
H I R D E S D  A Z  I G É T !

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé

tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet

pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben

élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)

Kedves Testvéreim és Vendégeink! 

Nagyon szeretek különleges templomokról olvasni, ta-

nulni. Rendkívül érdekes ez számomra, mert ez egy Istentől

belénk teremtett különleges vágy: templomot építeni az

ismeretlen isteneknek, vagy akik már megismerték az Örökké-

valót: az egyedüli Úrnak, a Teremtő Atyánknak!

Néhány különleges templom képét mutatom meg a

gyülekezetnek:  

1. Szent Ágoston-parókia, Fülöp-szigetek

2. Reykjavík, Izland, lutheránus templom

3. Szent Bazil-katedrális, Vörös tér, Moszkva

4. Kristály Katedrális, Orange County, Kalifornia

5. Solid Rock Church, Monroe, Ohio

6. A világ egyik legkisebb temploma, öten férnek bele.

Most azonban hadd szóljak inkább a legkülönlegesebb

templomról, amely valaha is született: a Gyülekezetről, az

emberről, pontosabban az emberek legkülönlegesebb cso-

portjáról, amely valaha is létrejött: Isten újszövetségi népéről.

1. Isten előtt sokkal fontosabbak az élő templomok,

mint az élettelen anyagokból készült épületek.

Bár elgyönyörködtünk az előbb látható csodálatos

alkotásokon, de mindenképpen meg kell állapítanunk azt,

hogy a leggyönyörűbb templomot mégsem emberek építik,

hanem Isten maga.

Ő a legjobb „dizájner”, tervező és kivitelező – még

akkor is, ha sokszor nagyon gyenge anyagból kell kihoznia

azt, ami méltóan nevezhető az ő templomának.

Amit tehát alapvető fontosságú megértenünk, hogy

Urunk maga építi az ő egyházát – és az nem beton, tégla és

üveg, azaz nem egy építmény, hanem mindig egy gyülekezet

– és ezek összességeként az Élő Egyház.

Figyeljük csak, hogyan beszél erről Pál apostol az

athénieknek: „Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt,

ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik

emberkéz alkotta templomokban.” (ApCsel 17,24)

Természetesen fontos megjegyeznem, hogy nekünk

szükségünk van építményre is, amit mi imaháznak nevezünk,

hiszen valahol össze kell jönnünk. Jó az, ha van egy épület,

amit Isten tiszteletére tudunk dedikálni, szentelni és használni.

Azonban a leglényegesebb pont sohasem ez, hanem az,

hogy hogyan építi az Úr az ő templomát belőlünk – és ennek

mi hetente tanúi vagyunk –, gondoljunk csak az elmúlt vasár-

napokra, ahol minden alkalmon új tagokat köszönthettünk

magunk között!
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„Élő templomok” 
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1. Reykjavík, Izland, lutheránus templom

2. Szent Ágoston-parókia, Fülöp-szigetek



Így zajlik ez az építés: „Ezért tehát nem vagytok többé

idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és

háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a

próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,

akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá

növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten

hajlékává a Lélek által” (Ef 2,19–22).

Testvéreim, ami itt történik, ami velünk

történik, az az, hogy szent templommá növekszünk

az Úrban!

Nem is Pál apostol volt az első, aki arról szólt,

hogy nem a téglából és betonból készült épület az Élő

Isten lakhelye, hanem hogy az igazi templom mi

magunk lehetünk. Jézus Urunk ezt így fogalmazta

meg: „»Romboljátok le ezt a templomot, és három

nap alatt felépítem.« Ezt mondták rá a zsidók:

»Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te

három nap alatt felépíted?« Ő azonban testének

templomáról beszélt” (Jn 2,19–21).

Isten előtt sokkal fontosabbak az élő temp-

lomok, mint az élettelen anyagokból készült

épületek!

2. A templomot a legszentebb módon kell

elkészíteni, és ilyen állapotban kell tartani!

Amikor az imént a fotókat nézegettük a külön-

leges gyülekezeti épületekről, észrevehettük, hogy

mind az adott helyen elérhető legjobb, legdrágább anyagokból

készültek. Nem a feleslegüket hordták össze a hívek, hogy abból

valamit kialakítsanak, ami éppen hogy megfelel a célnak... És

hát régebbi korokban nem is volt kérdés, hogy az Istennek szánt

épületeket kellett a legszebben megépíteni, hogy azok méltó

lehessenek rendeltetésükhöz!

Akkor hogyan gondolhatnánk azt, hogy

amikor Isten építi maga az ő templomát,

akkor megelégedik bármi kevesebbel?!

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma

vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha

valaki az Isten templomát megrontja, azt

megrontja Isten, mert az Isten temploma

szent, és ez a templom ti vagytok.” (1Kor

3,16–17)

Isten olyan személyekben hajlandó

lakni, akik kedvesek neki!

„Akik pedig test szerint élnek, nem

lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem

test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha

Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a

Krisztus Lelke, az nem az övé.” (Róm 8,8–9)

Isten szentté tesz téged, amikor befogad

az ő gyülekezetébe, de az neked is feladatod,

hogy szentül is tartsad magad! Ne szennyezd

be az ő templomát! Te egy élő templom vagy!

– A templom beszennyezésének egyik

legerősebb módja, ha ezt a testet hitetlen pár-

ral osztjuk meg: „Ne legyetek a hitetlenekkel

felemás igában, mert mi köze egymáshoz az

igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze

van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi

azonosság van Krisztus és Beliál között?

Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen

között? Hogyan fér össze Isten temploma a

bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma

vagyunk, ahogyan az Isten mondta: Közöttük

fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az
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én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok

külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én

magamhoz fogadlak titeket.” (2Kor 6,14–17)

A legkiemeltebb szennyezés éppen ezért a szexuális

tisztátalanság. „Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn,

amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki

paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok,

hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő

Szentlélek temploma, és ezért nem a

magatokéi vagytok? Mert áron vétet-

tetek meg: dicsőítsétek tehát Istent

testetekben.” (1Kor 6,18)

Isten azt mondja, hogy csakis

akkor lehetsz, és csakis akkor

maradhatsz az ő temploma, ha tisztán

tartod testi-lelki-szellemi életedet. Őt

ne akard bekényszeríteni tisztátalan

kap-csolatokba – úgysem hagyja

magát. Ilyen helyzetben ő kivonul élet-

ed, tes-ted-lelked templomából, és te

rájössz, hogy milyen az, amikor csak

egy Isten alakú vákuum marad a

lelkedben...

Elveszíted az ő jelenlétének

átélését.

Ma nagyon sok keresztyén

szenved attól, hogy nincsen olyan

örömteli istenélménye, mint szeretné.

Olvassa az igét, imádkozik, jön a

gyülekezetbe, de az Úr olyan távolinak

tűnik. Lehet, hogy azért, mert távoli is.

Mert nem él benne, az illetőben. Mert

nem tudja vállalni Isten azt az életet,

amit az adott személy él. Az nem szent,

nem templomhoz méltó.

Végig szoktad-e gondolni azt, hogy ha Jézus benned él,

és te elszívsz egy cigarettát, akkor ebben neki is részesülnie

kell? Hogy ha olyan mennyiségben fogyasztasz szeszes italt,

hogy az már részegségnek minősül, akkor ezt Jézusnak is el

kellene viselnie benned?

Mi élő templomok vagyunk! Úgyhogy ha idejében hal-

lod ezt a figyelmeztetést, akkor radikális módon

engedelmeskedj neki, nehogy rögzüljön benned ez az állapot!

Mert a templomot a legszentebb módon kell elkészíteni,

és ilyen állapotban kell tartani!

3. Isten csakis felszentelt és megszentelt templomban

hajlandó lakni

Olyat még nem hallottunk, hogy egy templomban

elkezdődjön a rendszeres hitéleti tevékenység felszentelés

nélkül. Anélkül, hogy imádságban ne lenne az Örökkévalónak

szentelve egy épület: nem lehet valamire kimondani, hogy az

egy gyülekezet otthona, és Isten népének összejöveteli helye.

Nincsen ez másképpen az élő templomokkal sem.

Amikor életünket Jézus kezébe tesszük (megtérünk), akkor ez

történik: neki ajánljuk, dedikáljuk ezt a testet-lelket. Az övé

lesz, mert átadjuk neki a használati jogot és a teljes

fennhatóságot. És ekkor a mi egész lényünk, testünk, lelkünk,

szellemünk elkezd megszentelődni, és minden korábbi

bűnünktől szabadok leszünk! Dicsőség érte neki!

1. Ha szenvedélyed volt a cigaretta, megszabadulsz tőle.

Már nem kell szívnod, mert szabad vagy. Már a te döntésed,

hogy leteszed-e, vagy fennmarad a megkötözött voltod.

2. Nem kell lerészegedned többet, ettől is megszabadulsz.

3. Megbocsáttatnak addigi erkölcstelenségeid, házasság

előtti vagy kívüli kapcsolataid, mert Isten teljesen eltörli

ezeket belőled.

Tiszta lappal kezdesz, és élő templommá válsz azon

nyomban!

Bárcsak úgy lenne, hogy ez sosem lanyhulna, sosem

esne vissza bennünk!

Bárcsak mindenki megtartaná ezt a tisztaságát,

szűziességét!

– Sajnos, ahogyan sok lány eldobja élete legnagyobb

értekét, a szüzességet, és válik maga is értéktelenné ezen a

területen, úgy sok keresztyén is felelőtlen lesz legnagyobb

értékéhez, a Krisztustól kapott tisztaságához, bűntől

megtisztult, szűzies mivoltához.

A templom ekkor szennyessé, mocskossá válik. Nem

folytatódhat benne istentisztelet. A rómaiak Jeruzsálem

elfoglalásakor a zsidó templomban disznót áldoztak, és állati

fekáliával kenték össze Isten oltárát. Ne gondold, hogy te

sokkal kevesebbet teszel akkor, amikor megrontod Isten élő

templomát, saját tested! „Aki Isten templomát megrontja,

megrontja azt az Isten...”

Ekkor egyetlen lehetőség van: ki kell takarítani és újra

felszentelni a templomot!

Ha időközben valahogyan meggyengült vele a kapcsola-

tod, beszennyeződött a tested élő temploma, akkor itt az idő

számodra, hogy újra isteni élettel töltsd be magad, és ismét az

ő szent helye lehessen életed! Gyere most elé bűneid meg-

bánásával, életed újraodaszánásával! Ő kész arra, hogy ismét

Hirdesd az igét! 3

5. Solid Rock Church, Monroe, Ohio



teljesen megtisztítson téged. Ámen.

Életútam dióhéjban

1970-ben születtem Szentendrén, és

Budakalászon nőttem fel, így ízig-vérig

„dunakanyari gyerek” vagyok. Egy húgom

és egy nővérem van. 1991-ben szereztem

villamos üzemmérnöki diplomát, majd

mérnök-menedzserként dolgoztam egy

budapesti részvénytársaságnál. Főiskolai

éveim alatt jutottam hitre az Isten Egyháza

szabadegyházi mozgalom segítségével,

ahol több évre lelki otthonra is találtam.

Néhány évvel ezután Isten hívását meghall-

va a Baptista Teológiai Akadémia teológiai

szakát végeztem el, amely diplomámat az

utóbbi években az ausztriai TCMI

intézetben elért angol nyelvű egyetemi

mesterfokozattal fejlesztettem tovább (M.

A. gyakorlati teológiából). 

A BTA elvégzése után 1997–1998-

ban az egyesült államokbeli St. Joseph-ben

és a Washington DC kertvárosában működő

Fairfax Community Church-ben szolgáltam több ezer fős,

angol nyelvű gyülekezetek beosztott lelkészeként. Hazatérve

1997-től öt éven át a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek

Társasága (KEVE) országos ügyvezető igazgatójaként dolgo-

ztam, miközben társadalmi munkában ifjúsági vezetőként,

illetve gyülekezetalapító lelkészként tevékenykedtem

Budapesten és Budakalászon. 

2002-ben Debrecenbe költöztünk családommal, hogy a

Híd Alapítványt létrehozva felekezetközötti missziómunkát

végezzünk, amely során kulturális rendezvényeket használ-

tunk csatornaként a nem hívő emberek elérésére. Ezen évek

alatt a Debreceni Baptista Gyülekezetbe tartoztunk. 2008

nyarán innen kerültem kirendelésre, hogy a Trinity Baptista

Gyülekezet alapító lelkipásztoraként kezdjek szolgálni. Ez

most életem központi területe. Emellett a Híd elnökeként

néhány felekezetközötti projektet vezetek, mint például a cél-

tudatos gyülekezet magyarországi munkájának vezetője,

illetve a TCMI teológiai intézet magyarországi aligazgató-

jaként segítek nem lelkészi (és lelkészi) gyülekezeti tagoknak

olyan gyakorlatcentrikus képzésekre eljutni, amelyek hangsú-

lyozzák a bibliahű teológiai oktatás és a kortárs megközelítés

egyensúlyát.

Gyakran tartok előadásokat az ország határain túl is,

főleg az USA-ban, ahol 1998 óta minden esztendőben három-

négy hetet töltök, illetve Angliában és a környező országok-

ban a hit és a vezetés kapcsolatában, idő- és célmenedzsment

témakörében, illetve a posztmodern kor és a misszió kapcso-

latában. 

Sok időt kell autóban töltenem, így ha sikerül kiszakítani

egy kis szabadidőt, akkor azt két keréken töltöm, kerékpáron

vagy motorkerékpáron. Lelkesedem a legkorszerűbb technikai

eszközök és megoldások gyülekezeti felhasználásáért.

Feleségemmel, Csillával és két gyermekemmel, a tizen-

hét éves Ráhellel és a tizenkét éves Dáviddal Debrecenben

élünk. (Steiner József lelkipásztor, Trinity Baptista Gyülekezet,

Debrecen)

6a. A világ egyik legkisebb temploma kívülről nézve

6b. A világ egyik legkisebb temploma, öten férnek bele
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„Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom

onnan, és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)


