És valaki nem hordozza az õ keresztjét, és énutánam jõ,
nem lehet az én tanítványom.
Lukács 14,27
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S

zenvedni jó. Vagy ez már egy kicsit túlzás?
Ilyet csak fanatikusok mondanak? Esetleg
máshogy kellene fogalmaznunk? Miért emlegeti
vajon a keresztyénség egyik része oly gyakran a
szenvedést, mint valami pozitívumot, ugyanakkor vannak, akik azt vallják, hogy a valódi hívõ
élete mentes ettõl. Ez a rövid cikk élesen rávilágít
arra, hogy a Biblia szerint milyen szerepe lehet a
Krisztusért való szenvedésnek a hívõ ember életében.

T

alán ma nagyobb „divat” a keresztyének között mások kritizálása, próbálgatása, mint az önmarcangolás. Amellett, hogy
egyik hibába sem tanácsos beleesni, az életünkben helye van az
önvizsgálatnak is. A cikk írója – Laub János – szerint, sokszor
nem imádkozunk olyan fontos dolgokért, mint az ébredés. Azonban még ha imádkozunk is sokmindenért, a meghallgatás akadályai lehetnek a bûneink. Isten munkájának lehetünk a gátja egyegy olyan bûn miatt, amit nem hozunk a felszínre, nem vallunk
meg és hagyunk el. A felsorolás segítséget nyújt ahhoz, hogy
Isten elõtt állva ne maradjanak leplezett dolgok az életünkben.

A

hívõ ember egész életében tanul. Pál apostol élete vége felé
azt mondja a tökéletességgel kapcsolatban: „Nem mondom,
hogy már elértem volna...”. A Mester a földi élet utolsó pillanatáig
tanít, formál, megmutat valamit, követésére hív. A tanulás nem
pusztán öncélú dolog: felkészít munkára, szogálatra és arra is,
ami azután következik. Vannak dolgok, amiket mindjárt az elején meg kell tanulni, mert a tanrendben következõ dolog az elõzõre épül, és vannak, amelyek bármikor sorra kerülhetnek. Ha
az Úr Jézus „tanrendjérõl” szóló írás olvasása közben túl nehéznek találnánk az utat, olvassuk el közben a cikk végét, ami sok
biztatást nyújt mindazoknak, akik ezt az utat járják Vele együtt.

A

jelképeknek a mai kor embere sokszor nem tulajdonít különösebb jelentõséget. Egy kereszt a nyakláncon legtöbb
esetben nem jelent semmit. A Biblia azonban fokozott jelentõséget tulajdonít azoknak a dolgoknak, amelyek fizikai, látható
formában fejeznek ki szellemi valóságokat. Ilyenek voltak az
Ószövetségben az áldozatok, amelyek az Úrral, vagy adott esetben
az ördöggel való közösséget jelenthették, illetve okozhatták
(1Kor 10,14-23). Újszövetségi jelképek az Úrvacsora, a bemerítkezés, és ebbe a sorba tartoznak az 1Kor 11-ben található jelképek a fõséggel kapcsolatosan, mellyel kapcsolatban folyik a vita,
hogy vajon az akkori kultúrából fakadó utasítások ezek, vagy
attól sok tekintetben függetlenek, és ma is érvényesek.
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David Dunlap

Krisztus gyalázatát hordozva
M

A
„nyugati”
keresztyének
keveset
tudnak
a
szenvedésrõl,
pedig
jelentõsége
igen
nagy.

inden keresztyénnek, aki használhatóvá szeretne válni Ura számára, ki kell állnia a
szenvedés egy bizonyos válfaját, melyrõl a Zsidókhoz írt levél Mózessel kapcsolatosan
tesz említést, aki „inkább választotta azt, hogy az Isten népével együtt szenvedje a gonoszt, mint
azt, hogy ideig-óráig élvezze a vétket, mivel Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak
tartotta a Krisztus gyalázatát…” (Zsid 11,25-26) Akik viszont nem akarnak szenvedni az Õ
nevéért, Krisztusért végzett szolgálatuk végén szûkösen fognak aratni a szellemi betakarítás
idején.
Krisztus gyalázatának hordozása elmélyíti Istenbe vetett hitünket, gátat szab önteltségünknek, és szabad utat enged Isten hatalmának munkálkodására. Ez a bibliai igazság ugyan
kényelmetlenséget szerez nekünk jelenvaló, elkényelmesedett korunkban, mégis vitathatatlanul
igaznak bizonyul. Akiken keresztül pedig az Úr hatalmasan munkálkodni kíván, azok valamit
megsejthetnek az Úr kezébõl elõtûnõ vésõ és kalapács munkájából. Mire az alaktalan kõdarab
szépséget tükrözõ formává alakul, a szobrász nagyon sok, gondosan kimért ütéssel kénytelen
lesújtani. Jób Isten útjait ekképpen tárja elénk: „Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd!
A mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert Õ megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg
is gyógyít.” (Jób 5,17-18) Urunk a szenvedések olvasztótégelyét használja jellemünk formálására, engedelmességünk csiszolására és Isten iránti ragaszkodásunk megszilárdítására.
Érdemes megfigyelni, hogy Krisztus követõinek életében micsoda munkát végez a szenvedés, melyet Istennek átadott életû szolgái megízlelhettek. Eszünkbe jutnak a próféták, Jeremiás, Illés, Ézsaiás, azután Pál apostol Rómában, János apostol Patmos szigetén, majd az egyháztörténelem krónikájából a reformerek, továbbá a misszionáriusok megszámlálhatatlan sokasága és Istennek többi szolgái, akik Krisztusért mélységes szenvedéseken mentek keresztül.
Istennel kapcsolatos megtapasztalásaink közül nincs semmi ehhez fogható, ami ilyen gyökeresen megváltoztatná életünket. Akik átmentek a szenvedés mélységein, jól ismerik a hústest
törékeny voltát, Krisztus hûségét és a Tõle való függés elengedhetetlen szükségességét.
Frank Holmes az „Egy igazi testvér” címû könyvében – Robert Chapman életrajza – Eliza
Gilbert megtérésének példájával támasztja alá ezt az igazságot. Ez a fiatal gyári munkáslány
Barnstaple-ban hallva a piltoni szegényházakban hatalommal hirdetett evangéliumot, csodálatos módon üdvösségre jutott. Hamarosan vágy ébredt szívében, hogy az Úr iránti tiszteletét
bemerítkezés útján juttassa kifejezésre annak ellenére, hogy édesanyja megtiltotta. Eliza ezt
megosztotta Chapmannel: „Édesanyám kijelentette, hogy végleg elhagyom a házat, ha elmegyek arra az istentiszteletre, ahol bemerítenek.” E fenyegetés ellenére Eliza bemerítkezett. Mikor
a gyülekezet feloszlott, sokan hazakísérték, néhány pillanat múlva azonban ismét az ajtó elõtt
állt.
„Nedves hajának látványa felháborította édesanyját, aki ekkor már a küszöbön állt megakadályozva lányát, hogy belépjen és ezt kiabálta:
– Tûnj el, és soha többé ne gyere vissza! Nem akarok szektást látni a házamban!”
Ezekután Eliza súlyosan megbetegedett, és édesanyja három éven keresztül nem akarta õt
látni. Chapmanrõl egyszer megjegyezte: „Bárcsak fejére szakadna a temploma!”
Eliza végül teljesen meggyógyult és családjából sokan üdvösségre jutottak. Édesanyja
azonban Isten Szellemének közbenjárásával szemben továbbra is ellenállást tanúsított, és csak
nyolcvanadik életévének betöltése után jutott hitre.
Krisztus gyalázatának elszenvedése az a szent tûz, amelynek tisztító lángjai megemésztik
az imaélet hiányának, a szellemi közönynek és a könyörületesség nélküli keresztyénségnek a
salakját.
A szenvedés egyben nélkülözhetetlen része a keresztyén harcos fegyverzetének, mely alkalmassá teszi a szellemi hadviselésre. Péter a következõket írja: „Miután tehát a Krisztus testileg
szenvedett, ti is ugyanazzal a gondolattal fegyverkezzetek fel…” (1 Pt 4,1) A „szenvedés gondolata” páncélzatunk azon darabkája, amely akkor véd meg az ellenségtõl, mikor a leggyengébb
pontunkon támad ránk. Ha ez a szellemi páncéldarabka hiányzik, sajnálatos módon alkalmatlannak bizonyulunk a valódi szellemi küzdelemre. Vannak keresztyének, akik felkészületlenül lépnek a harc hevébe, és amikor eljön a szenvedések ideje, a csapások és nehézségek
láttán felettébb megrökönyödnek.
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ü
Mindenkinek megbocsátottunk? Van valami gonoszság, bosszúság vagy harag, ellenségeskedés szívünkben? Van neheztelés bennünk, vagy vonakodtunk a kibékülést elfogadni?

ü
Mérgesek leszünk még? Forr bennünk még? Igaz, hogy indulatunk (temperamentumunk) elszalad velünk? Hatalmában tart idõnként a düh, a harag?

ü
Bennünk van a féltékenység érzése? Ha mást többre becsülnek, elõnyben részesítenek,
irigyek vagyunk, vagy kellemetlen nekünk? Féltékenyek vagyunk azokra, akik jobban
imádkoznak, igét hirdetnek, beszélnek és munkálkodnak, mint mi?

ü
Türelmetlenek

imameghallgattatás
akadályai

I

mádkozol ébredésért? Imádkozol éjszakákon át? Mennyit imádkozol
gyülekezeted ébredéséért? Azonban a
bűn feneketlen mélységeit kell előbb feltörni előbb. Ébredések mindig rámutatnak a hívők bűneire. A bűn miatt nem
hallgatja meg Isten imádságaidat, ha éjjel
nappal imádkozol is. A bűnt fel kell fedni
és gyökeresen szakítani vele. A görbe
utakat tegyük egyenesekké!
A következő kérdésekkel egyik bűnt a
másik után veszünk sorra, hogy lássuk a
való helyzetet, s kidobhassuk a köveket
életünkből, amelyek akadályok imádságaink meghallgattatásában, isteni erő és
hatalom elnyerésében és gyakorlásában a
Jézus Krisztus nevében. Talán tartozunk
Istennek vagy embereknek, talán Isten
beszélni akar velünk, s mi mégis ellenállunk.
Ha e tükör előtt tisztán látod magad, akkor maradj térdeiden az Úr előtt, míg Ő
beszél veled, felruház téged és megbíz hit
által Jézus nevében hatalmasan cselekedni.

és ingerültek (idegesek) vagyunk még? Kicsi, vagy nagy dolgok felizgatnak, felidegesítenek még? Vagy minden körülmények között szelídek, nyugodtak,
izgalom, izgatottság nélküliek vagyunk? Csendesek és enyhék?

ü
Könnyen sértõdõ vagyok? Ha valaki nem figyel rám, nem vesz észre, amikor mellettem
elmegy, bánt ez? Ha mást dicsérnek, naggyá tesznek, milyen érzéseim vannak, mit érzek?

ü
Gõg van szívemben? Felfuvalkodott vagyok? Sokat gondolok arra, amit teszek, vagyok?
ü
Tisztességtelen vagyok? Életem nyílt és minden szemrehányás nélkül való?
ü
Pletykáztam valaki ellen? Tovább adom a pletykát, beszélek tiszteletlenül és szeretetlenül
másokról hátuk mögött?

ü
Kritizálunk szeretetlenül , kemény és szigorú módon? Azon vagyok mindig, hogy másban hibát találjak, és szívesen hallom, hogy mások hibáiról beszélnek, vagy micsoda
hiányai vannak?

ü
Megfosztom, megrablom Istent? Idõt loptam, mely Õt illette volna meg? Pénzt tartottunk
vissza, amikor Õ szerette volna?

ü
Világias érzelmû vagyok? Szeretem ez élet káprázását, ócskaságát és látszatát?
ü
Loptunk? Veszek kicsiny dolgokat, melyek nem az enyéim?
ü
Táplálom a keserûség szellemét más ellen? Vagy gyûlölet van a szívemben?
ü
Könnyelmûség és léhaság van életünkben? Illetlen a magaviseletem? Magaviseletem
által látja a világ, hogy nem tartozom oda (hozzá)?

ü
Rosszul cselekedtünk valakivel, igazságtalanul és nem hoztuk rendbe az ügyet? Vagy
Zákeus lelkülete fogott el, s 4-szeresen jóvátettük?

ü
Szomorú és bús

vagyok, aggódom? Nem tudok az Úrban bízni földi és szellemi
szükségleteimben? Hidakat akarunk valóban átlépni, mielõtt odajutunk?

ü
Vádolnom kell magamat tisztátalan gondolatok miatt? Megengedem fantáziámnak,
hogy szentségtelen és tisztátalan dolgokkal foglalkozzon?

ü
Igazunk van abban, amit mondunk, vagy túlozunk és hamis benyomásokat tovább
adunk? Hazudtunk?

ü
Vétkeztünk a hitetlenség

bûnével? Tovább is hitetlenek maradunk az Õ igéreteivel
szemben, dacára annak, amit velünk, értünk tett?

Laub János 1894-ben Bikal községben
született. Édesapja takácsmester volt,
akit nemcsak a faluban, de a környéken
is az elsõ hívõként ismertek. Házukban
kis gyülekezet formálódott, ahol korán
hallhatta a fiatal János is az evangéliumot. Megtérését követõen tanulmányait
egy berlini bibliaiskolában kezdte, majd
Wiedenestben tanult. Kegyelmi ajándékkal megáldott igehirdetõként járta nemcsak Magyarországot, hanem külföldi
missziói útjait is. Kezdetben Bikalon,
majd Dombóváron lakott családjával,
habár õ maga gyakran utazott. Idõs korában is erején felül sokat szolgált. Az Úr
1972-ben hívta haza.

ü
Vétkeztünk az imanélküliség (imamulasztás) bûnével? Sokakért és kikért könyörgünk?
Mennyi idõt töltünk el imádkozással térdeinken?

ü
Elhanyagoljuk Istennek igéjét? Hány részt olvasunk naponként? Erõnk forrása-e nekünk
az Írás?

ü
Csõdöt mondottunk abban, hogy Jézust nyíltan valljuk? Szégyelljük magunkat Jézusról
beszélni mások elõtt? Bizonyságot teszünk naponként Róla?

ü
Teher alatt van a mi lelkünk elveszett lelkekért vagy gyülekezeti hívõkért? Ég a szeretet
bennünk lelkekért? Részvéttel van tele szívünk irántuk?

ü
Keresel még személyes elõnyt, hasznot magadért?
ü
Van-e még megfeszítetlen tested és „én”-ed? Ápolod-e, engeded-e még?
ü
Imádkozol mint Dániel (6,10), Dávid (Zsolt 119,164) és Pál (Ef 1,16-17, 6,18, 5,20), vagy mint
Jézus?
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Kiss Ferenc

Lukács 14,25-35

Az Úr Jézus tanrendje
25 Megy vala pedig õ vele nagy
sokaság; és megfordulván, monda
azoknak:
26 Ha valaki énhozzám jõ, és meg
nem gyûlöli az õ atyját és anyját,
feleségét és gyermekeit,
fitestvéreit és nõtestvéreit, sõt
még a maga lelkét is, nem lehet az
én tanítványom.
27 És valaki nem hordozza az õ
keresztjét, és énutánam jõ, nem
lehet az én tanítványom.
28 Mert ha közületek valaki
tornyot akar építeni, nemde
elõször leülvén felszámítja a
költséget, ha van-é mivel
elvégezze?
29 Nehogy minekutána
fundamentomot vetett, és
elvégezni nem bírja, csúfolni
kezdje õt mindenki, aki látja,
30 Ezt mondván: Ez az ember
elkezdette az építést, és nem bírta
véghez vinni!
31 Vagy valamely király, mikor
háborúba megy, hogy egy másik
királlyal megütközzék, nemde
leülvén elõször tanácskozik, hogy
tízezerrel szembeszállhat-é azzal,
a ki õ ellene húszezerrel jött?
32 Mert különben még mikor
amaz távol van, követséget
küldvén, megkérdezi a
békefeltételeket.
33 Ezenképpen azért valaki
közületek búcsút nem vesz
minden javaitól, nem lehet az én
tanítványom.
34 Jó a só: de ha a só
megízetlenül, mivel sózzák meg?
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ézus Krisztus nem olyan prédikátor, mint mi, emberek. Mi szépítgetni szoktuk a
beszédünket, az erõsebb kifejezéseket kerülgetjük vagy élüket vesszük, lehetõleg a
tetszetõs, a vonzó dolgokat hangsúlyozzuk. Az Úr Jézus azonban a kemény beszédet
szereti. A jelzett Igében is köntörfalazás nélkül megmondja, hogy az Õ iskolájának
mik a feltételei és ami a tanrendje. Aki ezt nem vállalja, az nem lehet az Õ tanítványa.
Az Írás kiemeli, hogy ezúttal különösen „nagy” sokaság követte az Urat. Éppen ezért
különlegesen fontos dolgokat akart közölni a tömeggel, számolva azzal, hogy a felette
kemény beszéd hallatára a sokaság csakhamar megapad, s csak azok maradnak ott, akik
alávetik magukat az Õ igényeinek.
Ezeket az igényeket akkor is, ma is, csak kevesen tudják megérteni. Ugyanez a Mester,
aki az ellenségünkért való imádkozást követelte tõlünk az imént, most így beszél: „Ha
valaki énhozzám jõ és meg nem gyûlöli az õ atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nõtestvéreit, sõt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.” Az Írás tele
van ilyen látszólagos ellentmondásokkal. Ha elolvassuk az 5 Mózes 13,6-11 verseit, nyomban feloldódik az ellentét. Azt kell gyûlölnünk atyánkban, anyánkban és a saját lelkünkben
is, ami el akar fordítani bennünket a mi Urunktól Istenünktõl. „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek” (Csel 5,29). Lelkiismeretünk is jelzi, ha bûnt cselekszünk
vagy bûnre vágyódunk, s tudtunkra adja, hogy önmagunktól is el kell fordulnunk. Minthogy azonban lelkiismeretünk hajlamos az engedményekre, Isten Igéje világosan tudtunkra adja az Õ Szent Lelke által, hogy a megrontott természeti ember befolyása helyett szorosan az Úrral való közösségünkre kell bíznunk magunkat.
Máté 12,48-49 verseiben olvassuk, hogy az Úr Jézus földi életében ezen az Úton haladt
kora gyermekségétõl. Mikor tizenkét éves korában a húsvéti ünnepekre Jeruzsálembe
vitték szülei, hazamenet elveszítették Õt, s egy napi járás után visszafordulva, megint a
templomban találták. „Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé, atyád és én nagy bánattal
keresünk téged.” Így hangzott az anya panasza. A válasz kemény volt: „Mi dolog, hogy
engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem,
amelyek az én Atyám dolgai?” Így beszélt az a gyermek, akirõl Lukács 2:41-50 v. elbeszéli,
hogy „aláméne szüleivel Názáretbe és engedelmes vala nekik”. Ha Isten parancsol, akkor a
hívõ választása nem lehet kétséges.
Az elsõ tantárgy tehát a bûn meggyûlölése. Ebben szüntelenül haladnunk kell, különben elõbb-utóbb engedünk a bûnnek, és kiesünk az Úr tanítványai közül. Ha azonban a 26.
versben foglaltakat egyre erõsítjük magunkban, akkor a bûn gyûlölése képessé fog tenni
bennünket a 27. versben említett feladatra: a magunk keresztjének felvételére és hordozására.
Hogy ezt jobban megértsük, vizsgáljuk meg az élet reánk váró terheinek, a kereszteknek
a természetét. Általában kétféle kereszt van: az életre szakadt terhek és az Úr Jézus követõire nehezedõ különleges nehézségek.
Az elsõ csoportba tartoznak a szerencsétlenségek, a születéssel magunkkal hozott testilelki fogyatkozások stb. Hogy mi az oka annak, hogy valaki például vakon születik, nem
tudjuk. Sokszor halljuk, hogy vajon ki volt a bûnös ebben a szerencsétlenségben? Pogány
kérdés ez. A pogányok, ha valamelyikükre baj vagy nyomorúság szakad, azon tanakodnak,
hogy az illetõ miféle bûnt követett el. Bûnt keresnek tehát, ahelyett, hogy az Istent
keresnék. Az Úr Jézus megmondta, hogy sem a vakon született, sem az õ szülei nem
vétkeztek, hanem ez a dolog azért van, hogy Isten megmutassa az Õ hatalmát.
Más kereszt az, amely az Úr Jézus követõire nehezedik. Rendesen sok az ellenségük,
sok támadást kell elszenvedniük. Sok ember szeretné az Úr Jézust követni, de a keresztet
nem akarják vállalni. Ezek nem az Úrra, hanem önmagukra és az emberekre hallgatnak. Ha
például a házasságuk „rosszul sikerül”, lelökik magukról ezt a keresztet, elválnak. Ha sok a
gyermek, nehéz a kereszt, mesterségesen könnyítenek rajta. Ezerféle kereszt van, amelynek hordozását örömmel kell vállalni. Ez a fõ kelléke a tanítványságnak. A hitbõl támadó
kereszt elviselése a tanítvány életének legnagyobb gyönyörûsége. Az Úr látni akarja, hogy
kik viselik a keresztet Õ érette. Kik azok, akik nem osonnak el mellõle az elsõ kinálkozó
alkalommal, kik dicsõítik meg az Õ nevét a kereszt alázatos, türelmes, boldog hordozásával.
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Akik ebben a feladatban szorgalmasak és állhatatosak, azok jutnak el a harmadik tárgyhoz:
az Isten országában való építéshez (vers 28-30).
Figyeljük meg jól: nem lehet az építésen kezdeni. Elõbb át kell menni a bûn meggyûlölésén másokban és magunkban (26. vers), azután meg kell tanulnunk a mi egyéni keresztünk hordozását (27. vers), csak azután mehetünk tovább. Sok ember van, köztük hivatásos
prédikátorok is, akik azt a két tárgyat meg szeretnék takarítani, és mindjárt építeni szeretnének az Isten országában. Ez nem megy.
Aki azonban az elõzõ két tárgyból sikeresen levizsgázott, az prédikáció nélkül is épít. Az
ilyen ember élete a legszebb, legépületesebb prédikáció. Az Úr Jézus követése: építés elõször magunkban, azután a magunk életébõl kifolyólag másokban is. („És élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl…”)
Ügyeljünk tehát és tartsuk be sorjában az Úr Jézus igényeit. Másképpen rólunk is azt
fogják mondani az emberek: „Ez az ember elkezdte az építést és nem bírta véghez vinni.”
Addig ne akarjunk másokat építeni, amíg elõbb önmagunkat rá nem építettük az imént
megismert erõs kõalapra. Ha azonban erõsen állunk, az Úr tovább vezet bennünket.
A következõ, a negyedik tárgy a „hitnek szép harca”, amelyet a lelki embernek meg kell
vívnia (31,32 versek).
Forgatnia kell az Úr fegyvereit a gonosszal, a bûnnel szemben. „Az ember gondolata
gonosz” – tehát önmagunkkal is egyre meg kell ütközünk. Az életben tíz jó szóra legalább
húsz rossz esik, viadal elõtt tehát jól meg kell fontolnunk, hogy ezt a harcot meg tudjuk-e
harcolni? Akik idáig lejutottak, azok közül is sokan visszafordulnak, vagy elébe mennek az
élet ellenségének, és kérik tõle a békefeltételeket.
Ha ebben a harcban kitartással megállottunk, az Úr elvezet az ötödik tárgyhoz. Idáig már
kevesen maradtak az induló sokaságból, s e megmaradtak közül is sokan visszalépnek
most. Nem tudnak búcsút mondani javaiknak. Isten elõbb vagy utóbb minden tanítványt
oda állít, hogy mindenét kockára tegye az igazságért. Ez az Ábrahám próbája. Tõle a legtöbbet kérte el az Úr, fiát, akit legjobban szeretett. Ábrahám „hit által” elvitte fiát az áldozati
helyre, „úgy gondolván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani”. Már felemelte kését,
amikor az Úr megálljt kiáltott. „Példaképpen visszanyerte” az egyszülöttet, aki e próba után
százszor értékesebb és kedvesebb volt Ábrahám elõtt, hiszen az Úr megszentelt ajándékát is
szerethette benne. Az a vagyon, amelyet a készséges szív az Úrtól kap vissza, százszoros
áldást jelent, – a fel nem ajánlott vagyon pedig bilincsbe veri a szívet. „Ahol a kincsetek, ott
van a szívetek is.”
A fejezet utolsó, 34. versében foglaltakat már ismerték az Úr tanítványai. A só nem
egyéb, mint az Urat követõ tanítványok. Kevés van, de nem is kell sok. Ez a kevés azonban
nélkülözhetetlen. Az életfolyamatok is a sókon fordulnak meg. Itt is nyomatékosan
figyelmeztet az Úr: vigyázz! Ezen a ponton ne szenvedj kárt, mert a megízetlenült só, a
megromlott tanítvány már semmire sem való. Kivetik azt mindenünnen, sem a földre, sem
a trágyára nem alkalmas.
Íme, megismertük az Úr Jézus iskolájának feltételeit és tantárgyait. Nem könnyû a
tanítványok dolga, de hát nem is egyedül kell elvégezniük feladatukat. Övék a legdrágább
ígéret: „Ímé és veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Õ segít minket önmagunkat megismerni és bûneinket megtagadni, keresztünket felvenni és hordozni. Õ használ fel minket az Õ országa építésében, a hit fegyvereinek forgatásában, Õ teszi könnyûvé
az áldozatot, és Õ tart meg minket a megromlástól. „Az Õ parancsolatai nem nehezek.”
Ha ráléptél már az Úr Jézus útjára, vizsgáld meg magadat sürgõsen és válaszolj a kérdésre: hol tartasz most? Ha pedig még nem léptél be az Õ iskolájába, akkor siess dönteni,
még ma, azután nyugodtan bízd rá magadat az Õ vezetésére. Sok nehézségekben lesz részed, de az Õ segítségével valamennyit át fogod hidalni. Már az is nagy segítség számodra,
hogy nem jársz sötétben, „nem mégy bizonytalanra, nem vagdosol levegõt”, elõre tudod, hogy mi következik a tantervben. Ne
csüggedj el, ha gyengének érzed magadat, mert az Úr erõs. És
Õ veled van. Igaz, „szoros az a kapu és keskeny az az Út,
amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják
azt”. De neked már nem kell keresned ezt az utat, megmutatta az Úr. Csak járnod kell rajta, Vele együtt. Övé legyen a
dicsõség és hálaadás. Ámen.
1943
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David Gooding
Az 1 Korintus 11,2-15-ben a Szent Szellem,
akinek az a feladata, hogy az Úr Jézust dicsõítse, Pál apostolon keresztül két olyan jelképrõl beszél nekünk, amelyek által kifejezzük
engedelmességünket Istennek, hûségünket
Krisztushoz és tiszteletünket egymás iránt.
Dicsõséges téma ez. Ebben a rövid szakaszban a Szent Szellem háromszor veszi célba a
szívünket a dicsõség látomásával: a 7. versben
Isten dicsõségérõl beszél, még mindig a 7.
versben a férfi dicsõségérõl, és a 15. versben
az asszony dicsõségérõl (ékességérõl). Egyetlen szimbólum sem lehetett nagyszerûbb a
hatókörét tekintve: azok a dicsõséges valóságok, amelyekrõl bizonyságot tesznek, a megváltás körébe (11,13-15) tartoznak.
Az, hogy a 3-6. versek a megváltás területével
foglalkoznak, azokból a kifejezésekbõl látszik,
amelyek leírják Urunk kapcsolatát Istennel.
Nem beszélnek arról, hogy mint Fiú az Atyának alá van rendelve a Szentháromságon belül, vagy a testté létel elõtti Ige és Isten kapcsolatáról a teremtés elõtt és a teremtéskor.
Amit mondanak, az ez: „A Krisztusnak pedig
feje az Isten” (11,3). Ezek az igeversek úgy
gondolnak Jézus Krisztusra, mint az Úr Felkentjére, a világ Megváltójára, a Gyülekezet
Fejére, a föld királyainak Fejedelmére (Jel
1,5).
Nem nehéz megérteni, hogy ebben a dicsõségrõl szóló feljegyzésben miért említi a
Szent Szellem elsõ helyen a megváltás területét: gondoljunk csak arra, mibe kerül a mi
Urunk Jézus Krisztusnak az, hogy ezen a
területen alávetette magát Isten vezetésének.
A teljes örökkévalóságban isteni formában
létezett (és természetesen sohasem szûnt
meg így létezni), de amikor elvállalta, hogy
Messiás lesz, és hogy
bennünket, lázadó
férfiakat és nõket
visszatérít az Isten
iránti hûséges és szeretõ alávetettségbe,
rabszolgai formát vett fel,
és engedelmessé lett a
halálig, még-

pedig a kereszthalálig. Ez volt az ára annak,
hogy önként alávetette magát Istennek, az Õ
fejének, és engedelmeskedett neki.
Nem akarjuk sohasem elfelejteni azt a
dicsõséget sem, amelyre Isten felmagasztalta
Õt örömteli válaszként engedelmességére. Inkább örömmel használunk fel minden rendelkezésünkre álló eszközt arra, hogy felhívjuk a figyelmet annak engedelmességére és
dicsõségére, akinek üdvösségünket köszönhetjük.
És ez eljuttat bennünket két szimbólumunk
közül az elsõhöz. Amikor mi, keresztyének
összejövünk kegyelmi ajándékaink gyakorlására, és még inkább, amikor hivatalos, nyilvános gyülekezeti épületben találkozunk, kezdettõl fogva az volt a szokásunk (lásd 2. vers),
hogy a férfiak nem viselnek semmilyen fedõt a
fejükön. Ez az Isten által kijelölt módja annak, hogy kifejezzék tiszteletüket Fejük, az Úr
Jézus iránt (lásd 3. vers), és hogy kinyilvánítsák hitüket, amely szerint Isten feltámasztotta õt a halálból, és Úrrá és Krisztussá tette
(Csel 2, 36).
Mindjárt láthatjuk, hogy ennek semmi köze
az ókor helyi szokásaihoz. Az ókori görögök
általában ugyanígy, hajadonfõtt imádkoztak
isteneikhez, de nyilvánvalóan nem ugyanazon
okból, mint amiért a keresztyének fedetlen
fõvel imádkoztak. Egy meg nem tért görög valójában sohasem találta volna ki, mi a jelentõsége a keresztyén gyakorlatnak, ha a keresztyének nem mondták volna el neki. A szimbólum jelentése úgy, ahogyan a keresztyének
használták, teljesen és kizárólag keresztyén
volt.
És természetesen semmi köze sincs ahhoz a
modern szokásunkhoz, hogy a jól nevelt férfiak rendszerint leveszik kalapjukat hölgyek
jelenlétében. Menjünk csak be egy zsidó zsinagógába, és látni fogjuk, hogy minden férfin
van fejfedõ. Ez nem azért van, mert õk nem jól
neveltek. A zsidó férfiak Isten iránti tiszteletbõl befedik fejüket, amikor imádkoznak. A
keresztyén férfiak nem kevésbé tiszteletteljesek, de õket Isten arra szólítja fel, hogy fedetlen fõvel tegyenek bizonyságot arról, hogy
Jézus a Messiás, a Krisztus, és arról is, hogy
Fejük távollétében mint keresztyén férfiak, õk
az Õ hivatalos képviselõi itt, a földön.
Ez nem kis vagy közönséges ügy. A zsidók azt
a kijelentést, amelyet a keresztyének tesznek
e jelkép használatával, istenkáromlónak tekintik, mert a zsidók – ahogyan a meg nem

tért pogányok is – nem fogadják el,
hogy Jézus a Krisztus. Mi, keresztyének, elfogadjuk: Jézus Krisztus-volta
hitünk középpontja. Fontos, hogy halálát
bûneinkért a kenyérrel és borral jelképezzük
az úrvacsorakor, és ugyanolyan fontos, hogy
keresztyén férfiak bizonyságot tegyenek
Krisztus voltáról és fõségérõl e további jelképpel. Ha egy keresztyén férfi elutasítja ezt a
jelképet, és szándékosan befedi fejét imádkozás közben – mondja a Szent Szellem
(11,4) –, az megcsúfolja az õ Fejét, nem saját
fizikai fejét, természetesen – ez nem sokat
számítana –, hanem szellemi Fejét, az Úr Jézust, és ez nagyon számítana.
Egyetlen keresztyén férfit sem kell figyelmeztetni, ha egyszer megértette a jelkép jelentõségét, hogy nehogy figyelmen kívül hagyja.
Cseppet sem számít, hogy a modern világ már
nem tudja, mi is a jelentõsége ennek a jelképnek, az ókorban élt, meg nem tért görögök
sem tudták, ahogyan azt már megjegyeztük.
El kellett nekik mondani.
A második jelkép, amelyet Megváltónk adott,
az elsõ fordítottja. Ahol a keresztyén férfinek
fedetlenül kell hagynia a fejét, ott a keresztyén
nõnek be kell fednie az övét. És ezt õ azzal a
felismeréssel teszi, hogy feje a férfi.
Hogy felfogjuk ennek a jelképnek a lényegét
és szellemét, nézzük meg a teljes szövegösszefüggésben, amelybe a Szent Szellem helyezi (3. vers): „Akarom pedig, hogy tudjátok,
hogy minden férfinak feje a Krisztus; az
asszonynak feje pedig a férfi; a Krisztusnak
feje pedig az Isten.”
Ebbõl azonnal látjuk, milyen fontos dolog a
fõség a megváltás területén: Isten uralma
alatt mindenkinek, akár férfi, akár nõ, akár
maga Krisztus, van feje.
De figyeljük meg a rendet. Mielõtt az Ige azt
mondaná az asszonynak, hogy a férfi az õ feje,
elõször a férfit emlékezteti arra, hogy
neki is van feje,
vagyis Krisztus hatalma alatt van. A
férfi tehát nem zsarnok, aki senkinek
nem felelõs, csak
önmagának,
és szabadon uralkodhat az
asszony

2000 AUGUSZTUS
felett úgy, ahogyan akar. Feje, az Úr Jézus rögzítette azt az alapelvet és szellemet, amellyel
minden vezetést végezni kell (Lk 22,24-27):
minél nagyobb hivatalt visel valaki, annál nagyobb szolgája kell, hogy legyen azoknak, akiket vezet; és Krisztus elszámoltatja az embert
arról, hogy hogyan gyakorolta vezetõi feladatát.
Azután, amikor az asszonynak azt mondja az
Ige, hogy az õ feje a férfi, a Szent Szellem
azonnal hozzáteszi, hogy Krisztusnak is van
feje. Ha ez nem így lenne, az asszony igazságtalannak érezhetné, hogy el kell fogadnia fejeként a férfit. Végül is, ami lényegi természetét illeti, egyenlõ a férfival, ugyanúgy Isten
képére teremtetett, mint a férfi. Akkor miért
kell elfogadnia fejként a férfit? Miért nem
lehet egyenlõ a férfiaval? Mérhetetlen kegyelemmel és tapintattal a Szent Szellem ezen a
ponton jegyzi meg, hogy Krisztus is alávetette
magát a fejnek. Lényegi természetét tekintve
mindig is egyenlõ volt Istennel, és ez sohasem
szûnt meg. De hol lenne most bármelyikünk
is, ha Krisztus ragaszkodott volna ahhoz,
hogy egyenlõ maradjon Istennel helyzetét és
szerepét tekintve, ahelyett, hogy szolgai formát vegyen fel, és engedelmesen megalázza
magát Isten, mint Feje elõtt?
Néhány tudós felvetette, hogy a 'fej' szót ebben a szövegösszefüggésben nem szabad úgy
értelmezni, mint ami a vezetés vagy hatalom
gondolatát hordozza. Azzal érvelnek, hogy
amikor a 3. vers azt mondja, hogy a férfi az
asszony feje, az a 8. versben említett tényre
utal, vagyis, hogy a teremtéskor az asszony
vétetett a férfiból, és azt jelenti, hogy a férfi
az, akibõl az asszony ered. De nem valószínû,
hogy a 3. vers a teremtésre utal: szövegkörnyezete, ahogyan azt láttuk, a megváltásé.
Sõt, ha a 3. versben a 'fej' 'eredetet' jelent, akkor úgy kell értelmeznünk a vers végét, mintha azt mondaná: „Krisztusnak pedig eredete
az Isten”. Ez pedig biztosan nagyon furcsa és
természetellenes kifejezés lenne. És nincs rá
szükség. Sokkal természetesebb, ha engedjük, hogy a 'fej' szó a 3. versben a hatalom jelentését hordozza, ahogyan az Efézus 1,22ben is teszi: „Mindeneket vetett az Õ lábai alá,
és Õt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé.”
Itt valóban eljutunk annak nagyobb szövegösszefüggéséhez, amit az 1 Korinthus 11,2-5
hangsúlyoz a fõséggel kapcsolatban. Krisztus, mint minden dolog Feje, folyamatosan
szerzi vissza az egyetemes uralmat az egész
teremtett világ felett, amelyet Isten eltervezett az ember számára, de Ádám és Éva együtt
elveszítették azt engedetlenségük miatt. Úgy
szerzi vissza azt, hogy amikor végül minden
dolog az õ ellenõrzése alatt lesz, át tudja adni
az uralmat, tökéletes engedelmességben Istennek, ahogyan az 1 Korintus 15,28 mondja.
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Bizonyos tekintetben Krisztus már többet
szerzett, mint amennyit Ádám veszített. Az
ember Ádámban egy kicsit alacsonyabban
állt, mint az angyalok: Krisztus minden angyal, tekintély és hatalom fölé magasztaltatott
(Ef 1,21-22). Más tekintetben természetesen
még nem látjuk, hogy minden alája van rendelve (Zsid 2,8). Az az engedetlenség, makacsság és rendetlenség, amelyet a Sátán hozott a világunkba, amikor megkísértette az
asszonyt a kígyó által, és a férfit az asszony által, az emberi faj nagy részét még mindig lázadásban tartja Isten ellen, és csúnya harccal
és értetlenséggel tölti be világunkat.
De ha ez így is van a világban, a Gyülekezetben
más – vagy nem más a helyzet? Nem juttatott-e el bennünket Üdvözítõnk oda, hogy
örömmel és önként alávetjük magunkat kegyelmes irányításának, és elfogadjuk azt a vezetést és felsõbbséget, amelyet kijelöl számunkra? Még a sport világában is a csapatjátékosok szükségesnek tartják, hogy legyen
egy kapitányuk és egy kapitányhelyettesük, és
anélkül, hogy megsértõdnének, vagy alacsonyabb rendûnek éreznék magukat, elfogadják
a kijelölt vezetést. Mi ennél kevesebbet tegyünk a Gyülekezetben?
Biztosan nem; hiszen ha elutasítjuk a fõség
jelképét, amelyet az Úr jelölt ki számunkra, az
valójában azt jelentené, hogy ebben a dologban elutasítjuk az Õ fõségét. Ez olyan lenne,
mintha vallást tennénk arról, hogy elfogadjuk
Krisztus Úr voltát, de amikor az Úr azt parancsolja, hogy merítkezzünk be, visszautasítanánk a bemerítkezést.
- folytatjuk -

Könyvajánló
Frank Holmes
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gy igen tehetõs család sarjaként R. C.
Chapman az ügyvédi hivatást választotta. Közvetlenül megtérése után életét az
Úrért végzett szolgálatnak szentelte. Harmincéves korában feladta hivatását, elajándékozta minden vagyonát, és az angliai Barnstaple-ben (Devon) kezdte szolgálni Üdvözítõjét. A falusi lakosság körében végzett munkája során hamarosan
mint „Isten embere” vált ismertté. Müller
György barátja volt. Csaknem hetven éven
át hirdette az evangéliumot. Utazásai
során eljutott Spanyolországba is, ahol
munkálkodása szintén maradandó áldást
hozott. R. C. Chapman élete mindannyiunk számára nyilvánvaló példa a
személyes átadásra és szolgálatra a mi
Urunknak, a Jézus Krisztusnak. Életét így
foglalhatjuk össze: igazi testvér volt, a Biblia szellemében élt, akinek a példája az Úr
Jézust tükrözi vissza.

Sátorevangélizáció Miskolcon
A miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet Sátorevangélizációt szervez szeptember
19-24-ig Miskolc belvárosában a Petõfi téren. Hat estén át egy 150 férõhelyes
sátorban Kónya Sándor és Madarász István hirdetik az evangéliumot a város
lakóinak, délutánonként pedig változatos programokra hívják a gyerekeket és a
fiatalokat.
Azért imádkozunk, hogy a gyülekezet együttesen lehessen tanúja Isten ma is aktív
megmentõ munkájának, és hogy merjük vállalni a mi hitünket a személyes
hivogatásokban és a szolgálatokban. Szeretnénk mindezt az Úr dicsõségére és
sokak üdvösségére tenni. Kérjük imádságaitokat, hogy az Úr áldását mindannyian
megtapasztalhassuk.

Szempontok
az önvizsgálathoz
1. Hogyan viselkedsz a teher alatt?
(az élet gondjai, emberek, betegség)

2. Hogyan hordozod a
környezetedet?

3. Hogyan mondasz meg a másiknak
valamit?

4. Hogyan fogadod az intést? Inthetõ
vagy egyáltalán?

5. Hogyan ítéled meg saját szívedet?
6. Hogyan rendezed bûneidet?
7. Hogyan viszonyulsz saját
gyengeségeidhez, erõtlenségeidhez?

8. Mit teszel, ha meglátod a másik
bûnét, erõtlenségét?

9. Hogyan gyakorolod az
önmegtagadást?

10. Gondolat-, érzelem-,
indulatvilágodat mi tölti be?

11. Milyenek vágyaid? Mire vágyol?
12. Az Úrért, a Gyülekezetért,
testvéreidért milyen áldozatkészség van
a szívedben?

13. Mit vált ki belõled, ha mellõznek,
ha félre állítanak, ha nem ismernek el?

Világ? – Háló?
S

okan ellenzik az internet, vagyis a
számítógépes világhálózat terjedését, használatát.
Valóban rengeteg szenny jelenik meg –
hasonlóan egy világméretû hirdetõtáblához – az elérhetõ internetes oldalakon.
Hasonlóan a való világhoz, a virtuális
térben is megjelent a bûnözés, prostítúció, a pénz hatalma, az emberek kiszolgáltatása. Mint egy hatalmas kanális,
utat enged az emberi indulatok folyamának, a szabad információáramlás, kép,
hang, írott dokumentumok nagysebességû továbbításának lehetõsége miatt.
Amint azonban az éter hullámait – a
rádiózást – oly nagyszerûen lehet használni például az evangélium vitelében,
eldugott falvakban lakó testvérek táplálásában, az internet is segítségünkre lehet
az evangéliumi-keresztyén irodalom és
folyóiratok eljuttatásában távoli országokba. Az Isten Igéjét közlõ internetes oldalak pedig a talán céltalanul bolyongó –
interneten szörfözõ – embereket szólíthatják meg.
A fenti lehetõségeket használva születtek
meg evangéliumi lapok internetes változatai is, melyek címeit most örömmel
közöljük.
Ezúton is köszönet a testvéreknek, akik
segítségével megszülethetett az Élõ
Gyülekezetek – jelenleg még csak az elsõ
számot tartalmazó oldala.
Hasonlóan öröm, hogy a Vetés és Aratás

önálló (evageliumikiado) domain névvel megtalálható a világhálón.

http://www.extra.hu/lap/main.html

http://www.evageliumikiado.org

14. Milyen magatartást tanusítol, ha

Hírek

megsértenek? Kész vagy megalázkodni?

15. Kit szeretsz jobban, aki dicsér,
vagy aki hibáidat megmondja?

16. Irányítható, vezethetõ vagy?
17. Hû vagy-e az anyagiakban?
18. Felelõsséget hordozol-e
szívedben minden emberért?

19. Kész vagy-e mindent kárnak és
szemétnek ítélni?

20. Kész vagy-e teljes szívedbõl
elfogadni a bõvölködõ életet?

D

ebreceni Ilonka néni földi életének
102. évében elköltözött Urához és
Megváltójához. 1939-óta járt és tartozott
az Ó utcai gyülekezetbe. Fiatalabb korában sokat szolgált, látogatott, élõ bizonyságtétel volt. Idõs kora ellenére testvérek
segítségével egy-két éve még a gyülekezetbe is eljutott. Az utóbbi hónapokban nehéz idõket élt meg, de testvéri kezek és
imádságok segítették. A mellékelt fotó a
nemrégiben, testvéri körben ünnepelt
101. születésnapján készült.

Élõ Gyülekezetek
Rendszeresen megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.) gondozásában jelenik meg.
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán, Lemperger Róbert
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt
kéri. Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be: Budapest Bank Rt. 10103513-06216100-00000000
Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, melyet kérésre küldünk.
A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a postaköltség
miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

