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Tartalom:

vangéliumi folyóiratokban viszonylag ritkán esik szó Máriáról, az Úr EJézus anyjáról. Áldott volt az asszonyok között, hiszen Isten hatalmas 
feladatot bízott rá. Érdekes végigtekinteni tulajdonságain. Anyaként élte át 
Isten Fiának testetöltését, akinek világrajövetele az õ halandó nõi  
testén keresztül történt. Ez hatalmas kiváltság volt a részére, de kellõ 
alázattal, majd a szenvedések közepette kitartással töltötte be élete 
célját. Példa õ minden hívõ asszony számára engedelmességében, 
anyai szeretetében és mint özvegyasszony is.

z újszövetségben Isten munkálkodásának alapvetõ színtere és az Õ hatalmának kép-Aviselõje a helyi gyülekezet. Nem nemzetközi kapcsolatok, mégcsak nem is országos 
egyesületek, hanem az egy-egy lakóhelyen lévõ helyi közösségeken keresztül szeretné Isten 
bemutatni, hogy törõdik népével. A világtól való különbözés, a testvérek kedvessége egymás 
felé, az alázat és az engedelmesség az újszövetségi gyülekezetek jellemzõi. Ezek Krisztus ka-
rakterének részei, Szelleme által szeretné bennünk is ezt munkálni. A mindennapi életben és 
a gyülekezetek hétköznapjaiban sem lehet más a célunk mint betölteni ezt az elhívásunkat!

 cikk írója minden kétséget kizáróan Spurgeon. Minden Amondata üzenetet hordoz. Szókimondása tisztánlátásra 
utal. Sokszor igen éles kritikával illeti gyengeségeinket rámu-
tatva felelõsségünk súlyára. Metszõ szavai egyszerre ráznak 
meg és adnak erõt. Felhív és bátorít a szolgálatra, de óvatos-
ságra is int: ahhoz, hogy Isten munkásai legyünk, nem keve-
sebbre, mint az Õ erejére van szükségünk. Ereje felemel, de 
nem a mi, hanem az Õ dicsõségére. Éljük meg!

Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön 
munkásokat az aratásába!

Máté 9,38

Megkülönböztetendõ
dolgok
7. oldal

Újszövetségi
gyülekezeti élet

2. oldal

Számít,
hogyan építünk!

6. oldal

Názáreti Mária
4. oldal

Milyen munkásokra
van szükség?

3. oldal

z építészet mindig olyan dolog volt, amit nagyon komolyan vettek a Amûvelõi. Minden korban fontos volt, hogy milyen anyagból készül az 
építmény, mert ez jelentõsen meghatározta a tartósságát, a minõ-

ségét, a biztonságát. A helyi gyülekezet építése is hasonlóan fon-
tos Isten szemében. Hogy ki mit épít, azt tûz fogja megpróbálni. 
Az építõ felelõs az építményért, és a gyülekezet tagjai is felelõsek 
azért a munkáért, amit végeznek. Vajon milyen szempontok ve-
zérlik a lépéseinket, a munkában hozott döntéseinket: testies, 
földhözragadt, saját érdeket szem elõtt tartó, vagy szellemi, ön-
zetlen, odaadó módon szolgálunk? A cikkben útmutatást talá-

lunk a megfelelõ hozzáállás kialakításához.

korszakos tanítással foglalkozó cikk William MacDonald tollából származik, és rövid Aáttekintést ad az üdvtörténeti korszakokra vonatkozóan. Rávilágít arra a fontos dolog-
ra is, hogy a mód, ahogy Isten bánik az emberiséggel különbözõ lehet az egyes idõszakok-
ban, de az üdvösség minden esetben hit által nyerhetõ el. A korszakok tanulmányozása, 
megismerése nagy segítség lehet a Biblia jobb megértésében, de szélsõséges hozzáállással 
téves és káros következtetésekre is el lehet jutni általa. Ennek a szélsõséges látásnak az elu-
tasítása sem áll távol a cikk írójának gondolkodásától.
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Mit jelent Isten Gyülekezete? – Van Istennek terve a Gyülekezetével? És mi ez a terv? – Mi a jelentõsé-
gük a tapasztalatainknak és az eredményeinknek? – Megvalósítható-e ma is a biblikus gyülekezeti 
rend? Ezeket a kérdéseket a ma élõ keresztyének különbözõképpen válaszolják meg. Isten gyüleke-
zetének különleges értéke van Isten elõtt. Ez abban is nyilvánvalóvá lett, hogy Krisztus feláldozta ma-
gát érte. A Gyülekezet Isten eszköze, amely által megnyilvánul Isten végéremehetetlen kegyelme és 
bölcsessége. Ez a rendkívül fontos téma szükségessé teszi ennek a tanulmányozását. A könyv fiatal 
keresztyénekkel áttanulmányozott elõadássorozat anyaga. Áttekinthetõ beosztása és könnyen ért-
hetõ stílusa megkönnyíti az olvasó tájékozódását.

hívõknek, akik „az Úr Jézus Krisz- szerint.” Kultúra, szórakozás, filozófiák:  3. Alázat és 
tus nevében gyûlnek össze”, az Õ mindez szöges ellentétben áll mindazzal az engedelmességAnevének fennhatósága alatt kellene igazsággal, ami „megvalósult Jézusban.” A 

Pál kiemeli: „értsétek meg, hogy mi az Úr élniük. Óvakodjunk attól, hogy felsõbb- világi értékek és elképzelések finoman belo-
akarata” (Ef 5,18). Aztán három olyan te-rendû magatartást tanúsítsunk azokkal a póznak a mi gondolkodásmódunkba, ezál-
rületet sorol fel, amelyekben az akaratok hívõkkel szemben, akik talán keveset tud- tal pedig a cselekedeteinkbe is. Az Úr szán-
összeütközhetnek – két otthoni területet és nak a gyülekezeti igazságokról, azonban déka szerint a hívõ maradjon ebben a világ-
egy munkahelyit. Más apostoli levelekben gyakorlati életük érettségrõl tanúskodik. ban, ami konkrétan azt jelenti, hogy éljen és 
is olvashatunk olyan területekrõl , amelyek-Az újszövetségi hívõknek az Újszövet- dolgozzon ebben a környezetben, és ne kü-
ben az alázat kötelezõ. Az ilyen helyzetek-ségben leírt életük volt. A gyülekezetre vo- lönüljön el. De ne tegye magáévá a világ 
ben a hívõ mindig az Urat látja! natkozó igazságok mindennapi életük szer- gondolkodásmódját (Jn 17,15). 

Némelyek olyan helyen élnek és dolgoz-kezetének részei voltak. Hogyan tudjuk megóvni elménket a 
nak, amelyek fennhatósága Isten által a-Vegyünk például néhányat ezekbõl a világi gondolkodásmód szüntelen hatásai-
dott. Õk arra hívattak el, hogy sáfárságukat gyakorlati dolgokból. Az Efézusi levél meg- tól? Az Igeolvasás és az afelett való elmél-
az Úr legfelsõbb hatalmának fényében gya-felelõ hely arra, hogy ezekbõl szemezges- kedés az egyetlen mód. Ahogy Pál írja: „A 
korolják, és ne éljenek vissza vele. Férjek, sünk. Ez a gyülekezetre vonatkozó igazsá- Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon 
apák, munkaadók, vének ezt figyeljétek! A gokról írt apostoli levelek egyike, amely úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcses-
férjet a szeretet (Ef 5,25), az apát Isten Igé-egyaránt kapcsolja össze a gyülekezet ma- séggel” (Kol 3,16). Az Igével való napi táp-
je (Ef 5,4), a munkaadót a mennyei törvény gasztos igazságát és Isten örök célját a lálkozás egyenesben tartja a gondolkodá-
vezérelje (Ef 5,9)! A többiek pedig, akik az mindennapi gyakorlati élet dolgaival. sunkat. 
õ gondoskodásuk alatt állnak, arra hívattak 

1. A világtól való 2. Egymáshoz való el, hogy engedelmeskedjenek Isten akaratá-
különbözés kedvesség nak. És mi engedelmeskedünk, hiszen az 

Úr van mindezek mögött. Természetesen, 
Õk nem csak azért különböztek, mert Isten nem rideg férfiakat és nõket te- óvatosnak kell lennünk abban, ahogyan ér-

mindenáron különbözni akartak. A hívõk remtett. A világi emberek kemények, hiszen telmezzük az Írásokat. 
az életüket az Úrban megtalált igazságra soha nem ismerték a valódi kedvességet. Az Vannak helyzetek, amikor a megbízott 
alapozták. Pál így írja: „Mondom tehát…, õ megbocsátásra való késztetésük hamisan hatalom határozott bûnt követel, ami Isten 
hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogá- cseng, hiszen nem ismerik a megbocsátás akaratának ellentmond. Ezekben az ese-
nyok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. alapját. Viszont akik megtapasztalták a jó- tekben több bölcsességre van szükség, és 
Az õ elméjükre sötétség borul, és elidegened- ságosság ízét, azok nem tudják megtartani Isten népének ilyenkor az Úrnak kell enge-
tek az Istennek tetszõ élettõl, mert megma- magukban. Vizsgáljuk meg a következõket: delmeskedni, nem az embereknek. Viszont 
radtak tévelygésükben és megkeményedett a „...legyetek egymáshoz jóságosak, irgalma- ez nem ment fel minket az alól, hogy olyan 
szívük” (Ef 4,17-18). „Ti azonban nem így sak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan dolgokban engedelmeskedjünk, amelyek 
tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallot- Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” nem tetszenek.
tatok róla, és kaptatok felõle tanítást, aho- (Ef 4,32). Isten jóságos. Az Ef 2,7-bõl meg- Az újszövetségi hívõk tele voltak öröm-
gyan az megvalósult Jézusban” (Ef 4,20-21). tudhatjuk, hogy „az eljövendõ korszakokban mel, érdeklõdéssel és elkötelezettséggel az 

Vegyük észre az utalást a „gondolko- fogja Isten megmutatni kegyelmének mérhe- Úr munkája iránt. Az imádság emberei vol-
dásmód”, „tanítás” és „megértés” szavak- tetlen gazdagságát.” Olyan hatalmas az! A tak, az örökkévalóságnak és nem a mának 
ra. A gondolkodásmód szab irányt a járá- jóság, hûség, megbocsátás nem a gyenge éltek, és a megpróbáltatások közepette is 
sunknak. Ha gondolatban csatát veszítünk, jellemet minõsítik. Ezek Istenre jellemzõek. hûségesek maradtak. Az újszövetségi gyü-
akkor mindenhol veszíteni fogunk. A világ- A szeretettel teli nagylelkûség egymás felé lekezeteknek újszövetségi hívõkre van szük-
ban való járás közben elménk folyamatos Isten evangélizációs módszerének része a sége. Legyünk mi is ilyenek!
támadásnak van kitéve azáltal, „ahogyan a János 13,35 alapján. 
pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk 

Brian Gunning

UPLOOK

Milyen embereket kíván a Mester hasz- niük méltóságukat, és elszántan neki kell attól való félelmében, hogy megsért vala-
nálni? Mindenképpen munkásoknak kell látniuk Krisztus munkájának, mint az igazi kit. Az evangéliumnak az a célja, hogy 
lenniük. aratómunkásoknak. Meg kell izzadniuk a megsebezze a lelkiismeretet, és egyenesen 

Annak az embernek, aki nem dolgozik munkában, mert a szántóföldön semmit a szívbe hatoljon, azzal a szándékkal, hogy 
keményen a hivatásában, szomorú dolog sem lehet csinálni az arc izzadsága nélkül, elválassza a lelket a bûntõl és az önzéstõl, 
lesz számot adnia a tétlenségérõl az ítélet és a szószéken sem a lélek izzadsága nél- ahogy a búzát is elválasztják az ocsútól. Az 
napján. Aki könnyû életet szeretne, soha kül. a célunk, hogy a bûnöst erõteljesen felráz-
ne gondoljon arra, hogy elfoglalhatja a szó- De milyen munkásokra van szükség? zuk, mert a test minden nyájasságát el kell 
széket, mert nincs ott helye. Ha mégis oda- Olyan embereknek kell lenniük, akik haj- pusztítani, minden kiválóságát meg kell 
kerülne, azt tanácsolom neki, hogy minél landók bemenni a búza közé. Nem lehet semmisíteni, és az ember legyen olyan, 
hamarabb jöjjön le; és ha nem hajlandó ön- úgy búzát aratni, hogy tíz méterre állunk mint egy halott, amíg nem üdvözül. Azok a 
ként lejönni, akkor emlékeztetlek benne- tõle, és a kezünkkel hadonászunk. Közel prédikátorok, akik nem szándékoznak 
teket Jéhú szavaira, amelyeket Jezábellel kell menni az álló búzaszálakhoz; minden mélyre vágni, nem érnek annyit, amennyit 
kapcsolatban mondott: „Dobjátok le!” Úgy aratómunkás tudja ezt. Nem lehet az em- megesznek. Isten sohasem küldött olyan 
gondolom, hogy ez megfelelõ tanács egy berek szívére hatni és elvinni õket Krisz- embert, aki nem háborgatta az emberek lel-
lusta ember számára. Egy semmittevõnek tushoz úgy, hogy felsõbbrendû lényeknek kiismeretét. Ez az ember olyan lenne, mint 
semmi keresnivalója a szószéken, mert a képzeljük magunkat, akik leereszkednek a a szamár, amely letapossa a búzát, de sem-
Sátán eszköze lesz abban, hogy tönkrete- szegény emberekhez, amikor kezet ráznak miképpen sem olyan, mint az aratómun-
gye az emberek lelkét. Az evangélium szol- velük. A finomkodó prédikálás olyan ne- kás. Égõ szívû prédikátorokat akarunk; 
gálata szellemi munkát kíván; a prédiká- vetséges, mintha egy hölgy elefántcsont- imádkozzatok Istenhez, hogy küldje el 
tornak bele kell vinnie a gondolatait a taní- nyelû zsebkésével aratnánk, selyemkesz- õket.
tásba, olvasnia és tanulnia kell, hogy jó ál- tyûvel a kezünkön; és én nem hiszem, Amikor a munkás levágja a búzát, az a 
lapotban tartsa az elméjét. Nem szabad fá- hogy Isten erre az áldását adná. Menjünk munkának csak a kezdete; sokkal többre 
rasztania az embereket azzal, hogy elcsé- be a búza közé, mint komoly férfiak! Isten van szükség. Amint vágja a búzát, az a kar-
pelt és haszontalan módon beszél nekik az szolgáinak érezniük kell, hogy egyek az jára hullik, és õ sorokba fekteti, de azután 
igazságról, és nem adja bele a saját lelkét, emberekkel; akárkik is, szeretniük kell összekötözi kévékké, amelyek késõbb be-
hogy erõt kölcsönözzön a beszédnek. Min- õket, közösséget kell vállalniuk velük, gyûjthetõk. Így a munkásnak, akit Isten ki-
denekelõtt szívvel-lélekkel kell prédikál- örülniük kell, hogy láthatják õket, a sze- küld a mezõre, gyûjtõmunkásnak kell len-
nia. Éreznie kell, amit prédikál. Ezt soha ne mükbe kell nézniük, és ezt mondaniuk: nie; össze kell gyûjtenie Isten népét, meg 
vegye félvállról; mielõtt elkezdené, úgy „Testvér”. Minden embert szeretek; lehet, kell vigasztalnia a gyászolókat, és fel kell 
kell éreznie, hogy képes lenne meghalni a hogy rossz ember, de ennek ellenére sze- szednie a földrõl azokat, akiket „levágott” a 
szószéken. Lelki-szellemi munkát kell be- retem, és égek a vágytól, hogy Krisztushoz bûntudatra ébresztés éles sarlója. Össze 
lefektetnie, egész valójával készen kell áll- vigyem. Krisztus aratómunkásainak be kell kell kötöznie a szenteket, a legszentebb 
nia az erõfeszítésre, latba kell vetnie min- menniük a búza közé. hitre tanítva õket.
den képességét, amivel Isten felruházta. Most lássuk, mit kell magával hoznia a Ne feledjétek azt sem, hogy a munkás 
Ilyen emberekre van szükségünk. Silány munkásnak. Egy sarlót mindenképpen. A dolga nem fejezõdik be az aratással; nehéz 
munkát végez, aki monoton hangon elmo- búzával való érintkezésének élesnek és munkája addig tart, amíg a gabonát be nem 
tyogja a prédikációt, mintha horkolna a hí- metszõnek kell lennie. Egyenesen keresz- takarítják, amíg kazalba vagy csûrbe nem 
võk elõtt, akik félig ébren vannak, félig al- tülvágja a búzát, és a földre dobja. Az az em- rakják. A keresztyén ember, ha Isten való-
szanak. Kíváncsi vagyok, hogy végül majd ber, akit Isten felfogad aratómunkásának, ban felkente a munkájára, soha nem hagy-
mit hoznak fel mentségükre azok az embe- nem jöhet szelíd és tapintatos szavakkal, ja abba a lelkek ápolását, amíg a mennybe 
rek, akik rendszert csinálnak ebbõl. Akik nem hirdetheti az emberi méltóságra vo- nem jutnak. Az õ dolga, hogy elõl mene-
kihirdetnek egy száraz hitvallást, átszalad- natkozó tantételeket, a magunk erejébõl teljen a pajzsával, hogy kardjával megvív-
nak bizonyos tantételeken, logikusan ki- való boldogulás nagyszerûségét, az önma- jon a sárkányokkal és az óriásokkal, és 
fejtve azokat, de soha nem foglalkoznak az gunk megjavítására irányuló õszinte törek- védje a kicsinyeket. Az õ feladata, hogy vi-
emberek lelkiismeretével, soha nem kor- vést és más hasonló dolgokat. Isten ítél- gyázzon rájuk, mint 
holják meg õket bûneikért, soha nem be- heti az ilyen mézes-mázas beszédet, mert pásztor a bárányok-
szélnek nekik a veszélyekrõl, amelyekkel ez korunk átka. A becsületes prédikátor a ra, vagy dajka a gye-
szembe kell nézniük, soha nem hívják meg bûnt bûnnek nevezi, az ásót pedig ásónak, rekekre, mert vé-
õket az Üdvözítõhöz, könnyezve és ese- és ezt mondja az embereknek: „Tönkre- gül szeretné be-
dezve! Miféle erõtlen munka ez? Mi lesz az teszitek magatokat; ameddig elutasítjátok mutatni õket 
ilyen prédikátorokkal? Isten irgalmazzon Krisztust, a pokol határán éltek, és hama- Mesterének, 
nekik! Munkásokat akarunk, nem lebzse- rosan örökre elkárhoztok. Nem szépítem a ezt mond-
lõket! Lánglelkû emberekre van szüksé- dolgokat: a Jézusban való hit által ke- va: „Itt va-
günk, és könyörgöm, kérjétek Istent, hogy rüljétek el Isten eljövendõ haragját, kü- gyok én, és 
küldje el õket. A termést nem arathatják le lönben örökre számûzettek a jelenlétébõl, itt vannak a 
olyan emberek, akik nem hajlandók dol- és megfosztattok minden reménységtõl és gyermekek, 
gozni; le kell vetniük a kabátjukat, és ing- örömtõl.” A prédikátor beszéde legyen ak ike t  r ám 
ujjban kell nekigyürkõzniük. Félre kell ten- metszõ. Nem reszelheti le a kaszája élét, bíztál.”

C. H. Spurgeon

folytatás az 5. oldalon

Milyen munkásokra van szüksége az Úrnak?
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keresztyénekkel áttanulmányozott elõadássorozat anyaga. Áttekinthetõ beosztása és könnyen ért-
hetõ stílusa megkönnyíti az olvasó tájékozódását.

hívõknek, akik „az Úr Jézus Krisz- szerint.” Kultúra, szórakozás, filozófiák:  3. Alázat és 
tus nevében gyûlnek össze”, az Õ mindez szöges ellentétben áll mindazzal az engedelmességAnevének fennhatósága alatt kellene igazsággal, ami „megvalósult Jézusban.” A 

Pál kiemeli: „értsétek meg, hogy mi az Úr élniük. Óvakodjunk attól, hogy felsõbb- világi értékek és elképzelések finoman belo-
akarata” (Ef 5,18). Aztán három olyan te-rendû magatartást tanúsítsunk azokkal a póznak a mi gondolkodásmódunkba, ezál-
rületet sorol fel, amelyekben az akaratok hívõkkel szemben, akik talán keveset tud- tal pedig a cselekedeteinkbe is. Az Úr szán-
összeütközhetnek – két otthoni területet és nak a gyülekezeti igazságokról, azonban déka szerint a hívõ maradjon ebben a világ-
egy munkahelyit. Más apostoli levelekben gyakorlati életük érettségrõl tanúskodik. ban, ami konkrétan azt jelenti, hogy éljen és 
is olvashatunk olyan területekrõl , amelyek-Az újszövetségi hívõknek az Újszövet- dolgozzon ebben a környezetben, és ne kü-
ben az alázat kötelezõ. Az ilyen helyzetek-ségben leírt életük volt. A gyülekezetre vo- lönüljön el. De ne tegye magáévá a világ 
ben a hívõ mindig az Urat látja! natkozó igazságok mindennapi életük szer- gondolkodásmódját (Jn 17,15). 

Némelyek olyan helyen élnek és dolgoz-kezetének részei voltak. Hogyan tudjuk megóvni elménket a 
nak, amelyek fennhatósága Isten által a-Vegyünk például néhányat ezekbõl a világi gondolkodásmód szüntelen hatásai-
dott. Õk arra hívattak el, hogy sáfárságukat gyakorlati dolgokból. Az Efézusi levél meg- tól? Az Igeolvasás és az afelett való elmél-
az Úr legfelsõbb hatalmának fényében gya-felelõ hely arra, hogy ezekbõl szemezges- kedés az egyetlen mód. Ahogy Pál írja: „A 
korolják, és ne éljenek vissza vele. Férjek, sünk. Ez a gyülekezetre vonatkozó igazsá- Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon 
apák, munkaadók, vének ezt figyeljétek! A gokról írt apostoli levelek egyike, amely úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcses-
férjet a szeretet (Ef 5,25), az apát Isten Igé-egyaránt kapcsolja össze a gyülekezet ma- séggel” (Kol 3,16). Az Igével való napi táp-
je (Ef 5,4), a munkaadót a mennyei törvény gasztos igazságát és Isten örök célját a lálkozás egyenesben tartja a gondolkodá-
vezérelje (Ef 5,9)! A többiek pedig, akik az mindennapi gyakorlati élet dolgaival. sunkat. 
õ gondoskodásuk alatt állnak, arra hívattak 

1. A világtól való 2. Egymáshoz való el, hogy engedelmeskedjenek Isten akaratá-
különbözés kedvesség nak. És mi engedelmeskedünk, hiszen az 

Úr van mindezek mögött. Természetesen, 
Õk nem csak azért különböztek, mert Isten nem rideg férfiakat és nõket te- óvatosnak kell lennünk abban, ahogyan ér-

mindenáron különbözni akartak. A hívõk remtett. A világi emberek kemények, hiszen telmezzük az Írásokat. 
az életüket az Úrban megtalált igazságra soha nem ismerték a valódi kedvességet. Az Vannak helyzetek, amikor a megbízott 
alapozták. Pál így írja: „Mondom tehát…, õ megbocsátásra való késztetésük hamisan hatalom határozott bûnt követel, ami Isten 
hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogá- cseng, hiszen nem ismerik a megbocsátás akaratának ellentmond. Ezekben az ese-
nyok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. alapját. Viszont akik megtapasztalták a jó- tekben több bölcsességre van szükség, és 
Az õ elméjükre sötétség borul, és elidegened- ságosság ízét, azok nem tudják megtartani Isten népének ilyenkor az Úrnak kell enge-
tek az Istennek tetszõ élettõl, mert megma- magukban. Vizsgáljuk meg a következõket: delmeskedni, nem az embereknek. Viszont 
radtak tévelygésükben és megkeményedett a „...legyetek egymáshoz jóságosak, irgalma- ez nem ment fel minket az alól, hogy olyan 
szívük” (Ef 4,17-18). „Ti azonban nem így sak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan dolgokban engedelmeskedjünk, amelyek 
tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallot- Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” nem tetszenek.
tatok róla, és kaptatok felõle tanítást, aho- (Ef 4,32). Isten jóságos. Az Ef 2,7-bõl meg- Az újszövetségi hívõk tele voltak öröm-
gyan az megvalósult Jézusban” (Ef 4,20-21). tudhatjuk, hogy „az eljövendõ korszakokban mel, érdeklõdéssel és elkötelezettséggel az 

Vegyük észre az utalást a „gondolko- fogja Isten megmutatni kegyelmének mérhe- Úr munkája iránt. Az imádság emberei vol-
dásmód”, „tanítás” és „megértés” szavak- tetlen gazdagságát.” Olyan hatalmas az! A tak, az örökkévalóságnak és nem a mának 
ra. A gondolkodásmód szab irányt a járá- jóság, hûség, megbocsátás nem a gyenge éltek, és a megpróbáltatások közepette is 
sunknak. Ha gondolatban csatát veszítünk, jellemet minõsítik. Ezek Istenre jellemzõek. hûségesek maradtak. Az újszövetségi gyü-
akkor mindenhol veszíteni fogunk. A világ- A szeretettel teli nagylelkûség egymás felé lekezeteknek újszövetségi hívõkre van szük-
ban való járás közben elménk folyamatos Isten evangélizációs módszerének része a sége. Legyünk mi is ilyenek!
támadásnak van kitéve azáltal, „ahogyan a János 13,35 alapján. 
pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk 

Brian Gunning

UPLOOK

Milyen embereket kíván a Mester hasz- niük méltóságukat, és elszántan neki kell attól való félelmében, hogy megsért vala-
nálni? Mindenképpen munkásoknak kell látniuk Krisztus munkájának, mint az igazi kit. Az evangéliumnak az a célja, hogy 
lenniük. aratómunkásoknak. Meg kell izzadniuk a megsebezze a lelkiismeretet, és egyenesen 

Annak az embernek, aki nem dolgozik munkában, mert a szántóföldön semmit a szívbe hatoljon, azzal a szándékkal, hogy 
keményen a hivatásában, szomorú dolog sem lehet csinálni az arc izzadsága nélkül, elválassza a lelket a bûntõl és az önzéstõl, 
lesz számot adnia a tétlenségérõl az ítélet és a szószéken sem a lélek izzadsága nél- ahogy a búzát is elválasztják az ocsútól. Az 
napján. Aki könnyû életet szeretne, soha kül. a célunk, hogy a bûnöst erõteljesen felráz-
ne gondoljon arra, hogy elfoglalhatja a szó- De milyen munkásokra van szükség? zuk, mert a test minden nyájasságát el kell 
széket, mert nincs ott helye. Ha mégis oda- Olyan embereknek kell lenniük, akik haj- pusztítani, minden kiválóságát meg kell 
kerülne, azt tanácsolom neki, hogy minél landók bemenni a búza közé. Nem lehet semmisíteni, és az ember legyen olyan, 
hamarabb jöjjön le; és ha nem hajlandó ön- úgy búzát aratni, hogy tíz méterre állunk mint egy halott, amíg nem üdvözül. Azok a 
ként lejönni, akkor emlékeztetlek benne- tõle, és a kezünkkel hadonászunk. Közel prédikátorok, akik nem szándékoznak 
teket Jéhú szavaira, amelyeket Jezábellel kell menni az álló búzaszálakhoz; minden mélyre vágni, nem érnek annyit, amennyit 
kapcsolatban mondott: „Dobjátok le!” Úgy aratómunkás tudja ezt. Nem lehet az em- megesznek. Isten sohasem küldött olyan 
gondolom, hogy ez megfelelõ tanács egy berek szívére hatni és elvinni õket Krisz- embert, aki nem háborgatta az emberek lel-
lusta ember számára. Egy semmittevõnek tushoz úgy, hogy felsõbbrendû lényeknek kiismeretét. Ez az ember olyan lenne, mint 
semmi keresnivalója a szószéken, mert a képzeljük magunkat, akik leereszkednek a a szamár, amely letapossa a búzát, de sem-
Sátán eszköze lesz abban, hogy tönkrete- szegény emberekhez, amikor kezet ráznak miképpen sem olyan, mint az aratómun-
gye az emberek lelkét. Az evangélium szol- velük. A finomkodó prédikálás olyan ne- kás. Égõ szívû prédikátorokat akarunk; 
gálata szellemi munkát kíván; a prédiká- vetséges, mintha egy hölgy elefántcsont- imádkozzatok Istenhez, hogy küldje el 
tornak bele kell vinnie a gondolatait a taní- nyelû zsebkésével aratnánk, selyemkesz- õket.
tásba, olvasnia és tanulnia kell, hogy jó ál- tyûvel a kezünkön; és én nem hiszem, Amikor a munkás levágja a búzát, az a 
lapotban tartsa az elméjét. Nem szabad fá- hogy Isten erre az áldását adná. Menjünk munkának csak a kezdete; sokkal többre 
rasztania az embereket azzal, hogy elcsé- be a búza közé, mint komoly férfiak! Isten van szükség. Amint vágja a búzát, az a kar-
pelt és haszontalan módon beszél nekik az szolgáinak érezniük kell, hogy egyek az jára hullik, és õ sorokba fekteti, de azután 
igazságról, és nem adja bele a saját lelkét, emberekkel; akárkik is, szeretniük kell összekötözi kévékké, amelyek késõbb be-
hogy erõt kölcsönözzön a beszédnek. Min- õket, közösséget kell vállalniuk velük, gyûjthetõk. Így a munkásnak, akit Isten ki-
denekelõtt szívvel-lélekkel kell prédikál- örülniük kell, hogy láthatják õket, a sze- küld a mezõre, gyûjtõmunkásnak kell len-
nia. Éreznie kell, amit prédikál. Ezt soha ne mükbe kell nézniük, és ezt mondaniuk: nie; össze kell gyûjtenie Isten népét, meg 
vegye félvállról; mielõtt elkezdené, úgy „Testvér”. Minden embert szeretek; lehet, kell vigasztalnia a gyászolókat, és fel kell 
kell éreznie, hogy képes lenne meghalni a hogy rossz ember, de ennek ellenére sze- szednie a földrõl azokat, akiket „levágott” a 
szószéken. Lelki-szellemi munkát kell be- retem, és égek a vágytól, hogy Krisztushoz bûntudatra ébresztés éles sarlója. Össze 
lefektetnie, egész valójával készen kell áll- vigyem. Krisztus aratómunkásainak be kell kell kötöznie a szenteket, a legszentebb 
nia az erõfeszítésre, latba kell vetnie min- menniük a búza közé. hitre tanítva õket.
den képességét, amivel Isten felruházta. Most lássuk, mit kell magával hoznia a Ne feledjétek azt sem, hogy a munkás 
Ilyen emberekre van szükségünk. Silány munkásnak. Egy sarlót mindenképpen. A dolga nem fejezõdik be az aratással; nehéz 
munkát végez, aki monoton hangon elmo- búzával való érintkezésének élesnek és munkája addig tart, amíg a gabonát be nem 
tyogja a prédikációt, mintha horkolna a hí- metszõnek kell lennie. Egyenesen keresz- takarítják, amíg kazalba vagy csûrbe nem 
võk elõtt, akik félig ébren vannak, félig al- tülvágja a búzát, és a földre dobja. Az az em- rakják. A keresztyén ember, ha Isten való-
szanak. Kíváncsi vagyok, hogy végül majd ber, akit Isten felfogad aratómunkásának, ban felkente a munkájára, soha nem hagy-
mit hoznak fel mentségükre azok az embe- nem jöhet szelíd és tapintatos szavakkal, ja abba a lelkek ápolását, amíg a mennybe 
rek, akik rendszert csinálnak ebbõl. Akik nem hirdetheti az emberi méltóságra vo- nem jutnak. Az õ dolga, hogy elõl mene-
kihirdetnek egy száraz hitvallást, átszalad- natkozó tantételeket, a magunk erejébõl teljen a pajzsával, hogy kardjával megvív-
nak bizonyos tantételeken, logikusan ki- való boldogulás nagyszerûségét, az önma- jon a sárkányokkal és az óriásokkal, és 
fejtve azokat, de soha nem foglalkoznak az gunk megjavítására irányuló õszinte törek- védje a kicsinyeket. Az õ feladata, hogy vi-
emberek lelkiismeretével, soha nem kor- vést és más hasonló dolgokat. Isten ítél- gyázzon rájuk, mint 
holják meg õket bûneikért, soha nem be- heti az ilyen mézes-mázas beszédet, mert pásztor a bárányok-
szélnek nekik a veszélyekrõl, amelyekkel ez korunk átka. A becsületes prédikátor a ra, vagy dajka a gye-
szembe kell nézniük, soha nem hívják meg bûnt bûnnek nevezi, az ásót pedig ásónak, rekekre, mert vé-
õket az Üdvözítõhöz, könnyezve és ese- és ezt mondja az embereknek: „Tönkre- gül szeretné be-
dezve! Miféle erõtlen munka ez? Mi lesz az teszitek magatokat; ameddig elutasítjátok mutatni õket 
ilyen prédikátorokkal? Isten irgalmazzon Krisztust, a pokol határán éltek, és hama- Mesterének, 
nekik! Munkásokat akarunk, nem lebzse- rosan örökre elkárhoztok. Nem szépítem a ezt mond-
lõket! Lánglelkû emberekre van szüksé- dolgokat: a Jézusban való hit által ke- va: „Itt va-
günk, és könyörgöm, kérjétek Istent, hogy rüljétek el Isten eljövendõ haragját, kü- gyok én, és 
küldje el õket. A termést nem arathatják le lönben örökre számûzettek a jelenlétébõl, itt vannak a 
olyan emberek, akik nem hajlandók dol- és megfosztattok minden reménységtõl és gyermekek, 
gozni; le kell vetniük a kabátjukat, és ing- örömtõl.” A prédikátor beszéde legyen ak ike t  r ám 
ujjban kell nekigyürkõzniük. Félre kell ten- metszõ. Nem reszelheti le a kaszája élét, bíztál.”

C. H. Spurgeon

folytatás az 5. oldalon

Milyen munkásokra van szüksége az Úrnak?
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Názáre  i Mária
legismertebb Mária nem más, mint Mária Názá- Miután megkapja az üzenetet és elfogadja ezt a kihí-
retbõl, az Úr Jézus Krisztus anyja. Az õ története vást, elindul, hogy meglátogassa Erzsébetet Júdea dom-Aegyike a leginkább figyelemre méltóknak, és leg- bos vidékén, valószínûleg Hebron szomszédságában. 

kiemelkedõbbeknek a Szentírásban feljegyzettek közül, Együtt áldják az Urat jóságáért, emlékeznek a népüknek 
és körülbelül 34 évet ölel fel az Úr fogantatásától dicsõsé- és különösen az Ábrahámnak tett ígéreteire. Három hó-
ges mennybe meneteléig. Mária története Názáretbõl napot töltött Erzsébettel, aki bátorította õt, mielõtt 
Hebronba, Betlehembe, Egyiptomba és Jeruzsálembe visszatért Názáretbe, hogy szembenézzen a szégyennel 
visz minket, és különbözõ érzelmeket vált ki belõlünk: az és a fájdalmas elutasítással a családja, a barátai és való-
örömtõl és a bánattól kezdve a félelmen és a biztonság- színûleg maga József részérõl is. Bátor elhatározással a 
érzeten keresztül a hitig és a hitetlenségig. szívében élte meg az elkövetkezõ 6 hónapot ebben a vá-

Hûséges gyermekkort ölel fel, természetfeletti fogan- rosban, amely idõ alatt megtapasztalhatta, mennyire sze-
tatást, egy csodálatos házasságot, gyászt, súrlódásokat a reti József, és hogy milyen további kihívásoknak néznek 
családban, a legnyilvánosabb elutasítás érzésének meg- elébe együtt.
tapasztalását az elsõszülött fiával kapcsolatban és végül a Ebben a cikkben a tanulságok között lesznek a követ-
halálát a Golgotán. Szintén tartalmazza Mária tanúskodá- kezõ fontos témák: Isten szerinti neveltetés, Isten Igéje 
sát a feltámadásnál és szerény szerepét a hívõk egyike- és népe iránti érdeklõdés, a házastárs megválasztása, a 
ként felsorolva. döntés amellett, hogy Isten szerint cselekszünk, bármibe 

Természetesen sok tapasztalata egyedülálló, mégis is kerül. Abban a korban mindez megállta a helyét épp-
vannak olyanok is, amelyek az élet mindennapi nehéz- úgy, mint ma. 
ségeit tükrözik, nem csupán a bibliai idõkre vonatkozóan, 
hanem a posztmodern korra nézve is. 

Mária, az anya
Mária, a szûz Kirajzolódik tehát elõttünk Jézus testet öltésének tör-

ténete, és Mária szerepe mindebben. Városának és népé-
Semmit nem tudunk Mária születésérõl és gyermek- nek összes nõje közül õt választotta Isten, tehát világos 

koráról, de valószínû, hogy mindkettõ Názárethez kötõ- számunkra, hogy õ a legmegfelelõbb és az egyetlen sze-
dik. Mindemellett nyilvánvaló, hogy olyan istenfélõ szü- mély, aki mindezt átláthatta. József elfogadta õt, és hûsé-
lõk gyermeke, akik tanították õt nemzete történelmére és gesen támogatta azon a 6 hónapon keresztül. A foganta-
annak Istennel való kapcsolatára. Voltak olyan családtag- tás természetfeletti volt – beárnyékolta a Szent Szellem 
jai, akik a papsághoz tartoztak, szerette Isten népét, és –, de maga a szülés teljesen természetes úton zajlott. Az 
elmélkedett az Igéjén. Isten kiválasztotta arra, hogy Jó- akkori politikai hatalmak népszámlálást terveztek, hogy 
zsef felesége legyen, aki ugyanabból a városból való ács- erre alapozva vethessenek ki adókat az állami bevételek 
mester volt. A vele való kapcsolatában megõrizte magát növelésére. Ez vezette Máriát és Józsefet Názáretbõl Bet-
tisztának, hû volt ahhoz a viselkedési normához, amit lehembe közvetlenül a szülés elõtti napokban. Fáradsá-
tudta, hogy Isten elvár tõle. A Lukács 1,26 mutatja be õt gos és kényelmetlen volt a hosszú utazás, hogy a Messiás 
nekünk, és egy olyan szûzként írja le, aki József jegyese születését megprófétáló írások beteljesedjenek. Ahogy 
volt és Názáretben élt. Ezek között a szerény körülmé- sok más látogatóval együtt Betlehembe értek, nem talál-
nyek között Isten arra választotta ki, hogy az Úr Jézus tak szálláslehetõséget, ezért kitaszítottként húzták meg 
Krisztus anyja legyen. A helyzet rendkívüliségét a „Szûz magukat, Dávid városának elutasítottjaiként. 

Mária” és a „Gábriel arkan- Az éjszaka során megszületett a gyermek, megérke-
gyal” leírások szemléltetik zett a Messiás. Velünk volt az 
számunkra. Az emberi gyen- Isten, de a világ nem igazán 
geség és a mennyei hatalom volt tudatában ennek az 

ellentétben áll egymással. egyedülálló és jelentõs ese-
Mária bátorsággal és méltó- ménynek! Mária ezek között a 
sággal fogadja a mennyei körülmények között is bátor 
hírvivõt, és nem terheli volt, ahogy szakszerû ellá-
meg a feléje közvetített tás vagy baráti segítség 
hír, hanem szeretné, ha nélkül hozta világra a 
még világosabbá válna Gyermeket, és ellátta 

számára, hogy kellõ- szükségeit.
képpen felkészülhes- Jézusnak nevezte, 

sen arra a feladatra, ahogyan arra koráb-
amit Isten kér tõle. ban Gábriel arkan-

gyaltól utasítást kapott. Kedvezõtlen körülmények között tent életünk során, magunk mögött hagyva Õt ahogy ha-
kezdõdött anyasága és hatalmas vállalkozás vette kezde- ladunk elõre. Amikor mellõzzük Isten dicsõítését, fennáll 
tét. A Biblia sok különbözõ olyan anyát mutat be nekünk, az a veszély, hogy elfelejtjük biztosítani magunkat afelõl, 
akiknek jelentõs volt a fiaik nevelésében való közremû- hogy Õ velünk van, ahogy szembe nézünk a világgal. Ha 
ködése, de ez más volt… aki Isten Fia volt; minden szem- valóban elválunk Tõle és nem tölt be többé olyan fontos 
pontból tökéletes. A nyolcadik napon körülmetélték a szerepet az életünkben, mint korábban, akkor is visszata-
törvény szerint, és negyvennapos korában, életében elõ- lálhatunk hozzá, és örömmel csatlakozik hozzánk utun-
ször Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák Istennek a kon.
templomban. Ahogy Mária fogadta az egyszerû pász-
torokat és késõbb a nemes napkeleti bölcseket, ugyan-
azzal az alázattal fogadja Simeont és Annát a templom Mária, az özvegyközelében, és figyelemmel hallgatja, hogy mások is osz-
toztak vele a fiába vetett reményében. Mégis, Simeon új 
dolgokat prófétált Jézussal kapcsolatban, Mária számára Kétségtelen, hogy valamikor a pászka ünnepi jeru-
pedig nagy szomorúságot a jövõre nézve. Meg kellett zsálemi látogatásuk és az Úr Jézus nyilvánosság elõtti 
birkóznia egy váratlan egyiptomi utazással az éjszaka kö- szolgálata között József meghalt. Ezt a következtetést ab-
zepén, hogy megóvják a kisdedet, és mindezt Istent szol- ból vonhatjuk le, hogy nem volt jelen a kánai menyegzõn, 
gáló kötelességeként fogta fel. Isteni vezetésre várt, és ahol Mária egyedül jelent meg, és abból, hogy semmi 
ezzel együtt hajlandó volt Egyiptomban maradni, amíg mást nem olvasunk róla a továbbiakban. Ezen kívül, az Úr 
Istentõl nem kapott más utasítást. Késõbb visszatért Ná- a kereszten János gondjaira bízta édesanyját. Bizonyára 
záretbe, ahol Jézus felnevelkedett. Itt a család gyarapo- súlyos csapás volt Máriának József elvesztése, ami való-
dott, megszületett Jakab, Simon, Júdás és kettõ vagy színûleg még viszonylag fiatal éveiben történt. Hét gyer-
több lány, az Úr Jézus öccsei és húgai. meket kellett felnevelnie, és amíg az idõsebbek folytatták 

Mária nagyon elfoglalt anya volt. Betöltötte a szülõ, a az ács vállalkozást, õ fáradhatatlanul, nagy erõfeszítések-
tanító és irányító szerepét, és mindez nem vonta el Isten kel látta el a háztartás körüli tennivalókat. De férjétõl 
dicsõítésétõl a zsinagógában és a jeruzsálemi templom megfosztva még mindig ott volt neki az Úr jelenléte, és 
gyakori látogatásától, ahová kétségtelenül a gyerekeket maga Isten támogatta õt. A házastárs vagy egy közeli csa-
is magával vitte. ládtag elvesztése nagy lelki sérüléssel járó esemény, ami 

Az egyik pászka ünnepi látogatásuk alkalmával Mária gyászoló és meggyengített családot hagyhat maga után. 
és József elvesztették az Úr Jézust, és csak hosszú, aggo- Mégis sok tennivaló van ilyenkor is, és úgy tûnik, hogy 
dalommal teli keresés után találták meg a templomban, a Mária idejében eleget tett minden tõle elvárhatónak, sa-
szellemi vezetõkkel, amint kérdéseket tett fel, és vála- ját fájdalma ellenére.
szolt meg nekik. Mária keményen szólt hozzá: „Gyerme- Ha megnézzük, hogy mit tanulhatunk ebbõl a részbõl, 
kem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bá- megjegyezhetjük, hogy ma is sok özvegy gyászolja el-
nattal kerestünk téged.” (Luk 2,48) Jézus pedig a követ- hunyt férjét. Némelyeknek egyedül kell felnevelniük a 
kezõ meglepõ választ adta: „Nem tudtátok, hogy az én gyermekeiket, a tõlük telhetõ legjobban, mások pedig le-
Atyám dolgaival kell törõdnöm?” Bizonyára rosszul esett het, hogy egyedül maradnak a világban. Isten mindig kü-
Máriának, hogy Jézus, aki tizenkét évesen már a „törvény lönös gonddal és szeretettel tekintett az özvegyekre és az 
gyermeke”, eltávolodni látszik tõlük, és az Atyjához való árvákra. Lehet, hogy ma még rosszabb a helyzet, sõt, 
ragaszkodását helyezi elõtérbe.  Mégis azt olvassuk, hogy vannak olyan keresztyén nõk, akik nem azért maradnak 
figyelemreméltó tisztelettel visszatért velük Názáretbe, férj nélkül, mert az meghal, hanem mert bûnt követ el. Ez 
„és engedelmeskedett nekik”. az érzés számukra talán rosszabb lehet, mint a gyász. 

Az egyik lecke, amit ebbõl a részbõl megtanulhatunk, Ezek az asszonyok, akiknek egyedül kell felnevelniük 
az a tény, hogy ha Istent akarjuk szolgálni, az nem fel- gyermekeiket, megérdemlik imáinkat és támogatásun-
tétlenül eredményezi azt, hogy utunk simává és gördülé- kat, és csodálhatjuk õket kitartó hûségükért az Úr és a 
kennyé válik. Nehézzé válhatnak a körülményeink, és gyülekezet iránt mindazok ellenére, ami történt velük. 
barátságtalannak tûnhet a jövõ, de ha továbbra is Isten- Bár könnyebb lenne feladni, mégis erejüket megsokszo-
ben bízunk, akkor minden rendben lesz. Oda kell figyel- rozva szolgálnak, míg belül fáj összetört szívük. Isten áld-
nünk annak a lehetõségére, hogy szem elõl tévesztjük Is- ja meg õket!

(folytatás a 3. oldalról) Imádkozzunk az Úrhoz, mert csak az Úr küldheti el nekünk a megfelelõ embereket. Joga van azt küldeni, akit 
akar, hiszen ez az õ aratása, és egy gazda is azt fogadja fel, akit akar a saját földjén. Hiábavaló lenne bárki máshoz fordulni. Semmi 
értelme püspökökhöz fordulni, hogy munkásokat találjunk. Egyedül Isten tehet igehirdetõvé valakit, és õ nevelhet igazi munkásokat, 
ezért neki kell címeznünk a kérelmet. „Kérjétek tehát az aratás Urát.” A Miatyánk elsõ három kérése a következõt jelenti: „Urunk, küldj 
nekünk embereket, akik megtanítják a világot a neved megszentelésére, hogy a Szent Szellem ereje által segítségedre legyenek abban, 
hogy eljöjjön a te országod, és meglegyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Állandóan imádkoznunk kell az aratás 
nagy Istenéhez a komoly munkások utánpótlásáért.
Észrevettétek a Máté 9,38-ban használt kifejezést: „hogy küldjön munkásokat”? A görög nyelv sokkal erõteljesebb: hogy tolja õket 
elõre, vagy lökje ki õket. Ugyanezt a szót használja az ördögûzésre is. Egy ördög kiûzéséhez nagy erõ kell, és Istennek is nagy erõre van 
szüksége, hogy kihajtson egy hívõt a munkára. Mindig ezt mondom a fiatalembereknek, akik a tanácsomat kérik a prédikátori 
hivatással kapcsolatban: „Ne légy prédikátor, ha magad is tudsz segíteni”; mert ha valaki maga is tud segíteni, Isten soha sem hívja el, 
de ha nem tud segíteni, és prédikálnia kell vagy meg kell halnia, akkor õ Isten embere. Tolja õket elõre az Úr, lökje ki õket, hajtsa ki õket, 
és kényszerítse õket, hogy prédikálják az evangéliumot; mert isteni kényszer hatására prédikálnak. „Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat az aratásába.”

Roy Hill
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Ha Istent akarjuk szolgálni, az nem feltétlenül eredményezi azt, hogy utunk simává és gördülékennyé válik.

Részlet a Tanácsok azoknak, akik az Úr Jézusnak szeretnének szolgálni c. könyvbõl. (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió)



Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek44 55

t

2004 AUGUSZTUS2004 AUGUSZTUS

Názáre  i Mária
legismertebb Mária nem más, mint Mária Názá- Miután megkapja az üzenetet és elfogadja ezt a kihí-
retbõl, az Úr Jézus Krisztus anyja. Az õ története vást, elindul, hogy meglátogassa Erzsébetet Júdea dom-Aegyike a leginkább figyelemre méltóknak, és leg- bos vidékén, valószínûleg Hebron szomszédságában. 

kiemelkedõbbeknek a Szentírásban feljegyzettek közül, Együtt áldják az Urat jóságáért, emlékeznek a népüknek 
és körülbelül 34 évet ölel fel az Úr fogantatásától dicsõsé- és különösen az Ábrahámnak tett ígéreteire. Három hó-
ges mennybe meneteléig. Mária története Názáretbõl napot töltött Erzsébettel, aki bátorította õt, mielõtt 
Hebronba, Betlehembe, Egyiptomba és Jeruzsálembe visszatért Názáretbe, hogy szembenézzen a szégyennel 
visz minket, és különbözõ érzelmeket vált ki belõlünk: az és a fájdalmas elutasítással a családja, a barátai és való-
örömtõl és a bánattól kezdve a félelmen és a biztonság- színûleg maga József részérõl is. Bátor elhatározással a 
érzeten keresztül a hitig és a hitetlenségig. szívében élte meg az elkövetkezõ 6 hónapot ebben a vá-

Hûséges gyermekkort ölel fel, természetfeletti fogan- rosban, amely idõ alatt megtapasztalhatta, mennyire sze-
tatást, egy csodálatos házasságot, gyászt, súrlódásokat a reti József, és hogy milyen további kihívásoknak néznek 
családban, a legnyilvánosabb elutasítás érzésének meg- elébe együtt.
tapasztalását az elsõszülött fiával kapcsolatban és végül a Ebben a cikkben a tanulságok között lesznek a követ-
halálát a Golgotán. Szintén tartalmazza Mária tanúskodá- kezõ fontos témák: Isten szerinti neveltetés, Isten Igéje 
sát a feltámadásnál és szerény szerepét a hívõk egyike- és népe iránti érdeklõdés, a házastárs megválasztása, a 
ként felsorolva. döntés amellett, hogy Isten szerint cselekszünk, bármibe 

Természetesen sok tapasztalata egyedülálló, mégis is kerül. Abban a korban mindez megállta a helyét épp-
vannak olyanok is, amelyek az élet mindennapi nehéz- úgy, mint ma. 
ségeit tükrözik, nem csupán a bibliai idõkre vonatkozóan, 
hanem a posztmodern korra nézve is. 

Mária, az anya
Mária, a szûz Kirajzolódik tehát elõttünk Jézus testet öltésének tör-

ténete, és Mária szerepe mindebben. Városának és népé-
Semmit nem tudunk Mária születésérõl és gyermek- nek összes nõje közül õt választotta Isten, tehát világos 

koráról, de valószínû, hogy mindkettõ Názárethez kötõ- számunkra, hogy õ a legmegfelelõbb és az egyetlen sze-
dik. Mindemellett nyilvánvaló, hogy olyan istenfélõ szü- mély, aki mindezt átláthatta. József elfogadta õt, és hûsé-
lõk gyermeke, akik tanították õt nemzete történelmére és gesen támogatta azon a 6 hónapon keresztül. A foganta-
annak Istennel való kapcsolatára. Voltak olyan családtag- tás természetfeletti volt – beárnyékolta a Szent Szellem 
jai, akik a papsághoz tartoztak, szerette Isten népét, és –, de maga a szülés teljesen természetes úton zajlott. Az 
elmélkedett az Igéjén. Isten kiválasztotta arra, hogy Jó- akkori politikai hatalmak népszámlálást terveztek, hogy 
zsef felesége legyen, aki ugyanabból a városból való ács- erre alapozva vethessenek ki adókat az állami bevételek 
mester volt. A vele való kapcsolatában megõrizte magát növelésére. Ez vezette Máriát és Józsefet Názáretbõl Bet-
tisztának, hû volt ahhoz a viselkedési normához, amit lehembe közvetlenül a szülés elõtti napokban. Fáradsá-
tudta, hogy Isten elvár tõle. A Lukács 1,26 mutatja be õt gos és kényelmetlen volt a hosszú utazás, hogy a Messiás 
nekünk, és egy olyan szûzként írja le, aki József jegyese születését megprófétáló írások beteljesedjenek. Ahogy 
volt és Názáretben élt. Ezek között a szerény körülmé- sok más látogatóval együtt Betlehembe értek, nem talál-
nyek között Isten arra választotta ki, hogy az Úr Jézus tak szálláslehetõséget, ezért kitaszítottként húzták meg 
Krisztus anyja legyen. A helyzet rendkívüliségét a „Szûz magukat, Dávid városának elutasítottjaiként. 

Mária” és a „Gábriel arkan- Az éjszaka során megszületett a gyermek, megérke-
gyal” leírások szemléltetik zett a Messiás. Velünk volt az 
számunkra. Az emberi gyen- Isten, de a világ nem igazán 
geség és a mennyei hatalom volt tudatában ennek az 

ellentétben áll egymással. egyedülálló és jelentõs ese-
Mária bátorsággal és méltó- ménynek! Mária ezek között a 
sággal fogadja a mennyei körülmények között is bátor 
hírvivõt, és nem terheli volt, ahogy szakszerû ellá-
meg a feléje közvetített tás vagy baráti segítség 
hír, hanem szeretné, ha nélkül hozta világra a 
még világosabbá válna Gyermeket, és ellátta 

számára, hogy kellõ- szükségeit.
képpen felkészülhes- Jézusnak nevezte, 

sen arra a feladatra, ahogyan arra koráb-
amit Isten kér tõle. ban Gábriel arkan-

gyaltól utasítást kapott. Kedvezõtlen körülmények között tent életünk során, magunk mögött hagyva Õt ahogy ha-
kezdõdött anyasága és hatalmas vállalkozás vette kezde- ladunk elõre. Amikor mellõzzük Isten dicsõítését, fennáll 
tét. A Biblia sok különbözõ olyan anyát mutat be nekünk, az a veszély, hogy elfelejtjük biztosítani magunkat afelõl, 
akiknek jelentõs volt a fiaik nevelésében való közremû- hogy Õ velünk van, ahogy szembe nézünk a világgal. Ha 
ködése, de ez más volt… aki Isten Fia volt; minden szem- valóban elválunk Tõle és nem tölt be többé olyan fontos 
pontból tökéletes. A nyolcadik napon körülmetélték a szerepet az életünkben, mint korábban, akkor is visszata-
törvény szerint, és negyvennapos korában, életében elõ- lálhatunk hozzá, és örömmel csatlakozik hozzánk utun-
ször Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák Istennek a kon.
templomban. Ahogy Mária fogadta az egyszerû pász-
torokat és késõbb a nemes napkeleti bölcseket, ugyan-
azzal az alázattal fogadja Simeont és Annát a templom Mária, az özvegyközelében, és figyelemmel hallgatja, hogy mások is osz-
toztak vele a fiába vetett reményében. Mégis, Simeon új 
dolgokat prófétált Jézussal kapcsolatban, Mária számára Kétségtelen, hogy valamikor a pászka ünnepi jeru-
pedig nagy szomorúságot a jövõre nézve. Meg kellett zsálemi látogatásuk és az Úr Jézus nyilvánosság elõtti 
birkóznia egy váratlan egyiptomi utazással az éjszaka kö- szolgálata között József meghalt. Ezt a következtetést ab-
zepén, hogy megóvják a kisdedet, és mindezt Istent szol- ból vonhatjuk le, hogy nem volt jelen a kánai menyegzõn, 
gáló kötelességeként fogta fel. Isteni vezetésre várt, és ahol Mária egyedül jelent meg, és abból, hogy semmi 
ezzel együtt hajlandó volt Egyiptomban maradni, amíg mást nem olvasunk róla a továbbiakban. Ezen kívül, az Úr 
Istentõl nem kapott más utasítást. Késõbb visszatért Ná- a kereszten János gondjaira bízta édesanyját. Bizonyára 
záretbe, ahol Jézus felnevelkedett. Itt a család gyarapo- súlyos csapás volt Máriának József elvesztése, ami való-
dott, megszületett Jakab, Simon, Júdás és kettõ vagy színûleg még viszonylag fiatal éveiben történt. Hét gyer-
több lány, az Úr Jézus öccsei és húgai. meket kellett felnevelnie, és amíg az idõsebbek folytatták 

Mária nagyon elfoglalt anya volt. Betöltötte a szülõ, a az ács vállalkozást, õ fáradhatatlanul, nagy erõfeszítések-
tanító és irányító szerepét, és mindez nem vonta el Isten kel látta el a háztartás körüli tennivalókat. De férjétõl 
dicsõítésétõl a zsinagógában és a jeruzsálemi templom megfosztva még mindig ott volt neki az Úr jelenléte, és 
gyakori látogatásától, ahová kétségtelenül a gyerekeket maga Isten támogatta õt. A házastárs vagy egy közeli csa-
is magával vitte. ládtag elvesztése nagy lelki sérüléssel járó esemény, ami 

Az egyik pászka ünnepi látogatásuk alkalmával Mária gyászoló és meggyengített családot hagyhat maga után. 
és József elvesztették az Úr Jézust, és csak hosszú, aggo- Mégis sok tennivaló van ilyenkor is, és úgy tûnik, hogy 
dalommal teli keresés után találták meg a templomban, a Mária idejében eleget tett minden tõle elvárhatónak, sa-
szellemi vezetõkkel, amint kérdéseket tett fel, és vála- ját fájdalma ellenére.
szolt meg nekik. Mária keményen szólt hozzá: „Gyerme- Ha megnézzük, hogy mit tanulhatunk ebbõl a részbõl, 
kem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bá- megjegyezhetjük, hogy ma is sok özvegy gyászolja el-
nattal kerestünk téged.” (Luk 2,48) Jézus pedig a követ- hunyt férjét. Némelyeknek egyedül kell felnevelniük a 
kezõ meglepõ választ adta: „Nem tudtátok, hogy az én gyermekeiket, a tõlük telhetõ legjobban, mások pedig le-
Atyám dolgaival kell törõdnöm?” Bizonyára rosszul esett het, hogy egyedül maradnak a világban. Isten mindig kü-
Máriának, hogy Jézus, aki tizenkét évesen már a „törvény lönös gonddal és szeretettel tekintett az özvegyekre és az 
gyermeke”, eltávolodni látszik tõlük, és az Atyjához való árvákra. Lehet, hogy ma még rosszabb a helyzet, sõt, 
ragaszkodását helyezi elõtérbe.  Mégis azt olvassuk, hogy vannak olyan keresztyén nõk, akik nem azért maradnak 
figyelemreméltó tisztelettel visszatért velük Názáretbe, férj nélkül, mert az meghal, hanem mert bûnt követ el. Ez 
„és engedelmeskedett nekik”. az érzés számukra talán rosszabb lehet, mint a gyász. 

Az egyik lecke, amit ebbõl a részbõl megtanulhatunk, Ezek az asszonyok, akiknek egyedül kell felnevelniük 
az a tény, hogy ha Istent akarjuk szolgálni, az nem fel- gyermekeiket, megérdemlik imáinkat és támogatásun-
tétlenül eredményezi azt, hogy utunk simává és gördülé- kat, és csodálhatjuk õket kitartó hûségükért az Úr és a 
kennyé válik. Nehézzé válhatnak a körülményeink, és gyülekezet iránt mindazok ellenére, ami történt velük. 
barátságtalannak tûnhet a jövõ, de ha továbbra is Isten- Bár könnyebb lenne feladni, mégis erejüket megsokszo-
ben bízunk, akkor minden rendben lesz. Oda kell figyel- rozva szolgálnak, míg belül fáj összetört szívük. Isten áld-
nünk annak a lehetõségére, hogy szem elõl tévesztjük Is- ja meg õket!

(folytatás a 3. oldalról) Imádkozzunk az Úrhoz, mert csak az Úr küldheti el nekünk a megfelelõ embereket. Joga van azt küldeni, akit 
akar, hiszen ez az õ aratása, és egy gazda is azt fogadja fel, akit akar a saját földjén. Hiábavaló lenne bárki máshoz fordulni. Semmi 
értelme püspökökhöz fordulni, hogy munkásokat találjunk. Egyedül Isten tehet igehirdetõvé valakit, és õ nevelhet igazi munkásokat, 
ezért neki kell címeznünk a kérelmet. „Kérjétek tehát az aratás Urát.” A Miatyánk elsõ három kérése a következõt jelenti: „Urunk, küldj 
nekünk embereket, akik megtanítják a világot a neved megszentelésére, hogy a Szent Szellem ereje által segítségedre legyenek abban, 
hogy eljöjjön a te országod, és meglegyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Állandóan imádkoznunk kell az aratás 
nagy Istenéhez a komoly munkások utánpótlásáért.
Észrevettétek a Máté 9,38-ban használt kifejezést: „hogy küldjön munkásokat”? A görög nyelv sokkal erõteljesebb: hogy tolja õket 
elõre, vagy lökje ki õket. Ugyanezt a szót használja az ördögûzésre is. Egy ördög kiûzéséhez nagy erõ kell, és Istennek is nagy erõre van 
szüksége, hogy kihajtson egy hívõt a munkára. Mindig ezt mondom a fiatalembereknek, akik a tanácsomat kérik a prédikátori 
hivatással kapcsolatban: „Ne légy prédikátor, ha magad is tudsz segíteni”; mert ha valaki maga is tud segíteni, Isten soha sem hívja el, 
de ha nem tud segíteni, és prédikálnia kell vagy meg kell halnia, akkor õ Isten embere. Tolja õket elõre az Úr, lökje ki õket, hajtsa ki õket, 
és kényszerítse õket, hogy prédikálják az evangéliumot; mert isteni kényszer hatására prédikálnak. „Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat az aratásába.”

Roy Hill
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Ha Istent akarjuk szolgálni, az nem feltétlenül eredményezi azt, hogy utunk simává és gördülékennyé válik.

Részlet a Tanácsok azoknak, akik az Úr Jézusnak szeretnének szolgálni c. könyvbõl. (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió)
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a?Míg Isten maga soha nem változik, módszerei igen. Kü- 15,5-6). Ábrahám nem tudott sokat, ha egyáltalán tudott va-

lönbözõ idõkben különbözõ módon munkálkodik. Néha úgy be- lamit arról, mi történt évszázadokkal késõbb a Golgotán. De 
szélünk a módról, ahogy Isten igazgatja az emberrel kapcsolatos Isten tudta. És amikor Ábrahám hitt az Úrban, Krisztus jövõbeli 
dolgait a különbözõ korszakokban: üdvtörténeti korszak (dispen- golgotai munkájának értéke számíttatott be neki. Valaki azt 
sation – angol – szó szerinti jelentése: rend, rendelkezés, dön- mondta, hogy az ószövetségi szentek „hitelbõl” menekültek 
tés). Gyakorlatilag az üdvtörténeti korszak nem is idõszakot je- meg. Ez azt jelenti, hogy õk azon az áron váltattak meg, amit az 
lent, hanem inkább egy „kormányzati periódust”, gondnoksá- Úr Jézus évekkel késõbb fizetett ki (ez a jelentése a Róma 3,25-
got, rendet vagy rendszert. Ennél fogva egy üdvtörténeti kor- nek). Mi pedig annak alapján váltattunk meg, amit Krisztus 
szakra úgy gondolunk, mint egy módra, ahogy Isten a történe- véghezvitt majdnem 2000 évvel ezelõtt. De mindkét esetben a 
lem egy megkülönböztetett korszakában az emberrel foglal- megmenekülés az Úrban való hit által van.
kozik. C. I. Scofield, a Scofield Reference Bible (Magyarázó Szembe kell helyezkednünk minden olyan véleménnyel, mi-
jegyzetek a Bibliához - Evangéliumi Kiadó) szerkesztõje hét szerint a törvény korszakában élõ emberek a törvény megtartá-
üdvtörténeti korszakot sorol fel, amik a következõk: Ártatlanság, sával vagy bármiféle állatáldozat felajánlásával menekültek vol-
Lelkiismeret, Emberi kormányzás, Ígéret, Törvény, Gyülekezet na meg. A törvény csak elítél, megmenteni nem tud (Róm 3,20). 
és Királyság korszaka. A bikák és kosok vére pedig nem távolít el egyetlen bûnt sem 

Míg a konkrét részletekkel nem fontos egyetérteni, azt vi- (Zsid 10,4). Nem! Isten szerint a megváltás útja hit által van és 
szont elég fontos látni, hogy különbözõ üdvtörténeti korszakok csakis hit által! (Róm 5,1)
vannak. A törvény és a kegyelem közötti különbségtétel külö- Másik pont, amirõl meg kell emlékeznünk: amikor a jelen 
nösen fontos, máskülönben a Szentírásból olyan részeket ve- korszakról mint a Kegyelem korszakáról beszélünk, nem arra 
szünk és vonatkoztatunk saját magunkra, amelyek csak más kor- utalunk ezzel, hogy Isten nem volt kegyelmes az elmúlt kor-
szakban alkalmazhatók. szakokban. Egyszerûen azt mondjuk, hogy ma Isten a kegyelem 

Míg a teljes írás hasznos számunkra (2Tim 3,16), nem mind alatt próbálja meg az embert, nem pedig a törvény alatt.
íratott közvetlenül nekünk. Más korszakokkal foglalkozó ige- Azzal is fontos tiszában lennünk, hogy a korszakok nem má-
szakaszoknak van mondanivalója a számunkra, de elsõdleges sodperc pontossággal végzõdnek. Gyakran egymást átfedõ  
magyarázatuk arra az idõszakra szól, amely számára írattak. vagy átmeneti periódusok vannak. Ezt látjuk például a Csele-

Például a zsidók a törvény alatt élve el voltak tiltva bármiféle kedetek könyvében is. Az új Gyülekezetnek idõbe telt, amíg 
tisztátalan állat húsának evésétõl, amelyiknek nincs hasított kör- megvált néhány „díszítõ elemtõl” az elõzõ korszakból. Ugyan-
me és kérõdzõ... (3Móz 11,3) Ez a tiltás nem kötelezõ érvényû a akkor lehetséges, hogy lesz egy idõszak az elragadtatás és a nagy 
mai keresztyénekre (Mk 7,18-19), de alapvetõ elv marad, hogy nyomorúság között, mialatt a bûn embere láthatóvá válik, és 
tartózkodnunk kell a morális és szellemi tisztátalanságtól. felállíttatik a templom Jeruzsálemben.

Isten megígérte Izráel népének, hogy ha engedelmeskedik Még egy utolsó szó. Ahogy minden jó dologgal, a korszakok 
neki, anyagiakban virágzóvá teszi õket (2Móz 28,1-6). A hang- tanulmányozásával is túlzásokba lehet esni. Van néhány ke-
súly akkor az anyagi áldásokon volt itt a földön. De ez nem igaz resztyén, aki szélsõséges fokig vitte a korszakos tanítást, amely-
ma. Isten nem ígéri, hogy az engedelmességünket anyagi, pénz- ben csak Pál börtönleveleit fogadják el alkalmazhatónak a Gyü-
beli javakkal jutalmazza. Helyette ebben a korszakban áldásai lekezetre nézve ma. Ennek eredményeként nem fogadják el a be-
szellemi áldások a mennyeiekben (Ef 1,3). merítést vagy az úrvacsorát, mivel ezek nem találhatók meg a 

Míg különbségek vannak a változatos korszakok között, egy börtönlevelekben. Azt tanítják továbbá, hogy Péter evangéliumi 
dolog van, ami soha nem változik, ez pedig az evangélium. Meg- üzenete nem ugyanaz volt, mint Pálé (cáfolatként lásd a Galata 
váltás mindig volt, és most és mindenkor hit által lesz az Úrban. 1,8-9-et). Ezeket az embereket néha ultra-diszpenzacionalisták-
A megváltás alapja pedig minden korszakban Krisztus golgotai nak (szélsõséges üdvtörténeti korszakos tanítók) vagy bullin-
kereszten elvégzett munkája. Az Ószövetségben az emberek geristáknak (E. W. Bullinger nevû tanító után) nevezik. Az õ 
Istenben való hit által menekültek meg, amikor azt mondja, hogy szélsõséges korszakos látásukat el kell utasítani.
a pátriárkák magjának a száma annyi, mint a csillagoké (1Móz 

Számít, hogyan építünk!

Brian Gunning

stennek van egy építési törvényköny- lyen kicsi is az? Amikor megbízhatónak a nyelvezettel és hangnemmel szólt. 
ve arra nézve, hogy hogyan járuljunk mutatkozunk a kis dolgokban, Isten na- Használjunk arany és ezüst „szavakat”!Ihozzá a helyi gyülekezet építéséhez. gyobb szolgálatot bíz ránk. Ha anélkül ke-

Ezzel kapcsolatos volt a korinthusiak ressük a nagy szolgálatokban való rész- Drágakövek
egyik problémája. Úgy vélték, hogy a ter- vétel lehetõségét, hogy kis szolgálatokban 
mészet szerinti és a testi gondolkozás lé- kipróbáltattunk volna, az nem szellemi, 

Végezetül, a drágakövek ajándékhoz nyeges és hasznos a helyi gyülekezet éle- hanem testi hozzáállás.
hasonlóak (Péld 17,8). Isten ajándékai az tének szempontjából. Pál alaposan kiiga- Létezik a megpróbáltatások során mu-
egyháza számára életbevágóan fontosak zította õket, és ezzel feljegyezte számunk- tatott állhatatosság is. Ezek olyan tulaj-
annak építésében. Kifejezi számunkra, ra az isteni utasítást. donságok, amelyekkel minden hívõnek 
hogy mindannyiunknak feladata van, és Az apostol rámutatott, hogy kétfajta rendelkeznie kell. Amikor hûségesen ki-
hogy mindannyiunkra szükség van. Hasz-építési anyag létezik: a maradandó és az tartunk, Isten önmaga megismerését épí-
náljuk az ajándékainkat, és bátorítsunk éghetõ. Ez mind nyilvánvalóvá lesz, és el- ti belénk, ami viszonzásul mások javára 
erre másokat is! Drágakövekként fognak számolásra fog kerülni egy napon (1Kor válik már rögtön akkor, vagy késõbb. 
õk is tündökölni. 3,13). Az Ige ezt azért hozza a tudtunkra, (2Kor 1,4)

hogy erre a napra számítva biztosan olyan 
A gyülekezet építése nem testi dolog, minõségi, maradandó anyaggal építkez- Ezüst és nem is szerez a testnek dicsõséget. A zünk, amit a Biblia aranyként, ezüstként 

megfelelõ építési anyag használatával és drágakõként ír le. 
Az ezüst a szolga jele volt, egyaránt ki- erõs házat építhetünk, olyat, ami késõbb Mi az az anyag, ami arany, ezüst és 

fejezte annak árát és alárendeltségét. is kiállja a próbát. De figyeljünk a drágakõ, és hogyan lehetünk biztosak ab-
(Zsolt 68,30; Zak 11,12-13) Ez arra emlé- másodosztályú építési anyaggal kapcso-ban, hogy ezeket használjuk? Egy rövid 
keztessen minket, hogy nem a saját tulaj- latos intelemre! Nemcsak hogy megég bibliai áttekintésbõl megtudhatjuk, mik 
donunk vagyunk, hanem mindannyian majd, de az olyan anyag hosszú távú hasz-azok a konkrét tulajdonságok, amelyek az 
szolgák. Emellett Pál az efézusiakhoz in- nálata, amely a testet részesíti elõnyben aranyhoz, ezüsthöz és drágakövekhez 
tézett szavai is eszünkbe kellene, hogy (és mindazonáltal rombolja is azt), ha-kapcsolódnak. Íme néhány közülük.
jussanak: „Engedelmeskedjetek egymás- sonló romlást hoz azokra is, akik ilyen 
nak, Krisztus félelmében.” (5,21) Próbál- megvetõ módon bánnak Isten templo-

Arany junk meg egy kis ezüstöt használni Isten mával (1Kor 3,17). Az Õ dicsõsége és a mi 
egyházának építéséhez! dicsõségünk nem létezhet egyszerre egy-

Az arany profétikusan Krisztus sze- Az ezüst Isten Igéjéhez is kapcsolódik más mellett. Az Úr dicsõségének kell, tün-
mélyéhez kapcsolódik (Én 5,11, és a szent (Zsolt 12,7), mert Isten szavának központi dökölnie! Használjunk minõségi építési 
sátor különbözõ képeihez). Ez azt tanítja helyen kellene lennie minden gyüleke- anyagot, mert számít, hogy hogyan épít-
nekünk, hogy amikor az Õ magasztalására zeti megmozdulásban. Semmi értelme kezünk.
összpontosítva munkálkodunk, akkor mi- annak, hogy egy tömegek vonzására 
nõségi anyagot használva építkezünk. összeállított, összetett program összeza-

Az arany és az ezüst a hûséghez hason- varjon és magára vonja a figyelmünket, ha 
lítható (Jób 23,10; 1Pét 1,7). Ha hûségesen nem Isten Igéjét helyezzük az elsõ helyre. 
végezzük a feladatainkat, az olyan anya- Akár egy hívõnek vagy egy hitetlennek 
got hoz létre, amit Isten használni tud. mutatjuk be a Szentírás igazságát, nagy-
Próbára tesz, hogy kipróbálttá tegyen. Áll- szerû dolgot hajtunk végre, mivel az Igé-
hatatos vagy a szolgálatodban, akármi- ben élet van, és megvan a saját hatalma, 

ami olyan hatalom, ami képes igazán 
megváltoztatni az embereket. Tegyük a 
Bibliát a legfontosabb dologgá, amikor 
építünk.

„Mint az aranyalma ezüst tányéron, 
olyan a helyén mondott ige.” (Péld 
25,11) A szeretetben elmondott igazság 

egy másik érték. A megfelelõ hang-
nemben, mennyiségben, módon és 

idõben elmondott igazsághoz 
szellemi ítélõképesség szüksé-
ges. Az Úr azt is tudta, hogyan 
beszéljen a „megtört nádszál-
hoz”, és azt is, hogyan a „me-
szelt sírhoz”. Nem ugyanazzal 

ARANYEZÜST

„Mert mi Isten munkásai vagyunk, 
ti pedig Isten szántóföldje, Isten 
épülete vagytok. Az Istentõl 
nékem adott kegyelem szerint, 
mint bölcs építõmester, alapot 
vetettem, de más épít rá. 
Vigyázzon azonban mindenki, 
hogyan épít rá. Mert más alapot 
senki nem vethet a meglevõn 
kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt 
pedig, hogy ki mit épít erre az 
alapra: aranyat, ezüstöt, 
drágakövet, fát, szénát, szalmát; 
az a nap fogja világossá tenni, 
mivel tûzben jelenik meg, és 
akkor mindenkinek a munkája 
nyilvánvaló lesz; és hogy kinek 
mit ér a munkája, azt a tûz fogja 
kipróbálni.” (1Kor 3,9-13)

UPLOOK

A kõröstárkányi gyülekezetben

Júliusban magyarországi testvérek
erdélyi gyülekezeteket látogattak

Július 17-18-án Ifj. Kiss Zoltán és felesége (Miskolc), Nagy Ágoston (Mis-
kolc), valamint Nagy Ernõ (Pilismarót) a nagyfalusi gyülekezetben töltötték 
a hétvégét. Mindhárom férfitestvér bekapcsolódott a vasárnapi igeszolgála-
tokba.
Július 25-én pedig Nagy Zoltán és felesége (Miskolc), Nagy Ágoston kísé-
retében a kõröstárkányi gyülekezetben töltötte a vasárnapot. Hasonlókép-
pen Igével szolgálva.
Mindkét látogatásnak a közösség gyakorlása mellett célja volt a kapcsolatok 
építése és a fiatalok meghívása a nyári hejcei ifjúsági táborba.

Az Úr áldása kísérte az utazást és a gyülekezetekben töltött alkalmakat is!
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lönbözõ idõkben különbözõ módon munkálkodik. Néha úgy be- lamit arról, mi történt évszázadokkal késõbb a Golgotán. De 
szélünk a módról, ahogy Isten igazgatja az emberrel kapcsolatos Isten tudta. És amikor Ábrahám hitt az Úrban, Krisztus jövõbeli 
dolgait a különbözõ korszakokban: üdvtörténeti korszak (dispen- golgotai munkájának értéke számíttatott be neki. Valaki azt 
sation – angol – szó szerinti jelentése: rend, rendelkezés, dön- mondta, hogy az ószövetségi szentek „hitelbõl” menekültek 
tés). Gyakorlatilag az üdvtörténeti korszak nem is idõszakot je- meg. Ez azt jelenti, hogy õk azon az áron váltattak meg, amit az 
lent, hanem inkább egy „kormányzati periódust”, gondnoksá- Úr Jézus évekkel késõbb fizetett ki (ez a jelentése a Róma 3,25-
got, rendet vagy rendszert. Ennél fogva egy üdvtörténeti kor- nek). Mi pedig annak alapján váltattunk meg, amit Krisztus 
szakra úgy gondolunk, mint egy módra, ahogy Isten a történe- véghezvitt majdnem 2000 évvel ezelõtt. De mindkét esetben a 
lem egy megkülönböztetett korszakában az emberrel foglal- megmenekülés az Úrban való hit által van.
kozik. C. I. Scofield, a Scofield Reference Bible (Magyarázó Szembe kell helyezkednünk minden olyan véleménnyel, mi-
jegyzetek a Bibliához - Evangéliumi Kiadó) szerkesztõje hét szerint a törvény korszakában élõ emberek a törvény megtartá-
üdvtörténeti korszakot sorol fel, amik a következõk: Ártatlanság, sával vagy bármiféle állatáldozat felajánlásával menekültek vol-
Lelkiismeret, Emberi kormányzás, Ígéret, Törvény, Gyülekezet na meg. A törvény csak elítél, megmenteni nem tud (Róm 3,20). 
és Királyság korszaka. A bikák és kosok vére pedig nem távolít el egyetlen bûnt sem 

Míg a konkrét részletekkel nem fontos egyetérteni, azt vi- (Zsid 10,4). Nem! Isten szerint a megváltás útja hit által van és 
szont elég fontos látni, hogy különbözõ üdvtörténeti korszakok csakis hit által! (Róm 5,1)
vannak. A törvény és a kegyelem közötti különbségtétel külö- Másik pont, amirõl meg kell emlékeznünk: amikor a jelen 
nösen fontos, máskülönben a Szentírásból olyan részeket ve- korszakról mint a Kegyelem korszakáról beszélünk, nem arra 
szünk és vonatkoztatunk saját magunkra, amelyek csak más kor- utalunk ezzel, hogy Isten nem volt kegyelmes az elmúlt kor-
szakban alkalmazhatók. szakokban. Egyszerûen azt mondjuk, hogy ma Isten a kegyelem 

Míg a teljes írás hasznos számunkra (2Tim 3,16), nem mind alatt próbálja meg az embert, nem pedig a törvény alatt.
íratott közvetlenül nekünk. Más korszakokkal foglalkozó ige- Azzal is fontos tiszában lennünk, hogy a korszakok nem má-
szakaszoknak van mondanivalója a számunkra, de elsõdleges sodperc pontossággal végzõdnek. Gyakran egymást átfedõ  
magyarázatuk arra az idõszakra szól, amely számára írattak. vagy átmeneti periódusok vannak. Ezt látjuk például a Csele-

Például a zsidók a törvény alatt élve el voltak tiltva bármiféle kedetek könyvében is. Az új Gyülekezetnek idõbe telt, amíg 
tisztátalan állat húsának evésétõl, amelyiknek nincs hasított kör- megvált néhány „díszítõ elemtõl” az elõzõ korszakból. Ugyan-
me és kérõdzõ... (3Móz 11,3) Ez a tiltás nem kötelezõ érvényû a akkor lehetséges, hogy lesz egy idõszak az elragadtatás és a nagy 
mai keresztyénekre (Mk 7,18-19), de alapvetõ elv marad, hogy nyomorúság között, mialatt a bûn embere láthatóvá válik, és 
tartózkodnunk kell a morális és szellemi tisztátalanságtól. felállíttatik a templom Jeruzsálemben.

Isten megígérte Izráel népének, hogy ha engedelmeskedik Még egy utolsó szó. Ahogy minden jó dologgal, a korszakok 
neki, anyagiakban virágzóvá teszi õket (2Móz 28,1-6). A hang- tanulmányozásával is túlzásokba lehet esni. Van néhány ke-
súly akkor az anyagi áldásokon volt itt a földön. De ez nem igaz resztyén, aki szélsõséges fokig vitte a korszakos tanítást, amely-
ma. Isten nem ígéri, hogy az engedelmességünket anyagi, pénz- ben csak Pál börtönleveleit fogadják el alkalmazhatónak a Gyü-
beli javakkal jutalmazza. Helyette ebben a korszakban áldásai lekezetre nézve ma. Ennek eredményeként nem fogadják el a be-
szellemi áldások a mennyeiekben (Ef 1,3). merítést vagy az úrvacsorát, mivel ezek nem találhatók meg a 

Míg különbségek vannak a változatos korszakok között, egy börtönlevelekben. Azt tanítják továbbá, hogy Péter evangéliumi 
dolog van, ami soha nem változik, ez pedig az evangélium. Meg- üzenete nem ugyanaz volt, mint Pálé (cáfolatként lásd a Galata 
váltás mindig volt, és most és mindenkor hit által lesz az Úrban. 1,8-9-et). Ezeket az embereket néha ultra-diszpenzacionalisták-
A megváltás alapja pedig minden korszakban Krisztus golgotai nak (szélsõséges üdvtörténeti korszakos tanítók) vagy bullin-
kereszten elvégzett munkája. Az Ószövetségben az emberek geristáknak (E. W. Bullinger nevû tanító után) nevezik. Az õ 
Istenben való hit által menekültek meg, amikor azt mondja, hogy szélsõséges korszakos látásukat el kell utasítani.
a pátriárkák magjának a száma annyi, mint a csillagoké (1Móz 

Számít, hogyan építünk!

Brian Gunning

stennek van egy építési törvényköny- lyen kicsi is az? Amikor megbízhatónak a nyelvezettel és hangnemmel szólt. 
ve arra nézve, hogy hogyan járuljunk mutatkozunk a kis dolgokban, Isten na- Használjunk arany és ezüst „szavakat”!Ihozzá a helyi gyülekezet építéséhez. gyobb szolgálatot bíz ránk. Ha anélkül ke-

Ezzel kapcsolatos volt a korinthusiak ressük a nagy szolgálatokban való rész- Drágakövek
egyik problémája. Úgy vélték, hogy a ter- vétel lehetõségét, hogy kis szolgálatokban 
mészet szerinti és a testi gondolkozás lé- kipróbáltattunk volna, az nem szellemi, 

Végezetül, a drágakövek ajándékhoz nyeges és hasznos a helyi gyülekezet éle- hanem testi hozzáállás.
hasonlóak (Péld 17,8). Isten ajándékai az tének szempontjából. Pál alaposan kiiga- Létezik a megpróbáltatások során mu-
egyháza számára életbevágóan fontosak zította õket, és ezzel feljegyezte számunk- tatott állhatatosság is. Ezek olyan tulaj-
annak építésében. Kifejezi számunkra, ra az isteni utasítást. donságok, amelyekkel minden hívõnek 
hogy mindannyiunknak feladata van, és Az apostol rámutatott, hogy kétfajta rendelkeznie kell. Amikor hûségesen ki-
hogy mindannyiunkra szükség van. Hasz-építési anyag létezik: a maradandó és az tartunk, Isten önmaga megismerését épí-
náljuk az ajándékainkat, és bátorítsunk éghetõ. Ez mind nyilvánvalóvá lesz, és el- ti belénk, ami viszonzásul mások javára 
erre másokat is! Drágakövekként fognak számolásra fog kerülni egy napon (1Kor válik már rögtön akkor, vagy késõbb. 
õk is tündökölni. 3,13). Az Ige ezt azért hozza a tudtunkra, (2Kor 1,4)

hogy erre a napra számítva biztosan olyan 
A gyülekezet építése nem testi dolog, minõségi, maradandó anyaggal építkez- Ezüst és nem is szerez a testnek dicsõséget. A zünk, amit a Biblia aranyként, ezüstként 

megfelelõ építési anyag használatával és drágakõként ír le. 
Az ezüst a szolga jele volt, egyaránt ki- erõs házat építhetünk, olyat, ami késõbb Mi az az anyag, ami arany, ezüst és 

fejezte annak árát és alárendeltségét. is kiállja a próbát. De figyeljünk a drágakõ, és hogyan lehetünk biztosak ab-
(Zsolt 68,30; Zak 11,12-13) Ez arra emlé- másodosztályú építési anyaggal kapcso-ban, hogy ezeket használjuk? Egy rövid 
keztessen minket, hogy nem a saját tulaj- latos intelemre! Nemcsak hogy megég bibliai áttekintésbõl megtudhatjuk, mik 
donunk vagyunk, hanem mindannyian majd, de az olyan anyag hosszú távú hasz-azok a konkrét tulajdonságok, amelyek az 
szolgák. Emellett Pál az efézusiakhoz in- nálata, amely a testet részesíti elõnyben aranyhoz, ezüsthöz és drágakövekhez 
tézett szavai is eszünkbe kellene, hogy (és mindazonáltal rombolja is azt), ha-kapcsolódnak. Íme néhány közülük.
jussanak: „Engedelmeskedjetek egymás- sonló romlást hoz azokra is, akik ilyen 
nak, Krisztus félelmében.” (5,21) Próbál- megvetõ módon bánnak Isten templo-

Arany junk meg egy kis ezüstöt használni Isten mával (1Kor 3,17). Az Õ dicsõsége és a mi 
egyházának építéséhez! dicsõségünk nem létezhet egyszerre egy-

Az arany profétikusan Krisztus sze- Az ezüst Isten Igéjéhez is kapcsolódik más mellett. Az Úr dicsõségének kell, tün-
mélyéhez kapcsolódik (Én 5,11, és a szent (Zsolt 12,7), mert Isten szavának központi dökölnie! Használjunk minõségi építési 
sátor különbözõ képeihez). Ez azt tanítja helyen kellene lennie minden gyüleke- anyagot, mert számít, hogy hogyan épít-
nekünk, hogy amikor az Õ magasztalására zeti megmozdulásban. Semmi értelme kezünk.
összpontosítva munkálkodunk, akkor mi- annak, hogy egy tömegek vonzására 
nõségi anyagot használva építkezünk. összeállított, összetett program összeza-

Az arany és az ezüst a hûséghez hason- varjon és magára vonja a figyelmünket, ha 
lítható (Jób 23,10; 1Pét 1,7). Ha hûségesen nem Isten Igéjét helyezzük az elsõ helyre. 
végezzük a feladatainkat, az olyan anya- Akár egy hívõnek vagy egy hitetlennek 
got hoz létre, amit Isten használni tud. mutatjuk be a Szentírás igazságát, nagy-
Próbára tesz, hogy kipróbálttá tegyen. Áll- szerû dolgot hajtunk végre, mivel az Igé-
hatatos vagy a szolgálatodban, akármi- ben élet van, és megvan a saját hatalma, 

ami olyan hatalom, ami képes igazán 
megváltoztatni az embereket. Tegyük a 
Bibliát a legfontosabb dologgá, amikor 
építünk.

„Mint az aranyalma ezüst tányéron, 
olyan a helyén mondott ige.” (Péld 
25,11) A szeretetben elmondott igazság 

egy másik érték. A megfelelõ hang-
nemben, mennyiségben, módon és 

idõben elmondott igazsághoz 
szellemi ítélõképesség szüksé-
ges. Az Úr azt is tudta, hogyan 
beszéljen a „megtört nádszál-
hoz”, és azt is, hogyan a „me-
szelt sírhoz”. Nem ugyanazzal 

ARANYEZÜST

„Mert mi Isten munkásai vagyunk, 
ti pedig Isten szántóföldje, Isten 
épülete vagytok. Az Istentõl 
nékem adott kegyelem szerint, 
mint bölcs építõmester, alapot 
vetettem, de más épít rá. 
Vigyázzon azonban mindenki, 
hogyan épít rá. Mert más alapot 
senki nem vethet a meglevõn 
kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt 
pedig, hogy ki mit épít erre az 
alapra: aranyat, ezüstöt, 
drágakövet, fát, szénát, szalmát; 
az a nap fogja világossá tenni, 
mivel tûzben jelenik meg, és 
akkor mindenkinek a munkája 
nyilvánvaló lesz; és hogy kinek 
mit ér a munkája, azt a tûz fogja 
kipróbálni.” (1Kor 3,9-13)

UPLOOK

A kõröstárkányi gyülekezetben

Júliusban magyarországi testvérek
erdélyi gyülekezeteket látogattak

Július 17-18-án Ifj. Kiss Zoltán és felesége (Miskolc), Nagy Ágoston (Mis-
kolc), valamint Nagy Ernõ (Pilismarót) a nagyfalusi gyülekezetben töltötték 
a hétvégét. Mindhárom férfitestvér bekapcsolódott a vasárnapi igeszolgála-
tokba.
Július 25-én pedig Nagy Zoltán és felesége (Miskolc), Nagy Ágoston kísé-
retében a kõröstárkányi gyülekezetben töltötte a vasárnapot. Hasonlókép-
pen Igével szolgálva.
Mindkét látogatásnak a közösség gyakorlása mellett célja volt a kapcsolatok 
építése és a fiatalok meghívása a nyári hejcei ifjúsági táborba.

Az Úr áldása kísérte az utazást és a gyülekezetekben töltött alkalmakat is!
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HírekHírek

Mitchell CargillMitchell Cargill
ismét Magyarországra látogat. Szeptem-
ber 20. és 26. között Egerben hirdeti az 
Igét. Mitchell a worksop-i gyülekezet elõl-
járója és a Christian Assemblies Suppor-
ting Trust munkatársa. Évtizedek óta láto-
gatja Kelet-Európa gyülekezeteit.

BemerítkezésBemerítkezés
volt Dömösön augusztus 8-án vasárnap 
délelõtt 10 órakor. A testvéreket a Duna vi-
zébe Baranyi János (Dél-Budai Gyüleke-
zet) és Nagy Ernõ (Pilismarót) merítette 
be, az Igét Kovács József (Pilismarót) hir-
dette. Az alkalmon összesen nyolcan me-
rítkeztek be (Nagyérrõl, Dunakeszibõl, Pi-
lismarótról és a Dél-Budai Gyülekezet-
bõl). Kb. 140 vendég jött el együtt örven-
dezni az eseményen, amely a bemerítést 
követõen közös ebéddel és délutáni 
együttléttel folytatódott. (Alább két fotót 
közlünk az alkalomról.)

Minden baj között a legna-
gyobb a büszkeség, amely min-
ket támad. Ő hal meg minden 

ellenségeink közül a 
leglassabban és a 

legnehezebben.
J. N. Darby

…nemcsak az athéni olimpián, hanem a miskolci gyülekezetben is. Az történt ugyanis, 
hogy közvetlenül az Olimpiai Játékok elõtti idõszakban egy héten át az utcán és a lakások 
ajtói elõtt megjelentünk, és a Játékokhoz kapcsolódó színes programfüzettel leptünk meg 
ismerõst és ismeretlent egyaránt. Mi ebben a verseny számunkra? A hét elteltével nincs 
vége a munkálkodásnak, mert – az Úrban bízva és remélve – arra számítunk, hogy sok 
visszajelzõ lap fog érkezni gyülekezetünk postaládájába.

Észak-írországbeli testvérek javaslatára még hónapokkal ezelõtt bekapcsolódtunk 
egy olyan kezdeményezésbe, amely több országot is érint. Mivel az olimpia az egész 
világon az érdeklõdés középpontjában van, bárhol jó eséllyel lehetett nekivágni egy ilyen 
akciónak, ami nem más, mint az emberek érdeklõdésének összekapcsolása Isten Igéjével 
abból a célból, hogy annak tárgyi emléke, azaz a traktátus, ne a következõ szeméttar-
tóban landoljon. 

Ez volt az az ötlet, ami figyelemre méltónak látszott az elsõ perctõl kezdve. Thomas 
Jennings testvér még kora tavasszal meglátogatott bennünket, és részletesen beszélt a ki-
vitelezés módszerérõl, bátorított bennünket, és mi felbátorodtunk.

Ennek nyomán beindult a rendszeres imádkozás a gyülekezetben, megterveztük és 
elkészítettük a csinos többoldalas programfüzeteket, benne gondosan elhelyezve a bib-
liaverseket, hogy majd aki az Olimpia alatti idõben forgatja, használja, nézegeti, önkén-
telenül is szemébe ötöljön a mondanivalónk. Végül, az utolsó oldal pedig leválasztható, 
és mint egy levelezõlap – bélyeg nélkül, ingyen – postára adható. Ezen lehet jeleznie az 
olvasónak, ha kapcsolatot kíván létesíteni velünk. Arra számítunk, hogy a kiosztott több, 
mint 12.000 füzet nem csak versenynapló, hanem hasznos olvasmány is lesz a benne ta-
lálható Igék révén.

A „start”-ot megelõzõ napokban gyülekezetünk tagjaiból az evangélizáló csoport 
összeállt, és megérkezett az erõsítõ különítmény is Írországból. John Mitchell testvér ve-
zetésével nyolcan jöttek õk, akik nagy érdeklõdéssel voltak felénk, és elhívatottak az Úr 
munkája felé. Augusztus 8-án vasárnap a gyülekezetben vendégeink igeszolgálatát hall-
gattuk, és tovább a hét folyamán még négy napon át is esténként nyitott bibliaóráink vol-
tak. 

Hétfõtõl reggelente 9 órától volt közös áhítat azoknak, akik délelõtt osztottuk a fü-
zetet. Ezután 3-4 fõs csoportokba osztódtunk és megcéloztuk városunk forgalmas góc-
pontjait. Nem voltunk rejtve a lakosság elõtt azért sem, mivel – további új ötlettõl vezé-
relve, és Kovács János nyomdász testvérünk gondoskodása révén – egyforma narancs-
sárga emblémás pólót húzhattunk magunkra. Jó érzés volt ezután azt is tapasztalni, 
ahogy a járókelõk forgolódtak utánunk, és nem utasították el a felajánlott „olimpiai 
program”-ot.

Hisszük, hogy az Úr Igéje nem tér vissza üresen, megtermi gyümölcsét az Ézsaiás 
55,11 szerint.

—HI

A verseny   elkezdõdött…


