet. Mindkettőnek vannak
tudományos elemei, ezek azonban nem
játszanak különösebb szerepet az új
vallásban, azon kívül, hogy a „tudományos” jelző varázsszóként hivatott
bizonyosságot szolgáltatni. Az, hogy
lényegét tekintve vallásról van szó, az
arra adott reakciókból tűnik ki, amikor
valaki ugyanis megkérdőjelezni merészeli az elméletet, úgy kezelik őt, mintha blaszfémiát követne el.
– Ez a vallás az embert rendkívül magas polcra helyezi, amit már csak „a
Természet” múlhat felül. Ily módon
a legtöbb katasztrófáért is az embert
teszi felelőssé, amiből az is következik, hogy szerinte ezeket képes
meg is akadályozni. Eddig a legtöbb
vallás az időjárásra úgy tekintett,
mint amit Isten szabályoz. Ma mintha azt hinnék az emberek, hogy az
ember az időjárást nemcsak, hogy
befolyásolja, hanem messzemenően
felelőssé tehető a fagyért és a hőségért is. Ezért az időjárási viszontagságokkal kapcsolatos imádságra,
mint haszontalanságra gondol; az
ember ehelyett határértékekkel kí-

vánja megakadályozni a szárazságot
és a viharokat.
– Egy valláshoz szentek is szükségesek,
akik megtestesítik annak értékeit, az
élen haladnak, és „megváltást” ígérnek. Vajon nem nevezett-e a közelmúltban egy „keresztény” püspök
„prófétanőnek” egy 16 éves svéd
lányt? (A szerző a 16 éves svéd Greta
Thunbergre utal, aki mint klímaaktivista tett szert világhírre – a Szerk.)
– Az új vallásnak vannak értékei és
törvényei. Ide tartozik többek között
a kényelmes élet, aminek érdekében
a terhesség befejezhető már szülés
előtt, és ezzel a gyermek megölhető,
amennyiben ő az anya számára nemkívánatos korlátozásokat okozhatna.
– A vallás továbbá áldozatokat is követelhet, mint pl. a gyermekszülésről való lemondás annak érdekében, hogy
„megmentsük” a „klímát”.
– Nem maradhat el az apokalipszis kilátásba helyezése sem. A pusztulás
bekövetkeztére szinte megesküsznek:
aszály és árvizek, nyomorúság és katasztrófa. A gonosz lényege az, hogy
„embertelen”, az ember ezek szerint
(tulajdonképpen) jó.
– Az örökkévalóság várása helyett az új
vallás csupán egy meghatározatlan reményt ismer, hogy majd valahogy minden jobb lesz, nem lesz betegség és halál, mindenki jólétben és békében fog
élni, ha máshol nem, akkor a Marson.
Az egyetlen igaz Istenbe és Fiába,
Jézus Krisztusba vetett hitnek mindig is
voltak konkurenciái más vallások formájában. A Bibliából az tanulható meg,
hogy a keresztyéni lét kizárja az idegen
vallásokkal történő barátkozást (2Kor
6,14). Néha nagy a kísértés számunkra,
hogy csatlakozzunk mi is a többiekhez,
mondván: lényegében mi is ugyanúgy
látjuk a dolgokat, mint a többiek, csak
éppen keresztyén előjellel. De az Istenhez és az igéjéhez való hűség most is
arra kötelez bennünket, hogy az evangélium üzenetét semmihez ne próbáljuk

hozzáidomítani (2Kor 4,2; Jak 4,4), hanem mindenféle ellenállás dacára is hirdessük azt. Ezt azzal a bizonyossággal
tehetjük, hogy mienk a legeslegjobb
üzenet, amit ráadásul maga, az egyedüli
Isten szavatol.
Thomas Jeising / Németország
(Német nyelven megjelent a Bibelbund
Bibel und Gemeinde c. folyóirata
3/19. számában)

Johnson Gnanabaranam
Alakíts, formálj engem, Uram!

A szobrász a márványtömböt nézi,
és szeme már a kiformált szobrot látja
a kőben,
melyben majd sokan gyönyörködnek.
A gazda a vetőmagot nézi,
s az érett kalászt látja már szeme,
amiből sok embernek lesz kenyere.
Az asztalos a deszkákat szemléli,
és szeme már látja a kész bútorokat,
melyeket sokan használnak majd.
S míg a mérnök a sebes folyót nézi
a hegyekben,
szeme már az óriási gátat látja,
amely vizet juttat a kiszáradt földekre.
A Megváltó a bűnösre nézett,
és szeme már megtérését látta,
átadott életét, mely csak Őt szolgálja.

Ó, Uram, bennem, bűnös emberben
olyan akarat van,
amely a te szent akartod ellen lázadozik.
A márvány enged a szobrász
ügyes kezének.
A vetőmag kikel és kalászba szökken.
A deszka sem berzenkedik
az asztalos ellen.
A folyóvíz más mederbe folyik majd,
hogyha felépítik az óriási gátat.

Ó, Uram, végy kezedbe, és Szentlelked által
teremts újjá engem!
Légy türelmes hozzám, ne mondj le rólam,
míg olyan nem leszek, amint te akarod.
Ámen. Ámen.
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– Württembergi lelkészek az azonos nemű párok megáldása ellen (2. oldal)
A Württembergi Tartományi Egyházban 335 lelkész1 – aláírása megadásával – kijelentette, hogy nem fogja megáldani
az azonos nemű párokat. Ezt közölte Ekkehard Graf dékán2
(Marbach am Neckar bei Stuttgart) 2019. május 2-án. Olyan
áldásban nem vesznek részt teológusok, amely nem egyezik
Isten igéjével – így Graf.

– metodisták a „homo-házasság” ellen (2. oldal)
A világviszonylatban kereken 12 millió hívet számláló
evangéliumi-metodista egyház továbbra is elutasítja az azonos neműek „házasságát”. A St. Louisban (USA) tartott
világkonferenciájukon a küldöttek megerősítették eddigi álláspontjukat. A szavazati arány: 438 igen (53,3 %), 384 nem
(46,7 %) volt. A gyakorolt homoszexualitás továbbra sem
egyeztethető össze a keresztyén tanítással. A homoszexuális
emberek lelkésszé ordinálása és az azonos neműek partnerkapcsolatának megáldása tehát változatlanul nem megengedett az egyházukban.

– Igazságügyminiszter: Két anya a gyermek számára
(3. oldal)
A német szövetségi igazságügyminiszter, Katarina Barley
(szoc. dem. párt; időközben EU-képviselő lett) azt akarja,
hogy a leszbikus párok tagjait egyenlővé tegyék a gyermek
születésekor. A gyermeket világra hozó asszony (anya) partnerét automatikusan el kell ismerni anyatársként (társanyaként – „Mit-Mutter”), minden joggal és kötelességgel, feltéve, hogy egymással „házasságot kötöttek” vagy bejegyzett
partnerségben élnek.

– homoszexualitás: német tartományok a „terápiák”
ellen (4. oldal)
Több német szövetségi állam (tartomány) fellép a homoszexuális személyek számára nyújtható úgynevezett „átalakítási terápiák” (Konversionstherapien) (azaz ne kapjon
hivatalosan lehetőséget az olyan ember, aki homóból ismét
heteróba szeretne kerülni – a Fordító megjegyzése) ellen.
A szövetségi kormánynak meg kell vizsgálnia a tiltás
lehetőségét, valamint a terápiát ajánlók büntetését, éppen
úgy az érintettek kártalanítási igényét, ahogyan ez a
szövetségi tanácsnak eljuttatott beadványban szerepel.
A kezdeményezés mögött hét szövetségi tartomány3 áll.
Ezek a „gyógyítók” és szervezeteik közpénz juttatásban
sem részesülhetnének többé. Baden-Württembergben a
CDU-val (keresztyéndemokrata unióval) együtt kormányzó
Zöldek nyomást gyakorolnak koalíciós partnerükre (azaz
a CDU-ra), hogy támogassák a szövetségi tanácsban az átalakítási terápiák tilalmának elfogadását. Egyes komoly
lelkigondozó-terapeuta szervezeteknek, mint pl. a Wüstenstrom (sivatagi folyó) szervezetnek (székhelye Tamm bei

Ludwigsburg) hamarosan kellemetlen idők köszönthetnek be.

– A „confessio” elnevezésű munkaközösség az azonos
nemű párok megáldása ellen (22. oldal)
Azok a württembergi lelkészek, akik a Confessio elnevezésű munkaközösségbe tartoznak, nem akarnak belenyugodni
abba, hogy legyenek áldást adó istentiszteletek a homoszexuális párok részére, és ezzel ők helyesen gondolkodnak.
A tartományi egyház zsinata ugyanis elfogadta az ilyen
istentiszteletek bevezetését (erről már beszámolt az IB Nr.
316. száma, 2019. június, 22. old. – a Ford.). A munkaközösség ezért azt követeli, hogy „a hitvallásellenes határozatot
ne valósítsák meg”. Ebben az írásban, amelyet több, mint
20 lelkész határozott el, joggal emlékeztetnek arra, hogy
a Bibliában a homoszexualitás gyakorlata negatív értékelést
kap. Mivel az egyház nem áldhat meg olyant, amit Isten nem
áld meg, ezért a zsinati határozat hamis és önhitt (vermessen).
A Confessio minden nagykorú keresztyén érzékelése kigúnyolásának tartja azt, ha egy azonos nemű pár bevonul a
templomba, és az egyház ezzel egyidejűleg megmagyarázza,
hogy nincs szó esketésről (házasságkötésről). A zsinati határozat „hitvallásellenes, alkotmányellenes és ezzel semmis”.

– A német Evangéliumi Allianz szembefordul a „konverziós terápiák” tiltásával (22. oldal)
A Német Evangéliumi Allianz (DEA) jogosan lép fel az
ellen, hogy az úgynevezett „átalakítási terápiákat” törvényesen megtiltsák. Ők segíteni akarnak a homoszexuálisoknak,
hogy megváltoztathassák szexuális orientációjukat. Jens
Spahn szövetségi egyészségügyi miniszter (CDU), aki maga
is homoszexuális és ilyen partnerségben él, létrehozott egy
szakbizottságot, amelynek ki kell dolgoznia az ilyen terápiák
tilalmát (azaz, hogy homó ember ismét heteró lehessen
– a Ford.). Ekkehart Vetter (Mühlheim/Ruhr), a DEA elnöke
és Hartmut Steeb főtitkár (Stuttgart) levélben fordultak a
szakbizottsághoz. A DEA álláspontja szerint a szexuális önmeghatározás joga magában foglalja az egyén kívánságát
arra, hogy „a konfliktusosan megélt homoszexuálisának impulzusaival és érzéseivel megbirkózhasson, és ebben tanácsadást és terápiás ajánlatot vehessen igénybe”. Egy eredményre nyitott tanácsadásnak azt is meg kell engednie, hogy valaki
döntést hozzon a heteroszexuális irányultságú életről.
fordította: Göllner Pál

Jegyzetek: 1. A tartományi egyház közel kettőmillió bejegyzett tagot
számlál. Gyülekezeteinek száma 1250. Arra nem találtam adatot,
hány lelkészük áll szolgálatban. Így nem állapítható meg, hogy
a 335 fő milyen arányt képvisel. Minden esetre nem elhanyagolható
az igéhez kötött nyilatkozók száma. 2. A dékán hasonló vezető lehet,
mint nálunk az esperes. 3. Összesen húsz tartományból áll a Német
Szövetségi Köztársaság.
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Budapest, Pasaréti Ref. Gyülekezet temploma (Torockó tér 1.)

Miskolc, Ref. Egyházkerület Székháza (Kossuth u. 17.)

(1Kor 11,17-34)

(1Kor 11,17-34)

***

Az úrvacsora kincsei

***

Az úrvacsora kincsei

1) Az úrvacsora (szerzője, jelenléte – a jegyek pap általi
átváltozása? szentségimádás? vértelen áldozás az oltáron?)
Sipos Ete Zoltán

1) Az úrvacsora (szerzője, jelenléte – a jegyek pap általi
átváltozása? szentségimádás? vértelen áldozás az oltáron?)
Alföldy-Boruss Dezső

3) jézus Krisztusban részesülés módja… (szájjal vagy
hittel?) Sipos Ajtony Levente

3) jézus Krisztusban részesülés módja… (szájjal vagy
hittel?) Kenyeressy Károly

2) miért rendelte jézus? (az Úrvacsora céljai…
amíg eljövend) (1Kor 11,23-26) Péterffy György

EBÉDSZÜNET

2) miért rendelte jézus? (az Úrvacsora céljai…
amíg eljövend) (1Kor 11,23-26) Somogyi László

EBÉDSZÜNET

4) Vizsgálja meg azért az ember magát (1Kor 11,27-34)
Sipos-Vizaknai Gergely

4) Vizsgálja meg azért az ember magát (1Kor 11,27-34)
Lőrincz Attila

Az érdeklődőket szeretettel várja a Biblia Szövetség és
a vendéglátó gyülekezet!

Az érdeklődőket szeretettel várja
a Biblia Szövetség!

5) Közösségben – károtokra vagy javatokra?
(1Kor 11,17-22) Horváth Géza

FonToS KÉrdÉSEK

A következő rendezvény programja:
– november 10.: milyen a keresztyén egyházi közösség
rendezett viszonya a világi környezethez?
előadó: Sipos Ajtony Levente
Az előadások 17 órakor kezdődnek
a Budapest, Békásmegyeri ref. templomban
(III. ker. Csobánka tér 8.).
Az előadást követően lehetőség van
a téma megbeszélésére.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Halottaink: V dr. Bárdi Lászlóné (1939) Budapest,
V Becsei Tamás (1933) Budapest,
V Bustya dezső (1935) Marosvásárhely,
V dóka Sára (1924) Hajdúböszörmény,
V Faragó Bertalanné (1930) Budapest,
V jakab Lajosné (1941) Kaba,
V Lepsényi Lajosné (1925) Érd,

5) Közösségben – károtokra vagy javatokra?
(1Kor 11,17-22) Pintér Elemér

ELÉrhETőSÉGEInK

Biblia Szövetség Egyesület / országos Bibliaiskola
Alapítvány / Ébredés Alapítvány
levélcím: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B;
tel./fax: 06 28 452-334
e-mail: bsz@bibliaszov.hu; web: www.bibliaszov.hu

ÉrTESíTÉS

Sajnálattal tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a december 29január 1. közötti időszakra tervezett (30+) szilveszteri
program elmarad.
V marschalkó Gyula (1921) Budapest,
V matók Sándorné (1923) Karácsond/Petőfibánya,
V Siller j. Kálmánné (1949) Budapest,
V Vígh jánosné (1933) Budapest.
Elhunyt testvéreink szolgáló életét látva a bibliai tanács erősítse a hozzátartozókat és a BSz tagjait: nézve életük végét,
kövessük hitüket! Az Úr tegye áldottá emlékezetüket!

A nyári csendeshét résztvevői
pécelen

A pedagógus konferencia résztvevői a vácrátóti botanikus kertben
dr. Fráter Erzsébet előadását hallgatják a bibliai növényekről

A nyári BSz kenutábor résztvevői
a rába-folyó partján

A 2019/2020. évi bibliaiskolai tanév évnyitója után
készült csoportkép – 2019. szeptember 7.

A BSz fiatalok egy hétig az észak-írországi
Kells gyülekezetben gyermekek között szolgáltak
– kirándulás a tengerpartra
A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni
Előfizetési díj 2019-ben: belföldre: 2.500,- Ft/év; (10 pld. felett 2.200,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 4.800,- Ft/év;
– egyéb országokba 5.900,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 350,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként.
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén
Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László
***
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