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annak olyan dolgok az életünkben, amelyekre mindenki vágyik, melyeknek mindenki Vörül, melyek jó voltával mindenki tisztában van és vita sem merül föl az értékükkel 
kapcsolatban. Ilyen dolog a békesség is. Ennek ellenére általában a hiányát tapasztaljuk. 
Az emberi természet, sokszor vad, vitatkozásra hajlamos, hirtelen haragú. Sokszor elle-
nõrzés nélküli indulatok olyan károkat okozhatnak, aminek a következményeit egy életen 
keresztül kell szenvedni. (Folytatjuk az elõzõ számban megkezdett írást.)

alán észrevette a kedves olvasó az elõzõ szám stundistákról szóló cikke fölötti rövid Trovatcímet: hithõsök. „Emlékezzetek meg a ti elõljáróitokról, akik szólották néktek az 
Isten beszédét, és figyelmezvén az õ életök végére, kövessétek hitöket” – mondja Isten 
Igéje a Zsidók 13,7-ben. Nagyon biztató tud lenni testvérek életének bizonyságtétele a 
mai, sok nehézséggel, a világ részérõl jövõ csábítással kikövezett idõkben. Ezért indult e 
rovat, mely az Igében szereplõ és a miénket megelõzõ korokban élt, hithûségükrõl híressé 
vált testvéreink életébe szeretne bepillantást nyújtani, s ezen keresztül bátorítani. A cikkek 
célja nem emberek, hanem Istennek az Õ gyermekei életében végzett munkájának, gyü-
mölcseinek felemelése. Példaadó életeket villantunk fel, olyanokét akik már az Úrnál vár-
ják jutalmukat, s emberektõl nem kerestek dicsõséget.

incs békesség – így szól az Úr – az istenteleneknek. A békétlenségek hátterében Náltalában lerendezetlen dolgok állnak. Az Istennel való közösségnek a bûn kérdé-
sének rendezése az alapja. Az Úr Jézus golgotai keresztjén kívül más hely és mód erre 
nem létezik. Vajon a más emberekkel kapcsolatos békétlenségeinknek nem ugyanez lenne 
a megoldása? Akkor, amikor szeretetlenségek vannak és indulatok szabadulnak el, nem 
ugyanezzel a kérdéssel állunk szemben? Természetünk régi kanáneitái törnek elõ, vagy 
gibeonitáink lázadnak fel, a magukét követelve. Miért? Az ellenség ordító oroszlánként jár 
körülöttünk, nem (csak) azért, hogy testünket, lelkünket elragadja, szolgává tegye, hanem, 
hogy elhitesse velünk: itt a földön nincs szabadulás a bûntõl, amely már Isten nélküli 
életünket is megmérgezte. Anélkül, hogy a „perfekcionizmus” útvesztõjébe tévednénk, az 
Ige felhívja a figyelmünket, hogy van szabadulás, és ez nem más, mint az a „régi, durva 
kereszt”, melyen Megváltónk szenvedett.
Vegyük újra észre, hogy az Úr Jézus meghalt, hogy nekünk életünk legyen, nem a bûn 
hatalma alatt, hanem szabadon, már itt a földön. Mackintosh testvér rövid írásával buz-
dít erre.
Rendezzük újra és újra Istennel való kapcsolatunkat, hogy életünket az Õ békessége tölt-
se be, amely másokat is Istenhez vonz, s a másokkal való kapcsolatainkat is rendezheti 
…mert Õ a Békesség Ura.
(C. H. Mackintosh 1820-1896-ig élt, több híressé vált mûve közül magyarul az Elmélke-
dések Mózes öt könyvérõl címû a legismertebb. Moravszky András a nyíregyházi gyüleke-
zetben élt és szolgált, írásai a Kegyelem és Igazság lapjain jelentek meg.)

lt egy nép Izráellel olyan közvetlen kapcsolatban, mint ahogy mi éljük napjainkat e 
Éföldi testünkkel, hozzánk ragasztott tulajdoságainkkal. Miért engedte meg Isten, hogy 
e nép bekapcsolódjon a kiválasztott nép életébe? Miért engedi meg Isten, hogy az egyik 
testvér örömével, mindig vidám természetével melegséget hozzon egy közösségbe? Miért 
engedi, hogy a másik, komoly természetével hívja fel az emberek figyelmét az elcsende-
sedésre? Vagy az eleve tapintatos természetû testvér gyakrabban keresi meg a másikat 
érdeklõdésével? Miért hordhatott vizet ez az idegen nép Izráelben? Megtudhatjuk Vida 
Sándor igen tanulságos írásából.

Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek
mindenkor minden tekintetben békességet.

Az Úr mindnyájatokkal!
2 Tesszalonika 3,16
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A gibeoniták

Vida
Sándor

z Ószövetség Isten nagy képesköny- ségek, gyarlóságok, hibák és tévedések, ked tisztogatása történik.
ve. Az Újszövetség magyarázata. amelyek életfogytiglani szolgaságra vannak „Krisztus szerette a Gyülekezetet és ACsodálatosan kiegészítik egymást. ítélve. Nem szabad kiirtani õket – „favágók önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, 

Mindenre feleletet ad, mire lelki életedben és vízhordók a gyülekezethez és az Úr ol- megtisztítván a víznek feredõjével az Ige 
szükséged van (2Tim 3,16-17). A lelki élet tárához” (Józs 9,27) a feltámadás reggeléig, által, hogy majd önmaga elébe állítsa di-
története Izráel történetében van meg. amikor testünk megváltása bekövetkezik csõségben a Gyülekezetet úgy, hogy azon ne 
Egyiptom: a rab lélek képe, amint a sötétség (Róm 8,23). legyen szeplõ vagy sömörgõzés vagy vala-
országa börtönében, a Sátán uralma alatt Sok bajt, belsõ vívódást okoz, ha a ka- mi afféle; hanem, hogy legyen szent és fedd-
nyög. A Vörös-tengeren való átkelésben az naneitákat, a bûnöket összetévesztjük a gi- hetetlen” (Ef 5,25-27). Az eredeti szöveg-
újjászületést látjuk negatív oldaláról tekint- beonitákkal, a gyengeségekkel. Ha a bûnt ben a szeplõ (spilos) foltot, a sömörgõzés 
ve azt, hogy szakad el a bûnös régi életétõl, gyengeségnek veszem: képmutatás és köny- (hrytis) ráncot, gyûrõdést jelent. A lelki élet-
míg Izráel Jordánon történõ átkelése az üd- nyelmûség származik belõle. Viszont ha a ben is elõször van nagy mosás, hogy folt 
vösség pozitív oldalát: az ígéret földjére va- gyengeséget bûnnek tekintem: lelki fásult- nélküli, majd a mángorlás és a vasalás kö-
ló bevonulást, a teljes szeretet országa bir- ságba, kétségbeesésbe kerget. vetkezik, hogy ránc- és gyûrõdésmentes 
tokbavételét ábrázolja. A Kánaán földjén Kik vagytok ti rongyos, elnyûtt gú- légy. Miután megmosattunk (ezt az Úr ma-
lakó hét nép a bennünk lakozó bûnök fõa- nyákba öltözött, szakadozott sarujú nép- ga végzi), a ráncok, redõk és különféle gyû-
lakjait, a szent élet tulajdonképpeni ellensé- ség? Mit csináljak veletek? – kérdjük felénk rõdések kisimításra várnak. Ez a gibeoniták 
geit állítja elénk. Józsué az Úr Jézus elõképe, áradó, életért rimánkodó gyengeségeinktõl. dolga. Engedd, hogy az Úr vérével tisztára 
arra volt hívatva, hogy a kananeitékat kiirt- Megöljelek vagy dédelgesselek benneteket? mosson, azután ne kapálózz a mángorlás és 
sa, és elfoglalja azt a földet, amelyet azelõtt – Nem, egyiket sem – hangzik felénk vála- a vasalás nem egyszer keserves, türelmet 
hét ördög lakott. Hódító útjában összetalál- szuk – mi szolgák, favágók és vízhordók igénylõ munkája ellen. Örülj, mert szent, fe-
kozott a gibeoniták szegény, igénytelen, ijedt akarunk lenni! Igen, hagyjuk életben õket, hérruhás menyasszony leszel, akinek ruhá-
népével, akik megalázták magukat Józsué de ne engedjük, hogy a fejünkre nõjenek. Ne ján maga a visszatérõ Võlegény végzi el az 
elõtt, és békét kerestek vele. Hittek Jehova add nekik legszebb szobádat, ne fektesd a utolsó simítást, hogy feddhetetlen légy. Erre 
nevében, hallottak népével mûvelt hatalmas legpuhább ágyba, hanem szolga módjára segítenek el a gibeoniták.
dolgairól. Cselhez folyamodtak (Józs 9,3- bánj velük! Kellemetlen, de hasznos szom- Tán sokszor haragudtál rájuk, majd 
6), mindent elkövettek, készek voltak szol- szédaink a gibeoniták: testünk természetes elszomorodtál heves, könnyen fellobbanó 
gák maradni, csak életben maradhassanak. ösztönei, elõítélettõl ritkán mentes meglátá- vérmérsékleted miatt. Haragudj csak, de ne 
„Kik vagytok, és honnan jöttetek?” – kérdi sunk ferdeségei, megítélésünk melléfogásai, vétkezzél. Kétféle harag van: Jézus és az ör-
tõlük Józsué, és bennünk is feltámad a kér- emlékezõtehetségünk csõdbejutásai, kény- dög haragja. A szent jézusi, a bûnös ördögi 
dés: mit jelentenek ezek a gibeoniták? szeregyességei, félreértések, elnézések, ne- módon haragszik. A bûnös haragjában a 

Hogy õket megértsük, nem szabad hézkességek, ügyetlenségek, félénkség és el- gyûlölet lángja lobog, Jézuséból a szeretet 
õket a többi, Kánaánban lakókkal összeté- fogultság ócskaruhás, félszeg alakokból álló melege sugárzik. A szent harag a tiszta lélek 
vesztenünk. Éles határvonalat kell vonnunk szolgahada. önvédelme, amely irtózattal utasítja vissza a 
az elõttünk levõ három nép: izráeliták – ka- A gyomromra például annyira szüksé- gonoszt. Két apa haragszik engedetlen fiá-
naneiták – és gibeoniták között. gem van, hogy nélküle nem élhetek. Étvá- ra. Az egyik kemény szavakkal, tettleges-

Izráel – szent nép: Isten gyermekeinek gyunk szolgálatra kész gibeonita, de csak séggel juttatja kifejezésre haragját, a másik 
a képe, elfoglalják Józsué (Jézus) vezetésé- szolga és nem válhat úrrá. A falánkság és a szelíd hangon, könnyek közt önti ki. Harag-
vel az ígéret földjét, és új kegyelmi talajon torkosság már veszedelmes kanáneita. vó, könnyen lobbanékony természeted van? 
termik meg, élvezik a Szentlélek drága gyü- Pusztítsd, ne irgalmazz neki! Szervezetem Állítsd a nagy Józsué szolgálatába, hadd 
mölcseit (Gal 6,22). hûséges gibeonitaként kész szolgálatomra, égjen el az oltáron a teljes odaadás tüzében.

Kananeiták – ez az ó-ember, bûnös kí- míg uralkodom rajta, de a test, a testiség: Vannak, akik túlbuzgóságukban min-
vánságaival, gonosz vágyaival, cselekedete- kanáneita, nem maradhat életben. „Öldö- den gibeonitát a kananeitákkal együtt sze-
ivel, amelyeket mindenestül ki kell irtani, köljétek meg…” – mondja az Úr (Kol 3,5), retnének kiirtani. Van hívõ, aki még a mo-
hogy magva se maradjon. Ezek számára mert különben téged pusztít el, téged öl solygást is bûnnek tartja. Egész nap vi-
nincs irgalom, kímélet. Nem fogságba ejtés, meg. Nem lehetsz vele kíméletes. Halál lágfájdalmas ábrázattal jár, nem moso-
hanem halál rájuk! minden kanáneitára; kegyelem és fegyelem lyogna világért sem. Pedig a természetes vi-

Gibeoniták – ezek a hívõ emberhez, a a gibeonitákkal szemben! Hadd hordják a dámság nagyon kedves kis gibeonita. Persze 
Kánaánban élõ szentekhez tapadt gyenge- vizet és vágják a fát az Úr házába, ahol lel- nagyon kell vigyázni rája, mert széles jó-

(Józsué 9. rész)

Konferenciai elõadás Budapesten 1936-ban



HITHÕSÖKHITHÕSÖKkedve mögé igen könnyen a könnyelmûség, 
durvaság, a sértõ gúny kanáneitája bújhat. 
Ezt ne engedd!

Szomorúság és szomorúság közt is 
különbség van. Van szomorúság, amely az 
ördög árnyéka, mivel a bûn következménye, 
de van Isten szerint való szomorúság, má-
sok bûne miatt való szomorúság, amely sok 
áldás kútforrása. A szomorúságra való haj-
lamosság és a hajlam mindent komolyan 
venni: gibeonita. Gyenge idegzet, nehéz 
munka, hosszas álmatlanság, lármázó gye-
rekek, kedvezõtlen idõjárás stb. komorrá te-
het bennünket. De a szõlõnek is elõbb saj-
tóba kell kerülnie, hogy édes nedv legyen 
belõle, amely az ember szívét megörvendez-
tetheti. Ne szomorkodj gibeonitáid miatt. 
Segítenek abban, hogy csordultig legyen 
hálával a poharad, hogy megtapasztald a 
Róma 8,28 versét.

Azután ott van az alázatosság. Az iga-
zi alázatosság: Izráel, és arra van hívatva, 
hogy sokasodjék, töltse be a földet. Az alá-
zatoskodás ellenben rút kanáneita, aki szür-
ke köpenyben jár, de lyukas köpenye alól ki-
látszik a hiúság. A szerény félénkség gibe-
onita. Légy türelmes iránta, hagyd életben, 
hasznos szolgád lehet.

Drága ajándéka a természetnek a ta-
pintat. Sok hívõ ember van, akiben nagyon 
kevés tapintat van. Viszont vannak, akikben 
van elég belõle, de szívük nem tiszta. Ott 
van például a kereskedõ, aki annyi finom-
sággal szolgálja ki vevõjét, de a barátságos 
álarc alatt ott lapul a csalás, a hazugság, a 
gonoszság ördöge. Az a szív, amely tiszta 
szeretettel van tele, sohasem barátságtalan, 
mogorva, bosszankodó; ha azonban néha 
ügyetlen és nem tudja belsõ érzelmeit helye-
sen nyilvánítani, nem kell, hogy elcsüg-
gesszen. Ne feledd el, hogy ez is gibeonita, 
arra szolgál, hogy alázatosabb légy.

A fukarság és a tékozlás kanáneita. 
Öld meg! Ne köss vele szövetséget! Az öre-
gek elõvigyázatosságuknál fogva inkább fu-
karságra, a fiatalok viszont könnyelmûsé-
güknél fogva inkább pazarlásra hajlamosak. 
A takarékosság gibeonita, vigyázz rája na-
gyon.

Vésd szívedbe e tanulságokat! Ha ezer 
gyengeséged lenne is, teljes szívvel szeresd 
az Urat, és ne tûrj meg egyetlenegy bûnt se 
az életedben, mert csak így juthatsz el oda, 
ahol nem lesz többé sem kanáneita, sem 
gibeonita (Jel 7,14).

ikhikusról csak egyetlen egyszer és ak- retetbõl való testvériség elõtt. Mindnyá-Tkor is röviden olvasunk a Szentírásban, junknak jól meg kell fontolnunk és tisztán 
de e néhány sorból is megértjük, hogy mi- kell látnunk, hogy mi bennünk a nagyobb: a 
lyen volt az elsõ keresztyén és Pálnak egy helyes testvéri viszony, vagy pedig csak a 
munkatársa. Az apostol 5 fontos dolgot ír szolgálatban való buzgolkodás? Utóbbi 
Tikhikus személyérõl és szolgálatáról, me- esetben szolgálatunk száraz, üres és meddõ 
lyek a következõk: marad. Jól jegyezzük meg a 7. vers utolsó 

1. „Szeretett atyafi”. Az atyafi szó he- szavát: „az Úrban”, mert ez azt jelenti, hogy 
lyén a Szentírás eredeti szövegében minde- mind a testvériségnek, mind a szolgai és 
nütt „testvér” szó áll. Legelõször említi Pál, szolgatársi tevékenységnek az Úrban kell 
mint legfontosabbat, hogy ez a munkatárs lennie. Ezzel világosan ki van fejezve, hogy 
szeretett testvér volt. Nincs annál szebb és az evangélium ügyében mindennemû vi-
áldásosabb kapcsolat emberek között, mint szony és szolgálat krisztusi legyen.
ha testvérek az Úrban és a szeretet jellemzi 4. „Hogy megismerje a ti dolgaitokat”. 
õket. Ebbõl a szeretettel való testvériségbõl Pál nem valami felülvizsgálatra vagy ellen-
fakad mindenekelõtt a hû bizonyságtétel õrzésre küldte el munkatársát Kolosséba, 
Jézus felõl, mert Õt semmirõl sem ismeri hanem valóban szolgálatra, mely azzal kez-
meg jobban a világ, mint az Õ tanítványa- dõdött, hogy megismerje a kolossébeli ke-
inak szeretetérõl, de semmi sem taszítja el resztyének életét és körülményeit. Ebben 
jobban az embereket Jézustól és evangéliu- bennfoglaltatik mind a lelki, mind a testi 
mától, mint a szeretetlenségben civakodó élet, mert a tanítványi életnek mindkettõ te-
keresztyének. Tikhikus szeretett testvér volt, kintetében nyíltnak és tisztának kell lennie. 
azért bízhatta rá Pál minden Õ dolgait. A kolossébeliek dolgait csak mint hû szolga 
Igaz, hogy a Sátán legjobban haragszik a és mint az Úrban való szolgatárs vizsgálta 
szeretetben való testvériségre, s ezért min- Tikhikus, nem pedig azért, hogy beleavat-
dent elkövet e szent viszony megzavarásá- kozzon azokba. Különösen kiviláglik ez a 
ra. következõ ötödik sajátságból.

2. „Hív szolga”. Ezen második sajátság 5. „És megvigasztalja a ti szíveteket.” 
csakis az elsõn nyugodhat. Isteni dolgok- Csodálatos lelki szolgálat ez, melyre nem 
ban és szolgálatokban senki sem lehet hû mindenki alkalmas. Itt értjük meg, hogy Pál 
szolga szeretetben való testvériség nélkül. nem kíváncsiság végett, sem nem felül-
Sokan vállalkoznak isteni szolgálatra kü- bírálatra küldte oda Tikhikust, hanem egyik 
lönbözõ érdekekbõl, de hû szolgálatot senki legnehezebb szolgálat, az igazi vigasztalás 
sem végezhet ezen a téren, csakis testvé- céljából. A elsõ keresztyének ugyanis ritkán 
riségbõl. Egyik testvér azt szokta hangoz- voltak olyan helyzetben, hogy vigasztalásra 
tatni, hogy annak ne is beszéljünk Krisz- ne lett volna szükségük, s mindenek felett 
tusról, akit nem szeretünk. ezt a szolgálatot bízta Pál az õ hû társára. 

3. „Szolgatárs”. Ebbõl az egy szóból is Valójában azonban vigasztalni csak az tud, 
világos, hogy Pál nem vetette magát fölibe aki maga is ismeri Istennek vigasztalását, 
az elsõ keresztyéneknek semmiféle címen, amint Pál más helyen írja: „hogy mi is 
hanem a többi apostollal együtt csak szol- megvigasztalhassunk bármely nyomorú-
gának és szolgatársnak tartotta magát. Ta- ságba esteket azzal a vigasztalással, amely-
pasztalás szerint az igének csakis olyan hir- lyel Isten vigasztal minket” (2Kor 1,4). E-
detése áldásos, mely mint Péter apostol zért nevezi Pál Istent az ezt megelõzõ vers-
mondja (1Pt 5,2), sem nem kényszerítésbõl, ben a „vigasztalás Istenének”.
sem nem nyerészkedésbõl fakad, hanem Mindezekbõl valamennyien okulhatunk, 
csak az igazi szolgai és szolgatársi viszony- arranézve is, hogy mit nyújtsunk, arranézve 
ból ered. A tapasztalás mutatja, hogy a Sá- is, hogy mit várjunk az igazi lelki szolgá-
tán sokszor megzavarja a hû szolgatársi vi- latban. Vajha ezen kevéssé ismert, de hû 
szonyt is. Pál nem ok nélkül említi második szolga példája sokakat indítana helyes és 
és harmadik helyen a szolgatársi viszonyt, gyümölcsözõ szolgálatra az Úrban, és bár-
mert bármily fontosak és bármily buzgó- csak sokan fogadnák örömmel az ilyen 
ságosak is ezek, sohasem lehetnek a sze- szolgálatot!

Tikhikus
„Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és
hív szolga és szolgatárs az Úrban; akit épen avégett küldtem hozzátok,
 hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvigasztalja a ti szíveteket...” 

(Kol 4,7-8)

Kiss Ferenc
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KEGYELEM és IGAZSÁG
„A tö rv ény Mózes á l ta l adato tt , a kegye lem 
és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.”

(János evang. 1:17)

Kegyelem és Igazság 1936
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z egy nyilvánvaló tény, hogy ha Igen, minden hívõ számára a mennybolt egy buzgón, szüntelenül bûntelenségre 
egy keresztyén meghal és a alatt. Ez valami szellemi képesség? Sem- igyekevõ megpróbálhatja a bûnt „meg-Amennybe kerül, akkor teljesen mi esetre sem! Isten minden gyermeke, ölni” az életében sokféle testi gyakor-

megszabadul a bûn hatalmából. Az két- minden valódi hívõ részére. Ez egy közös lattal. Mi az elkerülhetetlen eredmény? 
ségkívül lehetetlen, hogy bármi ereje, állapot. Boldog, szent állapot! Minden Boldogtalanság az igyekezettel arányo-
hatalma legyen a bûnnek egy halott em- dicséret, hódolat neki, aki elhozta ezt san.
beren. Az azonban nem annyira nyil- nekünk, és elvezetett minket hozzá. Mi a Mennyire más a valódi keresztyén-
vánvaló, hogy a hívõ már most ugyan- dicsõséges kegyelem uralkodása alatt ség? Mi azzal kezdhetünk, hogy tudjuk, 
annyira szabad a bûn hatalma alól, mint- élünk – „kegyelem, ami igazságosság által halottak vagyunk a bûnnek, és ebben a 
ha már meghalt és a mennybe került vol- uralkodik, örök életre, Jézus Krisztus a hitben nem a testet sanyargatjuk, hanem 
na. A bûnnek nincs nagyobb uralma a mi urunk által” (Róm 5,21). annak tetteit. Hit által te is megtapasz-
keresztyén fölött, mint egy halott ember Ezt a dicsõséges, felszabadító igazsá- talhatod ma is a teljes megszabadulás 
fölött, akit valóban el is temettek. got kevesen értik az Úr gyermekei közül. erejét.

Mi a bûn hatalmáról, és nem a jelen- Viszonylag kevesen jutnak túl a bûnök 
létérõl beszélünk. Figyeljünk erre. Ami a bocsánatán. Nem látják a teljes szabadu-
bûn kérdését illeti, lényeges különbség lásukat a bûn hatalmából. Õk csak a je-
van a még élõ és a már elköltözött hívõk lenlétét érzik, és következtetéseiket fáj-
között. dalmas tapasztalataikból vonják le. Ahe-

Már itt is megszabadult a bûn hatal- lyett, hogy annak tekintenék magukat, 
mából, odaát pedig mentes lesz a jelenlé- akinek Isten tartja õket, még a megté-
tétõl is. Jelen állapotban a bûn lakik ben- résüket illetõen is kétségbe és félelembe 
ne; de nem uralkodik fölötte. Idõvel lak- sodródnak. Krisztus helyett saját maguk-
ni sem fog benne. A bûn uralma befeje- kal vannak elfoglalva. Azzal a céllal néz-
zõdik. A kegyelem uralma kezdõdik. nek állapotukra, hogy békét és vigasz-

A bûn elítéltetett a Kereszten. talást találjanak. Így aztán, s ez nem is 
Most a kegyelem van a trónon. „A lehet másképp, igen nyomorultul érzik 

bûnnek nincs uralma fölöttetek; mert magukat. Még a legmagasabb szellemi 
nem a törvény alatt vagytok, de kegyelem állapot sem lehet a békesség alapja. Nem 
alatt” (Róm 6,14). Dicsõséges szabadu- nyerhetünk békét, ha azt csak magunk-
lás! Áldott felszabadulás! Élj ennek ere- ban keressük, saját állapotunkban, 
jében a Szent Szellem drága munkája ál- tapasztalatunkban vagy bármi 
tal! másban. Annak az útja, hogy bé-

Figyeljük meg, az apostol nem beszél kességet kapjunk az, hogy hi-
a Róma 6-ban a bûnbocsánatról, arról a szünk abban, hogy meghaltunk 
3. rész szól. Áldott legyen Isten, hogy a Krisztussal, eltemettettünk vele, 
mi bûneink megbocsáttattak, eltöröltet- megigazultak és elfogadottak 
tek, örökre elengedtettek. A 6. rész té- vagyunk benne. Röviden, ahogyan 
mája nem a bûnbocsánat, hanem a teljes „Õ van, úgy vagyunk mi is itt a 
szabadulás a bûntõl, mint irányító hata- világon” (Jn 4,17). Ez a béke isteni alapja.
lomtól vagy alapelvtõl. Ez, és csakis ez az isteni titka a szent 

Hogyan juthatunk ehhez a mérhetet- életnek: meghaltunk a bûnnek. Nem szó-
len áldáshoz? Halál által. Meghaltunk a líttattunk fel arra, hogy tegyük magunkat 
bûnnek – meghaltunk a Krisztus halá- halottá. Egyszerûen azok vagyunk Krisz-
lában. Valóság ez minden hívõ számára? tusban. Egy szerzetes, egy aszkéta vagy 

Teljes megszabadulás a bûntõl

C. H. Mackintosh
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Ez egy lélegzetelállító, de bizonytalan lehetõség?
Nem! – mondja a jól ismert szerzõ. Ez egy életadó valóság.

Uplook 1998 november

Ez egy lélegzetelállító, de bizonytalan lehetõség?
Nem! – mondja a jól ismert szerzõ. Ez egy életadó valóság.

Teljes megsz



zen bibliai versbõl azt látjuk, hogy igazi békességet csak Istentõl várhatunk. „Nincs békesség – így szól az Úr – az isten-
teleneknek” (Ézs 48,22). „A békesség útját nem ismerik” (Ézs 59,8; Róm 3,17). Istentelen alatt a Szentírás nem a különösképpen Erossz embereket érti, hanem Isten nélkülinek mond mindenkit, aki az Úr Jézus által még nem lépett személyes, szívbeli kapcso-

latba az élõ Istennel.
Ezen igazi béke akadálya a bûn. „Nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt” – mondja Dávid király (Zsolt 38,4). A békesség nélküli 

emberiség tehát sohasem fogja ezt a földet paradicsommá varázsolni. „Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, 
mondván: Békesség, békesség és nincs békesség!” (Jer 6,14)

Milyen jó és fontos, hogy az igazi békesség nem a mi állhatatlan, gyakran váltakozó hangulatunktól és érzelmeinktõl függ, hanem „Õ 
(Jézus) a mi békességünk” (Ef 2,14), ki tegnap és ma és örökké ugyanaz (Zsid 13,8).

Háromféle békességet különböztethetünk meg: békesség Istennel, békesség Istentõl és békesség Istenben, s ezek fokozatosan jönnek 
egymás után.

1. Békesség Istennel azt jelenti, hogy a lelkiismeret békességre jutott, mert Jézus „megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi 
vétkeinkért, békességünknek (békességünkért) büntetése rajta van, és az õ sebeivel gyógyulánk meg” (Ézs 53,5). „Megigazulván 
azért hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5,1). Errõl még azt is olvassuk: „Tetszett az 
Atyának, hogy Õáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õáltala mindent, 
ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben” (Kol 1,19-20).

2. Békesség Istentõl az engedelmes szív békességét jelenti. „A Te törvényed kedvelõinek nagy békességük van” (Zsolt 119,165). A 
próféta által pedig ezt üzeni Isten: „Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz” (Ézs 
48,18). Ez a békesség tehát a Jézus követésében való személyes hûségünktõl függ. Az apostol ebben így biztat: „Semmi felõl ne 
aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az 
Isten elõtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a 
Krisztus Jézusban” (Fil 4,6-7).

3. Békesség Istenben az Õbenne teljesen boldoggá lett, önmagát megüresítõ ember békessége. „Náladnál egyébben nem 
gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kõsziklája és az én örökségem Te vagy, óh Isten, 
mindörökké!” (Zsolt 73,25-26) Ez a legnagyobb és legmélyebb békesség. „Erõsségem az Úr s énekem, szabadítómmá lõn 
nékem; ez az én Istenem, õt dicsérem, atyámnak Istene, õt magasztalom” (2Móz 15,2).
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Moravszky
AndrásA békesség UraA békesség Ura

És az örökkévalóságban is Jézus egyedül lesz örömünknek és 
békességünknek fundamentuma, mert Õ a békesség Ura.

„Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden 
tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!”

(2Tesz 3,16)

z igazi férfiasságnak semmi köze a A szájhősködéshez! Kétségtelen, hogy a 
valódi férfiasságról való bizonyságtevéshez 
erő, óriási erő szükséges. Ez mindnyájunk 
előtt világos. Hol találhatja hát meg ezeket az 
erőforrásokat az olyan ember, akinek egyé-
nisége szűkölködik jellemszilárdság és férfi-
asság dolgában?

Arra a kérdésre, hogy ki a férfi, Arndt, a 

szabadság-dalnok és hős, azt a választ adja, 
melyre ezúttal különösen gondolunk: „aki 
imádkozni tud!” Az imádkozás erősít! Az ima 
erőt ad Istenből!

Sajnos sokan nem tudnak imádkozni. – 
Bismarck is tudott imádkozni és nem szé-
gyellte. – Hindenburg, az öreg harcos, életé-
ben sokszor imádkozott. A harctérről ezt írta: 
„Érezzük idekünn, hogy odahaza nem imád-
koznak eleget.”

Az imádkozás felette megnyugtató, vi-
gasztaló és erősítő valami. Az igazi ima min-
dig megújuló, erőt adó forrás.

Mit jelent imádkozni? Imádkozni annyi, 
mint Istennel beszélni és társalogni. Imában 
kiönthetjük nehéz szívünket Isten előtt. És 
melyik embernek nincsen szüksége erre az 

élet küzdelmében? Az ima a lélek lélegzet-
vétele. Az imádkozásnak semmi köze a kol-
duláshoz. Imádkozni nem azt jelenti: ájtatatos 
szavakat halmozni, papolni. Imádkozni any-
nyi, mint: Isten elé járulni, mint Atyánkhoz.

Tudunk-e helyesen imádkozni? Ezt tanul-
ni kell. Tanulni a szükségben és a test és bűn 
elleni harcban. Nekem is tanulnom kellett 
imádkozni. Kíséreld meg te is, éppen szük-
ségedben imádkozni! Meg fogod tapasztalni 
az ima erejét. Isten nagyon közel van hozzád. 
Valóban az Úr mindenkihez nagyon közel 
van, mert benne élünk, vagyunk és műkö-
dünk!

Tudsz-e imádkozni? „Az férfi, aki imád-
kozni, tud és bízik Istenben, az Úrban!”

Glück

Ki a férfi?
„Akarom azért, hogy imádkozzanak a 

férfiak minden helyen...”
(1Tim 2,8)
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A békességre vivõ dolgok II.
J. B. Watson

z igazi béke az igazságból fakad. 
„És az igazság mûve békesség lesz” A(Ézs 32,17). Ha Isten fegyelmezi a 

gyermekeit, az azért van, hogy learassa 
bennük „az igazságnak békességes gyü-
mölcsét” (Zsid 12,11). A mi Urunk, a Jézus 
Krisztus, Melkisédek által szemléltetve 
„az igazság királya… és békesség királya” 
(Zsid 7,2). Jakab apostol elmondja, hogy 
„az igazság gyümölcse pedig békességben 
vettetik azoknak, akik békességben mun-
kálkodnak” (3,18).

Az örömhír békéje az igazságon alap-
szik: a bûnös békességre jut Istennel, mert 
egyedül Jézus Krisztus megváltása elegen-
dõ a megigazulásához (Róm 5,1). Ettõl a 
pillanattól kezdve a hívõ békességre van 
elhíva (Kol 3,15), arra, hogy élvezze azt, ke-
resse azt, hogy legyen a békesség fia, hogy 
egyre jobban észrevehetõ legyen benne 
ugyanaz a kedves természet, amit a Szent 
Szellem formált Jézus Krisztusban (Gal 
5,22).

A béke olyan állapot, amely több szin-
ten értelmezhetõ. Elõször is békességben 
lehetünk Istennel, másrészt pedig megbé-
kélhetünk embertársainkkal és körülmé-
nyeinkkel is. Ha egyszer az Istennel való 
békességre jutás alapvetõ kérdése megol-
dódott Krisztus örömhírének befogadása 
által, akkor azt követi az a kötelesség is, 
hogy a béke ragyogjon ki belõlünk ember-
társaink felé a személyes, családi, üzleti, 
szociális, gyülekezeti és polgári életünk-
ben egyaránt.

A békességgel kapcsolatos problémák 
között a legkiemelkedõbbek valójában a 
keresztyén testvéreinkkel való kapcsolata-
ink. Számos dolog van, ami veszélyezteti a 
hívõk közötti békességet. Ilyen a hit kü-
lönbözõ mértéke egyes emberekben, az 
igazság eltérõ felfogása, a vérmérséklet-
beli különbségek, az eltérõ neveltetésbõl 
adódó ellentétek, valamint az, hogy va-
lamennyien hajlamosak vagyunk arra, 
hogy a végsõkig ragaszkodjunk a saját lá-
tásunkhoz. A büszke, természeti szív, a 
világ, amely tele van lármával körülöt-
tünk, még a ravasz és sohasem alvó ellen-
ség nélkül is nehézzé teszi, hogy elérjük és 
megtartsuk a békességet, nem beszélve 
arról, amikor helyre kell állítanunk azt. 
Ezért figyelmeztet minket a címadó ige-
rész a Rómabeliekhez írt levél 14. részének 

19. versé-ben: „Azért hát törekedjünk 
azokra, amik a békességre valók.”

Az apostol különbözõ életszemléletû 
keresztyéneknek ad utasításokat arra néz-
ve, hogy hogyan jöjjenek ki egymással, és 
írása során felhívja a figyelmet a helyes 
hozzáállás fontosságára is.

Engedelmesség az isteni rendnek

„Becsüljétek azokat, akik fáradoznak 
közöttetek, és elõljáróitokat az Úrban, akik 
intenek titeket, és az õ munkájukért visel-
tessetek irántuk megkülönböztetett sze-
retettel. Egymással békességben éljetek” 
(1Tesz 5,12-13).

A korszellem a hivatalos hatóságok 
semmibevételét sugallja. Nyilvánvaló, 
hogy a gyülekezetben az egyedüli hatal-
masság az Úr maga, minden más hatal-
masság csupán az Õ megbízottja. Minda-
zok, akiket Õ bíz meg az irányítással, köz-
vetlenül neki felelõsek (Zsid 13,17). Mirõl 
ismerhetõk fel?

! Szellemi rátermettségükrõl és tapasz-
talatukról (1Tim 3,1-7).

! Szünet nélkül gondjuk van a nyájra, 
etetik (1Pt 5,2), vezetik (Zsid 13,17), 
védik (Csel 20,29-31), intik (1Tesz 
5,12) és tanítják (Tit 1,9).

! Nem basáskodnak és hatalmaskodnak 
a szentek fölött (1Pt 5,3).
Isten Gyülekezetében az isteni vezetés 

hatékonysága a hozzáálláson múlik. Függ 
az elõljáró szellemiségétõl, hogy vajon he-
lyesen végzi-e kijelölt munkáját, valamint 
attól, hogy a gyülekezet felismeri-e, hogy 

az elõljáró megbízatása magától az Úrtól 
való. A testiség fenyegeti a vezetést és 
ezzel együtt a békét is. A testies gondol-
kodás a dacban és az engedetlenségben 
nyilvánul meg. A külvilág törvénytelen 
szellemisége annyira fogja áthatni a gyü-
lekezetet, amennyire világiak és testiesen 
élõk a tagok. A gyülekezet az egyetlen 
olyan hely, ahol az isteni fennhatóságot 
elismerik és Jézust Úrnak tekintik. Ebbõl 
következik, hogy az a légkör át van hatva 
azzal a békességgel, ami ennek a boldog, 
jól szabályozott uralomnak köszönhetõ. 
Itt mindenkirõl az önhatalmú Úr visel gon-
dot.

Óvakodjunk ennek a békének a meg-
zavarásától, és legyünk fokozottan körül-
tekintõek a magatartásunkat illetõen, 
„igyekezvén megtartani a szellem egységét 
a békesség kötelékében”. „Hasonlatoskép-
pen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a vé-
neknek: mindnyájan pedig, egymásnak 
engedelmeskedvén, az alázatosságot ölt-

sétek fel” (1Pt 5,5).

Készség a megbocsátásra

„Evódiát intem, Szintikhét is intem, 
hogy egyenlõ indulattal legyenek az 
Úrban” (Fil 4,2).

Az egyik legszörnyûbb példázatában 
az Úr élénk képet fest egy emberrõl, aki-
nek rengeteget engedtek el, de aki ennek 
ellenére nem restellte egyik szerencsétlen 
szolgatársát torkon ragadni és szitkozódva 
követelni tõle annak jelentéktelen össze-
gû adósságát. Az Úr e példázatából bátran 

Barátságok bomlanak fel, közösségek 
szakadnak szét és szimpátiák hervadnak el 

a szavak miatt, amelyek egy-egy 
szenvedélyes pillanatban kifakadnak 

belõlünk.
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HírekHírek Menyegzõk a nyáronMenyegzõk a nyáron
atjuk!du tlemmörÖ

Carsten Leimeroth és Koncz Zsuzsanna

Szabó Gábor és Katona Ágota Kiss Zoltán és Farmati Margit

Kovács Péter és Klenk Nóra
2000. június 24. Tóalmás 2000. július 22. Miskolc

2000. augusztus 5. Miskolc2000. július 15. Miskolc

ás!oztláv tnopõdI

Valtozás a miskolci gyülekezet 
alkalmaiban:

– A pénteki bibliatanulmányozási órák 
új idõpontja: vasárnap délelõtt, a 
kenyértörés után

– Ifjúsági órák új idõpontja:
péntek, 18.00

levonhatjuk a következtetést, hogy akinek 
idegen a megbocsátás szelleme, az két-
ségtelenül nem Isten gyermeke még. „Ha 
nem bocsátjátok meg az embereknek az õ 
vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem fogja 
megbocsátani a ti vétkeiteket.”

Milyen jó az emlékezõtehetségünk, 
amikor valami jelentéktelen, ellenünk el-
követett méltánytalanságról van szó! Mi-
lyen hosszan tud bennünk várakozni a 
természeti ember, hogy egyszer aztán vég-
re egy alkalmas pillanatban visszavágjon 
és örömmel megforgassa a szemrehányás 
tõrét egy sebben, amelynek már régen be 
kellett volna gyógyulnia. Még keresz-
tyének körében is milyen bagatell dolgok 
micsoda vitákat állandósíthatnak, és amíg 
évek telnek el békesség nélkül, addig a 
bosszú szellemiségének rejtett áramlata 
megakadályoz mindenféle fejlõdést, és le-
alacsonyítja azokat, akik között mûködik. 
Ez persze szellemi hanyatláshoz és alvás-
hoz vezet.

Semmi sem gyûlöletesebb Isten elõtt, 
mint a kérlelhetetlenség és a megbocsá-
tásra való képtelenség. Az Õ szemében 
nincs rosszabb a kevélységnél, amely meg-
akadályozza az elsõ lépést a kibékülés felé. 
Hasonlóképpen utálatos elõtte a nehéz-
kes, vonakodó megbocsátás, amely bár-
melyik pillanatban kész arra, hogy fele-
levenítse a sérelmet.

Ha nem tanúsítunk megbocsátó kész-
séget, az egyenesen a keresztyénség ta-
gadása és a legnagyobb hálátlanság a meg-
bocsátó Isten felé, aki Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban nyilatkoztatta ki magát. A 
megbocsátó készség hiánya nagy szégye-
nére van azoknak, akik azt állítják, hogy 
meg-ismerték az isteni kegyelmet, és ha 
állandósul ez a tulajdonság egy állítólagos 
keresztyénben, akkor ez súlyos kétségeket 
támaszt az õ keresztyénségét illetõen.

Szemünk elõtt tartva ezeket, gondo-
san ügyeljünk a szavakra, amelyek így kér-
nek minket: „Elszenvedvén egymást és 
megbocsátván kölcsönösen egymásnak, 
ha valakinek valaki ellen panasza volna; 
miképpen a Krisztus is megbocsátott nék-

tek, akképpen ti is!” (Kol 3,13).

A keresztyén szeretet

„Mindezeknek fölébe pedig öltözzé-
tek fel a szeretetet, amely a tökéletesség-
nek kötele. És az Istennek békessége ural-
kodjék a ti szívetekben” (Kol 3,14-15).

A szeretet a legfontosabb és mindent 
magába foglaló jóindulat, amely minden 
másnál inkább képes arra, hogy békessé-
get szerezzen. Az Újszövetségben rengeteg 
helyen olvashatunk róla, mint tantételrõl 
és példáról. Ez az az áruló jel, amely vi-
lágosan megmutatja, hogy melyik lélek 
született Istentõl. Aki szeretetet tanúsít 
felebarátai iránt, az tanítványa Jézus Krisz-
tusnak. Ez a lélek „kiváltképpen való útja”, 
a törvény teljes betöltése. A szeretet által 
Istenben lakozunk és Õ is bennünk. 
A sze-retet az az egyedülálló 

érték, amely láthatóvá teszi és igazolja az 
Úr népének misztikus egyetlenszerûségét 
és ez a tulajdonság az, amely fénylõ 
koronát von a keresztyén karakter fölé.

Minden nyelv legdicsõségesebb, ihle-
tett ódája a szeretet himnusza. Ez a sze-
retet sokkal inkább vágyott, mint az ékes-
szólás, prófétálás vagy a hit, és sokkal töb-
bet ér, mint a legnemesebb emberbará-
tiság. Egy nemes vonásokból összerakott 
szép arc, több mint a vonások egyszerû 
összeállítása. Éppígy a szeretet is bár ma-
gában foglalja a türelmet, a kedvességet, az 
elnézést, a kitartást és a reménységet, 
mégis több mint ezeknek a puszta gyûj-
teménye. A szeretet olyan erõs hatalom, 

amely kiûzi a lélekbõl az irigység, az ön-
teltség, a büszkeség, az önzés, a léhaság és 
gyanúsítgatás sötét indulatait. A szeretet 
Istentõl való és megmarad majd akkor is, 
amikor a Föld már eltûnt, és akkor ez lesz 
majd a menny dicsõsége. Ahol ez a jóin-
dulat bõvölködik, ott a menny már leszállt 
a Földre. Amikor a keresztyének közössé-
gében a szeretet uralkodik és az egész lég-
kört ez hatja át, akkor a külsõ szemlélõk le-
borulnak és kénytelenek elismerni, hogy 
Isten valójában jelen van. „Most azért 
megmarad a hit, remény, szeretet, e há-
rom; ezek között pedig legnagyobb a sze-
retet.”

Amikor a hívõk szoros kapcsolatban 
maradnak az Úrral és az Õ szeretete ben-
nük lakik, a viszálykodás magvetõjének 
nem sok lehetõsége marad. Az ilyen he-
lyen az Úr maga ígért áldást, és ha õ nyu-
galmat ad, kicsoda keverhet bajt? „Amikor 
egy ember útja megörvendezteti az Urat, 
még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi” 
(Péld 16,7).

Ahogy Dr. Maclaren mondja: „Az em-
berek egyszer belefáradnak a viszályba, ha 
találkoznak azzal a rendíthetetlen nyuga-
lommal, mely az Istennel megbékélt szív-
bõl árad, és amely minden emberrel a bé-
kességet keresi. A viszálykodás szelleme 
elhal, akár a gleccserre szórt parázs, ha tü-
relmes, békeszeretõ lélekre talál.”

Ennél fogva, aki szeretetben lakik, az 
békében is lakik, sõt, minden embernél al-
kalmasabb arra, hogy jól felhasználhassa a 
békesség áldásait is, és elvegye az Úr ígé-
retét. „Boldogok a békességre igyekezõk, 
mert õk Isten gyermekeinek hívatnak” 
(Mt 5,9).

„...hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvigasztalja a ti szíveteket...” (Kol 4,8)

„A békesség Istene pedig
összezúzza a Sátánt

lábatok alatt hamarosan.”
Róma 16,20
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JEGYZETEK

A
BIBLIÁHOZ

C. I. Scofield D. D.

Az új Scofield-Biblia1967. évi kiadása alapján

„A Bibliának ez a kiadása a kiadó ama egyre erõsödõ meggyõzõdésének köszönhetõ, 
amelyet mint pásztor, tanító, író és bibliaoktató harminc év alatt a Szentírás tanulmányozása 
és használata során nyert, annak ti., hogy Isten Igéjének minden kiváló és segítséget nyújtó, 
magyarázó kiadása még mindig sok kívánnivalót hagy hátra. Lassanként világossá lettek 
azok az alapelvek, amelyek figyelembevételével meg lehet könnyíteni a Biblia 
tanulmányozását és használatát. A kiadó ezeket az alapelveket követte és fektette le ebben a 
munkában, a bibliatanulmányozás és bibliaoktatás tapasztalt és szellemi érzületû barátai tág 
körének felbecsülhetetlen értékû segítségével és együttmunkálkodásával – hogy milyen 
eredménnyel, azt mások ítéljék meg.

A kiadó lemond munkája eredetiségérõl. Mások dolgoztak, Õ csupán belépett azok 
munkájába. Az elmúlt ötven év alatt a legkülönbözõbb országokban és gyülekezetekben a 
szakavatott férfiak által végzett bibliatanulmányozások eredményei, együtt a tökéletesített 
szöveg elõnyeivel, olyan hatalmas irodalmat képeznek, amely az Ige legtöbb szolgája 
számára hozzáférhetetlen. A kiadó vállalta azt a szerény, bár munkaigényes feladatot, hogy a 
nagy tömegû anyagot összefoglalja, rendezze és összpontosítsa.

Hogy a kiadó ezt a munkát egyáltalán el tudta végezni, az nagy mértékben a tanácsadók 
értékes javaslatainak és együttmunkálkodásának köszönhetõ, akik készséggel bocsátották 
rendelkezésére e munkához idejüket és ismereteik tárházát. Tartozunk 
nekik annak megemlítésével, hogy egyedül a kiadó felelõs a jegyzetek 
és fogalmi meghatározások végsõ formájáért. A szerzõ hálával 
tartozik az európai és amerikai tudósok és hívõ testvérek tág 
körének. Igen nagy értékû adatokat köszönhet nekik.”

1909. január 1.

Scofield Reference Bible óriási segít-
ség volt generációkon keresztül azok Aszámára, akik Isten Igéjét hasogat-

ták. Az elsõ 30 év alatt több millió példány-
ban kelt el világszerte. Ma is a legnépsze-
rûbb a referenciákkal ellátott, tanulmányo-
záshoz használatos Bibliák közül.
Cyrus Ingerson Scofield 1843-ban született, 
katona volt az amerikai polgárháborúban, 
majd jogot tanult. 1873-tól ügyész lett Kan-
sas államban. 1879-ben tért meg, s kezdte 
tanulmányozni a Bibliát. James H. Brooks 
vezette be a Biblia üdvtörténeti korszakainak 
ismeretébe. Texasi szolgálata során vált nép-
szerûvé, majd 1903-ban kezdett dolgozni 
referenciákkal ellátott bibliáján. Korábban is 
elé került egy ilyen biblia szükségességének 

kérdése, de 1902-ben kapott konkrét bizta-
tást Arno C. Gaebeleintõl. A Scofield Refe-
rence Bible 1909-ben az Oxford University 
Press gondozásában látott napvilágot elõ-
ször, majd revideálták 1917-ben és 1967-
ben.
A jegyzetek rámutatnak Isten háztartásának 
üdvtörténeti korszakaira, a próféciai távla-
tokra és az újszövetségi Gyülekezet jelentõ-
ségére, melyeket elõször a Plymouth-i test-
vérek („Plymouth Brethren”) világítottak 
meg.
Az azóta eltelt idõszak alatt több nyelven is 
megjelent (francia, spanyol, szuahéli stb.). 
Milyen kár, hogy nem a teljes Scofield-Biblia 
került lefordításra, vagy nem egy magyar 
fordítás mellé kerültek a magyarázó jegy-

zetek. Így is nagy kincshez jutott azonban a 
magyar ajkú bibliatanulmányozók tábora, 
amikor kiadásra kerültek az 1967-ben revi-
deált változat jegyzetei. Segédkönyvként re-
mekül használható a Szentírás tanulmá-
nyozásához. Az oldalak nagy mérete és az 
igen széles margó alkalmazása miatt bõven 
van hely jegyzetelésre, saját megjegyzések 
rögzítésére.

C. I. Scofield

Magyarázó jegyzetek
a Bibliához

Evangéiumi Kiadó

C. I. Scofield

Scofield
Reference Bible

és

A Scofield Reference Bible magyarázó
jegyzeteit veheti kézbe az olvasó magyar nyelven!

Széles margóval, jegyzetelési lehetõséggel.

Rövid hírek
a 7. oldalon!
Rövid hírek

a 7. oldalon!


