Minden lélek engedelmeskedjék a felsõ hatalmasságoknak,
mert nincsen hatalmasság, csak Istentõl, és amely
hatalmasságok vannak, az Istentõl rendeltettek.
Róma 13,1
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A

tanítványok a megdicsõülés hegyén megdöbbenve látták,
hogy nem volt más velük, egyedül Jézus. Jöhetnek nehézségek, próbák, talán megijedünk és félünk. Emberek elhagytak, minden veszni látszik. Nagy példaképeinkben, esetleg
egész gyülekezetekben csalódtunk. Van remény, élõ reménység, hiszen az Úr maga mondja: „...és ímé én tiveletek vagyok
minden napon a világ végezetéig.”

Egyedül Jézus
2. oldal

M

értékletesség – önuralom. Vajon fontosnak tartjuk-e ezt a
tulajdonságot ma, amikor a világ egyik fõ üzenete az ember
számára az, hogy csak az számít, hogy jól érezd magad: tedd amihez
kedved van, mondd, amit éppen gondolsz. Másrészrõl a kontroll nélkül tett
dolgok sok esetben késõbb kellemetlen, néha súlyos következményekkel járnak. Mit tanít ezzel kapcsolatban a Biblia, és hogyan lehet uralkodni önmagunkon, mikor úgy tûnik, minden erõfeszítésünk ellenére újra és újra hibát
követünk el?

A

z idén már csak fél év hazánkban a katonai szolgálat. Gyermekeink talán
már meg sem ismerik a katonaélet „szépségeit”. De ha visszatekintünk a
történelembe, láthatjuk: fordulat néhány hónap, év alatt bekövetkezhet. Hadseregek léphetnek elõ, kelthetnek nemzetközi feszültséget, ahogy Izrael és Palesztina vagy Afganisztán és az Egyesült Államok közötti, a közelmúltban
történt katonai konfliktusok példáján láthatjuk. Vállaljam-e a katonaságot?
Fogjak-e fegyvert? Válasszam inkább a polgári szolgálatot? Mi van, ha kitör egy
újabb világháború? A ma fiataljainak kérdései nem újkeletûek. Egy-egy döntés
nagyban befolyásolhatja életünket, gyümölcse vagy éppen káros következményei évekkel késõbb jelentkezhetnek.

B

ár a napok gonoszok, az utolsó idõket éljük, jön az Úr, talán ma.
De azt várja, ha jön, munkában találjon. A várakozás buzdítson
bennünket! Õ is munkálkodik, szaporítja Gyülekezetét üdvözülõkkel. Öröm, ha új gyülekezeteket hív életre, hisszük, hogy ma is teszi.
Ez történt Erdõkertesen is, amikor közel 10 éve szaporodásnak indult egy közösség. Az Úr áldja meg õket!

Mértékletesség
3. oldal

A hívõ és a
katonai szolgálat I.
4. oldal

Isten munkája
Erdõkertesen
6. oldal

A

Gyülekezetrõl szóló írás következõ szakasza azokról az igen
fontos dolgokról szól, amelyeket Isten, illetve Jézus Krisztus
mond ezekrõl. Keresztyének közt is sokszor „láthatatlan egyházként”
emlegetik ezt a „szellemi házat”, de Isten akarata az, hogy minden ember
számára látható legyen, és hirdesse az Õ dicsõségét. Ez pedig tettekben,
az életgyakorlatban nyilvánul meg. Az ismeret önmagában felfuvalkodottá tesz, váltsuk hát gyakorlatra azokat a dolgokat, amiket az írás
olvasásakor megtanulhatunk. Hadd épüljön a ház tovább szép rendben!

Isten háza IV.
7. oldal
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Jézushoz, az egyetlenSzámoljatok azzal testvéreim, hogy a
hez. A lelküket már féligmegragadó, izgalmas és felemelõ
meddig átadták, és megélmények alkalmanként
törtek
Illés felhívására:
felfrissítõek lehetnek, de nem
„Ha
az
Úr
az Isten, kövesolyan megfelelõek a
sétek õt, ha pedig a Baál, akmindennapokban, mint a
kor kövessétek azt!” De még
csendes, de örömteli
mindig ingadoznak két álláspont
„Mikor pedig szemeiket felemelték, senkit sem láttak,
rendszeres közösség
között: remegve állnak Illés elõtt, és
csak Jézust egyedül.” (Mt 17,8)
„egyedül Jézussal”.
nem örvendeznek a Megmentõnek. Keresztelõ János
Ennek a közösségnek
ikor Péter látta Urunkat Mózessel és
övén sosem lógtak a menny kapujának kulcsai, Illés
kellene ugyanis
Illéssel, felkiáltott: „Uram! Jó nékünk itt
nem az üdvösség kapujának megszemélyesítõje.
lennünk” – beleértve ebbe azt is, hogy jobb
Egyedül Jézusban való hit által lehetsz megmentve,
minden
együtt lenni Jézussal, Mózessel és Illéssel, mint csak
de
ha
állandóan panaszkodsz saját magaddal kapcsokeresztyén élet
Jézussal. Igen, valóban jó lehetett egyetlenegyszer életében
latban,
az
nem hit. Egyedül Jézus az út, az igazság és az
megkülönlátni Krisztus elváltozását a törvény és a próféták
élet.
Ó,
bár
megnyílnának szemeid, de nem Mózest vagy
böztetõ
képviselõivel, sõt, talán ez volt a legrendkívülibb látvány,
Illést
látni,
hanem
Jézust egyedül.
jegyének
amit valaha is látott. A mindennapokban azonban nem lett
Még egy lehetõségként, a tanítványok maradhattak volna
lennie.

Egyedül

Jézus

M

volna tovább megfelelõ egy ilyen elragadó önkívületi állapot.
Elõször azt vizsgáljuk meg, mi történhetett volna a tanítványokkal, miután látták Jézus Krisztus elváltozását. Aztán
azt fogjuk fejtegetni, hogy mi történt valójában, és végül arról
beszélünk majd, hogy mi az, amit nagyon szeretnénk, ha megtörténne mindenkiben, aki hallgat minket ma.
Elõször hát beszélgessünk arról, hogy mi történhetett volna a
három tanítvánnyal, miután látták az elváltozást. Négy dolog
történhetett volna. Elsõ feltevés, az, hogy mikor fölemelték szemeiket, senkit sem láttak volna. Tegyük fel, hogy azt tapasztalták volna,
hogy az egész látomás, úgy ahogy van, szépen léggé válik, eltûnnek
mind Mózes, Illés és Jézus! Akkor azon a napon, mikor leballagtak a
hegyrõl, nem kérdezõsködhettek volna, és nem kaptak volna semmilyen utasítást, mert nem lett volna tovább Mesterük. Lementek
volna az írástudók és a farizeusok világába, ahol zavarba hozták
volna õket rafinált kérdésekkel, és megfogták volna õket álokoskodásokkal.
Vannak olyanok ezen a világon, és mi magunk is közéjük
tartoztunk, akikkel tulajdonképpen ugyanez történt meg.
Hallottál egy prédikációt, olvastad Isten Igéjét, ami egy ideig
valóban felvillanyozott. Túláradóan boldog voltál, magasztos régiókba emelkedtél, de miután mindennek vége volt, semmi nem maradt az örömbõl, az áldásból és a prédikációból sem, amit magaddal
vihettél volna a hétköznapi élet bajai közé. Az egész csak egy ragyogó látomás volt, semmi több. Nem maradt se Mózes, se Illés, se
Jézus.
Amikor elindulunk a mindennapi munkánkba, legyen valóságos
a hitünk, járjunk az élõ és mindig nálunk maradó Megváltónkkal.
Bár Mózes és Illés elmegy, Jézus velünk és bennünk marad, és mi is
õbenne, és így lesz ez mindörökké.
Nos, mi történhetett volna még ezen kívül a tanítványokkal?
Végzõdhetett volna úgy az eset, hogy mikor fölemelték szemeiket, csak Mózest látták volna. Túl sokan vannak, akik csak Mózest
látják, amennyiben nem látnak mást, csak a törvényt, a kötelességet
és a szabályokat a Bibliában. Tudom, hogy vannak itt néhányan köztünk, akik valahányszor csak olvassák a Bibliát vagy hallják az
örömhírt, semmi egyebet nem éreznek a saját bûnösségükön kívül,
és hogy kiemelkedjenek ebbõl az érzésbõl, vágynak arra, hogy megigazulásukat saját maguk munkálják ki. Állandóan Isten törvényeihez méregetik magukat, érzik a hiányosságaikat, siránkoznak a bûneik felett, de nem lépnek tovább.
Ó, milyen áldott dolog elmenekülni a fenyegetõ hangtól a vér
harmatja alá, ahol Jézus – az egyedüli – jobb dolgokról beszél.
Van azonban egy harmadik lehetõség is, ami történhetett volna
(a tanítványokkal): maradhatott volna csak Illés velük. A szelíd
Megmentõ helyett, ott állhattak volna a durva ruházatú és zord lelkû
Illéssel. Illésre tekinthetünk úgy, mint Krisztus elõkészítõjére, hiszen
a mi Urunk megmagyarázta az eljövõ Illésrõl szóló próféciát Keresztelõ Jánosra utalva. Sokan vannak, akik megmaradnak a keresés
és bûnbánat állapotában: az elõkészítés állapotában, és nem jönnek

Mózessel, Illéssel és Jézussal együtt, ahogyan a dicsõséges
elváltozásban látták õket. Elsõ hallásra úgy tûnhet, ezt élvezték
volna leginkább. De amennyiben az ember jobban kedveli a delet
az éjfélnél, úgy Mózes és Illés eltûnése a lehetõ legjobb dolog volt,
ami történhetett.
Miért kívánnánk mi Mózest látni? A ceremóniák mind be vannak már töltve Jézusban, engedjük Mózest elmenni, az õ fénye már
„egyedül Jézusban” van. És miért marasztalnánk Illést? A próféciák
is be vannak már töltve Jézusban, engedjük hát Illést is elmenni,
mert az õ fénye is Jézusban van. Jobb Mózest és Illést Krisztusban
szemlélni, mint Krisztus mellett. Bizonyos dolgok hiánya magasabb
szintû dolgokra mutat. Nem tudom megmondani, vajon megtalálható-e a könyvtáramban egy általános iskolás olvasókönyv vagy
nyelvtankönyv, de nem is hiányolom õket, mivel nincs (már) rájuk
szükségem.
Tehát a keresztyén nem akarja többé Mózes szimbólumait, sem
Illés elõkészítését, mivel Krisztusban megvan minden, és mi teljesek
vagyunk Õbenne. Ahogy egyre növekedünk a kegyelemben, azt fogjuk felfedezni, hogy a korábban fontosnak tartott egyházi tantételek
és állásfoglalások (bár még mindig értékeljük õket) fokozatosan
elvesztik jelentõségüket Jézus Krisztussal összehasonlítva. Éppúgy,
mint egy hegymászó, aki az Alpokban kapaszkodik fölfelé, hogy
elérje Mont Blanc csúcsát, elõször csak úgy látja a hegyek urát, mint
egy szarvat a többi közül. Ahogy kanyarog fölfelé az útja, más hegycsúcsokat is lát, amelyek szinte még magasabbnak tûnnek, mint a
hegyek legnagyobbja, azonban amikor felér a csúcsra, az összes
többi hegyet a lába alatt látja, és a hatalmas alabástrom ék, a Mont
Blanc valóban áthatol a felhõkön is.
Így, ahogy növekszünk a kegyelemben, Jézus egyre inkább felemelkedik, míg más dolgok lesüllyednek. Le is kell süllyedniük, de
Krisztusnak növekednie kell addig, amíg egyedül Õ tölti be a lelkünk
horizontját, és tisztán, fényesen és dicsõségesen felemelkedik a
mennyek országába.
Ó, bárcsak így tudnánk tekinteni Jézusra, az egyetlenre!
De most már beszéljünk végre arról, hogy mi is történt valójában. „…senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.” Leginkább vigasztalásra volt szükségük. Nagyon féltek: Mózes elment, és õ nem vigasztalhatta meg õket, Illés is elment, õ sem tudott vigaszt nyújtani, de
amikor Jézus megszólalt és azt mondta: „Ne féljetek!”, a félelmük
megszûnt. Minden vigasztalás, amit egy bajba jutott szív igényel,
Krisztusban található. Ne menjetek se Mózeshez, se Illéshez; se a
régi szövetséghez se a próféciákhoz, hanem menjetek egyenesen Jézushoz. Õ volt a Megmentõ és a Mester, akire szükségük volt.
Õ elég erõt adott a jövõhöz is. Nem volt szükségük Mózesre,
hogy méltóságot adjon nekik; nem kellett Illést kérniük, hogy hozzon
le tüzet az égbõl, hiszen Jézus nekik szándékozta adni Szent Szellemét, hogy elég erõsek legyenek minden feladatra. És mi is minden
erõt egyedül Krisztusban találhatunk arra, hogy erõvel hirdessük az
örömhírt, és az igazságra vezessünk lelkeket. Egyedül Jézus a jutalmunk. Nem más a menny számunkra, mint vele lenni, ahol Õ van,
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mindenkor az õ dicsõségét szemlélni, és olyanná lenni, mint Õ,
amikor meglátjuk majd, amint van.
Gondolkozzunk el végül azon, hogy mi az, amit nagyon szeretnénk, ha minden jelenlévõvel megtörténne. Kívánom a keresztyén
társaimnak és magamnak is, hogy cselekedeteink mozgatórugója és
gondolataink tárgya mindinkább egyedül Jézus legyen. Úgy hiszem,
akkor a legélettelibb a hitvallásunk, amikor legjobban telve van
Krisztussal. Sõt, amikor a leggyakorlatiasabb, akkor kerül a
legközelebb Jézushoz. Ha sokat akarunk dolgozni, akkor egyedül
Jézusból kell élnünk, ha türelmesen akarunk szenvedni, egyedül
Jézusból kell táplálkoznunk, ha sikeresen akarunk küzdeni Istennel,

csak Jézusra hivatkozhatunk, ha törekszünk gyõzedelmeskedni a
bûn felett, egyedül Jézus vére használható erre, ha vágyódunk
megismerni a menny titkait, egyedül Jézus tanítását kell keresnünk.
Ó, nézzetek Õreá! Bár Mózesnek el kellene ítélnie, Illésnek pedig
fel kellene ráznia minket, Jézus egyedül mégis elég, hogy megvigasztaljon és megmentsen.
Adjon Isten mindannyiunknak kegyelmet, hogy az életünk alapja
egyedül Jézus legyen, aki reménység a halál órájában, és öröm az
örökkévalóságban.

UPLOOK 1996 június

MÉRTÉKLETESSÉG
vagy önuralom
C. H. Mackintosh
Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván,
a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet,
jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány
mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé
pedig tûrést, a tûrés mellé pedig kegyességet, a
kegyesség mellé pedig az atyafiak felé való
hajlandóságot, az atyafikhoz való hajlandóság
mellé pedig szeretetet. (2Pt 1,5-7)
A „mértékletesség” szó sokkal többet jelent, mint amit általában értünk alatta. A
„mértékletesség” kifejezést gyakran az evés
és ivás terén mutatott mértéktartásra alkalmazzuk. Nem kétséges, ez teljesen beletartozik, de még sok minden más is. Valójában
azt a görög szót, amit az ihletett apostol
használ, az „önuralom” szóval lehet a legjobban visszaadni. Ez már önmagában arra
utal, hogy akinek van énje, az természetszerûen uralkodik is rajta.
Ez egy ritka és csodálatra méltó ajándék,
amely megszentelõ befolyását árasztja a jellemre, magatartásra, az egész életpályára.
Ez nem csak egy, kettõ vagy húsz önös szokáson mutatkozik meg közvetlenül, hanem a
teljes „én”-en, annak minden szégyenletes
részletén.
Néhányan kérdezhetik: „Hogyan lehet
uralkodni önmagunkon?” A válasz áldottan
egyszerû: „Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít.” (Fil 4,13) A
megváltás Krisztusban többet jelent, mint
megszabadulást az eljövendõ haragtól, bocsánatot a bûneinkre, és bizonyosságot a
tûznek tavától való mentesülésrõl. A megváltás ezeknél sokkal több, bármily becsesek
és megfizethetetlenek is ezek. Röviden, a
„megváltás” magában foglalja Krisztus teljes és õszinte elfogadását, aki kivezet az ostobaság sötétségébõl, és a kerülõ utakról a
mennyei világosság és békesség útjára. Ezek
után tehát magától értetõdik, hogy az „önuralom” benne van a megváltásban, amivel
rendelkezünk Krisztusban. Ez egyik eredménye annak a gyakorlati megszentelõdés-

nek, amivel megáldott minket az isteni kegyelem.
Most szeretnék néhány gyakorlati segítséget nyújtó gondolatot megosztani az olvasóval az önuralom témakörében. Szeretném ezt a következõ felosztás alapján szemléltetni: a gondolatok, a nyelv és az emberi
természet.
ELSÕKÉNT: A GONDOLATAINK.
Feltételezem, hogy van néhány keresztyén,
aki soha nem szenvedett még gonosz gondolatoktól. Ezek a gondolatok gyûlöletesek,
és meg kellene õket ítélni, elutasítani és kizárni az életünkbõl. Nem tudom ugyan
megakadályozni, hogy egy madár átrepüljön a fejem fölött, de azt igen, hogy a fejemre
szálljon le. Hasonlóan ehhez nem tudom
megakadályozni, hogy gonosz gondolatok
jöjjenek elém, de visszautasíthatom, hogy
bennem lakjanak.
De hogyan uralhatjuk a gondolatainkat? Nincs más lehetõség, csak ha ki tudnánk törölni a bûneinket, vagy teremteni egy
másik világot. Mit tehetünk akkor? Felnézhetünk Krisztusra. Ez az igazi titka az önuralomnak. Az a legtökéletesebb útja a gonosz tanácsoktól való védettségnek, ha telve
vagyunk a jóval, ha a jó uralkodik rajtunk.
Végezetre, atyámfiai, amik csak igazak,
amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek,
amik csak jó hírûek; ha van valami erény, és
ha van valami dicséret, ezekrõl gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntõlem, azokat cselekedjétek: és a békességnek Istene veletek lesz.
(Fil 4,8-9)
MÁSODIKKÉNT: A NYELVÜNK. Ez
a nagyhatású testrészünk amilyen gyümölcsözõ a jóban, olyannyira a gonoszban is.
Mennyire fontos az önuralom ajándékának
alkalmazása egy ilyen testrész esetében. Egy
hibát, amit a nyelv egy pillanat alatt okozott,
talán évek sem tudnak helyrehozni.

Akkor ki az, aki uralni tudja a nyelvét?
Nincs ember, aki meg tudná tenni, csak
Krisztus; mi csak annyit tehetünk, hogy felnézünk rá egyszerû hittel, ami magában foglalja a mi teljes tehetetlenségünket és az Õ
teljes hatalmát. Milyen gyakran elhatározzuk, amikor nyelvünk néhány kínzó baklövésének hatása alatt szenvedünk, hogy legközelebb jobban fogunk uralkodni ezen az
engedetlen részünkön. De elhatározásaink
sajnos olyanok, mint a reggeli fellegek, amik
hamar tovaszállnak. Nekünk nem marad
más, mint visszavonulni és szomorkodni siralmas sikertelenségünk felett az önuralom
dolgában. Nos, miért volt ez? Egyszerûen
azért, mert saját erõnkbõl fogunk dolgokba,
vagy legalábbis anélkül, hogy elég mélyen
tudatában lennénk gyengeségünknek. Kapaszkodnunk kell Krisztusba, mint ahogy a
csecsemõ csüng az édesanyján.
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos
méreggel teljes… Ugyanabból a szájból jõ ki
áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek
így lenni! Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserût? (Jak 3,810)
HARMADIKKÉNT: A TERMÉSZETÜNK. A természetünk közvetlenül össze
van kapcsolva a nyelvünkkel és a gondolatainkkal is. Amikor a gondolat forrása szellemi, az eredete pedig mennyei, a nyelv csak a
jót cselekszi, a természet pedig nyugodt és
csendes. Krisztus hit által a szívünkben lakva mindent irányít. Krisztus nélkül minden
értéktelen. Nem tudom jobban uralni a természetem, mint ahogy a nyelvem vagy gondolataim; és ha megpróbálom, biztos lehetek benne, hogy kudarcot fogok vallani.
Nézzünk fel Krisztusra, hogy uralkodhassunk a természetünkön. Nincs olyan tudás,
sem lelke, sem betûje a Szentírásnak, ami
megóvná lelkünket ettõl a szörnyû állapottól. Semmi más, csak az „Úr Jézus Krisztus
ismerete” elegendõ.
Vessétek el a haragot… És felöltöztétek amaz
új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt
(Kol 3,8.10).
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A hívõ keresztyén
és a katonai szolgálat I.
F

ejtegetéseinkben nyíltan meg akarjuk
mondani mindazokat az alapvetõ
igazságokat, melyeket Jézus és az apostolok
ránk hagytak a Szentírásban erre a nehéz
kérdésre vonatkozóan. A tiszta látást szükségessé teszi ezen a téren egyfelõl az a körülmény, hogy nagy háborúk és állandó felkészülés közepette élünk, másfelõl pedig az
a tény, hogy miként a világháború elején,
úgy most is sok jámbor, hívõ lélek teljesen
vonakodik részt venni mindennemû katonai
szolgálatban, miáltal súlyos összeütközésbe
kerül a katonai hatóságokkal. Egyszerû, de
hitbeli meggyõzõdésükhöz görcsösen ragaszkodó férfiak százai szenvedtek nálunk is
a világháború elõtt és alatt sok évig terjedõ
fogházbüntetést, sõt golyó általi halált, semhogy vonakodásukat feladták volna.
A hadvezetõségnek sem könnyû a helyzete ilyen esetekben, mert az illetékes hatóságok elõtt is mindinkább nyilvánvalóvá válik, hogy ilyenkor nem a harctértõl vagy a haláltól való félelem szerepel az illetõben, hanem keresztyéni, hitbeli meggyõzõdés. Hiszen az elsõ világháború alatt a frontokra kivitt nazarénus katonák fegyvertelen szolgálatukban halált megvetõ bátorságról és
nyugalomról tettek tanúságot sok
esetben.
Mindezek a tények szükségessé teszik, hogy az evangélium
magaslatáról, igazi keresztyéni
szempontból világítsuk meg a
kérdést mind a jámbor, hívõ emberek, mind a hatóság számára.
Az is elõfordult, hogy egyes hatósági közegekben súlyos belsõ,
lelkiismereti harcok támadtak,
mikor ki kellett mondani, vagy
végre kellett hajtani a nehéz ítéleteket ilyen hívõ katonák felett.
Úgy gondoljuk, hogy világosabb lesz, ha
fejtegetéseinket az alábbi pontokba foglaljuk.
1. A világ kormányzása
Minthogy a hitetlen világ nem követi Teremtõjének a próféták és az apostolok által
kijelentett tanácsait, sem Jézus Krisztust
nem fogadja el, mint követendõ példaképet
és a világ világosságát, ezért a világot kormányzó élõ Isten törvények és fegyverek fegyelme alatt tartja a hitetlen emberiséget.
Mondhatjuk, hogy a hitetlen világ, akár pogány, akár névleges vagy hithû keresztény,
ótestamentumi állapotban van. Minthogy

nem fogadja be Krisztust mint világosságot,
ezért belsõ sötétségben él külsõ törvények és
fegyverek hatalma alá rekesztve. Bármely
város vagy ország 24 óra alatt súlyosan
összezavarodna hatóság és fegyveres erõ
nélkül. Így értjük meg, hogy az Újtestamentum a hatóságokat és azok fegyveres
szerveit Isten szolgáinak mondja: „Minden
lélek engedelmeskedjék a felsõ hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, csak
Istentõl, és amely hatalmasságok vannak, az
Istentõl rendeltettek. Azért aki ellene támad
a hatalmasságnak, az Isten rendelésének
támad ellene, akik pedig ellene támadnak,
önmagoknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót és dicséreted lesz attól. Mert Isten
szolgája õ a te javadra. Ha pedig a gonoszt
cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a
fegyvert, mert Isten szolgája, bosszúálló a
haragra annak, aki gonoszt cselekszik. Annakokáért szükséges engedelmeskedni nemcsak a haragért, hanem a lelkiismeretért is.
Adjátok meg azért mindenkinek, amivel
tartoztok: akinek az adóval,

nagyobb törvényes hatalma, mint Nabukodonozornak, a hatalmas babilóniai királynak. Ezen uralkodó elõtt Dániel próféta
bátran bizonyságot tett az õ felette is uralkodó Istenrõl, így szólva: „Kivetnek téged az
emberek közül, amíg megismered, hogy a
felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán és adja azt, akinek akarja.” (Dán 4,29)
Istennek ezt a ma is változatlanul
fennálló uralmát és kormányzását akkor is
tudnia kell legalább a hívõ embernek és a
hatóságoknak, ha a világ tömegei azt nem
akarják elismerni.
2. Az engedelmesség kérdése
A fentiekbõl következik, hogy az Isten
kijelentéseit és az Õ uralmát ismerõ hívõ ember minden e világra tartozó dologban
engedelmeskedik a felsõbb hatóságoknak.
Nemcsak a büntetés elkerülése végett teszi
ezt, hanem az apostol fent idézett szavai
szerint a lelkiismeretért is. Mert ha õ igazán
befogadta Isten tanácsait, akkor azok az õ
lelkiismeretébe vannak beírva, míg a hit
nélküli ember csak törvénykönyvekbe írott
külsõ szabályokat ismer. A hatóságoknak
való engedelmesség tehát nem gyávaság,
hanem az isteni rend és a lelkiismeret
nyugalmának a megbecsülése.
3. A felelõsség kérdése

az adót; akinek a vámmal, a vámot; akinek a
félelemmel, a félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet.” (Róm 13,1-7)
Pilátus arra hivatkozott az elõtte álló Úr
Jézusnak, hogy õ életnek és halálnak ura:
„Nem tudod-e – mondotta –, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak?” Jézus ezt elismerte, de így figyelmeztette Pilátust: „Semmi hatalmad sem
volna rajtam, ha felülrõl nem adatott volna
néked” (Jn 19,10-11).
A történelem és a Szentírás tanúsága
szerint egyetlen ország királyának sem volt

A Szentírás sok példájából
és összefüggõ értelmébõl
kétségtelenül kitûnik, hogy
Isten elõtt minden ember
személyválogatás nélkül
felelõs az õ talentumainak
mértéke szerint. A hívõ
keresztyén felelõs, mint Krisztus szolgája, az
Isten országába nyert megbízatásáért és
magatartásáért, a hatóságok személyei pedig
felelõsek, mint Isten szolgái, e világ országainak irányításáért. Magamagáról és a hívõ
keresztyénrõl ezt írja a nagy apostol: „Mert
nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk
a Krisztus ítélõszéke elõtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5,10)
Belsazár, Nabukodonozor híres fia és
utóda dorbézolásokba merült, s éjjeli mulatozásában csúfságot ûzött a jeruzsálemi
templom szent edényeivel. Hamarosan jött
számára Isten üzenete a lángbetûk által:
„Számba vette Isten a te országlásodat, és
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véget vet annak. Megmérettél a mérlegen, és
híjával találtattál.” (Dán 5,26-27) Ugyanazon az éjszakán megölték Belsazárt, és a méd
Dárius foglalta el az országot.
A hívõ keresztyén, mint fentebb láttuk, e
világra vonatkozó dolgokban engedelmességgel tartozik a hatóságoknak, de kétségtelen, hogy békében, háborúban mindenféle intézkedésekért a hatósági személyek
viselik a felelõsséget. Vagy engedelmesség,
vagy felelõsség, aszerint, hogy kire-kire melyik tartozik, de egyiket mindenkinek vállalnia
kell. A hatósági állásokkal nemcsak nagyobb
hatalom és fizetés jár, hanem nagyobb felelõsség is. Mikor a hatóság feltétlen engedelmességet kíván, akkor viseli a feltétlen
felelõsséget is Isten és emberek elõtt.
Itt téveszti el sok jámbor hívõ lélek a
Krisztus útját, hogy az engedelmességgel
együtt a felelõsséget is magára vonatkoztatja,
holott az utóbbi alól õ mentes. Engedelmeskedése esetén tehát nem kell lelkiismeretfurdalásba esnie.
4. Isten országa és a fegyveres hatalom
Isten országa alatt értjük a Szentírás szerint a
Jézus Krisztusban teljes szívbõl hívõ egyének
és gyülekezetek összességét. Pilátus elõtt
Jézus magát ezen ország királyának mondta.
(Jn 18,36-37) Péter apostol Jézus elfogatásakor kardot rántott Ura és Mestere védelmére, s levágta azzal a fõpap szolgájának
egyik fülét. Jézus visszatétette vele fegyverét, és meggyógyította a szolga fülét, megértetve ezáltal, hogy az Õ országa védelmére nem kell fegyvert használni. Kifejezte
ezt Pilátus elõtt is, midõn így szólt hozzá:
„Ha e világból volna az én országom, az én
szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam
a zsidóknak, ámde az én országom nem
innen való.” (Jn 18,36) Péter apostol
kardjának kirántása óta egészen a mai napig
elhibázott dolog volt fegyveres hatalommal
védeni vagy prédikálni Krisztust! Akik ezt
tették, azokon beteljesedett Jézus intése,
melyet Péternek mondott: „Akik fegyvert
fognak, fegyverrel kell veszniük.” (Mt 26,52)
A fegyveres igehirdetés mindenestõl fogva
elvész tehát.
Fentebb már láttuk, hogy az Újtestamentum tanúsága szerint a hivatalos
fegyveres hatalom az emberi gonoszságok megbüntetésére és a jónak a
védelmére rendeltetik: „Cselekedjed a
jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten
szolgája õ a te javadra. Ha pedig a
gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok
nélkül viseli a fegyvert.” (Róm 13,3-4)
„Engedelmeskedjetek azért minden
emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint feljebbvalónak; akár
helytartóknak, mint akiket õ küld a
gonosztévõk megbüntetésére, a
jól cselekvõknek pedig dicsé-
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résére.” (1Pt 2,13-14) Az apostol ezen tanácsából és megállapításából kétségtelen tehát,
hogy a világ rendjének fenntartására s egész
nemzetek védelmére a fegyver elengedhetetlenül szükséges.
A fegyveres hatalom egészen visszásan
jár el, és isteni megbízatásával visszaél, mikor
fegyverét Isten országának és Krisztus igaz
követõinek zaklatására vagy éppen üldözésére fordítja. Bármely címen és bármilyen
törvénynek a színe alatt teszi is ezt, elhibázza
igazi misszióját, és semmi nem veszélyezteti
õt jobban létében, mint az ilyen hibás
magatartás. Ó- és újtestamentumi helyeknek
a serege igazolja, hogy ilyen lépések után
Isten elõbb-utóbb elveszi tõle a fegyvert, és
másnak adja azt. Napjaink és a történelem
számos tragédiájának okai között szerepel
ez. Csak a legutóbbit említjük: Lengyelország közvetlen 1941-es összeomlása elõtt
számos, a területén lakó oroszok között
munkálkodó evangélistát és misszionáriust
kiutasított területérõl, sõt közvetlenül bukása
elõtt még néhány napos keresztyén konferenciára sem engedett be egyetlen evangéliumi munkást sem területére. Elvesztette
fegyveres erejét is, orosz vidékeit is. A cár és
egész rendszere híres volt keresztyénüldözéseirõl és arról, hogy jámbor, hívõ polgárait
Szibériába számûzte a gonosztevõkkel
együtt. Miként az orvosoknak meg kell állapítania, hogy valamely szerv normálisan mûködik-e vagy nem, azonképpen a hatóságoknak is tisztába kell jönni a biblikus egyén
vagy mozgalom istenes vagy istenellenes
természetével. A hatalommal együtt ezen a
téren is feltétlen felelõsség jár! Isten országa
sohasem bukott el a legvéresebb üldözésekben sem, az üldözõ hatalom azonban
elõbb vagy utóbb mindig elesett. Ezekkel a
szomorú történelmi eseményekkel szemben
a mostani bonyolult politikai körülmények
között is rámutathatunk a világháború óta
kialakult új nyugati államformák alapelvei közül arra, hogy a tisztán biblikus és politikamentes evangéliumi mozgalmaknak teljes
vallási szabadságot biztosítanak.
5. A hívõ keresztyén és a háborús állapot
Külsõ életében a hívõ keresztyén békében és háborúban is a körülötte levõ
világ életéhez van kötve. Krisztusban
való hite által a saját bûneitõl való
belsõ szabadságot nyert, külsõleg
azonban a körülötte levõ

gonosztól.” (Jn 17,15) Forradalom, idegen
megszállás, háború magával sodorja a hívõ
keresztyéneket is, nekik azonban ezekben a
nehéz helyzetekben is mindenek elõtt belsõ
szabadságukra és tisztaságukra kell figyelni,
és nem szabad szívükbe beengedni semmiféle olyan pártoskodást, gyûlöletet vagy indulatot, ami Krisztusról való bizonyságtételüket és egyenes életüket veszélyeztetné.
Ez a tiszta, õszinte lelki magatartás Isten
országának és tagjainak egyik nagy megõrzõje volt minden idõk viharaiban. E sorok
írói számos megható példát ismernek erre a
világháború és az azt követõ zavaros évek
idejébõl, de most csak erre a belsõ tisztaságra akarjuk a figyelmet irányítani. Ameddig
ezt a hívõ keresztyén megõrzi, ne féljen attól,
hogy a körülötte kavargó bûn és gyûlölködés
õt is megrontja. Az olyan szív, melyet Jézus
szeretete tölt be, mindenkor rendelkezik azzal a finom érzékkel, mely ahhoz szükséges,
hogy helyesen fel tudja fogni azokat a kötelezettségeket, melyek a saját népével való
sorsközösségbõl erednek, és kellõ távolságban tudja magát tartani nemzete ellenségeivel szemben.
(Folytatjuk)

Polgári szolgálat
A fenti írást, vagy mondjuk inkább, állásfoglalást következõ számunkban folytatjuk, melybõl kiderül majd, kik és
mikor írták.
Bár a cikk a katonai szolgálat szükségessége mellett érvel, jelenleg hazánkban
lehetõség van a hadsereg kötelékein kívül
is teljesíteni kötelességüket fiatal férfitestvéreinknek. Ebben mindenkinek sok
imádságra és legfõképp Urunk
vezetésére van szüksége.
Segítségképpen a teljesség igénye nélkül
felsorolunk néhány helyet, ahol testvérek
között, hívõ keresztyén szolgálatokban
lehet letölteni a polgári szolgálatot:

\ Vasárnapi Iskolai Szövetség
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.

\ Magyar Evangéliumi
Keresztyén Diákszövetség
1111 Budapest, Kende u. 7.

\ Harmat Kiadó
1114 Budapest,
Bukarest u. 3.
világ tagja. Félreérthetetlenül kifejezésre jut ez Jézus fõpapi imájának
ezen szavaiban: „Nem azt kérem,
hogy vedd ki õket e világból,
hanem hogy õrizd meg õket a

\ Miskolci Keresztyén
Testvérgyülekezet
Miskolc, Horváth L. u. 5.
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Isten munkája Erdõkertesen
Az erdõkertesi helyi gyülekezet története
Erdõkertes Pest megyében a Gödöllõi-dombvidék fiatal települése. Õslakos nagyon kevés
van. Kezdetben (40-50 évvel ezelõtt) gyári munkások és BKV alkalmazottak költöztek ide.
Az olcsó telekár és a helyi téglagyár vonzotta a kispénzû embereket. Ma a fõváros,
Budapest közelsége és a jó autóbusz- illetve vonatközlekedés miatt költöznek ide sokan.
Így költözött ide egy hívõ család Budapestrõl 1993-ban:

M

ielõtt eldöntöttük volna, hol lesz új lakóhelyünk, imádkozva kerestük a helyet,
ahol Isten látni akar bennünket. Nem volt olyan gondolatunk, hogy „gyülekezetet alapítsunk”. Annál inkább, mert tudjuk: akárcsak az egyes emberben az új
életet, úgy a gyülekezetet is Isten hozza létre, ami a Szent Szellem munkája. Meggyõzõdésünk: amit ember tesz, szervez, létrehoz, az elmúlik hamar, vagy nem „élõ”,
hanem halott lesz.
Ideköltözésünk után hívõ protestáns testvéreket kerestünk, de helyben csak egy
római katolikus templom van. Megismerkedtünk két református asszonnyal, akik
akkoriban kezdték olvasni a Bibliát. Tele voltak kérdésekkel, és kérdezték is az „idõs
testvért.” Mi pedig – Istentõl kérve világosságot és bölcsességet – feleltünk. Egy idõ
után összejöttünk imádkozni, majd csatlakozott e kis körhöz egy katolikus asszony,
késõbb pedig két házaspár. Hogy így megszaporodtunk, szerdánként rendszeresen
összejöttünk bibliaórára.
Néhány hónap elteltével arra a belátásra jutottunk: ha Isten ebbe a faluba hozott
minket, akkor itt kell sóként, hegyen épített városként, meggyújtott mécsesként élni és
világítani! (Kérjük, imádkozzatok értünk, hogy ez valósággal így legyen!)
Elhatároztuk, vasárnap délelõtt is összejövünk. Egy szombati csendesnap után,
amelyre vendég testvért és a faluból azóta megismert érdeklõdõket is hívtunk, egy
újabb házaspár fejezte ki szándékát: hozzánk szeretne csatlakozni. Az egyik nõtestvér
bizonyságot tett a munkatársának, meghívta, õ eljött és itt maradt.
1997-ben arra jutottunk, hogy vasárnaponként a kenyeret is megtörjük, betöltve
Urunk akaratát. A megtértek között többen bemerítkeztek. Voltak, akik elköltöztek a
faluból és olyanok is voltak, akik visszamentek korábbi közösségükbe, valamelyik
történelmi egyházba.
Jelenleg a vasárnapi alkalmainkon 10-20 személy szokott részt venni, a kenyértörésben pedig 4-8.
1997 februárjában egy körlevelet küldtünk szét a környékbeli gyülekezeteknek és
az általunk ismert testvérgyülekezeteknek. Nyitottak vagyunk minden hívõ számára,
aki az Urat, Jézust személyes Megváltójának vallja, és a 2Timóteus 2,19 szerint:
„...eláll a hamisságtól.” Mi emberek így ismerhetjük fel, kik az Övéi, és ebben a Szent
Szellem is segítségünkre van.
Tóth Lajos (Erdõkertes)

Gyülekezeti alkalmaink:

Szerda este 19 órakor: bibliaóra
Vasárnap de. 10 órakor:
kenyértörés

Címünk:

Keresztyén
Testvérgyülekezet
Erdõkertes
Rákóczi u. 33.
2113

Könyvajánló
Tóth Eszter

EGYEDÜL...?!
Evangéliumi Kiadó

A

könyv írója egy
e r d õ ke r t e s i
testvérnõ, aki
bizonyságot
tesz arról,
hogy az egyedülálló élet is
ajándék, és
lehet boldog
és békességgel teljes.
Ebben a kis füzetben
szeretné az egyedülálló hívõ nõknek
leírni mindazt, amit erre vonatkozólag
megértett a Bibliából, és amit saját
életében, valamint a másokkal történt
beszélgetések során megtapasztalt.
Szeretettel és örömmel ajánljuk ezt a
hasznos írást mindenki számára!
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ISTEN HÁZA (4.)
A Gyülekezet természete

Amikor az Úr Jézus kinyilatkoztatást tett az Õ Gyülekezetének
az építményérõl, ezt olyan szavakkal fejezte ki, amelyeket késõbb
már soha nem használt a gyülekezetet illetõen. Elõször „az én egyházamnak” nevezte. Késõbb a maga egészében „Krisztus Testének” és a „Bárány menyasszonyának” nevezik, de soha nem „Krisztus egyházának”, ha eltekintünk a Róma 16,16-ban említett „Krisztus minden gyülekezete” kifejezéstõl, amellyel a helyi gyülekezetekre gondolnak, és nem az egészként értelmezett Gyülekezetre.
De itt, amikor ezt elsõként említi az Úr, látjuk, hogy Isten szellemi
háza Krisztusnak, Isten Fiának is tulajdona. Õ minden egyes hívõt
Isten számára váltott meg, de saját maga számára is, és ugyanez
érvényes a Gyülekezetre is: „Én és az Atya egyek vagyunk.”
Krisztus rövid, de tartalmas kinyilatkoztatása még nem tartalmaz részleteket a gyülekezetrõl, mint Isten szellemi templomáról és hajlékáról; ezekrõl csak apostolainak szólt kinyilatkoztatás
által. Az Úr mondanivalójának formája – „építeni fogok” – egyébként nem hagy kétséget afelõl, hogy a gyülekezet (vagy egyház, egyházközség) még nem létezett, hanem csak eljövendõ volt. Az ótestamentumi idõk hívõi – habár újjászülettek – tehát nem tartoznak
Isten Gyülekezetéhez.
Már az elején visszaemlékeztünk arra, hogy Istennek az volt az
akarata, hogy a földön is legyen hajléka, ahol õt tisztelik és dicsõítik. A pusztában elkészült egy belülrõl nézve pompás, de külsõre
jelentéktelen összejöveteli sátor, amit Mózes az énekében Jehova
„szent hajlékának” nevez (2Móz 15,13). Késõbb Salamon Jeruzsálemben felépítette a külsõre is pompázatos templomot, amirõl
azt írja az Írás, hogy „értékes kövekbõl” épült (1Kir 5,17; vö. 6,7).
Isten benne lakozott, ennek látható jele volt az Õ dicsõségének
felhõje (2Móz 40,34; 1Kir 8,10).
Amikor a júdai királyság a babiloni fogságba ment, Isten
dicsõsége elhagyta a templomot. Csak az ezeréves birodalomban
fog az újraépült templomba visszatérni (Ézs 9-11, 43. fejezet). Nem
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az Úr Jézus földi életében
az Õ tökéletes teste is Isten temploma volt egészen különleges
módon. Benne lakozott testileg Isten egész teljessége, de Õt is
megvetették az emberek (Jn 2,19-21).
Azonban halála és feltámadása által Õ lerakta az alapját egy
„szellemi háznak”, amely örökké fennáll, és sosem múlik el. Ez egy
„szellemi ház”, amelyet a keresztyénség néha „láthatatlan egyház”nak nevez, bár ez a kifejezés nem fordul elõ a Bibliában. De Isten
nem láthatatlan, hanem mindenki számára látható gyülekezetet
akar, amely által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok elõtt
ismertté lesz az Isten sokféle bölcsessége, még ha az emberek el is
utasítják kegyelmét (vö. Ef 3,10). De ez sem „Isten háza”, nem egy
templomépület, ha néhány ilyen épület mégoly hatásos is építészeti
szempontból. Ez egy lelki ház, amelyet megváltott bûnösök
alkotnak, akik Megváltójukat ezért mindörökké dicsõítik.
Ezzel a 3. tényhez értünk, amit Jézus említett, mikor kinyilatkoztatást tett a Gyülekezetrõl: „És a Hádész kapui sem fognak diadalmaskodni rajta” (Mt 16,18). Ez a kinyilatkoztatás is rendkívüli,
nemcsak a mondanivalóját illetõen, hanem tartalmára nézve is. A

világ legnagyobb és legerõsebb épületei – még ha évezredeket is
éltek túl, mint a piramisok – a földdel együtt, amin állnak, szertefoszlanak, és lángolva olvadnak szét, mielõtt létrejön az új Föld és
az új ég. Ezzel minden emberi gondolat és vívmány megsemmisül.
De az új Föld felett az egyház, mint „Isten hajléka az emberek között”, örökké állni fog, látható bizonyítékként arra, hogy a Hádész
kapui sem tudtak rajta diadalmaskodni. Ez az ég és az örökkévalóság számára épül. Egyetlen erõ, még „a Hádész kapui” sem
képes erõt venni rajta.
A pogány görög mitológia elképzelései szerint Hádész az alvilág istene volt, aki a holtak árnyai felett uralkodott. Késõbb a görögök az alvilágot magát is az õ nevével illették. A Szent Szellem ezt a
sötét hangulatú szót az Újszövetségben arra használja, hogy a
héber „seol” szót visszaadja, de a halott hitetlenek lelkeinek tartózkodási helyét is így jelöli. A Hádész szoros kapcsolatban áll a halállal, mivel mindkettõ a bûn következményeként jött a világba, és
mindkettõ egyszerre ér véget (vö. Jel 20,14). A halál, mint a bûn
következménye, a természetes élet vége, a lélek és a test egymástól
való elválása, és a Hádész fogadja be a hitetlenek lelkét.
A kapu (görögül ugyanaz a szó, mint az „ajtó”) az a hely volt,
ahol egy város legvénebbjei vagy elõljárói találkoztak és meghozták
döntéseiket. A Hádész kapui ezért a tanácsoknak és az ördög
hatalmának ábrázolására szolgáló kép. Az ördög volt az, aki az
elsõ emberpárt engedetlenségre csábította, bár Isten halállal
fenyegette meg õket, ha a tudás fájának tiltott gyümölcsébõl esznek. A kísértõ befolyása alá kerültek, és meg kellett tapasztalniuk
azt, amit õ nekik valójában adott: a halált, ami azóta minden
embert elért. Így Isten ítélõszéke a Sátán hatalmának eszköze lett,
amely az egész emberiséget igájába hajtotta. A Sátán eme hatalmára vonatkozik a „Hádész kapui” kifejezés.
Amikor az Úr Jézus meghalt értünk a kereszten, gyõzedelmesen
hatolt be a Sátán sötét hatalmának területére. Sose felejtsük el,
hogy Õ ezt úgy tette meg, hogy Õt is érintette Istennek a bûn feletti
ítélete. Minden tekintetben megízlelte, hogy mi a bûn jutalma;
nemcsak a testi halált, hanem a sötétség három órája alatt az
Istentõl való elhagyatottságot is, amely kiáltásában fejezõdött ki:
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Mennyire alaposan
megízlelte Õ a „halál kapuit”! Örök hála legyen ezért Neki!
De lehetetlen volt, hogy Õt, az „élõ Isten Fiát” a halál fogva
tartsa. Így mártírhalála által nemcsak a halált semmisítette meg,
hanem „azt is, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és
megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész
életükben rabok voltak” (Zsid 2,14-15; v.ö. ApCsel 2,24; 2Tim
1,10).
De mindez csupán a feltámadással lett nyilvánvalóvá. Ezért az
Úr feltámadása a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Õ az élõ Isten Fia (Róm 1,4), akinek az életét nem lehetett legyõzni. Amit az
élet változhatatlan hatalmának e sziklájára alapoztak, azt a halál
hatalma nem döntheti meg. Isten terve szerint erre az alapra épül az
egyház (a Gyülekezet), amelyben Õ már most, de az örökkévalóságban is hajlékra lel.
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Jézus Krisztus az alap
Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül,
a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

Könyvajánló

Vetés
és

Aratás
Evangéliumi folyóirat
Megrend.: 1066 Bp., Ó utca 16.

Tallózó 2002/1
! Csak egy traktátus
Számos példa van, mely bizonyítja:
egyetlan traktátust Isten csodálatosan tud
használni emberek elérésében.

! Izráel hegyei: A Hermón hegye (1)
„Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a
halmok igazságot!” (Zsolt 72,3)
„...terád gondolok a Jordán földjérõl és a
Hermónról...” (Zsolt 42,7)

! Az emberi test: A szaglóérzék
A teremtés egy egy csodája az emberi
testnek a legapróbb részlete is. Mind
Isten dicsõségét hirdeti.

! Bibliai zoológia: A kígyó
Nem a legkellemesebb állatok közé
tartozik. Mégis fontos dolgok képe,
kiábrázolója a Szentírásban.

! Mi Atyánk...
Érdekes, képzeletbeli párbeszédet
olvashatunk Isten és egy olyan ember
között, aki nem veszi komolyan az
imádságot.

! Nehezen érthetõ helyek:
Alászállt a poklokra
A kérdés, hogy hol volt és mit tett
Krisztus a kereszthalála és a feltámadása
közötti idõben. Alászállt a poklokra..?
De mit kell ezen érteni?

! Mire képes egy sánta?
Isten munkatársaivá választotta a hívõ
embereket testi képességeiktõl
függetlenül.

VEZÉRFONAL A SZENTÍRÁS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
Evangéliumi Kiadó

A

könyv tulajdonképpen két nagyobb lélegzetvételû mûbõl áll. Az elsõ felében 125 kérdésre adnak választ a német szerkesztõk, akik közül Magyarországon is ismert Dieter Boddenberg és Eberhard Platte Dillenburgból.
A könyv összeállításánál Walter Traub 1939-es füzetét
használták, de gyakorlatilag teljesen átdolgozták. „Korunkban egyre több meghamisított bibliai tanítás hangzik
el, ezért kíván a „Vezérfonal” a legfontosabb bibliai kérdésekre felvilágosítást adni. Tudatosan szabtuk az anyagot a
vasárnapi iskolákhoz és az ifjúsági munkához. Tanítóknak és
tanulóknak legyen ez a könyv segítség Isten Igéje alapvetõ kijelentéseinek feldolgozásához. De az egyéni bibliatanulmányozóknak is hasznos útmutatásokat ad. Feleleteinket sok igehellyel támasztjuk alá. ... Kívánjuk, hogy a „Vezérfonal” alapján végzett
bibliatanulmányozás sokak számára tegye érthetõbbé és kedvesebbé Isten Igéjét, hogy
annak összefüggéseit és iránymutató alapelveit világosabban megértsék, azokat önmagukra alkalmazzák, és aszerint cselekedjenek. Imádkozunk, hogy mindez a Szent Szellem által történjen meg” — írja a kiadó az elõszavában.
W. G. Henderson

MEGÉRTED-E, AMIT OLVASOL?

A

könyv második része egy önálló mû, melynek elõszavában olvashatjuk: „A szerzõ
éveken át behatóan tanulmányozta a Szentírást. Ugyanakkor másokkal is igyekezett
megosztani tanulmányai eredményét. Bibliaiskolákat vezetett, és írásban is terjesztette a
bibliatanulmányozás alapelveit. Senki sem tud alapos bibliatanulmányozást végezni,
csak ha komoly figyelmet szentel arra, hogy megismerje a Biblia értelmezésének helyes
irányvonalait. Henderson már kezdetben felismerte, hogyha helyesen kutatjuk a Bibliát,
akkor maga a Biblia fejti meg önmagát. Jelen tanulmányunknak tahát ezt a címet is
adhatnánk: ‘Bibliai igazságok magyarázata a Bibliából’. A bibliai alapelvek a Biblia
természetébõl adódnak, Isten itt jelenti ki önmagát az embereknek. E tanulmány magába
foglalja a bibliai kijelentések fõ jellemvonásait és rámutat a Biblia kiemelkedõ témáira...
Henderson szeretné a fiatalokat önálló bibliakutatásra serkenteni, és szeretné, ha ennek
az írásnak a segítségével világosabban látnák a Szentírás alapvetõ igazságait, és jobban
megismernék a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus drága személyét”.

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

Dr. Thaly Imre
orvos testvérünk 96 éves korában, 2002. január 11-én haza költözött
az Úrhoz. A budapesti, Ó utcai gyülekezet oszlopos és nagyon
készséges, alázatos tagja volt. Az elmúlt pár évben már nem tudott bejárni a gyülekezeti összejövetelekre, de mindvégig hûséges
volt az Úrhoz és szerette a testvéreket.
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