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Miért nézegeted a te testvéred szemében levõ szálkát, 
mikor a saját szemedben a gerendát sem veszed 

észre? Máté 7,3

ogyan viszonyul a keresztyén ember a munkájához? Mi határozza meg ezt a viszonyt? HTalán érdemes elgondolkozni ezeken a kérdéseken akkor, amikor nagy a kísértés, hogy 
másokhoz hasonlítsa az ember magát, vagy lázadjon a nem igazságos bérezés miatt, esetleg 
többet pihenjen munkaidõben. A munkához való hozzáállás különféle lehet, de vajon a 
Biblia ad-e útmutatást arra vonatkozóan, hogy a hívõ keresztyén hogyan végezze a dolgát? 
Az alkotó munka Istenhez való egykori hasonlóságunk emlékét õrzi, ezért fontos, hogy a ma 
élõ hívõ ember is az Õ dicsõségére tudja végezni a rá bízott feladatokat. A hétköznapok 
eseményei között jó, hogyha elég gyakran tesszük föl a kérdést: vajon az, amit most teszek, 
és ahogyan teszem, dicsõíti az Istent?

 Biblia õszintén beszél a gyülekezetrõl és az ott elõforduló bûnrõl. A közösségben is Aszükség van a fegyelem, a jó rend fenntartására. A fegyelem azért szükséges, hogy a 
gyülekezet Isten templomaként az Õ dicsõségét tükrözze. A kísértés azonban közel jön a 
hívõ emberhez is, és a bûn gyorsan és sokszor észrevétlenül mérgezi az egyént, a közösséget. 
Nem mindegy azonban, hogy ki gyakorolja a fegyelmezést és hogyan. A téves információ 
alapján hozott, vagy elhamarkodott ítélet, az elfogultság, a nem megfelelõ fórumon történõ 
fegyelmezés, nagyobb kárt tehet, mint maga a bûn. A fegyelmezés és intés sok bölcsesség és 
józan ítélõképesség mellett szívbeli békességet, alázatot is igényel. 

milyen nyíltan hirdette Isten Igéjét és tett bizonyságot hitérõl Charles H. Spurgeon, Aolyan élesen tárja fel könyvében – a Szántó János beszédeiben – az emberek, kiváltkép-
pen a hívõ emberek hibáit. A fejezetcímeket végigfutva látható, hogy egyetlen emberi gyen-
geséget sem kímél. Írásának olvasása kell, hogy mindenkit önvizsgálatra indítson. A ke-
resztyén embert talán legkönnyebben utolérõ kísértésrõl és vétekrõl szól cikke (részlet a 
könyvébõl). Legyen az hétköznapi gyülekezeti alkalom vagy országos konferencia, nagyon 
hamar beülünk – a hallgatóság soraiból figyelve – a kritikusok, bírálgatók székébe. Néha 
talán okkal nem értünk egyet a beszélõvel, de nagyon gyakran saját hibánk és gyengeségünk 
akadályoz meg abban, hogy figyelmünket Isten szavára fordítsuk, meghallva üzenetét.

árom éve költözött haza, Urához és Megváltójához szeretett testvérünk. Ha köztünk Hlenne, minden bizonnyal tiltakozna, hogy bármilyen írás, õróla megjelenjen. Ezért is 
szeretnénk, ha mind a munkáról szóló cikke, mind e rövid életrajzi megemlékezés arra adna 
példát, hogyan adhatja a keresztyén ember a dicsõséget Jézus Krisztusnak, akit a tisztelet és 
imádat valóban megillet.

okan megkeseredtek már az indokolatlan, törvényeskedésbõl fakadó fegyelmezés miatt. SDe hagytak már el gyülekezetet hívõ emberek, mert a közösségben nyilvánvaló bûnök, 
szeretetlenségek és emberi indulatok nem lettek helyretéve, gyülekezeti gyengeség, kusza-
ság, fegyelmezetlenség miatt. A hívõ ember és egy gyülekezet életében is érzékeny pont a fe-
gyelmezés kérdése. A téma azonban nem kerülhetõ ki. Nem tették ezt évtizedekkel ezelõtt 
sem. Az intéssel és gyülekezeti rend jelentõségével foglalkozik Reichert Gyula cikksorozata, 
ami még az 1930-as években, az elsõ gyülekezetek létrejötte után íródott. Elsõ része a gyü-
lekezetbe való befogadással foglalkozik, mely a helyi gyülekezet életének fontos pontja. A 
rend itt kezdõdik. Átadott életek távoltartása a közösségtõl nem kisebb problémát okozhat, 
mint a világ gyermekeinek bekapcsolása adminisztratív eszközökkel az élõ Isten gyüleke-
zetébe.
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A gyülekezeti fegyelemhez tartozik az a dologgal kapcsolatban (2Tesz 3,14-15), és z emberi test azon képessége, hogy 
megkülönböztetõ képesség, ami meghatá- Korintusban egy erkölcsi dologgal kapcso-a veszélyes vírust kiveti magából, a A rozza a különbséget az állandóan és fele- latban (1Kor 5,1-5).Teremtõ alkotásának egy csodája. 
lõtlenül vétkezõk és azok között, akiknek a 6. A fegyelmezés lépésének meg kell Krisztus Testének hasonlóan van egy im-
helyreállító, gondoskodó kézre van szüksé- õriznie a gyülekezetet a bûntõl, és helyre munrendszere, hogy megvédje magát az õt 
gük. Sok kárt okozott már, amikor hívõk kell állítania a vétkest. Újra csak a korintusi legyengítõ betegségektõl.
bölcstelenül elmulasztották ezt a különb- példa mutatja ezt (vesd össze az 1Kor 5,6-A bûn mindig károkat okoz. Mind sze-
ségtételt. Az Úr maga tanította, hogy a sze- 13-at a 2Kor 7,2-vel). A 2 Tesszalonika 3,5 mélyenként, mind együttesen, Isten embe-
mélyes helyreállítás az elsõ lépés, a nyilvá- megerõsíti, hogy feladatunk a bûn dolgá-rei szenvednek a bûn következményeitõl. 
nos fegyelemnek pedig az utolsónak kell ban ítélni. A helyreállítás örömének ki kell Izráelnek újra és újra meg kellett tanítani 
lennie (Mt 18,15-17). oltania a kiközösítés szomorúságát.ezt a kemény leckét. Az újszövetségi gyü-

4. A fegyelemnek és a fegyelmezésnek a 7. A gyülekezetbeli bûnnel való foglal-lekezetek szintén veszélyes helyzetben van-
gyülekezetben mindig a tényeken és az el- kozás mindnyájunkat önvizsgálatra indít. nak akkor, ha nincs fegyelem a bûn kér-

fogulatlanságon kell alapulnia. A Az önelégült önigazságnak nincs helye. désében (1Kor 5,6).
pletykának, szóbeszédnek, Szomorúnak kell lennünk a gyülekezet szel-Az Újszövetség nem 

célozgatásnak, burkolt lemi környezete miatt, ami megengedi, hallgat a bûn helyi gyü-
gyanúsítgatásnak, hogy a közösség egy tagja jól érezze magát lekezetben történõ ke-

megalapozatlan in- az engedetlenségben. A fegyelem nagy böl-zelésével kapcso-
formációforrás- csességet, imádságot és szellemi ítélõké-latban. Az idevá-

nak helye nincs. pességet igényel. Minden megbeszélésnek gó utasítások és 
P á l  m i n d i g  a kegyelem trónja elõtt kell történnie. Az példák figyel-
megnevez te  Isten által delegált hatalommal cselekvõ mes tanulmá-
az õ forrásait véneknek ennek kell alávetniük magukat. nyozása kell, 
(1Kor 1,11). Ez komoly és magasztos feladat.hogy felkészít-
Nem szabad Törõdjünk egymással anélkül, hogy sen bennünket 
foglalkoznunk tolakodók lennénk. Mutassunk jó példát. a bûn kezelé-

azokkal a ke- Maradjunk közel az Úrhoz és az Õ Igé-sére. Íme né-
resztyénekkel, jéhez. Ügyeljünk a veszélyekre, és lépjünk a hány ezek kö-

akik informáci- problémák megoldásában. Ehhez bátorság zül az alapelvek 
ókat adnak tovább a és szeretet kell. Pál mondja:közül.

v é n e k n e k  v a g y m á s o k n a k ,  a  1. Mit neveznek bûnnek a gyülekezet-
következõ be-vezetéssel: „nem akarom, ben? Az Írás azt mutatja: az engedetlen-
hogy továbbadd, amit most mondok…”, séget. Például, Pál figyelmezteti a tessza-
vagy „nem tõlem hallottad…” Ha egy hívõt lonikaiakat azokkal kapcsolatban, akik nem 
nem érdekel a „történet” megalapozása, engedelmeskednek az Igének (2Tesz 3,14), 
hamis az infor-mációja, és a pletykázás és a korintusiakat egy olyan emberrel kap-
bûnét követi el, vagy nem érdekli a csolatban, aki engedetlen volt a szexuális 
probléma megoldása. A megalapozott élet terén (1Kor 5,1).
tények életfontosságúak a bûn kezelésében 2. A gyülekezet felelõssége fellépni 
a gyülekezetben.azokkal szemben, akik vétkesek a bûn dol-

5. A fegyelemnek többféle formája van. gában. Ismét a fenti igékben található Pál 
Például van önfegyelem. Mindnyájunk fel-utasítása, hogy a hívõk különítsék el magu-
adata az önfegyelmezés. A szó egy másik kat a vétkesektõl.
jelentése: tréning, edzés. Fegyelmezzük 3. Különbség van az állandósult enge-
magunkat azáltal, hogy eljárunk a gyüleke-detlenség és a „szellemi baleset” között. Pál 
zeti alkalmakra, és Isten Igéje alatt va-a Galata 6,1-ben különbözteti meg e kettõt. 
gyunk. Pál tudott az önfegyelemrõl (1Kor Bátorítja a szellemi hívõket, hogy állítsák 
9,27), és ezt tanította Timóteusnak is helyre azokat, akiket „legyõzött egy vétek”,  
(1Tim 4,17). Aztán van fegyelem a hívõk azokat, akik rossz lépést tettek, és lesbõl tá-
figyelmeztetésében és tanításában is. En-madt rájuk. Ez a hívõ – aki engedett a kí-
nek példája, amikor Pál utasította Timó-sértésnek, és nem vette észre, hogy csapda 
teust (1Tim 4,6.11) és Titust (Tit 1,13). közeledik – teljesen más, mint az a keresz-
Szintén egy formája a fegyelmezésnek, ami tyén, aki egyszerre akarja a gyülekezeti kö-
a közösségbõl való eltávolítással jár. Ez zösséget és az istentelen életmódot gyako-
volt az eset Tesszalonikában egy tanításbeli rolni.

Brian Gunning

Fegyelem a helyi gyülekezetben

Legyünk óvatosak! Senki sem hibátlan.

Azért
legyetek éberek,

és emlékezzetek meg
arról,  hogy én

három éven át sem éjjel,
sem nappal

meg nem szûntem 
közületek minden egyest 
könnyhullatással inteni.

Most pedig
az Úrra bízlak

és az Õ
kegyelmének szavára…

(Csel 20, 31-32)
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ogyan viszonyul a keresztyén em-Hber a munkához? Mivel életét Isten 
Igéjéhez szabja, ebben a kérdésben is az a 
döntõ, amit a Biblia mond. Lássuk tehát, 
mit mond e témáról az Ige.

1. Isten maga szüntelenül végzi a vi-
lágot rendezõ nagy munkáját. Isten, görö-
gül: theos, ami magyarra lefordítva kö-
rülbelül azt jelenti, hogy: helyretevõ, ren-
dezõ. Isten a végtelennek tetszõ 
világmindenséget Fia által hozta létre, és 
szüntelenül munkálkodik benne (Jn 
5,17). Isten szüntelenül munkálkodik és 
tõlünk is ezt várja.

2. Ádámot és Évát Isten munkával 
bízta meg az Édenben. Nincs a Bibliával 
összhangban az a nézet, hogy a munka 
büntetésképpen szabatott ki az emberre 
a bûnbeesés miatt. A bûnbeesés elõtt 
Isten komoly és felelõsségteljes, az egész 
egyetemes embervilágra kiható munkát 
bízott az emberre: mûvelni és õrizni egy 
hatalmas kertet. Mûvelni és õrizni (1Móz 
2,15) az ellenség minden támadása ellen. 
Ez a feladat még mindig aktuális ma is, 
évezredek múlva: mûvelni és õrizni az 
ellenség minden támadásával szemben a 
kertünket, otthonunkat, hazánkat. Saj-
nos, Éva éppen ebben nem volt éber. Az 
ellenség: a kígyó megjelent és támadott 
(1Móz 3,1-5) és Éva elbukott. A hiúságán 
keresztül buktatta el õt a kígyó. Azt 
mondta neki: „…amely napon esztek a 
tiltott fáról, olyanok lesztek, mint az Is-
ten” (1Móz 3,5). És Éva nem gondolt arra, 
hogy Isten az embert, õket saját 
hasonlatosságára teremtette (1Móz 1,27; 
5,1).

A kígyó olyan valamit ígért az em-
bernek, ami már az övék volt, az Istenhez 
való hasonlóságot. Ettek a fáról, és nem- 
hogy elnyerték, de elvesztették azt. Gyer-
mekeik már nem Istenhez, hanem szüle-
ikhez hasonlítottak (1Móz 5,3). Így csap-
ta be õket a kígyó.

Isten a bukás miatt megátkozta a kí-
gyót (1Móz 3,14) és megátkozta a földet 
(1Móz 3,17), de nem tette átokká a mun-

Madarász Lajos

A keresztyén ember és a munka

kát. A munka nehéz lett, fáradságos, de 
nem lett átok. Igaz, hogy sokszor verej-
tékezünk munkánk közben, de mégis 
öröm a munka, mert van eredménye, és 
az teszi széppé, kellemessé és örömtelivé 
a munkát, hogy alkotni tudunk. Alkotni 
újat, nagyot, és ez az alkotó munka az Is-
tenhez való egykori hasonlóságunk em-
lékét õrzi.

A Bibliában mindenütt, mind az Ó-, 
mind az Újszövetségben az domborodik 
ki, hogy Isten gyermekei dolgos, munkás 
emberek legyenek, mert csak ez dicsõíti 
Istent. Nézzünk egypár idevonatkozó ige-
helyet:

2 M ó z  2 0 , 9 :  „ H a t  n a p o n  á t  
munkálkodjál és végezd minden 
dolgodat.”

Péld 6,8-11: „Eredj a hangyához te 
rest, nézd meg az õ kenyerét, aratáskor 
gyûjti eledelét. Ó, te rest, meddig fekszel, 
mikor kelsz már fel a te álmodból? Még 
egy kis álom, még egy kis szunnyadás, 
még egy kis kézösszefonás, hogy pihen-
jek, így jõ el a te szegénységed és a te szû-
kölködésed.”

1Tessz 4,11: „Becsületbeli dolognak 
tartsátok, hogy csendes életet folytassa-
tok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és 
tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok…”

1Tessz 3,10: „…ha valaki nem akar 
dolgozni, ne is egyék!”

2Tessz 3,8: „…ingyen kenyeret sem 
ettünk senkinél – mondja Pál –, hanem 
munkával és fáradsággal éjjel-nappal dol-
gozva, hogy közületek senkinek ne le-
gyünk terhére.”

A fenti igék is azt bizonyítják, hogy 
Isten gyermekei munkás emberek, sze-
retnek dolgozni. A munka, az alkotó 
munka felemelõ, magasztos, örömet adó. 
Isten gyermekei elsõsorban Isten felé 
éreznek felelõsséget munkájuk közben. 
Ezért a hívõ ember akkor is becsületesen 
dolgozik, ha felettesei nem látják, akkor 
is teljesíti kötelességét, ha nem 
ellenõrzik.

Végül meg kell jegyeznünk azt 

is, hogy a hívõ keresztyén Isten sze-repét 
sem hagyja ki a munkájából. Tudja, hogy 
munkája elvégzéséhez Isten áldására is 
szükség van. Zsolt 127,1: „Ha az Úr nem 
építi a házat, hiába dol-goznak azon 
annak építõi.” Zsolt 127,2: „Hiába néktek 
korán felkelnetek, késõn feküdnötök, 
fáradsággal szerzett kenye-ret ennetek. 
Szerelmesének álmában ád eleget.”

Mit jelent ez? A munka végzéséhez 
elõször is erõ kell. Hiába van meg az aka-
rás, a szorgalom, ha nincs erõ, nincs 
egészség. Mindkettõt Isten adja. És mily 
csodálatos, mily megmagyarázhatatlan: 
fáradtan lefekszel és míg alszol, 
f e l t ö l t õ d s z  e r õ v e l ,  e n e rg i á v a l ,  
egészséggel .  Ho-gyan? Mint egy 
akkumulátor. De mi min-den kell az 
akkumulátor feltöltéséhez?! Neked 
azonban csak le kell feküdnöd, csak el 
kell aludnod, és „…szerelmesé-nek 
álmában ád eleget.” Milyen szép kö-
szöntési forma: „Erõt, egészséget!” Igazi 
jó kívánság. Isten adja ingyen.

Ha Isten az ember munkáját megáld-
ja, akkor az a munka szép, sikeres, mások 
számára is áldásos. Ilyenkor az ember 
örül, hogy jó munka került ki a keze alól, 
de a dicsõséget ezért Istennek adja. Ép-
pen ezért, mielõtt a hívõ ember 
munkába kezd, imádkozik. Isten 
segítségét kéri munkájára. És 
mikor munkáját befejez-te, 
újból imádkozik, hálát ad 
Isten-nek azért, hogy 
adott erõt, áldást a 
m u n k a  
elvégzéséhez.

Olyan
vallást sze-

retnék, amely
 a csizmákat tisztít-

ja és szépre fényesíti;
 amely egészséges, ízle-

tes ennivalót készít; amely,
 ha egy méter vásznat kimér,
nem ad kevesebbet egy centi-

méterrel sem.
C. H. Spurgeon

A BÉKESSÉG FEJEDELMÉNEK 
ÚTJÁN 1968



a valakinek üres a feje, bírói székbe ül, mellényzsebükben hordják. Isten kegyelmét lett volna valamilyen bogara. Ezek a „bo-Hkülönösen, ha a hit dolgairól van szó. centiméterrel mérik. Ami azokat a dolgokat garak” azok a kis sajtdarabok, amelyet a 
Senki sem olyan bölcs, mint az, aki semmit illeti, amikre az angyalok is kíváncsiak, azo- kritikusok azonnal észrevesznek s rágcsálni 
sem tud. A tudatlanság a szemtelenség any- kat õk már rég ismerik. Miután szerény- kezdenek.
ja és a makacsság dajkája. Az ilyen embe- ségük elkopott, bölcsebbek lettek tanító- Az egyik szónok lassú, a másik gyors. Az 
rek, annak ellenére, hogy nem tudják meg- juknál. Magas lovon lovagolnak. Ha jám- egyik beszéde világos, a másiké unalmas. 
különböztetni az „X”-et az „Y”-tól, a leg- bor emberekkel történik meg az ilyesmi, Ha Isten szolgáit ilyen mértékkel mérjük, 
komolyabb dologra is csak az ajkukat bigy- akkor sajnálattal veszem tudomásul, hogy akkor a galambnak ki kell csavarni a nyakát, 
gyesztik, s úgy tesznek, mintha minden böl- légy döglött a tejbe, tönkretéve azt. mert túl szelíd; a vörösbegyet le kell lõni, 
csesség a kisujjukban volna. Az ilyenektõl tanul türelmet az ember, mert megeszi a pókot; a tehenet le kell 

Aki nem tudja, hogyan kell valakit cse- akárcsak én a lovamtól, amely kitûnõ csikó, taglózni, mert lóbálja a farkát, s a tyúknak el 
pülni, hallgassa meg ezeket a kritikusokat, csak néha-néha megbolondul. Ilyenkor hát- kell vágni a nyakát, mert nem ad tejet. Ha 
amikor hazaértek egy vasárnapi prédikáció- rafelé hegyezi a fülét, s nagyot rúg a lábával. egy kutyát meg akarunk ütni, hamar talá-
ról! Hibát találnak ott is, ahol nincs, s ha vé- Ezek mind dicsekvõ és duzzogó embe- lunk hozzá botot, s ezen az alapon minden 
letlenül valódi tévedésre lelnek, akkor az rek. Üres lép méz helyett, ostor zab helyett, bolond talál hibát az ország legjobb igehir-
egérbõl elefántot csinálnak. Egész bölcses- és röfögés szalonna helyett! Ezek az em- detõjében is.
ségüket le lehetne mérni egy tojáshéjban, de berek reggeltõl estig nem csinálnak mást, Az igehirdetõ szolgálatát – ha az értel-
a beszédeket mégis salamoni fölénnyel mé- mint szidják azokat az embereket, akik nem mes – nem szabad így bírálni. Ha valami jó 
ricskélik képzeletük serpenyõjén. Ha megfe- az õ szemüvegüket hordják. Ha egy marék benne, az már egymagában jó, s ha ezen a 
lelt mértéküknek, a dicséretet lapáttal rakják helyes magatartást szórnának nagyképûs- jón van a hangsúly, már nem lehet rossz az 
rá. Ha nem felelt meg, morognak és harap- ködésük közé, el lehetne tûrni õket, de õk igehirdetés. Egy igehirdetõ se használjon 
nak, mint amikor a kutya sündisznót talál. nem tûrnek el ilyen „törvényes” intézkedést. erõs és durva kifejezéseket. De a céltudatos, 

E nagyszájú tudálékosok annyira be- Azoktól, akik minden tudományban töké- egyszerû szavakat senki se bírálja! A föld-
képzeltek, hogy fecsegésük egyenlõ a libák letesek, nem lehet elvárni, hogy még tovább mûves éppen olyan jól érzi magát egyszerû 
gágogásával. Egy zsákból sem hullhat ki tanuljanak. ruhájában, mint a király a selyemben és a 
más, mint ami benne van, s minthogy ezek- Õk a lelki élet õrei. Isten házát óvják a bársonyban. Az igazság éppen olyan vigasz-
nek a fecsegõknek üres a tarisznyájuk, nem rablóktól, tolvajoktól, s õrzik a tévtant hir- taló az egyszerû szavakban, mint egy fino-
tudnak kivenni abból semmit. Lehet, hogy detõktõl. Ha emellett egy-két juhot tönkre- man stilizált beszédben. Az éhes ember nem 
az igehirdetõ és a prédikáció nem volt egé- tesznek, egyet-mást félretesznek saját hasz- nézi a tálalást, meg van elégedve, ha az étel 
szen tökéletes; de melyik kertben nincsen nálatukra, ki veszi ezt zokon tõlük? Õk Isten jó ízû és tápláló. Ha jobbak lennének a hall-
gaz? E kritikusok azért szapulnak le választottai, s így elég munkát ad nekik az, gatók, jobbak volnának a prédikációk is. Ha 
mindent, mert fitogtatni akarják tudomá- hogy õrködnek a tanítás tisztaságán. Ha valaki arról panaszkodik, hogy nem nyert 
nyukat. Ahelyett, hogy pihentetnék nyelvü- emellett erkölcsi életük itt-ott csorbát szen- elég áldást a prédikáció alatt, annak azt ta-
ket, arról panaszkodnak, hogy a fûnek nincs ved, ki csodálkozik ezen? Senki sem lehet nácsolom, hogy vegyen hallókészüléket, és 
kék színe, s azt állítják, hogy az égbolt szebb mindenben tökéletes. Ezek azok a vakon- gondoljon arra a közmondásra, hogy senki 
volna fehérre meszelve. dok, amelyeket meg kell fogni, nem az ér- sem olyan süket, mint aki nem akar hallani.

Az ilyen öntelt kritikusok inkább a pré- tékük, hanem a kert miatt, amelyet tönkre- Ha a fiatal szónokok elcsüggednének a 
dikáció alapját képezõ hit, mint maga a  tesznek. kemény megjegyzések miatt, akkor elmon-
prédikáció ellen vannak. Ítéletükben olyan Nem ítélném el ilyen szigorúan õket, ha dom nekik az apáról, a fiúról és a szamárról 
határozottak, mint a gõzkalapács, és bizto- nem tudnám, hogy gonosz szellem lakik szóló mesét. Mi lett az eredmény, amikor 
sak, mint a halál. Aki semmit sem tud, az bennük. Az ecet édes, és a vadalma füge mindenkinek eleget tettek? Õk vitték rúdon 
mindenben vakmerõ, szemtelen és kemény- hozzájuk képest. – De már eleget beszéltem, a szamarat! Ahol a szeszély és a kedvtelés ül 
fejû. Azt akarják, hogy minden óra és még a fel kell hagynom e tárggyal, különben valaki a bírói székben, ott az emberi ítélet egyenlõ 
Nap is õutánuk igazodjék. Akinek a leg- azt kiáltja felém: „Mindenki söpörjön a maga értékû a széllel. Ezért te se törõdj vele, mint 
kisebb dologban más a véleménye, arra úgy ajtaja elõtt!” ahogy az sem izgat, ha a kulcslyukon szél 
néznek, mintha az illetõ haragudna rájuk. Néha a prédikálás módja és sajátsága fúj a szobádba.

Ha vitatkozol velük, hamar észreveszed, ad alapot a beszédre. Ilyenkor tág tér nyílik Hallottam prédikációt bírálni olyan 
hogy a kis fazék azonnal forrni kezd. Ha bi- a szõrszálhasogatásra, mert minden bab- dolog miatt, amirõl nem is volt szó a be-
zonyítékot kérsz tõlük – amivel ítéletüket nak van foltja, és minden embernek van szédben! Akármelyik prédikációnál elõfor-
alátámasztják –, nem kapsz. Hamarabb ta- hibája. Nem ismertem még olyan lovat, dul, hogy az illetõ nem azt hallotta, amit 
lálsz cukrot a homokbányában. amelyiknek ne lett volna valamilyen hibája, szeretett volna. Ilyen esetekben a prédikáció 

Az igazság tengerét kicsiny tégelyben, a és nem ismertem olyan embert, akinek ne neki nem mondott semmit. Ez éppen olyan, 

Részlet a Szántó János beszédei
címû könyvbõl

C. H. Spurgeon Abírálgatókról
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mint amikor valaki megbírálja a szántást: 
hibát talál abban, hogy az eke nem csinált 
lyukat a babnak, vagy lebecsüli a búza-
táblát, mert nem nõ benne répa. Lehet-e azt 
kívánni, hogy egy prédikációban mindenki 
óhaja teljesüljön? Mondjuk, hogy a pré-
dikáció nem vigasztalta a hívõket, de intette 
a bûnösöket. Emiatt becsüljük le az egé-
szet? A fûrész veszélyes szerszám a borot-
válkozáshoz. Dobjuk ki ezért?

Mi haszna van annak, ha mindig hibá-
kat keresünk? Elfog az undor, ha olyan em-
berrel találkozom, aki mindig azon gon-
dolkodik, hogy kit lehetne rágalmazni. Az 
ilyen ember olyan, mint a patkányfogó eb, 
amely folyton a patkánylyukak után szag-
lászik. Irtsuk ki a tévedéseket gyökerestül, 
de az ollót csak akkor vegyük kézbe, ha van 
már mit nyesni a sövényen, mert máskü-
lönben megfosztjuk magunkat Isten áldá-
sától.

Azt hiszem, a legtöbb ember a prédiká-
lást olyan könnyû dolognak tekinti, amihez 
õ is ért. Minden szamár méltónak tartja 
magát a király lova mellé. Minden leány azt 
gondolja, hogy õ jobban érti a háztartást, 
mint az édesanyja. De a gondolatok még 
nem tények! A kis hal azt hitte, hogy õ már 
hering, de azt a halász jobban tudja. Úgy 
látom, hogy mindenki, aki fütyülni tud, azt 
hiszi, hogy õ már szántani is tud. Pedig több 
kell a szántáshoz, mint a fütyülés. Eláru-
lom, hogy a jó prédikációhoz is több kell, 
mint igehelyet keresni és azt pontokra osz-
tani. Ezt a mûvészetet gyakorlom magam 
is, s gyarlóságaim mellett egyáltalában nem 
találom könnyû dolognak elõadni olyasmit, 
amit érdemes meghallgatni. Ha ezek a bí-
rálók ahelyett, hogy minket csavarnának az 
ujjukra, saját maguk próbálnák meg a mun-
kát, egy kicsit csendesebbek lennének.

A kutya ugat, s ami még rosszabb, néha 
harap. Épp ezért a becsületes embernek 
meg kell tennie mindent, nehogy kárt tegyen 
másokban. Szomorú eset, ha a rágalmazni 
szeretõ fecsegõk semmiért vagy semminél is 
kevesebbért tönkretesznek egy boldog ke-
resztyén családot. Keskeny az ék éle, s ha a 
Sátán ver rá, hamar tönkremennek a gyüle-
kezetek. Ilyenkor a tagok csodálkoznak és 
azt kérdik egymástól, hogyan volt ez le-
hetséges? Az a baj, hogy egy bolond százat 
csinál! A legrosszabb kerék nyikorog a leg-
hangosabban! Azok, akik ilyen bajoknak az 
okozói, legtöbbször nem is tudják, hogy mi 
az igazi keresztyénség. Veszekednek, mint a 
verebek a gabonaszemen, amely nem is az õ 
tulajdonuk, vagy mint a csókák, megron-
gálják azt, aminek építésében õk sosem vet-
tek részt.

Adja Isten, hogy mindnyájan mente-
süljünk a veszett ebektõl és a civakodó em-
berektõl, hogy sem ezek, sem azok, nyava-
jáikkal meg ne fertõzzenek bennünket!

Szántó János beszédei

KönyvajánlóKönyvajánló

Szántó János beszédeit az egyszerû emberek-
nek, a munkásoknak és a földmûveseknek írtam. 
A vidéki stílusért és a közmondáshoz hasonló 
kifejezésekért mellõztem a válogatott szavakat. 
Céloztam és ütöttem. Sok ember gyengeségét 
felnagyítottam, és megpróbáltam felhívni a fi-
gyelmüket azokra az Istentõl nyert erkölcsi tu-
lajdonságokra, amelyek nélkül csak másodren-
dû személyek maradnak. Ha valakin a köny-
vecskével segítettem – mert megértette célom –, nem sajnálom erõs kifejezéseimet.

A Szántó János nevet én választottam, példázva, hogy az igehirdetõk kezének az eke 
szarván kell lennie. Feladatuk feltörni a töretlen ugart. Nem haragszom, ha könyvemet 
egyesek a stílusáért olvashatatlannak minõsítik.

Charles Heddon Spurgeon

EGY VIDÁM FÖLDMÛVES
ÉLETBEVÁGÓ TANÁCSAI

Szántó János beszédei

Evangéliumi Kiadó
Szent Gellért Kiadó és Nyomda

(C. H. Spurgeon)

Aki ismeri Spurgeont, örömmel veszi kezébe e könyvet, amely egykor bestseller volt. E 
könyv nem igehirdetések gyûjteménye, nem filozófiai értekezés, nem regény, hanem 
egyszerû szavakban kifejezett életbölcsesség, példabeszédek és nagyrészt közmondások 
gyûjteménye.

Spurgeon ismert humorával mutatja be az emberek hibáit és az azokból való sza-
badulás isteni lehetõségét. Szavai olyanok, mint orvos kezében az operáló kés. Õ is vág, 
hogy az emberek egészségesebbek és boldogabbak legyenek.

E könyvet több mint ötven évvel ezelõtt 
fordítottam, s közben megérte megírásának 
százéves jubileumát. Igaz, hogy elszaladt felette 
az idõ, s az élet azóta megváltozott, de mert 
példái az emberi életbõl valók, még mindig 
hasznosak. Egynémely példájában magunkra 
ismerünk. „Az idõ és az élet megváltozott, de az 
emberi gyarlóságok maradtak!” Néhány példája 
ugyan elavult, de sziporkázó szelleme örökké 
érték marad a számunkra.

Kívánom, hogy az olvasó forgassa e könyvet 
haszonnal, s a benne levõ példák és tanácsok 
segítsék õt Isten Igéjének még teljesebb meg-
értésében.

A fordító elõszava

Szabadi Gusztáv

50 éve

Több mint ötven éve jelent meg elõször Spur-
geon, talán elsõre meglepõ, de tanulságos 
írása. Egy kötetbe összeszedve leplezi le az 
ember hústesti tulajdonságait, sokszor iró-
nikusan, de mindenképpen megragadva a lé-
nyeget.

MAGVETÕ-KÖNYVKERESKEDÉS, BUDAPEST
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Madarász Lajos

A széles úton jártam egykor a bûnben,
És egyre jobban hívott a világ.

A szemem káprázott sok csalóka fényben,
És nem tudtam, hogy vége a halál.

Bár szólt egy hang, hogy rossz lesz ennek a vége,
hogy álljak meg és ne menjek tovább.
De nem hittem a figyelmeztetésnek,
És nem hallgattam meg Isten szavát!

Akkor a bûnre nézett két szemem,
A bûn fogta a két kezem az úton.

Azt hittem, boldog én csak így leszek,
És nem számít, ha távol vagyok az Úrtól.

De egyszer megnyílt mind a két szemem,
És megláttam, hogy vár rám a halál.

És megláttam a Golgotán Megváltóm,
Õt, Krisztust ott a véres keresztfán.

Akkor én Néki adtam éltemet,
Õ eltörölte bûnömet, a csúfot.

Most már az Úrra nézek szüntelen,
Mert Õ fogja a két kezem a keskeny úton.

És bár ha csábít néha a világ,
És azt hiszi, hogy elszakít az Úrtól,

De én az Úrra nézek szüntelen,
Hisz Õ fogja most két kezem a keskeny úton.

gy sajómenti kis faluban, Sajólénártfalván született 1913-ban pedagógus szü-
lõk gyermekeként. Szülei istenfélelemben nevelték, de közép- és felsõfokú ta-Enulmányait a szülõi háztól távol végezte, ahol a világ hatással volt rá. Meny-

asszonya hívására elment egy evangélizációra. Errõl az eseményrõl saját maga írja:
Miskolcon is felcsendülhetett a kedves ének: „Szívembe jöjj... szívembe jöjj” az 

akkori Ipartársulat nagytermében 1939 nyarán, és hallhatta a nagyterem közönsége 
James Stewartot, a Magyarországon már jól ismert és szeretett evangélistát és el-
maradhatatlan tolmácsát: Ungár Aladárt. Lázban égett a város apraja, nagyja, hiszen 
már sokan ismerték a futballista prédikátort. És eljött az este. A terem zsúfolásig meg-
telt. Egyszer csak megjelent a pódium elõtt kedves mosollyal a futballista és a tol-
mácsa. Egy pár keresetlen, rövid szóval elmondott üdvözlet után egy kis ének hangzott 
fel: „Szívembe jöjj most, Úr Jézus...” Már az elsõ mondatok után nyugtalankodni 
kezdtem a helyemen. Úgy éreztem, minden mondat nekem szól. Gondolatok kavarog-
tak bennem: Miért jöttem ide? De a futballista szava erõsebb volt: Aki akar, jöjjön! Ha 
beléptél és visszanézel, azt olvashatod az ajtó felett: Kiválasztva a világ alapjának fel-
vettetése elõtt. Az Úr Jézus hív téged: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak benneteket.” Ó, hisz ez egy hívás! De 
ki hív engem? Ki nyugtalanítja a szívemet? Miért jöttem ide? Nem, az nem lehet, én 
nem akarok megtérni. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, és én megnyugosztlak titeket!” 
Igen, ha ez igaz – villant át a szívemben –, akkor én megyek! Ahhoz megyek, aki most 
hív. Ahhoz akarok menni, aki a szabadító: Jézushoz. Igen, megyek hozzád, Uram. 
Döntenem kell: vagy igen, vagy nem. „Ámen!” – mondotta a futballista. „Ámen!” – 
mondotta a tolmács! „Ámen!” – kiáltottam, és egy nagy kõ esett le a szívemrõl. Meg-
nyugodtam. Nem tudtam, mit történt velem, de éreztem, nagyon boldog vagyok.

Odaszánt életével, egyenes jellemével mindannyiunk példaképe volt a családi élet-
ben, a munkahelyen való helytállásban, az Úrnak végzett szolgálatban és a gyüle-
kezeti életben (1Tim 4,12). Soha nem a maga hasznát kereste. Amikor választás elé 
állították, hogy vagy a pedagógus pálya, vagy a gyülekezeti szolgálat – mivel a kettõ 
abban a rendszerben nem volt összeegyeztethetõ –, önzetlen szeretettel „választotta 
inkább az Isten népével való együtt nyomorgást” (Zsid 11,25), amiért a pedagógus 
pályáról „eltanácsolták.” Így lett õ mindnyájunk tanítója, hasznosítva az Úrtól kapott 
talentumait (1Pt 4,10) a családban és a gyülekezetben. Világos igei látásával, annak 
megalkuvás nélküli képviseletével meghatározó személyiségévé vált nemcsak a 
miskolci, de az ország gyülekezeteinek is. Hibáit és korlátait is ismerte, és – Isten segít-
ségét kérve – küzdött azok legyõzéséért. Nyitott, missziói és aliansz szellemiségével 
Isten népe egységének megõrzésén fáradozott. Azt képviselte, hogy egységet teremteni 
csak Isten tud, mi legfeljebb megõrizhetjük azt (Ef 4,3).

Példátlan alázattal és szeretettel adta át a „stafétabotot” a következõ generá-
ciónak, nem ragaszkodva semmilyen pozícióhoz és dicsõséghez. Egyszerûségével, 
bölcs tanácsaival, háttérben maradva továbbra is segítette a munkát, a szolgálatokat, 
döntéseket. Hazaköltözése elõtti napokban egy aliansz közösségben szolgált ezzel az 
igével: „nem akarom atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felõl, akik elaludtak, 
hogy ne bánkódjatok, mint akiknek nincsen reménységük” (1Tesz 4,13). Az Úr „munka 
közben” hívta haza 1997. szeptember 5-én. Távozásával mi szegényebbek lettünk, a 
mennyeiek gazdagodtak.

1913-1997

Mindig vidám, békességet sugárzó arccal töltötte be a fenti igeverset drága testvérnõnk, Koós Tiborné, Baba néni. Sokan 
részesülhettünk a Koós házaspár vendégszeretetében. Így fiatalok, idõsek, sokan osztozunk Tibor bácsi fájdalmában, de 
együtt örvendezünk a viszontlátás reményében, mert „akik meghaltak a Krisztusban...” (1Tesz 4,16)

A vendégszeretetrõl el ne felejtkezzetek!
Zsidók 13,1a

(Madarász Lajos)
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 gyülekezeti keresztyénség hívei sokszor bizonyos fölényes ön- (3Móz 11,45). Az Újszövetségbõl pedig Atudattal, hogy ne mondjam büszkeséggel hivatkoznak az egy- idézzük Pál apostol felhívását: „Ne le-
házi keresztyénség képviselõi elõtt a közöttük fennálló többféle kü- gyetek hitetlenekkel felemás igában, 
lönbség említésekor a gyülekezeti fegyelemre, melyet az egyházak- mert mi szövetsége van igazságnak és 
ban manapság vagy egyáltalán nem, vagy nem bibliai értelemben hamisságnak, vagy mi közössége a vilá-
gyakorolnak. gosságnak a sötétséggel?… Mert ti az 

De vajon a gyülekezetekben mindenütt gyakorolják-e, és ha igen, élõ Istennek temploma vagytok, amint 
vajon bibliai értelemben gyakorolják-e a fegyelmet? Hogy e kérdé- az Isten mondotta: Lakozom bennük és 
sekre feleletet adhassunk, tudnunk kell a biblikus gyülekezeti fegye- közöttük járok, és leszek nékik Istenük, 
lem értelmét és célját. és õk én népem lesznek” 

A biblikus gyülekezeti fegyelem értelme a biblikus gyülekezet lé- (2Kor 6,14-17).
nyegébõl önként következik. A biblikus gyülekezet nem holmi vegyes Péter apostol pedig elsõ levele 2. ré-
társaság, különbözõ elemeknek találkozóhelye, nem is az a szántó- szének 9. versében a következõképpen 
föld, melyen a konkoly és a búza együtt nõ az aratásig. Emberek ilyen emlékezteti a keresztyén gyülekezetek 
értelemben félremagyarázhatják és – sajnos – sokszor félre is tagjait: „Ti pedig választott nemzetség, 
magyarázzák az Úr Jézusnak ezt az ismert hasonlatát. De az Úr Jé- királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy 
zus világosan mondja: „A szántóföld pedig a világ” (Máté 13,38). hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbõl az Õ csodá-
Tehát a világban és nem az Úr gyülekezetében nõ együtt – az ítélet latos világosságára hívott el titeket.” Látjuk tehát, hogy az nem ide-
aratásig – az Isten országa fiainak jó magja és a gonosz fiainak kon- ális állapot, legkevésbé pedig bibliai, ha valamely egyházban hívõk és 
kolya. Hogy ennek a kétfajta embernek az egyházban vagy a gyü- hitetlenek együtt foglalnak helyet.
lekezetben is együtt kellene lennie, azt csak emberek gondolták ki, de Már magában az „eklézsia” szó fogalmában is kifejezésre jut a 
az Úr Jézus ezt sem hasonlattal, sem nyíltan, sehol soha nem taní- gyülekezet lényege, hogy az a kihívottak, a világtól elkülönültek és 
totta. szentek közössége. Ez a tény pedig magában foglalja azt a köve-

Ellenkezõleg, a teljes Írás egyhangúlag tesz bizonyságot arról, telményt, hogy a gyülekezeti fegyelem a tagok felvételénél vegye kez-
hogy Isten csak szent népet mondhat magáénak. Elég ennek bizo- detét. Mert a gyülekezeti fegyelemnek nem lehet más célja és értelme, 
nyítására néhány íráshelyre hivatkozni, noha egész sereg idézettel minthogy a gyülekezet célját mozdítsa elõ, tehát az, hogy megtartsa a 
szolgálhatnánk. gyülekezetet abban az Úrnak tetszõ tisztaságban, mely lényegének 

Már az ószövetségi népet is így figyelmezteti az Úr: „Mert én va- megfelel. A „tagok felvétele” nem helyes kifejezés ugyan, de hasz-
gyok az Úr, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjérõl, hogy Istene- nálom, mert rá akarok világítani egy helytelen felfogásra, amelyrõl 
tekké legyek néktek, legyetek azért szentek, mert én szent vagyok” alább részletesen szólok.

A gyülekezeti fegyelem I.

Annak a követelménynek a világosságá- nagy tévedés, amibõl mérhetetlen károk vagyis az építés befejezéséig.
ban, hogy a gyülekezeti fegyelem a gyüleke- származnak mind a magunk lelkére, mind Az igaz, hogy az építés eme munkájában 
zeti tagság kötelékébe való felvételnél vegye azokéra, akik „a felvételt kérik tõlünk”, ha- az Úr eszközöket használ, mint ahogy a kõ-
kezdetét, mindjárt megtaláljuk a feleletet ar- csak ez a helytelen és a valóságot nem fedõ mûves kalapácsot és kanalat forgat kezében 
ra a kérdésre is, hogy azoknál az egyházak- szólásmód nem marad csak szólásmód. a kövek egyberakásánál. Az is igaz, hogy az 
nál, amelyekbe a tagok nem újjászületésük, Mihelyt átcsap hullámaival a gyakorlati élet Úr eszközei Isten munkatársainak is nevez-
hanem természetes születésük alapján tar- és a gyülekezetben való eljárásunk szinteré- tetnek, sõt egyszer az 1Kor 3,10-ben Pál 
toznak, tulajdonképpen miért nem lehet szó re, odavezet, hogy a lelkeket magunkhoz átvitt értelemben, amire a „mint” hasonló 
bibliai fegyelemrõl? Nem lehet szó azért, kötjük, és távol tartjuk az Úrtól, vagy leg- szócska itt utal, magát „bölcs építõmester-
mert a testi születés nem ad jogot az Isten alábbis mint közvetítõk belefurakodunk az nek” is mondja. De hogy mennyire távol áll 
gyülekezetében való helyfoglalásra, és egyének és az Úr személyes viszonyába. tõle a gondolat, mintha a gyülekezet építé-
hogyha az egyházakban nem az újjászületés Bárhogyan is értelmezze akár egyén, akár sének munkáját az Úr kezébõl kiragadva, 
az elengedhetetlen feltétele a gyülekezeti egyházi irányzat a Máté 16,19-ben említett maga akarná végezni, azt az egész össze-
tagságnak, akkor mivel lényeges kapcsolat „mennyek országának kulcsait”, az világos, függés bizonyítja. Hiszen éppen a korintu-
áll fenn – nincs bibliai gyülekezet, de bibliai hogy még Péter sem vehetett fel tagokat siaknak pártoskodásáról és személyekre va-
fegyelemrõl sem lehet szó. Krisztus gyülekezetébe, holott az említett ló hivatkozásáról beszélve, a szolgákról 

Már most hadd világítsak rá arra az elõbb kulcsokat neki adta az Úr. Mert nemcsak a magára az Úrra irányítja figyelmüket, 
említett helytelenségre, mellyel – sajnos – Máté 16,18-ból, hanem az Írásnak egyéb hangsúlyozván, hogy sem aki plántál, sem 
elég sokszor találkozunk a gyülekezeti ta- helyeibõl is minden kétséget kizáró világos- aki öntöz, nem lehet valami, „hanem a 
gok közé történõ felvételek alkalmával. A sággal tûnik ki, hogy a gyülekezet építését növekedést adó Isten” (7. vers). Ezzel meg-
legtöbb gyülekezetben úgy is gyakorolják a sem Péternek, sem Pálnak, sem semmi más egyezik, amit az Efézusi levélben mond az 
felvételt, mintha mi, a gyülekezet tagjai ven- tekintélynek és egyénnek nem adta át az Úr, apostol Krisztusról, mint szent templomá-
nénk fel a lelkeket a gyülekezetbe. Pedig ez hanem azt maga végzi az idõk végezetéig, nak alapkövérõl: „Akiben ti is együtt épít-

1. A gyülekezet tagjai közé való felvétel

Reichert
Gyula
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HírekHírek
tettek Isten hajlékává a Lélek által” (2,22). 
Ezt vallja az a Péter is, aki nem a gyüleke-
zetnek, hanem a mennyek országának a 
kulcsait kapta, amikor így figyelmezteti a hí-
võket: „Ti magatok is, mint élõ kövek, épül-
jetek fel szellemi házzá” (1Pt 2,5). Nem azt 
mondja, hogy majd én felépítelek titeket, 
vagy a kulcsok hatalmánál fogva felveszlek 
benneteket a Krisztus gyülekezetébe, hanem 
szinte kérleli õket, hogy engedjék magukat 
felépíteni az Úr által, aki az építés munkáját 
végzi.

A már idézett helyen, a Máté 16,18-ban, 
ahol egyébként legelõször találkozunk az 
evangéliumokban az „eklézsia” kifejezéssel, 
a leghatározottabban kijelenti az Úr, hogy: 
„Én építem fel az én gyülekezetemet.” A fel-
építést tehát nem bízta sem Péterre, sem 
Pálra, sem senki másra. Õ maga, aki meg-
ígérte: „Én veletek leszek a világ végezetéig” 
(Mt 28,20), így biztatja övéit: „Én kérem az 
Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy 
veletek maradjon mindörökké” (Jn 14,16), 
a maga hatalmának tartotta fenn az Õ Teste 
tagjai közé való felvételt.

Ha tehát az Úr, Szent Lelke által maga 
szül újjá lelkeket, hogy így építse gyüleke-
zetét, akkor nekünk, az Õ munkatársainak, 
még csak annyi dolgunk sem lehet, mint – 
bocsánat a merész hasonlatért – amennyi 
dolga van a bábának a testi élet születésé-
nél. Mi az úgynevezett „felvételeknél” leg-
feljebb csak észlelhetjük és megvizsgálhat-
juk, hogy végbement-e azokban a lelkekben 
az újjászületés, akik közösséget óhajtanak 
velünk, mert vallomásuk szerint közös-
ségük van az Atyával és az Õ Fiával, a Jézus 
Krisztussal. A lelkek megvizsgálása és az Úr 
elvégzett munkájának a megállapítása a mi 
dolgunk a „felvételek”-nél, de a lelkeket a 
gyülekezetbe maga az Úr veszi fel. Arra kell 
tehát gondot viselnünk, hogy az élõk közé 
ne anyakönyveljük a holtakat, hogy mi fel 
ne merjünk venni olyan lelkeket, akiket az 
Úr még nem vett fel.

Ha tehát ily módon a felvételeknél kezd-
jük az említett fegyelmet, akkor nem fordul-
hatnak elõ olyan esetek, amilyenek – sajnos  
elég gyakran elõfordulnak, hogy a „jó re-
ménység” fejében, vagy „nevelés” címén a 
gyülekezet tagjai közé felvesznek olyan 
egyéneket is, akiknek felvételét még legköze-
lebbi hozzátartozói sem javallották nyu-
godt lelkiismerettel, sõt talán éppen elle-
nezték is.

Nem ér ott semmit az emberi nevelés és 
erõlködés, ahol Isten Lelke még nem végez-
hetett munkát. Senki sem olyan oktalan tes-
ti értelemben, hogy egy halvaszületett gyer-
meket neveléssel próbáljon életre kelteni. 
De ilyen oktalanok – sajnos – vannak a lelki 
téren, és elszorul a szívem, amikor le kell 
írnom a szomorú valóságot, hogy ilyenek 
vannak Istennek gyermekei és gyülekezetei 
között is.

Vigyázzunk, mert ezen a ponton veszi 
kezdetét a gyülekezetek elvilágiasodása!

A BÉKESSÉG FEJEDELMÉNEK ÚTJÁN 1964

MenyegzõkMenyegzõk
Kapocsi Zsolt és Turay Eszter

2001. május 5., Füzesabony

Turay Attila és Bódi Hajnalka
2001. június 30., Szigetmonostor

Abdiás könyveAbdiás könyve
Eger – Markhot F. u. 2-4.

nem tartozik a Biblia legismertebb könyvei 
közé. Ezért is lehetett különleges áldás, hogy 
Jim Drydennel (Eastbourne, Anglia) együtt 
tanulmányozhattuk Isten Igéjét Egerben. 
Feleségével két hetet töltöttek Magyarorszá-
gon. Két este Abdiás könyvével foglalkoz-
tunk, ifjúsági és bibliaórán Péter életének ta-
nulságairól beszélgettünk. A szombati evan-
gélizáción és vasárnap délelõtt az Úr Jézus 
személyérõl és kegyelmérõl hangzott az Ige. 

Wayne
Thompson
Wayne
Thompson

idén is ellátogatott Ma-
gyarországra, több gyüle-
kezetben hirdetve az Igét. JúniusbanJúniusban

Harold Barrington és Dave Fenton

ismét gyülekezeteket látogat Magyarorszá-
gon. Barrington testvér évek óta visszatérõ 
vendége a magyar testvéreknek. Az ország 
észak-keleti részében, Miskolcon kívül kis 
gyülekezetekben (június 21-én Egerben, a 
többi idõpont még nem ismeretes), valamint 
Budapesten, az Ó utcában hirdetik az Igét.

Benedikt PetersBenedikt Peters
Május 18-20. Budapest, Ó utca 16.

svájci testvér májusban ismét Magyaror-
szágra látogat. A Jelenések könyvérõl fog 
hosszabban Igét hirdetni. 19-én szombaton 
pedig férfikonferencia lesz, amire jelentkezni 
és pontosabb információkat kapni a buda-
pesti, Ó utcai testvéreknél lehet. 

Húsvéti konferenciaHúsvéti konferencia
Az országos

április 14-16 között került megrendezésre a 
budapesti Ó utcai gyülekezetben. A téma a 
Galata levél elsõ fejezete volt.

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

Palvin JánosPalvin János
testvér 2000. októberében, életének 79. évében elhunyt. Sok-sok éve lá-
togatta a magyarországi gyülekezeteket Bázelbõl. Gyakran hallhattuk 
országos konferenciákon és az Ó utcai gyülekezetben. Emléke szí-
vünkben él.

A belényesi (Románia) bibliaiskola tanára,

Ifjúsági konferencia
2001. Húsvét

került megrendezésre Dömösön, a Biblia 
Centrumban.  A téma Jeremiás próféta élete 
volt, „Isten küld: De mi haszna, ha a hall-
gatóság mihaszna?” címmel.

Ifjúsági konferencia

Megjelentetett pedig most a mi Megtartónk Jézus Krisztusnak
megjelenése által. Aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig

az életet és halhatatlanságot az evangélium által. (1Tim 1,10)


