De nemcsak õérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az õ
beszédükre hisznek majd énbennem; hogy mindnyájan egyek
legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned...

János 17,20-21
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ihenj meg! – kezdi Lukátsi Vilma az Áldott ünnepet címû versét. Ha nem fogadjuk
meg a tanácsot, és nem állunk meg, nem fogunk tudni valóban ünnepelni, és
emlékezni arra, hogy az Atya elküldte Egyszülöttjét, hogy nekünk embereknek életet
hozzon. Lassítani is nehéz nemhogy megállni. Rohanunk, félünk, hogy lemaradunk
valamirõl, pedig az igazi veszteség akkor ér, ha nem találkozunk Jézussal a Megváltóval.
Ez az ünnep a szeretetrõl szól, Aki azért öltött testet, hogy megkeresse és megmentse,
ami elveszett. A vele való találkozás az élet forrása, mégpedig az örök életé. Fontos, hogy
megállva, a porból az égre emeljük szemünket, és ünnepeljünk. Megköszönjük azt az
ajándékot, ami olyan értékes, és járjunk a lába nyomában arra, amerre õ hív és vezet. A
szerkesztõség részérõl kívánunk az Olvasóknak békés ünnepeket és olyan szívet, ami a
hétköznapokban is hálával megtelve emlékezik a karácsony üzenetére!

A

két világháború közti ébredés szükséges következménye volt az evangéliumi
irodalom terjedése. A különbözõ szövetségek, felekezetek számos könyv kiadásában
mûködtek közre. Több esetben nyomdát alapítottak, ahol a könyvek mellett folyóiratok
nyomtatására is lehetõség volt. A heti rendszerességgel megjelenõ lapok mellett ritka és
idõszaki folyóiratok szélesítették a periodika palettát. Szinte minden korosztályhoz
szólhatott Isten Igéje, hiszen remek bibliamagyarázatok jelentek meg. Most induló
rovatunkban a közel és régmúlt, mára már megszûnt evangéliumi lapjaiból szeretnénk
bemutatni néhányat. Elsõnek a Magyar Evangéliumi Szövetség idõszaki értesítõjébe
nyújtunk bepillantást.

A

mennyiben szeretnénk Isten Igéjéhez hûek lenni és ragaszkodni hozzá, rá kell
jönnünk, hogy van egy figyelmeztetés, ami újra és újra meg kell, hogy ítéljen
bennünket. A keresztyénség bizonyságtételét talán a legjobban a szakadás, darabokra
hullás csorbítja. Sajnos ez kétezer éve nyomasztja Isten népét. Talán vannak nehéz
idõszakok – biztosan nem véletlenül –, amikor hívõ emberek, közösségek térben és
idõben külön folytatják útjukat. De Isten egységet szeretne látni az Õ gyermekei között.
Fontos komolyan vennünk ezt az intést és keresni az Õ akaratát, betöltve küldetésünket.

V

annak feladatok, amelyek a legmerészebb kõmûves mestert is próbára teszik.
Ahhoz, hogy a ház szép és a szemnek kellemes legyen, komoly odafigyelésre és
munkára van szükség. A legszebb házat a legnehezebb megépíteni. Ez a ház pedig Isten
háza. Amilyen szép lesz, olyan nagy ára van. Az Úr Jézus drága vérét adta, hogy olyan
Mester lehessen, aki ennek az igen nagy kihívásnak a próbáját is megállja. Annak
ellenére, hogy a ház élõ kövekbõl áll, úgy rakja, hogy minden tökéletesen és szépen

T

öbb mint másfél évszázada mûködik világszerte az evangéliumi közösségeket öszszekötõ szövetség, a World Evangelical Alliance. Minden évben meghirdetik az év
elsõ teljes hetében a nemzetközi imahetet. Hazánkban is hosszú múltra tekint vissza a
szövetség. Ennek megfelelõen évente megrendezésre kerülnek az összejövetelek. Ennek
programját szeretnénk abból a célból közreadni, hogy már az ünnepek alatt megkezdhessük az igeolvasást és a készülést az összejövetelekre. Bár minél többen rászánnánk
azt a néhány estét, hogy együtt legyünk – felekezeti különbözõségeket félretéve – Urunk
elõtt imádságban.
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Kiss Ferenc

Kik ünnepeltek
az elsõ karácsonykor?
Az elsõ
karácsony
nagyon egyszerû, de mégis mennyei körülmények között
folyt le. A nagy világ ekkor még nem
ünnepelte karácsonyt, de
szomorú azon körülmény, hogy sem az
ótestamentumi nép, sem pedig a vallásos
fõváros, Jeruzsálem, nem vett részt az
ünneplésben. A Szentírás bizonysága
szerint (Lk 2. rész) háromféle személy
mégis részt vett a megszületett Messiás
ünneplésében.
Elõször is amaz ismeretlen pásztorok
ünnepeltek, kik künn a mezõn tanyáztak
és vigyáztak éjszakán az õ nyájuk mellett.
Ezeknek az egyszerû, de bizonyosan istenfélõ embereknek jelent meg az angyal
és hirdette nékik a nagy örömet: „Ma
született néktek a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” A pásztorok örömükben elmentek Betlehemig,
otthagyták nyájaikat és megtalálták Máriát, Józsefet és a kis gyermeket, ki a jászolban feküdt. Ezek az egyszerû pásztorok lettek Jézus elsõ prédikátorai, mert
az Írás szerint amikor meglátták a gyermeket, „hirdették, ami nékik a gyermek
felõl mondatott” (Lk 2,16).
A második csoport ünneplõi ama
mennyei seregek voltak, kik a pásztorok
tanúsága szerint megjelentek elõttük,
dicsérték Istent és ezt mondták: „Dicsõség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és az emberekhez jóakarat!” (Lk
2.14) Ha
Jeruzsálemben és
Izráelben nem
is váltott ki örömet Jézus szüle-

tése, nagy esemény volt ez Isten háztartásában, a mennyei világban, mert ott
mindenki tudta, hogy ez az esemény
megszámlálhatatlan sok bûnös ember
megváltásának a kezdete. Ezért dicsõítették õk Istent, példát adva a földön levõ
embereknek, hogy mi módon kell ünnepelni Krisztus születését.
Lukátsi Vilma

Áldott ünnepet!
Pihenj meg!
Kifárasztott az élet,
úsztál az árral – a célod felé,
és nyugtalan lelkiismerettel
nézel a közelgõ ünnep elé.
Valaha számoltad a napokat,
most szeretnél rajta túllenni már,
újra hétköznapjaid sodrában.
- Nem veszed észre, mekkora a kár?
Nem lenne jobb... lerogyni a porba,
és elsuttogni magad-vádlón:
„ó én vétkem, én igen nagy vétkem!”
Tedd meg!
Föléd hajol az irgalom!
Tedd meg, és szíved lesz a jászol
amelyben Jézus megszületett...
- Engedd meg, hogy ily’ rendhagyó módon
kívánjak neked ÁLDOTT ÜNNEPET!

A harmadik ünneplõ csoport volt a
legkisebb, csupán két személybõl állott:
Máriából és Józsefbõl. Nagy bensõ
örömüknek igen egyszerû hely jutott, ti.
egy istálló, az újszülöttnek pedig a
legegyszerûbb bölcsõ, ti. egy jászol.
Mindez azonban nem zavarta meg
Máriát abban, hogy az angyaltól és a
pásztoroktól hallott Igéket megtartsa és
szívében forgassa (Lk 2,19).
Ilyen egyszerû helyeken (mezõn és
istállóban) ünnepelték tehát az elsõ karácsonyt. A világ el volt foglalva saját

problémájával, ti. a nagy népszámlálással, pedig mi volt ennek a jelentõsége
Jézus születése mellett! Azt már senki
sem tudja, hogy hány ember élt akkor a
Római Birodalomban, de világszerte
ismeretes, hogy ki volt Jézus, a Római
Birodalom ama legifjabb szülötte, akit
talán bele sem számoltak a nagy birodalom lakosai közé.
Az emberek ma is éppúgy el vannak
foglalva saját földi kérdéseikkel, mint
akkor, és emiatt nem jut hely Jézus
számára sem a szívekben, sem a házakban. Emiatt van, hogy lélekben és igazságban ma is csak kevés ember ünnepli a
Megváltó Jézust. A gyermek Jézus neve
még említtetik, de hány ajak tesz
bizonyságot a tanító, csodatevõ, meghalt
és feltámadott Jézusról? Jézusnak a neve
és születése ugyan ismeretes lett az egész
világon, az élõ Jézus és a mai világ
egymáshoz való viszonya azonban minden jel szerint ugyanaz ma is, mint akkor
volt. Azóta azonban sohasem szakadt
meg azon hívõ lelkek sora, kik mennyei
indításra felkeltek az õ földi foglalatosságuk helyérõl, mint a pásztorok, elmentek az élõ Jézushoz, megismerték Õt,
tisztességet tettek Néki, és hirdetik mindeneknek, ami e gyermek felõl mondatott
és beteljesedett.
Állj be te is, kedves olvasó, a bibliai
hívõk eme seregébe, kik ma már az egész
föld kerekségén felkelnek és járulnak a
Messiás Jézus elé! Ma már nemcsak
pásztorok ezek, hanem minden népbõl,
nyelvbõl és ágazatból valók, kik dicsõítik a megszületett,
meghalt és feltámadt
Jézust.
Legyen karácsonyod boldog és üdvösséges!
Kegyelem és Igazság 1935
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a múlt evangéliumi
folyóiratai
Az aliansz idõszaki értesítõje

Evangéliumi Szövetség
1936-1938
1936-ban már 90 éve létezett a World Evangelical Alliance (Evangéliumi Világszövetség). Az 1850-es évek végét követõen a nemzetközi konferenciákon magyar
meghívott is részt vett, és ezzel a magyar evangéliumi mozgalmak is képviseltették
magukat. Ez általában retorziókat vont maga után a hatóságok részérõl.
Az elsõ híreket az aliansz mozgalom hazai eseményeirõl 1884 adventi
idõszakában lehetett olvasni. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain Szabó
Aladár számolt be „Hogyan készítsük az Úrnak utait” címmel az elsõ imahét
elõkészületeirõl. 1885-ben pedig részletes imaprogram került ismertetésre: „A hitnek nemes harca
I.Tim. 6.12” va-sárnapi kezdéssel és szombati, január 10-i befejezéssel, imádkozva a „kül- és belmisszióért”. „Adja Isten,
hogy a jövõ évben minél több helyen legyenek buzgók lélekben. Isten áldása bizonyára nem fog elmaradni” – olvashatjuk az írás
végén.
A következõ 50 évben mind létszámban, mind szervezettség tekintetében az imahetek sokat fejlõdtek. Egyre többen
kapcsolódtak be a szövetség munkájába, egyre többen imádkoztak évrõl évre az év elsõ teljes hetében. A világszövetség 90 éves
évfordulójára a magyar szövetség új formát öltött: egyesületté szervezõdött. A kiszélesedett mozgalom vezetõsége is szaporodott, és
egyre több feladatot vállalt magára. A Stewart-féle evangélizációk szervezése mellett a megújulás része volt, egy minden tekintetben
átfogó folyóirat elindítása.
A „MAGYAR EVANGÉLIUMI SZÖVETSÉG” (ALLIANCE) IDÕSZAKI ÉRTESÍTÕJE 1936 decemberében jelent meg
elõször. A lap közölte az 1937. évi imahét programját, részletezve a budapesti alkalmak helyszínét, a szolgálattevõk nevét is közölve.
Általános tájékoztatást adott a rendezvények lebonyolításával kapcsolatban. Beszámolt az egyesület megalakulásáról. Ismertette a
„Magyar Evangéliumi Szövetség megválasztott vezetõsége” névsorát. Csak néhány név a hosszú listából: „Ügyvezetõ alelnök: dr.
vitéz Csia Sándor MÁV igazgatósági fõorvos; Alelnökök: vitéz Csia Lajos ref. vallástanár, dr. Kiss Ferenc egyetemi ny. r. orvostanár,
Németh Károly evangélikus esperes, Tebbe Albert az Üdvhadsereg brigadérosa, Téssenyi-Jakob János methodista superintendens,
Udvarnoki András theol. szem. igazgató, id. Victor János ny. iskola-igazgató; Fõtitkár: dr. Somogyi Imre bapt. lelkész; Titkárok:
Hecker Ádám meth. lelkész, vitéz Sréter Ferenc ev. lelkész, Ungár Aladár könyvkereskedõ; Fõpénztáros: Hevesi Ödön az
Üdvhadsereg fõkapitánya...” Végül pedig kivonatot
Részlet az 1936. decemberi
közölt a szövetség felterjesztett alapszabályaiból.
számból
A lapot a szövetség tagjai, a tagegyházak és
egyesületek ingyen kapták. A költségeket jórészt
adományokból fedezték. Aki ezen felül terjeszteni
szerette volna, vagy nem volt tagja egyik fentemlített
csoportnak sem, az 10 fillérért juthatott hozzá.
Az Értesítõ második száma 1938 januárjában került
ki a nyomdából, és a megjelentetést sûríteni szerették
volna. A harmadik csak áprilisban került az
olvasóközönség elé. Ez volt egyben az utolsó értesítõ
is. Felté-telezhetõen anyagi okok, de mindenképpen a
politikai helyzet fokozódása is közrejátszott a lap
megszüntetésében.
Küldetése rövid volt, de nagyban hozzájárult a
magyar evangéliumi keresztyénség egységének

„De nem csak õérettük könyörgök, hanem
azokért is, akik az õ beszédökre hisznek majd
énbennem, hogy mindnyájan egyek legyenek,
amint te énbennem, Atyám és én tebenned,
hogy õk is egyek legyenek mibennünk, hogy
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”
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A hívõk egysége egymással
Előadás az ébredési (aliansz)
keresztyén konferencián Budapesten, 1937. szept. 15-én

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (János 13,35).
„De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,
akik az ő beszédökre hisznek majd énbennem; hogy
mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem; Atyám, és
én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (János 17,20-21).
A Krisztusban hívõk egysége igen fontos tárgya az
Újtestamentumnak. Az apostoli levelekben sokszor olvasunk
errõl, de Jézus maga csak kétszer szól felõle, mégpedig egyszer
tanítványa-ihoz, egyszer pedig imájában az õ Atyjához.
Tanítványaihoz csupán a fenti igét idézi: „Errõl ismeri meg
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni
fogjátok.” Sehol sem olvassuk a Szentírásban, hogy a tanítványt
megismerik az imád-kozásról, azt sem olvassuk, hogy a
templomba vagy a gyülekezetbe-járásról ismerik meg, a
bibliaolvasás, sõt az igehirdetés sem biztos jele a tanítványnak.
Még sok más vallásos cselekményt sorolhatnánk fel, melyekrõl
említést sem tesz a Szentírás; mint a tanítványság jelérõl. Ez
pedig onnan van, hogy a világi ember is imádkozik, jár
templomba vagy gyülekezetbe, talán olvassa a Szentírást, és sok
más vallásos cselekedetet gyakorol anélkül, hogy bibliai
keresztyén (keresztény) élete volna. Az igazi szeretet a tanítvány
valódi jele és a Krisztusban hívõk egységének alapja.
Ezen egység nemcsak a tanítványok szempontjából fontos,
hanem fõleg azért, mert Jézus szerint ezen egységrõl nemcsak a
tanítványokat ismeri meg a világ, hanem Õt magát is. A
tanítványok beszéde és sokféle vallásos cselekedete együttvéve
sem olyan fontos a Jézus mennyei származásának elismerése
érdeké-ben, mint a tanítványok igazi egységének a látása. Érthetõ
tehát, hogy miért említi ezt Jézus többször is az õ Atyjának, utolsó
ge-csemánei imájában, melybõl a fenti második igét idéztem.
Bizo-nyosan azért is kérte ezt imájában többször, mert elõre látta,
hogy az Õ ellensége és a mi ellenségünk, a Sátán, mindent el fog
kö-vetni ezen fontos bizonyságtétel megrontására. 1900 év
tanúsága és a sokfelé bomlott keresztyénség mutatja, hogy a
Sátán valóban sokat elért ezen a téren. Az Úr Jézus gecsemánei
imájában benne vagyunk mi is, mint olyanok, akik az elõzõ
tanítványok bizonyságtételére hittünk Õbenne, ezért az Õ
imájához méltó komolysággal és szentséggel kezeljük a
tanítványi egység szent feladatát.
Erdélyben a Zsil-völgyi szénbányák körül száz meg száz egyforma munkáslakás van, ahol szép bibliaórák voltak
munkáscsaládoknál. Egy ilyen összejövetelre menet az egyforma
házak kö-zött tévedésbõl többen a szomszéd ház udvarára
mentünk be, ahol a játszadozó gyermekek azt kérdezték tõlünk,
hogy kit ke-resünk. Egyikünk így válaszolt: „Mi – kis fiam – az Úr
Jézust keressük.” „Az nem itt lakik – felelte a gyermek –, hanem a
szom-széd házban.” Nyilvánvaló lett elõttünk, hogy a szomszéd
ház lakói jó bizonyságot tettek az Úr Jézus felõl, mert még a
gyermekek is megismerték Õt általuk.
***
Az Úr Jézus a halála elõtt világosan megmondta tanítványainak, hogy Õ elmegy, de maga helyett elküldi a Szentlelket, amely
velük marad az idõknek végéig. A Szentlélek az elsõ pünkösd óta

itt is van a földön, és kiosztja a
hívõk között összes adományait,
kinek többet, kinek kevesebbet,
az õ hitének és engedelmességének mértéke szerint. Egyetlen
hívõ és egyetlen gyülekezet (közösség) sem
rendelkezik a Szentlélek minden adományával, hanem az összes hívõk és gyülekezetek együttesen alkotnak egy
teljes egészet, amit az Írás Krisztus Testének nevez. Afelõl
bizonyosak lehetünk, hogy az összes ma élõ hívõk együttesen
felmutatják Krisztus összes sajátosságait, és így él Krisztus ma is
az Õ híveiben ugyanúgy, mint saját lelkünk él látható testünkben. Krisztusnak az összes hívõkbõl álló eme teste nem valami
szervezkedés (organizáció); hanem valóságos élõ szervezet
(organizmus), melynek tagjait nem külsõ szabályok, hanem a
belsõ életerõ tartja össze. Ha az életerõ elhagyja testünket, az
rögtön bomlásnak indul, a vér azonnal megalvad, és 30 perc
múlva a mikroszkóppal már jól kimutatható rothadási tünetek
észlelhetõk. Minden egyes hívõ és minden egyes gyülekezet
(közösség) csupán egy-egy tag az Úr Testén összeköttetésben állva
Õvele, – a fõvel –, a Szentlélek ereje által. Aki nem látja meg a
másik hívõben és a másik lelki közösségben a Szentlélek
adományait, az vagy lelki vak, vagy annyira felfuvalkodott, hogy
ez elhomályosítja lelki látását. János a szeretet apostola lett, de
pünkösd elõtt õ is meg akarta tiltani egy férfinek a Jézus nevében
való tanítást és gyó-gyítást azon az alapon, hogy az nem járt
õvelük (Lukács 9,49-50). Itt Jánosban ráismerhetünk saját
magunkra! Jézus mondhatta volna, hogy küldjétek hozzám azt az
embert, hogy legalább addig hallgasson engem, míg itt járok a
földön. Ehelyett azonban kiok-tatta Jánost az egység felõl,
megmondva neki, hogy ne tiltsa õt el, „mert aki nincs ellenünk,
mellettünk van”.
Ha mindezeket õszintén szem elõtt tartjuk, a valóságban is
jobban fogjuk becsülni és ápolni az Úr Jézusban hívõk egységét,
kikkel a Szentlélek csodálatos ereje fûz össze bennünket. Õrizzen
meg Isten mindnyájunkat attól, hogy csak magunkat és a hozzánk hasonlókat becsüljük!
***
Jézus különbözõ munkákból hívta el tanítványait; Péter halászott, János pedig a háló elszakadt szemeit kötözgette elhívatása
idején. Egy Magyarországon is megfordult külföldi testvér ezt úgy
magyarázza, hogy Jézus késõbb is meghagyta õket lelki
értelemben ugyanazon munkájukban. Péterre azt bízta, hogy
vesse ki pünkösdkor az evangélium hálóját és vonja be azt 3000
lélekkel megtelve. Jánosra azt bízta leveleinek a tanúsága szerint,
hogy a szeretet által kötözgesse össze Istennek gyermekeit. Azt
mind-annyian tudjuk, hogy hiába kerülnek bele a halak a szakadt
há-lóba, mert a szakadáson úgy is kibújnak, – mielõtt
megfoghatnánk õket. Ugyanígy járnak a keresõ lelkek civakodó
(szakadt) gyülekezetekben is. Hazánkban a reformáció óta nem
volt általános lelki ébredés, így már-már feledésbe megy az a
fontos tapasztalás, hogy a keresztyénség nem újabb szervezkedések (organizációk) és a sokféle tevékenység (akciók), hanem
csakis általános ébredések által újul meg. Ilyen ébredések a
nyugati keresztyénségben a reformáció óta is többször voltak, sõt
éppen ma is vannak a világ különbözõ részein. Az ezekrõl való
híradások megegyeznek abban, hogy minden ébredés az ott levõ
bibliai közösségek és hûséges hívõk lelki egységével indul meg.
Az elkülönülés (exclusivitas) nemcsak vallási, hanem társadalmi,
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politikai és egyéb téren is elég gyakori jelenség, de tudni kell,
hogy minden egészségtelen elkülönülés (exclusivitas) foka
éppúgy jelzi az ottani belsõ rothadást, mint a hõmérõ a lázat.
Jézus nem járt a hitetlen világgal, de lelki tekintetben nem volt
exclusiv; nem értett egyet a farizeusokkal, de megtérõ bûnösökkel együtt is evett.
Az egységet ápoló érett keresztyén szép példáját láttam
Londonban. Egy hívõ bankár elvezetett egy nagy építõ vállalat
portásához. E hívõ portás 93 vagy 94 éves volt, és végelgyengülése
folytán régen ágyban feküdt, sõt öregsége miatt látását is csaknem elvesztette. Isten azonban csodálatosan megõrizte élénk
szellemi képességét, így rádión hallgatott minden igehirdetést.
Látogatásunknak nagyon örült s elmondta, hogy nemcsak az
igehirdetések hallgatása okoz neki örömet, hanem különösen az
is, hogy minden igehirdetõért és sok hallgatóiért állandóan imádkozhat. Megértve, hogy én Magyarországról való vagyok, búcsúzásnál hosszan és szívbõl imádkozott az itt folyó összes lelki
munkáért és azok rnunkásaiért. Betegágyán most ezt tartotta
élete legfõbb missziójának, minthogy a kapuban már senkinek
sem szólhatott az Úr Jézus felõl. Istennek ilyen gyermekei valóban ápolják az egységet és érettek arra, hogy belépjenek a mennybe, a minden népbõl, nyelvbõl és ágazatból megmentettek nagy
seregébe.
***
Végül arra szeretném mindnyájunk figyelmét ráirányítani,
hogy miként ápolja Isten az õ gyermekeinek egységét a Szentírás
szerint. Az ótestamentumi fõpap csak pontosan elõírt
ruházatban mehetett be a szentek szentjébe Isten színe elé.
Öltözetéhez tartozott, hogy szíve fölé kellett helyeznie Izráel 12
törzsének a nevét, mindenikét egy-egy drágakõbe vésve. Teljesen
mindegy volt, hogy a 12 törzs két részre volt-e szakadva vagy nem,
a fõpap nem osztotta kétfelé a drágaköveket, hanem mindig
mind a tizenkettõt bevitte Isten színe elé, és mind a 12 részére
egyformán kérte a bûnök bocsánatát (2Mózes 28,9; 12, 29).
Illés próféta idejében kétfelé volt szakadva Izráel népe, de
ennek dacára Illés nem 10 vagy nem 2 kõbõl csinált oltárt a Kármel hegyén, hanem tizenkettõbõl (1Királyok 18,31), és erre az
oltárra szállott le Istennek a tüze. Emberileg szólva, sem 10, sem 2

kõbõl való oltárra nem szállott volna le Istennek a tüze.
Az Újtestamentum világosan kifejti, hogy nekünk új fõpapunk, és új prófétánk van a megdicsõült Jézus Krisztusban.
Bizonyosak lehetünk felõle, hogy új fõpapunk és prófétánk nem
tesz kevesebbet, mint a jeruzsálemi fõpap, vagy Illés: Atyja elõtt
szívén viseli minden gyermekének és minden bibliai
közösségnek a nevét, és valamennyiért egyformán bemutatja az õ
halálá-nak áldozatát.
Nagy közbenjárónk, az Úr Jézus egyformán megjelenik és egyformán könyörög Isten színe elõtt minden tanítványáért, akár
szeretik azok egymást; akár nem, akár ápolják az egységet, akár
nem. De az is bizonyos, hogy egyformán szomorkodik minden
egyes gyermekének és közösségének bûnéért. A Jelenések könyvébõl ismerjük, hogy egyformán kezében tartja a 7 csillagot és
egyformán jár a 7 gyertyatartó között. Szava is van mind a 7 gyülekezethez, bár különbözõ lelkiállapotban találtatnak azok.
A 133. Zsoltár egyike a legrövidebb, de legfontosabb zsoltároknak. Ennek világos tanúsága szerint jó és gyönyörûséges,
mikor együtt lakoznak az atyafiak, és végül ezt mondja: „Csak oda
küld áldást az Úr és életet örökké.”
Isten újtestamentumi népe itt van a világban, egységük és közös bizonyságtételük megnyilvánulása ez a konferencia is. Méltó,
hogy alázatos türelemmel vegyük tudomásul a fent említett
igéket és példákat, és engedelmesen foglaljuk el mindnyájan helyünket talentumaink szerint az Úr Jézus nyájában. Miként a
házban minden téglának megvan a maga helye és az õ helyének
megfelelõ szerepe, ugyanígy minden egyes hívõ léleknek megvan
a helye és feIadata Isten új, élõ kövekbõl való templomában,
melyben Isten az apostolok bizonyságtétele szerint most lakozik. Istennek ez az épülete pontos idõre készen lesz, az Õ gyermekeinek száma betelik, akár részt veszünk mi abba, akár nem,
mert Isten elég erõs ahhoz, hogy a mi hûtlenségünk dacára is
véghez vigye és befejezze az Õ mûvét.
Az Úr adjon nekünk kegyelmet és Szentlelke által erõt, hogy
mi az Õ népének egységét ápoljuk, abban helyünket elfoglaljuk,
és így a 133. Zsoltár szavai szerint reánk küldhesse áldását.
Ámen.
Kegyelem és Igazság 1938

Könyvajánló
Ernst Aebi

RÖVID BEVEZETÉS A BIBLIÁBA
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

A

szent írások azért adattak nekünk, hogy „bölccsé tegyenek az üdvösségre a Jézus Krisztusban
való hit által”. Vezessenek bennünket Isten komoly és kegyelmes szavának meghallásához azok
a fejezetek, amelyek az egyes bibliai könyvek tartalmát, az idõbeni és a késõbbi beteljesedésre
mutató jelentését, valamint különleges üzenetét érthetõvé tenni igyekeznek.
A helyes megértést szolgálhatja azonban az is, ha beletekintünk az iratok eredetébe, amelyekben
különféle idõkben, különbözõ eszközök által Isten kinyilatkoztatta magát, s ha pillantást vetünk
összegyûjtésük történetére is – már amennyire azt feltárni képes az egyszerû õszinteséggel és a
Szent Szellem által fegyelmezetten munkálkodó kutatás. Rövid fejtegetéseink nem tartanak igényt
tudományos teljességre, különben is sok kérdés vár még további felderítésre, vagy marad mindig nyitva.
Adjon e könyv sok bibliaolvasónak csöndes órájában, s a bibliaköröknek is, új ösztönzést az Írás örömteli tanulmányozására!
Maga a szerzõ írja a fentieket könyve elõszavában. Valóban hiánypótló ez a mû. A vaskos kommentárok nehézkességét nélkülözve,
minden egyes bibliai könyvhöz írt rövid bevezetõjével, történelmi háttérinformációival és hasznos vázlataival nagy segítség minden
bibliaolvasó számára. Ajánljuk kezdõ és haladó bibliatanulmányozóknak.
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ISTEN HÁZA (3.)

Krisztus épít
Az Úr Jézus nemcsak a gyülekezet alapja és sarokköve, hanem
építõje is. Így mondta ezt a Máté 16,18-ban lévõ kijelentésben, és
ezt erõsítik meg különbözõ igehelyek is, amelyekben kibontakozik
elõttünk a gyülekezetrõl szóló igazság isteni oldala. Erre már az
Apostolok Cselekedeteiben is találunk utalásokat. Ez ugyan csak a
kereszténység történetének elsõ évtizedeit írja le, ezért a szó szoros
értelmében nem tartalmaz tanításokat, de benne minden teljesen
harmonizál mindazzal, amit a Szent Szellem kinyilatkoztatott az
apostoloknak, és ez csak innen nézve válik érthetõvé igazán. Erre
egy jól ismert példa az Úr Jézus kérdése, amit Saulhoz intézett:
„Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (Csel 9,4) Hiszen Saul nem az
Urat, hanem tanítványait üldözte. Szavaival a mennyben lévõ fõ
azonban földi testének tagjaival való kapcsolatára utal, még
mielõtt kinyilatkoztatja az errõl szóló tanítást.
Az Apostolok Cselekedetei 2,47-ben ezt olvashatjuk: „Az Úr
pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülõkkel”,
mármint a tõle elszakadt nemzet maradékával. Nem mondhatjuk,
hogy Krisztus menyasszonya és az Õ Teste növekszik azáltal, ha
emberek hitre jutnak. Nem ez ezeknek a képszerû kifejezéseknek az
értelme. De egy egyház azáltal növekszik, hogy egyes köveket
„teszünk hozzá.” Aztán a 9. fejezet 31. versében ezt olvashatjuk:
„Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában
békessége volt, eközben épült…” A Szent Szellem itt ugyanazt a
szót (gör. oikodomein) használja a gyülekezet építésére, mint az Úr
a Máté 16,18-ban. A „(szellemi) építés, erõsítés” átvitt értelme az
„épít” konkrét alapjelentésébõl alakult ki.
Ezek az igehelyek csak összhangban állnak az apostoloknak a
gyülekezetrõl mint Isten földi építményérõl kinyilatkoztatott
igazsággal. Az errõl a tárgyról szóló újtestamentumi tanítást Pál és
Péter levelei tartalmazzák. Az alapot, ahogy láttuk is, egyszer s
mindenkorra lerakták, amikor az Úr Jézus életét adta és feltámadt
halottaiból. Mióta a Szent Szellem leszállt, hogy a hívekben
lakozzék, azóta épül Isten háza.
Itt szükséges arra utalnunk, hogy a gyülekezetet mint Isten házát
az Újszövetségben különbözõ nézõpontokból ábrázolják, ami nem
egészen van így Krisztus menyasszonya vagy az Õ Teste esetében.
Egyrészt különbözõ kifejezéseket használ, amelyek mind
különleges jelentéssel bírnak (építmény, lakozás, templom, ház). A
gyülekezetet épülõ és kész épületként egyaránt értelmezhetjük. A
hívõk alkotják a házat, de benne is vannak, és ott szolgálnak. De a
leglényegesebb különbség, hogy az egyházat egyrészrõl egy
kizárólag isteni jellegû építményként tekintik, másrészrõl pedig
olyannak, amit emberek építenek, és ennek megfelelõen
felelõsséggel tartoznak érte. A következõkben az isteni jellegével
foglalkozunk, amely az Úr szavaiban fejezõdik ki: „Erre a sziklára
építem egyházamat.”

„Jól egybeilleszkedik”
Az Efézusiakhoz írt levélben (2,19-21) találunk olyan igehelyet,
amely az egyházat Isten építményének tekinti: „Polgártársai
vagytok a szenteknek és háza népe Istennek, mert ráépültetek az
apostolok és a próféták alapjára, a sarokkõ pedig maga Krisztus
Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá
növekszik az Úrban.” Ez egy olyan fejezet befejezését és
megkoronázását képezi, amely a bûnös útját írja le az Istentõl való
elszakadásából és reménytelenségbõl Krisztus megváltása által
Isten közvetlen közelségébe. A hívõk nemcsak egyenként találtak

Istenhez, hanem most már Isten egyházához tartoznak, amire itt az
Úr szent templomaként és Istennek Szellemben való hajlékaként
tekintenek.
Úgy néz ez ki, mintha a Szent Szellem minket fokozatosan akarna
Istennel való kapcsolatunk eme csúcspontjához vezetni. A hívõket
és ezzel együtt minket is az Efezusiakhoz írt levélben elõször a
„szentek polgártársainak” nevezi, amivel kapcsolatban egy olyan
város népére enged minket gondolni, ami csak Isten számára
kiválasztott emberekbõl áll. A következõ elnevezés: „Isten háza
népe” az Istennel való közösségbe vezet minket, családjának
tagjaiként. Ezek már csodálatos kiváltságok! De itt még egy
lépéssel tovább megy Isten építménye felé, amelybe mi is be
vagyunk vonva, és amit most leírunk egészen az alapjaitól kezdve.
Itt minden hívõt az „apostolok és próféták alapjára épült”-nek
tekint az Írás. Ha itt nem Krisztust említi alapként, akkor ezzel nem
azt akarja mondani, hogy Õmellette létezik másik alap is, hanem
hogy ezt az apostolok és próféták kijelentései rakták le (vö. 1Kor
3,10-11). Ezek a férfiak az Úr Jézus elhívott eszközei voltak arra,
hogy az igazságot kijelentsék és az Újszövetséget írásba foglalják.
Az írók közül Máté, János, Péter és Pál egyidejûleg apostolok is
voltak, míg Márk, Lukács, Jakab és Júdás prófétákat nem
számítjuk az apostolokhoz. Hogy a próféták esetében nem azokra
a férfiakra gondol, akiket Isten az Ószövetségben használt fel, ez az
1Kor 2,28-ból és az Efezusiakhoz írt levél 3,5-bõl világosan kitûnik.
Ezt a két csoport esetében használt közös névelõ és a sorrend (az
apostolok és próféták) is megerõsíti. Az apostolok és a próféták az
Úr által elhívott és a Szent Szellem által kiválasztott „szent
emberei” voltak Istennek, akik kinyilatkoztatást kaptak az addig
elrejtett titokról, ami Krisztusról és az Õ egyházáról szól, és akiket
Isten arra indított, hogy ezt „szavakban, a Szent Szellemtõl
indíttatva” hirdessék (2Pt 1,21; 1Kor 2,6-13). Bár éppúgy emberek
voltak, mint mi, Isten különleges eszközként kiválasztotta és
képessé tette õket arra, hogy Isten igazságát tévedhetetlen módon
leírják, hogy az egyház isteni alapját ne csorbítsa emberi gyengeség.
Isten összes késõbbi eszközeirõl ezt már nem lehet elmondani.
Az Újszövetség kijelentései Istenhez hasonlatosan tökéletesek és
tévedhetetlenek, de önmagukban az erre felhasznált eszközök nem
voltak azok. Ugyanúgy megvoltak a gyengéik, mint nekünk, és néha
még megfeddéseket is el kellett viselniük. Ezenkívül hány
áskálódást kellett már saját életében Pál apostolnak elviselnie, és
különösen az utóbbi 150 évben mennyire támadták tevékenységét
és személyét! De ha az Ige leíróit kritizálják, ez már egyenesen vezet
magának az Igének a kritikájához és ezzel az igazságéhoz. Mintha
csak szembeszállna minden kétséggel és minden kritikával, az Ige
hozzáteszi, hogy „Krisztus Jézus a sarokkõ maga.” Ez a szócska:
„maga”, nem Isten fiának személyét állítja némileg ellentétbe az
elõbb említett emberi eszközökkel? Nem az apostolok és próféták
állnak elõtérben, hanem Õ maga, mint Isten házának isteni jellegû
sarokköve. Õvele kezdõdött el az építése, Õ ad mértéket neki és,
ehhez igazodik az egész.
Isten egyházának tökéletes építményét nem emberek, hanem
Isten építi. Máskülönben lehetetlen lenne, hogy az „egész épület,
ami egybeilleszkedik”, növekedjék, amíg be nem fejezõdik építése.
Itt látjuk az Úr szavainak beteljesedését: „Erre a sziklára építem
egyházamat” (Mt 16,18).
Még ha az Írás nem is szól semmit arról, hogy Õ itt az építõ,
különösen a „jól egybeilleszkedik” szavak mutatják, hogy egy
tévedhetetlen építõmester hoz itt egy tökéletes építményt létre. Az
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Efezusiakhoz írt levél 2,21 versén kívül ezek a szavak (görögül csak
egy szó: „synharmologoumenos”) csak a 4,16-ban fordulnak elõ,
méghozzá teljesen hasonló összefüggésben. Ott szintén az egyház
növekedésérõl van szó, de ezt ott Krisztus Testének tekintik.
Krisztus Testének minden tagja igazi hívõ, nincs köztük olyan, aki
csupán a hitét vallja meg. Ezért is „illeszkedik jól egybe.” Amikor itt
ugyanezt a kifejezést használja az Írás, az építésrõl szól Isten
szemszögébõl.
Az építmény „szent templommá növekszik az Úrban”, és benne a
hívõk is épülnek „Istennek Szellemben való lakozására.” Míg az
evangéliumot hirdetik, és emberek jutnak hitre az Úr Jézusban,
addig az építés feltartóztathatatlanul halad tovább. Akkor éri el
befejezését, amikor eljön az Úr Jézus, hogy elragadja az Övéit.
Akkor „Isten sátra” (ford. megj.: szó szerint Isten kunyhója)
mindörökké az emberek között lesz!
De ugyanez az építmény már most Isten földi lakhelye. Ez csodálatos dolog: Isten nem egy még el nem készült építményben lakozik,
hanem egy „szent templomban”, amelyben mindennek az Úr az
alapja, és egy olyan „hajlékban”, amelyben Õ a Szent Szellem személyében van jelen. Isten házának különbözõ elnevezéseire még
visszatérünk.

2002

Aliansz imahét
1. (Január 6.) – Vasárnap – 1Kor 8,5-6; 2Móz 20,1-6
AlapELV – Isten uralkodik
Imatémák: házasság, család, csonka családok

2. (Január 7.) – Hétfõ – 2Tim 3,16-17; Zsolt 19,8-11
AlapTÖRVÉNY – A Biblia
Imatémák: politika, média, környezet, gazdaság

3. (Január 8.) – Kedd – Zsolt 14,1-3; Róm 5,18-19
AlapPROBLÉMA – A bûn
Imatémák: szociális problémák

Élõ kövek
A második igehely, amely az egyházat Isten építményeként
mutatja be, az 1Pt 2,4-5: „Járuljatok Õhozzá, mint élõ kõhöz… ti
magatok is épüljetek fel lelki házzá…” Péter, akinek megbízatásának megfelelõen inkább Isten országa lebeg a szeme elõtt, itt
azt a tanítást érinti, amely a gyülekezetrõl, Isten házáról szól.
Péter itt az Urat „élõ kõ”-nek nevezi, amit bár az emberek megvetettek, akkor és most szintúgy, de amely Isten számára értékes és
egyedülálló. Akár sziklának tekintjük Õt, amire az egyháza épült,
akár az építmény sarokkövének vagy a lelki ház kiválasztott, értékes
élõ kövének, Istene és Atyja számára mindenben Õ az elsõdleges,
és Õ azt szeretné, hogy a mi életünkben és az egyházban is ez legyen.
De nemcsak egyedül Õ, a Fiú és az élõ Isten kinyilatkoztatója az
élõ kõ, hanem a hívõk is „élõ kövek”, azaz olyan emberek, akik
ugyanannak a természetnek a részesei lettek. Péter a második levelében a hívõket kifejezetten az „isteni természet részeseinek” nevezi
(2Pt 1,4), amivel nem az õ isteni fõhatalmára, hanem az õ erkölcsi
lényegére gondol, ami fény és szeretet. Csak olyan emberekbõl épül
a lelki ház, akik a Fiúban örök életet nyertek. Így gondolhatott
eközben Péter azokra a pillanatokra vissza, amikor az Úr Jézus neki a Petrosz („kõ”) nevet adta, és magát ezzel együtt „petrá”-nak
(„szikla”) nevezte, amire az egyházát akarta építeni! És ez valóra
vált. Nemcsak Péter, hanem mindenki, aki az Úr Jézushoz jön és
hisz Õbenne, „élõ kõ” lesz, és mint ilyen, beilleszkedik a lelki házba.
Tehát nem azért illeszkedünk be az építménybe, hogy élõ kõ legyünk, hanem pont fordítva: azért illeszkedik be valaki, mert élõ kõ!
Hogy ki az építõ, azt itt sem említik, de világos, hogy egy olyan
házat, ami élõ kövekbõl áll, nem emberek építik, hanem egy isteni
építõmester. Ez egy „szellemi ház”, amit újjászületett emberek alkotnak és a Szent Szellem jellemez. Csak egyedül Isten látja azt a
maga tökéletességében, de Igéjének tanításai arra szolgálnak, hogy
mi is ugyanebbõl az isteni szemszögbõl vegyük azt szemügyre.
Sajnos ezt túl gyakran tévesztjük szem elõl, amikor embertársainkkal érintkezünk a mindennapi életben. De Isten azt szeretné, hogy
egyházára mi is úgy nézzünk, ahogy Õ néz!
Ermunterung+Ermahnung 2000/12

4. (Január 9.) – Szerda – Ézs 53,4-9; 1Pt 1,18-19; 2,24
ALAP – Jézus áldozata
Imatémák: diakóniai szolgálatok

5. (Január 10.) – Csütörtök – 1Móz 15,6; Róm 5,1-2
AlapFELTÉTEL – A hit
Imatémák: iskolák, teológiai képzések, bibliaiskolák, egyetemek

6. (Január 11.) – Péntek – Ez 36,26-27; Ef 1,13b-14
Alap„FELSZERELÉS” –
A Szent Szellem
Imatémák: templomok, gyülekezetek, keresztyén munkák

7. (Január 12.) – Szombat – Ef 4,11-16; 1Pt 2,9
AlapELV – Mindenki részt vesz
Imatémák: evangélizáció, misszió

8. (Január 13.) – Vasárnap – Mt 24,29-31; 1Kor 15,42-49
AlapMAGATARTÁS – A reménység
Imatémák: Izráel, Európa

Mert más alapot senki sem vethet...
(1Kor 3,11)
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agyarországi Testvérgyülekezetek, testvérgyülekezeti közösségek felelõs, szolgáló férfitestvéreinek konzultációját
tartottuk november 29-tõl december 1-ig a Biblia Centrum dömösi házában.
A legtöbb gyülekezetbõl egy vagy több testvér jelenlétével,
hozzászólásával vagy beszámolójával építeni, erõsíteni tudtuk azt a
kül-detést, azt az egységet, amelyre az Úr olyan kiemelt hangsúlyt
helyezett az Õ váltsághalála elõtt.
15 gyülekezet ill. közösség mintegy 30 tagjával élhettük át azt a
prófétai ígéretet, miszerint: „Mily jó és mily gyönyörûséges, mikor az
atyafiak együtt (egyetértésben) élnek. …Csak oda
küld áldást az Úr és életet örökké.” (133. zsoltár)
Meghívott elõadónak és tanítónak a
gyülekezeteink által is jól ismert, szeretett
Roger Brind walesi testvérünket hívtuk meg.
Gyülekezeteink egymás közötti kapcsolatáról és Istentõl függõ önállóságáról hangzott
az üzenet a Szentírás tanítása alapján. Délután ill. esténként lehetõségünk volt a
témakörök gyakorlati megbeszélésére.
Roger
Brind
Az Úr Jézus szavainak idézésével
hangzott a bevezetõben az üzenet szilárd és
bátorító alapja: „…én … építem fel az én Gyülekezetemet.” (Mt
16,18) Az a gyülekezet tölti be küldetését e világban, aki enged e
Mennyei Építõ iránti függõségnek, amelynek egyik áldást hozó
következménye a testvérek és a gyülekezetek egysége. Az Úr Jézus
halála elõtt értünk mondott imádságának egy központi témája volt:
hogy az Övéi az Ige megszentelõ ereje által egyek legyenek, „amint te
Atyám énbennem, és én tebenned, …” (Jn 17) Látnunk kell, hogy az
az egység kiemelkedõen lényeges háttere, hogy felismerje a világ
Jézus Krisztust, az Õ szeretetét és az Õ küldetését.
Megvizsgáltuk, mely tényezõk befolyásolják leginkább
döntéseinket életvitelünkben ill. tanításainkban biblikusan ill. a
Bibliától eltérõ irányban. Milyen befolyásoltság, vagy ki miatt
tesszük azt, amit teszünk, vagy hirdetjük azt, amit hirdetünk? Vagy

Következõ szám
Isten háza IV.
A hívõ és a katonai szolgálat (1942)
Mértékletesség (C. H. M.)
Egyedül Jézus (C. H. Spurgeon)

nagyobb félelmet tanúsítunk egyes testvéreink iránt, mint Krisztus
iránt? Az embertõl (testvértõl) függés félelmet és bezárkózást okoz,
a biblikusan megalapozott meggyõzõdéses Krisztustól függés pedig
a testvérek felé nyitott szívet, az emberek felé szeretetet és Isten által
munkált gyümölcsöt ill. növekedést eredményez.
„Nem testvérgyülekezeti, felekezeti elveket hirdetünk – hangzott
a félreérthetetlen irányelv –, hanem Isten tanítását, amely a
Szentírásban íratott le nekünk.”
„Én az Úrtól vettem – írja Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek
és mindazoknak, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét bárhol
segítségül hívják –, amit át is adtam nektek…” Azonban van egy
határozott és világos kontroll. Az igehirdetõ „Úrtól vett”
tanításának az Úrtól vett Szentírás leírt igazságaival teljes
összhangban kell lennie. Tanításunk nem épülhet másra, „mint az
apostolok és próféták tanítására, a sarokkõ pedig maga Krisztus
Jézus.” (Ef 2,20) Pál – „Úrtól vett” – tanítása (itt az Úr haláláról való
megemlékezés) szintén megegyezett azzal, amit az apostoloknak
hagyott meg az Úr.
Felelõsségünk tehát, hogy az isteni igazság hordozói, nem pedig
gyülekezeti elveink oszlopainak hordozói legyünk.
Nagyon bátorító esemény volt azt a lehetõséget megélni, hogy a
világosságban járva közösségünk van a Úrral és egymással. Esténként hálaadással megköszöntük gyülekezeteink átélt, megtapasztalt
áldásait, és Isten elé vittük nyomorúságainkat, kérve az Õ vezetését
és erejét nehézségeink megoldására vagy hordozására.
Szeretnénk az Úr – ilyen testvéri szeretett közösségben – ránk
áradó áldásait még többünkkel megosztva átélni, ha az Úr akarja és
élünk, jövõ novemberben is.
Baranyi János (Budapest)

Roger Brind – a Llandaff North-i (Cardiff, Wales, Nagy-Britannia) gyülekezet egyik vezetõje, történelem tanár. Az elmúlt
30 évben rendszeres látogatója a magyarországi gyülekezeteknek. Isten Igéjének kiváló ismerõje és magyarázója, sok-sok
tapasztalattal.

Szomorú szívvel, de Isten akaratában és a viszontlátás reményében megnyugodva tudatjuk, hogy

Bill Grünbaum
angol testvérünket Ura és Megváltója hazahívta. Több mint 50 évet szolgált
feleségével együtt. 1950-tõl a romford-i gyülekezet kiküldött misszionáriusaként elõször Ausztriában, majd hazánkban és több más kelet-európai országban gyülekezeteket látogatott, bibliai csendes-heteket tartott,
és az Emmausi Bibliaiskolai Kurzusok szervezésében vett részt.

Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élõkön uralkodjék. (Róma 14,8-9)
Élõ Gyülekezetek
Kéthavonta (feb., ápr., júni., aug., okt., dec.) megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
A kiadvány a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.) gondozásában jelenik meg.
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