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sem, aki kitudná érdemelni a mennyei
helyet. Ennélfogva csak Isten kegyel-
mébõl, Jézusba vetett hitünkre üdvö-
zülhetünk.

Továbbá napjainkban még az a fel-
fogás is elterjedt egyházainkban, hogy
mindazok, akik valóban hisznek Jé-
zusban, s teljes szívvel követik õt és
utasításait, azoknak fizikailag is gaz-
dag, túláradó élet jár. Viszont a Biblia
szerint: „...szegények mindenkor vele-
tek lesznek...” (Márk14:7.) S bár Isten
megigérte, hogy gondoskodik gyerme-
keinek szükségleteirõl; de gazdagságot
nem igért. Magam már többször emlí-
tettem, hogy volt, amikor úgy gondosko-
dott rólam, hogy – napi egy vagy két
étkezés mellett – egyszerûen nem lettem
éhes. Máskor meg úgy, hogy csodásan
kirendelte az eledelt. De gazdagságot
sohasem ajándékozott nekem. Mert õ
jobban tudja, hogy mire van igazán
szükségem s mi használ nekem!

Sorolhatnám még tovább, de nem
teszem, mert ennyi elég ahhoz, hogy
meglássuk, hogy kik a tévtanítók és
miket tanítanak. Azaz, hogy a tév-
tanítók azok, akik – akár bibliaismeret
hiányában, akár szándékosan – olyan
dolgokat hirdetnek, amelyek biblia-
ellenesek.

FELISMERHETÕSÉGÜK meg ép-
pen abból ered, hogy olyanokat
hirdetnek, amiket a bibliából kép-
telenek bebizonyítani.

Akkor, HOGYAN VÉDEKEZHE-
TÜNK ellenük? Csakis, állandóan
fejlõdõ bibiaismeret és állhatatos ima
által! Ennélfogva Isten gyermekei
számára kibeszélhetetlenûl fontos,
hogy naponta, rendszeresen, folyama-
tosan, és komolyan tanulmányozzák a
Bibliát; hogy ezáltal alaposan me-
gismerjék alapvetõ, és egyéb tényeit és
igazságát, illetve dogmáit; akkor éber
imaéletet folytatva azonnal felismerik
a tévelygés lelkét; meg tudnak állni az
igazság mellett; s be is tudják bizo-
nyítani az igazságot!

****
Tévtanítók és tanítások mindig voltak

és lesznek keresztény gyülekezeteink-
ben. Vannak, akik érdekbõl, szándékosan
vezetik félre hittársaikat; s vannak, akik –
komoly bibliaismeret hiányában – buz-
góságból terjesztik a tévtanokat. Ezért
nagyon fontos számunkra, hogy ala-
pos, fejlõdõ bibliaismerettel és imaé-
lettel rendelkezzünk, hogy felismer-
jük, a tévtanítókat és tanításokat s meg
tudjunk állni a helyes úton, illetve meg
tudjuk védeni magunkat és közössége-
inket romboló hatásaikkal szemben!

Megtesszük?
Mátrainé, F.I.

lágba. Az Isten lelkét errõl ismeritek
meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus
Krisztus testben jött el, az Istentõl van.
Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az
nem az Istentõl van. Ez az antikrisztus
lelke...

Mert sok hitetõ jött el a világba,
akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus
testbeben jött el: ez a hitetõ és az
antikrisztus.”

Évekkel ezelõtt meglátogatott egy
fiatal hölgy és Bibliával a kezében pró-
bált az õ vallásához téríteni. Megkér-
deztem tõle: „Kicsoda neked az Úr
Jézus? Testben megjelent Isten Fia? Egy
bölcs filozófus? Kiváló tanító; vagy
más?” Erre azt válaszolta: „Óh, mi hi-
szünk Jézusban.” De arra nem válaszolt,
hogy mit hisz, vagy hisznek felõle, s
minek és kinek tartja, vagy tartják õt.

S mivel nyíltan nem volt képes ki-
mondani, hogy – szerinte – Jézus a
testben megjelent Isten fia; világosan
megértettem, hogy õ, vallásával együtt a
tévtanítók közé tartozik. Nem beszélve
arról, hogy az errõl szóló, elõbb említett
Igék nem is érdekelték.

Hasonlóan vannak olyan felfogások,
amelyek szerint Jézus Krisztus nem
öröktõl fogva lévõ Isten, hanem egy
teremtett lény. Ez is óriási tévedés és
tévesztés.

Azonkívül vannak olyan, úgy nevezett
keresztyények, akik Isten kibeszél-
hetetlen emberszeretetére hivatkozva azt
tanítják, hogy mindenki a mennyben
fog kikötni. Vagy legalábbis az õ
vallásuk tagjai. Holott a Biblia világosan
kijelenti, hogy „Úgy szerette Isten e
világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta,
hogy (CSAK!) aki hisz õbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.”
Meg, hogy „aki megvallja bûneit” neki,
annak (de csakis annak!) megbocsájt;
s (CSAKIS AZT) aki szívébe is hívja,
illetve befogadja Jézust; teszi örökre
Isten gyermekévé és a mennyország
részesévé. (János 3:16, 1 János 1:9, és
János 1:12.) Azaz csak azok jutnak a
mennybe, akik hisznek Jézus Isten-i
mivoltában; megvallják bûneiket neki;
s behívják õt a szívükbe. A többiek
örökre a pokolba kerülnek, illetve
elkárhoznak; függetlenûl attól, hogy
milyen vallásuak. Mert Isten ugyan
mindent megtett, hogy mindenki üd-
vözülhessen, de ajándékát el kell fo-
gadnunk. Különben nincs örökéletünk;
bármilyen vallásosak vagyunk.

Aztán elõfordúl olyan tanítás is, hogy
a jó emberek fognak üdvözülni! Ez is
tévtanítás, mert a Biblia szerint nincs
egyetlen jó, illetve bûntelen ember

Tévtanítók és tanok mindig voltak és
lesznek a keresztény egyházakban.
Vannak, akik érdekbõl, szándékosan
vezetik félre hittársaikat; s vannak akik –
komoly Biblia-ismeret hiányában –
buzgóságból terjesztik a tévtanokat. Így
volt ez már az elsõ keresztények idejében
és gyülekezeteiben is. Ezért látta fontos-
nak Péter apostol és mások is, hogy – már
a kezdet kezdetén – komolyan figyel-
meztessék Jézus követõit, hogy óvakod-
janak tõlük. A 2 Péter 1:20 - 2:19 ver-
seiben olvassuk:

“Mindenekelõtt tudnotok kell, hogy
az Írás egyetlen próféciája sem ered
önkéntes magyarázatból, mert sohasem
ember akartából származott a prófécia,
hanem a Szentlélektõl indíttatva szólal-
tak meg az Istentõl küldött emberek.

De voltak a nép körében hamis pró-
féták is, mint ahogyan közöttetek is
lesznek hamis tanítók, akik vesze-
delmes eretnekségeket fognak közétek
becsemempészni. Ezekkel megtagadják
az Urat, aki õket megváltotta, így gyors
pusztulást hoznak magukra. Sokan
fogják követni kicsapongásikat, akik
miatt káromolni fogják az igazság
útját, benneteket pedig szép szavakkal
fognak kifosztani kapzsiságukkal.
Ellenük már régóta készen van az
ítélet, és nem kerülik el kárhozta-
tásukat... Ezek vakmerõek, elbizako-
dottak... azt káromolják, amit nem
ismernek... gyönyörûségnek tartják a
naponkénti dõzsölést; szennyfoltok és
szégyenfoltok õk... elcsábítják az áll-
hatatlan lelkeket... elhagyták az egyenes
utat, eltévelyedtek... akiknek a sötétség
homálya van fenntartva... Mert üres,
fellengõs szólamokat hangoztatva testi
vágyaik kielégítésére csábítják feslett
életükkel azokat, akik nemrégen
szakadtak el a tévelygésben élõktõl.
Szabadságot igérnek nekik, bár maguk a
romlottság szolgái, mert mindenki rabja
lesz annak, ami legyõzte.”

Ezen Igék alapján állapítsuk meg,
hogy napjainkban kik a tévtanítók és
miket tanítanak? Hogyan ismerhetjük
fel õket? S hogyan védekezhetünk
befolyásuk elõl?

KIK A TÉVTANÍTÓK ÉS MIKET
TANÍTANAK? Ezek alatt elsõsorban
azokat értjük, akik ugyan kereszténynek
vallják magukat, de tulajdonképpen
kultuszok, vagy szekták, mert tagadják,
hogy Jézus Krisztus a testben megje-
lent Isten Fia. Az 1 János 4:1-2-ben és 2
János 7-ben olvassuk:

“Szeretteim, ne higgyetek minden
léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelkeket, hogy azok Istentõl valók-e,
mert sok hamis próféta jött el a vi-

NE TÉVELYEGJETEK!
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mutatójára. Isten méltónak ítélt ben-
nünket abban, hogy egy újabb gyer-
meket bízott ránk. Az alkalomra most
elõször Bácskossutfalván került sor,
ahol -mint mostanában többször is-

KÁRPÁTALJA, BEREGSZÁSZ,
KEGYELEM GYÜLEKEZET

Kedves Testvéreink az Úrban,

Sok szeretettel köszöntünk Benne-
teket! Továbbra is tapasztaljuk Isten

áldásait, és tudjuk hogy ez az Õ válasza a
ti hûséges imádságságotokra. Köszön-
jük minden egyes testvérnek és test-
vérnõnek az Isten színe elõtti közben-
járást.

Hálát adunk Istenünknek érettetek,
hûséges, szeretõ szívû és áldozatra kész
hívõ testvérekért. Hisszük hogy a nagy
mennyei jutalom-osztásnál a sokszo-
rosát találjuk majd meg azokban a
lelkekben, akiknek üdvösségre jutásáért
sokat áldoztunk.

Örömmel jelentjük, hogy az ima-
házban szépen haladnak a munkálatok.
Isten megint küldött nekünk segítõkész
testvéreink által annyi támogatást, hogy

megtelt a nagytermünk érdeklõdõkkel,
barátkozókkal.

Az Igébõl tanított (127. Zsoltár), a
gyermeket bemutatta, a gyülekezet

imádságos támogatását kérte Gyõri
Kornél lelkipásztor testvér. Õ az,
aki a Lélek indíttatásából, már
hosszabb ideje atyai gondossággal
patronálja Vajdasági magyar gyü-
lekezeteinket, nem sajnálva idõt és
energiát, anyagi áldozatot sem.
Most feleségével érkezett közénk,
aki a saját, és a Magyarországi
Baptista Nõszövetség köszöntését
is hozta.

Gyermekeink: Máté, Dóra,
Sára, Dani, Samu, Kata is örömmel
veszik körül a kis jövevényt: Jo-
hannát.

Nyúl Viktória és Zoltán

be tudtuk vezetni a gázt, vettünk 85 puha
széket, hangfalakat, erõsítõt, mik-
rofonokat, egy szóval azt, amire szükség
van utcai evangélizációkon; amire már
rég vágytunk.

A nagy teremben kész lesz ha-
marosan a plafon, a falak, a fûtést

bevezettük, hamarosan az
ajtók be lesznek állítva, és a
nagy teremben sor kerül
igehirdetésre, elõadásokra,
mind arra, ami az Urat szol-
gálja, és az emberek üd-
vösségét.

Továbbra is arra kérünk
benneteket, hogy imádkoz-
zatok értünk; a gonosz na-
gyon nem akarja, hogy itt
egy hatékony misszió elin-
duljon.

Szükség van még anya-
giakra is, hogy be tudjuk
fejezni a munkákat. Nem
tudunk még a fõbejáraton

bejárni, ameddig nem privatizáljuk a
folyosó részt. Ha nem változnak az árak,
ez 4000 USD–ba kerül, minden költ-
séggel együtt. Maradt még öt kisebb
helyiség is, amit még rendbe kellene
tenni.

Közben – a felújítási munkák mellett
– más, lelki természetû munkát is vég-
zünk. Habár egy ideje leálltak a terem-
ben az alkalmak, de hamarosan foly-
tatásra kerül sor. Tervünkben van, hogy
egy biblia iskolát is elindítunk itt. Áldott
pünkösdi ünnepeket kívánva, testvéri
szeretettel az Úrban,

Cidor Lajos

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL
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EGYMÁSÉRT
A Magyar Baptisták Világszövet-

ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Gergely István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Kulcsár Sándor elnökért és munka-
társaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
lelkipásztor testvérekért.

Pénteken a felvidéki magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka-
társaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.

GYERMEKBEMUTATÁS
BÁCSKOSSUTHFALVÁN

Örömmel készültünk április utolsó
vasárnapján hetedik gyermekünk be-
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Már nem emlékszem hogyan, de
valaki bevitt Manhattan-be, a magyar
baptista gyülekezetbe. Hétköznap volt,
a prédikátor fogadott. Tulajdonképpen
egy erdélyi testvért kerestem, viszont itt
ismerkedtem meg egy román fiatal
hívõvel, aki jól beszélt magyarul. Õ is az
imaház épületében lakott.

A prédikátor testvér behívott a la-
kásba és a még ott levõ néhány test-
vérrel körbe ültetett. Beszélgettünk.
Megkérdezték honnan jöttem és mit
csinálok itt. Mondtam, hogy Jugos-

láviából jöttem és itt egy szláv misz-
szióban segítkezem. Átjárunk Queensbe
és Brooklynba is, ahol több szláv lakott
és volt egy hívõ házaspár is, akik a bécsi
menekült táborban tértek meg. Leg-
inkább a szabadságról beszéltünk, fõleg
az érdekelte õket, hogy az én orszá-
gomban hogy van ez. Mondtam, hogy
én egy diktatórikus országból jövök,
mint Barna és Ján, de mivel Krisztus
megszabadított, nem tettem meg azt,
amire az a hatalom kért. Igaz, hogy
feljelentettek hamis atyafiak, s nyomo-
rúságba kerültem, de nem estem lej-
jebb, mint Isten keze!

nel” címû könyvébõl, hogy ezt ingyen
osztogathatják. Ismertek egy tanár-
házaspárt a gyülekezetbõl. Viszont
mikor ezt elmondtam a prédikátornak,
meg a Barniéknak, kissé „megfagyott”
körülöttem a levegõ. Az okát csak
késõbb tudtam meg, Barnitól, hogy
azért, mert olyan könyvesboltban
voltam, akik árulják a vasfüggöny
mögötti irodamat is. Mivel mondtam,
hogy nem maradok az államokban, arra
a következtetésre jöttek, hogy biztosan
kém vagyok. No, mondtam magamban,
otthon a szocializmust akadályozó
állam-ellenes elem vagyok, itt meg, e
szabad világban: kém!?

Egyébként a román testvér otthon
hagyta akkor terhes feleségét, a második
gyerekkel. Itt igen sikeres volt a mun-
kájában, jól keresett, de azért lakott itt
az imaházban, mert különben, ahogy õ
mondta, már fõbelõtte volna magát.
Hazulról rossz híreket kapott, hogy a
feleségének van valakije és lemondott
arról, hogy kihozza. Tudod, testvé-
rem -mondtam neki-, még ha igaz is
lenne, nem csak õ az oka. Otthagytad két
gyerekkel, fiatalon, egyedül - már öt
éve! (Õ meg itt kezdett barátkozni egy
kajakozó testvérnõvel, aki itt menedéket
kért.) Mondom neki: ne tedd, hogy
testben fejezed be azt, amit Lélekben
kezdtél el! Ha az Úr holnap eljön, mire
lesz ez jó? Neked is és feleségednek is a
megbocsátás a megoldás. Pedig Jo-
nesku nagyon szerette az Urat. Barnival
buzgón imádkoztunk vele, hogy az Úr
adjon neki bölcsességet a jó döntéshez.

„Krisztus szabadságra szabadított
meg minket, ÁLLJATOK MEG TEHÁT
SZILÁRDAN, és ne engedjétek maga-
tokat újra a SZOLGASÁG igájába fog-
ni.” Gal 5,1.

Nagyajtai Eszter

Még néhányszor volt lehetõségen a
manhattani gyülekezetben lenni, egy-
szer több napra is. Ekkor Barna elveze-
tett a nevezetes világváros fontosabb
helyeire - kezdve a Szabadságszobornál.
Elmentünk az Egyesült Nemzetek
palotájába is. Itt az a meglepetés ért,
hogy megláttam egy újvidéki test-
vérnõt! Odakiáltottam a galériáról,
mert õ éppen a majdnem üres elõcsar-
nokban haladt. Nagyon megörültünk
egymásnak. Ilyen kicsi a világ! A lánya
és veje a jugoszláv diplomáciában dol-
gozott, náluk volt vendégsében. Késõbb
is találkoztunk, a queensi misszió-
állomáson.

Az ottani magyar újságban olvastam,
hogy az imaház közelében van két ma-
gyar könyvesbolt. Mivel Barni sok
strippet olvasott, nem mehetett lassan
sehová, csak a munkára és vissza. Ment
õ uszodába és egyéb helyekre de olyat
tapasztalt, ami lehetetlenné tette ezt. Be
volt zárva ebben a szabad világban.
Ezért gondoltam, veszek néki valami
szépirodalmat. Bár azt mondták, hogy
nem mehetek az utcára egyedül, én
mégis elmentem. Az elsõ boltban ami-
kor Zilahiról érdeklõdtem, hamar át-
küldtek a másik boltba. Mikor kérdez-
tem, hogy van-e nekik „A lélek hazajár”
Zilahi regénye, azt kérdezték -a tulaj-
donos házaspár-, hogy hová való va-
gyok? Mondtam, hogy jugoszláv va-
gyok és Szabadkán élek. Ó, akkor
bizonnyára ismeri az újságíró Lévait?
Igen, válaszoltam. A feleségével jártam
középiskolába, a zenedébe. No boldo-
gan csevegtünk közös ismerõseinkrõl.
Zilahi-juk nekik sem volt, de friss volt
Sütõ András „Anyám könnyû álmot
ígért” címû regénye, és azt vettem meg.
Visszamentem az imaházba és elhoztam
egy csomót Billy Graham „Béke Isten-

ÁHÍTATOS PERCEK

Kérjük, fizessen elõ az
Evangéliumi Hírnökre!

Elõfizetés  / megújítás
Egy évre $25.00

Tengeren túlra $30.00

............................................................
név /  my name

............................................................

............................................................
cím /  my address
Szeretné valaki más számára is

elõfizetni a lapot?
Kérjük, töltse ki akkor a következõ
részt is:

............................................................
.

név /  name

............................................................

............................................................
cím /  address

Mellékelek $............. az elõfizetésre
A csekket “Gospel Messenger” névre

állítsuk ki és e szelvénnyel együtt küldjük
el a lapkezelõ testvér címére:

Gospel Messenger / Béla Für,
Subscription Manager,
12409 Devoe St.
SOUTHGATE, MI  48195

Missziós úton Amerikában
felejthetetlen emlékek (3)
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