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okan keresik a boldogságot, valószínûleg mindenki. Sajnos, kevesen jönnek rá, hogy Sezt Isten nélkül lehetetlen megtalálni. A fájdalmas, nehéz idõszakok ellenére átélt 
öröm, ami az egész életen átível, Isten kegyelme, az Õ ajándéka. A kereszt nélkül vagy 
megkerülve azt rendezetlen marad a legfontosabb kérdés, bûneink rendezése. A hívõ 
ember szívébe is a bûn, vagy a világ szerinti megszomorodás hoz bút. De van megoldás, 
visszatérni az Úr Jézus keresztjéhez, ahol Isten szíve értünk nyílt meg. Vegyük ezt komo-
lyan, „halálosan” komolyan. És éljünk ehhez méltóan.

ünchen egy világváros 2-3 millió lakossal. Ott nagyon jól lehet az utcán prédikál-Mni. Én szívesen teszem ezt.” Evangéliumi gondolkodású testvér szavai ezek, aki 
Pálhoz hasonlóan nem szégyelli a mi Urunk Jézus Krisztus örömüzenetét és vágyik ar-
ra, hogy megoszthassa azt másokkal. Talán nem sok hasonló nagyváros van hazánkban, 
de Benedikt Petersnek kisebb városra és falura is van tanácsa. Vajon megszívleljük-e 
szavait és munkához látunk, vagy könnyed legyintés kíséretében megjegyezzük: „Nem a 
mi feladatunk.” Világítsunk tetteinkkel és osszuk meg másokkal az örömüzenetet!

„

okan úgy gondolják, az evangélium hirdetésére megvannak a „szak-emberek” – a Smisszionáriusok, és a „szak-szervezetek” –, a missziós társaságok. Sok mindent te-
hetnek és kell is tenniük. De a helyi gyülekezetek sem bújhatnak ki a felelõsség alól, ami 
minden „gyertyatartóra” vonatkozik: világítani. Brian Gunning egyszerûen, világosan 
beszél a TELJES, EGYSZERÛ és TISZTA evangélium hirdetésének szükségességérõl 
és lehetõségeirõl. Drága Urunk áldja meg a munkálkodást mindenütt!

ilyen nagy vágy van a szívünkben, hogy Urunknak szolgálhassunk! Milyen nagy Möröm, amikor meglátjuk, hogy mi az, amit érte tehetünk, és erre el is hív! De ha-
mar jönnek a kísértések, az ellenség támad. Bizonytalanokká válunk. Jó, hogyha az Úr-
hoz fordulunk és kérjük további tanácsát. És az a békesség, amit csak Õ tud adni, 
képessé tesz arra, hogy véghez is vigyük, amit ránk bízott.

 háború a legnehezebb helyzetek közé tartozik, amelyeket átélhetünk. Különösen a Aharctér lehet riasztó, ahol nemcsak szenvedéssel, hanem tömegek pusztulásával 
kell az embereknek szembenézniük. A második világháború rengeteg áldozatot követelt, 
és nagyon sok hívõ keresztyénnek is részt kellett benne vállalnia. Sokan járták meg a 
frontot. Kevesebben jöttek vissza onnan. A harctér megpróbálta hitüket. Mega Pál, 
egykori galgagutai vezetõ testvér levele enged kicsit belelátni az átélt élményekbe. Isten 
kegyelme, hogy õ is tovább szolgálhatott a háborút követõen gyülekezetükben.

olyóiratunk elõzõ számában jelentettük meg ennek a cikknek az elsõ részét. Az ere-Fdeti írás 1942-bõl származik. A vészterhes, háborús idõkben, amikor számos hívõ 
testvért szólítottak katonai szolgálatba, nagy bölcsességre volt szükségük a gyülekezetek 
vezetõinek, hogy helyesen tanácsolják az akkori fiatalokat. Nem egy ember látását mu-
tatja be ez az állásfoglalás. Hisszük, hogy Isten Szellemétõl indíttatva, a leghelyesebb 
megoldást keresve ragadtak tollat az aláírók, akik szinte az egész ország gyülekezeteinek 
hangját közvetítették a sorkötelesek felé.
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Zsidók 5,11-14Zsidók 5,11-14
„Felnõtt akarok lenni! Vagy mégsem?” cím-
mel ifjúsági konferencia lesz a BibliaCent-
rum dömösi házában a pünkösdi hétvégén, 
május 18-20-ig (szombat reggeltõl hétfõ 
délutánig). Az alkalom felelõse Nagy Ernõ 
(Pilismarót). A téma a fent megjelölt ige-
versek alapján lesz. Bõvebb információ és 
jelentkezés a (33) 482-316-os telefonszá-
mon.

HírekHírek

James DrydenJames Dryden
és felesége (Eastbourne, UK) ismét Egerbe 
látogatnak. Június elején több mint egy he-
tet töltenek a testvérek között. A tervezett 
bibliatanulmányozásokra a környék gyüle-
kezeteibõl mindenkit szeretettel várunk. A 
pontos idõpontokról a közeljövõben értesí-
tést küldünk. (Jim Dryden az eastbourni, 
Marine Hall nevû gyülekezet igehirdetõje).

Húsvéti konferenciaHúsvéti konferencia
Idén is megrendezésre került az országos 
konferencia Budapesten, az Ó utcában. A 
téma a Galata levél 2. része volt. A meghí-
vott vendégek között volt Benedikt Peters 
(jelen szám elsõ cikkének szerzõje). A hosz-
szabb szolgálatok után hozzászólásokra is 
alkalom nyílott. Hála az Úrnak az áldások-
ért és köszönet a testvéreknek az áldozat-
vállalásért a szállás és az ellátás területén.

hanem kifelé is a mi dolgunk.
Jó barátaink élnek Münchenben.  

München egy világváros 2-3 
millió lakossal. Ott na-
gyon jól lehet az utcán 
prédikálni. Én szívesen 
teszem ezt. Egész érde-
kes emberekkel lehet 
ott megismerkedni. 
De Arbonban ezt nem 
teszem. Egy nagy vá-
rosban azonban ez jól 
mûködik.

Tehát a módszere-
inkben szabadságunk 
van, azonban az evan-
gélium mondanivaló-
jában nincs szabadság. Az üzenet adott a 
számunkra és kötött. Nem szabad megha-
misítanunk, felhígítanunk, idomítanunk 
az emberekhez.

Néhány gondolat az evangélizációrólNéhány gondolat az evangélizációról
Néhány gondolat az evangélizációról

Néhány gondolat az evangélizációról

mikor az evangélium prédikálásáról beszélünk a helyi gyülekezetben, nem azt 
mondjuk, hogy ez az egyetlen hely, ahol prédikálni kell. Az evangélium hirdetésére Aszámos lehetõség van nyilvánosan és személyesen is (lásd: Csel 20,20). A gyü-

lekezeti alkalmakon és az utcasarkokon történõ prédikálás nem zárják ki egymást.
Hasonlóan, nem szabad azt gondolnunk, hogy a helyi gyülekezet egyetlen funkciója az 

evangélium hirdetése legyen. A gyülekezet nem egyszerûen egy evangélizációs központ. 
Ennél sokkal többet jelent: imádatot, imádságot, közösséget és tanítást. Ezek a helyi gyü-
lekezet alapvetõ funkciói. Kizárni ezeket a gyakorlatokat azért, mert nyüzsgõ evangélizációs 
munka folyik: egy másik szélsõség, melyre néhányan nagyon helyesen figyelmeztetnek.

De vajon kell-e egyáltalán hirdetnünk az evangéliumot a helyi gyülekezet alkalmain? Mi 
erre a bizonyíték az Újszövetségben?

Pál apostol tette. „Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, 
akik Rómában vagytok.” (Róma 1,15) – „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, 
amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok.” (1Kor 15,1) Egyértelmû, hogy az 
apostol foglalkozott az evangélium prédikálásával a helyi gyülekezet összejövetelein.

A korai gyülekezetek tették. Pál szavai a lelkes tesszalonikaiak felé ideillõek: „mert tõletek 
terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová 
eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre.”

Ezeknél a tesszalonikaiaknál megvolt az evangélium tisztán csengõ bizonyságtétele. A 
gyülekezetnek közösen, testületi bizonyságtétele van, ezért hívják a Jelenések könyvének 
gyülekezeteit gyertyatartóknak. Ez a kép a közös bizonyságtételt festi elénk.

Ez kötelességünk az elveszettek felé. Ahogyan igaz az, hogy nekünk nem kell gyülekezeti 
épületeinkbe bezárkóznunk, várva, hogy az elveszettek bejöjjenek, az is igaz, hogy a nyugati 
kultúrákban divatos dolog, hogy az emberek az általuk templomépületnek megismert 
helyet meglátogassák. Jöhetnek kíváncsiságból. Jöhetnek kényszerbõl. Jöhetnek össze-
zavarodottságból, választ keresve.

Bármi is motiválja õket, kötelességünk eléjük tárni az evangélium igazságának tisztán 
csengõ bizonyságtételét. Mérhetetlen tragédia egy nem hívõ számára, ha találkozik keresz-
tyének gyülekezetével, és soha nem hallja ott az evangélium biztos hangját.

Az evangélium hirdetése összeköti a hívõket. Semmi sem tud úgy összehozni embereket, 
mint egy közös ügy! Jelentéktelen különbségek hamar feledésbe merülnek egy nagyobb cél 
jelenlétében. Ez a helyzet az evangélium hirdetésével. Pál azt mondja a filippibelieknek: 
„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és 
látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Szellemben, egy 
szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért...” (Fil 1,27)

A hívõket távol tartja a tévtanításoktól, ha a hit alapjait újravizsgálják. Pálban megszólalt a 
vészcsengõ a galaták között, akiket „más evangéliumhoz térítettek” (Gal 1,6). Olyannyira, 
hogy a következõ megdöbbentõ állítást teszi: „Viszont ha még mi magunk, vagy egy menny-
bõl való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott 
legyen!” (Gal 1,8)

A galaták összezavarodtak a keresztyén életben, mert eltávolodtak az alaptól. A kegye-
lem evangéliuma emlékeztethette volna õket, hogy nemcsak a megváltás van kegyelembõl, 
hanem a megszentelõdés is.

Pál az 1 Korintus 15,1-2-ben szintén megadja az indokot a korintusiaknak, amiért az 
evangéliumot hirdetni kell: „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hir-
dettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, 
ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek 
hívõkké.” A szilárd alap stabilan tart bennünket.

Hirdesd az evangéliumot? Hirdesd az irodában és az üzletben; hirdesd az osztályban és 
a szomszédoknak; hirdesd a rádióban és a televízióban; hirdesd nyomtatásban és az 
interneten; hirdesd fiatalnak és idõsnek, gazdagnak és szegénynek, a hitetlenkedõnek, az 
elgondolkodónak, a kereszt ellenségeinek! És ne felejtsd el: hirdesd a helyi gyülekezetben!

Kell-e prédikálnunk az evangéliumot?
Krisztus és semmivel sem kevesebb: teljes evangélium;

Krisztus és semmivel sem több: egyszerû evangélium;

Krisztus és semmi más: tiszta evangélium.

(P. Gibbs)

Uplook 1996 május

Brian Gunning

A Jelenések könyve elsõ fejezetei alap- dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.” A mi gógáiban, és ott a zsidókhoz hasonlóvá 
ján néhány gondolatot szeretnék hozzá- járásunk, utunk, menetelünk alapján vilá- tette magát. Õ ott ült a zsinagógában, és 
fûzni a hét arany gyertyatartóhoz és a hét gítsunk. Ez azonban csak az egyik fele. A amikor szokás szerint megkérdezték, hogy 
csillaghoz, amelyeket az Úr a kezében tart. másik pedig az, hogy hirdetnünk kell az van-e valakinek mondanivalója, õ felhasz-
Láttuk az Emberfiát a hét arany gyertya- Igét! nálta ezt a lehetõséget és prédikált. 
tartó között. Hogy mit jelentenek, annak A Filippi 2-ben azt mondja Pál, hogy Athénben és Korintusban pedig a piacon 
magyarázata a 20. versben található: „A „az életnek a beszédét tartván az elfordult mindenféle emberrel beszélt. Õ minden 
hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben és elfajult nemzetség elé.” Ezért a mi lehetõséget kihasznált. Ezért egyszerûen 
láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét megbízatásunk és feladatunk, hogy az fel kell tennünk a magunk számára is azt a 
csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyer- életnek az Igéjét hirdessük egészen addig, kérdést, hogy hol nyit az Úr ajtókat. Ahol 
tyatartó pedig a hét gyülekezet.” A hét amíg az Úr eljön. Ez az evangélium. Ezt az lehet, ezeket föl kell használni.
gyertyatartó: hét gyülekezet. A gyüleke- evangéliumot nem szabad meghamisíta- Egy faluban másképpen fogunk evan-
zeteket itt a gyertyatartók jelképezik. Ezt nunk, nem szabad felhígítanunk, de hir- gélizálni, mint egy városban. Amikor mi 
egyszerûen meg lehet érteni. A Gyüleke- detnünk kell, nem szabad magunknak Arbonban – ahol én lakom – elkezdtük a 
zetre többféle szimbólumot használ a megtartanunk. Az evangélium hirdetésé- szolgálatunkat, akkor lent a tó partján és az 
Szentírás, a Gyülekezet: Krisztus Teste; nél minden gondoskodásunkkal meg kell utcákon hirdettük az Igét. Észrevettük, 
Isten háza. Máshol a Gyülekezetet egy õriznünk ezt az üzenetet. Az evangélium hogy ez nem egészen okos dolog. Buzgók 
menyasszonyhoz hasonlítja az Ige, és ezek- üzenete nagyon pontosan meg van adva voltunk, de nem egészen bölcsek. Arbon 
ben az esetekben különbözõ igazságokat számunkra Isten Igéjében. egy nagyon kis község, és ott majdnem 
mutat meg a Gyülekezetrõl. Tehát itt a Azonban, hogy ezt az evangéliumot mindenki ismeri a másikat. Az arboniak 
gyülekezet, mint gyertyatartó. Ehhez néz- hogyan kell hirdetnünk, arra pontos utasí- közül egyesek azt gondolták: „No, ezek 
zünk még két igehelyet a Máté evan- tásokat nem tartalmaz az Ige. Ebben nagy megbolondultak.” Ebbõl meg kellett ta-
géliumából. Az 5. fejezete 14. verse: „Ti szabadságunk van. A metódusokban, nulnunk valamit. Ma másképpen evangé-
vagytok a világ világossága…” A 15. vers módszerekben nagy szabadságot élvezünk. lizálunk Arbonban. Idõrõl idõre, talán 
rögtön utána: „A lámpást sem azért gyújt- Természetesen nem tudjuk valamennyi évente összesen két-három este elõadáso-
ják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a módszert felhasználni. Nem hiszem, hogy kat tartunk egy nyilvános helyen, egy te-
lámpatartóra tegyék, és akkor világít min- táncolással vagy rock zenével kell hirdet- remben. Amit azonban e mellett rend-
denkinek a házban.” A 16. vers: „Úgy ra- nünk az evangéliumot. Azonban a mód- szeresen teszünk, az a következõ: két-há-
gyogjon a ti világosságotok az emberek szerek megválasztásában nagy szabadságot rom emberrel összejövünk és tanulmá-
elõtt…” A gyülekezet megbízatása, hogy ad nekünk az Ige. Pál azt írja, hogy õ is nyozzuk az Igét. Hol ismerjük meg ezeket 
világítson ebben a világban. minden módon megpróbál, megkísérel az embereket? A szomszédaink között, a 

Pál ugyanezt a szót, hasonlatot hasz- embereket megnyerni. 1Korintus 9,19- munkahelyünkön és a könyvasztalnál.
nálja a Filippibeliekhez írt levél 2. feje- 23. vers: „Mert bár én mindenkivel szem- 12 kilométerre Arbontól van Szan-
zetében, és itt megint látunk egy példát ben szabad vagyok, magamat mégis min- gallen, egy kicsit nagyobb város, ott egy-
arra, hogy az apostolok hogyan tanították denkinek szolgájává tettem, hogy minél szer egy hónapban fölállítunk egy könyv-
ugyanazt, mint az Úr Jézus. Olvassuk el a többeket megnyerjek. A zsidóknak olyan- asztalt, mindig szombat délelõtt. Ekkor a 
Filippi 2,14-16. verseket: „Zúgolódás és ná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyer- város tele van emberekkel, traktátusokat 
vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy jem a zsidókat; a törvény uralma alatt le- osztogatunk, és beszélgetünk. Van úgy, 
feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, võknek, mint a törvény uralma alatt levõ – hogy könyvet is vesznek. Amire azonban 
Isten hibátlan gyermekei az elfordult és pedig én magam nem vagyok a törvény remek ez az alkalom, hogy emberekkel is-
elfajult nemzedékben, akik között ragyog- uralma alatt –, hogy megnyerjem a tör- merkedünk meg, és ha egy ember érdek-
tok, mint csillagok a világban, ha az élet vény uralma alatt levõket. A törvény nél- lõdik a Biblia iránt, akkor meg lehet õt hív-
Igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd külieknek törvény nélkülivé lettem – pe- ni egy házi körbe.
Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, dig nem vagyok Isten törvénye nélkül, ha- Következésképpen, figyelnünk kell ar-
és nem fáradtam hiába.” Isten a helyi nem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy ra, hogy egy bizonyos helyzetben, egy bi-
gyülekezeteket lámpákká, gyertyatartók- megnyerjem a törvény nélkülieket. Az zonyos helyen hogyan lehet az evangéli-
ká tette. Két dolog van, ami által világít a erõtleneknek erõtlenné lettem, hogy meg- umot nekünk a legjobban, a legcélsze-

gyülekezet. Az egyik – az Úr azt nyerjem az erõteleneket: mindenkinek rûbben hirdetni. Ez a mi felelõssé-
mondja, hogy – a jó cseleke- mindenné lettem, hogy mindenképpen günk, hogy ott, ahol vagyunk, 

detek. Keressük még egyszer megmentsek némelyeket. Mindezt pedig ott világosság legyünk eb-
ki a Máté 5-öt: „Úgy ragyog- az evangéliumért teszem, hogy én is ré- ben a világban. Az tehát, 
jon a ti világosságotok az szestárs legyek abban.” hogy az Istennek Igéjét 
emberek elõtt, hogy lássák a És látjuk azt, hogy Pál valóban meg is megértessük és világossá 
ti jó cselekedeteiteket, és cselekedte ezt. Õ prédikált a zsidók zsina- tegyük, nemcsak befelé, 

Benedikt Peters
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Néhány gondolat az evangélizációról

Ti az Úrtól veszitek az örökségnek 
jutalmát, mert az Úr Krisztusnak 

szolgáltok.
Kolossé 3,24

Elhangzott 2001. május 19-én
az országos férfitalálkozón, Budapesten.
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tet töltenek a testvérek között. A tervezett 
bibliatanulmányozásokra a környék gyüle-
kezeteibõl mindenkit szeretettel várunk. A 
pontos idõpontokról a közeljövõben értesí-
tést küldünk. (Jim Dryden az eastbourni, 
Marine Hall nevû gyülekezet igehirdetõje).

Húsvéti konferenciaHúsvéti konferencia
Idén is megrendezésre került az országos 
konferencia Budapesten, az Ó utcában. A 
téma a Galata levél 2. része volt. A meghí-
vott vendégek között volt Benedikt Peters 
(jelen szám elsõ cikkének szerzõje). A hosz-
szabb szolgálatok után hozzászólásokra is 
alkalom nyílott. Hála az Úrnak az áldások-
ért és köszönet a testvéreknek az áldozat-
vállalásért a szállás és az ellátás területén.

hanem kifelé is a mi dolgunk.
Jó barátaink élnek Münchenben.  

München egy világváros 2-3 
millió lakossal. Ott na-
gyon jól lehet az utcán 
prédikálni. Én szívesen 
teszem ezt. Egész érde-
kes emberekkel lehet 
ott megismerkedni. 
De Arbonban ezt nem 
teszem. Egy nagy vá-
rosban azonban ez jól 
mûködik.

Tehát a módszere-
inkben szabadságunk 
van, azonban az evan-
gélium mondanivaló-
jában nincs szabadság. Az üzenet adott a 
számunkra és kötött. Nem szabad megha-
misítanunk, felhígítanunk, idomítanunk 
az emberekhez.
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mikor az evangélium prédikálásáról beszélünk a helyi gyülekezetben, nem azt 
mondjuk, hogy ez az egyetlen hely, ahol prédikálni kell. Az evangélium hirdetésére Aszámos lehetõség van nyilvánosan és személyesen is (lásd: Csel 20,20). A gyü-

lekezeti alkalmakon és az utcasarkokon történõ prédikálás nem zárják ki egymást.
Hasonlóan, nem szabad azt gondolnunk, hogy a helyi gyülekezet egyetlen funkciója az 

evangélium hirdetése legyen. A gyülekezet nem egyszerûen egy evangélizációs központ. 
Ennél sokkal többet jelent: imádatot, imádságot, közösséget és tanítást. Ezek a helyi gyü-
lekezet alapvetõ funkciói. Kizárni ezeket a gyakorlatokat azért, mert nyüzsgõ evangélizációs 
munka folyik: egy másik szélsõség, melyre néhányan nagyon helyesen figyelmeztetnek.

De vajon kell-e egyáltalán hirdetnünk az evangéliumot a helyi gyülekezet alkalmain? Mi 
erre a bizonyíték az Újszövetségben?

Pál apostol tette. „Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, 
akik Rómában vagytok.” (Róma 1,15) – „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, 
amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok.” (1Kor 15,1) Egyértelmû, hogy az 
apostol foglalkozott az evangélium prédikálásával a helyi gyülekezet összejövetelein.

A korai gyülekezetek tették. Pál szavai a lelkes tesszalonikaiak felé ideillõek: „mert tõletek 
terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová 
eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre.”

Ezeknél a tesszalonikaiaknál megvolt az evangélium tisztán csengõ bizonyságtétele. A 
gyülekezetnek közösen, testületi bizonyságtétele van, ezért hívják a Jelenések könyvének 
gyülekezeteit gyertyatartóknak. Ez a kép a közös bizonyságtételt festi elénk.

Ez kötelességünk az elveszettek felé. Ahogyan igaz az, hogy nekünk nem kell gyülekezeti 
épületeinkbe bezárkóznunk, várva, hogy az elveszettek bejöjjenek, az is igaz, hogy a nyugati 
kultúrákban divatos dolog, hogy az emberek az általuk templomépületnek megismert 
helyet meglátogassák. Jöhetnek kíváncsiságból. Jöhetnek kényszerbõl. Jöhetnek össze-
zavarodottságból, választ keresve.

Bármi is motiválja õket, kötelességünk eléjük tárni az evangélium igazságának tisztán 
csengõ bizonyságtételét. Mérhetetlen tragédia egy nem hívõ számára, ha találkozik keresz-
tyének gyülekezetével, és soha nem hallja ott az evangélium biztos hangját.

Az evangélium hirdetése összeköti a hívõket. Semmi sem tud úgy összehozni embereket, 
mint egy közös ügy! Jelentéktelen különbségek hamar feledésbe merülnek egy nagyobb cél 
jelenlétében. Ez a helyzet az evangélium hirdetésével. Pál azt mondja a filippibelieknek: 
„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és 
látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Szellemben, egy 
szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért...” (Fil 1,27)

A hívõket távol tartja a tévtanításoktól, ha a hit alapjait újravizsgálják. Pálban megszólalt a 
vészcsengõ a galaták között, akiket „más evangéliumhoz térítettek” (Gal 1,6). Olyannyira, 
hogy a következõ megdöbbentõ állítást teszi: „Viszont ha még mi magunk, vagy egy menny-
bõl való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott 
legyen!” (Gal 1,8)

A galaták összezavarodtak a keresztyén életben, mert eltávolodtak az alaptól. A kegye-
lem evangéliuma emlékeztethette volna õket, hogy nemcsak a megváltás van kegyelembõl, 
hanem a megszentelõdés is.

Pál az 1 Korintus 15,1-2-ben szintén megadja az indokot a korintusiaknak, amiért az 
evangéliumot hirdetni kell: „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hir-
dettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, 
ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek 
hívõkké.” A szilárd alap stabilan tart bennünket.

Hirdesd az evangéliumot? Hirdesd az irodában és az üzletben; hirdesd az osztályban és 
a szomszédoknak; hirdesd a rádióban és a televízióban; hirdesd nyomtatásban és az 
interneten; hirdesd fiatalnak és idõsnek, gazdagnak és szegénynek, a hitetlenkedõnek, az 
elgondolkodónak, a kereszt ellenségeinek! És ne felejtsd el: hirdesd a helyi gyülekezetben!

Kell-e prédikálnunk az evangéliumot?
Krisztus és semmivel sem kevesebb: teljes evangélium;

Krisztus és semmivel sem több: egyszerû evangélium;

Krisztus és semmi más: tiszta evangélium.

(P. Gibbs)

Uplook 1996 május

Brian Gunning

A Jelenések könyve elsõ fejezetei alap- dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.” A mi gógáiban, és ott a zsidókhoz hasonlóvá 
ján néhány gondolatot szeretnék hozzá- járásunk, utunk, menetelünk alapján vilá- tette magát. Õ ott ült a zsinagógában, és 
fûzni a hét arany gyertyatartóhoz és a hét gítsunk. Ez azonban csak az egyik fele. A amikor szokás szerint megkérdezték, hogy 
csillaghoz, amelyeket az Úr a kezében tart. másik pedig az, hogy hirdetnünk kell az van-e valakinek mondanivalója, õ felhasz-
Láttuk az Emberfiát a hét arany gyertya- Igét! nálta ezt a lehetõséget és prédikált. 
tartó között. Hogy mit jelentenek, annak A Filippi 2-ben azt mondja Pál, hogy Athénben és Korintusban pedig a piacon 
magyarázata a 20. versben található: „A „az életnek a beszédét tartván az elfordult mindenféle emberrel beszélt. Õ minden 
hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben és elfajult nemzetség elé.” Ezért a mi lehetõséget kihasznált. Ezért egyszerûen 
láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét megbízatásunk és feladatunk, hogy az fel kell tennünk a magunk számára is azt a 
csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyer- életnek az Igéjét hirdessük egészen addig, kérdést, hogy hol nyit az Úr ajtókat. Ahol 
tyatartó pedig a hét gyülekezet.” A hét amíg az Úr eljön. Ez az evangélium. Ezt az lehet, ezeket föl kell használni.
gyertyatartó: hét gyülekezet. A gyüleke- evangéliumot nem szabad meghamisíta- Egy faluban másképpen fogunk evan-
zeteket itt a gyertyatartók jelképezik. Ezt nunk, nem szabad felhígítanunk, de hir- gélizálni, mint egy városban. Amikor mi 
egyszerûen meg lehet érteni. A Gyüleke- detnünk kell, nem szabad magunknak Arbonban – ahol én lakom – elkezdtük a 
zetre többféle szimbólumot használ a megtartanunk. Az evangélium hirdetésé- szolgálatunkat, akkor lent a tó partján és az 
Szentírás, a Gyülekezet: Krisztus Teste; nél minden gondoskodásunkkal meg kell utcákon hirdettük az Igét. Észrevettük, 
Isten háza. Máshol a Gyülekezetet egy õriznünk ezt az üzenetet. Az evangélium hogy ez nem egészen okos dolog. Buzgók 
menyasszonyhoz hasonlítja az Ige, és ezek- üzenete nagyon pontosan meg van adva voltunk, de nem egészen bölcsek. Arbon 
ben az esetekben különbözõ igazságokat számunkra Isten Igéjében. egy nagyon kis község, és ott majdnem 
mutat meg a Gyülekezetrõl. Tehát itt a Azonban, hogy ezt az evangéliumot mindenki ismeri a másikat. Az arboniak 
gyülekezet, mint gyertyatartó. Ehhez néz- hogyan kell hirdetnünk, arra pontos utasí- közül egyesek azt gondolták: „No, ezek 
zünk még két igehelyet a Máté evan- tásokat nem tartalmaz az Ige. Ebben nagy megbolondultak.” Ebbõl meg kellett ta-
géliumából. Az 5. fejezete 14. verse: „Ti szabadságunk van. A metódusokban, nulnunk valamit. Ma másképpen evangé-
vagytok a világ világossága…” A 15. vers módszerekben nagy szabadságot élvezünk. lizálunk Arbonban. Idõrõl idõre, talán 
rögtön utána: „A lámpást sem azért gyújt- Természetesen nem tudjuk valamennyi évente összesen két-három este elõadáso-
ják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a módszert felhasználni. Nem hiszem, hogy kat tartunk egy nyilvános helyen, egy te-
lámpatartóra tegyék, és akkor világít min- táncolással vagy rock zenével kell hirdet- remben. Amit azonban e mellett rend-
denkinek a házban.” A 16. vers: „Úgy ra- nünk az evangéliumot. Azonban a mód- szeresen teszünk, az a következõ: két-há-
gyogjon a ti világosságotok az emberek szerek megválasztásában nagy szabadságot rom emberrel összejövünk és tanulmá-
elõtt…” A gyülekezet megbízatása, hogy ad nekünk az Ige. Pál azt írja, hogy õ is nyozzuk az Igét. Hol ismerjük meg ezeket 
világítson ebben a világban. minden módon megpróbál, megkísérel az embereket? A szomszédaink között, a 

Pál ugyanezt a szót, hasonlatot hasz- embereket megnyerni. 1Korintus 9,19- munkahelyünkön és a könyvasztalnál.
nálja a Filippibeliekhez írt levél 2. feje- 23. vers: „Mert bár én mindenkivel szem- 12 kilométerre Arbontól van Szan-
zetében, és itt megint látunk egy példát ben szabad vagyok, magamat mégis min- gallen, egy kicsit nagyobb város, ott egy-
arra, hogy az apostolok hogyan tanították denkinek szolgájává tettem, hogy minél szer egy hónapban fölállítunk egy könyv-
ugyanazt, mint az Úr Jézus. Olvassuk el a többeket megnyerjek. A zsidóknak olyan- asztalt, mindig szombat délelõtt. Ekkor a 
Filippi 2,14-16. verseket: „Zúgolódás és ná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyer- város tele van emberekkel, traktátusokat 
vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy jem a zsidókat; a törvény uralma alatt le- osztogatunk, és beszélgetünk. Van úgy, 
feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, võknek, mint a törvény uralma alatt levõ – hogy könyvet is vesznek. Amire azonban 
Isten hibátlan gyermekei az elfordult és pedig én magam nem vagyok a törvény remek ez az alkalom, hogy emberekkel is-
elfajult nemzedékben, akik között ragyog- uralma alatt –, hogy megnyerjem a tör- merkedünk meg, és ha egy ember érdek-
tok, mint csillagok a világban, ha az élet vény uralma alatt levõket. A törvény nél- lõdik a Biblia iránt, akkor meg lehet õt hív-
Igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd külieknek törvény nélkülivé lettem – pe- ni egy házi körbe.
Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, dig nem vagyok Isten törvénye nélkül, ha- Következésképpen, figyelnünk kell ar-
és nem fáradtam hiába.” Isten a helyi nem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy ra, hogy egy bizonyos helyzetben, egy bi-
gyülekezeteket lámpákká, gyertyatartók- megnyerjem a törvény nélkülieket. Az zonyos helyen hogyan lehet az evangéli-
ká tette. Két dolog van, ami által világít a erõtleneknek erõtlenné lettem, hogy meg- umot nekünk a legjobban, a legcélsze-

gyülekezet. Az egyik – az Úr azt nyerjem az erõteleneket: mindenkinek rûbben hirdetni. Ez a mi felelõssé-
mondja, hogy – a jó cseleke- mindenné lettem, hogy mindenképpen günk, hogy ott, ahol vagyunk, 

detek. Keressük még egyszer megmentsek némelyeket. Mindezt pedig ott világosság legyünk eb-
ki a Máté 5-öt: „Úgy ragyog- az evangéliumért teszem, hogy én is ré- ben a világban. Az tehát, 
jon a ti világosságotok az szestárs legyek abban.” hogy az Istennek Igéjét 
emberek elõtt, hogy lássák a És látjuk azt, hogy Pál valóban meg is megértessük és világossá 
ti jó cselekedeteiteket, és cselekedte ezt. Õ prédikált a zsidók zsina- tegyük, nemcsak befelé, 

Benedikt Peters
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Ti az Úrtól veszitek az örökségnek 
jutalmát, mert az Úr Krisztusnak 

szolgáltok.
Kolossé 3,24

Elhangzott 2001. május 19-én
az országos férfitalálkozón, Budapesten.
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elõzmények után nem is olyan biztos, hogy az Úr még veled van! Nagy feladat elõtt
Hányszor hallhattad, milyen olthatatlan harag ég benne minden 
ilyen pogány dolog ellen. Honnan tudod, hogy rád nem haragszik?”Évekig nyomorgatták a pogány midiániták Izráel népét. 

S így nem tud Gedeon egy lépést sem haladni tovább. Meg kell Valahányszor csak éppen hogy learattak, elárasztották az országot 
tudnia, hogy csakugyan az Úr oldalán áll-e. Bizonyosságra van ezek a hatalmas törzsek, raboltak, fosztogattak, s nagy pusztulást és 
szüksége, hogy a bûnei  meg vannak bocsátva. Nagyon fontos, hogy ínséget hagytak maguk után.
ezt tisztán lássuk!A Biblia azonban világosan elmondja nekünk, hogy mi volt 

Mert hiszen az Úr Gyülekezete nem „vallásos érzésû” embe-ennek az oka: „Gonoszul cselekedtek Izráel fiai az Úr szemei elõtt, 
rekbõl áll, hanem olyanokból, akik az Õ tulajdonai, és ezt tudják is. azért adta õket az Úr a midiániták kezébe” (6,1).
Olyan biztosan kell tudnunk, hogy Istennel rendben van a dolgunk, Miután sokáig hallgatott az Úr, végül beavatkozott. Azt tette, 
hogy akár meg is merjünk rá esküdni. Figyeljük csak meg az Újszö-amit mindig szokott, amit ma is tesz, ha népén segíteni akar: elhív 
vetséget! Péter pünkösdi prédikációjától kezdve komoly szerepe van egyetlenegy férfit.
az apostolok bizonyságtételében a „biztos” szónak. Csak akkor le-Figyelemre méltó, hogy nem Izráel valamelyik bölcs vagy híres 
het rendben valakinek a dolga, ha a Jézus Krisztus keresztjére vetett férfiát hívta el, hanem egy egyszerû parasztifjút: Gedeont. Õ maga 
hitbeli pillantás és a Szent Szellem bizonyságtétele által teljes üdvbi-mondja magáról: „Íme, az én nemzetségem a legszegényebb Manas-
zonyosságot talált. Csak az végezheti helyesen az Úr szolgálatát, aki séban, és én vagyok a legkisebb atyám házában” (6,15). Itt is az a 
vallani tudja: Amilyen biztosan süt a Nap az égen, úgy megbocsáttattak szabály érvényesült, amit Pál így fogalmazott meg az 1. Korintusi 
a bûneim nékem.levélben: „A világ szerint bolondokat választotta ki Isten magának, 
!Még egy másik kísértéssel is meg kell küzdenie Gedeonnak. hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ szerint erõtleneket válasz-
Egyszerre bizonytalanná válik abban, hogy éppen neki kell ezt a totta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erõseket; és a világ 
hadjáratot vezetnie. Isten gyermekei csak akkor tudnak bátran és szerint alacsonyrendûeket és lenézetteket választotta ki magának Isten 
nyugodtan hozzákezdeni bármilyen feladathoz, ha biztosak benne: és a semmiket, hogy megszégyenítse a valamiket, hogy ne dicsekedjék 
az Úr bízta reám ezt a feladatot.elõtte egy test sem” (1,27-29).

Eszembe jut egy kedves történet Nemmensen misszionáriusról, Gedeon tehát megkapja a megbízást az Úrtól: „Megvered Midi-
aki elsõnek hatolt be az indonéziai Szumátra szigetére, és ott az Úr ánt, mint egy embert” (6,16). S ott áll ez a fiatalember a mérhetetlenül 
Jézusnak hatalmas bizonyságtevõje volt.nagy feladat elõtt. Áthatolhatatlan falként magasodik ez eléje. Ha-

Amikor elsõ ízben érkezett meg a Silindung völgyében egy nagy sonló helyzetben voltak az apostolok, amikor az Úr Jézus azt paran-
faluba, a rádzsák, a nép vezetõi a tanácskozó házba hurcolták a csolta nekik: „Menjetek e széles világra, és hirdessétek az evangéliumot 
fiatal fehér embert. Ott közölték vele: „A mi ,adat’-unk (az õsöktõl minden teremtménynek” (Mk 16,15).
rájuk maradt, szentnek tartott törvény) nem engedi meg, hogy fehér És hasonló helyzetbe kerültünk idõnként mi is. Olyan feladatok 
ember lakjon köztünk.” „Az meglehet – válaszolta Nommensen elõtt állunk néha, melyek meghaladják erõnket és tudásunkat. Olyan 
nyugodtan –, de a nagy Jézus tuan (úr) küldött engem hozzátok. Így feladatok, amelyektõl valósággal rettegünk.
hát itt kell maradnom.” Naphosszat tartó tárgyalás következett. Ez Gedeon mindenesetre kapott egy nagyszerû ígéretet is: „Én le-
akkor érte el a csúcspontját, amikor egy vad tekintetû fickó felugrott, szek veled!” (6,16) Ennek az ígéretnek a birtokában már nyugodtan 
és fenyegetõ célzatossággal mondta Nommensennek: „Ha valaki ki-mondhatjuk azt is, amit Dávid: „Az én Istenemmel a kõfalon is 
dob az útra egy rizsszemet, nem kapják-e azt fel a tyúkok?” Nom-átugrom” (Zsolt 18,30).
mensen nyugodtan végigmérte, és azt felelte: „Ha elzavarja a tyúkot 
az, aki odadobta a rizsszemet, akkor nem kapják fel.” Nommensen 

A kísértés nagyon jól tudta, hogy azt a két angol misszionáriust, akik elõtte 
érték el Szumátra szigetét, agyonverték és megették. Mégis így be-

Nagy lelkesedéssel kezdett hozzá Gedeon. Rövid idõ alatt ko- szélt. Így csak az szólhat, aki teljesen biztos abban, hogy útja Is-
moly sereg gyûlt össze körülötte. De ott a táborban utolérte a kí- tentõl van.
sértés órája. Nagy evangélizációt készítettek elõ valahol. Az elõkészületek 

Két oldalról támadja a kísértés: kellõs közepén hirtelen elbátortalanodtak a testvérek. Egyszerre 
!Lelkiismerete nyugtalankodik, és azon töpreng: Egészen biztosra lehetetlennek tûnt elõttük, hogy az õ városukban ilyen átfogó 
vehetem, hogy az Úr az én oldalamon van, és én az övén? evangélizációt lehessen tartani. Akkor beleszólt a beszélgetésbe egy 
Föltételezem, hogy az ördög ebben az órában minden lehetséges teológiai professzor, és nagy nyomatékkal azt mondta: „Ha nem 
dolgot szeme elé tárt a múltjából. Hát nem volt az apja házánál két hisztek, nem maradtok meg (Ézs 7,9). Mi ezt a dolgot hitben úgy 
nagy bálványkép? Nem szennyezte be õ is magát a bálvány- fogadtuk el, mint Istentõl kapott feladatot. Most már nem hátrál-
imádással? És mikor az Úr megparancsolta neki, hogy rombolja le a hatunk meg.”
bálványképet meg a bálvány oltárát, nem félt-e annyira az em- Hát igen! Aki nagy feladatra mer vállalkozni, az legyen biztos a 
berektõl, hogy csak éjszaka, titokban merte azt végrehajtani? Gú- dolgában.
nyosan nevethetett szemébe az ördög: „Kedves Gedeonom, ilyen Olyan sok fáradt keresztyén és elrontott keresztyén szolgálat van 

ma, mert ezt alig veszik figyelembe a mai keresztyénségben. megvalósítják az Úr Jézus szavát: „Menj be a te belsõ szobádba, és 
Az ifjú Gedeon tisztában volt ezzel. Ezért tudott rajta úrrá lenni a ajtódat bezárva imádkozzál a te Atyádhoz titokban” (Mt 6,6).
kísértés: Csakugyan engem, tapasztalatlan embert választott volna 
ki az Úr arra, hogy ezt a hadjáratot vezessem? Talán csak kép- Az Úr bizonyosságot ad
zelõdöm. Talán félreértettem az Urat. Igen, biztosan félreértettem, 
hiszen én nem is konyítok a hadi tudományokhoz. Különben is az 

Isten nem vette rossz néven Gedeon többszöri, szinte szemtelen értelem számára ez az egész háború tiszta lehetetlenség, hiszen a 
kérését, hogy rendkívüli jelet adjon neki. Ellenkezõleg! Szívesen midiániták sokszoros túlerõben vannak. Ez volt Gedeon két kísér-
beleegyezett. Ez azt bizonyítja, hogy szereti az olyan embereket, akik tése. S ugyanez a két kísértés támad mindenkire, aki az Úrnak szánta 
bizonyosságot akarnak.életét, és Neki akar szolgálni.

Van ehhez hasonló történet az Újszövetségben is: Tamásé, aki 
nem akarta elhinni, hogy Jézus Krisztus feltámadt. És az Úr Jézus 

Csend a zajban elsegítette a boldog és szilárd bizonyosságra. Gyakran hallunk 
olyan magyarázatot errõl a történetrõl, melyben szinte kipellen-

A harcra készülõ tábor közepén áll Gedeon vezéri sátra. Szinte gérezik a „hitetlen Tamást”. Nem vitás, hogy tudnia kellett volna 
halljuk a tudósításból a trombiták harsogását, a fegyverek zörgését, Tamásnak Jézus Krisztus feltámadásáról, hiszen az Úr Jézus jó 
a hírnökök jövés-menését. Elképzelhetjük, hogy Gedeonnak minden elõre megmondta a tanítványainak. Mégis teljesen félreérti a tör-
percét lefoglalta a sereg számbavétele, felfegyverzése, élelmezése és ténetet az, aki rossz fénybe állítja Tamást. Nem a legrosszabb ke-
az utánpótlás kérdése. Milyen csodálatos, hogy minderrõl egy szó resztyének azok, akik sok kérdés és kétség között hányódnak, míg 
sincs a Bibliában. Helyette ezt olvassuk: „És Gedeon azt mondta eljutnak addig, hogy elmondhatják szilárd meggyõzõdéssel: „Én 
Istennek…” Nem azt mondja: „nyakig vagyok a munkában, most Uram és én Istenem!”
nincs idõm az imádkozásra”, hanem inkább: „oly sok minden jött Érdekes dologra jutott el Gedeon, hogy bizonyosságra jusson. 
össze, amihez nem értek, Isten elé kell állnom, hogy a csöndes- Jelet követelt az Úrtól. Ezt az utat az Újszövetség már tiltja szá-
ségben erõt és útmutatást kapjak. És mindenekelõtt bizonyosságot munkra. Nekünk ennél nagyobb jeleink vannak, melyek bizonyos-
kell kapnom, hogy én valóban az Úrhoz tartozom, s hogy Õ elhívott sággal tölthetik el a szívünket: Jézus Krisztus keresztje és feltáma-
a szolgálatába.” Ezek az áldott emberek, akik az élet zajában dása, és a Szent Szellem bizonyságtétele.

Biztos, hogy énrám gondolt?
Bírák 6,36-40:

„És Gedeon azt mondta Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, amiképpen mondottad, íme egy fürt gyapjút 
teszek a szérûre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, az egész föld száraz marad: errõl megtudom, hogy valóban az én kezem által 

szabadítod meg Izráelt, amint mondottad. És úgy lett. Mert mikor másnap reggel felkelt és megszorította a gyapjút, harmatot facsart ki a 
gyapjúból, egy tele csésze vizet. De újból azt mondta Istennek: Ne gerjedjen fel haragod ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek 

kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy tette Isten azon az 
éjszakán, és csak a gyapjú maradt száraz, az egész földön harmat volt.”

KönyvajánlóKönyvajánló

Wilhelm Busch
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z a könyv eleve nem számít nagyszámú olvasóra, mert csak olyan emberek tudják, hogy mi Eis a kísértés, akik meghallották Jézus Krisztus hívását: „Jöjj, kövess engem!” Kísértés 
akkor támad, ha az Úr követõje másnak képzeli Istenét, nem érti meg Isten vezetését, 
önmagában megszégyenül, bizonyosság nélkül nem tud élni, vagy megtapasztalja az ördög 
valóságát, aki nem akarja, hogy valaki megszabaduljon a hatalmából. Jézus Krisztus követõi 
néha szédítõ mélységekhez érnek, amelyek útjukat állják. Mit tegyenek? Forduljanak vissza? 
Ugorjanak bele a szakadékba? Egyiket se! Csak higgyenek, s egyszer csak a mélység másik 
oldalán találják magukat. Ez a hit útjának csodája! A könyv húsz bibliai személy példáján 
mutatja be az isteni igazságot.

Benedikt Peters

A PRÉDIKÁTOR KÖNYVE
A HÉBER BIBLIAI IRODALOM REJTÉLYES KÖNYVE

 Prédikátor könyve sok gondolkodni valót adott Isten Gyülekezetének. Sok tudós a Akánon legnehezebb könyvei közé sorolja. Minden nehézsége mellett azonban a 
könyv tele van gyakorlati tudnivalókkal. Leckéket ad fel, amelyeket csak vonakodva ta-
nulunk meg, olykor azonban személyes jólétünkhöz és boldogságunkhoz hozzájárul-
nak. Döntõ szerepük van abban, hogy az evangélium valódi értékét helyesen értsük és 
becsüljük. Benedikt Peters kezünkbe adja részletes elemzésével a kulcsot ennek a könyv-
nek a megértéséhez. Változatos magyarázatot nyújt nekünk sok gyakorlati és életközeli 
alkalmazással. A gondolkodók, filozófusok és írók sorából számos hang jut szóhoz az 
ókortól napjainkig, és érdekes ellentétet alkotnak a „Prédikátor” kijelentéseivel.
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elõzmények után nem is olyan biztos, hogy az Úr még veled van! Nagy feladat elõtt
Hányszor hallhattad, milyen olthatatlan harag ég benne minden 
ilyen pogány dolog ellen. Honnan tudod, hogy rád nem haragszik?”Évekig nyomorgatták a pogány midiániták Izráel népét. 

S így nem tud Gedeon egy lépést sem haladni tovább. Meg kell Valahányszor csak éppen hogy learattak, elárasztották az országot 
tudnia, hogy csakugyan az Úr oldalán áll-e. Bizonyosságra van ezek a hatalmas törzsek, raboltak, fosztogattak, s nagy pusztulást és 
szüksége, hogy a bûnei  meg vannak bocsátva. Nagyon fontos, hogy ínséget hagytak maguk után.
ezt tisztán lássuk!A Biblia azonban világosan elmondja nekünk, hogy mi volt 

Mert hiszen az Úr Gyülekezete nem „vallásos érzésû” embe-ennek az oka: „Gonoszul cselekedtek Izráel fiai az Úr szemei elõtt, 
rekbõl áll, hanem olyanokból, akik az Õ tulajdonai, és ezt tudják is. azért adta õket az Úr a midiániták kezébe” (6,1).
Olyan biztosan kell tudnunk, hogy Istennel rendben van a dolgunk, Miután sokáig hallgatott az Úr, végül beavatkozott. Azt tette, 
hogy akár meg is merjünk rá esküdni. Figyeljük csak meg az Újszö-amit mindig szokott, amit ma is tesz, ha népén segíteni akar: elhív 
vetséget! Péter pünkösdi prédikációjától kezdve komoly szerepe van egyetlenegy férfit.
az apostolok bizonyságtételében a „biztos” szónak. Csak akkor le-Figyelemre méltó, hogy nem Izráel valamelyik bölcs vagy híres 
het rendben valakinek a dolga, ha a Jézus Krisztus keresztjére vetett férfiát hívta el, hanem egy egyszerû parasztifjút: Gedeont. Õ maga 
hitbeli pillantás és a Szent Szellem bizonyságtétele által teljes üdvbi-mondja magáról: „Íme, az én nemzetségem a legszegényebb Manas-
zonyosságot talált. Csak az végezheti helyesen az Úr szolgálatát, aki séban, és én vagyok a legkisebb atyám házában” (6,15). Itt is az a 
vallani tudja: Amilyen biztosan süt a Nap az égen, úgy megbocsáttattak szabály érvényesült, amit Pál így fogalmazott meg az 1. Korintusi 
a bûneim nékem.levélben: „A világ szerint bolondokat választotta ki Isten magának, 
!Még egy másik kísértéssel is meg kell küzdenie Gedeonnak. hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ szerint erõtleneket válasz-
Egyszerre bizonytalanná válik abban, hogy éppen neki kell ezt a totta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erõseket; és a világ 
hadjáratot vezetnie. Isten gyermekei csak akkor tudnak bátran és szerint alacsonyrendûeket és lenézetteket választotta ki magának Isten 
nyugodtan hozzákezdeni bármilyen feladathoz, ha biztosak benne: és a semmiket, hogy megszégyenítse a valamiket, hogy ne dicsekedjék 
az Úr bízta reám ezt a feladatot.elõtte egy test sem” (1,27-29).

Eszembe jut egy kedves történet Nemmensen misszionáriusról, Gedeon tehát megkapja a megbízást az Úrtól: „Megvered Midi-
aki elsõnek hatolt be az indonéziai Szumátra szigetére, és ott az Úr ánt, mint egy embert” (6,16). S ott áll ez a fiatalember a mérhetetlenül 
Jézusnak hatalmas bizonyságtevõje volt.nagy feladat elõtt. Áthatolhatatlan falként magasodik ez eléje. Ha-

Amikor elsõ ízben érkezett meg a Silindung völgyében egy nagy sonló helyzetben voltak az apostolok, amikor az Úr Jézus azt paran-
faluba, a rádzsák, a nép vezetõi a tanácskozó házba hurcolták a csolta nekik: „Menjetek e széles világra, és hirdessétek az evangéliumot 
fiatal fehér embert. Ott közölték vele: „A mi ,adat’-unk (az õsöktõl minden teremtménynek” (Mk 16,15).
rájuk maradt, szentnek tartott törvény) nem engedi meg, hogy fehér És hasonló helyzetbe kerültünk idõnként mi is. Olyan feladatok 
ember lakjon köztünk.” „Az meglehet – válaszolta Nommensen elõtt állunk néha, melyek meghaladják erõnket és tudásunkat. Olyan 
nyugodtan –, de a nagy Jézus tuan (úr) küldött engem hozzátok. Így feladatok, amelyektõl valósággal rettegünk.
hát itt kell maradnom.” Naphosszat tartó tárgyalás következett. Ez Gedeon mindenesetre kapott egy nagyszerû ígéretet is: „Én le-
akkor érte el a csúcspontját, amikor egy vad tekintetû fickó felugrott, szek veled!” (6,16) Ennek az ígéretnek a birtokában már nyugodtan 
és fenyegetõ célzatossággal mondta Nommensennek: „Ha valaki ki-mondhatjuk azt is, amit Dávid: „Az én Istenemmel a kõfalon is 
dob az útra egy rizsszemet, nem kapják-e azt fel a tyúkok?” Nom-átugrom” (Zsolt 18,30).
mensen nyugodtan végigmérte, és azt felelte: „Ha elzavarja a tyúkot 
az, aki odadobta a rizsszemet, akkor nem kapják fel.” Nommensen 

A kísértés nagyon jól tudta, hogy azt a két angol misszionáriust, akik elõtte 
érték el Szumátra szigetét, agyonverték és megették. Mégis így be-

Nagy lelkesedéssel kezdett hozzá Gedeon. Rövid idõ alatt ko- szélt. Így csak az szólhat, aki teljesen biztos abban, hogy útja Is-
moly sereg gyûlt össze körülötte. De ott a táborban utolérte a kí- tentõl van.
sértés órája. Nagy evangélizációt készítettek elõ valahol. Az elõkészületek 

Két oldalról támadja a kísértés: kellõs közepén hirtelen elbátortalanodtak a testvérek. Egyszerre 
!Lelkiismerete nyugtalankodik, és azon töpreng: Egészen biztosra lehetetlennek tûnt elõttük, hogy az õ városukban ilyen átfogó 
vehetem, hogy az Úr az én oldalamon van, és én az övén? evangélizációt lehessen tartani. Akkor beleszólt a beszélgetésbe egy 
Föltételezem, hogy az ördög ebben az órában minden lehetséges teológiai professzor, és nagy nyomatékkal azt mondta: „Ha nem 
dolgot szeme elé tárt a múltjából. Hát nem volt az apja házánál két hisztek, nem maradtok meg (Ézs 7,9). Mi ezt a dolgot hitben úgy 
nagy bálványkép? Nem szennyezte be õ is magát a bálvány- fogadtuk el, mint Istentõl kapott feladatot. Most már nem hátrál-
imádással? És mikor az Úr megparancsolta neki, hogy rombolja le a hatunk meg.”
bálványképet meg a bálvány oltárát, nem félt-e annyira az em- Hát igen! Aki nagy feladatra mer vállalkozni, az legyen biztos a 
berektõl, hogy csak éjszaka, titokban merte azt végrehajtani? Gú- dolgában.
nyosan nevethetett szemébe az ördög: „Kedves Gedeonom, ilyen Olyan sok fáradt keresztyén és elrontott keresztyén szolgálat van 

ma, mert ezt alig veszik figyelembe a mai keresztyénségben. megvalósítják az Úr Jézus szavát: „Menj be a te belsõ szobádba, és 
Az ifjú Gedeon tisztában volt ezzel. Ezért tudott rajta úrrá lenni a ajtódat bezárva imádkozzál a te Atyádhoz titokban” (Mt 6,6).
kísértés: Csakugyan engem, tapasztalatlan embert választott volna 
ki az Úr arra, hogy ezt a hadjáratot vezessem? Talán csak kép- Az Úr bizonyosságot ad
zelõdöm. Talán félreértettem az Urat. Igen, biztosan félreértettem, 
hiszen én nem is konyítok a hadi tudományokhoz. Különben is az 

Isten nem vette rossz néven Gedeon többszöri, szinte szemtelen értelem számára ez az egész háború tiszta lehetetlenség, hiszen a 
kérését, hogy rendkívüli jelet adjon neki. Ellenkezõleg! Szívesen midiániták sokszoros túlerõben vannak. Ez volt Gedeon két kísér-
beleegyezett. Ez azt bizonyítja, hogy szereti az olyan embereket, akik tése. S ugyanez a két kísértés támad mindenkire, aki az Úrnak szánta 
bizonyosságot akarnak.életét, és Neki akar szolgálni.

Van ehhez hasonló történet az Újszövetségben is: Tamásé, aki 
nem akarta elhinni, hogy Jézus Krisztus feltámadt. És az Úr Jézus 

Csend a zajban elsegítette a boldog és szilárd bizonyosságra. Gyakran hallunk 
olyan magyarázatot errõl a történetrõl, melyben szinte kipellen-

A harcra készülõ tábor közepén áll Gedeon vezéri sátra. Szinte gérezik a „hitetlen Tamást”. Nem vitás, hogy tudnia kellett volna 
halljuk a tudósításból a trombiták harsogását, a fegyverek zörgését, Tamásnak Jézus Krisztus feltámadásáról, hiszen az Úr Jézus jó 
a hírnökök jövés-menését. Elképzelhetjük, hogy Gedeonnak minden elõre megmondta a tanítványainak. Mégis teljesen félreérti a tör-
percét lefoglalta a sereg számbavétele, felfegyverzése, élelmezése és ténetet az, aki rossz fénybe állítja Tamást. Nem a legrosszabb ke-
az utánpótlás kérdése. Milyen csodálatos, hogy minderrõl egy szó resztyének azok, akik sok kérdés és kétség között hányódnak, míg 
sincs a Bibliában. Helyette ezt olvassuk: „És Gedeon azt mondta eljutnak addig, hogy elmondhatják szilárd meggyõzõdéssel: „Én 
Istennek…” Nem azt mondja: „nyakig vagyok a munkában, most Uram és én Istenem!”
nincs idõm az imádkozásra”, hanem inkább: „oly sok minden jött Érdekes dologra jutott el Gedeon, hogy bizonyosságra jusson. 
össze, amihez nem értek, Isten elé kell állnom, hogy a csöndes- Jelet követelt az Úrtól. Ezt az utat az Újszövetség már tiltja szá-
ségben erõt és útmutatást kapjak. És mindenekelõtt bizonyosságot munkra. Nekünk ennél nagyobb jeleink vannak, melyek bizonyos-
kell kapnom, hogy én valóban az Úrhoz tartozom, s hogy Õ elhívott sággal tölthetik el a szívünket: Jézus Krisztus keresztje és feltáma-
a szolgálatába.” Ezek az áldott emberek, akik az élet zajában dása, és a Szent Szellem bizonyságtétele.

Biztos, hogy énrám gondolt?
Bírák 6,36-40:

„És Gedeon azt mondta Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, amiképpen mondottad, íme egy fürt gyapjút 
teszek a szérûre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, az egész föld száraz marad: errõl megtudom, hogy valóban az én kezem által 

szabadítod meg Izráelt, amint mondottad. És úgy lett. Mert mikor másnap reggel felkelt és megszorította a gyapjút, harmatot facsart ki a 
gyapjúból, egy tele csésze vizet. De újból azt mondta Istennek: Ne gerjedjen fel haragod ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek 

kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy tette Isten azon az 
éjszakán, és csak a gyapjú maradt száraz, az egész földön harmat volt.”

KönyvajánlóKönyvajánló

Wilhelm Busch
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z a könyv eleve nem számít nagyszámú olvasóra, mert csak olyan emberek tudják, hogy mi Eis a kísértés, akik meghallották Jézus Krisztus hívását: „Jöjj, kövess engem!” Kísértés 
akkor támad, ha az Úr követõje másnak képzeli Istenét, nem érti meg Isten vezetését, 
önmagában megszégyenül, bizonyosság nélkül nem tud élni, vagy megtapasztalja az ördög 
valóságát, aki nem akarja, hogy valaki megszabaduljon a hatalmából. Jézus Krisztus követõi 
néha szédítõ mélységekhez érnek, amelyek útjukat állják. Mit tegyenek? Forduljanak vissza? 
Ugorjanak bele a szakadékba? Egyiket se! Csak higgyenek, s egyszer csak a mélység másik 
oldalán találják magukat. Ez a hit útjának csodája! A könyv húsz bibliai személy példáján 
mutatja be az isteni igazságot.

Benedikt Peters

A PRÉDIKÁTOR KÖNYVE
A HÉBER BIBLIAI IRODALOM REJTÉLYES KÖNYVE

 Prédikátor könyve sok gondolkodni valót adott Isten Gyülekezetének. Sok tudós a Akánon legnehezebb könyvei közé sorolja. Minden nehézsége mellett azonban a 
könyv tele van gyakorlati tudnivalókkal. Leckéket ad fel, amelyeket csak vonakodva ta-
nulunk meg, olykor azonban személyes jólétünkhöz és boldogságunkhoz hozzájárul-
nak. Döntõ szerepük van abban, hogy az evangélium valódi értékét helyesen értsük és 
becsüljük. Benedikt Peters kezünkbe adja részletes elemzésével a kulcsot ennek a könyv-
nek a megértéséhez. Változatos magyarázatot nyújt nekünk sok gyakorlati és életközeli 
alkalmazással. A gondolkodók, filozófusok és írók sorából számos hang jut szóhoz az 
ókortól napjainkig, és érdekes ellentétet alkotnak a „Prédikátor” kijelentéseivel.
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A hívõ keresztyén

és a katonai szolgálat II.
6. A Hegyi beszéd és a háború. Fejtegetése- A hívõ keresztyén az Ó- és Újtestamentum Valamennyi hívõ keresztyén háborús ta-
inknek talán ez a legnehezebb pontja. A meg- összefüggõ értelmébõl azt is tudja, hogy minden pasztalata megegyezik abban is, hogy a világnak 
értéshez tudni kell, hogy Jézus úgynevezett He- elmúlt és minden leendõ háború legfõbb értel- ama nehéz helyzeteiben különös isteni vezet-
gyi beszéde (Mt 5. 6. 7. része) a mennyek orszá- me az, hogy: a háború ítélet. A világirodalom tetésben és védelemben volt részük. Másfelõl 
gának a tökéletes programja. Jézus mindenek sokat foglalkozott a háborúk titkának kérdésével, meglepetve tapasztaltuk azt is, hogy azok az 
elõtt a zsidó néphez jött (Mt 15,24); amint Já- sokféle külsõ (mechanisztikus) vagy földi (hori- egyes hívõk és azok a mozgalmak, melyek itthon 
nos mondja, az övéi nem fogadták be Õt. (Jn zontális) okokkal próbálta a háborút magyaráz- vagy külföldön teljesen megtagadták a katonai 
1,11) A mennyek országának ezt a programját ni, de az írók kihagyták a történelem ama nagy szolgálatot, a világháború után mind egyéni éle-
felkínálta Jézus a zsidó népnek, mint a mózesi tényét, hogy minden eseménynek nemcsak földi tükben, mind gyülekezeteikben feltûnõen meg-
törvények beteljesedését. A zsidók ezt tökélete- (horizontális), hanem isteni (vertikális) össze- erõtlenedtek, és lelki életükben visszaestek. 
sen visszautasították Jézussal, a Dávid magvá- függése is van. Ismételjük, hogy minden háború Még lelki embernek is nehezen érthetõ, hogy 
ból való igazi királyukkal együtt. Jézus volt az legfõbb eleme az ítélet. A világháború egész olyanok, akik a katonai szolgálat megtagadása 
egyetlen, aki ezt a programot meg tudta volna sereg ítéletet hozott uralkodó házakra és társa- miatt sokévi börtönt kiállottak, vagy éppen halá-
velük valósítani, mint ahogy Õ volt az egyetlen, dalmi rétegekre, s a most folyó háború legfõbb los ítéletbõl kegyelmi úton szabadultak, belsõ 
aki a mózesi törvényeket hiány nélkül betöltötte. eredményei is ítéletek lesznek. világosságukban elhomályosodtak, és egészen 
A zsidók a törvény igaz betöltõjét, az õ igazi Csupán egy példát említünk: Isten Dávid- kicsinyes kísértésekre bûnökbe estek.
királyukat, s vele együtt a mennyek országának nak, bûnbeesése után három ítélet közül enge-

Befejezés. E sorok írói tisztában vagyunk azzal, 
programját is megfeszítették. Nem véletlenül és dett választást: éhínség, háborús legyõzetés 

hogy jelen fejtegetéseinkkel és bizonyságtéte-
nem tévedésbõl, hanem csodálatos isteni indí- vagy döghalál. (2Sám 24,13) Dávid a legutóbbit 

lünkkel nagy lelki felelõsséget vettünk magunkra 
tásra írta Pilátus Jézus keresztjére: Názáreti Jé- választotta.

Isten és ember elõtt. Részrehajlás nélkül igye-
zus, a zsidók királya. A zsidó fõpapok tiltako- Egyik történetíró azt mondta, hogy a kö-

keztünk kifejteni az igazságot a hatósági szemé-
zására sem vette le Pilátus ezt a feliratot, s ez igaz rülmények az eseményeknek csak az anyját ké-

lyek és a hívõ keresztyének számára. Célunk 
is volt. A nem zsidó népek nem a mennyek or- pezik, az apjuk azonban ismeretlen. A hívõ em-

csakis az, hogy hatósági emberek és Isten gyer-
szágának programjához, a Hegyi beszédhez, ber biztosan tudja, hogy a kicsiny és a nagy ese-

mekei egyaránt világosabban látva feladatukat 
hanem a Krisztus keresztjéhez hivatalosak. Ezért mények atyja a világot kormányozó és az emberi 

és felelõsségüket, megõriztessenek hibás lépé-
Pál, a pogányok nagy apostola, soha sem a He- hajszálat is számontartó ISTEN.

sektõl: a hatóságok ok nélküli erõszakoskodá-
gyi beszédet ill. a programot adó Jézust, hanem 

7. Világháborús tanulságok. Alulírottak egyfe- soktól a hívõ keresztyénekkel és azok gyüleke-
mindig a megfeszített Krisztust prédikálta: „Nem 

lõl átmentünk különbözõ hadiszolgálatokon a zeteivel szemben, a hívõ keresztyének pedig hi-
végeztem – írja a korinthusiaknak –, hogy egyéb-

világháború alatt, másfelõl behatóan megbe- ábavaló szenvedésektõl a hatóságok részérõl.
rõl tudjak ti közöttetek, mint Jézus Krisztusról, 

széltük más országok hívõ keresztyéneivel is há-
mégpedig mint megfeszítettrõl.” (1Kor 2,2) U- Isten áldása legyen bizonyságtételünkön az 

borús tapasztalataikat. Egybevágóan azt talál-
gyanezért nem fogadta Jézus az õt keresõ görö- Õ országa elõmenetelére és nemzetünk javára!

tuk, hogy a fentiek szerint hûen eljáró hívõ ke-
göket sem (Jn 12,20-26), hanem az õ haláláról 

resztyént nemcsak magát tartotta meg Isten a 
beszélt és mintegy az õ keresztjéhez utalta õket. 

legkülönbözõbb háborús és forradalmi helyze-
A nem zsidó népekkel Isten sem a Sínai hegynél, 

tekben, hanem bizonyságtételeiket mind a harc-
sem a Hegyi beszédnél nem tárgyalt, hanem 

tereken, mind a hadifogoly-táborokban sokféle-
csakis a Jézus Krisztus keresztjénél, ahol a meg-

képpen meg is áldotta. Sok olyan hívõ keresz-
feszítést ellenõrzõ római százados valamennyi 

tyént ismerünk, akik a háború alatt hadiszolgá-
utána jövõ nem zsidó hívõ képviseletében ki-

latot teljesítõ hívõ katonáktól hallottak elõször 
áltott fel, mondva: „Bizony, Isten fia volt ez!” 

Jézus Krisztusról és az Õ evangéliumáról, s ott 
(Mt 27,54)

tértek meg a Szentírás szerint bûneikbõl.

Paluska Mátyás
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Istennek legyen hála, hogy a sok életveszélyes körülmény dacára, mely utunkban kísért 

és amely nem akar elhagyni (legalábbis belátható idõn belül nem), mégis ezideig 

kegyelmesen megtartattunk valamennyien ebben a kicsiny bajtársi közösségben,  amelyben 

szolgálok.
Az Úr kegyelmesen támogat az ittléttel járó nehézségeink leküzdésében, sõt a veszély 

folytonos ismétlõdése erõsen tompítja annak félelmetes és gyötrelmes erejét, noha a veszély 

nem kisebb, csak megszokottabb lett. Reménységeinkrõl sokat tudnék írni. Hogyan forrtunk 

össze, hogyan vártuk és kerestük egymás ajkán a vigasztnyújtó szót, mikor az elsõ veszély 

megjelent, nem szégyellve, Istent keresve, hogyan estünk térdre. Sajnos, sokan csak akkor!

Egy kicsiny orosz faluban lakunk, innen járok át naponként a szomszéd községbe. Az utam 

ilyenkor igen áldásos szokott lenni: csendesen elmélkedek az Úr kegyelmérõl. Vadvirágos mezõk 

között haladva, gyönyörködök az Isten áldásaiban és alkotásaiban, miket a bûn nem bírt 

meghódítani és megrontani. Nézem a természet csodálatos szépségeit, melyek isteni voltuknál 

fogva Istenhez emelnek még az élet veszélyes helyein is. Dicsõség érte Istennek!

Ami pedig az orosz nép tragikumát illeti, igen nagy darabot jártam össze eddig belõle. Az ínség 

és nyomor mindenütt egyformán nagy és nem újkeletû. Nem a jelen háború szülöttje. Szívet 

elszorító látvány, amint egy egy községen átjövünk és felénk rohan apraja-nagyja. Sok kéz nyúl 

felénk kérõen: „Daj pan klyebuska” (adj uram kenyeret). Szörnyû az a lelki nívó, amelyen ez a 

nép él. Szánalmas a külsejük, de szánandóbb a lelkük. Nem bírtam elhinni, amit mondtak 

felõlük, de a felét sem mondták el a valóságnak. Ez annál szomorúbb, mert a még megmaradt 

templomi romokból és roncsokból hatalmasan kiépített egyházi szervezetre lehet 

következtetni. Ez az egyház azonban hiába volt nagy: Hitetlen volt a vezetõsége, nem volt 

alkalmas a pásztorkodásra, Isten elvetette õket, a nyáj pedig szétszóratott. A pásztorok 

bukásával elbukott az egyház, s ezen az elbukott alapon akart felépülni az Istent és az Úr Jézust 

tagadó új rend. De mennyei Édes Atyánk megelégelte azt a kegyetlen lelkietlenséget, s most 

ítéletet tart, melynek befejezését mi is, az orosz nép is szívszorongva várjuk, hogy eljöjjön az Úr 

színe elõl a felszabadulás ideje és beteljünk újra az Úr kegyelme gazdagságávál és megtudja az 

orosz nép újra, hogy van Isten, van Megváltó, a testi és lelki bajból megszabadító Úr Jézus Krisztus.

Részlet egy késõbbi levélbõl: Ami engem illet, édes mennyei Atyám kegyelmébõl jól vagyok. 

Testi erõm ugyan az utóbbi idõben nagyon fogy, a lelki annál inkább növekedik, s bár a halál árnyékában 

járok odakint, ahová folyó hó 28-án indulok ismét vissza, de boldog vagyok, mert csaknem állandóan érzem 

az Úr közelségét. Megpróbáltatásaim által sok krisztusi igazság megismerésének mélyebb fokára 

jutottam el, miket az Úr áldásként hasznosít majd szeretteim, illetve a gyülekezet javára és építésére. 

Bárcsak lenne hozzá elegendõ alázatom és engedelmességem! Remélem, hogy az Úr fog adni hozzá.

Az Úr Jézus kegyelmét és áldását kívánom testvéri szeretettel az Úrban.

Mega Pál

HírekHírek

BarangolásBarangolás
az Újszövetségen keresztül – címmel rend-
kívüli bibliatanulmányozás, bibliatanulás 
lesz Egerben június 2-án Kovács József pi-
lismaróti testvér vezetésével. A 2000. de-
cemberi „Ószövetségi barangolások”-hoz 
hasonló alkalom lesz. Mindenkit szere-
tettel várunk! Bõvebb információk után 
érdeklõdni lehet a (36) 418-510-es vagy a 
(36) 324-056-os telefonszámon. Aki jön, 
kérjük, az ebéd miatt idõben jelezze!

„Kisgyülekezeti”„Kisgyülekezeti”
konferenciára hívják a szervezõ testvérek az 
országban lévõ kis gyülekezetek tagjait. Az 
alkalom szeretne lehetõséget nyújtani, hogy 
a kis létszámú közösségek egymást megis-
merjék, tapasztalataikból tanuljanak és é-
püljenek, a jellegzetes nehézségeket megbe-
széljék az Ige fényében. A rendezvény helye 
a BibliaCentrum dömösi háza. Ideje: 2002. 
május 24-26., péntektõl vasárnapig. Jelent-
kezés és információ: (33) 482-316.

Mitchell CargillMitchell Cargill
a Christian Assemblies Supporting Trust 
munkatársa Magyarországon átutazóban 
április 21-én Egerben hirdeti az Igét. A dél-
után folyamán pedig házi alkalmon (dél-
után 4 órakor) beszél otthoni gyülekeze-
térõl, szolgálatukról Kelet-Európában és 
Szibériában. 1985-ig rendszeresen meg-
fordult hazánkban. Így 17 év szünet után 
most újra meglátogat gyülekezeteket Ma-
gyarországon.

Minden évben ott látni a galgagutai bõszoknyás testvérnõket a húsvéti kon-
ferencián. Megjelenésük elsõre talán meglepõ, de a találkozás mindig felüdítõ annak számára, 
aki közelebbrõl ismeri õket. A közösség tagjainak átlagéletkora valahol 70 és 80 év között mozog. Annak idején, a II. 
világháború alatt, amikor a fönti levél íródott, nyolc férfitestvér vezette a gyülekezetet. Négy Pál (Mega, Dallos, Hugyecz és Puskel), 
három Mihály (Kumih, Daniellisz és Obrtál) valamint Koháry László. Nõtestvérekkel és vendégekkel együtt jóval 20 fölött voltak jelen 
az összejöveteleken. A faluban kezdetben Mega testvéréknél volt az alkalom, majd halála után Koháryéknál. 1998-óta Bágyonné 
Zsuzsáéknál jönnek össze a testvérek, és már kevesebben vannak. Az egyetlen férfitestvér Hugyecz Pali bácsi, aki idõs kora ellenére 
hûségesen szolgál. A gyülekezeti alkalmakat gyakran látogatják Budapestrõl. Csütörtök 

este bibliaóra, vasárnap délelõtt kenyértörési 
alkalom van. Ezen felül a testvérek 

gyakran ellátogatnak a baptista 
gyülekezetbe is, akikkel régi és 

jó kapcsolatban vannak. 
Amint ezt a mellékelt, szin-
tén az 1940-es évekbõl va-
ló hír is mutatja.

A galgagutai testvérek 1998-ban

Rövid hír a Békehirnök egyik 1949-es számában
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lõl átmentünk különbözõ hadiszolgálatokon a zeteivel szemben, a hívõ keresztyének pedig hi-
végeztem – írja a korinthusiaknak –, hogy egyéb-

világháború alatt, másfelõl behatóan megbe- ábavaló szenvedésektõl a hatóságok részérõl.
rõl tudjak ti közöttetek, mint Jézus Krisztusról, 

széltük más országok hívõ keresztyéneivel is há-
mégpedig mint megfeszítettrõl.” (1Kor 2,2) U- Isten áldása legyen bizonyságtételünkön az 

borús tapasztalataikat. Egybevágóan azt talál-
gyanezért nem fogadta Jézus az õt keresõ görö- Õ országa elõmenetelére és nemzetünk javára!

tuk, hogy a fentiek szerint hûen eljáró hívõ ke-
göket sem (Jn 12,20-26), hanem az õ haláláról 

resztyént nemcsak magát tartotta meg Isten a 
beszélt és mintegy az õ keresztjéhez utalta õket. 

legkülönbözõbb háborús és forradalmi helyze-
A nem zsidó népekkel Isten sem a Sínai hegynél, 

tekben, hanem bizonyságtételeiket mind a harc-
sem a Hegyi beszédnél nem tárgyalt, hanem 

tereken, mind a hadifogoly-táborokban sokféle-
csakis a Jézus Krisztus keresztjénél, ahol a meg-

képpen meg is áldotta. Sok olyan hívõ keresz-
feszítést ellenõrzõ római százados valamennyi 

tyént ismerünk, akik a háború alatt hadiszolgá-
utána jövõ nem zsidó hívõ képviseletében ki-

latot teljesítõ hívõ katonáktól hallottak elõször 
áltott fel, mondva: „Bizony, Isten fia volt ez!” 

Jézus Krisztusról és az Õ evangéliumáról, s ott 
(Mt 27,54)

tértek meg a Szentírás szerint bûneikbõl.

Paluska Mátyás

(Budapest)

Dr. Schimert Gusztáv

(Budapest)

Szekér Sándor

(Biatorbágy)

Székely Alajos

Berliner Hugó
(Budapest)

Józsa Károly

(Szeged)

Dr. Kiss Ferenc

(Budapest)

Kovács József

Kegyelem és Igazság X. kötet (1943)Részletek 
egy hívõ 
keresztyén
katona 
harctéri 
leveleibõl
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Istennek legyen hála, hogy a sok életveszélyes körülmény dacára, mely utunkban kísért 

és amely nem akar elhagyni (legalábbis belátható idõn belül nem), mégis ezideig 

kegyelmesen megtartattunk valamennyien ebben a kicsiny bajtársi közösségben,  amelyben 

szolgálok.
Az Úr kegyelmesen támogat az ittléttel járó nehézségeink leküzdésében, sõt a veszély 

folytonos ismétlõdése erõsen tompítja annak félelmetes és gyötrelmes erejét, noha a veszély 

nem kisebb, csak megszokottabb lett. Reménységeinkrõl sokat tudnék írni. Hogyan forrtunk 

össze, hogyan vártuk és kerestük egymás ajkán a vigasztnyújtó szót, mikor az elsõ veszély 

megjelent, nem szégyellve, Istent keresve, hogyan estünk térdre. Sajnos, sokan csak akkor!

Egy kicsiny orosz faluban lakunk, innen járok át naponként a szomszéd községbe. Az utam 

ilyenkor igen áldásos szokott lenni: csendesen elmélkedek az Úr kegyelmérõl. Vadvirágos mezõk 

között haladva, gyönyörködök az Isten áldásaiban és alkotásaiban, miket a bûn nem bírt 

meghódítani és megrontani. Nézem a természet csodálatos szépségeit, melyek isteni voltuknál 

fogva Istenhez emelnek még az élet veszélyes helyein is. Dicsõség érte Istennek!

Ami pedig az orosz nép tragikumát illeti, igen nagy darabot jártam össze eddig belõle. Az ínség 

és nyomor mindenütt egyformán nagy és nem újkeletû. Nem a jelen háború szülöttje. Szívet 

elszorító látvány, amint egy egy községen átjövünk és felénk rohan apraja-nagyja. Sok kéz nyúl 

felénk kérõen: „Daj pan klyebuska” (adj uram kenyeret). Szörnyû az a lelki nívó, amelyen ez a 

nép él. Szánalmas a külsejük, de szánandóbb a lelkük. Nem bírtam elhinni, amit mondtak 

felõlük, de a felét sem mondták el a valóságnak. Ez annál szomorúbb, mert a még megmaradt 

templomi romokból és roncsokból hatalmasan kiépített egyházi szervezetre lehet 

következtetni. Ez az egyház azonban hiába volt nagy: Hitetlen volt a vezetõsége, nem volt 

alkalmas a pásztorkodásra, Isten elvetette õket, a nyáj pedig szétszóratott. A pásztorok 

bukásával elbukott az egyház, s ezen az elbukott alapon akart felépülni az Istent és az Úr Jézust 

tagadó új rend. De mennyei Édes Atyánk megelégelte azt a kegyetlen lelkietlenséget, s most 

ítéletet tart, melynek befejezését mi is, az orosz nép is szívszorongva várjuk, hogy eljöjjön az Úr 

színe elõl a felszabadulás ideje és beteljünk újra az Úr kegyelme gazdagságávál és megtudja az 

orosz nép újra, hogy van Isten, van Megváltó, a testi és lelki bajból megszabadító Úr Jézus Krisztus.

Részlet egy késõbbi levélbõl: Ami engem illet, édes mennyei Atyám kegyelmébõl jól vagyok. 

Testi erõm ugyan az utóbbi idõben nagyon fogy, a lelki annál inkább növekedik, s bár a halál árnyékában 

járok odakint, ahová folyó hó 28-án indulok ismét vissza, de boldog vagyok, mert csaknem állandóan érzem 

az Úr közelségét. Megpróbáltatásaim által sok krisztusi igazság megismerésének mélyebb fokára 

jutottam el, miket az Úr áldásként hasznosít majd szeretteim, illetve a gyülekezet javára és építésére. 

Bárcsak lenne hozzá elegendõ alázatom és engedelmességem! Remélem, hogy az Úr fog adni hozzá.

Az Úr Jézus kegyelmét és áldását kívánom testvéri szeretettel az Úrban.

Mega Pál

HírekHírek

BarangolásBarangolás
az Újszövetségen keresztül – címmel rend-
kívüli bibliatanulmányozás, bibliatanulás 
lesz Egerben június 2-án Kovács József pi-
lismaróti testvér vezetésével. A 2000. de-
cemberi „Ószövetségi barangolások”-hoz 
hasonló alkalom lesz. Mindenkit szere-
tettel várunk! Bõvebb információk után 
érdeklõdni lehet a (36) 418-510-es vagy a 
(36) 324-056-os telefonszámon. Aki jön, 
kérjük, az ebéd miatt idõben jelezze!

„Kisgyülekezeti”„Kisgyülekezeti”
konferenciára hívják a szervezõ testvérek az 
országban lévõ kis gyülekezetek tagjait. Az 
alkalom szeretne lehetõséget nyújtani, hogy 
a kis létszámú közösségek egymást megis-
merjék, tapasztalataikból tanuljanak és é-
püljenek, a jellegzetes nehézségeket megbe-
széljék az Ige fényében. A rendezvény helye 
a BibliaCentrum dömösi háza. Ideje: 2002. 
május 24-26., péntektõl vasárnapig. Jelent-
kezés és információ: (33) 482-316.

Mitchell CargillMitchell Cargill
a Christian Assemblies Supporting Trust 
munkatársa Magyarországon átutazóban 
április 21-én Egerben hirdeti az Igét. A dél-
után folyamán pedig házi alkalmon (dél-
után 4 órakor) beszél otthoni gyülekeze-
térõl, szolgálatukról Kelet-Európában és 
Szibériában. 1985-ig rendszeresen meg-
fordult hazánkban. Így 17 év szünet után 
most újra meglátogat gyülekezeteket Ma-
gyarországon.

Minden évben ott látni a galgagutai bõszoknyás testvérnõket a húsvéti kon-
ferencián. Megjelenésük elsõre talán meglepõ, de a találkozás mindig felüdítõ annak számára, 
aki közelebbrõl ismeri õket. A közösség tagjainak átlagéletkora valahol 70 és 80 év között mozog. Annak idején, a II. 
világháború alatt, amikor a fönti levél íródott, nyolc férfitestvér vezette a gyülekezetet. Négy Pál (Mega, Dallos, Hugyecz és Puskel), 
három Mihály (Kumih, Daniellisz és Obrtál) valamint Koháry László. Nõtestvérekkel és vendégekkel együtt jóval 20 fölött voltak jelen 
az összejöveteleken. A faluban kezdetben Mega testvéréknél volt az alkalom, majd halála után Koháryéknál. 1998-óta Bágyonné 
Zsuzsáéknál jönnek össze a testvérek, és már kevesebben vannak. Az egyetlen férfitestvér Hugyecz Pali bácsi, aki idõs kora ellenére 
hûségesen szolgál. A gyülekezeti alkalmakat gyakran látogatják Budapestrõl. Csütörtök 

este bibliaóra, vasárnap délelõtt kenyértörési 
alkalom van. Ezen felül a testvérek 

gyakran ellátogatnak a baptista 
gyülekezetbe is, akikkel régi és 

jó kapcsolatban vannak. 
Amint ezt a mellékelt, szin-
tén az 1940-es évekbõl va-
ló hír is mutatja.

A galgagutai testvérek 1998-ban

Rövid hír a Békehirnök egyik 1949-es számában
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Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@elogyulekezetek.org), Lemperger Róbert (lemperg.r@elogyulekezetek.org)
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nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül. Bõvebb információt talál a www.elogyulekezetek.org honlapon.

Következõ számKövetkezõ szám
Gyermekek közt (David Dunlap)
Levegõt markolni 1. (W. MacDonald)
Bizonyságtétel gyermeknek (K. és I.)

HírekHírek
„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke befedeztetett. 

Boldog ember az, akinek az Úr bûnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság 
nincsen” (Zsolt 3,1-2).

sten az elbukott és bûnben sínylõdõ embert boldoggá akarja tenni. Azért, mikor a mi IUrunk Jézus Krisztus megkezdte tanítói munkáját, az úgynevezett Hegyi beszédben 
(Máté 5-6-7. részében), többször beszélt arról, hogy kik a boldogok, és minden esetben meg 
is mondja az igazi boldogság elõfeltételét.

Az ember, aki a bûnnek lett szolgájává, szintén vágyik boldogságra, de nem ott keresi azt, 
ahol megtalálhatná. Az Úr Jézus világosan megmondja: „Tágas a kapu és széles az út, amely 
a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak” (Mt 7,13). Ezen a széles úton bárki jól 
is érezheti magát, mindazonáltal mégsem boldog mindaddig, amíg nem jön a világ elõtt 
megvetett, de Istennél felmagasztalt Mesterhez, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki egyedül 
képes az embert boldogítani. Csak Õ képes azt, aki a széles úton jár, megállítani. Õ adja 
kezébe annak, aki hozzá fordul, a szoros kapunak a kulcsát, hogy azon keresztül bejutva a 
keskeny útra, azon haladhasson elõre az óhajtott cél felé. Krisztusnál kezdõdik a bûnös 
boldogsága, amely attól kezdve, hogy bûneink terhét letesszük az Õ keresztjénél, mindig 
fokozódik és erõsbödik a teljességig.

Mivel csak Krisztusnál lehetünk boldogok, azért vizsgáljuk meg magunkat, hogy hol 
vagyunk. Amikor az elsõ emberpár megcsalatván, bûnbe esett, Isten így szólt Ádámhoz: 
„Ádám, hol vagy?” Ádám fiától, Kaintól már azt is kérdezte az Úr: „Hol van a te atyádfia?” Ez 
a keresõ és kérdõ szó, mint egyenes fonál, végighúzódik az egész Szentíráson. Ember hol 
vagy? Isten nagyon jól lát és tud mindent, tudja, ki hol van. Hanem a kérdésre feleletet, 
õszinte szívbõl jövõ feleletet vár az embertõl, hogy segítségére siethessen a bûnében 
sínylõdõ, de bûnét õszintén beismerõ bûnösnek.

Simon beismeri: „Én bûnös ember vagyok, Uram” (Lk 5,8). A példázatbeli vámszedõ így 
imádkozik a templomban: „Isten, légy irgalmas nékem, bûnösnek” (Lk 18,13). Az ilyen 
õszinte bûnbeismerés után jön az Úr vigasztalása: „Aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, 
aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer” (Péld 28,13). Az ilyen egyének tapasz-
talhatják meg az igazi boldogságot, mert reményükön felül részesednek az: Istentõl kapott 
javakban. Ezeken teljesedik be az 1. zsoltár is: „Az Úr törvényében van gyönyörûsége éjjel és 
nappal.” Sõt, az Úr törvényénél nagyobbra, arra gondolnak, aki ezt mondta: „Ne gondol-
játok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, 
hanem inkább, hogy betöltsem” (Mt 5,17). Az ilyenek többet nem járnak 
a gonoszok tanácsán, a bûnösök útján meg nem állnak, a csúfo-
lódók székébe sem ülnek. Hanem olyanok lesznek, mint a folyóvíz 
mellé ültetett fa, gyümölcsözõ életükkel nemcsak dicsõítik Istent, 
hanem Isten áldása is megnyugszik rajtuk úgy, hogy minden 
munkájukban jó szerencsések lesznek.

Ezek a boldog emberek, ezeknek a társaságában jó lenni. 
Ezeknek gyülekezete az igazak gyülekezete, ahol áldást nyer-
nek és áldást árasztanak maguk körül azok, akik hatalmat 
nyertek, hogy Isten fiaivá legyenek (Jn 1,12).

Jezerniczky SándorA b oldog  ember
BódvaszilasBódvaszilas

Martin Baker testvér március 6-án érkezett 
Magyarországra, és 7-tõl utazott Bódva-
szilasra, ahol evangélizációs alkalmakat 
tartott. Az alaptéma az 1Kor 1,18 volt: 
„Mert a keresztrõl való beszéd bolondság 
ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, 
akik megtartatunk, Istennek ereje.” Hagyo-
mánnyá vált, hogy a télutón a faluban 
evangélizáció van. 1992-ben volt az elsõ, 
akkor kibérelték a községi kultúrházat. Egy 
egész héten minden este 200 körül voltak 
érdeklõdõk. Azóta elkészült a bódvaszilasi 
gyülekezeti ház, amely most is tele volt. 
Szombaton és vasárnap a miskolci fiatalok 
mentek fel Szilasra, és énekkel, bizonyság-
tétellel egészítették ki az együttlétet. 11-én, 
hétfõn Miskolcon volt kiterjesztett rend-
kívüli alkalom, 12-én pedig Biatorbágyon. 
Tõlünk Szerbiába utazott Martin Baker, ré-
gi testvérgyülekezeti igeszolgáló. Már több 
mint 30 éve jár Magyarországra is. Sokat 
segített annak idején az Ó utcai gyülekezeti 
ház építkezésekor.

Immár 3. alkalommal került 
megrendezésre Egerben a Vetés 
és Aratás evangéliumi folyói-
rat támogatóinak baráti talál-
kozója. Április 20-án, szomba-
ton több kb. 50 testvér vett részt 
az alkalmon.

Jezerniczky 
Sándor egyike 
volt a budapesti 
gyülekezet vezetõinek. 
Több cikke jelent meg a Kegyelem és 
Igazság oldalain, többek között a fenti 
rövid írás 1943-ban.

Vetés
és

Aratás
Evangéliumi folyóirat

Harold BarringtonHarold Barrington
testvér (USA) Miskolcon tartózkodik jú-
lius 21-27-ig. A tervek szerint július 22-én, 
hétfõn délután körzeti férfitalálkozón hir-
deti az Igét. 28-tól augusztus 4-ig Erdély-
ben látogat gyülekezeteket. Majd augusz-
tus 5-11-ig a miskolci ifjúsággal tölt egy he-
tet az évente megrendezésre kerülõ hejcei 
táborban.


