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Szomorú tény, hogy a mai egyház néhány igen lényeges területen becsapja önmagát. 
Következik néhány egyértelmő (de teljesen igaz) tény, amely vélhetıen 
megrázkódtatásként hat néhány emberre. 
 
1. „Hívd be szívedbe Jézust,” e mondat a Bibliában nem található. Az sem, hogy: „add 
át szívedet Jézusnak” vagy, hogy elmondjuk „a bőnösök imáját.” Ezek a gyakorlatok 
egyáltalán nem léteznek a Szentírásban. Az üdvözség témája a Bibliában fellelhetı 
legfontosabb kérdés, miközben hazudnak nekünk errıl. Ezek a doktrínák csupán 
kitalációk. Azért találták ki ezeket, hogy az üdvözség „gyors és kényelmes” legyen. 
Sok gyülekezeti tag, aki ezekben bízik, egyáltalán nem tért meg soha. 
 
2. Egyházi épületek nincsenek a Bibliában. A III. sz. körül találták ki ezeket, amikor 
az egyház már súlyos romlásnak indult. Csak egy visszacsúszott eklézsia tudott olyan 
messzire eltávolodni korai egyszerőségétıl. Az egyházi épületek gondolata 
újszövetség ellenes. Rengeteg problémát és tradíciót hozott magával. Alapvetıen, 
akkor kezdett érvényesülni igazán a „katedrális” fogalma, amikor az egyház Róma 
kezébe esett. Mind a mai napig, milliárdokat költünk ezekre az emlékmővekre. 
 
3. Az a minta, hogy: „egy pásztor gondoskodik mindenrıl” teljesen Szentírás ellenes. 
Távol attól, hogy mindent ı irányítana, az apostolok cselekedetei könyvében 
EGYETLEN EGYSZER SEM szerepel a „pásztor” szó. (Voltak ugyan a korai 
egyházban erıs vezetık és vének, de soha nem volt a ma oly gyakran látott 
„egyszemélyes együttes,” és nem is volt annyi manipuláció, mint manapság.) 
 
4. A „tizedadás” egyáltalán nem újszövetségi gyakorlat. Szégyenletes módon 
visszaélnek ezzel a mai prédikátorok. Azt mondja nekünk az újszövetség, hogy 
boldogan adakozzunk – annyit, amennyirıl szívünkben döntöttünk. Ha azt mondjuk az 
embereknek, hogy 10 %-ot KELL adni, különben lopnak Istentıl, akkor beteges, 
pénzsóvárgó módon forgatjuk ki a Szentírást. Semmi utalás nincs arra, hogy az 
apostolok a „tizedfizetést” VALAHA is tanították volna az újszövetségi hívıknek. 
Világos, hogy ószövetségi gyakorlatnak tekintették. 
 
5. Jézus SOHA nem használta a „jólét” vagy „anyagi áldás” szavakat, amelyek csak 
néhányszor szerepelnek egyáltalán az újszövetségben. Kapzsi prédikátorok, viszont, 
egész birodalmakat építenek ezekre. A következı szavakat viszont MINDENKÉPPEN 
használta Jézus, és az apostolok is: „add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek,” „a 
gazdagság csábítása,” „nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak,” „jaj nektek, 
gazdagok.” Ezeket a dolgokat nem gyakran prédikálják, úgy-e? 
 
6. Az újszövetségben nem voltak bibliai fıiskolák, szemináriumok vagy diplomák. 
Akik az újszövetségben szívesen látogatták a bibliaiskolákat, azok a farizeusok és az 
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írástudósok voltak! Az apostolok az egyszerő halászok és vámszedık soraiból kerültek 
ki. Elképzelhetı, hogy közülük néhányan írni és olvasni sem tudtak. Milyen 
„végzettséggel” rendelkeztek? Egyszerően, SOK IDİT TÖLTÖTTEK JÉZUSSAL. 
Az a tény, hogy az emberek a bibliaiskolai diplomával bíró hivatásos klérustól várják 
el, hogy mőködtessék a gyülekezetet, annyit jelent, hogy az egyház még inkább 
betegesebb és bibliaellenesebb lett. Az egyszerő, alázatos, isteni elhívással bíró 
embereknek viszont gyakran nem szabad szolgálniuk, mert nem kaptak papírt, ami azt 
bizonyítaná, hogy képesek rá. Ez újabb katasztrófa az egyház számára. 
 
7. Szinte semmi bizonyíték nincs arra, hogy az ıs gyülekezet a „fı alkalmát” vasárnap 
tartotta volna. „Házanként” győltek össze majdnem minden nap! Nem voltak 
gyülekezeti házak. Nem cicomázták fel magukat, hogy a gyülekezetbe menjenek. Nem 
voltak felekezetek. Nem voltak elkülönült, más „címkékkel” bíró csoportok. 
Megosztották egymással életüket mindazok a keresztyének, akik egy környéken 
laktak. Annyira természetes volt számukra a szeretet, a közösség, a koinónia, mint 
maga a lélegzés. A Jeruzsálemben levı apostolok minden nap prédikáltak hatalmas 
szabadtéri alkalmakon és nem négy fal között elrejtızve. Ez minden tekintetben egy 
„utcai egyház” volt. 
 
8. Az az ötlet, hogy a Szentlélek tevékenységét programokkal, újabb programokkal és 
még újabb programokkal helyettesítjük, egyszerően arra mutat, hogy nagyon mélyre 
süllyedtünk. Manapság mindenütt emberek által kitalált mősorok találhatók. Az 
ısegyház sokkal többet vett Istentıl, és sokkal kevesebbet emberektıl. 
 
9. Egy nagyon „humanista” Jézust hirdetünk manapság. Egy olyan Jézust, aki 
elsısorban azért létezik, hogy a mi boldogságunkat szolgálja. Hasonlít a Mikulás 
bácsihoz, aki folyamatos áldásokat akar kitölteni ránk. A kegyelem és az irgalom 
Istene ı, de hiányzik az ítélet, a tisztaság, és az igazság. Az egyik legkomolyabb bőne 
a modern egyháznak az, hogy hamisan képviseljük az igaz Jézust. Úgy tőnik, hogy a 
mai gyülekezet valamilyen „mő” Jézust imád, amelyet saját képmására alkotott. 
Mennyire bántja ez Istent! 
 
Sok prédikátor nagyon jól tudja, hogy valami egyáltalán nincs rendben a mai 
egyházzal. Tudják, hogy kevés az „istenfélelem.” Tudják, hogy nincs mélyreható 
megtérés, és nem tevékenykedik átható erıvel a Szentlélek. Tudják, hogy ugyanazt a 
játékot játsszák hétrıl hétre. Sokan teljesen tudatában vannak ennek, de mégsem 
tesznek semmit. Nem engedik, hogy csónak billegjen. Ha mégis jön valaki, aki újat 
próbál kezdeni, azt elnyomják. Nem kívánnak igazi „megrázkódást.” Túl sok a 
veszteni valójuk. Karrierjük és kicsiny birodalmuk forog kockán. Ez az igazság. Ez a 
dolgok veleje. E miatt fogja Isten elhozni a „Nagy Reformációt.” Nem fogja többé 
eltőrni ezeket a béreseket. Nem akarja, hogy ık vezessék a népét. Sokan közülük 
nemsokára „elveszítik lábuk alól a talajt.” Soha többé nem fogják vezetni Isten népét. 
 
Errıl fog szólni az igazi „Reformáció.” Ez a folyamat lecseréli a régi gárdát és eltörli a 
régi hazugságokat. Dávid átveszi a vezetést Saultól. Jön az „új tömlı.” Hirtelen tör 
ránk ez a helyzet. Új vezetıség jön létre, olyan emberek, akiket a „pusztában” 
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készítettek fel és képeztek ki. Mindjárt itt az óra. KELJENEK FEL AZ ÚJ 
VEZETİK! Szomorú tény, hogy a mai egyház olyan mélyre süllyedt, hogy ki kell 
menteni belıle az embereket. Lehet, hogy ez a meghökkentıen hangzik. Soha nem 
gondoltam volna, hogy ilyen radikális dolgokat fogok mondani, de ez az igazság. 
 
Az egész egyház hazugságban él. Sokan, ott bent állandóan azt hallják, hogy minden 
rendben van. Megtértek és a menny felé tartanak. Semmi nincs távolabb az igazságtól, 
mint ez. Tömegek tartanak egyenesen a pokolba. Folyik a szisztematikus hazudozás, 
amely megtéveszti mind a vezetıket, mind a népet. Vakok, világtalanokat vezetnek. 
Nagy odaadással kell közbenjárni ezekért az emberekért! Az egyház jelentıs része 
„elveszett.” Hitetésbe keveredtek bele – a tévelygés teljes rendszerébe. 
 
Forrás: http://bury-adrian.blogspot.hu/2011/02/mai-egyhaz-kilenc-hazugsaga.html 
 
 
Fordította: Bury Adrian 
 
Néhány éve eltelt, mióta elıször olvastam ezt az írást, de úgy gondolom, ma 
aktuálisabb, mint valaha. Új-Zélandról származik a szerzı, de egyszer találkoztam 
vele, mikor rövid ideig Wales-ben lakott. Beleegyezett, hogy az írásait lefordítsam, és 
magyar olvasók számára is közzétegyem. 
 
 
 


