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1 Korintus 11,16

 nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben megoszlanak a vélemények. Bizonyos helye-Aken a nõk a férfiakkal azonos szolgálatokban vesznek részt, lelkészek, gyülekezet- 
vezetõk és tanítók. Máshol talán a gyermeknevelésen kívül egyéb szerepre nem is „mél-
tatják” õket. A gyakorlatban, ahogy e két szélsõséges példa is mutatja, gyakran homályos 
ennek a kérdésnek az ismerete. Ahhoz, hogy a helyi gyülekezetben mindenki megtalálja a 
helyét – miként egy zenekarban a zenészek –, tudatában kell lennünk, mit tanít Isten Igéje 
a helyi gyülekezetek rendjére nézve.

sodálatos dolog, ha az ember fiatalon átadja életét az Úr Jézusnak. Ennek a koro-Cnája az, ha ezt az örömhírt az Úrtól kapott megbízatással és erõvel mondja el má-
soknak. Varjas János rövid életével igazi értéket, örökkévaló kincseket és gyümölcsöt 
termett, hiszen nem õ munkálkodott, hanem Isten Igéje, amit hintett. Nem azt tette, amit 
mi gyakran. Nem állt útjába az örömüzenet terjedésének. Példák számunkra az újszö-
vetségi szentek, a saját életünkben látott idõs testvérek. Hadd legyen ez a fiatal élet is 
példa arra, hogy érdemes Neki élni, aki minket az Õ vérén megváltott.

étféle veszély fenyegeti Isten gyülekezeteit ma is, mely végigvonult az egyháztörté-Knelmen. Nem kell ahhoz téves bibliai látással rendelkezni, hogy beleessünk a törvé-
nyeskedés (legalizmus) vagy a szabadosság (liberalizmus) hibájába. Az isteni rend betar-
tatása emberi eszközökkel, vagy az ellenkezõje: az isteni rend mellõzése a mindennapi 
gyakorlatból, emberi okoskodással megmagyarázva. A isteni szeretet nem engedi, hogy 
az emberi vezessen, sem mások rovására, sem a magunk jobb közérzete érdekében.

 Békesség Fejedelmének Útján címû füzetek 5 kötetben (1963, 1964, 1968, 1981, A1987) gyûjtötték össze magyarországi testvérek gondolatait, külföldi cikkek fordítá-
sait. A legutolsó számban Karl Thewes majdnem 40 oldalas írását olvashatjuk az újszö-
vetségi gyülekezetrõl, melyben helyet kapnak nagyon gyakorlati kérdések is. A nõk gyüle-
kezeti szolgálatairól mai, liberalizálódó világunkban nehéz beszélni. Az író összefoglalja 
milyen területek vannak, ahol egyenesen nélkülözhetetlen a nõtestvérek munkája.

avid Gooding cikke az elõzõ számban megjelent elsõ rész folytatása. Témája egy Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. 
A jelkép újszövetségi, tehát az ószövetséghez képest egy új szimbólumrendszerrel áb-
rázolja a vezetést és a hatalmat. A fej befedésére vonatkozó igeszakaszok sok helyen 
kérdéseket vetnek fel. Bizonyos helyeken egyáltalán nem alkalmazzák, máshol „törvényt 
alkotnak” a fejfedõ használatára vonatkozóan. Az elsõ esetben egy bizonysággal ke-
vesebb Krisztus fõségére vonatkozóan, a második esetben pedig nagy a veszély, hogy a 
gyülekezet egy kalapkiállítássá alakul át a külsõ szemlélõ számára.

z Úr Jézus kereszthalála elõtti imájának, az úgynevezett „fõpapi imának” legfon-Atosabb, többször ismétlõdõ gondolata az egység. A Krisztusban hívõk – az Õ kö-
vetõinek egysége. Amikor az utolsó pillanatokban az Atyához könyörgött, gondolatait 
nem azok a szenvedések foglalták le, amik számára következtek, hanem a Gyülekezet, 
azaz mi voltunk a szívében. Nem véletlen, hogy ez a kérése volt a leghangsúlyosabb, 
hiszen tudjuk – a történelem és a saját életünk bizonyítja –, hogy az Ellenség ezen a 
ponton mindig nagy erõkkel támadott, és sajnos az eredményei nem elhanyagolhatók. 
Legyünk résen, hogy idõben észrevegyük a kísértést!
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ülönbség van az egyenlõség és azonosság fogalma között. Az egyenlõség az érték fogalma. Isten nem tesz különbséget férfiak és nõk 
között, ha értékrõl van szó. Pál ezt a Galatákhoz írt levelében így teszi világossá: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, Ksem szabad, nincs férfi, sem nõ, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)

Az azonosság azonban az azonos tulajdonságoknak és szerepeknek a megállapítása. Két dolog különbözhet tulajdonságaiban vagy 
szerepeiben, és mégis egy lehet az értékében. Ez az a különbség, amit Isten tesz férfi és nõ között. Bár értékükben egyenlõek, mégis különbség 
van a szerepekben, melyekben Isten szeretné látni a férfit és a nõt.

Helytelen vádolni az Újszövetséget azzal, hogy elfogult a nõkkel szemben. Az evangélium a nõk legnagyobb felszabadítási mozgalmát 
vitte véghez, amit a világ valaha is látott. Távolítsd el az evangéliumot, és az emberiség sorsa egy lefelé irányuló, perverzióban és méltóságát 
vesztett állapotban végzõdik.

Egyedül az Úr Jézus emeli föl a nõket a méltóság magaslatára – pogány vallások vagy filozófiák ezt sohasem teszik. A Gyülekezetben Isten 
meghatározta, hogy a mi közösségünknek és szolgálatainknak szimbolikus szerepe is legyen, mely az Õ rendjét mutatja. Oka van annak, hogy 
Isten különbséget tesz férfi és nõ között.

Itt van 8 megkülönböztetett szolgálat, mely a nõknek adatott:

1. Ez a szimbolikus megnyilvánulás (1Kor 11,1-16) a férfi dicsõségének jelenlétében Krisztus 
dicsõségének magasztosabb voltát jelzi. Ez a rész a nõk fejének befedését magyarázza. „Az angyalok 
miatt is” – mondja Pál –, a nõk önként fedik be a fejüket – szimbolikusan a férfi dicsõségét befedve. 
Sokatmondó üzenet.

2. Isten rendje nyilvánul meg azáltal, hogy a helyi Gyülekezet összejövetelein a nõ csendben marad. 
(1Kor 14,34; 1Tim 2,11-14) Ez nem valami furcsa korintusi szokás, mint ahogyan néhányan állították. 
Az apostol visszamegy Mózes elsõ könyvéhez, a bûnbeeséshez (1Tim 2,13-14). A nõknek nem azért kell 
hallgatniuk, mert kevésbé alkalmasak valamire, hanem azért, mert Isten azt kívánja, hogy a nõ a 
hallgatás szerepében legyen azért, hogy bemutassa az Õ teremtési rendjét. A hajlandóság arra, hogy 
alávesse a nõ magát a hallgatásnak, a legmagasabb szellemi rendet követeli meg.

3. Szent életre törekszik, hogy taníthassa a fiatalabb nõket (Tit 2,3-5). Ez a felelõsség az otthoni 
szférában az istenfélõ életen át válik nyilvánvalóvá. Ez egy „megelõzõ” szolgálat, mely, ha hûségesen 
gyakorolnák, sok szellemi katasztrófát elhárítana az otthonokban. A vének (presbiterek) sokszor 
tanácstalanok, amikor családi problémákkal foglalkoznak. Néha kínos és nehéz presbiternek olyan 
helyzetekkel foglalkozni, amelyeket sokkal könnyebben lehetett volna kezelni azáltal, hogy az idõsebb 
asszonyok tanítják a fiatalabbakat. Nem minden családi zavar a nõk e területen való hiányosságának az 
eredménye, de néhány problémán lehetne segíteni e szolgálaton keresztül.

4. Az otthoni élet vezetése (1Tim 5,14). Ezen az apostol az otthon rendben tartását érti. Milyen nagy 
felelõsség adatott a nõnek az otthon ellátásában annak minden idõ- és energiaigényével. Az otthon az 
a hely, ahol a szellemi dolgokat a gyakorlatban megéljük. E bizonyság felbecsülhetetlen hatással van a 
gyermekek szellemi örökségének értékére.

5. Odaszánás a férjnek (Ef 5,22). A Gyülekezet Krisztusnak való odaszánása mutatkozik meg abban, ha 
a nõ odaszánja magát a férjének. Szeretetlen és kegyetlen férjeknek, akik ezt nehézzé teszik, Krisztus 
ítélõszékénél kell számot adniuk.

6. Minden jó cselekedettel díszítve (1Tim 2,9-15; 1Pt 3,1-7). Ez a szépség sohasem halványul el, de 
sokba kerülhet!

7. A vének és diakónusok feleségeinek kiegészítõ szellemi képességei (1Tim 3,11; Tit 1,6) szükségesek, 
hogy támogassák ezen vezetõket munkájukban.

8. Munkatársak az evangélium terjesztésében (Fil 4,3). Pál dicséri azokat a nõket, akik „velem dolgoztak 
az evangéliumért”. Ma sok istenfélõ nõ van, akik részt vesznek az evangélium vitelében anélkül, hogy 
megsértették volna Isten rendjét. Az apostol szavai még ma is igazak: „Segítsétek ezeket a nõket!”

Igen, Isten különbséget tesz. Nekünk is így kell tennünk. A nõk szolgálata, mint ahogy az – sok istenfélõ nõ által – a Bibliában 
megmutatkozik, gazdag és változatos.

A nõk szerepe a helyi gyülekezetben

Brian Gunning

A derék asszony koronája az õ férjének. (Péld 12,3)
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kezdett Istentõl kapott feladatába, még mi- akár a családban, akár a gyülekezetben, 
elõtt az asszony megjelent volna. Sõt, õt Krisztus uralma nem törli el a különbséget 
közvetlen módon alkotta meg Isten, és nem férfi és nõ, szülõ és gyermek között. 'Az Úr-
az asszonyból. Ahogyan a férfi ott állt, fris- ban' a keresztyén gyerektõl elvárható, hogy 
sen kikerülve Isten keze alól, Isten képe és engedelmeskedjen szüleinek (Ef 6,1), hívõ-
dicsõségének fénye volt – mondja a Szent ként még jobban, mint azelõtt. 'Az Úrban' – 
Szellem (11,7) –, Isten alkirálya a teremtett ahogyan az 1Korintus 11,11-12 rámutat, 
világban, akit mint hivatalos képviselõjét Is- hogy a férfi és a nõi szerepek (feladatok) 
ten a saját dicsõségével ruházott fel. Az közti különbség, valamint egymás kiegészí-
asszony azonban – mondja a Szent Szellem tése nem eltöröltetik, hanem Isten, a Terem-
(11,7-9) –, a férfi dicsõsége. Arra utal, hogy tõ eredeti szándékaival összhangban hely-
Isten az asszonyt a férfibõl alkotta, és azt a reáll. A megváltást semmivel sem terheli 
szerepet szánta neki, hogy a férfi társa, se- nagyobb felelõsség az uniszex gondolatá-
gítõje, kísérõje legyen, hogy kiegészítse a ért, mint a teremtést.
férfit Istentõl kapott feladataiban. Az asz- Végül a Szent Szellem rámutat, hogy 
szony tehát a férfi dicsõsége volt, ahogyan a kapcsolódik két szimbólumunk a természet 
férfi Istené; és a férfi az asszonyban és az õ ösztöneihez (11,13-15). A természet azt ta-
szerepében mindazt az örömet és kedvtelést nítja – mondja a Szent Szellem –, hogy ha 
érezte, amelyet Isten érzett a férfiban és an- egy férfinak hosszú haja van, az csúfság 
nak szerepében. neki, de ha egy asszonynak van nagy haja, 

Túlságosan is jól tudjuk, hogyan ron- az számára ékesség. (Figyeljük meg, hogy 
totta ezt el a Sátán, és kisebbítette mindkét azt mondja: 'ha'. A természet nem ad min-

Már láttuk, milyen komoly dolog lenne, szerep dicsõségét. De Krisztus, az asszony den nõnek egyformán nagy hajat.) Stóla-
ha egy keresztyén férfi visszautasítaná a rá magja, azért jött, hogy lerontsa az ördög ként vagy lepelként adatott neki (az itt elõ-
vonatkozó jelképet; most hadd mondja el munkáit (1Jn 3,8). A Gyülekezetben – aho- forduló fátyolként fordított görög szó a Zsi-
nekünk a Szent Szellem (11,6), hogy milyen gyan olvassuk (Ef 3,10, 1Kor 11,10) – az dók 1,12-ben szereplõ, palástként fordított 
csúnya dolog lenne, ha egy keresztyén asz- angyalok Isten sokrétû bölcsességét ismer- szóval azonos). Isten úgy gondolta, hogy 
szony – tette jelentõségének tudatában – hetik meg, amikor látják, hogy férfi és asz- dicsõséges és kedves ajándékot ad az asszo-
visszautasítaná a rá vonatkozó jelképet. szony visszatér Istenhez és azokhoz a sze- nyoknak, ha szép nagy hajat ad nekik. Ez 
Ugyanazt a szégyent hozná fejére, vagyis a repekhez, amelyeket a Teremtõ szánt nekik. nekik ékességük. Mennyire joggal vonja 
keresztyén férfire (nem a saját fizikai fejére), Figyelemmel kísérik, hogy férfiak és asszo- magára a figyelmet és vívja ki a csodálatot – 
mint amit egy házasságtörõ asszony hoz a nyok a Krisztus iránti szeretetbõl használ- de nem Isten jelenlétében. Ott az etikett – 
férje fejére. ják a jelképeket, amelyek azt jelzik, hogy nem beszélve a szellemiségrõl és a Meg-

Az ókori világban az ilyen hûtlenséget elfogadják a rendet, amelyet a Megváltó írt váltó iránti szeretetrõl – arra indítja az asz-
azzal tárták a nyilvánosság elé, hogy lebo- elõ számukra. szonyt, hogy fátyolozza el saját dicsõségét, 
rotválták az asszony haját. Az az asszony, Természetesen igaz, hogy amikor azok- hogy ne vonja el a figyelmet Isten dicsõ-
aki nem hajlandó befedni a fejét – mondja a ról a feltételekrõl van szó, amelyek alapján ségétõl. Meg sem kell említeni, hogy az a 
Szent Szellem –, inkább borotváltassa le a az üdvösséget és a mi nagy örökségünket el- fejfedõ, amely leginkább alkalmas erre a 
haját. Ez valóban „éktelen”, csúnya dolog. nyerjük, nincs különbség férfi és nõ, zsidó célra, inkább fátyolhoz hasonlít, mint egy 

Ezután a Szent Szellem rámutat (11,7- és görög, szolga és szabad ember között szemet gyönyörködtetõ fazonú kalaphoz.
12), hogy jelképeink a teremtés területén le- (Gal 3,28). A gyermek pontosan ugyanazon Hogyan reagáljunk tehát a Szent Szel-
võ valóságokra irányulnak. Ennek érdeké- feltételek mellett üdvözül, mint a szülei. De lem tanítására e két jelképet illetõen? Aligha 
ben természetesen nem az ókori Korintus amikor szerepekrõl, feladatokról van szó, érvelhetünk úgy, hogy amíg helyén van a 
vagy más város helyi szokásaira utal, ha- szívünk, nincs szükségünk külsõ jelképek 
nem a teremtés isteni ihletésû leírására Mó- használatára. Ugyanez az érv megszün-
zes 1. könyvében. Ennek a könyvnek az 1. tetné az úrvacsora és a bemerítkezés jel-
fejezete rávilágít (1,27-28), hogy a lényegi képeinek használatát. Ma-
természet és pozíció szempontjából férfi és napság persze könnyû a 
nõ mindketten egyformán Isten képére te- keresztyén férfiaknak meg-
remtettek, és az volt a feladatuk mindkettõ- tartani a jelképüket, de 
jüknek, hogy osztozzanak a teremtett világ mind a jelenlegi divat, 
feletti uralmon. Mózes 1. könyvének 2. fe- mind a világban áramló 
jezete azonban megmagyarázza (2,18-25), vélemények nehézzé teszik a 
hogy amikor adminisztratív szerepeikre ke- keresztyén nõk számára, 
rült sor, jelentõs, Isten által eltervezett kü- hogy megtartsák a sajátjukat. 
lönbségek voltak a nemek között. Isten a Nagy jóindulatot, szellemiséget 
férfit alkotta meg elõször, és õ már bele- és bátorságot igényel ez tõlük.

David Gooding
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mint amit egy házasságtörõ asszony hoz a nyok a Krisztus iránti szeretetbõl használ- de nem Isten jelenlétében. Ott az etikett – 
férje fejére. ják a jelképeket, amelyek azt jelzik, hogy nem beszélve a szellemiségrõl és a Meg-

Az ókori világban az ilyen hûtlenséget elfogadják a rendet, amelyet a Megváltó írt váltó iránti szeretetrõl – arra indítja az asz-
azzal tárták a nyilvánosság elé, hogy lebo- elõ számukra. szonyt, hogy fátyolozza el saját dicsõségét, 
rotválták az asszony haját. Az az asszony, Természetesen igaz, hogy amikor azok- hogy ne vonja el a figyelmet Isten dicsõ-
aki nem hajlandó befedni a fejét – mondja a ról a feltételekrõl van szó, amelyek alapján ségétõl. Meg sem kell említeni, hogy az a 
Szent Szellem –, inkább borotváltassa le a az üdvösséget és a mi nagy örökségünket el- fejfedõ, amely leginkább alkalmas erre a 
haját. Ez valóban „éktelen”, csúnya dolog. nyerjük, nincs különbség férfi és nõ, zsidó célra, inkább fátyolhoz hasonlít, mint egy 

Ezután a Szent Szellem rámutat (11,7- és görög, szolga és szabad ember között szemet gyönyörködtetõ fazonú kalaphoz.
12), hogy jelképeink a teremtés területén le- (Gal 3,28). A gyermek pontosan ugyanazon Hogyan reagáljunk tehát a Szent Szel-
võ valóságokra irányulnak. Ennek érdeké- feltételek mellett üdvözül, mint a szülei. De lem tanítására e két jelképet illetõen? Aligha 
ben természetesen nem az ókori Korintus amikor szerepekrõl, feladatokról van szó, érvelhetünk úgy, hogy amíg helyén van a 
vagy más város helyi szokásaira utal, ha- szívünk, nincs szükségünk külsõ jelképek 
nem a teremtés isteni ihletésû leírására Mó- használatára. Ugyanez az érv megszün-
zes 1. könyvében. Ennek a könyvnek az 1. tetné az úrvacsora és a bemerítkezés jel-
fejezete rávilágít (1,27-28), hogy a lényegi képeinek használatát. Ma-
természet és pozíció szempontjából férfi és napság persze könnyû a 
nõ mindketten egyformán Isten képére te- keresztyén férfiaknak meg-
remtettek, és az volt a feladatuk mindkettõ- tartani a jelképüket, de 
jüknek, hogy osztozzanak a teremtett világ mind a jelenlegi divat, 
feletti uralmon. Mózes 1. könyvének 2. fe- mind a világban áramló 
jezete azonban megmagyarázza (2,18-25), vélemények nehézzé teszik a 
hogy amikor adminisztratív szerepeikre ke- keresztyén nõk számára, 
rült sor, jelentõs, Isten által eltervezett kü- hogy megtartsák a sajátjukat. 
lönbségek voltak a nemek között. Isten a Nagy jóindulatot, szellemiséget 
férfit alkotta meg elõször, és õ már bele- és bátorságot igényel ez tõlük.

Az 1 Korintus 11,2-15-ben a 
Szent Szellem, akinek az a 
feladata, hogy az Úr Jézust 

dicsõítse, Pál apostolon 
keresztül két olyan jelképrõl 
beszél nekünk, amelyek által 

kifejezzük
 engedelmességünket Istennek, 

hûségünket Krisztushoz, és 
tiszteletünket egymás iránt.
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ivérem alig volt 21 éves, amikor debre- egy idõ után sokszor imádkozott könnyek 
ceni orvostanhallgató korában min- között a bátyámmal együtt, és nemsokára, Fden egyházi vagy gyülekezeti munká- mint az Úr Jézus megváltott gyermeke halt 

tól függetlenül, magányos bibliaolvasások meg. Isten gazdag áldása nyugodott mun-
után megtalálta az Úr Jézusban élete célját, káján és fáradozásán. Sok lélek nyert általa 
örömét, boldogságát. Annak a csodálatosan világosságot és fogadta el az evangéliumot. 
nagy szeretetnek a megértése és lelki meg- Egész gyülekezet támadt a városban. Sok ne- kezébe, akiket ismert, akiket szeretett, városa 
tapasztalása, hogy az Úr Jézus halála és fel- hézségen, szenvedésen is keresztül kellett lakóit, elöljáróit, sõt üldözõit is, és így imád-
támadása által bûnbocsánata és örök élete mennie bizonyságtételei miatt. Sokan félre- kozva szép csendesen elaludt 1929. szep-
van, oly erõvel ragadta meg lelkét, hogy ettõl értették, rossz szemmel nézték munkáját, s tember havában, Debrecenben, 25 éves ko-
kezdve csak Õneki akart élni és szolgálni. mindent elkövettek, hogy abban megakadá- rában. Végre megláthatta azt, akiben min-
Egyedüli vágya lett úgy élni és cselekedni, lyozzák. Egyházi- és napilapokban cikkeket dent megtalált, aki mindenkinél drágább  
hogy hû tanúbizonyság legyen, és minél több írtak ellene, kiprédikálták mint vallásrajon- volt neki, s aki után olyan nagyon vágyott: az 
lelket vezethessen Krisztushoz. Mindennél gót, kommunistának tartották stb. Mind- Úr Jézust. A klinikán mellette fekvõ beteg ta-
fontosabbnak tartotta, hogy mindvégig hû- ezeket csendben, alázatos szívvel tûrte, és núságot tett, hogy õ embert így meghalni 
séggel és engedelmességgel megmaradjon imádkozott üldözõiért. Hite és meggyõzõ- nem látott és soha nem hallott. Koporsóját 
Isten útján, bármilyen küzdelmek, szenvedé- dése akkor is szilárd maradt, mikor büntetés élõ koszorúként állották körül azok, akik 
sek és nehézségek közepette is. Azt a négy terhe alatt megtiltották neki, hogy Isten Igé- általa találtak békét, örömöt és boldogságot 
esztendõt, amit így élõ hitben élt, az Úrért jét hirdesse. Vallásszabadsági törvényeink Krisztusban. A Lélek különös indítására rö-
való hûséges, fáradhatatlan munkában töl- ellenére kétszer volt bezárva és elég súlyos viddel halálos betegsége elõtt egyes gondola-
tötte el. Mindenütt, amerre járt, vagy ahol al- pénzbüntetésekre ítélve. Azok, akiknek leg- tait és bibliamagyarázatait leírta, amit ad-
kalma adatott, bizonyságot tett az emberek- inkább segíteniük kellett volna bizony- dig soha nem tett. Ezek bepillantást enged-
nek. Nem szégyellte a Krisztus evangéliu- ságtevõ munkájában, saját újságcikkeik be- nek az õ igazi lelkivilágába.
mát. Gyakran kereste fel a város külterületén, vallása szerint egyetértettek megbünteté-
a barakkokban élõ, testileg-lelkileg nyomor- sével, hogy ezáltal bátortalanná tegyék a to-
gó embereket is, akikkel senki sem törõdött, vábbi munkára. Mikor megkapta az elsõ 
hogy beszéljen nekik Isten megbocsátó, drá- büntetés megerõsítését, éppen édesapánk 
ga kegyelmérõl. Szeretete és figyelme kiter- ravatala mellett álltunk, de azokban a nehéz 
jedt még a cigányokra is. Nem volt elõtte tá- órákban is bátran, teljes hittel képviselte Is-
volság, sem hideg, sem meleg, ha lelkeknek ten ügyét, mint aki tudta, hogy ily helyzet-
szolgálhatott. Egy szomszéd községben, ben is jó példával kell elõljárnia. Hûségének 
amely több, mint 10 kilométerre fekszik Deb- és szilárdságának láttán újabb egyének tér-
recentõl, hetenként kereste fel a vágyakozó tek meg Istenhez. A börtönbõl való szaba-
szívû embereket. Ezt az utat télen is nagyon dulásai után még nagyobb örömmel és erõ-
sokszor gyalog tette meg. Ha pedig vonaton vel munkálkodott tovább az Úrért. Gyakran 
ment, nem maradt egy utas sem, akinek ne idézte Pál apostol szavát, hogy gyönyörkö-
tett volna bizonyságot. Hány lélek hallott így dik a Krisztusért való bántalmazásokban és 
éveken át Krisztus szeretetérõl!? Megtakarí- üldözésekben (2Kor 12,10). Harmadik bün-
tott csekély zsebpénzébõl Bibliákat és traktá- tetése is ki volt szabva, de az alól már felmen-
tusokat vett, s azokat örömmel ajándékozta tette õt Ura és Megváltója: börtön helyett 
olyanoknak, akik szívesen olvasták volna Is- ama mennyei hajlékokban adott neki helyet, 
ten Igéjét, de nem volt rá pénzük. Bizonyság- hova teljes bizonyossággal vágyott. Mint or-
tevéseinek ereje és titka az Úr Jézusban gyö- vos is igen nagy áldással mûködött. Nem-
kerezõ élete volt. Családunk, rokonaink, akik csak testi, hanem lelki tanácsadója és vigasz-
mellette éltünk, figyelve és látva életét, maga- talója is volt betegeinek. Ebben az örömteljes 
tartását, rövid idõn belül teljes szívvel be- és szeretettel végzett munkában támadta 
fogadtuk az Úr Jézust. Orvostanhallgató meg testét a betegség. Tifuszt kapott, való-
kollégái közül egy különösen sokat gúnyolta színûleg egyik betegétõl. Utolsó percéig ál-
õt hitéért, sõt mindent megtett, hogy kelle- dotta Istent azért a kegyelemért, hogy az Úr 
metlenséget és szomorúságot okozzon neki. Jézus által, mint szeretõ, édes mennyei Atyát 
De az a szelídség, alázatosság és szeretet, ismerhette meg Õt. Mikor érezte, hogy nem-
amelyet viszonzásul kapott mindezekre, sokára az örökkévalóságban lesz, még egy-
olyan hatást gyakorolt az illetõre, hogy az szer gyermeki hittel tette le mindazokat Isten 

 Kegyelem és Igazság címû fo-Alyóirat 1933 és 1944 között 
évente 10 számmal jelentkezett ér-
tékes írásokkal. Az eredeti példá-
nyokból már csak néhány lelhetõ fel. 
Megjelentek azonban kis füzetben 
összefoglalók, önálló cikkek és cikk-
sorozatok is. Erre példa Ungár Ala-
dár írása a bemerítkezésrõl, melyet a 
következõ számban teszünk közzé; 
Schimert Gusztáv cikksorozata Jé-
zus Krisztus megmagyarázhatatlan 
személyérõl, melyet felújítva az 
Evangéliumi Kiadó gondozásában 
újra megjelentettek. Ez utóbbihoz 
hasonlóan kapható a kiadónál a 
fenti kis füzet, reprint kiadásban. 
Egy olyan fiatal testvér írásainak 
gyûjteménye, akire az idõsebb deb-
receniek még emlékeznek. Élete bi-
zonyságtétel volt sokak számára. 
Buzdítson ez a fiatal élet minden 
fiatalt és idõst egyaránt, hogy le-
gyünk hû bizonyságtevõi a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak.



2000 OKTÓBER2000 OKTÓBER 55

„Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint Te énbennem, És ha ezt az egységet látja 
Atyám, és én Tebenned, hogy õk is egyek legyenek mibennünk: a világ közöttünk, elhiszi, 
hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem.” (Jn 17,21) hogy Jézus Istennek Fia, az 

Igen drága és nagy kincseket meríthetünk az Úr Jézus eme Atyának küldöttje. A világ ezt 
szavaiból. Követõinek az egységéért imádkozik. Ha az egész részt csak ebben az esetben hiszi el. 
figyelmesen elolvassuk, akkor még inkább meggyõzõdünk arról, Gondoljuk meg, ezáltal milyen 
hogy a mi lelki egységünk mennyire a szívére nehezedett drága nagy dolgot cselekszünk. Na-
Urunknak. Többször ismétli meg e gondolatot, tehát nagyon fon- gyobbat, mint Jézus! Míg Õ e 
tos dologról van szó, amit a Szent Szellem segítségével igyekez- földön járt, a világgal nem tudta 
zünk megérteni. elhitetni, hogy Õ az Atya küldöttje. Az övéi elhitték és megis-

Mi is sokszor imádkozunk a gyülekezetben az egységért; s merték, de a világ nem. Pedig ide jött a világba, itt élt, tanított, 
minden mélyebb úton járó hívõnek a vágya, hogy testvérei szívé- gyógyított, halottakat támasztott, békét, nyugalmat nyújtott; 
vel összeforrjon. De Jézus szavaiban azt a legszentebb, legtökéle- szenvedett, meghalt, feltámadott, de a világ nem hitte el, hogy Õ 
tesebb egységet látjuk, amely az Atya és Õközötte van. A komoly, az Atyától jött. János apostol azt írja elsõ levele 3. rész 1. ver-
Krisztust igazán szeretõ hívõk között is egy olyan egységnek kell sében: „A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg 
kialakulnia, amilyen az Atya és a Fiú között van. Õt.” Itt van a nagy tanulság: mi Jézusnál valami nagyobbat te-

Napjainkban is sokan mondják magukat hívõknek, sokfelé szünk az egységünk által; mert a világ elhiszi, hogy Õt az Atya 
vannak gyülekezetek; de olyan lelkekkel alig találkozunk, akik küldte, ha mi tökéletesen egyek vagyunk. Nem arról van szó, 
erre az egységre vágynak s ennek elérésére törekszenek. Legtöb- hogy a világ megtér, hanem elhiszi ezt a nagy igazságot. Így, eb-
ben a megtérésnél megállnak, nem akarnak tovább fejlõdni, ben az esetben megvalósulnak az Úr Jézusnak eme szavai: „Bi-
megkötik magukat, és Isten nem tudja a Szellem által vezetni zony, bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, az is cse-
õket. A gyülekezetekben is legtöbbször bent van a világ; vagy ta- lekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és 
lán éppen az olyanok viszik a fõszerepet, mint Anániás és Safira. nagyobbakat is cselekszik azoknál...” (Jn 14,12)
A szeretet meghidegült az atyafiakban. Sok helyen a gyülekezet- …Akarjuk-e, hogy a világ elhiggye, hogy az Úr Jézus az Atyától 
be tartozó lelkek sem ismerik egymást. Alig van olyan hívõ, aki- jött?…
nek arra vágyik a szíve, hogy Krisztust teljes erejével és minden Legyünk egyek Õbenne!
tehetségével szolgálja. A Titok (Jel 17,5) s ennek következtében a 
képmutatás sok hívõ életében bent van, és bizonyos gyenge-
ségeket szeretnek takargatni. A világi bajok, a pénz, a vagyon sze-
retete, a hûtlen sáfárkodás, a nyelv bûnei (Jakab 3. rész), mind 
megannyi bacillusok rágódnak a gyülekezetek testén.

Milyen gyönyörû az a szellemi kapocs, amely az Atyát és a 
Fiút eggyé teszi. Jézus errõl az egységrõl tesz bizonyságot a zsi-
dóknak, amikor ezt mondja: „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 
10,30) Vagy: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is 
munkálkodom.” (Jn 5,17)

Ezt az egységet Jézus állandóan megtartotta (Lk 5,15-16). Az Õ 
szíve vágyott a csendességbe, hogy senki ne zavarja az Atyával 
való együttlétét. Ha mi szeretnénk valakivel ilyen szellemi egy-
ségben lenni, vágyakozzunk vele sokat lenni az Úr elõtt!

Mikor alámerítkezett a Jordánban, egy égi hang azt mondta: 
„Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 
3,17). Az Atya gyönyörködött a Fiúban, Õ pedig az Atyában… Két 
hívõ léleknek, akik erre az egységre törekszenek, sok gyö-
nyörûségben és örömben van részük, mert egymásban Isten ké-
pét látják. Az ilyen lelkeknek, ha messzirõl közelednek egymás 
felé, már az arcuk is mennyei vonásokkal van tele, s a bennük 
lakozó Krisztus szeretete szorongatja õket.

…Nem vágyol-e testvéreddel ilyen életet élni?…
Az apostolok gyülekezetében megvolt ez az egység. Azt ol-

vassuk a Cselekedetek könyvében a 4. rész 32. versben: „A hívõk 
sokaságának pedig szíve-lelke egy volt”. Óh, ha a mi gyüleke-
zetünk is ilyen lehetne! Imádkozol ezért kedves testvérem? Ne 
várj arra, hogy a másik testvér közeledjék feléd, hanem te szállj 
magadba, lásd meg hiábavalóságaidat és bûneidet; üresítsd meg 
magad, s lesz majd másik, harmadik testvér, aki ezt teszi, és így 
lesz igazi gyülekezet: olyan lelkek közössége, akik egyek Jézus 
Krisztusban.

Varjas János

Az egység

Lukátsi Vilma

ÉNEK A KÖZÖSSÉGRÕL

Aki találkozott már a tûzzel
saját pünkösdje reggelén,
és kapott szikrányit belõle,
– hogy ki ne húnyjon majd a fény –
õrizze-óvja azt a lángot!
A tûzbõl kiemelt parázs
önmagában hamar kialvó
csalóka fényû tûzvarázs!
Jobb helyen van a többiek közt:
sok kis zsarátnok égni kezd,
ha a szent Szél átjárja õket,
a gyönge is erõt szerez!

...ha kettõt-hármat az Õ nevében
Krisztus nem talált kevésnek:
belép az ajtón, ott van középen!
És
amíg Neki zeng az ének,
és
a kezek egymáshoz érnek,
Áldottak lesznek nemcsak a percek,
órák, napok és az évek:
áldott lesz ott az egész élet!
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z emberiség története során még sohasem talált maradék- hogy felbátorítsanak és megerõsítsenek a szolgálatra, amelyet ott 
talan elismerésre az isteni rend. Bizonyos, hogy a végsõ kell végeznünk, ahová az Úr állított bennünket.A idõben szintén nem változik meg ez a magatartás, hanem Ha elgondolkozunk azon, hogy az Úr minden helyzetû ember-

egyre fokozottabb mértékben kell számolnunk az Isten ellen lázadó nek kijelölte a maga saját feladatát, akkor eszünkbe se juthat bárkit 
beállítottsággal. Az emberek logikai érveléssel és bizonyítási eljárá- is alábecsülni, még akkor sem, ha az Ige rendelése szerint a gyüleke-
sokkal igyekeznek kimutatni, hogy a bibliai rend korunkban megva- zetben bizonyos szolgálatok és feladatok végzése nincs megengedve 
lósíthatatlan. Sok keresztyén körben mind a múltban, mind a jelen- a nõknek. Így például nem vehetik át a gyülekezetben a tanítói 
ben alapjául szolgál újabb meg újabb bibliaellenes alapelvek beve- szolgálatot, ugyanígy nem tehetik magukat a gyülekezet szóvivõjévé, 
zetésének. Az isteni rend leépítésére való ezen törekvések befolyá- hanem ezt a szolgálatot a férfiaknak kell átengedniük (1Kor 14,34; 
solják még a Bibliához ma is hû keresztyének tanítási alapelveit is. 1Tim 2,12).
Mivel a Biblia kijelentéseit nem lehet egyszerûen megváltoztatni, Már önmagában az a kijelentés, hogy valamit nem szabad tenni, 
megkísérlik különbözõ magyarázatok útján „idõszerûvé” formálni fellázítja a hústesti beállítottságú embert. „Mivelhogy a hústest gon-
azokat. dolata ellenségeskedés Isten ellen, mert az Isten törvényének nem 

Hogy ezen az úton milyen messze eltávolodtak már az egyszerû veti alá magát, mert nem is teheti” (Róm 8,7). Amit az Úr elvár 
biblikus rendtõl, azt mindenki könnyen megállapíthatja, aki még ra- tõlünk, az a készség az Õ akaratát elismerni és teljesíteni. Ezt a kész-
gaszkodik az Igéhez. Az általánosan elterjedt vélekedéssel szemben séget azonban nemcsak a nõktõl várja el az Úr, hanem éppúgy a fér-
a Biblia nem tanítja a nõk leértékelését vagy hátrányos megkülön- fiaktól is. Ha a férfiak nem készek Krisztust fenntartás nélkül fejük-
böztetését, csak éppen olyan helyeket és feladatokat ítél oda a nõk- nek elismerni, akkor az asszonyoknak is igen nehéz a férfit mint fõt 
nek, amelyeket adottságaiknál fogva is a legjobban be tudnak tölte- elismerniük. Az egymás közti kapcsolat számos problémáját abban 
ni. Az Újszövetség sokféle feladatot sorol föl és állít elénk: kell keresnünk, hogy a másiktól várunk el valamit, amit mi magunk 

– Együttmunkálkodás a diakóniai szolgálatban 1Tim 3,11 nem vagyunk készek megtenni.
– A gyermekek nevelése 1Tim 5,10 Az isteni rend színlelt elfogadása nem valódi odaadás kifejezése. 
– A vendégszeretet gyakorlása 1Tim 5,10 Bizonyos külsõleges dolgokról való lemondás szintén nem bizonyí-
– Segítségnyújtás szociális szükség esetén 1Tim 5,10 téka még annak, hogy a birtokában van az ember a „szelíd és csen-
– A nõk tanítása Tit 2,4 des szellem romolhatatlan díszének”, amely igen értékes az Isten 
Ez a felsorolás korántsem teljes, de világosan megmutatja, elõtt (1Pt 3,4).

mennyi minden lehetõség adódik az együttmunkálkodásra. Isten Igéjének figyelmeztetései messzemenõen kapcsolatban 
A helyi gyülekezetekben szerzett tapasztalatok igazolják, hogy vannak azokkal a hajlamokkal, amelyek egy bizonyos helyzetbõl 

milyen fontosak éppen ezek a szolgálatok. A feladatok sokfélesége, adódnak. Mert a teremtés rendjébõl eredõ lényeges különbségek 
korunk nagy külsõ és belsõ nyomorúsága éppen a „szent asszo- különbözõ törekvéseket hoznak magukkal. A „hasonlóképpen” szó, 
nyoknak” nyújt bõséges alkalmat arra, hogy küzdõtársak legyenek amely igen sokszor összekapcsolja a különbözõ intéseket, hasonló 
az evangélium szolgálatában (Fil 4,3). „Tiszta és szeplõtelen isten- alapmagatartásra, nem pedig hasonló cselekedetekre utal (1Tim 
tisztelet Isten és az Atya elõtt ez: meglátogatni az árvákat és özve- 3,8; 1Pt 3,1.7). Együtt kell állnunk az Úr elõtt, és mindegyikünknek 
gyeket nyomorúságukban, és tisztán megõrizni az embernek önma- fel kell ismernie saját feladatait, amelyek egyszer majd Isten szerint 
gát a világtól” (Jak 1,27). ítéltetnek meg, s nem az, hogy mit tettünk, hanem az, hogy hogyan 

Ha csak abban látunk istentiszteletet, hogy hetenként egyszer tettük. 
vagy kétszer részt veszünk az összejöveteleken, akkor keresztyénsé-
günk nagyon szegényes. Hiszen az összejövetelek arra is szolgálnak, 

A nõk szolgálata
Karl Thewes

Vetés
és

Aratás

38. évfolyam 3. szám

„… de aki abból a vízbõl iszik, amelyetén adok neki,soha többé
meg nem
szomjazik,
mert örök
életre buzgóvíz forrásáválesz benne.”

„… de aki
abból a vízbõliszik, amelyetén adok neki,soha többé

meg nem
szomjazik,
mert örök
életre buzgóvíz forrásáválesz benne.”

Vetés
és

Aratás

János 4,14
János 4,14

Evangéliumi folyóirat

Evangéliumi folyóirat

Vesd a magot reggel, amikor könnyû a szíved és a kilátások hívogatóak. Vesd el este is, 
amikor lábad fáradt, és az ég felhõs. Vesd a magot ifjúságod reggelén, amikor fényesen lobog 
az elsõ szeretet lángja benned, vesd el az öregkor estéjén, amikor napod leszállóban van. Ha 
szíved készséges, soha nincs ennek akadálya: soha nincs túl korán, sem túl késõn ahhoz, 
hogy az Úrnak szolgálj valamivel. És a maga idejében aratunk, ha nem fáradunk el.

„REGGEL FOGJ A MAGVETÉSHEZ, ÉS NE PIHENTESD
A KEZEDET ESTE SEM.”
Prédikátor 11,6

A BÉKESSÉG FEJEDELMÉNEK ÚTJÁN 1987

Remek lehetõség megosztani másokkal az örömüzenetet, Isten Igéjét.
A Vetés és Aratás azonos terjedelemben, azonos méretben, továbbra is 
negyedévenként, 32 oldallal jelenik meg. A cikkek célja: megszólítani a 
keresõ embereket az evangéliummal. Isten gyermekeit pedig segíteni a 
Jézus Krisztusban való hit elmélyítésében. A folyóirat ingyenes, megren-
delhetõ az Evangéliumi Kiadónál (1066 Budapest, Ó utca 16.).

HILFE UND NAHRUNG 1988

„REGGEL FOGJ A MAGVETÉSHEZ, ÉS NE PIHENTESD
A KEZEDET ESTE SEM.”
Prédikátor 11,6
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zázadokon át az volt a gyógyítók álma, letesen leírja a Mester kezelési módját a amely meg ne gyógyulna a testvéri sze-Shogy feltaláljanak egy mindent gyógyí- szellemi és testi betegségek ellen. Ez a retet alkalmazására.
tó, egyetemes orvosságot, egy minden tes- hibátlanul mûködõ, mindent gyógyító or- Nézzük csak meg azt a nagy szeretetet, 
ti betegség ellen való csodaszert. Idõrõl- vosság: a SZERETET – a leghatalmasabb amely le van írva az elsõ Korintusi levél 
idõre hol egyik, hol másik kísérletezõ az- gyógyító erõ a szellemi világban –, ame- 13. részében, és ragadjunk ki egynéhányat 
zal állott elõ, hogy felfedezte ezt a csoda- lyet azonban egészen különös módon el- a szeretet jellegzetességei közül, amelyek 
orvosságot, és akkor elkezdõdött a re- hanyagolnak. legalkalmasabbak arra, hogy általa a szel-
ménykedés, a kipróbálás, a hibák fölfede- Igen érdekes és tanulságos volna, ha lemi Test, az Isten Gyülekezete betegségei 
zése, és eljött a kiábrándulás is. Az emberi valaki leírná századokra visszamenõleg a meggyógyuljanak.
test mindig ki van téve a szenvedésnek, és gyülekezeti betegségeket, amelyeket A szeretet hosszútûrõ (4. v.), más szó-
a gyógyárusok ezer meg ezer különféle mind meg lehetett volna gyógyítani en- val nem kapkodó, nem türelmetlen. A sze-
bizonytalan gyógyszert kínálnak egy igazi nek az isteni csodaszernek az állhatatos retet idõt szakít magának arra, hogy tanul-
biztos hatású orvosság helyett. használatával. De talán elég lesz jelen cé- mányozza az ügyet; megvizsgálja mások 

A szellemi Test – Isten Gyülekezete – lunk érdekében az is, ha csupán emléke- szemszögébõl is a dolgot, hogy így biztos 
nyög a sokféle rendellenesség miatt, és zetünkbe idézzük a Testnek ama sebeit és legyen abban, hogy megértett minden fel-
kétségbeejtõen szüksége van a gyógyítás- sérüléseit, amelyekrõl saját személyes ta- tételt és körülményt. Gyülekezeti és egy-
ra. Sokféle gyógyjavallattal állnak elõ, pasztalatunk útján tudunk, és ha elgon- házi szempontból a hosszútûrés vallási 
amelyek közt kedvenc sebészi mód az, dolkozunk azon az áldáson és gyógyulá- türelmet is jelent, mert amihez van bizal-
amit lemetszésnek, amputációnak szok- son, amelyet eredeményezett volna, ha munk, azt a szeretet végül is gyógyítani 
tak nevezni. A beteg testrész levágása oly kezelés gyanánt a testvéri szeretet balzsa- képes.
könnyû módnak látszik, hogy sokan azon- mát alkalmazták volna. A szeretet kegyes. (4. v.) Tartsatok 
nal ehhez folyamodnak ahelyett, hogy Végignézhetnénk hát mindama sérü- szemlét testvéreket szétválasztó röpiratok 
elõbb valami más kezelési módot próbál- léseken és gyöngeségeken, amelyek miatt felett, és osszátok azokat két csomóba. 
nának meg. „Csak ki vele – mondja a a Test manapság szenved, és megvizsgál- Jobbkéz felõl tegyétek mindazt, amely jó-
tapasztalatlan fogász a fájó fogra –, enél- hatnánk, hogy mily gyorsan meggyógyult indulatú, amelyekben magának a Krisz-
kül még nagyszerûen lehet élni!” volna, ha rá a testvéri szeretet balzsamát tusnak a jóindulata van. Balkéz felõl pedig 

Én azonban újabban mégis csak arra alkalmazzák. szedjétek össze a többit, amelyben az igaz-
gondoltam, hogy van egy mindent vagy Valami különös és siralmas visszásság ság iránti hevület, a gonosz följelentge-
majdnem mindent hibátlanul gyógyító folytán az emberek az elmúlt századokon tése, a sértõ iránti gyûlölet van, amelyek-
szer az Gyülekezet betegségei számára, át és napjainkban is, elõnyben részesítet- ben nincsen semmi a szeretetteljes jóin-
amely változatlanul gyógyulást hoz bár- tek minden más gyógyszert, amikor a be- dulatból, és égessétek el ezeket.
mikor alkalmazzuk is, s amelyet a legkü- tegségek gyógyításáról volt szó, ahelyett, A szeretet nem gondol gonoszat. Ami-
lönbözõbb, a legreménytelenebb esetek- hogy azt az egyetlen és egyedüli kúrát ír- kor másvalaki valamit mond vagy cselek-
ben, sõt mindenkor egyugyanazon ered- ták volna elõ, amelyet a Mester maga szik, a szeretet mindig a lehetõ legjobb 
ménnyel lehet használni. Vajon nem vol- adott meg. Sokan mondhatják ugyan mint eshetõségre gondol. „Nem rója fel a go-
na-e érdemes ezt kipróbálni mindenkor, Jéhu: „Jer velem és lásd meg, mint hevü- noszt.” (5. v.) Te sem gondolsz gonoszat? 
amikor a gyógyítás szüksége nyilvánvaló? lök (állok bosszút) az Úrért” (2Kir 10,16), És ha igen, akkor miért mégy el a testvé-
Vajon nem kellene-e ezt a hibátlanul ható de nem tudják elmondani, hogy: „Jer ve- red mellett az utcán úgy, hogy rá sem né-
balzsamot reményteljesen, boldogan és lem és lásd meg, mennyire szeretem az Úr zel?! Miért van az, hogy egyáltalán semmit 
sok ima közben alkalmazásba venni, s vár- népét.” Valami gyanús tünet jelenik meg a sem segítesz a Krisztus Testéhez tartozó 
ni annak jótevõ eredményét a sikernek Testen, és egyszerre csak nyilvánvalóvá másik tagtársadnak abban, hogy a Test 
minden bizonyságával? lesz az igazságokért való hevület, a go- többi tagjaival boldogan együttmûködhes-

Azt kérdezhetné valaki: Kitõl való ez a noszság feltárása, a sértõ vagy a sértett tag sék?! Miért hagyod a Krisztus által sze-
csodálatosan ható gyógyszer? Ki volt, aki kivágása. Sajnos, a teljes kúrához feltétle- retett testvéredet szellemi eledel és fe-
felfedezte és elõírta azt? nül szükséges egymás iránti szeretet lebarátság nélkül?!

Olyan valaki fedezte fel ezt a gyógy- azonban nem lesz nyilvánvalóvá. A szeretet nem örül a hamisságnak, 
szert, akit gyakran „a Nagy Orvos” néven Mint a fizikai test számára a víz, úgy a mégcsak nem is foglalkozik vele, hanem 
szoktak nevezni. Õ oly bizonyos volt e szellemi Test számára a szeretet egyfor- együtt örül az igazsággal. (17. v.) Vajon így 
gyógyszer hatóereje és szükséges volta mán jó egészséges és beteg állapotban. örvendezel-e te is minden igazságnak, 
felõl, hogy tanítványai elõtt folyton han- Igen sokszor, ha több vizet használnánk amit ez vagy amaz tanított a maga alázatos 
goztatta, és követelte annak igénybevé- testünk ápolására, úgy nem fordulna elõ szolgálatának hosszú életévei alatt, vagy 
telét éppúgy saját egészségük érdekében, sok gyógyítani való betegség sem, és ha pedig sohase tettél így azért, mert te min-
mint a körülöttük élõ betegek gyógyítása több szeretetet gyakorolnánk a Testtel dig csak azzal voltál elfoglalva, ami az õ 
végett is. Ez a csodálatos Gyógyító gyakran szemben, nem kellene fájlalnunk a nézet- tanításában nem tetszett?!
hivatkozik erre a gyógyszerre, és értékét eltéréseket, az összetûzéseket vagy a sza- A szeretet mindent hiszen (7. v.), mi a 
nemcsak tanítja, hanem példákkal is be- kadásokat. Pedig manapság is nehéz talál- jóra vonatkozik, de nem számítja be leg-
mutatja abban a könyvben, mely rész- ni az Gyülekezetben olyan betegséget, alábbis 90 százalékát minden rossz be-

S. E. MacNair

A gyógyszer



Könyvajánló

Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek

Könyvajánló

Rendszeresen megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.) gondozásában jelenik meg.

Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@matavnet.hu), Lemperger Róbert (lemperg.r@matavnet.hu)
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt 

kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216100-00000000
Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, melyet kérésre küldünk.

A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a postaköltség 
miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

Következõ számKövetkezõ szám
Bemerítkezés... (B. Gunning)
Eltemettetvén Õvele együtt (Ungár A.)

William Edwy Vine

A RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVÉL
Evangéliumi Kiadó

E. Vine 1873-ban született egy 11 gyermekes családban. 13 Wéves korában adta át életét Jézus Krisztusnak. Megtérése 
után a Fore Street-i gyülekezetbe került Exeterben. Az egyetem 
befejezését követõen megnõsült és tanári állást kapott. Édesanyja 
halála után döntenie kellett, hogy Ausztráliába megy tanítani, 
vagy egyedülmaradt édesapját segíti. Az utóbbi mellett döntött, 

otthon dolgozott tovább. Apja halála után a Mount Radford School vezetõ tanára lett, 
1906-ban pedig a Londoni Egyetemtõl megkapta az M. A. fokozatot. Az Ige rendszeres 
tanulmányozása mellett az újszövetségi görög nyelv kutatása lett a kedvenc idõtöltése, 
egy idõ után pedig az ószövetségi hébert sajátította el. Bibliatanulmányozó kurzusokat 
tartott bárkinek, aki a Szentírás iránt érdeklõdött. 1909-ben az Echoes of Service nevû 
missziós magazin egyik szerkesztõje lett. E mellett folytatta igemagyarázatait, melyek 
nyomtatásban is megjelentek. Az Újszövetség szinte minden könyvéhez írt kommentárt. 
Görög szómagyarázatai egy kötetben jelentek meg angol nyelven (Expository Dictionary 
of New Testament Words).

Majdnem minden ismert és a brit gyü-
lekezetek által ma is megbecsült testvér 
írásaiból olvashattunk már egy egy mor-
zsát, esetleg egész kötetet. W. E. Vine egyi-
ke a századfordulón élt, igen nagytudású 
és ajándékokkal megáldott testvéreknek, 
akik bibliaismerete áldást hozott sokak 
számára írásaikon keresztül. Ez az elsõ 
igemagyarázat, amelyik tõle megjelenik.

A Római levél témája Isten evangéliu-
ma. Ez a lehetõ legátfogóbb megfogal-
mazása a megváltás igazságának. A levél 
kifejti a megigazulás lehetõségét, amely 
csak a Krisztusban való hit által érhetõ el. 
Továbbá megvilágítja Izráel ideiglenes 
félretételét és majdani helyreállítását. A 
könyv a Római levél minden versét bibli-
ahûen és külön-külön magyarázza, így 
minden bibliaolvasó, aki keresi és kutatja 
az Istentõl ihletett Írást, kincsesbányát 
talál benne.

Kegyelem és Igazság 1939

ÚJ!

szédnek. Úgy tesz, mint a 15. zsoltár em-
bere, aki „nem tesz rosszat felebarátjá-
nak” (3. v.).

A szeretet mindent remél (7. v.), sõt 
éppen azt reméli, hogy a másik ember 
nem olyan fekete, mint amilyennek le-
festik. A szeretet senkivel sem ellenséges-
kedik.

Meg kell mondanunk azt is, hogy a 
szeretet magától értetõdõen meg akarja 
gyógyítani a nemzetek betegségeit is épp-
úgy, mint a Gyülekezetét. De ha éppen ez 
a keresztyénség, mely a szeretet Istené-
nek ismeretével kérkedik, nem veszi azt 
igénybe, akkor ne lepõdjék meg azon, ha a 
világ semmibe sem veszi azt, s inkább 
fegyverekbe és repülõgépekbe helyezi a 
maga hitét.

Mi nem tudjuk rendbehozni a világot, 
még a Gyülekezetet sem, de bizonyosak 
lehetünk abban, hogy a szeretet, az Isten 
szeretete a biztos orvosság mindkettõ be-
tegségei ellen. Azt azonban megmutathat-
juk nekik, hogy mi rendbehoztuk önma-
gunkat és feladatunkká tettük azt, hogy a 
Testnek minden tagtársa körülöttünk, 
bármennyire is kételkedett abban elõbb, 
megismerje, hogy mi szeretjük õt és szol-
gálni akarunk néki, mert Krisztus is sze-
reti õt és szolgál néki.

Ezért hát mindenkor így szólj: Ha nem 
szeretem testvéreimet, akkor semmi va-
gyok – semmi más nem vagyok, mint ha-
szontalan szolga. Ha pedig akárcsak egyet 
is gyûlölök az én testvéreim közül, akkor 
gyilkos vagyok, mert megfosztottam õt 
olyasvalamitõl, fõként a testvéri kapcsola-
toktól, ami lényeges és életbevágó az õ 
lelki élete számára.

Milyen csodálatosan nagyszerû lenne, 
ha a Gyülekezet történetében volna egy 
„filadelfiai” (testvérszereteti) mozgalom, 
egy olyan mozgalom, amelynek jellegze-
tessége a testvérek iránti szeretet (Jel 3,7-
12). Mert így ismerné meg minden ember, 
hogy tanultál Krisztustól, hogy az Õ „ta-
nítványa” vagy, mert szereted a testvé-
reidet. Mindegyiket!

Isten segítségét és áldását várva, a Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezetben idén is megren-
dezésre kerül a õszi ifjúsági konferencia, melynek célja, hogy a résztvevõk közösen épüljenek, 
és közelebb kerüljenek az Úrhoz és egymáshoz.

Téma: „Illés hozzánk hasonló ember volt...” (Jak 5,17) 
Illés élete és szolgálata az 1Kir 17 - 2Kir 2 alapján. 

Idõpont: 2000. november 2. (19.00) – november 5. (13.00)HírekHírek


