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 megjelenésünk, öltözködésünk kifejez valamit. Mivel találkozáskor ez Aaz elsõ, amit a többiek tapasztalnak belõlünk, fontos lehet, hogy mit 
váltunk ki vele. Azt is megmutathatja, hogy szegények vagy gazdagok va-

gyunk, de utalhat a hozzáállásunkra, tiszteletünkre, de gondolkozásmó-
dunkra is. A gyülekezetben is különféleképpen jelenhetünk meg, és ennek 
megfelelõen eltérõen reagálhatnak ránk. Nem mindegy hát, hogy mit vi-

selünk, és miben jelenünk meg egy vasárnap délelõtt. A gyülekezet részére is kihívás, hogy a 
tekintélyes öltözékût és a szegényeset egyforma szeretettel és körültekintéssel fogadja. 
Földrajzilag különbözõ területen és eltérõ idõben élõk különbözõen vélekednek e kérdés-
ben, és sokszor a szélsõségek is jelen vannak. Jó újra és újra elõvenni a témát.

hol munka folyik, ott becsúszhatnak hibák. Ahol komoly munka folyik, Aott veszélyek leselkednek ránk. Az élõ Isten Gyülekezetében folyó mun-
kában is hibázhatunk, és ha odaadóan, Isten munkatársaiként végezzük a 

munkát, bizony veszélyekkel kell szembenéznünk. A szellemi büszkeség, a 
professzionalizmus, a törvényeskedés vagy a megszokás olyan veszedel-
mek, amelyek alig várják, hogy lecsapjanak a közösségekben munkál-

kodó testvérekre. Jézus Krisztus magasra emelése a megoldás, hogy sínen maradjunk.

eszélyes munkatársakat adhat az Úr földi életünk során. Pál apostol Vhasználta képzettségét, nyelvtudását. Merészebb dolog volt azonban a 
Római Birodalom útján róni a mérföldeket. A hívõ ember ma már gond nél-

kül használja az éter hullámait. A Világhálón való szörfözés vagy publi-
kálás szintén rejt problémákat magában. Mégis kihasználhatjuk, alkal-
mazhatjuk, de tegyük okosan. A Háló segítségével nemcsak bibliatanul-

mányozó segédeszközöket tölthetünk le, hanem szolgálatokat is megismerhetünk.

Az ember azt nézi, ami a szeme elõtt van, 
de az Úr azt nézi, ami a szívben van.

1Sámuel 16,7

z elõzõ számban megjelent egyik cikk a korszakos teológiával kapcsolat-Aban egy rövid (talán leegyszerûsített) betekintést enged a tanításba. Ez a 
tanítás ma a magyarországi testvérgyülekezetek mellett fõként az észak-

amerikai evangéliumi keresztyénség körében népszerû. Meg kell említeni, 
hogy más területeken más értelmezéseket is elõnyben részesítenek, ame-
lyekrõl a következõ számok valamelyikében olvashatunk majd. A korsza-

kos tanítás népszerûségéhez hozzájárult a Cyrus Ingerson Scofield által írt magyaráza-
tokat tartalmazó Biblia kiadása. Az említetten kívül is sok olyan magyarázatot, jegyzetet 
tartalmaz a „Scofield Biblia”, amelyek hasznosak lehetnek a Szentírás megértésében, és 
különleges elõnyük, hogy mindig „kéznél vannak”.

A Scofield-Biblia
eredete

6. oldal

Külsõ megjelenés
5. oldal

Veszélyes terület!
2. oldal

Feddés
3. oldal

Honlapok
4. oldal

annak testvérek, akik azt gondolják magukról, hogy a feddés ajándéka Vadatott nekik. Ha pedig ez a tudat egy ajándékkal nem rendelkezõ em-
berben üti fel a fejét, katasztrófa következhet be a környezetében. Egymás 

intése olyan feladat, amihez nemcsak elhívásra, hanem alázatra, áldo-
zatra és túláradó szeretetre van szükség. Ennél semmivel sem könnyebb 
elfogadni az intést, amihez szintén alázatra és áldozatra, Jézus Krisztus 

áldozatára van szükség.  Aki Õreá tekint, az meghallja Isten szavát a feddések során.
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Mire figyeljünk, amikor  7. Vigyázzunk, hogy kit hogyan javítunk ki! minket. Amikor pásztoroló testvérek 
megfeddünk másokat? Pál figyelmeztette Timóteust egy elõl- szólnak, az lehet maga az Úr is. 

járó megintésével kapcsolatban (1Tim 
3. Krisztusi módon kell reagálnunk! Ne 

1. Tartalmazzon dicséretet! Az Úr ilyen pél- 5,1). Nem minden idõs ember bölcs, de 
kezdjünk el vitatkozni a testvérünkkel. A 

dát mutat, amikor a hét gyülekezetet ér- némelyik az. Nem minden fiatal bolond, 
viszályba torkolló párbeszédek nem Isten 

tékeli (Jel 2-3). Elmondta, mi az, ami jó ve- de van, aki az. Hogyha úgy látjuk, hogy 
szerint valók (lásd 1Tim 3,3-6). Sajnos, 

lük kapcsolatban, mielõtt a rosszról be- egy tapasztaltabb hívõt helyre kellene 
vannak szomorú történetek  indulatosan 

szélt volna. tennünk, kezeljük óvatosan a helyzetet. 
beszélõ keresztyénekrõl, akik elvesztik a 

Vigyázzunk, nehogy tapasztalatlansá-
2. Vizsgáljuk meg a tényeket! Pál az Úr türelmüket, rosszindulatúan beszélnek, 

gunkat fejezzük ki feddésünkkel. Pál is 
szavait idézi az 5Mózes 19,15-bõl az 1Ti- és gyerekesen toporzékolva elhagyják a 

óvatos volt, amikor arról írt Timóteus-
móteus 5,19-ben, amikor az elõljárókkal gyülekezetet, mert valami számukra elfo-

nak, hogy senki meg ne vesse õt ifjúsága 
szembeni vádemelésrõl beszél. A puszta gadhatatlant mondott nekik valaki. Min-

miatt. Arra bátorította a fiatal Timóteust, 
pletyka és szóbeszéd soha nem szabad, dig kegyelemmel és alázattal reagáljunk, 

hogy legyen hûséges az Igéhez, mert az a 
hogy alapja legyen mások rendreutasítá- mert Isten azt mondja, hogy: „Engedel-

legfõbb tekintély, nem az emberi tapasz-
sának. meskedjetek egymásnak, Krisztus félel-

mében” (Ef 5,21).
3. Elõször négyszemközt történjen! Hogy 
ne hozzunk senkit kellemetlen, sértõ 4. A bosszantó tanácsokat adjuk oda Is-
helyzetbe, vegyük figyelembe a kö- tennek! A kiigazítás célja az, hogy Is-
vetkezõt: „...menj el hozzá, intsd meg ten akaratának ösvényére terelje az 
négyszemközt” (Mt 18,15). Ezt a pél- életünket. Ezért megvan az a kivált-
dát mutatta az Úr Péterrel kapcso- ságunk, hogy mindezt az Úr elé vi-
latban. Az õ esetében jól ismert volt, gyük. Amikor eljutunk arra a pontra, 
hogy mit csinált rosszul, de az Úr hogy az Õ akaratát szeretnénk tenni, 
nem szégyenítené meg a tanítványát. szabadon beszélhetünk vele a nehéz-

ségekrõl. Nem kell ürügyet találnunk 
4. Mutassuk ki törõdésünket! Az intés 

ehhez. Az imádság rávilágít dolgokra, 
nem csupán az igazságosságról szól, 

segít, hogy meg tudjuk különböztet-
hanem a kegyelemrõl is. Isten egyik gyer- talat. Mindemellett legyünk különösen 

ni a jó tanácsot a rossztól. Tegyük a kiiga-
mekével van dolgunk. Jusson eszünkbe az elõvigyázatosak, amikor egy rangidõs 

zítást imakéréssé. 
Úr egyik példázata a Máté 18-ból: „Nem szenttel van dolgunk. 
kellett volna-e neked is megkönyörülnöd Legyünk kedvesek, hûségesek és óva-
szolgatársadon...?” (33. vers) Pál arra em- tosak, amikor rendre utasítunk másokat.Hogyan fogadjuk a feddést?
lékeztet minket, hogy „...az igazsághoz 
ragaszkodva növekedjünk fel szeretet- 1. Vegyük figyelembe, ki az, aki kijavít min-
ben...” (Ef 4,15) ket! A Zsidókhoz írt levél írója ezt mond-

ja: „Ne feledkezzetek meg vezetõitek-5. Vizsgáljuk meg magunkat! Nincs jobb 
rõl..., kövessétek hitüket” (Zsid 13,7). módszer arra, hogy higgadtan feddjünk 
Majd hozzáteszi: „Bízzatok vezetõitek-meg másokat, mint az önvizsgálat (Gal 
ben, és hallgassatok rájuk, mert õk vi-6,1). Egyikünk sem hibátlan és tévedhe-
gyáznak lelketekre úgy, mint akik errõl tetlen.
számot is adnak” (Zsid 13,17). Egy vezetõ 

6. Figyeljünk oda, hogy mikor „helyénvaló a kiigazítását elutasíthatjuk, de az indíté-
szó”, amit mondunk, ahogy a példabeszéd kát nem. „Jó szándékúak a baráttól ka-
írja. Megvan az ideje a békében maradás- pott sebek...” (Péld 27,6)
nak, és a tetteknek is. A helyes idõben való 

2. Vajon Isten szól? Különösen figyelnünk 
cselekvéstõl való tartózkodás éppolyan 

kell olyan esetekben, amikor több szelle-
rossz, mint helyes dolgot tenni rossz idõ-

mi ember mutat rá valamire az életünk-
ben. Hasznos lehet tanácsot kérni az elõl-

ben. Meglehetõsen valószínûtlen, hogy 
járóktól az idõzítés tekintetében. Az 

egy egész vezetõség tévedjen, amikor sze-
imádság pedig alapvetõ dolog a mások 

retne tanácsolni vagy rendreutasítani 
helyreigazításának  minden területén.

Feddés testvérek között
A bölcs fiú megfogadja az apai intést. A bolond utálja az apai intést. (Péld 13,1; 15,5)

Sok gyülekezeti probléma soha nem válna komollyá,
ha bölcsen tudnánk kiigazítani másokat és elfogadni az intést.

Íme Isten tanácsa ezzel kapcsolatban:

Vigyázat!

HírekHírek

EsztergombanEsztergomban
Isten különös áldását tapasztalhatták meg 
a helyi gyülekezetben. 2004. december 12-
én a karácsonyi evangélizációs alkalmon 
kb. 60 gyermek és 80 felnõtt vett részt. A 
gyermekekkel Kovács József vezetésével a 
pilismaróti testvérek foglalkoztak. A felnõt-
tek számára Isten Igéjét Madarász István 
tolmácsolta a Miskolci Keresztyén Gyüle-
kezetbõl. Az alkalmon énekszolgálattal fia-
talok kapcsolódtak be a Miskolci Testvér-
gyülekezetbõl Nagy Ágoston vezetésével.

Nem minden idõs ember
bölcs, de némelyik az.

Nem minden fiatal bolond,
de van, aki az.

Brian Gunning

 helyi gyülekezet csodálatos dolog. Nem pedig elmélet csõséget Istennek adja, és szolgálata az Úrról való beszélge-
gyakorlat nélkül, és nem is elérhetetlen szellemi ma- tésre késztet. Jó, ha a gyülekezet ezt ajándékként veszi Isten-Agaslat, ami csak néhány ember számára megközelíthe- tõl, de ugyanakkor nem akadályozza más szellemi hívõk 

tõ. A gyülekezeti élet valójában munkát jelent ebben és – ha az szolgálatát a gyülekezetben, akik esetleg kevesebb természe-
Úr addig nem jönne – az elkövetkezõ évtizedekben is. tes képességgel bírnak. A természetes adottságokkal rendel-

kezõ testvéreket sem szabad semmibe venni, de ha önkényes Bár mindent megpróbálunk, hogy megörvendeztessük az 
mértékkel mérjük a szolgálatokat, a professzionalizmus hibá-Urat, az ellenség is ott van, megpróbálja munkánkat tönkre-
jába eshetünk.tenni. A gyülekezet sincs más helyzetben. Egyfelõl igaz, hogy 

„a pokol kapui sem fognak rajta erõt venni”, a mi hûtlen-
ségünk azonban gyakran hozza elõnyös helyzetbe az ellen- A törvényeskedés veszélye. A galaták vétkeztek a 
séget, hogy megrabolja a gyülekezetet számos módon. Saját törvényeskedés dolgában. Arra tanították õket, hogy a törvény 
testünk kész és hajlamos a megalkuvásra a csatában. Pál cso- betartása hozzátesz az õ megigazulásukhoz, és véghezviszi 
dálkozott, hogy a galáciabeli hívõk gyorsan elhagyták az evan- megszentelõdésüket. Nem tudom, hogy vannak-e olyan észak-
géliumot. És mit mondanánk akkor a korintusi gyülekezetrõl? amerikai gyülekezetek, amelyek ragaszkodnak a zsidó törvény 
Nem vesztegették az idejüket, hogy eltávolodjanak Istentõl. betartásához. De lehet, hogy hasonló problémában vétkesek, 
Íme néhány veszély, amivel szembe kell néznünk ma: amikor „szellemi” álnéven nevezik a külsõ formáknak vagy 

szokásoknak való engedelmességet, miközben elutasítják a 
Szent Szellem munkáját az életekben.A szellemi büszkeség veszélye. A mindig gyakor-

latias Jakab a Példabeszédeket idézve emlékeztet bennünket: Sok fiatal hívõt (és idõset is) elbátortalanítanak azok, akik 
„Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak” ragaszkodnak a hagyományhoz a külsõségekben, a szellemi 
(4,6). Elõfordulhat szellemi büszkeség a gyülekezettel kapcso- valóság figyelembe vétele nélkül. Ezzel nem azt mondjuk, 
latban. Önelégülten mutathatunk rá vallási rendszerek hibái- hogy a régi tapasztalatokat le kell becsülni. A gyülekezetedben 
ra anélkül, hogy különbséget tennénk maga a rendszer és az lévõ gyakorlat lehet, hogy érett keresztyének hosszú évek alatt 
adott rendszerben lévõ egyes hívõ között. Tudatában kell len- bekövetkezett megfontolt döntéseinek az eredménye. Jól oda 
nünk, hogy számos hívõ – aki nem lát bizonyos igazságokat, kell tehát figyelnünk. A keresztyén irgalmasság azt követeli, 
amelyeket mi tudunk – sokkal buzgóbb lehet Krisztus iránti hogy tiszteletben tartsam hívõ testvéremet. Ugyanaz a hús-
szeretetében. test, ami az egyik személyben törvényeskedést követel, a má-

sikban lázadást szíthat. Abba a hibába is eshetünk, hogy a valódi szellemi dolgok-
kal egy szintre emeljük a hagyományokat a gyülekezetünk-
ben. Senkinek sem szabad alábecsülnie a gyülekezeti közösség A megszokás veszélye. Bizonyos viselkedésnek nincs 
hosszú történelmének hasznát. A hétrõl hétre történõ meg- helye Isten jelenlétében. Isten szentsége nem akar a félelem-
emlékezés, az Írás rendszeres hangos tanítása, az evangélium tõl mozdulatlanná tenni, de nem kellene lezsernek lenni a vi-
hûséges hirdetése, a hasonlóan gondolkodó hívõk közössége, selkedésünkben a gyülekezeti alkalmakon. A rendszeres ké-
mindezek az évek során megerõsítenek bennünket szellemi sés, a rendetlen öltözet kijelentésnek tûnhet részünkrõl, hogy 
dolgokban. De ha a történelem tartja távol bennünk a tü- mennyire becsüljük a Vele való találkozást. Fölényesen 
relmet az új és fiatal hívõkkel szemben, vagy állandó könnyed vagy bolondos, nyilvánosan elhangzó kifejezé-
hibakeresést hoznak létre, akkor baj van. Pál figyel- seink, vagy szolgálatunk kitöltése saját magunkról 
meztette a korintusiakat a szeretet himnuszában, való ömlengéssel, Istenrõl való gondolataink kicsi-
hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. nyességét mutatják. Hogyan beszéltek a tanít-

ványok Õróla? Az Újszövetség megmondja.

A professzionalizmus veszé- Hogyan kerülhetjük el ezeket a veszé-
lye. Ez akkor jelenik meg, ha a ter- lyeket? Az biztosítékok egyike, ha az 
mészetes adottságok, a végzettség Úrnak adjuk a legmagasabb tisztes-
és az intellektuális képességek ség helyét a gyülekezetben. Ha 
határozzák meg a szolgála- az Õ dicsõsége a legkimagas-
tok értékének mérését. lóbb, akkor minden más 
Ezek a dolgok lehet- dolog megtalálja a neki 
nek jók, de kataszt- megfelelõ helyet.
rófához is vezet-
h e t n e k .  A  
s z e l l e m i  
ember a 
d i -

UPLOOK 1999 november

v e s z é l y e s t e r ü l e t !

Brian Gunning

(UPLOOK 1999 október)
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Ha az Úr dicsõsége a legkimagaslóbb, akkor minden
más dolog megtalálja a neki megfelelõ helyet.
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ragaszkodva növekedjünk fel szeretet- 1. Vegyük figyelembe, ki az, aki kijavít min-
ben...” (Ef 4,15) ket! A Zsidókhoz írt levél írója ezt mond-

ja: „Ne feledkezzetek meg vezetõitek-5. Vizsgáljuk meg magunkat! Nincs jobb 
rõl..., kövessétek hitüket” (Zsid 13,7). módszer arra, hogy higgadtan feddjünk 
Majd hozzáteszi: „Bízzatok vezetõitek-meg másokat, mint az önvizsgálat (Gal 
ben, és hallgassatok rájuk, mert õk vi-6,1). Egyikünk sem hibátlan és tévedhe-
gyáznak lelketekre úgy, mint akik errõl tetlen.
számot is adnak” (Zsid 13,17). Egy vezetõ 

6. Figyeljünk oda, hogy mikor „helyénvaló a kiigazítását elutasíthatjuk, de az indíté-
szó”, amit mondunk, ahogy a példabeszéd kát nem. „Jó szándékúak a baráttól ka-
írja. Megvan az ideje a békében maradás- pott sebek...” (Péld 27,6)
nak, és a tetteknek is. A helyes idõben való 

2. Vajon Isten szól? Különösen figyelnünk 
cselekvéstõl való tartózkodás éppolyan 

kell olyan esetekben, amikor több szelle-
rossz, mint helyes dolgot tenni rossz idõ-

mi ember mutat rá valamire az életünk-
ben. Hasznos lehet tanácsot kérni az elõl-

ben. Meglehetõsen valószínûtlen, hogy 
járóktól az idõzítés tekintetében. Az 

egy egész vezetõség tévedjen, amikor sze-
imádság pedig alapvetõ dolog a mások 

retne tanácsolni vagy rendreutasítani 
helyreigazításának  minden területén.

Feddés testvérek között
A bölcs fiú megfogadja az apai intést. A bolond utálja az apai intést. (Péld 13,1; 15,5)

Sok gyülekezeti probléma soha nem válna komollyá,
ha bölcsen tudnánk kiigazítani másokat és elfogadni az intést.

Íme Isten tanácsa ezzel kapcsolatban:

Vigyázat!

HírekHírek

EsztergombanEsztergomban
Isten különös áldását tapasztalhatták meg 
a helyi gyülekezetben. 2004. december 12-
én a karácsonyi evangélizációs alkalmon 
kb. 60 gyermek és 80 felnõtt vett részt. A 
gyermekekkel Kovács József vezetésével a 
pilismaróti testvérek foglalkoztak. A felnõt-
tek számára Isten Igéjét Madarász István 
tolmácsolta a Miskolci Keresztyén Gyüle-
kezetbõl. Az alkalmon énekszolgálattal fia-
talok kapcsolódtak be a Miskolci Testvér-
gyülekezetbõl Nagy Ágoston vezetésével.

Nem minden idõs ember
bölcs, de némelyik az.

Nem minden fiatal bolond,
de van, aki az.

Brian Gunning

 helyi gyülekezet csodálatos dolog. Nem pedig elmélet csõséget Istennek adja, és szolgálata az Úrról való beszélge-
gyakorlat nélkül, és nem is elérhetetlen szellemi ma- tésre késztet. Jó, ha a gyülekezet ezt ajándékként veszi Isten-Agaslat, ami csak néhány ember számára megközelíthe- tõl, de ugyanakkor nem akadályozza más szellemi hívõk 

tõ. A gyülekezeti élet valójában munkát jelent ebben és – ha az szolgálatát a gyülekezetben, akik esetleg kevesebb természe-
Úr addig nem jönne – az elkövetkezõ évtizedekben is. tes képességgel bírnak. A természetes adottságokkal rendel-

kezõ testvéreket sem szabad semmibe venni, de ha önkényes Bár mindent megpróbálunk, hogy megörvendeztessük az 
mértékkel mérjük a szolgálatokat, a professzionalizmus hibá-Urat, az ellenség is ott van, megpróbálja munkánkat tönkre-
jába eshetünk.tenni. A gyülekezet sincs más helyzetben. Egyfelõl igaz, hogy 

„a pokol kapui sem fognak rajta erõt venni”, a mi hûtlen-
ségünk azonban gyakran hozza elõnyös helyzetbe az ellen- A törvényeskedés veszélye. A galaták vétkeztek a 
séget, hogy megrabolja a gyülekezetet számos módon. Saját törvényeskedés dolgában. Arra tanították õket, hogy a törvény 
testünk kész és hajlamos a megalkuvásra a csatában. Pál cso- betartása hozzátesz az õ megigazulásukhoz, és véghezviszi 
dálkozott, hogy a galáciabeli hívõk gyorsan elhagyták az evan- megszentelõdésüket. Nem tudom, hogy vannak-e olyan észak-
géliumot. És mit mondanánk akkor a korintusi gyülekezetrõl? amerikai gyülekezetek, amelyek ragaszkodnak a zsidó törvény 
Nem vesztegették az idejüket, hogy eltávolodjanak Istentõl. betartásához. De lehet, hogy hasonló problémában vétkesek, 
Íme néhány veszély, amivel szembe kell néznünk ma: amikor „szellemi” álnéven nevezik a külsõ formáknak vagy 

szokásoknak való engedelmességet, miközben elutasítják a 
Szent Szellem munkáját az életekben.A szellemi büszkeség veszélye. A mindig gyakor-

latias Jakab a Példabeszédeket idézve emlékeztet bennünket: Sok fiatal hívõt (és idõset is) elbátortalanítanak azok, akik 
„Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak” ragaszkodnak a hagyományhoz a külsõségekben, a szellemi 
(4,6). Elõfordulhat szellemi büszkeség a gyülekezettel kapcso- valóság figyelembe vétele nélkül. Ezzel nem azt mondjuk, 
latban. Önelégülten mutathatunk rá vallási rendszerek hibái- hogy a régi tapasztalatokat le kell becsülni. A gyülekezetedben 
ra anélkül, hogy különbséget tennénk maga a rendszer és az lévõ gyakorlat lehet, hogy érett keresztyének hosszú évek alatt 
adott rendszerben lévõ egyes hívõ között. Tudatában kell len- bekövetkezett megfontolt döntéseinek az eredménye. Jól oda 
nünk, hogy számos hívõ – aki nem lát bizonyos igazságokat, kell tehát figyelnünk. A keresztyén irgalmasság azt követeli, 
amelyeket mi tudunk – sokkal buzgóbb lehet Krisztus iránti hogy tiszteletben tartsam hívõ testvéremet. Ugyanaz a hús-
szeretetében. test, ami az egyik személyben törvényeskedést követel, a má-

sikban lázadást szíthat. Abba a hibába is eshetünk, hogy a valódi szellemi dolgok-
kal egy szintre emeljük a hagyományokat a gyülekezetünk-
ben. Senkinek sem szabad alábecsülnie a gyülekezeti közösség A megszokás veszélye. Bizonyos viselkedésnek nincs 
hosszú történelmének hasznát. A hétrõl hétre történõ meg- helye Isten jelenlétében. Isten szentsége nem akar a félelem-
emlékezés, az Írás rendszeres hangos tanítása, az evangélium tõl mozdulatlanná tenni, de nem kellene lezsernek lenni a vi-
hûséges hirdetése, a hasonlóan gondolkodó hívõk közössége, selkedésünkben a gyülekezeti alkalmakon. A rendszeres ké-
mindezek az évek során megerõsítenek bennünket szellemi sés, a rendetlen öltözet kijelentésnek tûnhet részünkrõl, hogy 
dolgokban. De ha a történelem tartja távol bennünk a tü- mennyire becsüljük a Vele való találkozást. Fölényesen 
relmet az új és fiatal hívõkkel szemben, vagy állandó könnyed vagy bolondos, nyilvánosan elhangzó kifejezé-
hibakeresést hoznak létre, akkor baj van. Pál figyel- seink, vagy szolgálatunk kitöltése saját magunkról 
meztette a korintusiakat a szeretet himnuszában, való ömlengéssel, Istenrõl való gondolataink kicsi-
hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. nyességét mutatják. Hogyan beszéltek a tanít-

ványok Õróla? Az Újszövetség megmondja.

A professzionalizmus veszé- Hogyan kerülhetjük el ezeket a veszé-
lye. Ez akkor jelenik meg, ha a ter- lyeket? Az biztosítékok egyike, ha az 
mészetes adottságok, a végzettség Úrnak adjuk a legmagasabb tisztes-
és az intellektuális képességek ség helyét a gyülekezetben. Ha 
határozzák meg a szolgála- az Õ dicsõsége a legkimagas-
tok értékének mérését. lóbb, akkor minden más 
Ezek a dolgok lehet- dolog megtalálja a neki 
nek jók, de kataszt- megfelelõ helyet.
rófához is vezet-
h e t n e k .  A  
s z e l l e m i  
ember a 
d i -

UPLOOK 1999 november

v e s z é l y e s t e r ü l e t !

Brian Gunning

(UPLOOK 1999 október)
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Ha az Úr dicsõsége a legkimagaslóbb, akkor minden
más dolog megtalálja a neki megfelelõ helyet.
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z internet veszélyes munkatárs – olvashattuk a Vetés és Aratás lapjain egy cikkben („Egy veszélyes munkatárs” – VA 2003/1, 22. ol-
dal). Mégis hasznos, hogy pillanatok alatt olyan információkhoz juthatunk rajta keresztül, amelyekhez korábban hosszas utá-Anajárás és nagyon sok idõ kellett. Az evangéliumi szolgálatok is megjelentek a világhálón segítséget nyújtva a hívõknek és megszó-

lítva az arratévedõ, érdeklõdõ nem hívõket is.

A Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány honlapja beszámol a 
kiadó céljairól, valamint megismerteti az eddig megjelent 
kiadványokat, és lehetõvé teszi internetes megrendelésüket.

Az Evangéliumi Kiadó honlapja bemutatja a kiadónál megje-
lent összes könyvet, naptárt és folyóiratot, melyekrõl részletes 
információkkal szolgál, és ezek meg is rendelhetõk.

A Vetés és Aratás honlapja még nem készült el teljesen, de az 
elmúlt néhány év egyes számainak archívumaként is szolgál, 
vagyis ezek a lapszámok visszamenõleg megtekinthetõk.

Jól áttekinthetõ, minden fontos információt tartalmazó hon-
lap. Bemutatja a Keresztyén Fiatalok Társaságát. Az aktuali-
tásokon felül a korábbi programok anyaga is megtekinthetõ.

A Biblia Centrum több mint tíz éve szolgálja a magyarországi 
evangéliumi keresztyénséget. A honlap bemutatja az alapít-
ványt, a házat és az aktuális programokat.

A honlap kivitele szép, könnyen áttekinthetõ. Gyakorlatilag 
igemagyarázatokat tartalmaz, amelyek segítenek fontos és 
nem könnyû bibliai könyvek üzenetének megértésében.

„Mert nem az a fontos, amit lát az 
ember. Az ember azt nézi, ami a sze-
me elõtt van, de az Úr azt nézi, ami a 
szívben van.” (1Sám 16,7)

„Mert ha belép hozzátok a gyülekezet-
be fényes ruhában egy aranygyûrûs 
férfi, és ugyanakkor egy szegény is be-
lép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, 
aki a fényes ruhát viseli, sõt ezt mond-
játok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a 
szegényhez pedig így szóltok: „Te állj 
oda” vagy „Ülj le ide a zsámolyom-
hoz”, nem kerültetek-e ellentmondás-
ba önmagatokkal, és nem lettetek-e 
gonosz szándékú bírákká?” (Jak 2,2-4)

Vajon számít, hogy hogyan nézünk ki, 
amikor megjelenünk egy-egy gyüleke-
zeti alkalmon? Ez a kérdés néha fel-
kavarja a kedélyeket. Gyakran idézik a 
fenti igeverseket, hogy alátámasszák 
azt a nézõpontot, miszerint nem fontos 
a külsõ megjelenés. A szív állapota az, 
ami számít. Ez igaz is, valóban szá-
mít, hogy mi van a szívünkben. 
Nincs az a külsõ dísz vagy pom-
pás ruhadarab, ami ellensúlyoz-
ni tudná a belsõ, rossz szellemi 
állapotot. 

De ezen a ponton nem hagyhatjuk ab-
ba ennek a témának a fejtegetését. 
Amíg csak az Úr tudja pontosan meg-
állapítani, mi lakik egy ember belse-
jében, addig mi csak abban vagyunk 
jók, hogy a külsõ alapján vonjunk le kö-
vetkeztetéseket. Íme néhány megfon-
tolandó szempont a gyülekezeti „ruha-
kóddal” kapcsolatban.

1. Magunkra vonjuk-e mások fi-
gyelmét a megjelenésünkkel? A gyü-
lekezeti alkalom nem divatbemutató. 
Az Úr jelenlétében jövünk össze. Nem 
helyénvaló, hogy akár viselkedésünk-
kel, akár azzal, amit mondunk, felhívjuk 
magunkra a figyelmet.

2.  Szerénységet tükröz a megje-
lenésünk? Minden keresztyén számá-

Külsõ megjelenés
Brian Gunning

ra egyértelmûnek kell lennie, hogy a 
világ divatját alá kell vetnünk az Isten 
szerinti normáknak. Az olyan ruhada-
raboknak, amit világi emberek úgy ter-
veztek, hogy azokkal nem Isten szerinti 
viselkedésre bátorítsák az embereket, 
nincs helye egy keresztyén ruhatárá-
ban. Ugyanúgy kell öltözködnünk ke-
resztyének és világiak között is (1Tim 
2,9).

3. Hanyagnak tûnünk megje-
lenésünk alapján? Az emberi tapasz-
talat szerint a rajtunk lévõ ruhadara-
bok hatással vannak a viselkedésünk-
re. Az észak-amerikai üzleti világ 
részévé vált a „lezser péntek”, ami azt 
j e len t i ,  hogy  

péntekenként az alkalmazottak 
lazább öltözéket viselhetnek a munka-
helyükön. A dolog lényege, hogy el-
engedjék magukat a hétvége köze-
ledtével. Ez a nap eltér a hét többi nap-
jától. Mi a helyzet a mi jelenlétünkkel az 
alkalmakon? Vajon az öltözködésünk 
azt sugallja, hogy a gyülekezeti 
összejövetel egy hétvégi társasági 
esemény a barátainkkal? Vagy tuda-
tában vagyunk annak, hogy az Úrral 
találkozunk?

4. Megjelenésünk provokálja a 
gyülekezetet? Mi az általános gyakorlat 
saját gyülekezetünkben? Alávetjük ma-
gunkat ennek? Vagy szeretjük provo-
kálni a szenteket?

Van esetleg lázadó célzat az öltöz-
ködésünkben? Például, ha az elöl-
járóknak az a kérése, hogy a férfiak in-
get és nyakkendõt viseljenek a pul-
pitusnál, engedelmeskedünk ennek? 
Vagy úgy érezzük, provokálnunk kell 
õket? Kérésük okainak figyelembe vé-
tele nélkül is a keresztyén viselkedés 
megkívánja, hogy engedelmesked-
jünk. Az engedelmesség gyakorlása 
pedig mindannyiunkra ráfér. 

5. Helyes képet mutat az öltöz-
ködésem a gyülekezetemrõl? El tudjuk 
képzelni, hogy ugyanabban a ruhá-
ban jelenjünk meg egy állásinterjún, 
mint amiben füvet szoktunk nyírni? 
Vagy, hogy hanyag öltözetben vegyünk 
részt egy fontos üzleti tárgyaláson? 

Más szavakkal, a tõlem telhetõ leg-
jobb megjelenés (mértékletesen – 

1Tim 2,9) sokat elárul arról, hogy 
mennyire becsülöm azt a sze-
mélyt, akivel találkozom. Egyér-
telmûnek kellene lennie, hogy 
az Úr gyülekezete megérdemli 
a tõlünk telhetõ legjobbat, ami-
att, akivel ott találkozunk, és 
amiért odamegyünk. De mi a 

helyzet azzal, amit Jakab mond? 
Felhívja a figyelmet a szegény és 

a gazdag ember közötti különb-
ségre. A gazdagok iránti elfogult-

ság a szegényekkel szemben teljes 
mértékben elutasítandó. Amirõl itt most 
szó van, az nem a gazdag vagy a sze-
gény ember ruházata, hanem olyan 
férfi vagy nõ, akár gazdag, akár sze-
gény (Isten szempontjából, szellemi ér-
telemben mindenképpen gazdag), 
akinek külsõ megjelenésén látszik, 
hogy komolyan veszi Isten dolgait. 
Ebbõl semmiképpen sem azt a követ-
keztetést kell levonnunk, hogy drága 
ruhákban kell járnunk. A szív állapota 
az elsõdleges szempont. Viszont a 
megfelelõ szív az õszintén hívõ ember 
helyénvaló életvitelében nyilvánul meg. 

?

A szív állapota az elsõdleges szempont.
Viszont a megfelelõ szív az õszintén hívõ ember

helyénvaló életvitelében nyilvánul meg. 
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dal). Mégis hasznos, hogy pillanatok alatt olyan információkhoz juthatunk rajta keresztül, amelyekhez korábban hosszas utá-Anajárás és nagyon sok idõ kellett. Az evangéliumi szolgálatok is megjelentek a világhálón segítséget nyújtva a hívõknek és megszó-

lítva az arratévedõ, érdeklõdõ nem hívõket is.

A Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány honlapja beszámol a 
kiadó céljairól, valamint megismerteti az eddig megjelent 
kiadványokat, és lehetõvé teszi internetes megrendelésüket.

Az Evangéliumi Kiadó honlapja bemutatja a kiadónál megje-
lent összes könyvet, naptárt és folyóiratot, melyekrõl részletes 
információkkal szolgál, és ezek meg is rendelhetõk.

A Vetés és Aratás honlapja még nem készült el teljesen, de az 
elmúlt néhány év egyes számainak archívumaként is szolgál, 
vagyis ezek a lapszámok visszamenõleg megtekinthetõk.

Jól áttekinthetõ, minden fontos információt tartalmazó hon-
lap. Bemutatja a Keresztyén Fiatalok Társaságát. Az aktuali-
tásokon felül a korábbi programok anyaga is megtekinthetõ.

A Biblia Centrum több mint tíz éve szolgálja a magyarországi 
evangéliumi keresztyénséget. A honlap bemutatja az alapít-
ványt, a házat és az aktuális programokat.

A honlap kivitele szép, könnyen áttekinthetõ. Gyakorlatilag 
igemagyarázatokat tartalmaz, amelyek segítenek fontos és 
nem könnyû bibliai könyvek üzenetének megértésében.

„Mert nem az a fontos, amit lát az 
ember. Az ember azt nézi, ami a sze-
me elõtt van, de az Úr azt nézi, ami a 
szívben van.” (1Sám 16,7)

„Mert ha belép hozzátok a gyülekezet-
be fényes ruhában egy aranygyûrûs 
férfi, és ugyanakkor egy szegény is be-
lép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, 
aki a fényes ruhát viseli, sõt ezt mond-
játok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a 
szegényhez pedig így szóltok: „Te állj 
oda” vagy „Ülj le ide a zsámolyom-
hoz”, nem kerültetek-e ellentmondás-
ba önmagatokkal, és nem lettetek-e 
gonosz szándékú bírákká?” (Jak 2,2-4)

Vajon számít, hogy hogyan nézünk ki, 
amikor megjelenünk egy-egy gyüleke-
zeti alkalmon? Ez a kérdés néha fel-
kavarja a kedélyeket. Gyakran idézik a 
fenti igeverseket, hogy alátámasszák 
azt a nézõpontot, miszerint nem fontos 
a külsõ megjelenés. A szív állapota az, 
ami számít. Ez igaz is, valóban szá-
mít, hogy mi van a szívünkben. 
Nincs az a külsõ dísz vagy pom-
pás ruhadarab, ami ellensúlyoz-
ni tudná a belsõ, rossz szellemi 
állapotot. 

De ezen a ponton nem hagyhatjuk ab-
ba ennek a témának a fejtegetését. 
Amíg csak az Úr tudja pontosan meg-
állapítani, mi lakik egy ember belse-
jében, addig mi csak abban vagyunk 
jók, hogy a külsõ alapján vonjunk le kö-
vetkeztetéseket. Íme néhány megfon-
tolandó szempont a gyülekezeti „ruha-
kóddal” kapcsolatban.

1. Magunkra vonjuk-e mások fi-
gyelmét a megjelenésünkkel? A gyü-
lekezeti alkalom nem divatbemutató. 
Az Úr jelenlétében jövünk össze. Nem 
helyénvaló, hogy akár viselkedésünk-
kel, akár azzal, amit mondunk, felhívjuk 
magunkra a figyelmet.

2.  Szerénységet tükröz a megje-
lenésünk? Minden keresztyén számá-

Külsõ megjelenés
Brian Gunning

ra egyértelmûnek kell lennie, hogy a 
világ divatját alá kell vetnünk az Isten 
szerinti normáknak. Az olyan ruhada-
raboknak, amit világi emberek úgy ter-
veztek, hogy azokkal nem Isten szerinti 
viselkedésre bátorítsák az embereket, 
nincs helye egy keresztyén ruhatárá-
ban. Ugyanúgy kell öltözködnünk ke-
resztyének és világiak között is (1Tim 
2,9).

3. Hanyagnak tûnünk megje-
lenésünk alapján? Az emberi tapasz-
talat szerint a rajtunk lévõ ruhadara-
bok hatással vannak a viselkedésünk-
re. Az észak-amerikai üzleti világ 
részévé vált a „lezser péntek”, ami azt 
j e len t i ,  hogy  

péntekenként az alkalmazottak 
lazább öltözéket viselhetnek a munka-
helyükön. A dolog lényege, hogy el-
engedjék magukat a hétvége köze-
ledtével. Ez a nap eltér a hét többi nap-
jától. Mi a helyzet a mi jelenlétünkkel az 
alkalmakon? Vajon az öltözködésünk 
azt sugallja, hogy a gyülekezeti 
összejövetel egy hétvégi társasági 
esemény a barátainkkal? Vagy tuda-
tában vagyunk annak, hogy az Úrral 
találkozunk?

4. Megjelenésünk provokálja a 
gyülekezetet? Mi az általános gyakorlat 
saját gyülekezetünkben? Alávetjük ma-
gunkat ennek? Vagy szeretjük provo-
kálni a szenteket?

Van esetleg lázadó célzat az öltöz-
ködésünkben? Például, ha az elöl-
járóknak az a kérése, hogy a férfiak in-
get és nyakkendõt viseljenek a pul-
pitusnál, engedelmeskedünk ennek? 
Vagy úgy érezzük, provokálnunk kell 
õket? Kérésük okainak figyelembe vé-
tele nélkül is a keresztyén viselkedés 
megkívánja, hogy engedelmesked-
jünk. Az engedelmesség gyakorlása 
pedig mindannyiunkra ráfér. 

5. Helyes képet mutat az öltöz-
ködésem a gyülekezetemrõl? El tudjuk 
képzelni, hogy ugyanabban a ruhá-
ban jelenjünk meg egy állásinterjún, 
mint amiben füvet szoktunk nyírni? 
Vagy, hogy hanyag öltözetben vegyünk 
részt egy fontos üzleti tárgyaláson? 

Más szavakkal, a tõlem telhetõ leg-
jobb megjelenés (mértékletesen – 

1Tim 2,9) sokat elárul arról, hogy 
mennyire becsülöm azt a sze-
mélyt, akivel találkozom. Egyér-
telmûnek kellene lennie, hogy 
az Úr gyülekezete megérdemli 
a tõlünk telhetõ legjobbat, ami-
att, akivel ott találkozunk, és 
amiért odamegyünk. De mi a 

helyzet azzal, amit Jakab mond? 
Felhívja a figyelmet a szegény és 

a gazdag ember közötti különb-
ségre. A gazdagok iránti elfogult-

ság a szegényekkel szemben teljes 
mértékben elutasítandó. Amirõl itt most 
szó van, az nem a gazdag vagy a sze-
gény ember ruházata, hanem olyan 
férfi vagy nõ, akár gazdag, akár sze-
gény (Isten szempontjából, szellemi ér-
telemben mindenképpen gazdag), 
akinek külsõ megjelenésén látszik, 
hogy komolyan veszi Isten dolgait. 
Ebbõl semmiképpen sem azt a követ-
keztetést kell levonnunk, hogy drága 
ruhákban kell járnunk. A szív állapota 
az elsõdleges szempont. Viszont a 
megfelelõ szív az õszintén hívõ ember 
helyénvaló életvitelében nyilvánul meg. 

?

A szív állapota az elsõdleges szempont.
Viszont a megfelelõ szív az õszintén hívõ ember

helyénvaló életvitelében nyilvánul meg. 
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A Scofield-Biblia eredete
Szerény kezdetbõl
 világméretû elismertség

David Dunlap

A Scofield Magyarázatos Biblia nem- ahol a New Yorki Tõzsde 
zedékeken keresztül mérhetetlenül nagy árfolyamainak a listáját 
segítségnek bizonyult Isten Igéjének mé- nyomták. Õ volt a kiadója 
lyebb megértésében. a Scofield Bibliai Kurzus-

Az Oxford University Press (Oxford nak, annak megjelenésének elsõ 
Egyetemi Nyomda) jelentése szerint 30 év évében. John Pirie egy áruház 
alatt 1 925 000 példányt adtak ki belõle. A (Carson, Priie és Scott) résztulajdono-
Scofield Biblia napjainkban is még mindig sa volt Chicagoban.

zus Krisztusban hívõ keresztyének kö-az egyik legkedveltebb magyarázatos Bib- Ifjabb Alwyn Ball ingatlanügynök volt, 
zössége, akik az Õ nevében összegyûlnek lia. egyben egy New York-i cég (Southack és 
a kenyér megtörésére, imádkozásra, bi-Ki volt C. I. Scofield valójában, és ho- Ball) résztulajdonosa.
zonyságtételre, igeszolgálatra, tanításra gyan keletkezett ez a magyarázatos Bib- 1901-tõl 1906-ig Pirie Green-ben tar-
és az evangélium terjesztésére. Ahol ket-lia? tottak Biblia Konferenciákat. Ez a hely 
ten vagy hárman ekképpen összegyûlnek, Cyrus Ingerson Scofield 1843. au- még Víztároló park néven is ismert volt, 
ott már gyülekezet van jelen. Minden ilyen gusztus 19-én született. A amerikai pol- mivel egy víztorony állt ott. John Pirie, aki 
helyi gyülekezet, ahol Krisztus van a kö-gárháború alatt a szövetségesek (déli álla- az ottani vízellátási társaság tulajdonosa 
zéppontban, Isten temploma egyben, ahol mok) oldalán katonáskodott, ahol a szö- volt, felállított egy 600 fõt befogadó sátort 
a Szent Szellem jelen van. A helyi gyüle-vetségi kereszttel is kitüntették. A háború a konferenciák részére. Késõbb a kon-
kezet akkor teljes szervezetileg, ha vének és után St. Louis-ban (Montana állam) jo- ferencián már 5000-en vettek részt.
diakónusok is vannak benne (Fil 1,1).”got tanult, késõbb pedig a „barrister ran- Az elõadók között volt Richard Hill, 

A „Testvérek”-et nagyra becsülte Sco-gú” ügyvédek között foglalt helyet Kan- John Hill, Arno Gaebelein, C. I. Scofield 
field, írásaik és a vezetõ bibliatanítókkal sas-ben. és William Isaac, akinek az otthonából 
való hosszan tartó barátsága mély benyo-1873-ban Grant miniszterelnök õt je- indult ki a Sea Cliff-i gyülekezet. Ezen 
mással voltak rá. lölte ki Kansas Egyesült Államokbeli igaz- konferenciák egyikén, a Sea Cliff partvo-

Nem egyszer együtt szolgált konferen-ságügy-miniszterévé. Thomas McPhee- nalán sétálva osztotta meg C. I. Scofield 
ciákon olyan bibliatanítókkal mint Walter ters-nek, a YMCA (Young Man Christian azon vágyát Arno Gaebelein-nel, hogy egy 
Scott, F. C. Jennings és W. W. Fereday. Association; magyar megfelelõje a Ke- olyan magyarázatos Bibliát készítsen, ami 
Utóbbival akkor ismerkedett meg egy gyü-resztyén Ifjak Egyesülete, KIE) munkatár- segítségére lehet a bibliatanulmányozók-
lekezetben, amikor 1902 és 1909 között sának fáradozása nem volt hiábavaló, nak az Ige világosabb megértésében. 
azért tartózkodott Oxfordban (Anglia), 1879-ben megtért Scofield. Nem sokkal Hogy megkönnyítsék a helyzetét célja vég-
hogy a magyarázatos Bibliához anyagot késõbb ismerte meg James H. Brookes-t, hezvitelében, John Pirie és Alwyn Ball 
keressen.aki segített neki a bibliatanulmányozás- pénzügyileg támogatták õt. A tanulmá-

Arno C. Gaebelein – egyike a Scofield ban, és megismertette vele a korszakos ta- nyok és a szerkezet jelentõs része John Pi-
által nagyra becsült közremûködõ szer-nítást. rie otthonában, Grey-Shingles-ben (Long 
kesztõknek – írta egyszer a „Testvérek” írá-Míg a Kongregacionalista Egyházban Island, New York állam) került befeje-
sairól elismerésképpen: „Darby írásai-szolgált, Dallasban (Texas állam), köz- zésre.
ban, William Kelly, C. H. Mackintosh, F. kedvelt igehirdetõ volt, de országszerte is A Scofield Magyarázatos Bibliát elõ-
W. Grant, Bellett és mások munkáiban szolgált a bibliakonferenciák alkalmával. ször 1909-ben adta ki az Oxford Uni-
megtaláltam azt a lelki eledelt, amire szük-1903-ban kezdett el dolgozni a magya- versity Press, majd 1917-ben és 1967-ben 
ségem volt. Ezeket az embereket közvet-rázatos Biblián. Egy magyarázatos Biblia revideált formában került kiadásra.
lenül az apostolok mellé teszem mind jó-készítésének a gondolata már többször Ez a nagyszabású munka a világban 
zan, egészséges tanításukban, mind szel-foglalkoztatta. Akkor már éppen egy bibli- mindenfelé elismerésre talált.
lemi tanításukban.”atanulmányozó kurzus anyagának az A Scofield Magyarázatos Biblia 

Scofield elismeréssel volt azon egye-írásával volt foglalatos. 1902-ben Arno C. visszatükrözte a Plymouth-i Testvérek igei 
sült államokbeli és nagy britanniai kö-Gaebeleintõl kapott bátorítást, majd ké- látását, azaz a korszakokkal kapcsolatos 

sõbb három férfitõl, a New York állami értelmezésbeli jellegzetességeket, a prófé- zösségek felé, akiktõl a szerkesztésben se-
Sea Cliff-i konferencia szervezõitõl, ezek: tai megvilágításokat, az újszövetségi gyü- gítséget kapott. A megbízható bibliataní-
ifjabb Alwyn Ball, John T. Pirie és Francis lekezeti igazságokat. tó és író, Walter Scott nézte át a jegy-
E. Fitch. Mindhárman New York környéki Az elsõ kiadásban a helyi gyülekezet zeteket az elsõ kiadáshoz. Az elsõ kiadás 
„Testvérgyülekezetekhez” tartoztak. értelmezésérõl ezt lehetett olvasni: „A he- elõszavában Scofield ezt írja: „A szerzõ 

Francis Fitch-nek volt egy nyomdája, lyi gyülekezet az egy helyen élõ, az Úr Jé- köszönetnyilvánítása az európai és 

amerikai, nagy tudású és szellemi test-
vérek széles körét is megilleti, azokat, akik 
elkötelezték magukat erre a felbecsülhe-
tetlen értékû támogatásra… Walter Scott-
ot, a kiváló bibliatanítót is…”

Az elsõ kiadás megjelentetése után 
William Isaac, egy vezetõ vén és kiemel-
kedõ bibliatanító a Sea Cliff-i gyüleke-
zetbõl, kinyilvánította aggodalmát, ami a 
Scofield értelmezõ jegyzeteibõl tizenhét-
nek a pontosságát illeti. Levélben, tapin-
tatosan javasolta is ezek korrekcióját. Az 
1917-ben megjelenõ második kiadás már 
ezekkel a helyesbítésekkel jelent meg. 

Amikor Scofield a magyarázatos Bib-
lia korrektúrázásához keresett segítséget, 
sikerült igénybe venni az egyik legjobb 
segítséget, Emily Farmer kisasszonyét. 
Õróla – nem sokkal az 1907-es angliai 
Colchesterbõl az Egyesült Államokba 
való költözése után – már  nyilvánva-
lóvá vált, hogy alkalmas a lektorálás-
ra. A New York-i Loizeaux Bros. Ki-
adónál dolgozott egészen 1947-ig. 
Hogy idõt szentelhessen a magya-
rázatos Biblia lektorálásának, 1908-
ban egy kis idõre szüneteltette a tár-
saságnál betöltött szerepét. Farmer 
kisasszony segédkezett a szerkesztés-
ben, hogy a jegyzetek a végleges formá-
jukba kerüljenek.

H. A. Ironside kommentárjainak meg-
szerkesztésében is nagy segítségnek bizo-
nyult. Ironside Ézsaiás könyvével kapcso-
latos kommentárának elõszavában ezeket 
a dicsérõ szavakat olvashatjuk: „…a Sco-
field Biblia kiválósága nem kis mértékben 
Farmer kisasszonynak köszönhetõ, aki 
nagy gondot fordított az egészséges taní-
tás kiemelésére.”

Scofield kétszer utazott Angliába, két 
évig pedig Svájcban volt, amikor a biblia-
tanulmány kiadásához keresett anyagot 
és szakmai tanácsot. A késõbbiekben igen 
nagy segítségnek bizonyult Londonból 
Henry Frowde, aki felnõttkorában a 
„Testvérek” közösségébe járt. Frowde el-
kötelezte magát a Biblia nyomtatására és 
kötésére.

1880-ban megbízták mind az Oxford 

U n i v e r s i t y  Press, mind a 
Clarendon Press õs kiadójává. Ami va-
laha lehetetlennek tûnt, õ megvalósította:  

12 óra alatt 1.000.000 db Újszövetség kia-
dását.

Scofield angliai tartózkodása alatt Al-
wyn Ball segítségével megismerkedhetett 
Frowde-dal. A találkozás után Scofield-
nak figyelmébe ajánlották: „Csak egyet-
lenegy kiadó létezik, ahol a megfelelõ 
kezekbe kerülhet a magyarázatos Biblia, 
ez pedig az Oxford University Press.” 
Scofield megfogadta a tanácsot, és 1909-
ben a nyomdában legördült az elsõ ma-
gyarázatos Biblia.

Innentõl kezdve francia, spanyol, 
szuahéli és számos más nyelven is ki-
adták.

E tanulmány keresztyén munka-
társak, evangélisták és vasárnapi is-
kolatanítók ezreit vértezte fel megfe-
lelõ bibliaismerettel, Isten Igéjének 
világosabb megértésével, hogy így 
még hatékonyabban tudják szol-
gálni Istent. A Hegyi beszédrõl 
szóló kommentárjában a refor-
mátus lelkész és író, James Mont-
gomery Boice (magyarul ismert 
éneke: Lelki próbáimban…) írja: 
„Örvendve mondhatom, hogy a 
Szentírás tanulmányozásában jó 

hatással volt rám a Scofield magya-
rázatos Biblia, és mélyen tisztelem 

ezeket a bibliatanítókat. Õk mélyen 
belemerültek a Bibliába, sokkal inkább, 

mint manapság a legtöbb bibliatanító.”
Csak az örökkévalóságban fogjuk iga-

zán meglátni ennek a tanulmányozó se-
gédeszköznek az óriási hasznosságát, 
amely elvezetett az alapvetõ igazságok, a 
prófétai szó és az újszövetségi gyülekezet 
jellemzõinek megismerésére.

AZ ÉLET VILÁGOSSÁGA
Searchlight Ministries

Internet: http://www.searchlight-missions.org

„A Searchlight Ministries egy 1985-ben alapított keresztyén missziós szervezet. Azzal az 
elhatározással született, hogy általa a keresztyének magasabb szellemi érettségre jussanak 
és a gyakorlati keresztyén tanítványságban növekedjenek.” – olvassuk a misszió honlapján. 
Akkoriban a „Light for Life” fénymásolás útján, angol nyelven 60 példányban jelent meg.  
A szolgálat szélesedett, a lapot több nyelvre lefordították. Jelenleg francia, lengyel, román 
és magyar nyelven terjesztik. Rövid, hitmélyítõ írásokat tartalmaz régi evangéliumi és 
testvérgyülekezeti szerzõktõl (Austin-Sparks, Bonar, Bonhoeffer, Chambers, Gaebelein, 
Havergal, Mackintosh, Spurgeon stb.), de mai cikkek is megtalálhatók a misszió két mun-
katársától, Mike Bartontól és Bruce Garrisontól, akik a Fülöp-szigetektõl Afrikáig Euró-
pán át munkálkodnak.

A magyar nyelvû lap hozzáférhetõ Erdélyben és Magyarországon is. Bõvebb információ:
Szabó Zoltán (C.P. 26 - 415300 Marghita, BH, Románia), Turay Attila(2885 Bakonybánk, Kossuth u. 5., Magyarország).
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hogy a magyarázatos Bibliához anyagot késõbb ismerte meg James H. Brookes-t, hezvitelében, John Pirie és Alwyn Ball 
keressen.aki segített neki a bibliatanulmányozás- pénzügyileg támogatták õt. A tanulmá-

Arno C. Gaebelein – egyike a Scofield ban, és megismertette vele a korszakos ta- nyok és a szerkezet jelentõs része John Pi-
által nagyra becsült közremûködõ szer-nítást. rie otthonában, Grey-Shingles-ben (Long 
kesztõknek – írta egyszer a „Testvérek” írá-Míg a Kongregacionalista Egyházban Island, New York állam) került befeje-
sairól elismerésképpen: „Darby írásai-szolgált, Dallasban (Texas állam), köz- zésre.
ban, William Kelly, C. H. Mackintosh, F. kedvelt igehirdetõ volt, de országszerte is A Scofield Magyarázatos Bibliát elõ-
W. Grant, Bellett és mások munkáiban szolgált a bibliakonferenciák alkalmával. ször 1909-ben adta ki az Oxford Uni-
megtaláltam azt a lelki eledelt, amire szük-1903-ban kezdett el dolgozni a magya- versity Press, majd 1917-ben és 1967-ben 
ségem volt. Ezeket az embereket közvet-rázatos Biblián. Egy magyarázatos Biblia revideált formában került kiadásra.
lenül az apostolok mellé teszem mind jó-készítésének a gondolata már többször Ez a nagyszabású munka a világban 
zan, egészséges tanításukban, mind szel-foglalkoztatta. Akkor már éppen egy bibli- mindenfelé elismerésre talált.
lemi tanításukban.”atanulmányozó kurzus anyagának az A Scofield Magyarázatos Biblia 

Scofield elismeréssel volt azon egye-írásával volt foglalatos. 1902-ben Arno C. visszatükrözte a Plymouth-i Testvérek igei 
sült államokbeli és nagy britanniai kö-Gaebeleintõl kapott bátorítást, majd ké- látását, azaz a korszakokkal kapcsolatos 

sõbb három férfitõl, a New York állami értelmezésbeli jellegzetességeket, a prófé- zösségek felé, akiktõl a szerkesztésben se-
Sea Cliff-i konferencia szervezõitõl, ezek: tai megvilágításokat, az újszövetségi gyü- gítséget kapott. A megbízható bibliataní-
ifjabb Alwyn Ball, John T. Pirie és Francis lekezeti igazságokat. tó és író, Walter Scott nézte át a jegy-
E. Fitch. Mindhárman New York környéki Az elsõ kiadásban a helyi gyülekezet zeteket az elsõ kiadáshoz. Az elsõ kiadás 
„Testvérgyülekezetekhez” tartoztak. értelmezésérõl ezt lehetett olvasni: „A he- elõszavában Scofield ezt írja: „A szerzõ 

Francis Fitch-nek volt egy nyomdája, lyi gyülekezet az egy helyen élõ, az Úr Jé- köszönetnyilvánítása az európai és 

amerikai, nagy tudású és szellemi test-
vérek széles körét is megilleti, azokat, akik 
elkötelezték magukat erre a felbecsülhe-
tetlen értékû támogatásra… Walter Scott-
ot, a kiváló bibliatanítót is…”

Az elsõ kiadás megjelentetése után 
William Isaac, egy vezetõ vén és kiemel-
kedõ bibliatanító a Sea Cliff-i gyüleke-
zetbõl, kinyilvánította aggodalmát, ami a 
Scofield értelmezõ jegyzeteibõl tizenhét-
nek a pontosságát illeti. Levélben, tapin-
tatosan javasolta is ezek korrekcióját. Az 
1917-ben megjelenõ második kiadás már 
ezekkel a helyesbítésekkel jelent meg. 

Amikor Scofield a magyarázatos Bib-
lia korrektúrázásához keresett segítséget, 
sikerült igénybe venni az egyik legjobb 
segítséget, Emily Farmer kisasszonyét. 
Õróla – nem sokkal az 1907-es angliai 
Colchesterbõl az Egyesült Államokba 
való költözése után – már  nyilvánva-
lóvá vált, hogy alkalmas a lektorálás-
ra. A New York-i Loizeaux Bros. Ki-
adónál dolgozott egészen 1947-ig. 
Hogy idõt szentelhessen a magya-
rázatos Biblia lektorálásának, 1908-
ban egy kis idõre szüneteltette a tár-
saságnál betöltött szerepét. Farmer 
kisasszony segédkezett a szerkesztés-
ben, hogy a jegyzetek a végleges formá-
jukba kerüljenek.

H. A. Ironside kommentárjainak meg-
szerkesztésében is nagy segítségnek bizo-
nyult. Ironside Ézsaiás könyvével kapcso-
latos kommentárának elõszavában ezeket 
a dicsérõ szavakat olvashatjuk: „…a Sco-
field Biblia kiválósága nem kis mértékben 
Farmer kisasszonynak köszönhetõ, aki 
nagy gondot fordított az egészséges taní-
tás kiemelésére.”

Scofield kétszer utazott Angliába, két 
évig pedig Svájcban volt, amikor a biblia-
tanulmány kiadásához keresett anyagot 
és szakmai tanácsot. A késõbbiekben igen 
nagy segítségnek bizonyult Londonból 
Henry Frowde, aki felnõttkorában a 
„Testvérek” közösségébe járt. Frowde el-
kötelezte magát a Biblia nyomtatására és 
kötésére.

1880-ban megbízták mind az Oxford 

U n i v e r s i t y  Press, mind a 
Clarendon Press õs kiadójává. Ami va-
laha lehetetlennek tûnt, õ megvalósította:  

12 óra alatt 1.000.000 db Újszövetség kia-
dását.

Scofield angliai tartózkodása alatt Al-
wyn Ball segítségével megismerkedhetett 
Frowde-dal. A találkozás után Scofield-
nak figyelmébe ajánlották: „Csak egyet-
lenegy kiadó létezik, ahol a megfelelõ 
kezekbe kerülhet a magyarázatos Biblia, 
ez pedig az Oxford University Press.” 
Scofield megfogadta a tanácsot, és 1909-
ben a nyomdában legördült az elsõ ma-
gyarázatos Biblia.

Innentõl kezdve francia, spanyol, 
szuahéli és számos más nyelven is ki-
adták.

E tanulmány keresztyén munka-
társak, evangélisták és vasárnapi is-
kolatanítók ezreit vértezte fel megfe-
lelõ bibliaismerettel, Isten Igéjének 
világosabb megértésével, hogy így 
még hatékonyabban tudják szol-
gálni Istent. A Hegyi beszédrõl 
szóló kommentárjában a refor-
mátus lelkész és író, James Mont-
gomery Boice (magyarul ismert 
éneke: Lelki próbáimban…) írja: 
„Örvendve mondhatom, hogy a 
Szentírás tanulmányozásában jó 

hatással volt rám a Scofield magya-
rázatos Biblia, és mélyen tisztelem 

ezeket a bibliatanítókat. Õk mélyen 
belemerültek a Bibliába, sokkal inkább, 

mint manapság a legtöbb bibliatanító.”
Csak az örökkévalóságban fogjuk iga-

zán meglátni ennek a tanulmányozó se-
gédeszköznek az óriási hasznosságát, 
amely elvezetett az alapvetõ igazságok, a 
prófétai szó és az újszövetségi gyülekezet 
jellemzõinek megismerésére.

AZ ÉLET VILÁGOSSÁGA
Searchlight Ministries

Internet: http://www.searchlight-missions.org

„A Searchlight Ministries egy 1985-ben alapított keresztyén missziós szervezet. Azzal az 
elhatározással született, hogy általa a keresztyének magasabb szellemi érettségre jussanak 
és a gyakorlati keresztyén tanítványságban növekedjenek.” – olvassuk a misszió honlapján. 
Akkoriban a „Light for Life” fénymásolás útján, angol nyelven 60 példányban jelent meg.  
A szolgálat szélesedett, a lapot több nyelvre lefordították. Jelenleg francia, lengyel, román 
és magyar nyelven terjesztik. Rövid, hitmélyítõ írásokat tartalmaz régi evangéliumi és 
testvérgyülekezeti szerzõktõl (Austin-Sparks, Bonar, Bonhoeffer, Chambers, Gaebelein, 
Havergal, Mackintosh, Spurgeon stb.), de mai cikkek is megtalálhatók a misszió két mun-
katársától, Mike Bartontól és Bruce Garrisontól, akik a Fülöp-szigetektõl Afrikáig Euró-
pán át munkálkodnak.

A magyar nyelvû lap hozzáférhetõ Erdélyben és Magyarországon is. Bõvebb információ:
Szabó Zoltán (C.P. 26 - 415300 Marghita, BH, Románia), Turay Attila(2885 Bakonybánk, Kossuth u. 5., Magyarország).



Élõ GyülekezetekÉlõ Gyülekezetek
Kéthavonta (febr., ápr., jún., aug., okt., dec.) megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.

Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@axelero.hu), Lemperger Róbert (lemperg.r@axelero.hu)

A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt 
kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216129-00000005

Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, amelyet kérésre küldünk. A példányszámot az igényeknek 
megfelelõen alakítjuk ki, amely ebben a hónapban: 1220 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a 

postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

Tudatjuk, hogy drága, idõs, rudabányai 
testvérünk 2004. december 12-én mennyei 
Atyjához költözött. Hûségesen járt a gyüle-
kezetbe még betegsége alatt is Miskolcon, 
mivel már hosszú ideje a lánya, Margó gon-
dozta. Imában hordozta és emlegette a kis 
rudabányai közösséget, akikkel már nem 
tudott érintkezni. Élete jó bizonyság volt 
mindannyiunk számára. Temetése Ruda-
bányán volt.

Kedves Testvérek!

Tájékoztatlak Benneteket, hogy Harold 
Barrington testvérünk hosszú betegség 
után vasárnap (dec. 12) hazatért Urához. 
Harold több hónapja ágyhoz kötött beteg 
volt, feleségével, Virginiával egy ápolási 
otthonban laktak. Bár komoly fájdalmakról 
nem panaszkodott, de a rákos betegség lát-
ható módon lepte el a testét. Nagy öröme 
volt, hogy szeptemberben még egyszer Igét 
hirdethetett gyülekezetében a János 13,1 
verse alapján.

Haroldot a 80-as évek elejétõl ismertük. 
Tudom, hogy sok hazai gyülekezetben sze-
rettük, nagyra tartottuk jellemét és szolgá-
latait. A miskolci gyülekezetben többünk 
számára legemlékezetesebb volt az elsõ 
egyhetes bibliaiskolája (Bob Irvinnal) és az 
1990-es bükkszentkereszti ifjúsági táboron 
való részvétele. Fiataljaink közül többek 
személyes döntésekor õt használta az Úr 
meggyõzõ munkájában.

Bozsóki Sándor testvérünk közremû-
ködésével több vendéget hoztak Magyar-
országra és Erdélybe (John West, Dave and 
Dona Fenton, Bob and Norma Irvine...).

Csendes, de határozott véleményére 
sokan figyeltünk, mert mindig igei alapokra 
mutatott rá, és jó érzékkel érezte meg, ha 
nyilvános kérdésekkel „érzékeny” gyüleke-
zeti belügyekben akartak tõle, mint „mesz-
szirõl jött idegentõl” véleményt kicsikarni. 
Többször visszautasította az ilyen próbál-
kozást. Gyülekezeteink egysége fontos ima-
témája volt, és örömmel vette a közelmúlt 
ezirányú elmozdulását.

Az Úr mennyei születésnapi partijának 
elõkészítésére a legjobb munkatársait hívja 
haza.

Madarász Tamás (Miskolc)

HírekHírek

BarringtonBarrington

Orosz JánosOrosz János

 
KIFI

A téli szünetben is volt kirándulás a KIFI 
szervezésében. Ezúttal a Mátrában (is-
mét a „világ végén”) töltöttek el 3 napot 
szilveszter elõtt. 2004. december 28 és 30 
között volt a program a mátramind-
szenti „Labirintus” turistaházban. A ki-
rándulás témája:

Értékek az életünkben 

„És ne alakítsátok hozzá magatokat ehhez 
a világhoz, hanem a-

lakuljatok át a ti ér-
telmetek megúju-
lása által, hogy 

megvizsgáljátok, 
mi a ti számotokra az 

Isten akarata, amely: 
jó, kedves és érett.”

 (Róma 12,2)

Elõadás és 
közös beszél-
getés is volt.

Barrington (jobbra) és
M

ilo testvér D
öm

ösön

Miskolci és környékbeli férfitestvérek 1957-ben a Csanyik-völgyben. Állnak (balról jobbra): Kovács Zsigmond, 
Molnár Lajos, Budavári András, Berényi Pál, Koós Lajos, Orbán András, Baptiszta Dezsõ, Madarász Lajos, Mészáros 
András. Ülnek (balról jobbra): Magyar János, Kalas Károly, Orosz János, Nehézy Sándor.

2005. januárjának elsõ hete ismét imahét. 
Az estékre a témát a norvég testvérek vá-
lasztották: „Taníts minket imádkozni!”

Aliansz imahétAliansz imahét

Voltak, akik a legnehezebb idõkben is vállalták, 
hogy Bibliával a kezükben Isten Igéjét szólják. Is-
ten a gyülekezetek szaporodásával igazolta mun-

kálkodásukat.


