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Vezércikk

IMÁDSÁG A GYÜLEKEZETÉRT

„Természetesen
kérhetünk
egymásnak földi
javakat is, de
sokkal inkább
kérjük mindazt
a lelki kincset,
amit az apostol kért az efezusi
gyülekezet tagjainak!”

Kedves Olvasó! Folyóiratunk ez évi
első számában ígéretet tettünk arra, hogy
ebben az évben négy bibliai gyülekezetbe kalauzoljuk olvasóinkat, hogy
megismerhessük születésüket, megerősödésüket, felépítésüket, az ott folyó
szolgálatokat, belső problémáikat, örömeiket, missziói ténykedésüket. Ígéretünket betartottuk, és látogató körutunk
során közelebbről megismerhettük a jeruzsálemi, korinthusi, thesszalonikai keresztyén egyházakat. Mostani számunkban elérkezünk utunk végállomására: az
efezusi közösségbe.
Felhívom a Kedves Olvasó figyelmét
arra a fontos mozzanatra, hogy Pál
apostol a gyülekezethez írt levelében
arról is tájékoztatta őket, hogy imádkozik értük, sőt bepillantást engedett
nekik abba is, hogy pontosan mit kér
számukra Istentől (1,15-23; 3,14-19).
Imádságából kitűnik, hogy a keresztyének életében minden valódi kincs
forrásának az élő Istent látta, ezért ima-

kéréseit mélységes tisztelettel tárta az
Úr elé (3,14). Ezek a kérések nemcsak
arról tanúskodnak, hogy kulcsfontosságú szerepet tulajdonított lelki gyermekei életében az Isten megismerésnek
(1,17-18; 3, 19) és a testvéri szeretetnek
(3,18), hanem arról is, hogy a gyülekezet tagjainak lelki javakkal való gyarapodását előrébb valónak tartotta az
anyagi jólétüknél, testi egészségüknél
és hasonló földi javaknál. Első imádságában azt kéri, hogy Isten ajándékozza nekik Szentlelkét, hogy általa
még inkább megismerhessék őt (1,17).
Valamint azt, hogy megértsék, Isten milyen nagy dolgokra hívta el őket az
evangéliummal (1,18a), és értsék meg,
hogy milyen gazdag örökség vár rájuk
(1,18b). Végül azt is felismerjék, hogy
Isten milyen lenyűgöző erővel munkálkodott és munkálkodik szívükben,
életükben a megszentelődésükön (1,19).
Második imádságában azért esedezik
Jézus Krisztus mennyei Atyjához, hogy
efezusi lelki testvérei a Szentlélektől
megerősödjenek a „belső emberben”
(3,16). Ehhez kapcsolódóan azt kéri,
hogy Jézus Krisztus – hit által – egészen
otthon legyen lényükben, a szívünkben,
és ő legyen az, aki hitükben megerősíti
őket (3,17). Ezekhez fűzi harmadik
kérését, nevezetesen, hogy ily módon
megerősödhessenek a testvéri szeretetben (3,18). Végül azért könyörög, hogy

mindnyájan megérthessék Isten irántuk
való szeretetének elképesztő, mindent
átölelő dimenzióit (3,19).
Ezek az imádságok hirdetik nekünk
is, hogy mire van valóban szükségünk:
mindarra, amit az apostol az efezusi
testvéreinknek kért. Ugyanakkor ezeknek a gyülekezetért mondott apostoli
imádságoknak meghatározó módon ki
kell hatnia egymásért mondott közbenjáró imádságainkra is! Ezért arra biztatom lelki testvéreimet, hogy kövessük
Pál példáját! Egyénekért is imádkozzunk
így, de szabad máshol élő gyülekezetek
tagjaiért is hasonlóan esedeznünk. Természetesen kérhetünk egymásnak földi
javakat is, de sokkal inkább kérjük mindazt a lelki kincset, amit az apostol kért az
efezusi gyülekezet tagjainak! Hisszük,
hogy az ilyen imádságok meghallgatást
találnak, mert nemcsak testvéreink legfőbb javát, hanem Isten dicsőségét szolgálják.
Imádkozom azért, hogy ez évi utolsó
számunk is lelki épülésünket szolgálja és
járuljon hozzá, hogy az idei karácsonyon
még mélyebben megismerjük Isten irántunk való szeretetének „szélességét és
hosszúságát, mélységét és magasságát”,
amit megmutatott értünk született Jézusunkban, és ezért még mélyebb örömmel, túláradóbb hálával, odaadóbb szolgálattal dicsőíthessük őt!
Sipos Ete Zoltán / Szeged

Epheszosz, a hettita Apaszasz, a latin
Ephesus, a régies hangzású Efezosz vagy
Efézsoa.
Efezus Kis-Ázsia nyugati partvidékén
terült el, Iónia legfontosabb metropolisza
volt a Prion-hegy lábánál, a Kaüsztroszfolyó mentén. Mivel áthaladt rajta a Kolophónt és Magnésziát is érintő, Nyugatot
Kelettel összekötő fontos kereskedelmi
út, ezért a birodalom második legfontosabb városává nőtte ki magát. Bár a
főváros Pergamon volt, Efezus kedvező
földrajzi helyzete miatt népszerűségben és
gazdagságban túlszárnyalta azt.

Gyönyörű fekvése, mindig kellemes
éghajlata és rendkívül termékeny földje
azzá tette, amit a neve is jelent: kívánatos.
Hatalmas kikötője volt, ahol a legnagyobb
tengeri hajók is kiköthettek. Itt futottak
össze a Galáciából, Mezopotámiából,
Szmirna felől vezető szárazföldi utak is,
és innen indult a fő útvonal Róma felé.
Olyan megtisztelő elnevezésekkel illették,
mint „Ázsia piaca”, „Kelet kapuja”, vagy
„Ázsia fényessége”.
A múltja igen gazdag: a görögök és a
perzsák is birtokolták, maga Nagy Sándor
is uralkodott itt. A gazdagságáról híres

EFEZUS VÁROSA

„Az apostol
Efezus elhagyása után is
bensőséges
kapcsolatban
maradt az ottani
hívőkkel...”

Törökország mai területe bővölködik
az olyan emlékhelyekben, amelyekhez
számos bibliai esemény fűződik. Az egyik
ilyen látnivaló a mai Efes, amit a Biblián
tájékozó ember Efezusként ismer. Több
elnevezése is használatos, mint a görög
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Biblia és Gyülekezet
Krőzus király építtette a paloták szép
díszítésű oszlopait. Hosszú története folyamán hét alkalommal perzselték fel, ám
ezt követően szebben építették újjá, mint
amilyen előzőleg volt.
Népszerűségét és gazdagságát egyebek
közt a Diana-, vagy Artemisz-templomnak is köszönhette. Ezt az építészeti remeket az antik világ hét csodája egyikeként tartották számon. Az épület már
a méreteivel is lenyűgözőnek mondható:
alapterülete százötven méter hosszú és
hetven méter széles volt. Mintegy százötven, egyenként húsz méter magas oszlop tartotta (a korabeli feljegyzések szerint mindegyik egy-egy király ajándéka
volt). Hatvanhat sorban huszonnégyezer
ülőhely várta a keleti misztériumvallások
népszerű istennőjének messze vidékről
ide zarándokló híveit.
Diana imádatát a rómaiak is átvették,
sőt a város megkapta a „neokorosz”
(templomőrző) kitüntető címet. Jeruzsálem és Athén mellett az ókor „legszentebb” városává, valóságos vallási központtá nőtte ki magát. Az Artemisz-kultusz
kiváló megélhetést biztosított a városnak.
A templomhoz gazdagon termő földterület
tartozott, a papság felügyelte a nagy
jelentőségű halászatot is. Emellett a világ
akkori legnagyobb bankjának tartották,
mert pénzmegőrzéssel is foglalkozott.
Híres volt képei és szobrai miatt. Az itt
működő kézművesek sem jártak rosszul,
hiszen készítményeik (a – szerintük –
betegség gyógyítására is alkalmas efezusi
levelek, amulettek és szobrocskák) árusítása nemcsak megélhetést, hanem jólétet
is biztosított számukra.
A népszerű, pezsgő világvárost a fényűzés mellett a világi élvezetek, a tobzódás
jellemezte. A misztériumkultusszal együtt
járt a hivatásos papnők (valójában örömlányok) jelenléte, ami a vallásos élmények mellett a testi örömök élvezetét is
biztosította. Emellett a templom egy része
védettséget biztosított a világ bármely
helyéről odamenekülő gonosztevők számára. A keresztyénség már korai korszakában megjelent a városban. Jelenléte
Artemisz egyeduralmát valamennyire
meggyengítette ugyan, de azért az tovább
élt, és szolgálta papjainak, valamint híveinek vallási, szórakozási és egyéb igényeit.

Kr. u. 262-ben az Artemisz-templom
porrá égett. Befolyása és népszerűsége
azonban ekkorra már olyannyira meggyengült, hogy nem építették újjá. Viszont ezzel együtt maga a város is elvesztette régi rangját és vonzását. A 15.
században a török-arab háború idején
földig rombolták, és ezzel gyakorlatilag
megsemmisült. A 20. században megkezdett régészeti kutatásokkal a városnak
csupán egy részét sikerült feltárni, de így

Lukátsi Vilma
Éveink

A mienk lett, amikor születtünk,
ajándékunk – és terhünk – az Idő.
Életünkhöz kötötte a bugyrot,
Akitől kaptuk. – Tudjuk-e, ki Ő?
És tudjuk-e, olyan adomány ez,
hogy egyszer el kell számolnunk vele:
Mire használtuk? Hol vesztegettük?
Vagy mivel tömtük színültig tele?

Azt sem sejtjük, mennyi volt az érték,
Istentől kaptuk, majd Ő dönti el,
amikor utolsó esztendőnket
az Örökkévalóság nyeli el.
Azért óriási felelősség
elgondolkoznunk egy-egy fordulón:
minden évvel fogy a lehetőség,
és nem mehetünk vissza az úton!

És még ma sem tudunk róla többet,
bár ez a század titok-faggató,
ám minél több ismeretet ér el,
annál kevesebb a megnyugtató!
ISTEN szent ajándéka az élet:
Ő szabdalta az Időt évekre,
Ő tanít számlálni napjainkat,
Ő ad bölcsességet a szívekbe!

is meglehetősen pontos képet kaphatunk
hajdani nagyságáról. A feltárt templomromok jelzik, hogy itt valaha egy virágzó
metropolisz állt.
Arra nézve nincs megbízható adat,
hogy az első keresztyén gyülekezet mikor
is alakult Efezusban. Leírások szerint Pál
apostol a második missziói útja során
megállt itt, de fogadtatásának körülményei arra engednek következtetni, hogy
ekkor már ismerték Krisztus evangéliumát. Állítólag Kr. u. 52-ben érkezett
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Tarsus érintésével Derbén, Lisztrán, Ikoniumon, Antiókián, Kolossén, Laodiceán,
majd Hierapoliszon keresztül Efezusba,
ahol mintegy tizenkét főből álló kis hívő
csapatra lelt. Távoztával Akvila és Priszcilla, majd pedig Apollós munkálkodtak
közöttük, és végezték a hitre jutottak
tanítását. Pál a harmadik missziói útján
– vélhetően Kr. u. 54-ben – visszatért
közéjük, és több mint két évig maradt ott.
Több olyan embert talált, akik a János
keresztsége alapján voltak megkeresztelkedve.
A gyülekezet sokféle vihart élt meg.
Bár itt tapasztalták meg először az addig
még nem ismert áldást, a Szentlélek elnyerését, de később meghasonlás támadt
Pál és a zsidók között, mivel ez utóbbiak
megkeményítették szívüket. Ezután egy
Tirannosz nevű ember iskolájában gyűltek egybe. Mivel itt egyre többen hallgattak az apostolra, a gyülekezet növekedni
kezdett. Jézus neve miatt sokan hagytak
fel a varázslásokkal, babonáikkal és okkult mesterkedéseikkel, az ezekhez kapcsolódó könyveiket, amulettjeiket elégették. Ezzel a keresztyénség hatalmas
győzelmet aratott a misztériumvallások
fellegvárában. Az esemény kihatásai sokkal nagyobbak voltak, mint amennyire azt
Pálék értékelték, hiszen ez a hír Efezusból kiindulva messze elterjedt, ami Krisztus ügyét előbbre vitte.
A keresztyén hit ilyen mérvű előretörése érthető módon nem tetszett
a kézműveseknek. Éppen ezért egy Demetriosz nevű ötvös, féltve a megélhetésüket, fellázította az Artemisz
templomában élőket és szolgálókat.
A zendülők Pál apostol és társai ellen
fordultak, csaknem lincselésre került sor,
míg végül a város jegyzője le tudta
csendesíteni a felbőszült tömeget. Ezek
után Pál – vélhetően ezzel is a gyülekezetet védve – eltávozott Efezusból.
Az apostol Efezus elhagyása után is
bensőséges kapcsolatban maradt az ottani
hívőkkel, és útja végén, mielőtt a rá váró
szenvedések és fogság sejtelmével Jeruzsálembe indult volna, Milétoszban könynyek között búcsúzott el szeretett egyházának elöljáróitól.
Jeruzsálemben fogságba jutott, majd
fogolyként Rómába került. Innen Tükhikosz nevű munkatársát küldi a kolosséi
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hívekhez és Filemonhoz írt levelével KisÁzsiába. Mivel az Efezusi levelet is
a fogságban írta (ezen kívül a levél tartalma hasonlít a kolosséi levélhez) bizonyosnak tűnik, hogy ezt a levelet is első
római fogságában fogalmazta.
A levél címzettjeivel kapcsolatban
némi nehézséget okoz, hogy néhány korai
kéziratban a címzésből hiányzik Efezus
városának neve. Ezért némelyek kétségbe
vonják Pál szerzőségét, inkább valamelyik tanítványának tulajdonítják azt. Mások egy, a Kis-Ázsia nyugati részének
több egyházához intézett körlevéllel azo-

nosítják. A Biblia-hű teológusok minden
esetre egyértelműen a páli szerzőség mellett foglalnak állást, és keletkezésének
idejét Kr. u. 55-re datálják.
Visszatérve a gyülekezetre: későbbi
történetét szinte alig ismerjük. A szájhagyomány szerint János apostol itt
töltötte utolsó éveit, mint a gyülekezet
vezetője. Ennek az állításnak van némi
valóságalapja, hiszen a Jelenések könyvének egyik levelét éppen az Efezusi gyülekezethez címezte. A legenda szerint itt
halt meg Mária is, amit vélhetően arra
alapoznak, hogy Jézus anyja mindenhová

követte Jánost, hiszen az Úr a keresztre
feszítéskor Jánosra bízta őt.
Kr. u. 431-ben tartottak itt egy zsinatot
(a keresztyénség harmadik egyetemes zsinatát), ahol Mária Istenanyaságával és
Jézus Krisztus megtestesülésével foglalkoztak.
Miután Efezust 1390-ben az Oszmán
Birodalomhoz csatolták, rövid időre újra
felvirágzott, de a mongol, majd az arab
seregekkel vívott csaták alatt a város megsemmisült, és ezzel együtt a gyülekezet is
megszűnt.
Margit István / Pécel

„Ha Pál apostolnak a gyülekezet
alapításában
nem volt is része,
annál többet tett
annak továbbépítéséért.
Odaérkezése után hamarosan elkezdte
rendszeres igehirdetői munkáját.”

városhoz. Pál apostol itt írta a korinthusi
gyülekezethez intézett leveleit, és Rómából ebbe a városba érkeztek a Timóteusnak címzett levelek, aki abban az
időszakban vezetője volt a gyülekezetnek.

zaspár, Priscilla és Akvila ottmaradt, és
ahogy az Apollóssal való találkozás története mutatja, az evangélium továbbadásában sem tétlenkedtek. Apollós, aki
Efezusból elutazva Isten áldott eszközeként szolgált, általuk ismerte meg mélyebben az evangélium igazságát. Nem
Apollós volt azonban Efezusban az egyedüli olyan zsidó ember, akinek szüksége
volt a lelki továbblépésre. Amikor harmadik missziói útja során Pál újra eljutott
Efezusba, elsőként egy olyan tanítványi
körrel találkozott, akik Apollóshoz hasonlóan csak Keresztelő János keresztségét
ismerték. A beszélgetés során Pál hamar
felismerte hitük hiányosságait, és tovább
segítette őket annak a Krisztusnak megismerésére, akit János hirdetett. Miután
megkeresztelkedtek, immár Jézus nevére,
a nyelveken szólás kíséretében veszik
a Szentlélek ajándékát. Úgy, ahogyan
pünkösdkor a zsidók Jeruzsálemben, majd
a samaritánusok és Kornéliusz házában
a pogányok. Lukács célja az eseménynek
elmondásával éppen az volt, hogy az
előbb felsorolt embercsoportok után rámutasson egy újabb körnek, nevezetesen
Keresztelő János követői körének az egyházba történt betagolódásra. Ma már nem
érezzük ennek jelentőségét, de abban
a korban, amikor jelentős számban éltek
olyan emberek, akik különleges lelki háttérrel rendelkeztek, említésre érdemes
eseménynek számított az egyház növekedése szempontjából ennek a speciális
csoportnak a Krisztus-testbe való befogadása.

MEGSZÜLETIK A GYÜLEKEZET

Efezus nemcsak az Ázsia nevű római
provinciának, hanem az egész ókori
világnak is egyik legtekintélyesebb városa volt. Hírnevéhez nagyban hozzájárult a Diána, vagy más néven Artemisz
istennő tiszteletére emelt hatalmas templom, amit az ókor hét csodája között tartottak számon. A keresztyénség megjelenéséig virágzó Diána-kultusz évről
évre zarándokok tömegeit vonzotta a világ számos pontjáról. A városban megalakult keresztyén gyülekezet azonban
nyilvánvalóvá tette, hogy Isten dicsőségesebb szerepet szánt ennek a városnak, mint, hogy a pogányság fellegvára
legyen. Isten szándéka az volt, hogy a
benne megalakult gyülekezetnek köszönhetően az evangélium világossága
áradjon ki belőle.
A gyülekezet létrejöttének jelentőségét
már az is sejtetni engedi, hogy Lukács az
Apostolok cselekedeteiről szóló könyvben bő másfél fejezetet szentel az Efezusban történt események ismertetésének.
Csak tovább növeli jelentőségét annak
meggondolása, hogy több újszövetségi
könyv megszületése is kapcsolható a

A KEZDETEK
Noha magával a gyülekezettel kapcsolatban viszonylag sok információ áll rendelkezésünkre a Szentírásban, azt nem
tudjuk, hogy ki vagy kik alapították. Akár
azok a pünkösd után Jeruzsálemből
hazatérő zsidó zarándokok is lehettek,
akiket Lukács az ApCsel 2-ben az ünnepen jelenlévők között, mint Ázsiában
lakókat nevez meg. Nehéz elképzelni,
hogy éppen a tartomány legnagyobb
városából ne érkeztek volna zarándokok
pünkösd ünnepére. Az azonban ennél bizonyosabbra vehető, hogy amikor Pál
apostol második missziói útja során átutazik Efezuson, ott már élnek Krisztuskövető emberek. A zsinagógában végzett
rövid szolgálatát követően valószínűleg
ők próbálják marasztalni az apostolt.
Mivel Pálnak ekkor Jeruzsálemben van
tennivalója, tovább utazik ugyan, de szavait olvasva úgy tűnik, hogy a viszontlátás
reményében vett búcsút az ott élő testvérektől. „Ha Isten úgy akarja, ismét visszajövök hozzátok” – mondja az őt marasztalóknak, mielőtt elhajózik Efezusból
(ApCsel 18,21). Isten azonban az apostol
visszatértéig is gondoskodott arról, hogy
az ott élők hallhassák az evangéliumot.
Miközben Pál apostol elhagyta a várost, a
vele együtt Korinthusból odaérkezett há-
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A KIBONTAKOZÁS
Ha Pál apostolnak a gyülekezet alapításában nem volt is része, annál többet tett
annak továbbépítéséért. Odaérkezése után
hamarosan elkezdte rendszeres igehirdetői munkáját. Szolgálatának első három
hónapjában itt is a zsidók között hirdette
az igét. Mivel azonban ők egyre élesebben
utasították el az evangéliumot, elhagyta a
zsinagógát, és szolgálatának helyszínéül
egy bérelt helyet választott. Egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított napi
rendszerességgel mintegy két évig. Ez
a következetes és rendszeres tanítói szolgálat nem csak a város lakosaira volt
hatással, hanem annak tágabb környezetére, az Ázsiában lakó pogányokra és
zsidókra egyaránt (ApCsel 19,10).

GYőZELMES ELőRETöRÉS
Egy olyan városban, amelyik vallási
szempontból annyira tarka képet mutatott, mint Efezus, az evangélium előretörése nem történhetett ellenállás és harcok nélkül.
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Az apostol itteni küzdelmeire számos
elejtett mondat utal az innen írt leveleiben is (1Kor 15,32. 16,9; 2Kor 1,8).
Krisztus evangéliumának terjedését
azonban nem tudta feltartóztatni semmi.
Az evangélium győzelmes előretörésében kétségtelenül nagy jelentősége volt
annak az ApCsel 19,13-20-ban leírt eseménynek is, ami egy vándorló zsidó
ördögűző csoporttal történt szégyenletes
eseményről szól. Miközben az apostol
szolgálatát itt is látványos csodákkal és
jelekkel pecsételte meg Isten, addig az őt
utánozni akaró zsidó ördögűzők látványosan megszégyenültek, amikor annak a Jézusnak a nevében próbáltak
maguk is ördögöket kiűzni, akit Pál hirdetett. Lukács beszámolójából kitűnik,
hogy Efezusban sokan megértették a
történtek üzenetét. Nagy hatással volt
a keresztyén gyülekezet tagjaira is.
A Jézus nevére hivatkozó, de benne nem
hívő ördögűzők kudarca tanulságos lecke
lehetett mindenki számára, aki fél szívvel
követte Krisztust. Fény derült a keresz-

tyén hit és a pogány vallás közötti áthidalhatatlan különbségre is, és sokan
megértették, hogy nem lehet két úrnak
szolgálni. Az esemény jó alkalmat szolgáltatott a pogány varázslási praktikák
veszélyének felismerésére, és sok embert
indított arra, hogy radikálisan leszámoljanak életükben a pogányság maradványaival. „És sokan a hívők közül eljöttek, megvallották és elmondták tetteiket”
(ApCsel 19,18). Lukács itt sem mulasztja
el megjegyezni, hogy milyen áldott kihatása volt a továbbiakra nézve mindennek: „Így az Úr ereje által az ige
hatalmasan terjedt és erősödött” (ApCsel 19,20).
Hogy a lelki harc nem fejeződött be
ezzel, azt jól bizonyítja a történet folytatása éppúgy, mint az apostolnak később,
az efezusi gyülekezethez írt levele is.
Mindazáltal, Isten kegyelméből, két és
fél évi szolgálat után a városból tovább
utazó apostol egy virágzó gyülekezet
hagyhatott maga mögött Efezusban.
Molnár Sándor / Biatorbágy

majd: „Áldott az Isten!” (1,3). Az apostol sorai, Isten írott Igéje – a harmadik
verstől egyetlen hatalmas mondat – ma
is oly erővel és olyan mély szeretettel
formálják át szívedet, hogy egyetlen vágyad marad: Isten kegyelme dicsőségének magasztalása!
Isten dicsősége nagy szimfóniájának
fő témája: „Áldott az Isten, a mi Urunk,
Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben,
a Krisztusban” (1,3). A negyedik verstől
azután Isten Szentlelke három tételben
mutatja be a lelki-mennyei áldásokat, az
áldások teljességét, „minden lelki áldás”-t. A lelki áldások, a hívők üdvössége, a teljes Szentháromság műve és
ajándéka: az Atya általi kiválasztás (1,46), a Fiú áldozata (1,7-12) és a Szentlélek
pecsétje (1,13-14). A mennyei Atya eltervezte és eldöntötte, a szeretett Fiú
megvalósította, a Szentlélek Isten pedig
örökségként biztosítja a hívők számára
a teljes, végleges, boldog üdvösséget.
A hívők üdvössége a Szentháromság
Isten műve, ezért őt illeti az efezusi egyház minden hódolata, szívük minden

hálája, életük minden törekvése és a
szolgálat, hogy az egyház legyen Isten
kegyelme dicsőségének magasztalására
(1,6;12;14).

ISTEN DIcSőSÉGE A GYÜLEKEZETBEN
„Kiválasztás,
elhatározás,
akarat, eleve
elrendelés –
mind az Atya
dicsőségét hirdetik. Ő az üdvösség tervezője, ő az egyház mérnöke,
ő az üdvösség, a megváltás,
a bűnbocsánat, a hit, a remény,
a szeretet kigondolója.”

Ha az efezusi levél egy bámulatos
palota, akkor az első fejezet első tizennégy verse e palota legpompásabb, legragyogóbb terme, ahol a Szentháromság
örök Isten dicsőségének hatalmas, háromtételes zeneműve hangzik fel. Az
efezusi, és minden más helyi egyházban
fel kellett, és ma is fel kell csendüljön
Isten dicsőségének három tételes oratóriuma. Lépj hát be, kedves olvasó, e
lenyűgöző terembe, hadd töltse meg
szívedet Isten dicsőségének mennyei
dallama! Olvasd fel hangosan, akár többször is az első 14 verset, és a te szívedből
is tovább árad, ajkaidról felhangzik

AZ ATYA DIcSőSÉGE
A hívők üdvössége Jézus Krisztus
Atyjának dicsőségét hirdeti, aki „kiválasztott minket őbenne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek
legyünk őelőtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket
Jézus Krisztus által, akaratának tetszése
szerint…” (1,4-5).
Az üdvösség, az örök élet az Atya elhatározásából fakad. Az egykori efezusi
és a mai keresztyéneknek is meg kell hallaniuk, hogy az áldások, az örök élet, az
üdvösség forrása, eredete és alapja nem
a hívő emberben, hanem a mennyei Atya
elhatározásában, döntésében, akaratában
és választásában található. Az üdvösségért áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus
Krisztusnak Atyja! Áldott az Atya! Dicsőség az Atyának! Tisztelet a mennyei
Atyának! Hódolj az Atya előtt, mert tőle
ered minden lelki áldás, az örök életed,
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üdvösséged! Az Atya döntése, hogy elküldte az ő szeretett Fiát a keresztre.
Jézus Krisztus nem az Atya akaratától
függetlenül jött el e világba, nem az Atya
akaratától függetlenül halt meg a bűneinkért, hanem az Atya döntése alapján, az
Atya akarata szerint.
A mennyei Atya az, aki magának kiválasztott, aki eleve elrendelt, mégpedig
„akaratának jó kedve szerint”. Az Atya
akaratának tanácsából kaptuk meg a
mennyei örökséget, az Atya eleve elrendelése alapján (1,11). Kiválasztás, elhatározás, akarat, eleve elrendelés – mind az
Atya dicsőségét hirdetik. Ő az üdvösség
tervezője, ő az egyház mérnöke, ő az üdvösség, a megváltás, a bűnbocsánat, a hit,
a remény, a szeretet kigondolója.
Az Atya elhatározásának és aktív üdvözítő munkájának alapja az ő szeretete
(1,4), az ő jó kedve (1,5). Az Atya döntésének ideje a „világ teremtetése előtt”
(1,4), azaz az örökkévalóságban. Az üdvösségünk, a bűnbocsánat, Krisztus váltságművének terve, gondolata, döntése
megelőzi a teremtést. Isten nem azért
döntött az egyház üdvözítése, a hívők
megmentése mellett, mert az egyház és
a hívők szentek és feddhetetlenek lettek
volna, vagy szerették volna Istent, hittek
volna Krisztusban, hiszen a hívők még
nem éltek, még semmilyenek sem voltak,
és senkit sem szerettek. Isten üdvösséges
döntése örökkévaló, mennyei döntés és
áldás, amikor minden emberre igaz volt:
„Nem éltem még e föld színén…” (Ref.
Énekeskönyv 329. ének), hiszen sem én,
sem a föld színe nem létezett!
A kegyelmi kiválasztás, az eleve elrendelés, a predestináció tagadása a Szentírás evangéliumának elvetését és Isten
dicsőségének megrablását, az Atya szeretetteljes akaratának és döntésének semmibe vételét, végső soron az Atya megalázását jelenti. Az Atya kegyelme
dicsőségének tagadásával a hívő lesz
szegényebb, mert az ördög ösztönzésére
elveti magától a mennyei áldásokat, az
Atya örök szeretetét, bölcsességét, akaratát, és elveszti önnön üdvösségének
rendíthetetlen és örök alapját. Marad egy
ingatag, érzelmektől sodort hívő élet, a
szelekben ide s tova hányódó hajó, homokra épített ház.
Hadd nyerjen az élet erős, örök alapot!
Hadd tudják meg az efezusi keresztyének, hogy örök életük, üdvösségük alapja
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a mennyei Atya örök döntése, terve és
akarata! Hadd bátorodjon a hívő ember
szíve Isten örök szeretetében!

A FIú DIcSőSÉGE
Amikor az Atya örök kiválasztásának
hatalmas dallamíveit új tétel, új gondolat
váltja fel, Jézus Krisztus tűnik elénk.
A Fiú dicsőségét hirdeti megnevezése:
„a Szeretettben” (1,6). Ő a szeretett Fiú,
ő az egyszülött, Isten öröktől való természet szerinti Fia, aki maga is tökéletes
Isten.

Túrmezei Erzsébet
Amerre most jár

Annyi szívben felébred valami
hívogató vágy: útrakelni egyszer.
Járni, amerre Jézus lába járt.
Látni a Golgotát látó szemekkel.
Hallgatni az olajfák suttogó
beszédét… azt a titkos, bús beszédet.
A szent helyen, hol imádkozva vérzett,
belenézni a holdas éjszakába.
Ellátogatni Kis Betániába,
mindenüvé, amerre elhaladt.
És lélekben királlyá gazdagodni
a szent, ezeremlékű út alatt.

Nekem ez a vágy idegen maradt.
Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett…
lett belőle sóvárgás, akarat,
követelés: egyedül arra menni,
amerre Jézus lába most halad.

Nem von a régi csodák földje.
Új csodák életföldje vár.
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet
a százvirágba zsendülő határ.
S az élő Krisztus feltámadva jár.
Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem
vak szemét nyitja színre, fényre meg.
S bár útait szememmel el nem érem,
a lelkemen sejtésük átremeg.
Mért mennék messze, idegen vidékre
keresni, földi útja merre vitt?
Most akarom a lépteit követni:
az élő Krisztus élő lépteit.

Figyeld meg, kedves olvasó, ahogyan
Isten mindent Jézus Krisztusban végez el
és valósít meg. A lelki áldások teljességét
az Atya Jézus Krisztusban adta oda.
Soha, senki nem részesülhet Istennek
semmilyen lelki-mennyei áldásában Jé-
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zus Krisztus nélkül. Csak úgy hemzsegnek a Jézus Krisztusra utaló kifejezések:
őbenne (1,4), Jézus Krisztus által (1,5), a
Szeretettben (1,6), akiben, az ő vére által
(1,7), Krisztusban (1,10), őbenne (1,11),
a Krisztusban (1,12), őbenne (1,13).
A fiú dicsőségét hirdeti az, ahogyan
ő az Atya örök, mennyei mestertervét, az
üdvösséget megvalósította: 1. a váltságmű és 2. a kijelentés!
1. Őbenne van a váltságunk és bűneink
bocsánata. A váltság megszabadulás
a bűn-rabszolgaságból. E váltságnak és
a bűneink bocsánatának ára Jézus Krisztus vére (1,7), azaz helyettes áldozati
halála. A Fiú Isten dicsősége a választottak megváltása, a kereszthalál. Jézus halála nem gyalázatos vereség, hanem
győzelem és megmentés.
Kedves Olvasó! Te is úgy kapsz üdvösséget és bűnbocsánatot Istentől, hogy azt
Jézus Krisztus áldozati halálában fogod
felfedezni. Az Atya Jézus haláláért bocsátja meg bűneinket, nyilvánít igaznak,
szentel meg és üdvözít minket. Az üdvösség és örök élet mindent eldöntő eseménye lett Jézus Krisztus váltsághalála.
Akik csak a mennyei trónus előtt megállhatnak, az üdvösség örök ünnepének
részesei lehetnek, mind megmosták és
megfehérítették ruháikat a bárány vérében, Jézus Krisztus áldozatában.
2. Ugyanakkor Isten Fiának műve a kijelentés is. Isten Jézus Krisztusban, mint
tanítómesterünkben adott minden, azaz
teljes bölcsességet és értelmet (1,8) és
megismerést (1,9). Akit Krisztus megváltott, az Krisztus tanítványa is: Krisztus
beszédei laknak benne gazdagon, Krisztus értelme, gondolkodásmódja, indulata
jellemzi életét. Az efezusiak nem látták
Jézus Krisztust testben, nem járták vele
Júdea útjait, nem álltak ott a kereszt alatt.
Krisztus dicsősége mégis megjelent Efezusban, amikor felhangzott Krisztus tanítása, és sokan hittek benne, mert hallgattak a hirdetett szóra. Hallgattak rá, mert
Isten ellenállhatatlanul munkálkodott
a szívekben, áthatotta a lelkeket, és fogékonnyá tette az evangélium hallgatóit. Ők
pedig felhagytak a pogány világ elemi
tanításaival, elfordultak a görög filozófusok spekulációitól, és Krisztus beszédére,
Isten beszédére, az igazság beszédére, az
élet beszédére, az üdvösség evangéliumára hallgattak, és abban hittek. Isten
beszéde felhangzott, és Isten örök elha-
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tározása, eleve elrendelése működésbe
lépett: a bűnösök hinni kezdtek Krisztusban, és hit által örök életet, üdvösséget
nyertek, Isten gyermekeivé lettek. „Őbenne titeket is – miután hallottátok az
igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is…” (1,13).

A SZENTLÉLEK DIcSőSÉGE
A Szentlélek dicsősége Jézus Krisztus
evangéliumának megpecsételése a hívő
szívében. A pecsét (1,13), a zálog és
örökség (1,14) a hívők biztonságát, bizonyosságát hangsúlyozzák. A pecsét
érvényessé, hatályossá teszi az okiratot.
A zálog előleg, biztosíték, amit a jövőben
még nagyobb kincs és érték követ. Az
örökség olyan vagyon, amiért nem mi,
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hanem valaki más küzdött és fáradozott,
de halála után mienk lesz. A pecsét biztosít, a zálog biztosít, az örökség biztos.
Isten Szentlelke biztosít, bizonyossá tesz!
Amikor az efezusi hívők, vagy akár te
is, kedves olvasó, hiszel Jézus Krisztusban,
és várod, reméled Isten ígéreteinek, teljes
megváltásunknak, mennyei, örök életünknek kiteljesedését, tudd, hogy a Szentlélek
Isten, a hitnek lelke munkál benned szakadatlanul. Mi, emberek, önmagunkból kiindulva nem tudunk üdvösségesen hinni.
A Szentlélek állandó szívbeli munkája
nélkül egy pillanat alatt elszállna az örök
élet reménysége, elpárologna a bűnbocsánat bizonyossága, elillanna Isten szeretetének és kegyelmének erős meggyőződése.
A Szentlélek dicsősége az, hogy a hívők

mind az ókori Efezusban, mind a 21. században biztosak lehetnek üdvösségük
felől, és már földi életükben teljes üdvbizonyosságban, hitben, szeretetben és reménységben élhetnek.
A mennyei zenemű nagy íve az Atya
üdvözítő örök akaratából indul, a Fiú
történelmi megváltó művében megvalósul, és a Szentlélek Isten szívünkben végzett művében az örökkévalóságig vezet.
A Szentháromság Isten az örökkévalóságtól az örökkévalóságig üdvözíti a bűnöst! Az üdvösség teljesen és kizárólag
az örökkévaló Isten műve, aki megáldott
minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Élj hát kegyelme dicsőségének magasztalására!
Dr. Cs. Nagy János / Pécel

hogy ezzel emlékeztessenek mindenkit
az ő állandó jelenlétére. Bár Isten az
Igében nem parancsolja meg az ilyen tárgyak használatát, sem Szentlelkének emlékeztető munkáját nem ígéri ezekhez
kapcsolódóan, mégis ez a szokás figyelmeztethet minket arra, hogy gyakran
megfeledkezünk Krisztus személyes jelenlétéről gyülekezeteinkben. Hogyan
van jelen Krisztus egy gyülekezetben?
Miközben Pál apostol Megváltó Urunkat
magasztalja az Efezusi levél 1. fejezetének végén, többek között erre a kérdésre
is választ ad, amikor azt mondja, hogy ő
lett az anyaszentegyház, így az efezusi és
minden élő gyülekezet feje. Krisztus
tehát úgy van jelen a gyülekezetben,
mint a fej a testen. Mit üzen nekünk
ezzel a kijelentéssel Isten?
(1) Először is azt, hogy Jézus Krisztus
állandó, személyes kapcsolatban van
gyülekezeteivel, mert „a fej össze van
nőve a testtel”. Nem fizikailag, hiszen
testileg ő a mennyben van, hanem titokzatos lelki módon, mégpedig Szentlelke
és Igéje által (Jn 15,5; Ef 4,15-16). Ez a
lelki élet, az Isten Igéjével való foglalkozás a jele annak, hogy Krisztus ott van
a gyülekezetben. Amikor a Biblia igéit
halljuk, ő szól hozzánk.
(2) Ez a lelki kapcsolat a fejjel, Jézus
Krisztussal, szükséges ahhoz, hogy egy
gyülekezet élő lehessen. Vannak gyülekezetek, ahol nagyon aktívak a tagok,

sok mindenben szorgoskodnak, látszólag
pezseg bennük az élet, Jézus Krisztus
mégis azt mondja róluk, hogy halottak
(Jel 3,1). Miért? Mert nem hisznek Jézus
Krisztusban, az ő váltságművében, Igéjében, hit nélkül pedig nincs kapcsolatuk
a fejjel. Ha Jézus Krisztus kikerül a gyülekezet gondolkodásának, életének, hitének, szolgálatainak középpontjából, akkor a test elszakad a fejtől. Ez pedig
halált jelent a gyülekezetre nézve, hiszen
a fejtől külön, önállóan működik. Jézus
Krisztus jelenlétének abban is meg kellene mutatkoznia, hogy körülötte forog
a gyülekezet élete.
(3) A szóban forgó képpel azt is hangsúlyozza az Ige, hogy csak egy feje lehet
a testnek. És az nem valamilyen ideológia, szociális szolgálat, vagy a lelkigondozás, sem pedig a hittanoktatás, hanem
csakis Jézus Krisztus. Sem lelkész, sem
presbiter, sem püspök, sem pápa, sem
bárki más nem hívhatja és tarthatja
magát az egyház fejének, mert Isten ezzel a tisztséggel és címmel egyedül
Megváltó Urunkat ajándékozta meg (Ef
1,22). Egy testben sem a láb, sem a kéz
nem mondhatja, hogy én el tudom látni
a fej feladatait, szerepét, így társa vagy
helyettese lehetek a fejnek. Ahogyan
tehát egy testben nem lehet a fejet egy
taggal helyettesíteni, úgy nem lehet a
gyülekezet fejét egy taggal, vagy céllal
pótolni. Mert azzal, hogy Isten egyedül

JÉZUS KRISZTUS A GYÜLEKEZETBEN

„Azzal, hogy
Isten Krisztust
tette az egyház
fejévé, együttjárt
az is, hogy neki
adott minden
hatalmat, erőt,
bölcsességet mennyen és földön, hogy
ezt a tisztséget be tudja tölteni, és
akarata szerint tudjon cselekedni.”

„és őt rendelte mindenek fölött való
fővé az egyházban, amely az ő teste és
teljessége annak, aki mindent mindennel
betölt.” (Ef 1,22b-23)
Jézus Krisztus ezt ígérte nekünk:
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). A Jelenések könyve
elején pedig afelől biztosít minket, hogy
ő valóban jelen is van gyülekezeteinkben
(Jel 1,13.20). Ezt igazolják a levelek is,
amik tartalma újra és újra emlékeztet
minket erre: „Tudom a te dolgaidat…”
(Jel 2,2). A hívők gyülekezete tehát az az
Isten által létrehozott emberi közösség,
amit Jézus Krisztus jelenléte tesz különlegessé, ez különbözteti meg minden
más emberi csoportosulástól, klubtól.
Olvastam egyszer, hogy vannak külföldön olyan templomok és keresztyén
otthonok, ahol a templom közepén, vagy
az otthoni étkezőasztalnál hagynak egy
üres széket, és azt Jézus székének hívják,
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és kizárólagosan Jézus Krisztust tette az
egyház fejévé, mindenki mást az ő tagja
lett, akármilyen tisztséget is viseljen az
egyházban, vagy a gyülekezetben. Azzal
tehát, hogy Megváltó Urunk az egyház
feje lett, Isten őt a mi Királyunkká tette,
mindenki mást pedig az ő szolgájává
a gyülekezetben. Azaz bárkit is hívjunk
a gyülekezetbe, azt ne a szolgálatok, ne
a jó közösség, ne az éneklés vagy más
egyéb tevékenység miatt tegyük, hanem
azért, hogy Jézus Krisztust személyes
Megváltójának ismerje meg, és higgyen
őbenne, azaz hogy a fejhez csatlakozhasson.
(4) Isten a fej képével a Krisztusnak
való alávetettségünket is hangsúlyozni
akarja. Az ő jelenléte a hívők között az
alázatban is meg kell, hogy mutatkozzon.
Mert a fej irányítja a tagokat, és minden
alá van neki vetve. Ezt Pál apostol is
hangsúlyozza, amikor azt írja, hogy Isten
Jézus Krisztust mindenek fölé tette, mindenki mást pedig az ő lábai alá vetett (Ef
1,22). Amennyiben elismerjük Krisztusnak ezt a helyzetét, hatalmát és méltóságát, annak úgy kell meghatároznia vele
való kapcsolatunkat, hogy mindig alázatosak legyünk vele szemben (Zsolt
138,6; Mt 18,4; Jak 4,10), és meg kell
tanulnunk mindenben őneki engedni.
Gyülekezeti közösségként is alázatosnak
kell lennünk, azaz törekednünk kell Isten
Igéjének útmutatása szerint élni, ügyeinket és szolgálatunkat aszerint végezni.
Nem az emberi igények kielégítésének,
nem a korszellem elvárásainak, nem az
anyagi szükségleteknek kell alávetnünk

magunkat, hanem Jézus Krisztus akaratának. Ha valaki gyülekezetünkbe érkezik, ezt az alázatot, Krisztusra figyelést kell megtapasztalnia.
(5) A Krisztus előtti alázatunknak engedelmességünkben kell megmutatkoznia, hiszen a fej ebben az igeszakaszban
a legnagyobb hatalmat is jelképezi, azt,
hogy ő az egyház vezetője, Isten országának királya, irányítója. Ez pedig nem
egy tartalom és hatalom nélküli üres cím.
Azzal, hogy Isten Krisztust tette az egyház fejévé, együttjárt az is, hogy neki
adott minden hatalmat, erőt, bölcsességet
mennyen és földön, hogy ezt a tisztséget
be tudja tölteni és akarata szerint tudjon
cselekedni. Ez a hatalom és uralom feljogosítja őt arra, hogy parancsoljon az egyházban és igazgassa annak mindennapi
életét Szentlelkével és Igéjével. Jézus
Krisztus a gyülekezet vezetőjeként parancsolhatja meg nekünk, hogy növekedjünk az ő ismeretében a Biblia tanulmányozásával (2Pt 3,18; Fil 3,8), keressük
a kibékülést egymással (Kol 3,13), a
gyülekezetben legyenek tisztségviselők
(Ef 4,11-12), engedelmeskedjünk egymásnak Isten félelmében (Ef 5,21), és
mind gyülekezeti, mind családi életünket
őhozzá igazítsuk (lásd Ef 4. és 5.).
De ez az alávetettség nem jelenti azt,
hogy csak a test szolgál a fejnek, hanem
hogy a fej is a testnek (lásd Ef 1,23b).
Azaz nem csak a hívők szolgálnak Krisztusnak, hanem Krisztus is szolgálja a
gyülekezeteket, mégpedig úgy, hogy királyként kiszabadítja a bűn fogságából az
övéit (Ef 2.), a gyülekezetet eggyé teszi,

hogy a hívők egymásnak szolgáljanak,
növekedést ad a testnek (Ef 4.), védelmezi őket (Ef 6,11-13), és mindenekelőtt őbenne, őáltala és őreá nézve kapnak üdvösséget (Ef 1.). Krisztus munkáit
az efezusi gyülekezet tagjai mindennap
tapasztalták és látták. Tehát Krisztus
jelenléte számukra nem csak kötelezettségeket, hanem számos áldást is
jelentett.
(6) Ebből pedig az következik, hogy
ha valaki megtapasztalja, milyen az ő
uralma alatt élni, az hálaadással, tisztelettel és neve imádásával akar válaszolni neki. A gyülekezet ugyanis nem
csak Krisztus uralmának színhelye,
hanem dicsőségéé is, még ha az nem is
jelenik meg oly tökéletes módon, mint
ami őhozzá méltó. Krisztus, mivel mindenek fölé helyezte őt az Atya, méltó
lett arra, hogy imádjuk őt, hatalmát
elismerjük. Krisztus jelenléte tehát a
gyülekezetben ezzel az imádattal is
megjelenik. Ugyanis azért tartunk istentiszteleteket, hogy azokon hitből, Isten
iránti hálával őt tiszteljük, imádjuk
énekeinkkel, hálát adjunk számtalan
jótéteményéért, hozzá forduljunk segítségért imádságainkban, az ő Igéje hirdetésével, fogadásával megalázzuk
szíveinket őelőtte, ajkainkkal és adományainkkal áldozzunk.
Krisztus közöttünk van, és ennek
számtalan módon jelét adja. A Szentlélek
indítson minket alázatra, engedelmességre, bizalomra, hálaadásra és az ő dicsőítésére!
Szepesy László / Budapest

„… a megosztó
jellegű törvényeket eltörölve,
lehetővé vált
egy új, egységes
emberiség megalkotása.
Ugyanakkor, a bevezetésben említett
egységtörekvéssel szemben nincs szó
arról, hogy egy totális és egyetemes
megbékélés ment végbe, és az egész
emberiség egyesült és megbékélt volna.
De létrejött egy olyan közösség, ami
folyamatosan növekszik…”

Keresztyén életem kezdetén, még bőven „zöldfülű” hívőként került kezembe
egy színes folyóirat. A címoldalon, mintegy mottóként, az Úr Jézus főpapi imájának egy mondattöredékét olvastam:
„…hogy egyek legyenek, mint mi!”
A folyóiratban a Fokolare nevű római
katolikus megújulási-lelkiségi mozgalom
vezetője, Chiara Lubich fejtette ki a
nagyjából mindent mindennel egyesítő
vízióját. Ő és hívei a különböző katolikus
lelkiségi mozgalmak közti párbeszéd
mellett a többi keresztény/keresztyén
felekezettel folytatott dialóguson át más

vallások híveivel és a vallásos meggyőződés nélküliekkel összefogva ápolják az
„egyesült világ” gondolatát, így szeretnének hozzájárulni annak megvalósításához. Az egység ilyen kiterjesztett
eszménye és az érte végzett fáradozás
nagy nyomatékkal hat a világban, ez
pedig bennünket, Jézus Krisztus véren
megváltott gyermekeit a kérdés bibliai
alapon történő megvizsgálására, és az
arra támaszkodó tisztázásra, állásfoglalásra, hitvallásra indít.
Az Efezusban létrejött gyülekezet
életéből, és a nekik címzett levél soraiból
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néhány fontos tanulságot szűrjünk le az
egységgel kapcsolatban! Pál apostol egy
képet vázol fel arról a megosztottságról,
ami a bűn miatt egyetemlegesen ítélet
alatt álló emberiségen belül fennáll. Az
egymást lekicsinylően emlegető pogányok és zsidók közül előbbiek helyzete
annyiban számított hátrányosabbnak,
hogy a Krisztus előtti időszakban nemhogy nem ismerték a Krisztussal való
közösséget, de a Messiás eljövetelében
sem reménykedhettek. Kívül rekedtek
azon a nemzeti közösségen és szövetségen, ami különleges módon rendelte a
világot teremtő Isten uralma alá Izraelt.
Ebből eredt az a fogyatékosságuk, hogy
reménység nélkül és Isten nélkül éltek.
Ezen az sem változtatott, hogy létezett
Istennek az az elhatározása, hogy egy
napon a pogányokat is befogadja, mivel
ők maguk erről nem tudtak. Minden tekintetben távol voltak Istentől, és elkülönítve a kiválasztott népétől.
Az efezusi levélben Pál apostol leírja,
hogy Krisztusban, Krisztus vére által egy
olyan megbékélés történt, ami a bűn miatti, az Isten és ember közötti válaszfalat
– és a horizontális viszonyrendszerben
a zsidók és pogányok közti elválasztó
határt is – átütötte. A 15. vers szerint
a parancsolatokból álló törvény érvénytelenítése megtörtént. A zavarba ejtő állítás nyilván nem a Törvény, a Tízparancsolat, az erkölcsi alkotmány eltörlését
jelenti, hiszen az Jézus szavainak mondana ellent (vö. Mt 5,17), inkább a körülmetélésre, étkezési törvényekre, ünnep,
újhold, szombatnap kérdésére vonatkozhat. Ezeket a megosztó jellegű törvényeket eltörölve, lehetővé vált egy új,
egységes emberiség megalkotása. Ugyanakkor, a bevezetésben említett egységtörekvéssel szemben nincs szó arról,
hogy egy totális és egyetemes megbékélés ment végbe, és az egész emberiség egyesült és megbékélt volna. De
létrejött egy olyan közösség, ami folyamatosan növekszik, és amint a Heidelbergi Káténk szerint valljuk: „az Isten
Fia a világ kezdetétől, annak végéig az
egész emberi nemzetségből Szentlelke és
igéje által, az igaz hit egységében, magának egy kiválasztott gyülekezete gyűjt
egybe, azt oltalmazza és megőrzi.” (Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelet)
Ennek az Isten szerinti egységnek
a gyümölcse – Isten új társadalmának

Biblia és Gyülekezet

leírása nyomán – három hasonlattal ragadható meg.
1. Pál apostol Isten királyságáról ír,
amihez zsidók és pogányok egyenlő
mértékben tartoznak. Az Ótestamentum
nemzeti teokráciája (teokrácia: államforma, ahol a legfőbb uralkodó a nemzet
kultúrája szerinti isteni lény – a szerk.)

Pecznyík Pál
Igazi Karácsony!

Harsog a rock-zene,
csillognak a fények,
városok utcáin
nyüzsögnek a népek.
Karácsony közeleg,
szeretet ünnepe,
ajándékozással
van most a szív tele.
Ajándék gyermeknek,
ajándék szülőknek,
karácsony ünnepén
így tartják illőnek.
Otthonok dísze most
fényes karácsonyfa,
így készül a család
minden karácsonyra.
Ily módon ünnepel
karácsonyt a világ,
két napig tart, s aztán
elhervad, mint virág.
Igazi karácsony
– nem a fény, csillogás! –
ott van, hol a szívben
élhet a Messiás!
Ott nem két napig van
szeretet és béke,
munkásnapokon is
az a szívek éke.
Igazi szeretet
mennyből jön, s végtelen,
boldog, ki várja azt,
megkapja égben, fenn.

helyett, a fénykorát élő Római Birodalom polgáraként, minden földi birodalomnál dicsőségesebbnek és tartósabbnak – mert örökkévalónak – ítéli.
2. Azután Isten családjáról szól, ami
nem csupán Isten uralma alattiságot jelent, hanem Isten gyermekeinek közösségét az Atyával és egymással – Krisztusban. Itt a kulturális, nyelvi korlátok
átlépésével a szereteten, törődésen és
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segítségen alapuló közeli kapcsolat, a filadelfia ragyog fel Isten új társadalmának
ismertetőjegyeként.
3. Harmadszor pedig ez az új egység
egy templomnak felel meg. Az apostolok
és próféták alapkövén épülő, a legfőbb
sarokkőként Krisztus Jézussal, egy szépen egybeilleszkedő és növekvő épületet
jelent ez az egység. Szent templommá
növekedik az Úrban.
Bűnbánattal és szomorúan említhetjük, hogy a Krisztusban leomlott régi
falak helyett a következő nemzedékek
között újabb falak emeltettek, pl. a féltékenység, az irigység fala, a büszkeség és
az előítélet fala, netán a bőrszínen, származáson alapuló ellentétekből nőnek ki
újabb válaszfalak.
Ugyanakkor létezik az egységnek egy
olyan vonása, amit a sokféleségben
szemlélhetünk, erről tanít az apostol
bővebben a levél 4. részében. Felsorol
néhány olyan tulajdonságot, amik az
egység fenntartásához elengedhetetlenül
szükségesek.
Ezek közül az elsőt, az alázatosságot,
az antik világban nem sokra becsülték.
Az alázatosság a széthúzást munkáló
büszkeség ellentétpárja. Egészséges keresztyén lelkülethez az illik, ha nem mások elismerését törekszünk megszerezni
(akár a személyes hiúságtól hajtva), hanem előbb magunk vagyunk készek
mások Istentől kapott ajándékait, erényeit elismerni.
A szelídség viszont már sokkal inkább
méltatott tulajdonság volt az antik kultúrában is. Az erejükön uralkodni tudó
erősek finom viselkedésének tartották.
Olyan természetről ír Pál, ami Jézus
Krisztusban az alázatossággal együtt
öltött testet (Mt 11,29).
Az egységet megtartó életmegnyilvánulások sorában soron következik
a türelem/hosszútűrés (makrothümia).
A kellemetlen emberekkel szemben van
rá nagy szükség, és maga Isten mutatott
erre példát azzal, hogy Krisztusban ő is
türelmes volt velünk szemben (1Tim
1,16).
Az egymás elviselése, a kölcsönös
tolerancia a negyedik, aminek hiányában
a közösség napjai meg vannak számlálva.
Mindezeket pedig mintegy abroncsként tartja össze a szeretet, a fenti erényeknek a koronája.

XXXI. évf. 4. szám

Biblia és Gyülekezet

11

A fentiek forrásaként magának, Istennek az egységét kell felismernünk. Pál
apostol hét ízben is használja az egység
hangsúlyozásaként az „egy” szót, és nem
meglepő módon ebből három alkalommal az Atya, Fiú, Szentlélek, a Szentháromság személyei kapcsán teszi ezt
(4,4-6). A valódi keresztyén egység emiatt csakis akkor alakulhat ki, ha egy
Atyánk, egy Megváltónk van, és egy
Lélek lakozik bennünk. Az ebből következő egység az igazságban, életben és
szeretetben feltétlenül elsőbbséget élvez
azokkal a szervezeti egységesítő szándékokkal szemben, amik a látható egység mindenek feletti voltát hirdetik.
Utóbbit olyan áron kívánják megvalósítani, hogy közben megalkuvó módon
bibliai igazságokat áldoznak fel a cél
érdekében – ez nem lehet a keresztyénség útja! Talán erre figyelmeztetve fogalmaz így Pál apostol, aki az „egy az Úr,
egy a hit, egy a keresztség” kijelentést
tette, hogy „megmeneküljünk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem
mindenkié a hit!” (2Thessz 3,2).
Az egységet éppen nem szétfeszíti,
hanem erősíti az a sokszínűség, amit
Isten kegyelmi ajándékaiban láthatunk.
Ezek görög szava alapján a teljes egyházat jó értelemben vett karizmatikus
közösségnek tarthatjuk, nem odaadva
a (téves) névhasználat jogát az ún. karizmatikus felekezeteknek. Valamennyi hívő ember, a Krisztus-test minden tagja
ígéret szerint kapott valamilyen khariszmát, kegyelmi ajándékot, amit használhat a többiek javára, az egyház építésére,
a hívek tökéletesítésére.

Az ajándékok trinitárius szemlélete,
azaz a Szentháromság mindegyik személyével való összefüggése józanítóan fontos kérdés. A kegyelmi ajándékokat a
Római levél 12. részében az Atya ajándékaiként sorolja Pál apostol, a Korinthusba írt levél a Lélek ajándékait említi,
az Efezusban élt gyülekezet számára
pedig – a karizmákról szóló tanítás –
Krisztust nevezi meg az ajándékok
adományozójaként. Ennek a mértéktartó
szemléletnek híján nem nehéz elcsúszni
a hibásan „karizmatikusnak” nevezett
irányba, túlságosan is a Lélekhez kapcsolva az ajándékokat, netán a Lélek
megtapasztalásához.
Az ajándékok különbözőségének mértékével érdemes lenne részletesebben is
foglalkozni. John Stott (John R. V. Stott,
1921-2011, Chuch of England-London,
anglikán lelkipásztor – a szerk.) arra a
következtetésre jut, hogy a karizmák felsorolásában látható különbség a Római,
az 1Korinthusi és az Efezusi levélben
egy együtt sem kimerítő gyűjtemény.
Ebből az Efezusba írt levélben öt kegyelmi ajándék kiválasztása és felsorolása történt meg: apostolok, próféták,
evangélisták, pásztorok és tanítók. Mindegyik célja a szolgálat. Közvetlen cél
a szentek felkészítése a szolgálatra,
végsősoron pedig Krisztus testének építése. Utóbbit Pál hosszabban is kifejti,
ezen azt a hosszadalmas folyamatot
értve, aminek során „mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti
nagykorúságra” (4,13).

Meg kell vizsgálnunk a saját, személyes, egyéni érettségünket, mert a közösség, az egyház egészének felnőttsége
tagjainak érettségétől függ. Az ingatag
lelki élet, a tanításbeli tudatlanság, a hitismeret hiányossága a viharos tengeren
hányódó pici csónakokhoz hasonlóvá
teszi a hívő embert. Nehezen áll ellen
emberi, vagy emberfeletti eredetű csalásnak, és könnyen megtéveszthető tetszőleges teológiai leleménnyel. Feltétel
nélkül azonosul az utoljára hallott prédikációval, vagy olvasott könyvvel. Ezt az
éretlenséget kell meghaladnia mindenkinek az Ef 4,15-16. versek szerint: „… az
igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a
Krisztusban. Belőle van összerakva és
egybeszerkesztve az egész test, egymást
támogató minden ízével, és minden egyes
tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről,
hogy felépüljön szeretetben.”
Józanítsanak ki bennünket Pál apostolnak ezek a szavai, hiszen ő – a Szentlélek ihletésével – nem a szervezeti,
strukturális egységgel foglalkozik, hanem a szeretet, mint keret ölelésében az
alázatosság, szelídség, béketűrés, a gondoskodó közösség képét rajzolja meg. Az
igazsághoz szeretetben ragaszkodó igyekezetünket áldja meg az Úr az egyre
mélyülő testvériségben, az össz-gyülekezeti szolgálatban, és az érettség irányába
tartó szilárd növekedésben!
*

„Fontos
tudatosítanunk
azt is, hogy a hit
nem elméleti
dolog, nem egy
filozófiai, értelmi
cselekvés, hogy
elfogadom azt, hogy Isten létezik, mert
a hit mindig kapcsolatot, kapcsolódást
és közösséget jelent… A hívő ember
már azt akarja, amit Isten is akar.”

igéjét, hirdeti az evangéliumot, hirdeti
azt, hogy Isten úgy szerette a világot,
hogy az ő Egyszülött Fiát adta, hogy ha
valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. És ez nem marad eredmény nélkül. Sok ember szívében, akik
az igét hallják, hit támad, és így ott is
létrejön egy gyülekezet, a hívők közössége. Az emberek hitre jutása mindig
csoda, nem magától értetődő. Pál munkája, igehirdetése nyomán sem született
minden esetben hit a hallgatóiban. Gondoljunk csak az athéni fiaskóra (ApCsel
17,32-33)! Pedig Pál bevetette találé-

konyságát, elbűvölő filozófiai tudását,
hogy az athéniak is hitre juthassanak. De
alig volt néhány ember, aki Pálhoz, a hithez csatlakozott. Tudomásunk szerint
Athénban nem is alakult akkor gyülekezet, ezért az Újszövetségben nem olvassuk az Athéniekhez írott levelet, mivel
nem született hit, nem született gyülekezet és nem született levél sem. Athénban
akkor nem volt sok népe Istennek. De
volt Korinthusban, Efezusban és sok más
helyen. Ha vannak hívő emberek, ha van
gyülekezet, ezt mindig csodának kell tartanunk.

Irodalom: John Stott: Az Efezusi levél, Harmat, 1994.)

Kovács-Hajdu Albert / Budapest

IGAZ HIT A GYÜLEKEZETBEN

Pál apostol a missziói útja során megérkezik Efezusba. Ott is hirdeti Isten
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Ezért a hitre mindig rá kell csodálkoznunk. Emberi értelemmel nem tudjuk
tökéletesen megragadni. Meghaladja
értelmünket és tapasztalatunkat. A hit
nem belőlünk és nem abból a világból
való, amiben élünk. A hit egy magasabb
dimenzió. De ugyanakkor a miénk, bennünk munkálkodik, és meghatározza
egész életünket, annak minden megnyilvánulását. A hit nem e világból való és
mégis teljességgel meghatározza ezt a
világot, amit már el se lehet képzelni hit
nélkül. A hitet a Zsidókhoz írt levél
a remélt dolgok felőli bizonyosságnak és
a nem látott dolgok felőli meggyőződésnek nevezi. A hit biztos talajt jelent
a lábunk alatt, de mégsem mi ragadjuk
azt meg, hanem a hit tart kezében minket. A hitnek megvan az útja, a törvényszerűségei, de azokat mégsem lehet pontosan lemérni, meghatározni.
A hit tehát egy csodálatos dolog, aminek óriási értéke van, amit nem lehet
földi kategóriákban, aranyban vagy
ezüstben kifejezni. Azért olyan értékes,
mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Istent csak hittel lehet megragadni,
hit nélkül nem lehet vele kapcsolatba
kerülni. Isten ezért a hitet nagyra értékeli.
Istenhez nem lehet másképp eljutni,
csakis hit által.
Fontos tudatosítanunk azt is, hogy
a hit nem elméleti dolog, nem egy filozófiai, értelmi cselekvés, hogy elfogadom
azt, hogy Isten létezik, mert a hit mindig
kapcsolatot, kapcsolódást és közösséget
jelent. A hit a mi létünk lényegét, középpontját érinti. Persze a hitet nem lehet elszakítani az értelemtől, hiszen a hit biztos ismeret is, ahogy azt a Káténk
(Heidelbergi Káté 21. kérdés-felelet –
a szerk.) szépen megfogalmazza. De
a hitet nem lehet elválasztani érzelmi
életünktől sem, mivel tőlünk döntést, elhatározást és szeretetet követel. A hit az
akarattól sem választható el, hiszen
akaratunkat is teljes mértékben befolyásolja és meghatározza. A hívő ember már
azt akarja, amit Isten is akar.
De a legfontosabb az, hogy a hit a
legszorosabban kötődik életünkhöz és
életmenetünkhöz. A hívő ember életét az
Isten színe előtt és az ő tetszésére éli, és
azt akarja, hogy a hit az életének minden
területén megmutatkozzon. Nem csak
egy belső történés az, hanem egy olyan
valami, ami életünk külső megnyilvánu-
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lásait is teljességgel meghatározza. Hinni
azt jelenti, hogy Istent bevonjuk, bekapcsoljuk életünk minden területére. A keresztyén ember életében minden hitkérdés. Hit-kérdés az, hogy mit olvas,
mit néz meg a tévében és az interneten,
hogy kik lesznek a barátai, miként viszonyul a másik nemhez, milyen lesz a
házassága, hány gyermeket vállal, mire
költi pénzét, mi a szórakozása, hogyan
tölti szabadidejét, a vasárnapját és sorolhatnám tovább.
A hit mozgásba hoz, kimozdít lustaságunkból, kényelmünkből. Megváltoztat
és átváltoztat. A hit tulajdonképpen irányváltoztatást jelent. A hit nélküli ember
maga felé, a bűn felé és a világ felé
irányul, de abban a pillanatban, amikor
valaki hitre jut, élete már Istenre irányul.
A tékozló fiú életében is láttuk (Lk 15,1132), hogy hit nélkül az atyjától távolodott
az idegen föld felé, a tékozlás, a dorbézoló élet, a romlott barátok, a disznók
vályuja felé, de abban a pillanatban,
amikor hit támadt a szívében, elhatározta,
hogy visszamegy atyjához. A hit tehát a
megtéréssel kezdődik. Nincs hit megtérés
nélkül és megtérés sincs hit nélkül.
A hit először is meghajlás a szent Isten
előtt, az Ige előtt, és annak elismerése,
hogy az Ige Isten szava. Az Ige hármas
küldetést végez életünkben. Először is
megítél bennünket bűnös voltunkban és
felszólít a megtérésre. Másodszor elénk
tárja az evangéliumot, azt, hogy Isten
Krisztus áldozatáért minket igazakká
nyilvánít, más szóval megigazít. Harmadsorban pedig megmutatja új életünk
vonásait, megnyilatkozásait, amiben nekünk járnunk kell és lehet.
Ha a hit az Isten munkája, akkor a
hitetlenség egyértelműen a Sátáné. Aki
hitetlen, az a Sátánnak engedelmeskedik,
aki Isten esküdt ellensége. Bár a hit Isten
ajándéka, a Szentírás felelőssé tesz minket abban, hogy hiszünk-e vagy sem.
Senki sem mentheti magát azzal, hogy
Isten nem adott neki hitet, mert a hitetlenségéért mindenki maga felelős.
Azt is világosan kell látnunk, s ez az
efezusi gyülekezetben is világossá válik,
hogy ahol emberek hitre jutnak, ahol
Isten elkezdi végezni a maga áldott
munkáját, ott az ördög sem alszik. Egyszer csak Efezusba érkezik egy különös
társaság, egy Skéva nevű főpap hét fia,
akik ördögűzéssel foglalkoznak (ApCsel
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19,11-20). Látják, hogy milyen hatalmas
dolgok történnek Pál szolgálata nyomán,
ezért ők is azzal próbálkoznak, hogy
Jézus nevében űzzék ki az ördögöket, de
mindezt úgy tennék, hogy ők nem ismerik Jézust személyes megváltójukként, hanem csak a nevét akarják használni.
Pál a Korinthusbeliekhez írt első levelében, a feltámadásr41ól szóló monumentális fejezetben ír arról, hogy Efezusban fenevadak ellen harcolt. Ez azt
jelenti, hogy az evangélium hirdetésekor
komoly ellenállásba ütközött. Az emberek az evangéliummal szemben sokszor vadállatként viselkednek; a Krisztussal és az evangéliummal szembeni
ellenállás hihetetlen méreteket és formákat ölt.
Efezusban sajnos sok tévtanítás is
felütötte a fejét, olyan dolgokat hirdettek,
amik összezavarták a gyülekezet hitét.
Pál meséket említ (1Tim 1,3-7), az eredeti szövegben a „mítosz” szó szerepel,
ami azt jelentette, hogy azok az események, amiket némelyek Efezusban terjesztenek, lehet, hogy szépek, de nem
mind történtek meg a valóságban.
Mennyire ismétlődik a történelem, hát
nem ugyanezeket hirdeti az ún. Bibliakritika és liberális teológia? – (ami már
az igaz történeteket is mítoszként kezeli
– a szerk.)
Pál apostol két nevet is említ, akik
Efezusban tévtanításokat hirdettek: Filétosz és Hümenaiosz (2Tim 2,17). Őket
szentségtörő és üres fecsegőknek nevezi.
Az utóbbit Pál át is adta a Sátánnak. Tévtanításuk lényege ez volt: a feltámadás már
megtörtént, ezért arra már nem kell várni.
Tévedésük alapja valószínűleg Pál apostol
keresztségről szóló tanításának félreértése
és félremagyarázása volt. Mert az nyilván
már egyfajta feltámadást jelent: az óember megöldöklését és az új-ember
megelevenítését, de ez a hívő ember belső
emberében történik. Ebből következtethették a tévtanítók, hogy ez egyenlő
a megígért feltámadással. Ezzel ellentétben az igaz tanítás pedig az, hogy lesz a
testünknek is feltámadása, amikor egy
lelki testet kapunk, ami Krisztus dicsőséges testéhez lesz hasonló, amit a mennyben fogunk hordani, amivel a mennyben
fogunk élni. Hümenaioszék tévtanában az
a veszélyes, hogy tulajdonképpen tagadják
az örök életet, az üdvösséget.
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Az efezusi gyülekezetben egy másik
tévtanítás is felütötte a fejét, az ún. nikolaiták tévtanítása (Jel 2,6). Teljes pontossággal nem ismerjük sem eredetüket,
sem tanításukat, de annyit tudunk, hogy
egy gnosztikus szekta volt ez, akik
szinkretista tanokat hirdettek, vagyis azt
tanították, hogy minden vallás jó, a különböző vallások elemeit át lehet venni

a keresztyén gyülekezet gyakorlatába.
Azt is hirdették, hogy a keresztyének
nyugodtan részt vehetnek a bálványáldozati szertartásokon, amikről tudjuk,
hogy részegségbe és erkölcsi kicsapongásba torkolltak. Az etikájuk, a jelszavuk ez volt: mindent szabad nekem.
Pál felszólítja az efezusi gyülekezetet (Ef 6,10-13), s ezáltal minket is,

hogy merjünk bátran szembeszállni
a tévtanításokkal, maradjunk meg az
evangélium tiszta tanítása mellett,
aminek középpontjában Krisztus áldozata, a megváltás áll. Ha az evangéliumban hiszünk, akkor életünk is Isten
akarata szerinti és dicsőségét szolgáló
lesz.
Lőrincz István / Marosvásárhely

„Amikor a Bibliában a sátáni
erőkről olvasunk, akkor ezt
nem ijesztésként
fedi fel előttünk
Isten, hanem
fokozni szeretné éberségünket,
óvatosságunkat, mozgósítani,
felkészíteni akar, hogy véletlenül se
becsüljük le az ellenséget! A védő és
támadó fegyverek rendelkezésünkre
állnak, meghátrálni, megfutamodni
nem szabad, bátor használatával lehet
ellent- és megállni.”

dig magabiztosan győzedelmeskedik,
mert ő az uraknak Ura és a királyoknak
Királya. Isten döntése ugyanis, hogy
Jézusnak kell uralkodnia mennyen és
földön, és előtte kell térdet hajtania minden élőnek, minden korszakban. Isten
akarata az, hogy erről tudomást szerezzen minden nemzet. Isten kikényszeríti,
hogy a teremtettségben mindenki elismerje majd, hogy „a trónon ülőnek és a
Báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és
hatalom örökkön örökké” (Jel 5,13)!
Clausewitz szerint az győzött egy háborúban, aki legyőzte az ellenség haderejét,
elfoglalta területét és megtörte az ellenséges nép akaratát. Krisztus ezt teszi a
történelem folyamán.
Az újszövetség népe, Krisztus vezetésével, itt, a földön, ennek a harci állapotnak a hangulatában éli hétköznapjait és
ünnepeit. Három fronton dúló harc ez:
a Sátán és a démoni erők ellen, a világban lévő kísértések ellen és a magunkban
meglévő gonoszság ellen. Támadások
között, ravasz cselszövések állandó célkeresztjében, hitetések, álpróféták, hamis
tanítók, világosság angyalainak álcázott
megtévesztők, a közvélemény, saját belső gonoszságunk nyomásának támadásai
között élünk. Mert a sötétség hatalmai
harcolnak – aljas módszerekkel – Jézus
földi gyülekezetével, és végső soron
magával, Jézus Krisztussal.
Nekünk, Istennek ebben az évszázadban élő népének talán az a véleménye,
hogy ekkora támadást még soha nem élt
át a keresztyénség, pedig az igazság az,
hogy ez a történelem folyamán mindig
ilyen horderejű volt. Hiszen a Jelenések
könyve úgy jellemzi ezt a harcot, mint
ahol három félelmetes erejű lény harcol
az ártalmatlan és védtelennek tűnő, kiszolgáltatott (egy) Báránnyal és az akkor

földön élő, „menekülő” egyházával. Hiszen a sárkány (hátán a nagy paráznával), a tengerből feljövő és a földből támadó fenevadak a sátáni erők képviselői
minden történelmi korszakban. A történelem hátterében zajló eseményeket leleplezi le Jézus, amikor már előre jelzi,
hogy ez a három szörny egységben üldözi majd őt és népét, illetve az idők
végezetéig (visszajöveteléig) ezek jelentenek veszélyt a választottakra. Ezért állandó tehát a harc és a harci retorika.
Bár mi a győztes Krisztus seregéhez
tartozunk, mégis sorsunk számtalanszor
a préda, a kiszemelt áldozat sorsa. A keresztyénség élete tehát a folyamatos
figyelés és éberség, a gyors reakció,
a biztonságkeresés, a veszélyes helyek
elkerülése vagy a menekülés. A sátáni
erők támadása folyamatos Krisztus egyháza, a hívő, a hitvalló, az isteni parancsok és erkölcs szerint élő emberek ellen.
A Sátán minden törekvése, akciója, gondolata és terve a hívők ellen irányul. Ha
a Bárányt nem tudta megölni, akkor népe
elpusztítására törekszik, így a gyülekezet
a démoni erők támadásának kereszttüzében él. Ezt számtalan ember nehezen
viseli el, közülünk sokan dezertálnak,
viszont a hűségeseket igéjével bátorítja
a Szentlélek: „Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján.” (Jel 3,21)
Az Efezusiaknak írt levél szerint az
egyház megkapta azokat a fegyvereket,
amik segítséget jelentenek Isten népe
megmaradásához, sőt, hogy megállhassanak az ördög minden ravaszságával
szemben (6,11). Eszközök ezek ahhoz,
hogy ne vegyük fel az áldozati pózt és
szerepet. Viszont viseljük a védelem teljes igei eszköztárát, és a harcban álljunk

LELKI HARcBAN ÁLLó GYÜLEKEZET

Olvasandó: Ef 6,10-18
Figyelmetlennek kell ahhoz lennie a
bibliaolvasó embernek, hogy ne érzékelje az újszövetség harcias szellemű
retorikáját. Jézusnak és hívő népének
„diadal harca” miatt van ez. Az örökké
győztes Isten okán, aki az élet minden
területén folyamatosan bebizonyítja ellenállhatatlan hatalmát a gonoszság erői
felett. Feltámadásától felismerhető triumfáló diadalmenete a történelem egészén. Győzelmének a teremtettségben
újra és újra nyomatékot ad, legyen az a
látható vagy a láthatatlan világ. Minél
nagyobb ugyanis az ellene való szövetkezés, annál látványosabb a győzelme is.
Viszont – a katonai kifejezést használva –
hosszú még a katonai győzelemtől (Golgota) a politikai győzelemig (utolsó ítélet) vezető út. Mert, amint keresztyén
elődeinkhez hasonlóan mi is tapasztaljuk, a sötétség erői végső vereségük tudatában vívják dühödt haláltusájukat.
Erőiket egyesítve, ravaszabbnál ravaszabb módszerekkel indítanak harcot
Krisztus és népe ellen. De a csatákban a
Bárány Jézus (és a hozzá tartozók) min-
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ellent a támadóknak. Mert Isten népének
vannak fegyverei, harci eszközei, amiket
minden korban fel kell vennie, majd
tudatosan kell ezeket használnia, hogy
mindent legyőzve megállhasson. Mindenekelőtt élni kell igéjével, hogy megerősödjön bennünk Jézus „hatalmas
erejé”-nek ismerete, amivel a hitharcban
erősít. Ő velünk harcol, és erősebb az ellenségnél. Győzzön ez a tény meg bennünket arról, hogy a győztes oldalon harcolunk!
A földön harcoló mennyei seregnek
minden fegyvert használnia kell, nem
csak egyiket-másikat a felsoroltak közül,
hiszen a támadások kiszámíthatatlanok,
rajtaütésszerűek, és csak a teljes fegyverzet ad biztonságot. Soha ne feledjük,
hogy nem csak emberekkel szemben harcolunk. A harci felek eszközei aszimmetrikusnak tűnnek: a parittyás Dávid áll
szemben a felfegyverzett Góliáttal. Ezért
is int minket a Szentlélek, hogy nem a
gonoszság emberi formái ellen kell küzdenünk, vagyis nem test és vér ellen,
hanem le kell leplezni a mögöttes szándékot és háttérhatalmat, amihez szükségünk van az Ige teljes ismeretére.
Amikor a Bibliában a sátáni erőkről
olvasunk, akkor ezt nem ijesztésként fedi
fel előttünk Isten, hanem fokozni szeretné éberségünket, óvatosságunkat, mozgósítani, felkészíteni akar, hogy véletlenül se becsüljük le az ellenséget!
A védő és támadó fegyverek rendelkezésünkre állnak, meghátrálni, megfutamodni nem szabad, bátor használatával lehet
ellent- és megállni.
A Jelenések könyvében (13,11-18)
megismertet a bárány kinézetű, de sárkányi eszméket hangoztató lénnyel.
A keresztyénség elleni gyakori támadását
mutatja be: a Sátán, krisztusinak tűnő álruhában, szellemi, ideológiai síkon vet
cselt. Alattomos támadás ez, hiszen veszélyes voltát, sátáni eredetét nagyon
nehéz felismerni. Nagyobb a veszély, ha
az ellenség láthatatlan, vagy keresztyén
ruhába öltözik. A napjainkban oly változatos ideológiai rendszereket képviselő
személyeket (sokszor a szeretetre hivatkozva) a keresztyének sokasága is ártalmatlannak tartja, hisznek és engednek
is nekik. Pedig – olvasva az efezusi levelet – mi nem lehetnénk ilyenek! Mindent alaposan meg kell vizsgálnunk,
mielőtt azonosulunk azokkal. Az elvek
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sokkal fontosabbak, mint sem gondolnánk, érvényes ez az egyházban is. Sokan csak praktikus, gyakorlati oldalról
szemlélnek dolgokat, tanítást, eseményt.
Mások zavaros megérzéseikre hagyatkoznak – pl. az ökumené vagy a relaxáció kérdésében –, de nem ismerik fel az
ördögi ideológiai hátteret, a megtévesztési szándékot, a csapdát. A kezdetben
észrevehetetlen, de később az Úrtól eltérítő apró csúsztatásokat.
Pl.: Ártalmatlan-e a relaxáció vagy a
kontemplatív ima, a jóga a hívő ember
számára? Elhelyezhető-e az élmény alapú keresztyénség Krisztus egyházában?
Biblikus-e a mai nyelveken szólás vagy
a női lelkészség gyakorlata? Van-e helye
a világi zenének a gyülekezetben? Sokak
számára bevett dolgokra, tetszetős, ártalmatlannak vagy hasznosnak tartott gyakorlatra kérdeznek ezek a mondatok.
Vannak, akik „nem üdvösség kérdés”nek tartják, vagy ezeket tapasztalva, csak
legyintenek. Pedig már a számos eset is
bizonyítja, hogy ahol nem jó választ
adnak ezekre a kérdésekre, ott meglanyhul, vagy meg is szakad a szoros kapcsolat Krisztussal.
Jézus az ördögi erőket olyan állathoz
hasonlítja, ami a legtöbb ember számára
ártatlan jószág: bárány. Sőt! megtévesztésig olyan, mint Isten Báránya. Bárány,
bárány mind a kettő – mondhatnánk, de
János apostol döbbenten számol be arról,
hogy bár ártatlan jószágnak tűnik, de
amikor megnyitja száját, akkor úgy beszélt, mint a Sárkány.
Vagyis ráismerhetünk a történelem
során (és napjainkban) megjelenésekor
veszélytelennek tűnő, mégis ördögi ideológiára: (talán éppen kereszténynek tűnő)
vallásra, kultuszra, filozófiára, korszellemre. Eszmékre, amik istenítik az emberit, és eltérítenek Istentől. A Jelenések
könyve hamis prófétaként is nevesíti.
Jézus már tanítványait is figyelmeztette a hamis próféták támadására, akik
báránybőrbe bújt farkasok, külsőre megnyerők, de lényegük szerint démoniak.
A látszat más, mint a valóság. Kényelmes életet ígérnek, harc nélküli hétköznapokat, de ők nem a Bárány Jézus emberei. Istennek a Szentlélek által igazolt
szolgái segíthetnek a hamis leleplezésében.
A tömegpszichológia és a kommunikáció az erőssége ennek a lénynek, az
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ideológiai gépezet működtetése, mozgósítása. Így mozgat tömegeket ma is a
Sátán, ártalmatlannak tűnő, de halálos
ideológiákkal, amihez eszközként rendelkezésére áll a globális média.
Támad az egyházban is, a választottakat is szeretné megtéveszteni. Támad
az ökumenizmus hamis izmusával, amint
az első században is, csak akkor nikolaitáknak nevezték a hamis ökumenizmus hirdetőit. Támad az okkultizmussal,
a spiritualizmussal, amikor elhiteti, hogy
az ember megistenülhet, eggyé válhat
Istennel, ha meditál, vagy használja a
misztika eszközeit. Támad a panteizmus
bibliátlan gondolatával, miszerint mindenki ugyanabban az istenben hisz, csak
másképpen nevezi és tiszteli, mert egy
isten van csak. Ez igaz is, de az az egy
csak a Bibliából ismerhető Isten! A panteizmus istene az isteni álarcba öltözött
Sátán. Támad a mágiával (varázslás)
– ma ezt az egyházi gyakorlat csodatévő
erőnek nevezi – a mantikával (jóslás),
amit pedig prófétálásnak hív. Támad a
sok-sok babonával, tévhittel, sátáni gondolattal.
Isten népe, öltsd magadra fegyvereidet, hogy ellenállhass!

Vegyük számba fegyvereinket! Mielőtt részleteznénk ezeket, hallgatnunk
kell Kálvin tanácsára, aki az újszövetség
egészét értelmezve arra int, hogy csak
a szükséges mértékig kell elmélyedni
azok elemzésében, hiszen Pál apostol is
azt hangsúlyozta a felsorolással, hogy
a katonának a győztes harchoz szüksége
van minden harci felszerelésre, ezért kell
a keresztyén embernek is magára öltenie
minden krisztusi fegyvert. Ez a gonosz
erőivel szembeni győzelem egyik feltétele.
– Az igazság deréköve: Isten népe tiszta szívű és jellemű. A deréköv a katonai felszerelés egyik lényeges része.
Az Úr katonái az Ige által megtisztított
tiszta szívű (igaz) emberek, akik ádáz
harcot folytatnak óemberükkel: a kísértések, bűnök ellen – a tiszta jellem
és tiszta szív érdekében. Az Úr seregében tisztátalan szívű emberekre nem
lehet építeni. Legyünk szuper érzékenyek magunkkal szemben a lelki
tisztaság tekintetében.
– Igazságosság mellvasa az erkölcsös
élet képe. Erkölcseiben támadható ka-
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tona gyorsan semlegesíthető Krisztus
seregében. Isten gyermekei csendes
életű, krisztusi erkölcsű emberek,
akik ügyelnek arra, hogy életük, házasságuk, családi, munkahelyi, közösségi életük kifogásolhatatlan legyen,
hogy ne adjanak felületet a támadásokra.
– Az evangélium saruja. Amiként a lábat a lábbeli a sokféle módon viszontagságos úton védi, így kell nekünk is
lépést tartanunk a korral, és hirdetnünk az evangéliumi örök igazságot
válaszként aktualizálva a magunk és
kortársaink hit és erkölcsi kérdéseire.

Nem erőszakosan, de határozottan,
mert ez lesz eredményesés, és ad védelmet, békességet. Az evangélium
minden korszakban azonos erővel aktuális.
– Hit pajzsa. A hit tárgya az evangélium. Aki ennek ismeretével rendelkezik és hiszi is azt, akkor tudatosan
azonosul azzal, értékrendje annak
megfelel, és így eredményesen védekezhet az ördögi, fájdalmas, égő sebeket okozó támadások ellen.
– Üdvösség sisakja. A thesszalonikai
levélben (1Thesz 5,8) Pál apostol az
üdvösség reménységét nevezi sisak-

nak. Isten népének folyamatosan tudatosítania kell meglévő és elveszíthetetlen mennyei állampolgárságát,
így számára nem maradt már ezzel
azonos értékű el nem veszíthető földi
érték.
– A Lélek kardja, az evangélium teljessége, ami nem csak védelmet, de
útmutatást ad. A hívő ember erőforrása, ami győzelemre segít.
– Az apostol említi a kitartó imádságot
is, mint a harc leghelyesebb módszerét. Imádkozz tehát, és így harcolj!
Isten népe, fegyverbe!
Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

„A gyógyulás
útja a megtérés,
tehát van visszaút! Nem visszafordíthatatlan
a folyamat.
Min múlik a
gyülekezet jövője? Azon, hogy megfogadják-e az Úr igéjét és figyelmeztetését, vagy semmibe veszik azt.”

ben még szól az Úr, az nagy dolog, mert
„ha néma maradsz, hasonló leszek a sírba szállókhoz” – vallja a zsoltáríró (Zsolt
28,1). Az Úr nem azt mondja, hogy ellened vagyok, hanem: szóban feddelek
meg, intelek, és megmutatom a kiutat
lelki visszaesésedből. Ha meg nem térsz,
akkor leszek ellened. Milyen jó, hogy a
gyülekezet Ura ennyire ismeri az övéit.

gyunk-e, hogy gyülekezeti életünket,
gyakorlatunkat, személyes kegyességünket hogyan értékeli Istenünk? Mit szól
hozzá a gyülekezet Gazdája? Van-e bennünk szent félelem, hogy vajon méltó-e
hozzá az életünk, teljes tetszésére, ahogyan korábban az apostol figyelmeztette
a gyülekezeteket (Kol 1,10; Ef 4,1)? Ne
elégedjünk meg azzal, hogy vannak dolgok, amik tetszenek az Úrnak, hanem
arra törekedjünk, hogy teljes tetszésére
éljünk!
Az első szeretetedet elhagytad – hangzik a vád, a feddő szó. A gyülekezet Ura
helyre akarja igazítani őket, mert az, ami
Efezusban történt, nem fogadható el,
hanem pótlásra szorul. Nem tudjuk pontosan, miben jelentkezett a gyülekezet
első szeretetének elhagyása. Ez a kérdés
indítson bennünket is bűnbánatra: Uram,
ne az legyen fontos számomra, hogy
megláttasd velem az efezusi gyülekezet
visszaesésének okát, hanem azt mutasd
meg, hogy a mi gyülekezetünkben, vagy
személyes lelki életünkben mi szorul
helyreállításra! Hol vétkeztünk? „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e?”
(Zsolt 139,23-24)
Az efezusi gyülekezetben az első
szeretet elhagyása a hit formálissá válását jelenthette bizonyos területeken.
Nem minden területen jelentett visszaesést, mert kapnak dicséretet is ott,
amiben megálltak, amit helyesen gyakoroltak. Isten dicséri aktivitásukat, józanságukat, ítélőképességüket. De az Ige

MEGúJULÁS A GYÜLEKEZETBEN

A mindenkori lelki ébredéseket idővel
követte a lanyhulás, a lelki megerőtlenedés időszaka. Így volt ez Efezusban
is. Amikor Pál ír nekik, akkor még rendben van a gyülekezet lelki élete, a közösség példás életet él. De eltelik néhány
évtized, és a következő nemzedékeknél
már problémák mutatkoznak. Erről olvasunk az Igében a Jelenések könyve 2.
fejezetének elején. Az efezusi, egykor virágzó gyülekezet hanyatlóban, hervadóban van. Fellelhető még bennük jó is,
amiért dicséretet kapnak: az Úr megdicséri fáradozásukat, tűrésüket; nem fogadtak be akármilyen tanítást; amit az Úr
gyűlöl, azt ők is, és mindezekben fáradhatatlanok. Ám ezzel folytatódik a gyülekezetnek írt levél: „De az a panaszom
ellened, hogy az első szeretetet elhagytad” (Jel 2,4).
Bár az Úr megfeddi a gyülekezetet,
főképp, hogy elhagyták az első szeretetet, mégis az a legvigasztalóbb hír,
hogy mindezek ellenére „aki a hét arany
gyertyatartó között jár”, az nem hagyta
el őket. Szól hozzájuk. Ha egy közösség-

Bódás János
Az Ige testté lett!

Csendben, szalmán, szelíd barmok
teste melegébe
köszöntött be a világnak
döntő eseménye.

Nem császárok parancsától,
zordon hadvezérek
csatáitól lesz boldogabb
a világtörténet,

hanem, hogy egy istállóban
AZ IGE TESTTÉ LETT!
Próféciákat és népek
reményét betöltve
Isten megváltó szerelme
érkezett a Földre.

Mindenről tud, semmit nem lehet elrejteni előtte. Van véleménye a gyülekezet
lelki életéről, és ezt meg is mondja, nem
hallgatja el. Vajon ma kíváncsiak va-
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nem arra biztat, hogy elég nekünk, ha
bizonyos területeken helytállunk, ha
némely dolgunk szeretetben megy
végbe, hanem azt ajánlja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor
16,14). A Krisztushoz hű gyülekezet
minden területe legyen hű az őt megtartó
Urához, és éljen az ő dicsőségére (1Kor
10,31)! „Az én nevemért fáradoztál” –
mondja az Úr, de vajon ő benne volt-e
ebben a „fáradozásban”. Vajon a Jézus
iránti szeretet motiválta-e őket, vagy
valami más? Vajon azt tették-e, amit
Jézus elrendelt, amit megmutatott nekik,
ahogyan vezette őket, vagy saját kívánságaikat követték? Vajon lelkesek voltak
a Lélek nélkül? Ugye ráismerünk mai
helyzetünkre? Lehet, hogy Jézus nevéért
fáradozunk, de nem Jézusért? Esetleg
Jézusért, de már nem Jézussal?! Olyat
teszünk, amit nem kíván; viszont, amit
elrendelt, annak teljesítésében elmarasztalhatók vagyunk? Amivel megbízott, azt
nem végezzük, de amivel nem bízott
meg, azt lelkesen tesszük? Lehetséges,
hogy az efezusi gyülekezetben Jézus
ügye még fontos maradt, de Jézus személye, a vele való személyes, bensőséges, élő kapcsolat nélkül? Pedig nem
így volt a kezdet kezdetén! Visszaestek,
megerőtlenedtek. Ó, mennyire igaz és
leleplező ma is Mária és Márta története.
Napjainkban is sokaknak mondhatja
Urunk: Szorgalmas vagy és sokra igyekszel. De a „jó részt” az választotta, aki
ott ül az Úr lábainál, hallgatja őt, issza
szavait.
Mi a gyógyulás útja? „Emlékezz viszsza azért, honnan estél ki!” Tehát először
is emlékezteti őket. Jusson eszünkbe ez
a két, emlékezésről szóló Ige is: „Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr!” (5Móz 8,2), és amikor
Jézus vette a kenyeret, megtörte, majd
vette a poharat és tanítványainak adva
ezt mondta: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24). Az Isten
nagy tetteire való emlékezés, Jézus
Krisztusnak a szenvedése és értünk
történt engesztelő halála indítson bennünket megtérésre! Mint ahogyan a tékozló fiú visszaemlékezik, hogy „az én
apámnak milyen sok bérese bővölködik
kenyérben”. És felkelvén, hazament.
Minden gyülekezeti „deformáltság” legyen reformált élethez vezető út a megtérés által. Emlékezz, hogyan vetted
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és hallottad! Emlékezz arra, amikor a
Krisztus felragyogott számodra! Emlékezz a könnyekre, amit életed romjai
felett ejtettél, amikor megtudtad, hogy
„Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít
minket minden bűntől” (1Jn 1,7)! Emlékezz vissza, hogyan égett a szíved az
Úrért, szeretted volna mindenkinek elmondani a János ev. 3,16 üzenetét. És ha
visszaemlékezel, akkor egyetlen út áll
előtted: a megtérésé. Igen, úgy van,
ahogy Joó Sándor írja: „Hogyha a Jézushoz való viszonyunk mélységét, komolyságát és melegét a kihűlés veszélye
fenyegeti, az az egész keresztyén életünk
alkonyát jelenti.”
Emlékezzél meg: vagyis jelenlegi lelki
állapotodat hasonlítsd össze a korábbival! Mennyivel jobb volt a gyülekezetnek az első szeretet tüzében élni! Mennyi
békét elveszítettek, mennyivel több örömük volt a Krisztusnak való szent engedelmességben!
Mit jelent az, hogy „kiestél”? Vajon
elveszítették üdvösségüket, örök életüket? Kiestek a kegyelemből? Bizonyára
nem.
Úgy van ez, mint amikor a légtornász
elvéti a fogást, és leesik, de a háló felfogja, nem esik a földre, életben marad.
A hívő ember a háló alá nem esik, nem
töri össze magát, nem a kegyelemből
esik ki, mert a kegyelem el nem veszíthető (Rm 8,38-39; Jn 10,28-30). Hanem
korábbi, példamutató lelki életükhöz
képest visszaesnek, méltatlanabb állapotban vannak, mint amilyenben lennie kellene egy hívő, szolgáló, Urának dicsőségére élő gyülekezetnek.
A gyógyulás útja a megtérés, tehát van
visszaút! Nem visszafordíthatatlan a folyamat. Min múlik a gyülekezet jövője?
Azon, hogy megfogadják-e az Úr igéjét
és figyelmeztetését, vagy semmibe veszik azt. Mit ajánl nekik Jézus? Térj
meg! Vagyis: tarts bűnbánatot! És az
előbbi cselekedeteket cselekedd, mert
abból meglátszik majd, hogy valóban
megújultál-e! Ha pedig nem, „hamar
eljövök ellened”, és „kimozdítom gyertyatartódat a helyéből”, ha meg nem
térsz (Jel 2,5). A gyülekezet tehát nem
kap sok időt a megújulásra, megtérésre.
A „hamar” nem fenyegetés, hanem sürgetés. A hívők ebben az „első szeretet
nélküli állapotban” nem maradhatnak
sokáig.
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Ha az állapotfelmérés ránk is igaz,
akkor a figyelmeztetés nekünk is szól:
Kezdj újra bízni teljes szívvel a te Uradban! Mert „akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul” (Ézs 40,31a). Térj
vissza őhozzá csendes imádságban, a
kegyesség gyakorlásában, az odaszánt
életben nemcsak Jézusért, hanem Jézussal együtt! Kérd velem együtt: „Téríts
vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk, újítsd meg napjainkat, hogy olyanok legyenek, mint régen!” (JSir 5,21).
Horváth Géza / Budapest

Lajter Imre
Nem lettem szentfazék

Nem lettem szentfazék,
Csak megütötte fülemet
a szószékről az Ige,
S nagyot dobbant szívem
Isten Igéjére.
Nem lettem szentfazék,
Csak néha előveszem
A napi igét, és a Bibliát betűzgetem.

Nem lettem szentfazék,
Csak lekonﬁrmáltam,
Istennek ajtónkat tárva-nyitva hagytam.
Nem lettem szentfazék,
De vágyok vasárnapra,
Hogy újra elmehessek Istenünk házába.
Nem lettem szentfazék,
De rájöttem végre,
Én értem is hullott Jézus Krisztus vére.

Nem lettem szentfazék,
Csak kopott gyarlóságom,
Ó, Istenem, segíts, hogy még tovább
kophasson!

Debrecen, 2019. augusztus 18.
*

Lajter Imre
súlyos fokú alkoholizmusból
szabadult atyánkfia, versét
közlésre átadta
a Debrecen, Mester utcai gyülekezet
2019. októberi BSz csendesnapján.
Őrizze és erősítse Imrét
kegyelmével az Úr!
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HÍREK – KöZLEMÉNYEK

A BIBLIA SZöVETSÉG TANÁcSA ÉS ELNöKSÉGE 2019. november 23án a székházban tartott közös ülést Alföldy-Boruss Dezső, dr. Cs. Nagy
János vezető tanácstag, Horváth Géza, dr. Makrai Tibor elnök, Margit
István, dr. Mikolicz Gyula titkár, ifj. dr. Mikolicz Gyula póttag, Molnár
Sándor, Móréh Tamás, ifj. Móréh Tamás póttag, Nyírő Ottó, dr. Pauk
János, dr. Szilágyi Imre, dr. Viczián Miklós alelnök és Zila Péter
részvételével. Kimentéssel távol volt: dr. Hotorán Gábor póttag, Sipos
Aba Álmos, Sipos Ete Zoltán főtitkár és Weber István.
Molnár Sándor – kezdő imádságot követően – a Filippi 4,4-7 versek
alapján tartott rövid áhítatot, amit imaközösség követett. A tanácsülést
dr. Cs. Nagy János vezető tanácstag elnökölte. Napirend volt:
1. előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítése
2. titkári beszámoló (tárgyalással) – titkár
3. BSz 30 kiértékelése (tárgyalással) – titkár
4. 2020. évi program (tárgyalással, határozattal) – titkár
5. vagyontárgyak értékesítése/eladása (tárgyalással, határozattal) –
titkár
6. temetőlátogatás (tárgyalással, határozattal) – titkár
7. ÉBA (Ébredés Alapítvány) beszámolója (tárgyalással) – Margit I.
8. tagfelvétel (tárgyalással, határozattal) – dr. Cs. Nagy J.
Határozatait az elnökséghez beterjesztette. A 10.10 órakor kezdődött
tanácsülést 14.55-kor a vezető tanácstag imádsággal zárta be. n
*
A BIBLIA SZöVETSÉG ELNöKSÉGE 2019. november 23-án a székházban tartott ülést. Jelen volt dr. Makrai Tibor elnök, dr. Viczián Miklós
alelnök és dr. Mikolicz Gyula titkár. Az elnökség a tanács javaslatait figyelembe véve:
– elfogadta az egyesület 2020. évi programtervét, és annak a honlapon és külön programfüzetben történő megjelentetéséről határozott,
– a tanács javaslatát figyelembe véve határozott a vasvázas, zöld színű székek és 11 fehér összecsukható asztal selejtezéséről és azok
ajándékozási célú meghirdetéséről,
– a BSz 30 hálaadó csendesnap önkéntes szolgálóinak kifejezte
köszönetét lelkiismeretes és lelkes szolgálatukért,
– a Tanács javaslatát figyelembe véve határozott tagfelvételről.
Határozatait az elnökség egyhangúlag hozta meg. n
*
A 2018. ÉVI SZJA 1%-A egyesületeknek, alapítványoknak történő
felajánlásából az adóhatóság szeptemberben a Biblia Szövetségnek
346.233,- Ft-ot, az Országos Bibliaiskola Alapítványnak 35.404,- Ftot, az Ébredés Alapítványnak 49.833,- Ft-ot utalt át. Köszönjük a felajánlást! n
*
AZ ÉVES pROGRAMTERV SZERINTI őszi csendeshetet Mátraházán,
a Református üdülőben, lelkigondozói hetet Berekfürdőn, a Megbékélés Házában, csendesnapot Debrecenben, a Mester utcai Ref.
Gyülekezet vendégeiként, Miskolcon a Ref. Egyházkerület székházában és a Bp. Pasaréti Ref. Gyülekezet helyiségeiben tarthattuk
meg. Köszönjük az Úrnak, hogy megajándékozott igéjével és
a testvéri kapcsolatokkal. A pasaréti csendesnapon hang- és képfelvétel készült, ez rövidesen elérhető lesz a www.bibliaszov.hu
honlapunkon. n
*
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A BSZ 30 HÁLAADó cSENDESNAp három templomi igeszolgálata
a honlapon meghallgatható. n
*
A BIBLIA SZöVETSÉG AJÁNDÉKOZÁSI cÉLLAL hirdet meg több mint
100 db, használható állapotú vasvázas, zöld színre festett széket.
Olyan, elsősorban a BSz-szel kapcsolatban lévő gyülekezeteknek,
közösségeknek szeretnénk ezt térítésmentesen átadni, akik azt szolgálati célra fogják majd használni. A szállításban nem tudunk segítséget adni.
Érdeklődni elektronikus levélben a bsz@bibliaszov.hu levelezési
címen, vagy munkanapokon a 06/28/452334 telefonszámon lehet. n
*
ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN SZOLGÁLTUNK
2019. július 26-án hosszú útra kelt az ország számos településén
élő 13 fős társaságunk, hogy az észak-írországi Kellsbe jussunk, ahol
presbiteriánus testvéreink már vártak bennünket. A gyülekezet által
szervezett, gyermekeknek (4-11 éves korosztály) tartott Holiday Bible
Club (hazánkban a csendeshét felel meg ennek) szolgálói lehettünk,
ezért már az indulást is lelkes készülődés előzte meg. Csoportunk feladata főként az igemagyarázat, az aranymondás tanítása és a gyermekekkel való csoportos foglalkozás volt, de az országunkról szóló
előadások is nagy sikert arattak. Vendéglátóinkkal már hónapok óta
leveleztünk, szerveztük a programokat, így mindezeket ismerve izgatottan vártuk a találkozást és az azt követő időszakot. Nem is csalódtunk. Áldott hetet tölthettünk együtt, bejárva az ország főbb nevezetességeit, közösen tanulmányozva a szentírási történetet, és az esti
tábori alkalmak is mind tartalmasak voltak.
Napunkat a reggeli utáni áhítattal indítottuk, ahol a samáriai aszszony történetén keresztül ismerhettük meg Jézus evangelizáló munkáját, hogyan vezette el a vizet kereső asszonyt bűnei és Krisztus felismerésére, az üdvösségre. Pontokba szedve tanulmányoztuk Brian
Boyd (a helyi lelkipásztor) segítségével az evangelizációt, hogyan
viszonyuljunk ahhoz, és miként közelítsünk meg másokat Isten
Igéjével.
A lelki táplálék után útra keltünk napi kirándulásainkra, amik nagyon színesek voltak. Szombaton Belfastot és a Titanic múzeumot
tekinthettük meg, a vasárnap pedig igen különleges volt. Délelőtt az
eskylanei és a kellsi gyülekezet istentiszteletén vettünk részt, ahol
köszöntésként elénekeltünk néhány éneket. Ezen a napon megtapasztalhattuk a hagyományos/autentikus ír időjárást (borongós, esős
– a szerk.), így kalandosra sikerült a kirándulásunk a Giant’s Causewayre és a Carrick-a-Rede Rope Bridge-re. A hét folyamán ellátogathattunk Antrimba, ahol a Balaton méretű tavat, a Lough Neagh-t és
a mellette elhelyezkedő gyönyörű parkot tekinthettük meg. Kedden
Londonderry-be vonatoztunk, utunk szépséges tájakon vezetett bennünket. Szerdára az időjárás nyáriasra fordult, így, hála az Úrnak, egy
lélegzetelállító sétában lehetett részünk a Gobbins Walkon, ahol biztonságosan kiépített útról tekinthettünk le a tengerre, csodálhattuk
a sziklákat és az ott megtalálható élővilágot. Csütörtökön ismét Belfastba látogattunk, ahol az Ulster Folk and Transport Museumot jártuk
végig. Az előbbi egy skanzen volt, ami hatalmas területen szemléltette
a 20. század eleji ír életmódot. Kedvünk szerint jártuk körbe a városi
és vidéki életet is bemutató épületeket, amelyek valójában léteztek/
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léteznek, többüket pedig tégláról téglára hordtak és építettek fel
a múzeum területén. Belekóstolhattunk az északír kultúrába, szó szerint is, hiszen a skanzen éttermében Irish Stew-t (ír pörköltet) kaptunk
ebédre. Mindezek után a közlekedési múzeumban tekinthettük meg
a különböző járművek fejlődését és történelmét.
Sajnos csütörtökön búcsút kellett mondanunk a kis táborozóknak
és a vendéglátó gyülekezetnek, azonban ez az alkalom is emlékezetesen sikerült. A „farewell party-nk” előtt ugyanis lehetőségünk volt
meglátogatni egy gazdaságot, ahol közelebbről is megismerkedhettünk
a bárányokkal. A búcsúest is érzelmekben gazdagon telt. A különböző
előadások könnyeket csaltak elő belőlünk, vagy örömünkben, vagy az

elválás közelsége miatt. De búsulásra nincsen okunk, hiszen rengeteg
élményt, emléket és (kis) ismerősöket szereztünk, és ha az Úr is úgy
akarja, hamarosan újra látjuk egymást – Magyarországon!
Németh Gréta / Dombóvár
(A Biblia Szövetségnek és az észak-írországi Kells presbiteriánus
gyülekezetnek több mint kétévtizedes kapcsolata számtalan áldást
jelentett mind egyesületünknek, mind a külföldi gyülekezetnek.
A nyáron közöttük szolgáló BSz-es fiatalok erősítették ezt
a barátságot. Hálásak vagyunk ezért az Úrnak. Az előző lapszámban
közzé tettünk egy fotót, ahol a kis csapat a kies tengerparti
környezetben látható – a szerk.) n

(2020. január – május)
PROGRAMTERV

Újságunk, amely már harmincegy esztendeje megszakítás nélkül
jelenik meg évi négy alkalommal, sajátos színfoltot képez a hazai
evangéliumi sajtótermékek palettáján. Sokan olvassák itthon és az
ország határain kívül, de akadnak előfizetői távoli kontinensekről
is. A lap anyagi háttere főként az előfizetések, illetve a gyülekezeti
terjesztés által biztosított. A szerkesztőség és a kiadó hálás azokért
az adományokért, amelyek lehetővé teszik a Kárpát-medencében
történő, missziói jellegű terjesztést. Éppen ezért továbbra is buzdítjuk olvasóinkat arra, hogy népszerűsítsék lapunkat, „fogadjanak
örökbe egy új olvasót” azzal, hogy előfizetnek azok számára, akik
eddig nem olvasták. Névre szóló támogatás esetén írják rá
a csekkre az illető pontos nevét és címét! Emellett kérjük,
adományaikkal segítsenek, hogy olyanokhoz is eljusson, akiknek
esetleg nincs módjuk előfizetni, vagy megvásárolni újságunkat!
*

NőI cSENDESNApOK
Nincs hozzá hasonló...

január 25. Határtalan, felfoghatatlan
A korlátok nélküli, titokzatos Isten

február 29. önmagában létező, önálló
A végtelenül kreatív, gondoskodó Isten

április 4. örökkévaló, változhatatlan
Az időn kívül álló Fennség, mindig ugyanaz

április 25. Mindenütt jelenlevő, mindentudó
Isten a végtelen jelenlét és bölcsesség

május 30. Mindenható, szuverén úr
A végeérhetetlen hatalom és törvény ura

A program 10 órakor kezdődik és
általában 15.30-ig befejeződik.
Ebédre szendvicset mindenki hozzon magával!
A januári, februári és az április 4-i programok helyszíne
a Bp. Újpest Belsővárosi Református Gyülekezet
gyülekezeti terme (Bp., IV. ker. Szent István tér 24.).
Megközelíthető a 3. METRO Újpest-Központ
végállomásig, majd egy megálló a 14-es,
vagy 12-es villamossal utazva.
Az április 25-i és május 30-i rendezvény helyszíne
várhatóan a Bp. Nagyvárad téri ref. gyülekezet
felújított terme lesz.

FONTOS KÉRDÉSEK

A következő rendezvény:
– február 9.: téma és előadó egyeztetés alatt
Kérjük, tájékozódjanak honlapunkon!
Az előadások 17 órakor kezdődnek
a Budapest, Békásmegyeri ref. templomban
(III. ker. Csobánka tér 8.).
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET

TÁJÉKOZTATÁS A TÉRÍTÉSI ÉS
ELőFIZETÉSI DÍJAKRóL
(Biblia és Gyülekezet, 2020. év)

Tisztelettel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a 2020. évben
folyóiratunk szabadeladási ára 400 Ft/példány.
Az előfizetői árat az utóbbi években jelentősen megnövekedett
postai és nyomdai költségek miatt kénytelenek vagyunk emelni
(utoljára 2012-ben tettük ezt). Kérjük olvasóink megértését!

Előfizetési ár

– Magyarországon 750 Ft/előfizetői példány, illetve
előfizetéskor 3.000 Ft/év (10 példány felett 2.500 Ft/év),
– külföldön az európai országokba: 5.500 Ft/év,
– tengeren túlra: 6.700 Ft/év.
Az előfizetés összege a folyóirathoz mellékelt ÉBA utalványon,
illetve az alábbi folyószámlaszámon fizethető be:
Ébredés Alapítvány 11742331-20003610
(Kiadó)

Halottunk: V Szabó Albert (1928) Debrecen.
Szolgáló egyesületi tagtól, testvértől vettünk búcsút az
elmúlt hónapban. Köszönjük az Úr iránti hűségét, példát mutatott számunkra a debreceni körzetben végzett szolgálatban
és a közösség gyakorlásában. Legyen emléke áldott a Biblia
Szövetségben is!

(30–) csendesnap résztvevői pécelen (2019. október)

A mátraházi BSz csendeshét résztvevői ebédszünetben (2019. október)

(30+) kirándulás a Visegrádi-hegységben (2019. október)

AZ ÉBREDÉS ALApÍTVÁNY
AJÁNLATA 2019-BEN
úJ KIADVÁNYAINK

Dr. Cs. Nagy János
Az úré a királyság
Ára: 350,- Ft

Amit a Szentírásról
érdemes tudni
Ára: 500,- Ft

Margit István szerk.
Mint élő kövek
Ára: 550,- Ft

Dr. Vásárhelyi Bálint Márk
Isten meghívólevele
Ára: 550,- Ft

Dr. Sipos Ete Álmos
Széles út – keskeny út
Ára: 350,- Ft

Dr. Sipos Ete Álmos
Az igazsághoz ragaszkodva
Ára: 500,- Ft

Dr. Erdélyi Judit
A relaxációról – másként
Ára: 350,- Ft

Dr. Bernhard Kaiser
Egyedül Krisztus
Ára: 1450,- Ft

úJRA MEGJELENT

Elérhetőségeink: ÉBREDÉS Alapítvány, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B; tel./fax: (28) 452-334; mobil: (20) 9158-5811
web-shop: www.bibliaszov.hu; e-mail: imargit@bibliaszov.hu

A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni
Előfizetési díj 2020-ban: belföldre: 3.000,- Ft/év; (10 pld. felett 2.500,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 5.500,- Ft/év;
– egyéb országokba 6.700,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 400,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként.
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén
Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László
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