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JÉZuS A KrISZTuS

„A Krisztus
evangéliumából
nyer békét és
megelégedést a
lélek, világosságot az értelem,
tisztulást a lelkiismeret, erőt az akarat, ingathatatlan
alapot a reménység.”

Amit Márk evangélista el akart mondani, az evangélium első sorában foglalta
össze: „Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,…” (Mk 1,1). Mondandója középpontjába Jézust helyezte,
akit Krisztusként, Isten Fiaként mutat be.
Márk evangélista nem saját magáról,
hanem Jézusról, a Krisztusról nevezte el
az evangéliumot. Az örömhír nem Márk,
hanem Krisztus evangéliuma, Márk szerint, Márk leírásában. A lejegyzett események egyetlen egyszerű állítást igazolnak: Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás,
Jézus az, akit Isten felkent és elküldött.
A Krisztus elnevezés nem személynév,
vagy családi név, hanem tisztség és megbízatás, amelynek velős és helyes összefoglalása a Heidelbergi Káté 31. kérdésfeleletében fellelhető.
A Péter apostol ajkán felhangzó első
keresztyén hitvallás nagy felismerése: „Te
vagy a Krisztus” (Mk 8,29). Jézus a tanítványait így azonosította: „a Krisztuséi
vagytok…” (Mk 9,41) Jézusnak az írástudókkal folytatott egyik vitája a Krisztus
személyét érintette: „maga Dávid nevezi
őt Urának, akkor hogyan lehet neki a
fia?” (Mk 12,35-37) Az utolsó időkben
élő tanítványoknak – így ma is – el kell
utasítaniuk a Messiással kapcsolatos
hitegetéseket és találgatásokat, a hamis
Krisztusokat: „Ha valaki akkor azt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy: Íme,
ott van, ne higgyétek” (Mk 13,21).
Jézus vallatása idején, a vallási per fő
kérdése: Jézus a Krisztusnak vallja-e önmagát. „Te vagy-e a Krisztus, az áldott
Isten Fia? Én vagyok – mondta Jézus –, és
meglátjátok majd az Emberfiát a Hatalmas
jobbján ülni, amikor eljön az ég felhőiben.
Ekkor a főpap megszaggatta ruháját, és azt
mondta: Mi szükségünk van még tanúkra?
Hallottátok az istenkáromlást” (Mk 14,6164). Jézus, a halálos ítélet árnyékában

egyértelműen Krisztusnak, a menny Urának jelentette ki önmagát, vádlói pedig
megértették szavait. A kereszt alatt felhangzó csúfolódás és gyalázkodás Jézust,
mint Krisztust igyekezett nevetségessé
tenni: „A Krisztus, az Izráel királya,
szálljon le most a keresztről, hogy lássuk
és higgyünk” (Mk 15,32).

Lukátsi Vilma
A keskeny út

Gonosz forgatagban él az ember,
őszintén már gondolkodni sem mer,
az ősi kígyó mérge: bódulat,
bántón villódzó képeket mutat,
ábrákat: jót-rosszat összekavar!
Az erőszak nyíltan jut a trónra,
nem hallgat senki a szelíd szóra!
Innen menekülni lenne kedve,
de hova?
Ha más légkört keresne,
egy más országot, olyan igazat,
ahol egyezik szó és akarat…

Lennie kell egy titkos ösvénynek,
amelyről tán kevesen beszélnek,
de az, aki mégis megtalálta,
az már a szoros kaput is látja!
Szoros kapuról az Ige beszél,
amelyet átjár a szent, tiszta Szél!
Oda már nem hallatszik a lárma,
ott, mintha nem is a földön járna,
olyan öröm fogja el a lelket,
ott már le is rakhatja a terhet,
pedig… nem lépett át országhatárt!
Az élet új dimenzióba vált:
Krisztus lábnyoma!
Aki Benne hisz,
tudja: ez az út az életre visz!

A Márk írásában ránk maradt evangélium tehát Jézust, mint Krisztust mutatja be számunkra. A világnak, az ókori
és a mai embernek egyaránt az Istentől
rendelt, mennyei felhatalmazással bíró
személyre van szüksége az üdvösségben
való részesüléshez. A Krisztus evangéliuma nem eszmerendszer, nem erkölcsi
értékek halmaza, sem érzelmek hullámzása, hanem történelem, egy személy
története. Márk e történetet „Jézus a
Krisztus” szolgálatának, életének, halálá-
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nak, feltámadásának történetét akarta
elénk tárni.
A Római Birodalom szellemi, vallási
forgatagában, az akkori politikai játszmák, gazdasági érdekek feszültségei között éppúgy, mint ma, e régi történetre,
a Krisztus evangéliumára van szükségünk. A régi, és a mai ember foga egyaránt beletörik a bonyolult filozófiai fejtegetésekbe, és émelyeg a gyomra a
fennen hirdetett, azután semmibe vett
erkölcsi értékek miatt. Ellenben amikor
végre meghalljuk annak a hatalmas, igaz
és irgalmas szívű személynek a történetét,
akit Isten küldött hozzánk, aki közöttünk
élt, meghalt és feltámadt, táplálékra lel a
szívünk-lelkünk. A Krisztus evangéliumából nyer békét és megelégedést a lélek,
világosságot az értelem, tisztulást a lelkiismeret, erőt az akarat, ingathatatlan alapot a reménység. Krisztus evangéliuma,
vagy annak mellőzése kihat családjaink
belső életére, a polgári viszonyokra, a kultúrára, a gazdaságra, egy nemzet közösségének felemelkedésére, az állami és
a nemzetközi kapcsolatokra is.
Jézus a Krisztus. Őt mutatja be a történet, amit Márk lejegyzett. Mindaz, amire
világunknak szüksége van, ebben a történetben tűnik elénk. Folyóiratunkban,
amit közreadtunk, és Ön, kedves olvasó,
kezében tart, e történet, Krisztus evangéliumának egy-egy bátorító gondolatát
kívánjuk kiemelni. Reményünk, hogy
mindezzel segítünk felismerni, elismerni
és egyre jobban megismerni Jézust, aki
a Krisztus. Őt mutatja be Márk az evan
géliumban. Vedd és olvasd!
Dr. Cs. Nagy János / Pécel

„A bibliai írók által ismertetett törvények,
meghirdetett tanítások, adott eligazítások,
feljegyzett események, az általuk elmondott
és felfedett ígéretek Krisztusról,
az evangéliumi időkről nem mondhatók
a sajátjuknak, nem saját elméjükben
fogantak meg, nem saját okoskodásuk által
formálódtak, nem rég hallott dolgokról
őrződtek meg emlékezetükben,
azok nem bármilyen korábban általuk
felfogott dolgokat képeztek (1Pt 1,10-11),
hanem valamennyien közbevetés nélkül
Istentől jöttek...” (John Owen)
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BEvEZETÉS MÁrK EvAnGÉLIuMÁHoZ

„Nem alaptalan
a feltételezés,
miszerint éppen
azért kérték fel
Márkot
az evangélium
leírására, hogy
a pogányok között végzett misszió
új szintre léphessen.”

AZ EvAnGÉLIuM SZErZőJE
Az előző számban már megállapítottuk, hogy a bibliai iratok elsődleges
szerzője a Szentlélek. Akkor ezt Máté
evangéliumával összefüggésben mondtuk ki, most Márk evangéliumának
vonatkozásában újra megtesszük. Miért
van erre szükség? Egyrészt azért, mert
a Szentlélek – titokzatos, mindazonáltal
nagyon is valóságos és hathatós – közreműködésének köszönhetően bizonyosak lehetünk abban, hogy mindaz, amit
a Bibliában – és azon belül például
Márk evangéliumában – olvasunk, elejétől a végéig igaz, nincs benne sem
tévedés, sem hazugság. Másrészt azért,
mert a liberális teológia, aminek befolyása – mind a nyugat-európai, mind a
magyar – lelkészképző intézetekben
folyamatosan erősödik, a Szentléleknek
a Szentírás előállására gyakorolt hatásával és annak jelentőségével gyakorlatilag nem foglalkozik, kizárólag az
emberi szerzőre és annak feltételezett
szándékaira összpontosít, valamint
lépten-nyomon tévedéseket és hazugságokat vizionál a Biblia szövegében.
A másodlagos, avagy az emberi szerző személyét az evangélium nem nevezi
meg, még támpontokat sem nyújt a beazonosítás elősegítéséhez. A tágabb szövegkörnyezet, azaz a kanonikus Szentírás fennmaradó könyvei ugyancsak
hallgatnak. A belső bizonyítékok hiánya
arra késztet minket, hogy külső bizonyítékok után nézzünk, amelyek – habár
kétségtelenül egy irányba mutatnak –
még együttesen sem garantálják a teljes
bizonyosságot. Papiasz, Jusztin mártír,
Alexandriai Kelemen és az óegyház
valamennyi írója, aki foglalkozott ezzel
a kérdéssel, egyöntetűen Márknak tulajdonítja az evangéliumot, és tekintettel arra, hogy nincs okunk kételkedni

megbízhatóságuk és információik hitelességét illetően, kijelenthetjük, hogy
Márk evangéliumát nagy valószínűséggel valóban Márk írta. Mit tudunk
róla? Ha ez a Márk azonos az újszövetségi iratokban több helyen (ApCsel
12,12.25; 13,5.13; 15,37; Kol 4,10;
Filem 24; 2Tim 4,11; 1Pt 5,13) felbukkanó János Márkkal, akkor a következőket mondhatjuk: édesanyja a jeruzsálemi gyülekezet tagja; ő maga
Barnabás unokatestvére; csatlakozott
Pálhoz annak első missziói útján, de
elvált tőle még a munka befejezése
előtt, ami komoly feszültséget okozott;
később Barnabással együtt szolgált; végül újra Pál mellett látjuk Rómában,
tehát időközben minden bizonnyal kibékültek. De vajon tényleg azonos a két
személy? János Márkról tudjuk, hogy
széleskörű ismertséggel rendelkezett az
óegyházban, logikusnak tűnik tehát,
hogy a minden további pontosítás nélküli Márk megjelölés őt takarja. Ha az
óegyházi írók más, kevésbé ismert
szerzőre akartak volna utalni, feltehetően megnevezték volna legalább a születési vagy a szolgálati helyét. Ugyancsak Márkról úgy tudósítanak a Biblián
kívüli iratok, hogy volt, amikor Péterrel
szolgált együtt. Az evangélium szerzője
tehát ismerte Jézus tanítványait, információi első kézből származtak. Fontos
megjegyezni, hogy Márk kezdetben
nem volt elég kitartó a szolgálatban,
később azonban megváltozott, ami a
Pálhoz fűződő viszonyából világosan
kiderül. Ha Isten a hiányosságai és a
botlásai ellenére ilyen nagy feladatot bízott rá, akkor mi is nagyra hívatott eszközök lehetünk a kezében.

AZ EvAnGÉLIuM KELETKEZÉSÉnEK KörÜLMÉnYEI

Hol keletkezett az evangélium? A konzervatív kutatók többsége szerint Márk
Rómában foglalta írásba művét. Az ezt a
feltevést alátámasztó érvek közül a legmeggyőzőbbek a következők:
1. Alexandriai Kelemen írja: „Amikor
Péter nyilvánosan hirdette Rómában
az igét, és a Lélek által fejtette ki az
evangéliumot, a jelenlévők, akik sokan voltak, arra buzdították Márkot,

hogy mivel már régóta követte Pétert,
és emlékezetébe véste szavait, írja le,
amit mondott. Ezt meg is tette, és
átadta az evangéliumot azoknak, akik
kérték tőle.” (Euszebiosz: Egyháztörténet. 6.14.6.) Ha Márk Rómában
kapta a felkérést, és ugyanott adta át
az evangéliumot, jogosnak tűnik a
feltételezés, miszerint ott helyben
készítette el. Vegyük számításba azt
is, hogy Márk gyakorlatilag csak lejegyezte Péter szavait, ráadásul a
négy evangélium közül az övé a legrövidebb! Ezt akár egy rövidebb
római tartózkodás során is könnyen
megtehette.
2. Az 1Pt 5,13 szerint a hatvanas évek
elején Péter és Márk Rómában tartózkodtak. Ez a bibliai beszámoló
megerősíti a hagyomány szavait.
3. Márk evangéliuma kifejezetten sokat
beszél az üldözésről, ami érthető, ha
a szerző egy olyan gyülekezet tagjainak ír, ahol már többen megtapasztalták, mit jelent az állam rosszallása.
Ezeket ez érveket mi is elfogadjuk.
Nem tartjuk valószínűnek, de a teljesség kedvéért jelezzük, hogy a teológiatörténet során felvetődött még közelebbi helymeghatározás nélkül Itália
földje, Egyiptom, általában a Közel-Kelet, Antióchia és Galilea feltételezése is.

A Mű SZErKEZETE
A többi evangélistához hasonlóan
Márk is keretbe foglalta a Jézus életéről
szóló beszámolóját. A keret elején
(1,1-11) Keresztelő János munkájába
nyerünk bepillantást, aki a Megváltó érkezését készítette elő a maga szolgálatával. A keret végén (11-16. fejezet) a
nagyheti események kerülnek bemutatásra. Nem lehet nem észrevenni,
hogy Márk Jézus szenvedésére, halálára
és feltámadására, tehát a megváltás
művére helyezi a hangsúlyt. Van, aki
egyenesen úgy fogalmaz, hogy Márk
evangéliuma egy passiótörténet hosszú
bevezetéssel. A köztes részek szerkezeti
vázának megrajzolása nem könnyű feladat, még az sem biztos, hogy létezik
ilyen váz. Papiasz írja Márk munkájáról: „Az Úr mondásait és tetteit nem
egymás utáni sorrendben írta le, mivel
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ő maga nem hallgatta az Urat, és nem is
tartozott kísérői közé, hanem – mint
ahogyan már mondottam – Péter kísérője volt, aki a tanítást a szükség
követelménye szerint alakította, és így
nem az Úr mondásainak rendszerezését
állította össze; ezért nem hibázott Márk,
amikor úgy írt le mindent, ahogyan ő
arra emlékezett, mert egyedül csak arra
fordított gondot, hogy semmit se hagyjon el azokból, amit hallott, és hogy
semmiféle hamis tanítás ne kerüljön
közé.” (Euszebiosz: Egyháztörténet.
3.39.15.) Az óegyház e kiemelkedő
alakja szerint tehát nem érdemes különösebb rendszert keresni Márk evangéliumában. Mások úgy vélik, hogy a
köztes részeket négy nagyobb szakaszra
(1,16-3,6; 3,13-5,43; 6,7-8,26; 8,2710,52) lehet osztani, amelyek közül az
első három Jézus galileai szolgálatának
három körútját mutatja be, a negyedik
pedig messiási voltának a tanítványok
előtti feltárulásáról, dicsőségének különböző megnyilvánulási formáiról és
áldozatának előrevetítéséből áll. Egy
harmadik felosztási lehetőség Péter és
Márk kapcsolatát veszi alapul, amiben

az előbbi mint tanító mutatja be a
missziói igehirdetés etalonját, az utóbbi
pedig mint tanítvány Jézus munkásságának leírásával kibővítve gyakorlatilag lemásolja azt. A missziói igehirdetés
etalonja a Kornéliusz házában elmondott beszéd (ApCsel 10,36-40), aminek
jellemző kifejezései: a jó hír, Jézus
Krisztus Szentlélekkel történő felkenése, a galileai szolgálat, az Úr gyógyító
és szabadító tettei, a tanúság, a kereszthalál és a feltámadás. Ezek a témák
majdnem ugyanebben a sorrendben
Márknál is megjelennek.

„Jézus csodái
– azon túlmenően,
hogy haszonélvezőikkel
megéreztették
Isten szeretetét
és hatalmát –
rámutattak Jézus isteni dicsőségére.
Jézus valóságos ember is volt, de
egyúttal valóságos Isten is. ”

b) amiknek megtörténtét isteni teljhatalmával, közvetlen beavatkozással idézte elő, és
c) amik megtörténésük után tökéletesen
illeszkedtek a természet megszokott
rendjébe.

FőBB TÉMÁK ÉS JELLEGZETESSÉGEK
Márk evangéliumának egyik legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy
nem annyira Jézus tanításai, mint
inkább tettei, azon belül főként az istenfiúságát bizonyító csodái és az embereket támogató hatalmának megnyilvánulásai állnak a középpontban. Éles
kontrasztban áll ez a leírás Arisztotelész
és sok más görög filozófus passzív istenképével, amely a mozdulatlan mozgató kifejezésében ölt testet. A mi
Urunk nem mozdulatlan, hanem dina-
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mikus Isten, aki jelen van népének
életében, aktívan hordozza annak minden gondját, és végül győzelemre vezeti
gyermekeit.
Egy másik jellemző vonása Márk
írásának, hogy arányait tekintve elenyésző ószövetségi idézet található benne,
az arámi nyelvű kifejezéseket pedig
minden esetben megmagyarázza. Nyilvánvaló, hogy a célközönség tagjai
pogányok. Nem alaptalan a feltételezés,
miszerint éppen azért kérték fel Márkot
az evangélium leírására, hogy a pogányok között végzett misszió új szintre
léphessen.
További különlegessége Márk evangéliumának az úgynevezett Messiástitok. Bizonyos események után, amelyek egyértelműen Jézus isteni hatalmát,
személyének mennyei eredetét tanúsítják, az Úr hallgatást parancsolt. Miért
tette ezt? Talán azért, hogy elrejtse valódi arcát? Pál kifejezésével élve: távol
legyen! Jézus meg akarta ismertetni önmagát, de nem azonnal, hanem fokozatosan. A hirtelen jött világosság nem
utat mutat, hanem elvakít.
Szabó László / Budapest

JÉZuS ÉS cSodATETTEI

Mivel újságunknak ebben a számában
Márk evangéliuma alapján foglalkozunk
Jézus Krisztus csodáival, mindenekelőtt
hasznosnak tűnik meghatározni, hogy
mit értünk Jézus csodáin?
Azokat a rendkívüli tetteit (természeti,
gyógyítási, feltámasztási, démonűzési
csodái, a bűnbocsánat ill. feltámadása),
amiket a természeti világban, a történelem színpadán vitt végbe, de
a) amiket nem lehet megmagyarázni a természeti törvények következményeként,

EGYÁLTALÁn MEGTörTÉnTEK?
Jézus csodái felvetik azt az alapkérdést, hogy egyáltalán lehetséges-e, hogy
csoda, vagyis a természet rendjébe történő beavatkozás történjen? „Kétségtelen, hogy csodák csak akkor történhetnek,
ha a természet mellett létezik valami más,
amit természetfelettinek nevezhetünk.
Egyesek úgy vélik, hogy semmi nincs a
természeten (natura) kívül, ők a naturalisták. Mások szerint a természeten kívül
létezik még valami: őket szupranaturalistáknak nevezzük. Az első csoport
tagjai abban hisznek, hogy a végső Tény,
ami mögé be nem hatolhatunk: a tér és
idő hatalmas folyama, ami saját kedvére

hömpölyög tova. Ezen a mindent magába
záró rendszeren belül egy bizonyos esemény azért történik meg, mert egy másik
előtte megesett; de végeredményben
azért, mert a Teljhatalmú Esemény zajlik.
[…] A szupranaturalista – a természetfelettiben hívő – egyetért a naturalistával
abban, hogy kell lennie valaminek, ami
feltétlenül létezik, mint olyan alapvető
tény, aminek létére értelmetlenség lenne
magyarázatot keresni, mert épp maga ez
a tény minden magyarázat alapja, és kiindulópontja. A természetfelettiben hívő
emberek felfogásában... a dolgok két kategóriába sorolhatóak, az egyikben olyan
dolgokat vagy inkább csak dolgot találunk, ami alapvető és eredeti, ami magában létezik; a másikban pedig olyan dolgokat, amik csak ennek a ténynek a
származékai. Minden más dolog léte az
alaptényből következik. Ez a maga erejéből létezik; a többiek mind belőle merítik,
tőle kapják létüket; ez a létezést bármikor
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megvonhatja tőlük, s megszűnnek. Bármikor megmásíthatja őket, s megváltoznak. Itt természetesen én magam
a keresztyének Istenéről beszélek.”1 Mi
ebben az értelemben szupranaturalisták
vagyunk, mert hiszünk a természet felett
álló, de a természetbe beavatkozni képes,
személyes alkotó és gondviselő Isten
létében, így az istenember Jézus csodáinak megtörténtét eleve lehetségesnek
tartjuk.

TörTÉnETI ESEMÉnYEK
Jézus csodatettei – elsősorban az evangélisták Szentlélek által ihletett és hitelesített leírásai alapján – valóságos csodák voltak, s nem hipnózis eredményei,
nem ügyes bűvésztrükkök. Jézus legádázabb ellenfelei – akik tanúi voltak
ezeknek (vö. Mt 21,14-15) – sem vonták
kétségbe őket. A később keletkezett
zsidó iratok Jézust varázslónak nevezték,
aki – dicsvágytól vezérelve – tévútra
akarta vezetni Izraelt. Ám ezzel voltaképpen elismerik, hogy Jézus bámulatos
csodákat tett. „Mondhatták volna azt is:
»ha a keresztyének azt mondják, csodákat tett, ne higgyétek el, mert nem
művelt csodákat!« Az ellenfelek azonban
ezt soha nem állították. Közvetve elismerték, hogy amiről az evangéliumok
hírt adnak, vagyis, hogy Jézus csodákat
művelt, igaz. Vajon gyökeret verhetett
volna a keresztyénség Jeruzsálemben –
ahol Jézus szolgálatának jelentős részét
megélte, ahol megfeszítették, eltemették,
és feltámadt, ha azok, akik ismerték őt,
úgy gondolták volna, hogy a tanítványok
túloznak vele kapcsolatban, vagy eltorzítják a tényeket? Nem valószínű. Egy
olyan mozgalomról kapunk képet, amely
kezdetben nagyon sérülékeny és törékeny volt, és üldözések között él. Ha a
kritikusai azzal támadhatták volna, hogy
meghamisítja a valóságot, bizonyára
megtették volna. De … ilyesmivel sehol
nem találkozunk.”2
Kr. u. 178 körül a keresztyénség egyik
legerősebb kritikusa, Celsus, megpróbálta a keresztyén tanításokat minden elképzelhető érvvel cáfolni. Ugyanakkor egy
szóval sem cáfolta Jézus csodáinak történeti hitelességét. Azt feltételezte, hogy
Jézus a csodagyógyítás művészetét egyiptomi varázslóktól tanulta. (Kérdés, hogy
ha ez így történt, akkor az egyiptomi mágusok miért nem tudtak hasonló csodákat
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produkálni, mint maga Jézus…) C. P.
Thiede megjegyzi: „... Celsus, az antikeresztyén kritikus, hiteles történetként
fogadta el és kezelte Jézus Egyiptomba
való menekülését, amit számos keresztyén újszövetséges – minden kielégítő ok
nélkül – tagad.”3
Végül még egy adat: az apostolok
egyik tanítványa, Quadratus, 125 körül
petíciót nyújtott be Hadrianus császárnak, amelyben a keresztyén hitet védelmezte. E dokumentum töredékei Eusebius egyháztörténetében (4, 2,3) maradtak
fenn: „Megváltónk tettei mindig jelen
voltak, mert ezek igazak voltak. Azok,

Füle Lajos
A csoda határa

Vaknak, kit éj sötétje nyom,
szemét megnyitja Ő,
kit bénaság bilincse ront,
szökellve jön elő.
Kinek fülére csend borult,
hall angyaléneket,
kit átkozottá tett a múlt,
JÉZUSHOZ mind mehet.
Ki gyilkos, ki parázna volt,
tisztává teheti,
csak a farizeusokon
nem tud segíteni.

akiket meggyógyított, azok, akiket a halálból feltámasztott: ezek az emberek
nem csak azt tanúsíthatták, hogy hogyan
gyógyultak meg, vagy támadtak fel,
hanem azzal is tanúskodtak, hogy folyamatosan jelen voltak. Nem csak a Megváltónk korában éltek, hanem még egy
ideig, miután Ő elhagyott bennünket
úgy, hogy ezek közül többen egészen máig élnek.”4 Quadratus üzenete:
„Császár! Kérdezd az élő szemtanúkat!
Kérdezd azokat, akik meggyógyultak!”
Teljesen valószínűtlen, hogy az első
keresztyének olyan keresztyén hitet
akartak továbbadni kritikus és jól informált hallgatóságuknak, ami nyilvánvaló
hazugságokra épült. Vagyis nincs olyan
érv, amire hivatkozva a csodákat valótlan legendaként félresöpörhetnénk,
ahogy pl. R. Bultmann és liberális teológiai iskolája tette. „Egy történésznek, aki
ókori forrásokat kutat, nem jelent nehézséget ezen beszámolókat valóságos
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eseményekként felfogni. Az a tagadhatatlan tény, hogy többségében a mai
ismereteinket és tapasztalatainkat meghaladó eseményekről van szó, nem indokolhatja, hogy történetiségüket megtagadjuk.”5

EGYEdÜLÁLLóAK
Bár Jézus elsősorban nem azért jött,
hogy csodákat tegyen, hanem hogy a
megváltás művét elvégezze, életében a
csodáknak nagy jelentősége van.
1. Kiemelkedő Jézus csodáinak a száma. Jézus „csodatévő riválisai” közül –
a Krisztus előtti és utáni században –
csak hármat ismerünk: Choni, Chanina
ben Dosa, és tüanai Apollonius nevű embereket. Az első nevéhez egy, a másodikéhoz hat, a harmadikéhoz több, de
teljesen igazolatlan és joggal megkérdőjelezhető „csodatett” fűződik. Jézusnak 35 csodájáról történik említés az
evangéliumokban. (Máté feljegyzett 19
esetet, Márk 18-at, Lukács 20-at és János
8 csodát, de jelzik, hogy vannak le nem
írt csodatettei is: Mk 1,32-34; 3,7-12;
6,53-56; Jn 20,30.)
2. Feltűnő csodáinak radikális jellege.
„Nem csupán az történt, hogy imádkozott és elállt az eső. Ő vakot, siketet, leprást gyógyított, lecsendesítette a vihart,
kenyeret és halat szaporított, és embereket támasztott fel a halálból. Erre sehol
nem találunk párhuzamot...”6 Amikor
Jézus meggyógyított egy bénát, a kapernaumi tanúk így kiáltottak: „...ilyet még
sohasem láttunk!” (Mk 2,12). Amikor
egy néma megszállottat szabadított meg,
az emberek csodálkoztak és felkiáltottak:
„Sohasem láttak még ilyet Izraelben!”
(Mt 9,33). Amikor egy vakon született
embert meggyógyított, maga a meggyógyult ember mondta: „Örök idők óta
nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember
szemét” (Jn 9, 32). „Az az elképzelés,
hogy Jézus csak egy volt korának soksok csodatevője közül – az Újszövetségről alkotott liberális mítoszok szemétdombjára való.”7
3. Egyedülállóvá teszi csodáit, hogy
„saját tekintélye alapján tett csodát”.
Ő az egyetlen, aki kimondta: „Ha én
Isten ujjával űzöm ki a démonokat,
akkor Isten országa köztetek van” –
tehát egyedül magára hivatkozik. Azt
mondta: „azért jöttem, hogy megszaba-
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dítsam a foglyokat”. Istent, az Atyát dic- messiási jelek voltak. „A názáreti Jé- (Fil 2,7-8). Ezek a jelek, mint villanások
séri mindazért, amit tesz, de egyszer sem zust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt a sötétségben elárulják, hogy valójában
fordult elő, hogy Istent arra kérné, hogy előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, ő az Isten, a Megváltó, a megígért Mestegyen csodát helyette. Istennek, az amelyeket általa tett az Isten köztetek, siás és Isten Országának Királya (Jn
Atyának a hatalmával tesz csodát. Erre ahogyan magatok is tudjátok...” (Ap- 11,4). E jelek személyének és tanításáCsel 2,22; vö. Jn 12,37-43; 15,24; Mt nak, egész életművének hitelesítését
egyszerűen nincs párhuzam.”8
4. Csodáinak egyedülállóságát bizo- 8,17; vö. 1Kor 1,22; Mt 12,38; 16,1; szolgálták és szolgálják ma és mindnyítja, hogy ezeket az ószövetségi Mk 8,11; Jn 6,30). Továbbá Urunk cso- örökké.
próféták a Messiás jellemzőiként írják datettei mind arra utaltak, hogy őbenne,
le. A bebörtönzött Keresztelő János egy mint Messiás királyban elközelített az HITTEL ELFoGAdHATóAK
A magam részéről tökéletesen egyetnapon elküldte Jézushoz tanítványait Isten Országa, hiszen jelei mind az Isten
értek J. MacArthur szavaival: „Egyálazzal a kérdéssel, hogy Ő volna-e a
talán nem azok közé tartozom, akiket
Messiás vagy másra várjanak? Jézus
Pecznyík Pál
C. S. Lewis „naturalistáknak” neveegy csoda-listával válaszolt útkészíBúcsúzik a nyár
zett – olyanoknak – akik szerint csotőjének, amiket ő megtett, s amiket
dák nem történhetnek. Hiszek a csotanítványai és még Keresztelő János Leveti zöld lombruháját, búcsút vesz tőlünk a nyár,
dákban. Hiszem, hogy a Bibliában
tanítványai is saját szemükkel láthat- színes selymes lombot öltve virul szerte a határ.
megörökített összes csoda szó szerint
tak, de amiknek java része a Mes- Atyánk jóvoltából hullt ránk nyár öröme, ide le,
pontosan úgy történt, ahogy a Biblia
siásnak tulajdonított, előre prófétált napsugárban fürdik a táj virághímes ligete.
leírja. Hiszem például, hogy Mózes
tettek voltak. (Vö. Lk 7,18-23; Mt Útra kelnek a nyaralók, csoportosan, gyermekek,
és az izraeliták valóban áthaladtak
11,2-6. Jézus itt a következő csodáira meleg tavak, árnyas erdők hívogatón intenek.
a kettévált Vörös-tengeren, és nem
utalt: Mt 9,27-30 – a vakok látnak; Ragyog a Nap, bárányfelhők nem takarnak kék eget,
lett sáros a lábuk (2Móz 14,21-22).
Mt 4,23; 8,5-13; 9,2-7 – a bénák gépmadarak nyaralókat szállítanak föld felett.
Hiszem, hogy Illés tényleg feltámaszjárnak; Mt 8,2-3 – a leprás meggyó- Reggel, este madárének fokozza nagy örömünk,
totta az özvegyasszony fiát a halálból
gyul;– Mk 7,31-37 – a siketek hal- csillagfényű éjszakákat ajándékoz Istenünk.
(1Kir 17,21-23), és hogy az égből alálanak; Mt 9,18-25 – halottak feltá- Nem régen még kalásztenger hullámzott a szem előtt,
hívott tűz tényleg mennyei tűz, igazi
madnak; Mt 5,3 – a szegényeknek az tárolókba rejtett Isten mindennapi betevőt.
Testünknek forró melegét csillapítják hűs habok,
csoda volt (2Kir 1,10; 12). Abszolút
örömhír hirdettetik.)
bizonyossággal hiszem, hogy Elizeus
5. Jézus csodái – azon túlmenően, pihenéssel, fürdőzéssel telnek órák és napok.
felhozta a víz felszínére a vasfejszét
hogy haszonélvezőikkel megéreztet- Minden magyarnak hő vágya, bár soha se lenne tél,
(2Kir 6,6). Ezen kívül hiszem, hogy a
ték Isten szeretetét és hatalmát – rá- gyermek arcát, felnőtt arcát simogatná nyári szél.
négy evangéliumban Jézusnak tulajmutattak Jézus isteni dicsőségére. Ám Istenünk szava nyomán ez a vágyunk tovaszáll,
donított minden gyógyítás, csoda, jel
Jézus valóságos ember volt, de egy- minden nyarat ősz, tél követ, faggyá dermed a határ.
úttal valóságos Isten is. Éppen ezt Higgyük: Atyánk egy szebb nyarat készít nekünk odaát, és rendkívüli jelenség pontosan úgy
történt, ahogy az evangélisták leírják.
igazolták csodatettei, amelyek jelez- élet fája nem veti le soha a zöld lombruhát.
És hiszem, hogy az apostolok szó
ték isteni teljhatalmát. Ő közénk jött Milliószor szebb lesz a nyár e múlandó földinél,
szerint véghez vitték a Szentírásban
Istenként lett megváltónkká. Ezt ismeretlen ott a hideg, havat nem görget a szél.
megörökített összes csodát.”10
érzékelte Nikodémus, aki így szólt Jertek, bűnbánó testvérek! Minket új Föld hona vár,
Csodái segítsenek bennünket abJézushoz: „Mester, tudjuk, hogy Is- bűnbánóknak üdvöt nyújtó őrök fényű lesz a nyár.
ban, hogy felfigyeljünk Jézusra, pátentől jöttél tanítóul, mert senki sem
ratlan tanítására és keresztjére – megképes megtenni azokat a jeleket,
amelyeket te teszel, csak ha Isten van Országának viszonyaiból adtak ízelítőt, váltásunk árára –, higgyünk őbenne, mint
vele.” (Jn 3,2) „Ha nem hiszel a cso- ahol nem lesz szenvedés, könny, halál feltámadott Megváltónkban és Urunkdákban, akkor Jézusban az emberiség (Jel 21,4). Erre utalt ő maga is: „Ha vi- ban, és imádjuk hódolattal!
Sipos Ete Zoltán / Szeged
legszebb virágát fogod látni, aki olyan szont én az Isten Lelkével űzöm ki
*
mély benyomást gyakorolt követőire, az ördögöket, akkor bizony elérkezett
hogy azok, képtelenek lévén elfogadni hozzátok az Isten országa” (Mt 12,28; Jegyzet: 1. C. S. Lewis, Csodák; Harmat, Budapest 1994. 8-15. o.; 2. L. Strobel, A Jézusa halálát, a feltámadásáról hallucinál- Lk 11,14-20).
Tehát Jézusunk csodái nem öncélú dosszié; Harmat 2005. 62. o.; 3. C. Peter Thiede,
tak. Fogadd el a csodákat és akkor
olyan megváltód van, aki önként jött csodák voltak, nem Jézus öncélú ma- Der unbequeme Messias: Wer Jesus wirklich
erre a világra, hogy megváltson ben- gamutogatását szolgálták, hanem mind war; Brunnen Verlag 2008. 118-119. o.; 4. ua.,
nünket, szenvedett bűneinkért a ke- jelek voltak, amik túlmutattak magukon, 125. o.; 5. ua., 124. o.; 6. L. Strobel, im., 141reszten, majd Isten ereje által feltámadt és érzékelhetővé tették annak dicső- 142. o.; 7. C.P Thiede, im., 116. o.; 8. L. Strobel,
a halálból és mindörökké él és közben- ségét, aki „önmagát megüresítette, szol- im., 141-142. o.; 9. J. G. Machen, Keresztyéngai formát vett fel”, hogy elvégezze az ség és liberalizmus; Presbiteriánus Kiadó 2002.
jár érettünk.”9
Továbbá igazolták, hogy ő a Messiás, Egyház megváltását, „engedelmes volt 133. o.; 10. J. MacArthur, Karizmatikus káosz;
hiszen – mint említettem – csodái mind halálig, mégpedig a kereszthaláláig” Baptista Kiadó Budapest. 104. o.
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KrISZTuS
BETEGSÉGEK FELETTI HATALMA
(MÁrK EvAnGÉLIuMA ALApJÁn)

„Félreértette, és
ma is félreérti
Urunkat az, aki
azt hiszi, ő erre a
földi életre akar
minket meggyógyítani. A még
hitetlen ember nem is érti, Istennek
miért nem célja, hogy az embert földi
élete alatt megkímélje a szenvedéstől.”

A hatalom erő, képesség és jog valaminek a végrehajtására. Ez a szó a Bibliában Isten lényegének, uralmának, szuverenitásának a kifejezésére szolgál. Jézus
Krisztus egész földi élete és munkássága
Isten mindenhatóságát, hatalmát, szuverenitását tükrözte vagy – helyesebben
szólva – jelenítette meg.
Tudjuk, az Úr Jézus földi ittjártakor
tökéletes ember és teljhatalmú Isten volt
egyszemélyben. A mindenható Isten számára pedig, aki mindent és az embert is
megalkotta (Ézs 66,2), egyetlen esetben
sem volt nehéz betegséget gyógyítani,
azaz helyreállítani az ember testi egészségét. Ha mi annak hisszük Jézus Krisztust, aki ő valójában, akkor természetesnek tartjuk, hogy neki volt, és ma is van
hatalma a betegségek felett.
A kérdés inkább az: földi szolgálata
alatt miért gyógyított betegeket? Tudjuk,
küldetése a megváltás elvégzése volt,
hogy helyettünk a kereszten elszenvedje
bűneink jogos büntetését. Ide vezető tevékenysége legfontosabb eleme pedig az
evangélium hirdetése volt. Nem orvosnak,
sem nem csodagyógyítónak érkezett.
Jézus Krisztus, miután Keresztelő János
börtönbe került, tanítással kezdte meg
működést – előbb Názáretben, majd Kapernaumban –, hirdette Isten országának
az evangéliumát (Mk 1,14). Miközben tanított és prédikált, sokakat meggyógyított
különféle betegségekből (Mk 1,34).
Miért gyógyított Jézus Krisztus? Erre
három okot és egy fontos célt találtam:
1. Az első oka talán az, hogy a róla
szóló próféciák és ígéretek beteljesedjenek. Amikor Keresztelő János a börtönben elbizonytalanodott, Jézus Krisztus

üzenete a próféciák beteljesedésére hívta
fel a figyelmét – „Menjetek el, vigyétek
hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások
tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak
támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik” (Lk 7,22). A messiási
próféciák, különösen is Ézsaiásnál, sokszor jelezték ezeket előre.
2. Másodszor, tudjuk, hogy Jézus
Krisztus minden gyógyítása egyéb csodáival együtt Messiás voltát hitelesítő jelek
voltak. Vagyis gyógyításai is bizonyították
Isten voltát az emberek előtt.
A jeleket, mai modernebb kifejezéssel
mondhatjuk illusztrációknak is. Nem szerencsés azonban, amikor az illusztráció
túlnő azon, amit illusztrálni hivatott, és
célt téveszt. Mert az mindig hangsúlyeltolódásokhoz vezet. Ezt láthatjuk az Úr
Jézus szolgálata során is, ami éppen
a Márk evangéliuma szerinti híradásokban szembeötlő, már az első fejezetben is.
Jézus Krisztus tanított és hirdette Isten
országa evangéliumát. Közben mindig
meglátta és megszánta a betegeket, gonosz lelkektől megszállottakat, és messiási jelként is meggyógyította őket. Ám nagyon hamar kiderült, az embereket sokkal
jobban érdekelték gyógyításai, mint a
tanítása. Szinte kizárólag csak földi, ideig
való, látható világbeli szükségleteik
kielégítésére próbálták Jézus Krisztust felhasználni. Eredményképpen betegek tömegeit vitték Jézushoz. Így nagyon hamar
az evangélium hirdetése helyett a csodagyógyítás vált Urunk főtevékenységévé.
Egy alkalommal, amikor az Úr Jézus
hajnalban kiment imádkozni (Mk 1,3539) – nyilván érzékelte ezt a hangsúlyeltolódást –, mert az összesereglett betegek nem találták otthon, ezért tanítványai
a keresésére indultak. Ám ekkor Urunk
olyat tett, amit én soha, 45 éves orvosi
szolgálatom alatt nem merészeltem volna
megtenni, hogy otthagyjam az orvosi
rendelőt olyankor, amikor a várószoba
tele van betegekkel. Mert itt Jézus Krisztus nem ment vissza a várakozó betegekhez, hanem a tanítványokkal együtt
tovább ment Galilea egyéb városaiba

mondván, hogy ő azért jött, hogy az igét
hirdesse! „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az
igét, mert azért jöttem.” (Mk 1,38.)
Sokáig nem értettem, az Úr Jézus miért
parancsolt rá a meggyógyítottakra, hogy ne
mondják el, mi történt velük. Ám tudjuk,
„minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték” (Mk 7,36). Úgy tűnik, ebben a meggyógyítottak egyike sem engedelmeskedett. Vajon miért nem engedelmeskedtek?
Jól tették, vagy nem jól tették? Vajon ezzel
Urunk nem a bizonyságtételt fékezte?
Milyen különös, hogy a gyógyulni vágyók az Úr Jézus abszolút képtelen parancsainak – pl.: amikor a sorvadt kezűnek
szombaton a zsinagógában azt mondta:
„Nyújtsd ki a kezedet!” (Mk 3,5) – minden ellenvetés nélkül engedelmeskedtek.
Ugyanakkor ezt az egyszerű, bárki számára teljesíthető felszólítást, hogy ne
mondják el senkinek, nem tették meg!
Jézus Krisztus tiltásának az okát Márk
első fejezetében leírtakból értettem meg
egyszer. A csodagyógyítást átéltek ugyanis olyan szenzációhajhász hírverést csináltak, ami végül totálisan akadályozta, félre
vitte Urunk legfontosabb szolgálatát; az
igehirdetést. Vagyis nem jól tettek bizonyságot, mert nem a Messiás királyra
mutattak, hanem egy eredményes csodagyógyítóra. Jó, ha ez minket is elgondolkoztat bizonyságtételeinket illetően!
Vajon mi kire mutatunk ilyenkor? Önmagunkra? A velünk történtekre? Vagy a
Messiás Királyra, Jézus Krisztusra?
Márk első fejezetének a végén is találkozunk egy meggyógyított leprással, akit
Urunk szintén eltiltott a hírveréstől.
A következő versben pedig ezt olvashatjuk – Mk 1,45: „Az pedig elment, és
elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni
az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett
többé nyíltan a városba” és nem hirdethette az evangéliumot, hiszen azonnal
megrohamozták a gyógyulni vágyók…
A meggyógyítottak nagy reklámot
csináltak Jézusnak, ám mégsem valósult
meg ilyenkor a gyógyítások legfontosabb
célja, hogy Istent, Urunk betegségek feletti hatalmáért dicsőítették volna. Ugyan-

XXX. évf. 2. szám

akkor a Márk evangéliumában van egy
olyan gyógyítás – a gadarai megszállott
megszabadítása (Mk 5,1-20) –, amikor
maga az Úr Jézus szólította fel az illetőt
a szerinte való, helyes bizonyságtételre
(Mk 5,19): „Menj haza a tieidhez, és vidd
hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr
veled és hogyan könyörült meg rajtad.”
És az illető engedelmeskedett. Igaz,
hogy ő Jézussal szeretett volna maradni,
mert őt akarta követni.
3. Tehát Jézus Krisztus földi szolgálata
során számtalan beteget meggyógyított
(Mk 1,32-34; Mk 3,10-12; Mk 6,54-56 –
a konkrétan részletezett gyógyításai mellett) két okból: Messiás voltát hitelesítő
jelekként, és azért is, hogy beteljesedjenek
a róla szóló próféciák. Bár a Márk evangéliuma első része beszámol egy olyan
esetről, amikor Urunk nem ment vissza a
reá váró betegeket meggyógyítani, volt
egy harmadik oka is arra, hogy gyógyítson. Jézus Krisztus szerette az embereket,
ezért mindig meglátta nyomorúságukat és
megszánta őket.
Ez történt a később nagy hírverést
csináló, engedetlen leprással is (Mk 1,4042), aki Urunk előtt leborulva kérte, hogy
gyógyítsa meg. Története mindig nagyon
közel állt hozzám, ugyanis az illető kérése
nagyon megszívlelendő, és ma, a 21. században is érvényben van. A beteg így
szólt: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.”
Szerintem ez a mindenkori helyes módja kéréseinknek. Ha Urunk akar, akkor ma
is meg tud gyógyítani bármilyen betegségből, és történnek is gyógyulások. Nem a
hatalmával és nem a képességével van a
gond egyetlen betegség esetében sem.
A kérdés az, hogy most, ebben az élethelyzetemben és ebben a világkorszakban akare engem, vagy téged meggyógyítani? Mert
ha akar, vagy ezt ígéri, akkor azt meg is
tudja és meg is fogja cselekedni (Rm 4,21).
A kérdés: előbbre viszi-e gyógyulásunk
az ő ügyét, az evangélium hirdetését itt és
most, vagy nem? Vagy éppen a „tövissel”
(2Kor 12,7) a testünkben tudunk majd
hatékonyabban őrá mutatni?
Félreértette, és ma is félreérti Urunkat
az, aki azt hiszi, ő erre a földi életre akar
minket meggyógyítani. A még hitetlen
ember nem is érti, Istennek miért nem
célja, hogy az embert földi élete alatt
megkímélje a szenvedéstől.
Szegénységi bizonyítvány ez az emberről, de ha Isten a földi boldogulásában
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segédkezne mindig, akkor soha nem is
próbálná őt keresni! Jól ellenne nélküle.
A nyomorúságok, betegségek „vágyat”
ébresztenek az Istennel való megbékülésre, de legalábbis Isten segítsége felé
fordítanak. Így, Isten keresésének egyik
eszköze a betegség is.
Tudjuk, ebben a világkorszakban a
Krisztushoz tartozók testének a sorsa is
megy tovább a bűn pusztítása útján a
hitetlenekével együtt. Bár Urunk velünk
van a nyomorúságokban és szenvedésekben is, ahogyan megígérte, sőt, azok idejét
is alkalmasint megrövidíti (Mk 13,20).
Így, az ő közelsége és jelenléte enyhíti a
bajainkat. Ám azon nem változtat, hogy a
hívők is betegek lesznek, és a végén meghalnak (Rm 8,22-23).
Sőt, Istennek különleges célja van
azzal, hogy híveit nem veszi ki ebből
a világból (Jn 17,15), hanem engedi őket
akár szenvedni is. Nekünk a betegségek,
nyomorúságok, szenvedések között és ellenére kell felmutatnunk és dicsőítenünk
Urunkat. Vagyis a Jézus Krisztushoz tartozók betegségeinek missziós célja van.
A világ figyeli a hívők életét, a szenvedését is, és gyakran a viselkedésünk alapján ítél meg minket és ítéli meg Istent is.
Ám az Úr Jézus továbbra is szeret minket, meglátja nyomorúságunkat és megszán minket, mint földi szolgálata idején
is, és határt szab szenvedésünknek.
Jézus Krisztus gyógyításaival kapcsolatban a gutaütött meggyógyítása (Mk
2,1-12) alapján még egy nagyon fontos
dolgot szeretnék aláhúzni. Az Úr Jézus
minden gyógyításával a beteg életének
teljes helyreállítására törekedett, akkor is,
amikor ezt a gyógyítást a testi betegség
megszüntetésével indította. Ezt mutatja
meg nekünk világosan, sok egyéb gyógyítási történet mellett, a kapernaumi bénának az esete. Nála Urunk azzal kezdte,
hogy barátainak hitét látva, megbocsátotta
az illető bűneit. Ezzel azt is világossá
tette, hogy minden betegség és szenvedés
végső oka a bűn. Nem a konkrét vétkeink
– bár előfordul közvetlen kapcsolat is
a bűn és a következményes betegség között –, hanem az alaphelyzet, hogy az ember nem akarta és ma sem akarja alárendelni magát Istennek.
Amíg így, az Istennek hátat fordított állapotban van, még Jézus Krisztus testi
gyógyítása is csak tüneti megoldást
hozhat az életében. Mindenkinek a bűn-
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bocsánatra – az Istennel való megbékülésre (2Kor 5,20) – van szüksége ahhoz,
hogy igazán, testestől-lelkestől meggyógyuljon. A mi Urunk a betegségek gyógyításával mindig is ezt a teljes helyreállítást kívánta és kívánja ma is elérni.
Az ott jelen lévő írástudók helyesen látták a dolgot. Tudták, hogy bűnöket csak
Isten bocsáthat meg. Így az Úr Jézusnak
a gutaütött meggyógyítása minden egyéb
gyógyításánál hatalmasabb jele volt annak, hogy ő valóban a megígért és eljött
Messiás király ott, abban a megbontott
tetejű kis kapernaumi otthonban. A bűnbocsánat után Urunknak már csak egy
nüansznyi cselekedete kellett ahhoz, hogy
visszaadja az illetőnek – a ma is visszafordíthatatlan, súlyos szélütésen átesett
betegnek – a teljes testi egészségét is. És
itt megvalósult Urunk minden gyógyításának a fő célja is (Mk 2,12): „…ámulatba
estek mind”, és „dicsőítették az Istent…”
Dr. Erdélyi Judit / Budapest

Herjeczki Géza
Imádság gyógyulásért

egyetlen parancsoló szavad elég volt Uram
úgy 2000 éve
hogy járjon a holt
táncra perdüljön a sánta
hadonásszon a száradtkezű
és lásson a vak:
kezed érintése elég volt
ám arcunkba
barázdát karmolt
az idő
s két évezrednyi hitetlenség
gyűlt össze szívünkbe
szólj ránk Uram!

ha újból hallanánk szavad
ha újból éreznénk kezed
talán megértenénk:
gyógyító hatalmad még ma is
töretlen fényben ég
gyűrött arcunkba nézz
szólj ránk Uram
gyógyíts
mint 2000 éve
kezed érintése
ma is épp elég
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KrISZTuS
TErMÉSZET FELETTI HATALMA

„Ha meg akarja
szabadítani őket,
elég egyetlen szó
is, és a természet
erői engedelmeskednek. Aki mindenható Istenként
szavával teremtett, az szava által
uralkodik is alkotásai felett.”

Jézus Krisztus dicsősége Márk evangéliumában a természet feletti hatalmát
igazoló csodáiban is felragyog. Ezekben
különösen is érzékelhető személyének
titka, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. A tenger lecsendesítése (Mk
4,35-41) és a tengeren járás (Mk 6,4552) történetének leírásából az is kiderül,
hogy isteni személye és hatalma által
megtartó Úr az övéi számára. Ugyanakkor ezt tanítványainak nem könnyű
megérteni és elhinni. Ezért Jézus igen
nagy szeretettel és türelemmel tanítja
őket, erősíti hitüket. Kereszthalála és
feltámadása után értik meg, ki is ő
valójában, de személyének nagyságát
érzékelhették már a kritikus élethelyzetekben is.
Mai tanítványai számára is ugyanilyen
fontos, hogy kinek tartják Jézust; milyen
hangsúllyal, érzésekkel kérdezik: „Kicsoda ez?” (4,41). Az Úr Jézus földi
életét követően, szemlélve az elvégzett
megváltói művet, bizalommal, reménységgel vannak-e Jézus iránt, aki úr a természet fölött?
A Szentírás világosan jelenti ki, hogy
Isten személye a hitetlenek számára is
felismerhető a teremtett világ szemléléséből (Rm 1,18k.). A Teremtővel megvalósuló személyes szeretetkapcsolat
azonban csak az övéi, a hívő emberek
számára a Jézus Krisztus által megtapasztalható valóság.
A tanítványoknak egyáltalan nem volt
könnyű feladat Jézus személyében felismerni, hittel megragadni azt, hogy ő nem
csupán ember, hanem a teremtő, teremtett világát fenntartó, gondviselő Isten is.
Ezért önmagában örömhír már az is,
hogy a természet feletti hatalmát igazoló
csodáival a tanítványai hitét akarta erő-

síteni, formálni. Mindezt sokszor hétköznapi élethelyzetekben tette meg. Ne feledjük, számukra megszokott volt a
Galileai-tengeren való hajózás, sőt némelyikük korábban minden nap ott halászott. A döntő kérdés az volt, hogy
követőiként mernek-e, tudnak-e benne
bízni a rendkívülivé váló hétköznapi
élethelyzetben is? Amibe ráadásul parancsát teljesítve kerültek bele, hiszen át
kellett kelniük a túlsó partra.
A parancsnak való engedelmesség természetes volt számukra, mert életközösségben voltak szeretett Mesterükkel.
Jézus is vállalta az életközösséget, hiszen
ő kezdeményezte azt.
A tenger lecsendesítésének történetében annak jelentőségét is felismerhetjük, hogy a bűneset utáni világ
körülményei, természeti törvényei közt
élve Jézus mennyire valóságosan ember
is volt. Az egész napi munkálkodás után,
a hajóba szállva, a fáradtságtól azonnal
elaludt. S olyan mélyen, hogy a viharos
tenger szörnyű morajlása sem ébresztette
fel. Eszünkbe juthat ugyanakkor az Istenben bízó ember nyugalmát munkáló
bizonyosság is: „Lefekszem és elalszom,
majd fölébredek, mert az Úr támogat
engem.”1 Jézus, engedelmes Fiúként,
tudatosan a mennyei Atyára bízta magát
minden alkalommal.
Ha aludt is a hajóban az egyre veszélyesebbé váló viharos tengeren (4,38),
„Közben azonban őrködött az istensége,
úgy hogy az apostoloknak nem kellett
volna önmagukért aggódniok, hanem vigaszként eszükbe kellett volna jutnia,
hogy készen lesz az égből a segítség”2 –
ahogyan Kálvin is kiemelte ezt a tényt.
A tanítványokon azonban annyira úrrá
lett a félelem, a kétségbeesés, hogy
szemrehányóan, számonkérő módon
fordultak Jézushoz segítségért, szabadításért: „Mester, nem törődsz vele, hogy
elveszünk?” Ilyen az Úr Jézus követőjének lelkiállapota, érzése, segélykiáltása, amikor hiténél jóval erősebb a
félelme. Márk evangéliuma a hívő
ember bűnös magatartását is leleplezi.
De ezzel is az Úr személyének nagyságát, övéi iránti könyörülő szeretetét

emeli ki. Ilyenek a követői, de akkor is
az Úréi!3
Ha meg akarja szabadítani őket, elég
egyetlen szó is, és a természet erői engedelmeskednek. Aki mindenható Istenként szavával teremtett, az szava által
uralkodik is alkotásai felett. Krisztus természet feletti hatalmának nagyságát a
csoda végbemenetelében az is kiemelte,
hogy nemcsak a szél, de a tenger is azonnal lecsendesedett: „És elállt a szél, és
nagy csendesség lett” (4,39). A szél hirtelen támadhat, és pillanatok alatt elállhat. A víz mozgása, a tenger hullámzása,
háborgása viszont fokozatosan szokott
megszűnni a természet törvényei szerint.
Jézus a természet törvényeit is felhasználva, vagy akár azokat felülírva is csodát tehet szavával.
Tanítványai számára azonban még
nem volt hittel felfogható, megragadható
az Úr Jézus személye. Látták őt, tapasztalták hatalmát, de még nem tudtak bízni
benne.
A kérésük is leleplezte lelkiállapotukat. Azért keltették fel őt, hogy valamit
tegyen végre. Jézus viszont pontosan
arra akarta megtanítani őket, hogy az az
igazán döntő, hogy velük van. Lehet,
hogy éppen alszik a hajóban, de mégis
bízhatnak jelenlétében, személyében.
De mit is éreztek akkor? „Ekkor nagy
félelem fogta el őket, és ezt mondták
egymásnak: Kicsoda ez, hogy a szél is,
és a tenger is engedelmeskedik neki?”
Nagyon féltek a viharos tengertől, de a
szabadítást végrehajtó Úr személye még
nagyobb félelmet keltett bennük. Miért?
Mert nem tudtak bízni benne. Noha már
a csodát is átélték vele!
Mai tanítványokként érezzük, mennyire rászorulunk az Úr kegyelmére, amikor
a hitünk bizonytalan? Az Úr pontosan ezt
akarta erősíteni a természet feletti
hatalma nagyságát kijelentő csodáival.
Ahogyan fentebb megjegyeztük, és Kálvin is rámutatott: „Először is bizonyos,
hogy nem a véletlen dolga volt ez a
vihar,... Ez alkalommal azonban nyilvánvalóvá akarta tenni az apostolok előtt,
mennyire kicsiny és gyenge még a
hitük.”4
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Jézus személyének titka ragyog fel
abban is, hogy amíg a természeti erőket
szigorúan megdorgálta, ugyanakkor az
övéit csupán határozottan, de törődő szeretettel intette.
Hitüket vizsgálva jelenidőben beszél:
„Hogy van az, hogy nincs hitetek?”
(4,40). Fontos ez a jelenidő! Jelzi, hogy
folyamatosan Urukban kellene bízniuk.
Csodát is tett már, megszabadultak, de
még mindig kicsinyhitűek. Ott van
velük, szól hozzájuk, s mégis hitetlenkednek, hiszen nagy félelemmel kérdezik egymástól a jelenlévők: „Kicsoda
ez...?”.

A másik, tengeren játszódó történet is
hasonló gondolatokkal segít bennünket.
Jézus, az 5000 ember megvendégelése
után igen erős kifejezéssel fogalmazta
meg abbéli akaratát, hogy tanítványai
áthajózzanak a tenger túlsó partjára.5
A tanítványok azonnal engedelmeskedtek is Jézus parancsának. Ő pedig ebben
az esetben nem szállt hajóba, hanem
a sokaságot elbocsátva felment a hegyre,
hogy az Atyával imádságban keresse
a szoros és személyes közösséget.
Mint látjuk, valóságosan emberi az Úr
Jézus imaélete, esti, sőt éjszakába nyúló
imádsága is! Mégis milyen isteni hatalommal, mindentudással bír ő, hiszen
imádság közben látta tanítványai szenvedését a szembefújó szél és a habok
miatt, a tenger közepén (6,48).
Természetfölötti csodának számított
tanítványaihoz való megérkezése is a
tengeren járva. Ezzel is bizonyította,
hogy isteni személyéhez természetesen
hozzátartozik, hogy a vizet is útjául rendelheti: „Egymaga feszítette ki az eget,
és a tenger hullámain tapos” (Jób 9,8).
Ez is oka lehet ennek a titokzatos
megjegyzésnek, hogy noha „odament
hozzájuk a tengeren járva”, mégis: „el
akart haladni mellettük.”6 Így lehetőséget adott nekik, hogy behívják őt a hajóba.7 Hiszen előre küldte, most pedig
utolérte őket; együtt utazhatnak tovább.
Ám az is lehet, hogy a vízen sétálva
akar mellettük haladni, hogy jelenlétében örvendezve boldogan csodálhassák isteni hatalmát.
Tanítványai azonban nem ismerték fel.
Kísértetnek vélték, megrémültek tőle.
Ebben az esestben nem voltak életveszélyben, csupán nehezen haladtak
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előre, küszködtek az evezéssel. Szomorú
igazsága a Kijelentésnek, hogy Jézus
megjelenése keltett bennük félelmet.
Számukra felfoghatatlan volt, hogy szeretett Urukat látják a tengeren járni. Még
mindig nem tudtak hinni Jézusban. Pedig
korábban már lecsendesítette a tengert,
igazolva, hogy úr a vizek felett.
A tengeren járás történetében olvassuk
a bátorító, vigasztaló, a megrémült tanítványaihoz intézett szavait is: „Bízzatok,
én vagyok, ne féljetek!” (6,50). Nemcsak
személyes jelenlétével, hanem az azt
megerősítő kijelentésével akarta őket
erősíteni.

Füle Lajos
Viharok

A viharokat soha ne feledd!
Meg azt se, hogy a szíved remegett,
s hogy nem maradtál soha egyedül:
Szavára minden viharod elült.

Majd – elkerülni bárhogy akarod –
támadni fognak megint viharok.
Akkor se félj, csak higgy, mert JÉZUS él!
Minden viharban ott: IMMÁNUÉL.

Az „Én vagyok” bemutatkozás János
evangéliumában többször is szerepel.
Márk itt jegyzi fel ezt a mondatot. Nemcsak Jézus személye a hangsúlyos, hogy
„én”, tehát nem valaki más, nem is csupán személyes jelenléte, hogy „vagyok”, azaz létezem, itt vagyok, hanem
ami még ezeken felül is igaz, hogy „Én
vagyok”, azaz isteni önkijelentésként,
bátorításként. Ahogyan Mózesnek is
kijelentette magát a „Vagyok, Aki
Vagyok” névvel, isteni hatalmával,
ugyanúgy személyes szeretetével, szövetségi hűségével, ígéreteket beteljesítő szabadító munkájával van jelen
övéivel.8
Isteni hatalmát azzal is jelezte, hogy
amint belépett a hajóba, elállt a szél. Még
szólnia sem kellett, mint a korábbi
csodánál.9 Akkor még féltek tőle a tanítványok, itt azonban már nem félnek,
de még mindig nem tudnak bízni benne:
„ők pedig szerfölött álmélkodtak magukban” (6,51). Nemcsak a félelem, hanem
a csodálkozás is jele lehet a kishitűségnek. Ennek okát is leleplezi a kijelentés:
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„mert még nem okultak a kenyerekből,
mivelhogy a szívük még kemény volt”
(6,52).
Ezzel nem a korábbi, a tenger lecsendesítése csodájára utal, hanem a tengeren
járás történetét közvetlenül megelőző,
5000 ember megvendégelésének csodájára (6,30-44). Ami szintén Krisztus természet feletti hatalmának nagyságát igazoló csodatörténet. Ha felismerték és
megértették volna a csodálatos kenyérszaporítás jelentőségét Jézus személyével, munkájával kapcsolatban, akkor a
tengeren járást látva is bíztak volna
benne.
Az Ószövetségben Isten számos
történetben jelenti ki magát népének
napi szükségéről gondoskodó Úrként,
aki eledelt is bőséggel ad.10 Ez az Úr
segítette őket más, rendkívüli helyzetekben is csodáival. Most pedig ugyanaz az Ószövetségből ismert Isten Jézus
személyében jelent meg övéi között.
Tanítványai azonban ezt a tényt nem
tudták hittel elfogadni, mert keményszívűek voltak. Ez a keményszívűség
azonban más volt, mint az ellenséges
lelkületű izráeli vezetők keményszívűsége, akik tudatosan utasították el
Jézust. Az övéi csak Jézus személyének
a titkát nem értették meg, nem bírták
annak igazi jelentőségét bizalommal
megragadni. Keményszívűségük az értetlenségben, a bizalmatlanságban, kishitűségben lepleződött le.11
Látták, tapasztalták, átélték csodáit,
ámultak is csodatettein, de a szükséges
következtetést a hitetlenség miatt képtelenek voltak levonni. A hit ugyanis nem
a csodatettre, hanem a csodát is végrehajtó Úrra tekint. Az ő személye, személyes jelenléte a döntő, az igazán fontos.
Nem is csupán hatalma, ami a csoda által
is igazolódik, hanem szeretete, szeretetközössége az övéivel.
Jézus Krisztus ezért vállalta valóságos
Istenként és valóságos emberként a megváltói mű végbevitelét. Kereszthalálával
és feltámadásával lett nyilvánvaló mindenki számára, ki is ő valójában.
Így hát örökéletre megtartó Úrként
ragyoghat fel számukra Jézus dicsősége:
Krisztus természet feletti hatalmának
nagysága a földi élet hétköznapi, vagy
kritikus élethelyzeteiben is. Nem félelemmel, vagy csodálkozva mondjuk
majd, kicsoda hát ez, hanem bizalommal
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és reménységgel csodáljuk, imádjuk őt,
drága Urunkat. Akinek személyes jelenlétét igazoló kijelentése minket is mindig, minden helyzetben bátoríthat: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”
Földvári Tibor / Budapest
*

Jegyzet: 1. Zsoltárok 3,6; 4,9; 2. Kálvin János: Evangéliumi Harmónia II. kötet, Könyvnyomda Székelyudvarhely, 37. o. 1940.;
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3. Máté le is jegyzi, hogy még felkelése előtt
szól tanítványaihoz: „Mit féltek, kicsinyhitűek?”; 4. Kálvin János: Evangéliumi Harmónia II. kötet, Könyvnyomda Székelyudvarhely, 37. o. 1940.; 5. „És azonnal
kényszeríté tanítványait” (Mk 6,45 – Károli
ford.).; 6. Hendriksen magyarázata is megerősíti ezt. William Hendriksen: The Gospel
of Mark, The Banner Of Truth Trust Edinburgh, 259. o. 1987.; 7. Az emmausi tanít-
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ványok is kérhették az akkor még számukra ismeretlen Feltámadottól: „Maradj velünk...!” (Lk 24,28-29).; 8. 2Móz 3,14k.;
9. János evangéliuma szerint pedig „azonnal” partot értek. Jn 6,21; 10. 2Móz 16; 1Kir
17,8-16; 2Kir 4,1-7.42-47; Zsolt 78,24-25;
11. A 4000 megvendégelése után is fájón
kérdezi őket értetlenségükről: „Még mindig
nem fogtátok fel és nem értitek? Még mindig
kemény a szívetek?” Mk 8,17.

KrISZTuS
dÉMonoK FELETTI HATALMA

(MEnnYEI ErődEMonSTrÁcIó GAdArÁBAn – MÁRK 5,1-20)

„Mivel a bűnös
emberek úgy
érzik, hogy
Isten és Jézus
országának ügye
ellenkezik saját
érdekeikkel,
így Jézust, az ő szavát távol tartják
maguktól.”

Talán egy szemtanú lehetett az, aki
lediktálta vagy leírta ezt a gadarai történetet. Megrendítette őt is, amit látott,
ezért számolt be ilyen életszerűen és részletesen erről a megdöbbentő eseményről:
arról, hogy a gonosz léte mennyire valóságos volt Jézus idejében is. A történetnek
sok tanulsága van, de mi most három
szempontot fogunk megvizsgálni:
1. Átgondoljuk, mennyire valóságos
valóban a gonosz ereje.
2. Bátorítjuk magunkat azzal, hogy
felelevenítjük, milyen hatalma van Jézusnak a gonoszág felett.
3. Következtetéseket vonunk arra
vonatkozóan, hogy Jézus hatalmát látva
mi lehet a helyes magatartás részünkről.

1. nÉZZÜK ELőSZör AZT, HoGY MILYEnnÉ vÁLHAT EGY EMBErI ÉLET, EGY
cSALÁd, EGY KöZöSSÉG ÉLETE, AMELY
FELETT úr LESZ A SÁTÁn!
Gadara kívül esett Izraelen, az ún. Tízváros igazgatási területén feküdt. Lakói
sémiták voltak, de pogány emberek. Kopár dombos vidék volt, a meredek hegyoldal lejtett a Genezáreti-tó felé, és egy
függőleges sziklaparttal végződött a tónál.
A puha kőzet alkalmassá tette ezt a vi-

déket arra, hogy üregeket vájjanak bele,
ezért tele volt barlangokkal, mélyedésekkel, barlangsírok kivájását végezték itt.
Temetőhely lehetett Jézus korában, fehér
leplekbe burkolva hozták ide halottjaikat
a környék településeinek lakói. Mindenki
tisztátalan vidéknek tartotta, messziről
elkerülte: a sémi ember vallásos iszonyattal fordult minden felé, amivel a halott
érintkezett. Nem is járt arrafelé senki, csak
akkor, ha szükséges volt. Jézus látogatásakor is csak egy hatalmas disznócsorda
legelt arra, amely állat a zsidók számára
tisztátalan volt. (De más népekkel lehetett
velük kereskedni.) Mivel a disznók mindenevők, talán a – rokonok híján – temetetlenül maradt halottak tetemeit is ezek
takarították el a környéken.
Ebben a környezetben élte életét egy
ember, ha ugyan életnek lehet ezt még
nevezni. Nem tudni mióta élt itt, honnan
űzték ide, milyen rettenetes testi és lelki
kínokat szenvedett. Iszonyú érzésekkel élhetett: düh, kétségbeesés marcangolta a
lelkét, félelmetes ordításától zengett az
egész vidék. Az arra járókat talán meg is
támadta és összeverte, és mint egy vadon
élő állat leste, kit kapjon el. Ha nem talált
senkit, akkor önmaga testét tépte karmaival, és éles kövekkel hasogatta magát.
Eleinte próbálták megkötözni, de a vasláncokat is széttépte. Természetes erejénél
fogva nem bírta volna a láncokat széttépni.
Bár az elmebetegeknél ma is gyakran észlelhetünk sokkal nagyobb erőt azokénál,
akik ép értelműek, de itt még többről van
szó – benne sátáni erő munkálkodott. Az
ördög kínzó hatalma alá esni testileg és
lelkileg is borzalmas.

A temetőben lakott. Nem azért hajtotta
őt oda a Sátán, mert a démonok a temetőben szeretnek lenni, hanem hogy a halál
közelségével is szüntelen gyötörje, ahogyan az minket is meggyötör lelkileg.
Igen, ilyenné válhat az ember, ha úrrá
lesz felette a Sátán, pedig testének a
Szentlélek templomává kellene válnia.
Kegyetlen állapotba került ez az ember
az ördög fogságában, kivetkőzött emberi
mivoltából.
De nem kell a múltba menni ahhoz,
hogy a gonosz erőit szemléljük. A Sátán
talán nem ennyire nyilvánvalóan száll
meg embereket napjainkban, de nézzük
meg a televízióban a Kékfényt, vagy egy
nap végén a híradót: mennyi szörnyűség
történik! A gonosz tombol a gyilkosokban, az öngyilkosokban, öngyilkos merénylőkben, önkárosítókban, szenvedély
betegekben, indulatokban, a bűnözés
millió formájában, a szeretetlenségben és
cinizmusban, gonosz eszmékben és babonában, okkult tettekben, abortuszban,
terrorizmusban, szexuális aberrációkban,
családi viszályokban és mindenféle
erőszakban. A kórházak, pszichiátriai
osztályok és intézetek, börtönök mind
a bűn és a Sátán erejéről beszélnek.
Az emberiség igyekszik segíteni magán, és próbál szembeszállni az ördögi
erőkkel, mint ahogy a gadaraiak is tették.
De vajon emberi erővel úrrá lehet-e lenni
a démoni erőkön? Láncokkal, béklyókkal
lehet-e fékezni azt? Vagy bíróságokkal,
börtönökkel, hadseregekkel, háborúkkal,
álságos békeszerződésekkel, fenyegetésekkel, gyógyszerekkel úrrá lehet lenni a
gonosz felett? Mennyi ördögi bűn van ma
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is, mennyi démoni pusztítás, mennyi emberi energia a megfékezésre, eredmény
pedig alig mutatkozik.
Kovácsolhatunk bilincseket, lehet
számtalan börtön, készülhetnek a paragrafusok, lehet bojkott, nemzetközi
szerződések, terrorizmus ellenes csapatok, gyógyszerek és kábító dolgok minden mennyiségben, zárt intézmények –
a démonok tovább dühöngenek, és veszélyeztetik életünket és mások életét.
A gonoszság lelkének kifinomult módszerei miatt vagyunk egymás számára
gyilkos farkasok. A lealjasodott emberi
élet a démoni erők csapdájában él, vergődik, ha Isten Fia nem segít rajta. Igen, a
Gonosznak hatalmas ereje és hatása van.

2. nÉZZÜK MEG AZonBAn AZT IS, HoGY
MILYEn HATALMA vAn JÉZuSnAK A GonoSZ MIndEn dÉMonI ErEJE FELETT!
Hiszen ennek a történetnek mégiscsak
ez a legfontosabb üzenete.
Abba a szörnyű gadarai világba érkezett meg ugyanis a názáreti Jézus, és vele
jött a nagy örömhír, miszerint a Sátán
pusztító erejénél erősebb Krisztus. Jézus
akkor és ott mennyei erődemonstrációt
tartott az övéinek.
Jézus úr a démoni erők felett mindenkor. Ő azért jött, hogy a Sátánnak minden
munkáját lerontsa. Ő azért jött, hogy a
rabságba jutott embereket megszabadítsa. Ez a kis történet megmutatja az ő
mindenek feletti erejét, amellyel legyőzi
a Sátánt és démonjait, bármennyien is
vannak. Amikor megjelent ott Gadarában, az addig szabadon pusztító és a
környék embereit állandó félelembe tartó
démonok leborultak előtte, pedig sokan
voltak, egy egész légió. Feltették a kezüket, remegve könyörögtek Jézushoz
kegyelmért. A gonosz neve: Légió – mert
talán több ezren is voltak –, a győztes úr
neve: Jézus. Ez az a név, amelyre minden
térd meg fog hajolni: mennyeieké,
földieké és föld alattiaké, kivétel nélkül.
Aki nem tudja, milyen erős Jézus, az
nem hajt térdet neki ma sem, de aki tudja, az remegve esik térdre előtte lelkében
és talán testében is. Aki kételkedik benne, az még nem látta az ő hatalmát. A démonok tudták, ki ő, és remegve térdre
rogytak előtte. Azok a démonok, akik azt
az embert a halál szélére vitték, akik az
emberektől nem féltek, Jézus előtt remegve esdekelnek.

Biblia és Gyülekezet

Jézusról tudták a démonok, hogy ő kicsoda és hogy milyen magatartással illik
hozzá közeledni.
De vajon az ember tudja? Tudja a mai
ember, hogy kivel van dolga, ha Jézussal
találkozik?

Leleszi Balázs Károly
A gadarénus

A gadarénus… Én vagyok az…
elhagyatott sírboltok lakója,
az éji pusztaság ördöngös csavargója,
mezítelen számkivetett,
sebmarta sebekkel,
arcomon farkasvicsorral,
láncokkal és kötelekkel megbéklyózva,
szívemben az őrjöngő légióval…
Ez egy körbezárt világ, hol a menny
kék derűje nincsen jelen…
De egyszer szembejött velem
a Szabadító, lépteit megelőzte a fény,
és súlyos kereszt szállt az égen,
zengő angyalének kísérte,
mikor felizzott Krisztus
megmentő mozdulata a mélyben…
És a bilincsek lehulltak,
üszkös kelevényeim begyógyultak,
s elenyészett a barlangok,
az üregek lehelete,
amint könnyezve lábaihoz ültem,
felöltözködve, ép ésszel,
mert megtisztított s újjászülettem –
és szólt felém egy életre szóló ige:
„Menj el és beszéld el mindenkinek,
milyen csodálatos dolgot tett
is veled az Isten!” …

A Sátán alá van vetve Jézus uralmának. Kényszerből borult le előtte akkor
és most is, nem önként, és ahogy elképzelem, szinte zokogott félelmében,
amikor azt kérdezte „mi közöm hozzád,
Jézus, a magasságos Isten Fia?”. Úgy
tudták, hogy Jézus büntetése csak az
ítélet napja után fogja őket utolérni.
Időért könyörögtek még, de ahogy eltávozhattak Jézus elől, látjuk, hogy nem
tértek meg, hanem azonnal, tombolva,
újra kárt tettek Isten teremtett világában.
Mivel a démonok tudták, hogy Jézus
a világ bírája, eszükbe jutott az ítélet
napja és szembenállásuk Istennel, a jövőben rájuk váró kimondhatatlan gyötrelem, ezért remegtek előtte.
Lám, még a démonoktól is van mit
tanulni! Sokan akarnak mai is haladékot
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kérni Istentől, de jó, ha megértjük, hogy
a haladék a megtérésre adatik, nem a
továbbvétkezésre.
Ahogy a Római levélben olvassuk (Rm
2,4): „Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem
veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága
megtérésre ösztönöz?” A démonok nem
tértek meg, de nekünk meg kell változnunk, ha haladékot kapunk Jézustól! Jól
véssük a szívünkbe tehát – látva az ördöngös szabadulását: Jézusnak adatott
minden hatalom mennyen és földön!
3. vÉGÜL nÉZZÜK

MEG, MILYEn MAGA-

TArTÁS KövETKEZZEn ABBóL, HA MEGISMErJÜK JÉZuS HATALMÁT!

Három féle reakciót figyelhetünk meg
a történtek kapcsán: a démonokét, a gadaraiakét és a megszabadult emberét.
– A démonok menekülni akartak Jézus
elől. „Mi közöm hozzád, Jézus…” –
kérdezik. A bűnnek mindig ez a hatása
az emberben is (ki is mondja ezt a
gadarai). Menekülni akar a szabadító
elől. A bűn rosszabb, mint a betegség.
A beteg ember gyógyulni akar, mert
utálja a betegségét. A bűnös ember
azonban a legtöbbször szereti a bűnét,
ami a halálba és a borzalmas kárhozatra viszi. Meg akarja tartani magának a
bűneit. Inkább az egész világról lemond, szeretteiről, felségéről, férjéről,
még a gyerekeiről is, barátairól, egészségéről, szüleiről, csak a bűnét hadd
tartsa meg. A bűn a leghalálosabb
szenvedélye az embernek.
Amíg valaki szereti a bűneit, addig Jézust ellenségének tartja, fél tőle, ki
akarja kerülni, feleslegesnek tartja őt.
Azt gondolja, hogy Jézus jogtalanul
akar behatolni az életszférájába. Mivel
a bűnös emberek úgy érzik, hogy Isten
és Jézus országának ügye ellenkezik
saját érdekeikkel, így Jézust, az ő szavát távol tartják maguktól. A bűnösen
vak emberek – bár tudják, hogy Jézus
eljövetelekor inkább haragos lesz velük, mint szívélyes – inkább eltávolítják maguktól őt, mivel azt hiszik,
hogy ezzel Jézus fennhatóságát véglegesen lerázhatják. Micsoda tévedés!
– Rossz a gadaraiak reakciója is. Az
egyetlen értelmes kérdés, ami kijöhetett volna a szájukból: ki ez a hatalmas szabadító? Hogyan tarthatnánk
őt a mi területünkön, hogyan tehet-
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nénk életünk részévé őt? De ők nem
érdeklődtek a csodás szabadítóról,
hanem számvetést készítettek, aminek az eredménye az lett, hogy sajnálták a 2000 disznót egy emberért
cserébe. Ezeknek az embereknek többet ért a haszon, mint egy ember
lelke. Többet értek az anyagiak, mint
a lelki dolgok. A számvetés után
pedig ezek az emberek meghozták a
maguk számára legvégzetesebb döntést: eredj el a határunkból, Jézus, ne
zavard köreinket!
Szörnyű tény, hogy Jézus közéjük jött,
megszólította őket, megmutatta Isten
hatalmát, és ők kizárták őt maguk
közül, a gondolataikból, az életükből,
családjaikból. És a mai ember mit
tesz? Tudja, hogy kit zár ki az életéből,
amikor nemet mond Jézusra, a világ
urára, a bűntől szabadítóra, az áldott

orvosra? Milyen sajnálatra méltó minden mai „gadarénus”!
– Mit tanulhatunk a megszabadítottól?
Amikor a megszállottat elhagyta a démonok sokasága, az az ember, aki korábban menekülni akart Jézustól, többé
nem akart. Kitisztult az értelme, és már
másképpen látott mindent. A sötétség
hatalmából megszabadult ember, mindent másképpen lát és akar tenni.
Amikor Jézus visszaadja az ember
tiszta lelki látását, észreveszi, hogy mivé
tette őt a bűn: hagytam, hogy boldogtalanná, magányossá tegyen, elvette lelkem békességét, egészségemet, családomat, emberi kapcsolataimat darabokra
törte, átkozott a munkám és vagyonom,
bezárta előttem az eget. Milyen más lett
Jézussal minden!
Megértjük a megszabadult ördöngöst,
aki szivacsként szívta magába Jézus min-

den szavát. Sugárzó arccal nézett Jézusra, és azt mondta neki: Jézus, veled akarok menni. Ez a jó hozzáállás: Jézussal
akarok szövetségben élni.
Jézus azt mondja: eredj haza, és mondd
el nekik, hogy mit tett veled az Isten fia!
Jézus tulajdonképpen elfogadja ezt az embert hírnökének. Mintha ezt mondaná:
akkor élsz velem, ha bizonyságot teszel
rólam a tieid között. Mondd el azoknak,
akik között éltél, akik ismertek és elűztek
maguk közül, hogy mit tettem veled!
Legyél a hétköznapok misszionáriusa!
Mondd el, hogyan könyörült rajtad Jézus!
És ő mit tesz? Elmegy és prédikálni kezd.
Nekünk sincs más mondanivalók ezen
a világon, mint, hogy Isten könyörült rajtunk. Híreszteljük ezt mi is bátran, és ne
hallgasson senki, akivel nagy dolgokat
tett az Úr!
Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

„Az első zsenge
az aratás kezdetén a termésből
levágott első
köteg gabonát
jelentette, amit
hálából tettek az
oltárra, mégpedig éppen a páska,
vagyis a húsvét utáni első szombaton.
Jézus feltámadása tehát olyan kezdet,
amit az „aratás”, vagyis a többi ember
feltámadása követ majd.”

egyedül a halált nevezi meg az emberre
váró következményként: „... ha eszel
róla, meg kell halnod” (1Móz 2,17).
A Biblia később is a halált nevezi a bűn
legsúlyosabb következményének. Az
utolsó ítéletet követően a büntetés végérvényes kiteljesedését, a kárhozatot is
halálnak, örök halálnak nevezi a Szentírás.
A bűneset után kilátásba helyezett büntetések sora eszerint úgy tekintendő, mint
a halál büntetésének részletesebb kibontása. A következmények részletesebb felsorolásában válik igazán megfoghatóvá,
hogy mi mindent foglal magában ez a
rövid szó: halál. Az Istentől való elszakadás után egy olyan földi létet jelent,
ami tele van fájdalommal, küzdelemmel,
hiábavaló fáradsággal, és amelynek végén a porból vétetett test újra visszatér
a porba. De nem csak a bűneset története
alapján gondolhatjuk ezt így, hanem
a Rm 6,23 jól ismert szavai alapján is,
ami szerint a halál a bűn zsoldja.
Még mélyebben megérthetjük a halál
problémájának súlyosságát, ha belegondolunk abba, hogy Isten igéje szerint mit
kell a halál alatt értenünk.
Nem azt, amire a hétköznapi emberek
legtöbbje gondolni szokott ennek a szó-

nak hallatán, vagyis az ember megsemmisülését. Sokkal inkább elszakadást
fejez ki kétféle értelemben is. Először is
az ember lelkének Istentől, mint az élet
forrásától való elszakadását, ami a bűneset pillanatában következett be. Másodszor pedig a léleknek a testtől való elválását, ami az ember testi halálának
pillanatában történik. Végül jelenti még
azt a végső és örökké tartó állapotot is,
amelybe a lelkileg és testileg halott ember
sorsa torkollik, hacsak nem menti ki ebből a reménytelen helyzetből az a Jézus
Krisztus, aki ezt egyedül megteheti.
Összefoglalva tehát az eddig mondottakat: a halál az emberiség legegyetemesebb problémája, mert kivétel nélkül érint
mindenkit. Ádám bukásán át nem csak
a bűn hatott el minden utódjára, hanem
annak legfélelmetesebb következménye,
a halál is. „Ahogyan tehát egy ember
által jött a bűn a világba, és a bűn által
a halál, úgy minden emberre átterjedt a
halál azáltal, hogy mindenki vétkezett” –
írja a Rm 5,12-ben az apostol. Látnunk
kell továbbá, hogy a halál az embert
a maga teljességében, testében-lelkében
sújtó probléma (Ef 2,1-2).
Végül: az ige szerint nem csak az
mondható el, hogy a bűn nyomában a

KrISZTuS
HALÁL FELETTI HATALMA

Ha valamilyen rangsort fel lehet állítani Jézus csodatételei és ezekben megnyilvánuló hatalma terén, akkor kétségtelenül a halál felett aratott győzelme
a legdicsőségesebb: azon csodái, amelyekben halottakat támasztott fel, és még
inkább az ő feltámadása. Mire alapozhatunk egy ilyen kijelentést? Arra, hogy a
halál nem csupán egy a bűnben elbukott
ember sok problémája közül, hanem
bűnének legsúlyosabb következménye.

A

HALÁL, MInT AZ EMBEr LEGSúLYo-

SABB proBLÉMÁJA

A halál a bűn büntetésének minden
következményét magába sűríti. Isten a
bűnesetet megelőző figyelmeztetésében
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halál jelent meg első következményként,
hanem az is, hogy a halál lesz az utolsóként megszűnő probléma az ember
számára: „Utolsó ellenségként a halált
törli el” (1Kor 15,26).
Az elmondottakból világosan érthető,
hogy a halál az ember számára a leglegyőzhetetlenebb ellenség. A világ élete,
és benne az emberé is sok változáson
ment át az idők során. Az ember értelmével sok-sok problémát megoldott,
számtalan nehézséget leküzdött, de a
halállal szemben minden próbálkozása
kudarcot vallott. A halál rabságából sem
a maga által kreált vallások, sem filozófiák, sem a tudomány által nem volt képes megszabadulni. Ezért nem képzelhető el örömtelibb hír a halálfélelem
rabságában vergődő ember számára annál, mint hogy Jézus Krisztusban olyan
Megváltónk van, aki hatalmasabb a
halálnál is.
Az evangéliumok tanúságtétele szerint
Jézus ezt a halál fölötti hatalmát három
esetben halottak feltámasztásával, végül
pedig mindennél csodálatosabb módon
a saját feltámadásával is bizonyította.
Márk a húsvéti történeten kívül ezek
közül egyet mond el nekünk: a Jairus
leányának feltámasztásáról szóló történetet. A továbbiakban nézzük meg
közelebbről, hogy mit érthetünk meg az
ő evangéliuma által közölt történeteken
át Jézus Krisztus hatalmáról és dicsőségéről?

JÉZuS HATALMASABB A HALÁLnÁL
Jairus leánya feltámasztásának története Kapernaumban játszódik. Kapernaum azon városok egyike volt, ahol Jézus
legtöbb csodáját tette. A gadarénusok
földjéről való visszatérése után ismét
nagy tömeg gyűlt köré. Itt talált rá az
egyik zsinagógai elöljáró, név szerint
Jairus is. Mikor meglátta őt, lába elé
borulva kérte segítségét haldokló kislánya számára. Jézus haladék nélkül elindult vele, hogy megtegye amire a gyermekéért aggódó apa kérte. A körülöttük
tolongó tömeg azonban egy időre feltartotta őket, s mire útjukat folytathatták
volna, úgy tűnt, már nincs miért fárasztani a Mestert, mivel közben megérkezett
a gyermek halálhíre. A villámcsapásként
ható hír Jézust nem hozta zavarba. Egy
pillanatig sem tétovázott, hogy mitévő
legyen. „Ne félj, csak higgy!” – mondja
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a hír hallatán megrendült apának, és folytatja útját annak háza felé. Viselkedése
azáltal válik igazán csodálatra méltóvá,
ha megértjük, hogy higgadtsága mögött
nem érzéketlenség áll, hanem az ő istenfiúi hatalmának biztos tudata. Halálos
betegségek gyógyítására bőven volt már
példa eddigi szolgálata során, de egy,
már meghalt ember feltámasztásának kihívásával most áll szemben először.
A körülötte lévő emberek ekkor még
nem tudják, amit majd csak később Lázár feltámasztásakor mond el magáról,
hogy ő a feltámadás és az élet. Ő maga
azonban már itt is tudja, hogy nem csak
halálos betegek meggyógyítására van
hatalma, hanem a halottak feltámasztására is. Nem térítheti el szándékától
sem a halálhír, sem a halottsiratók gúnyolódása, sem a halottak érintésének
törvényi tilalma, a leányka kezét megfogva, életre kelti őt.
Csodálatos vigasztalás árad ebből a
történetből a mulandó ember felé, ami
Jézus halál feletti hatalmáról beszél.
Márk evangéliumának azonban ennél
még csodálatra méltóbb örömhíre is van
számunkra, amit a húsvéti történetben,
Jézus feltámadásának eseményében tár
elénk.

JÉZuS FELTÁMAdÁSA: dönTő GYőZELEM
A HALÁL FELETT

Márk evangélista a rá jellemző tömörséggel számol be Jézus feltámadásáról is.
Az evangélium ereje azonban nem a
beszámoló terjedelmében, hanem az említett tények valódiságában rejlik. Az
angyal húsvét hajnalán elhangzó szavai
a világ végezetéig hirdetik Jézus halál
fölött aratott győzelmének hírét. „Feltámadt, nincs itt.” – hangzik a sírhoz
érkező asszonyok felé. A sírból mennyei
fény árad, a halálra csak az üres halotti
lepel és kendő emlékeztet. Jézus feltámadásának ereje által elnyeletett a halál.
A feltámadt Jézusról szóló evangélium
olyan erővel bír, hogy képes széthasítani
a halál lelkünkre boruló fekete leplét,
hogy utat nyisson az örök élet mennyei
fénysugarai számára.
Jézus halál feletti hatalmának legmeggyőzőbb megnyilvánulása és bizonyítéka
az ő feltámadása lett, ami messze felülmúlja a halottfeltámasztások csodáit. Ez
a feltámadás minőségileg jelent mást
a halottfeltámasztásoknál. Ez utóbbiak
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csak egy időre szóló életre keltések voltak – igaz, olyan állapotból, ahonnan
emberileg már nincs visszaút. Csak
olyan valaki képes ilyesmire, aki fölötte
áll a biológiai törvényszerűségeknek,
vagyis isteni hatalommal bír. Jézus éppen azért volt képes visszaparancsolni
a halál erőit, és megeleveníteni elhunyt
személyek testét, mert Isten Fia.
Jézus feltámadásában azonban egy
addig még soha nem látott csoda történt.
Ő nem csak újra életre kelt, hanem feltámadt, mégpedig egy romolhatatlan, dicsőséges testben, ami fölött többé nincs
hatalma a halálnak. Miután a kereszten
elszenvedte a bűnért járó ítéletet, istenfiúi hatalmával teljes és végérvényes
győzelmet aratott a halál felett. Nem csak
a testi halál felett, mint a halottfeltámasztások alkalmával, hanem a lelki és a kárhozatos örök halál felett is. Azáltal pedig,
hogy a halált a mi bűn által megrontott
testünkhöz hasonló testben győzte le,
lehetővé tette számunkra, hogy a feltámadáskor mi az ő romolhatatlan, dicsőséges testéhez hasonló testben támadjunk
fel. Ahogy János apostol írja: „... most
Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De
tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk
őt látni, amint van” (1Jn 3,2).

JÉZuS FELTÁMAdÁSÁnAK JELEnTőSÉGE
Ahogy az eddigiekből már világosan
kiderült, Jézus feltámadása nem egy önmagában álló esemény, hanem egy folyamat kezdete. Az 1Kor 15-ben Pál apostol
úgy beszél Jézus feltámadásáról, mint
egy megállíthatatlan láncreakció elindító
eseményéről. „Mert amint Ádámban
mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik. Mindenki a maga
rendje szerint. Az első zsenge Krisztus,
azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Azután jön a vég, amikor átadja az
országot az Istennek és Atyának, amikor
eltöröl minden fejedelemséget, minden
hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét lába alá
nem veti. Utolsó ellenségként a halált
törli el. Mert Isten mindent az ő lába alá
vetett” (1Kor 15,22-27).
Jézus feltámadása tehát egy csodálatos
folyamat elindítója lett. Erre utal az „első
zsenge” kifejezés is. Az első zsenge az
aratás kezdetén a termésből levágott első
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köteg gabonát jelentette, amit hálából
tettek az oltárra, mégpedig éppen a páska, vagyis a húsvét utáni első szombaton.
Jézus feltámadása tehát olyan kezdet,
amit az „aratás”, vagyis a többi ember
feltámadása követ majd.
Húsvét hajnalán a sírhoz igyekvő
asszonyok elhengerítve találták a sír bejáratát lezáró követ. Az ember hajlamos
arra gondolni, hogy erre azért volt szükség, hogy a feltámadt Jézus kijöhessen
sírból. Valójában nem ezért történt.
Amikor az angyal elhengerítette azt,

Jézus már nem volt ott. Annak, aki
felette állt a fizikai törvényeknek, nem
volt szüksége ilyesféle „kiszabadításra”.
A kő elhengerítésére az emberek miatt
volt inkább szükség, hogy meggyőződhessenek arról, hogy Jézus sírja üres, és
hogy az ő követői előtt sem zárhatja el
az örök dicsőségbe vezető utat semmiféle akadály.
Krisztus feltámadásának ténye alapvetően más helyzetet teremtett a világban. Az a tény, hogy ő él, és jelen van,
olyan gyökeresen változtatja meg a mi

életünket is, mint a tanítványokét. Ő az
ember életének örök távlatot nyitott.
A testünknek, „földi sátorházunknak lebomlása” nem végzetes tragédia már,
mert tudhatjuk, hogy a földi élet után egy
jobb és szebb élet vár ránk. A mostaninál
összehasonlíthatatlanul szebb és jobb,
örök élet.
Márk evangéliuma azt a csodálatos
evangéliumot hirdeti számunkra a két
feltámadási történettel, hogy Jézus Krisztus Úr a halál felett is.
Molnár Sándor / Biatorbágy

Visky Ferenc református lelkipásztor a 20. századi
kárpát-medencei
magyar keresztyénség egyik meghatározó alakja volt. Az
erdélyi Bethánia CE Szövetség „nagy
öregje”, az evangélium elkötelezett hirdetője, a hívő nép megalkuvás nélküli
tanítója, aki hite miatt hosszú éveket töltött
el a román kommunista rezsim börtöneiben. A róla való megemlékezésnek különös
aktualitást ad, hogy éppen az idén lenne
száz esztendős.
Feri bácsi 1918. július 1-jén született
a Szatmár megyei Egriben, ahol édesapja
református lelkipásztorként szolgált.
Életútjának számtalan állomása volt,
amire külsőleg a szenvedés, lelki értelemben a Krisztusban nyert békesség és
a folyamatos megújulás volt jellemző.
A középiskolát Szatmárnémetiben, a
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végezte,
itt is érettségizett 1939-ben. Miután átszökött Magyarországra, a debreceni
Tisza István Tudományegyetem Teológiai Fakultásán végezte felsőfokú tanulmányait. Itt érte el a második világháború, itt ejtette őt rabul Isten, amikor
részese lett az akkori lelki ébredésnek.
Hitre jutását követően szinte azonnal
bekapcsolódott a lelki szolgálatba:
Krisztus, a misszió ügye mindennél
fontosabb lett számára. Kápláni éveit
Mátészalkán töltötte, itt ismerkedett meg
későbbi feleségével, Sollich Juliannával,
akit a Bethánia Szövetség küldött ide,
hogy a lányok között végezzen lelki

munkát. Kisvárdán kötöttek házasságot,
esküvői tanúik az ébredés akkor már ismert személyei, Borbély Béla és Szikszai
Béni voltak.
Mátészalkáról Egribe, Feri bácsi szülőfalujába kerültek, ahonnan 1947-ben
Nagyszalontára rendelték ki segédlelkészi-vallásoktatói szolgálatra. Innen
négy év múlva egy kicsi határmenti
gyülekezetbe, Nyüvedre hívták meg.
Közben állandó rendőri megfigyelés
alatt állt, folyamatosan zaklatták, kihallgatták. Háborgattatása nem szegte kedvét, sőt, Isten Szentlelke hatalmasan
munkálkodott általa, és többen jutottak
élő hitre a bizonyságtétele nyomán.
1956-ban büntetésből a Margitta melletti Magyarkécre helyezték át. Közben
megszületett hetedik gyermekük is, így
a népes család eltartása nem volt egyszerű feladat. De az Úr gondoskodott
róluk, mindig kirendelte azt, amire szükségük volt.
1958-ban a román kommunista diktatúra titkosszolgálata, a Securitate Visky
Ferencet több társával együtt letartóztatta. A vád ez volt: a törvényes államrend megbontása, összeesküvés. A kirakatperek gyorsan lezajlottak, kivétel
nélkül valamennyiüket 18-22 évnyi
kényszermunkára ítélték, amihez teljes
vagyonelkobzás párosult. Feri bácsi
Szamosújvárra került büntetőtáborba, a
feleségét és gyermekeit pedig a havasföldi Bărăganba telepítették ki. Nem
csüggedtek, nem keseredtek el. „Égi jeladások és áldások vettek körül nap mint
nap, úgy ahogy mondta valaki: a világ
minden sötétsége sem képes kioltani

egyetlen szál gyertya fényét” – mondta
el később egyik vallomásában.
Feri bácsi később a Duna-deltába került munkaszolgálatra. Börtönéveit, száműzetését egyféle küldetésnek tekintette,
mindenhol Krisztusról tett bizonyságot. Itt
kötött életre szóló barátságot a zsidó
származású Richard Wurmbrand evangélikus lelkésszel és a román Alexandru
Zub történésszel, akik rendkívüli hatással
voltak rá.
Miután kihirdették a kegyelmi rendeletet, 1964-ben szabadult. Családja
valamivel korábban térhetett vissza.
Börtönfogsága után szinte zarándokoltak hozzá az emberek mindenfelől.
Igazi lelki vezető lett, akinek hívei
körében időről időre mesélnie kellett a
börtönévekről. Az átélt élményeket
gyakran felidézte igehirdetéseiben, illetve leírta a Fogoly vagyok (2002) és
Szerelme szorongat (2004) című köteteiben. Visszaemlékezéseit ezen kívül
különböző gyűjteményes kötetek őrzik,
életútjáról pedig Az ítélet címmel portréfilm készült. Feleségének naplója Az
Úré a szabadítás (1989) címmel jelent
meg nyomtatásban.
Könyveiben elsősorban nem az elviselt szenvedésekről írt, hanem arról a
hatalmas jelentőségű eseményről, aminek debreceni teológus korában szemtanúja, sőt mi több, részese volt, később
pedig apostola lett. Az ébredésről, ami
egyházának tagjait az Isten iránti közönyből az élő keresztyén hitre hívta el,
és a református kegyességi hagyományokhoz vezette vissza. Tette mindezt
határtalan derűvel és sajátos humorral.

EMLÉKSoroK vISKY FErEncrőL
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Szabadulása után Hegyközpályiba került, ami egyben utolsó gyülekezete lett.
Még hosszú ideig rendőri megfigyelés
alatt állt. Ennek ellenére „parókiájának
ajtaja nyitva volt mindenki számára, és
aki náluk megfordult, szeretetteljes fogadtatásban részesült, lett légyen állami
megbízott, szekus vagy közösségre vágyó” – írta róla egyik pályatársa. Egészen az 1983-ban történő kényszernyugdíjaztatásáig szolgált itt, amikor
feleségével együtt a Nagyvárad melletti
Biharpüspökibe költözött.
Feri bácsi gyülekezet nélkül maradt, de
nem szolgálat nélkül. Hirdette az evangéliumot, előadásokat tartott, írt. Erdélyen
kívül gyakran megfordult az anyaországban, később pedig Nyugat-Európában, sőt
a tengerentúlon is. 1990-ben újraszervezte
az 1947-ben feloszlatott Bethánia CE
Szövetséget. Szolgálatában újraértelmezte
a missziói munkát, bibliaköröket hozott
létre, ún. vándoregyetemeket működtetett.
2000-től a Kis Tükör c. evangéliumi
folyóirat új folyamának szerkesztőbizott-
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sági tagja, ahol rendszeresen jelentek
meg publikációi.
Isten hosszú élettel áldotta meg, kárpótolta őt „azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska” (Jóel 2,25). 2005.
október 5-én hunyt el otthonában, két
hónappal azután, hogy búcsút vett szeretett feleségétől. A biharpüspöki református temetőben kísérték utolsó földi
útjára, ahol több százan tisztelegtek emléke előtt.
Visky Ferenc a rendszerváltást követően több alkalommal járt hazánkban,
tartott előadásokat, igemagyarázatokat.
Szolgált a Biblia Szövetség csendesnapjain, konferenciáin, jó kapcsolatokat ápolt az itteni testvérekkel. Földi
élete óriási bizonyságtétel volt, nemcsak prédikálta, hanem „oda is élte”
a Krisztus evangéliumát az emberek
elé. A megpróbáltatások nem törték
meg, még a betegágyán is teljes szellemi frissességgel hirdette a vigasztalás
igéit azok felé, akik meglátogatták őt.
Mert sokan keresték fel őt. Hiszen
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„távol állt tőle a felekezeti, irányzati
szűkkeblűség, figyelmessége kiterjedt
minden nemzedékbelire” – írta róla
visszaemlékezésében ifj. Adorján Kálmán, a Romániai CE Szövetség akkori
elnöke. „A szenteknek közössége nem
csupán jelenbeli határokon ívelt át közelében, hanem korokat is áthidalt:
a kezdetektől fogva élő hagyományt
úgy tudta átadni, megszerettetni, hogy
egymásra találtak korok, nemzedékek.
A befogadás, biztatás, a Krisztus szeretete által megragadott ember nyugalma
áradt belőle”.
Családtagjai, lelki testvérei, barátai
konferenciákkal, kiállításokkal, egyéb
programokkal idézik fel a száz éve született Visky Ferenc gazdag életútját, kifejezve, hogy „emlékét akkor őrizzük, ha
útjelző táblaként arra az Istenre mutatunk, akire ő szenvedéllyel és tűzzel
hívta fel a figyelmet”. Istené legyen a
dicsőség életéért és mindazért, amit Feri
bácsi szolgálatán keresztül adott nekünk!
Margit István / Pécel

SEGíTő SZErETET

(AZ ÉBrEdÉSTörTÉnETI SoroZAT FoLYTATÁSA)

A 2. világháború
idején és azt követően nagy érdeklődés ébredt a szívekben az evangélium
üzenete iránt. Megteltek a templomok,
különösen is az evangelizációs alkalmakon. Sokan jutottak akkor élő hitre.
A gyülekezetekben közösségek alakultak,
és a hitre jutottak közösen imádkoztak s
dicsőítették az Úr Jézus Krisztust.
A háború után azonban nagyon nehéz
idők következtek. Amikor elmenekültek
a családok, mindenüket elvesztették. Ez
történt feleségem családjával is. Csupán
néhány bútordarab került elő, amiket
„megőrzésre” vittek el. Kénytelenek voltak falura költözni, s mindent elölről kezdeni. (Szüleim háza még megmaradt, ha
kissé romosan is, de lakható volt. Innen is
szinte minden eltűnt, néhány bútordarab
kivételével.)
A három leánytestvér (későbbi feleségem és két testvére) egymás után hitre jutott, a faluban pedig ébredés támadt a bi-

zonyságtételük hatására. Ez azonban a
kommunistákban gyűlöletet váltott ki.
Először fegyverrejtegetéssel vádolták az
édesapjukat (akkor statárium volt!), később távozniuk kellett a faluból, így kerültek Debrecenbe.
Amikor készültünk menyasszonyommal a házasságra, bizony nagy gondot
okozott a háztartáshoz szükséges holmik
beszerzése. Ismerősöktől kaptunk bútordarabokat, vagy csak bútorroncsokat.
Ezeket nekem kellett használhatóvá tenni.
Esküvőnket tervezve sejtettük, hogy
csak kicsi és távoli gyülekezetben jelölik
majd ki a szolgálati helyemet. Előbb DélMagyarország jött szóba, majd miután a
Tiszáninneni Egyházkerület megszűnt, és
egykori gyülekezeteit Debrecenhez rendelték (Tiszavidéki Egyházkerület néven),
egy távoli abaúji kis gyülekezetbe helyeztek. Nem volt villany, és a busz is
csak másnaponként járt. A gyülekezet
– csecsemőket is beleértve – kb. 180 tagot
számlált. A legszükségesebb dolgokat
– kenyeret vagy petróleumot – is nehéz
volt beszerezni. Apósomékat magunkkal

vittük, így esküvőnk után egy hónappal
4 tagú család lettünk. Szerényen, de békességben éltünk. Sikerült egy használt
motorkerékpárt vennem, hogy ezzel látogathassuk a távolabbi testvéreket. Emiatt
azonban meg kellett tanulnom a motorszerelés minden titkát. De nagy öröm volt,
hogy így kapcsolatot tarthattunk a régi
testvérekkel.
A családban mi voltunk az első jegyesek, de betegség miatt a mi házasságkötésünkre utolsóként került sor. Amikor
a gyermekeink születtek, nem tudtunk
számukra ruhaneműt vásárolni. A tágabb
családban kialakult az a szokás, hogy ha
egy gyermek kinőtte a ruháját, az a
család valamelyik tagjához került. Így
örökölték a kisebb gyermekek a nagyobbak ruháját. Ebből a helyzetből egy
derűs pillanat maradt meg az emlékünkben. A nagyobbik lányunk örökölt
egy szép kis szoknyát a családból.
Később, amikor már a kisebbik is kinőtte, azon tanakodtak az édesanyjukkal,
hogy mi legyen a kis szoknya sorsa.
A kisfiunk, aki akkor kezdett beszélni,
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bölcsen megszólalt – nagy derültséget
okozva –: „Majd én megöjökjöm.”
Előbb feleségem édesapja, majd édesanyja is hazaköltözött Megváltó Urához.
Ez idő tájt kaptunk egy kis csomagot
Hollandiából, néhány könyv és egy német nyelvű levél volt benne. Nem tudtuk
meg, hogy ki adta meg címünket. Feleségem válaszolt, s kiderült, hogy a
holland hölgy kb. olyan korú, mint feleségem édesanyja. Amikor feleségem
ezt megírta Hollandiába, egy idő után
már úgy írta leveleit, mintha ő lenne az
anyánk és a gyermekeink nagymamája.
Minden levelét így írta alá. Amikor
először kijutottunk Hollandiába, találkoztunk az idős házaspárral, akik nagy
szeretettel fogadtak bennünket. Újdonsült apánkkal bejártuk Amszterdam
múzeumait, érdekességeit. Felejthetetlen
találkozás volt. Attól kezdve halálukig
nagyon kedves levelező kapcsolat alakult
ki közöttünk.
Több külföldi szervezet is igyekezett
segíteni a szerény körülmények között
élő hívő lelkészcsaládokon, mert a kicsi
gyülekezeteknek nehézséget jelentett
a lelkészeket fizetni. A lelkészek egy
része „másodállást” keresett: könyvelést,
irodai munkát végeztek. Egy barátunk,
feleségével, napszámban kukoricát kapált, hogy meg tudjanak élni. Egy másik
barátunk a háromholdas egyházi földjén
szintén gazdálkodott. Amikor befejezte
az egyik végén a kapálást, a másik végén
újrakezdhette. Volt, aki méhészkedett.
Küzdelmes volt az életünk.
Később egy fiatal holland nőtestvér
hatalmas bőröndökkel jelent meg. Időnként bennünket is meglátogatott. Gyermekeinket ellátta ruhával. Akkoriban
három gyülekezetben szolgáltam motorkerékpárral közlekedve. Legközelebb
hozott egy vízhatlan motoros ruhát csizmával. Amikor másik gyülekezetbe
kerültem, a motoros ruhát utódomnak
hagytam.
Feltűnt az állami szerveknek az ő
többszöri jövetele, és kiutasították az
országból. Értesültünk arról, hogy a
televízióban fognak róla riportot adni.
Nekünk még nem volt tv-készülékünk,
így a szomszéd faluba mentünk át a
műsort megnézni. Az adásban részletesen bemutatták a hozott ruhaneműket és
könyveket. Úgy mondták, hogy államellenes könyvek csempészéséért utasí-
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tották ki az országból. Bemutatták a
könyveket is, mint „bűnjeleket”. Ezek a
„veszedelmes” könyvek a következők
voltak: Biblia, Heidelbergi Káté, II. Helvét hitvallás, Zarándok útja és hitmélyítő
iratok. Ezzel a holland nőtestvérünkkel
is találkoztunk, amikor először mehettünk ki Hollandiába. Sokat imádkozott
értünk, és néha levelet is váltottunk.
Sajnos, nem jöhetett többet hazánkba.
Egy idő után elterjed külföldön az itthoni hívő lelkészek neve és címe, így
több külföldi hívő testvérünk keresett fel
bennünket is, akik testvéri módon próbáltak segíteni a rászorulóknak. Megható
volt az az áldozatkészség, ami jellemezte
a testvérek szeretetét.
Megszervezték a lelki könyvek titkos
csempészését is. Előre megbeszélték
velünk, hogy ha egy bizonyos névre
hivatkozik valaki, akkor könyvszállítmány érkezik. Este valaki besétált hozzánk, és elmondta, hogy „X” bácsi üdvözletét küldi (ez volt a jelszó). Majd
éjfélkor megérkeztek a mikrobusszal.
Világítás nélkül parkoltak az udvarba.
(Ez a Kelet-Európa Misszió szervezése
volt.) Gyakran – turistaként – családok
érkeztek kisgyermekkel. Többféle nemzetiségű családok voltak ők: német,
holland, svéd, finn stb. Amikor megérkeztek, bezárkóztak a gépkocsiba,
majd később kiadogatták a könyves
zsákokat. Ezeket néhány napon belül el
kellett szállítanunk a megbeszélt helyekre, ahonnan Erdélybe, Kárpátaljára
továbbították azokat. Az soha nem
derült ki, hogy a könyvek hol voltak a
gépkocsiban elrejtve. Valószínűleg a
gépkocsinak dupla burkolata volt.
Egyszer szokatlanul hosszú ideig tartott
a kocsiban a „munka”. Később elmesélték, hogy sokáig nem találták a zár
nyitját. Végül letérdeltek, és úgy kértek
az Úrtól bölcsességet, amit meg is kaptak, így ki tudták nyitni a titkos ajtót.
Amikor kirakodtak, egy csésze teát
vagy kávét elfogadtak, de azonnal továbbutaztak, hogy kempingben éjszakázzanak.
Később tudtuk meg, hogy a könyvszállítókat alaposan felkészítették. Csak
egy általános térképet hozhattak magukkal. A célállomás nevét, fekvését (utca,
házszám) meg kellett tanulniuk. Általában
három címet adtak meg számukra, hogy
ha az elsőnél nincsenek otthon a címzettek, a következő helyre menjenek.
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Később több testvér tért be hozzánk
más céllal is. Ismerkedni akartak, vagy
rászoruló családok után érdeklődtek,
akiken segíthetnek. Kapcsolatba kerültünk egy holland gyülekezettel, ahonnan
rendszeresen érkeztek látogatók. A gyülekezet képviselőivel több ízben Erdélybe is ellátogattunk, hogy ismerjék meg
az ottani körülményeket. Igyekeztek segíteni mindenben.
A holland egyházi helyzetet nem értettük. A református egyház többfelé szakadt, hogy miért, azt nem tudtuk meg.
Egyszer, éppen húsvétkor, két család
érkezett hozzánk. Az úrvacsora után a
két férfi könnyes szemmel jött ki a templomból. Kérdésünkre elmondták, hogy
ők gyermekkoruk óta jó barátok, a két
család is közel lakik egymáshoz, sok
mindent együtt szoktak csinálni, de mivel két különböző református egyházhoz
tartoznak, így életükben először most
úrvacsorázhattak együtt.
Első hollandiai tartózkodásunkkor egy
magyar barátunk kérésére megismerkedtünk hollandiai ismerősével. Vendéglátóinkkal akkor egy lelkészkonferencián
vettünk részt, ahova elkísért bennünket az
új ismerősünk. Aznap volt a záró alkalom, ami úrvacsoraosztással fejeződött
be. Én megkértem az új barátunkat,
hogy maradjon ott az úrvacsoraosztásra.
Ő tartózkodó volt, én szóltam a konferencia vezetőjének (aki a vendéglátónk
édesapja volt), hogy engedje meg, hogy
barátunk ott maradjon úrvacsorázni. Láttuk, hogy nem örömmel, de – ránk való
tekintettel – beleegyezett. Később megtudtuk, hogy mivel barátunk egy másik
református egyházhoz tartozik, a két csoport között nem volt úrvacsorai közösség.
Ugyanakkor a vendéglátó lelkész
gyülekezete és egy másik református
gyülekezet – a templom renoválása
miatt – ugyanabban a templomépületben, eltérő időpontban tartotta az
istentiszteletet. Itt nem okozott problémát az ellentét. Nekünk illett mindkét
istentiszteleten részt venni. Ebben az
időszakban (1968) folytak a tanácskozások Csehszlovákia és Oroszország
között Ágcsernyőn. Úgy látszott, hogy
a magyarországi ’56-os események
előzményei ismétlődnek meg Csehszlovákiában is. Hollandiában reménységgel kísérték a tárgyalás menetét, és
jó kifejletét várták. Mi csillapítottuk
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őket, hogy nálunk is volt ’56, és az
éppen így kezdődött.
Mindkét lelkész prédikációjában
szerepelt Ágcsernyő és ez a reménységük. Ezt követően az ebédnél megkérdezték tőlünk, hogy milyen különbséget láttunk a két istentisztelet között.
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Én tréfásan válaszoltam: az egyik helyen egyszer volt perselyezés, a másik
helyen kétszer. (A perselyes zacs kót
adták kézről kézre, úgy lehetett beletenni az adományt.)
Még Hollandiában tartózkodtunk,
amikor a tv közvetítette a szovjet tankok

bevonulását Prágába. De hála az Úrnak,
mi minden baj nélkül hazaérkeztünk.
Még ma is hálás szívvel gondolunk
külföldi testvéreink vendéglátó és segítő
szeretetére, ami óriási segítség volt a
szükség idején.
Asztalos Zoltán / Hajdúszoboszló

HírEK – KöZLEMÉnYEK

KÜLdöTTGYűLÉS A Biblia Szövetség Egyesület (később: BSz)
küldöttgyűlését, Pécelen, a BSz székhelyén tartottuk 2018. április 7én. Levezető elnöke dr. Makrai Tibor a BSz elnöke volt, a kezdő áhítaton (Jelenések könyve 5. fejezete alapján) Sípos Ete Zoltán főtitkár
szolgált. Kiemelte a szakasz nagy kérdését: ki méltó a pecsét felnyitására, Isten üdvterve hátralevő részeinek kivitelezérése – vagyis kinek
a kezében van a világ történelme? Júda oroszlánja, az Isten báránya,
Jézus Krisztus méltó erre, mert ő győzött. Ezért az egész mindenség
magasztalja őt. Nagy kegyelem számunkra, hogy már most bekapcsolódtunk a Bárány dicséretébe. A Biblia Szövetségben sincs másra
szükségünk, mint hogy Jézust lássuk a maga dicsőségében.
Az áhítatot személyes bizonyságtétel követte, Kiss Andrea,
szövetségünk fiatal tagja Jézus Krisztus kegyelmes munkájáról
beszélt, ami az ő életét teljesen megváltoztatta és megajándékozta
testvéri közösséggel, és új célt, tartalmat adott számára.
A küldöttgyűlés hatvankét tárgyalási és szavazati joggal rendelkező tagja közül negyvenheten, tárgyalási jogosultsággal rendelkező
huszonhat személyből pedig huszan vettek részt az aktív munkában.
A tartalmas napirend számtalan fontos tárgyalási és határozathozatali témát terjesztett a küldöttek elé. Az elnökségi beszámolót
például tartalmas beszélgetés követte, hasonlóan az Alapszabálymódosítást, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondását és a
2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót is. A küldöttgyűlés tárgyalt
arról, hogy a titkárral – az alapszabálymódosítás szerint – a munkaviszonyt felmondja, a továbbiakban feladatai egy részét vállalkozási
tevékenységként végzi, és meghallgatta a Felügyelő bizottság (képviselte Móréh Tamás elnök) jelentését a BSz gazdálkodásáról.
A küldöttgyűlés az elnökségi jelentést, a gazdálkodásról készült
beszámolót, az Alapszabály módosítását és a tagsági jogviszony
egyesület általi felmondására vonatkozó határozatot, valamint
a költségvetést és a titkári munkára vonatkozó határozatot egyhangúlag fogadta el, az utóbbi kettőnél a titkár – érintettség okán –
nem szavazott.
A háromnegyedórás ebédszünetet követően a Biblia Szövetség
médiájáról (folyóirat, honlap, kiadványok), valamint a kapcsolattartásról volt szó (vezette és áttekintő előadásban adott tájékoztatást
dr. Viczián Miklós, Margit István az Ébredés Alapítványról és kiadványairól beszélt, dr. Mikolicz Ákos pedig bemutatta a BSz honlapját), amit igen aktív beszélgetés követett. Majd Mikolicz Boglárka
vetítettképes beszámolóban mutatta be a nyári angol nyelvű tábort.
A záróáhítaton Tamás Balázs a 2Kor 2,1-4 versei alapján
kiemelte, hogy Pál apostolban hasonló gondolat munkált, mint Jeremiás prófétában: fontos számára a korintusi gyülekezet, hogy
visszatérítse őket az igazsághoz. Mindezt szeretetből teszi. Ha
valaki igazán bemutatta, hogy mit jelent szeretni az embert, az
maga Krisztus. Arra hívattunk mi is, hogy az igazságot képviseljük

19

ebben a világban, ugyanakkor nem mindegy, hogyan tesszük ezt.
Bátorítás ez a szakasz, hogy a mai keresztyének is ezzel a lelkülettel képviseljék az igazságot.
A küldöttgyűlés részletes programja fél ötkor zárult, de még
hosszú ideig folytatódott a barátkozás, ismerkedés.
A BSz elnöksége köszöni a küldöttgyűlésen résztvevők aktív és
építő javaslatát, segítségét és az előkészítésben, szervezésben és a
külső feltételek (terítés, főzés, tálalás, takarítás, regisztráció stb.)
megteremtésében szorgoskodók munkáját. n
*
KÜLdöTTGYűLÉSI HATÁroZAToK
– 04/18. számú: Az elnökség 2017-es évről készített beszámolójáról
– 05/18. számú: A küldöttgyűlés a 2017-es év gazdálkodásáról
szóló beszámolót 2.452.461,- Ft nyitó; 35.041.469,- Ft bevételi
és 35.037.288,- Ft kiadási és 2.963.250,- Ft záróegyenleggel,
az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet szerint elfogadja. A felügyelőbizottság 2017. évre vonatkozó jelentését tudomásul veszi és elfogadja.
– 06/18. számú: A küldöttgyűlés az egyesület Alapszabályát a következők szerint módosítja, és elrendeli az Alapszabály módosítással történő egybeszerkesztését, majd annak a nyilvántartó bírósághoz megküldését. Végrehajtásért felel a titkár.
Az Alapszabályból törlésre kerül (idézőjeles szakasz):
12. § e) pontja (a titkárra vonatkozó bekezdésnél, az utolsó előtti
mondat): „Feladatát az egyesületnél alkalmazottként látja el.”
Az Alapszabály kiegészül (idézőjeles szakasz):
12. § a) bekezdés a következő mondattal egészül ki: „Feladatukat önkéntes munkával végzik, a küldöttgyűlés határozatával
dönthet arról, hogy bármelyik elnökségi tag az Alapszabályban
meghatározott ügyvezetői feladatát ettől eltérően, egyéb, jogszabályban meghatározott jogviszony-forma szerint végezze.”
Az Alapszabály kiegészül 33.§-sal: „A 2018. április 7-én módosított Alapszabály a bírósági bejegyzéssel lép hatályba.”
Szakaszmegjelölés nélküli szövegként a – Módosításokkal
egybeszerkesztve az utolsó módosítás napján, a 2017. április
08-ai küldöttgyűlés határozata alapján. – mondatban a keltezés
megváltozik: „2018. április 07-ei”
A keltezés megváltozik: „Pécel, 2018. április 07.”
– 07/18. számú: a titkár munkaviszonyának felmondásáról és
bizonyos alapszabályban meghatározott feladatok vállalkozóként végzéséről
– 08/18. számú: A küldöttgyűlés a 2018-as év költségvetését
2.963.250,- Ft nyitó egyenleggel, 28.470.100,- Ft tervezett
bevétellel, 31.300.000,- Ft kiadással, 133.350,- Ft tervezett
záróegyenleggel elfogadja.
– 09/18. számú: ld. a folyóirat más helyén! n
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Tisztelt Küldöttgyűlés!
Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!
A következőkben röviden összefoglaljuk egyesületünk elmúlt
évi tevékenységét.
2017-ben a központi és körzeti szervezésű rendezvényeink
száma megközelítette a kétszázat.
– Kiemelten és első helyen szükséges emlékeznünk a reformáció 500. évfordulójára szervezett hálaadó és emlékező ünnepi
csendesnapunkra. A péceli református, evangélikus gyülekezetek, az egyesületi székház és annak szabadtéri része,
illetve az önkormányzat által térítésmentesen átengedett
helyiség volt a rendezvény helyszíne. A megtelt péceli református templomban a nyitó istentisztelettel kezdődött az ünnepi program, amit egy, a Bibliáról szóló előadás követett, s
ugyanott szolgált az alkalomra szerveződött énekkar és
zenekar is. A közös ebédet követően hét szekcióban, csoportos foglalkozáson dolgoztuk fel a nap témaköreit, amelyeken
megemlékeztünk a reformáció legjelentősebb tanításairól,
illetve megvitathattuk azok rendkívüli időszerűségét. A záró
istentiszteletet megelőzően ismertettük a hitvalló nyilatkozatot, buzdítottuk a résztvevőket az ahhoz történő csatlakozásra. Hálás szívvel emlékezünk vissza az ünnep számtalan áldására, a szeretetteljes, testvéri légkörre. Köszönjük az
Úrnak a gazdag programot, az igehirdetőknek, előadóknak
a lelkiismeretes felkészülést, a számtalan szorgos kezet,
a kielégítő ellátást.
– A Szeged-Újszegedi és a Péceli református gyülekezet a reformáció 500. évfordulójára megszerkesztette és megjelentette Hitvalló nyilatkozatát, amit a Biblia Szövetség tagjainak mi is
elküldtünk, bíztatva mindenkit, hogy ha egyet ért annak tartalmával, és kész elkötelezni magát az Úrral való kapcsolat
megerősítésére, akkor aláírásával is fejezze ki ezt a szándékát.
Egyesületünkhöz több mint ötszáz személy küldte el csatlakozási
szándékát, és a BSz Tanácsa és Elnöksége is egyhangúlag döntött
egyesületünk csatlakozásáról. Tudomásunk van arról, hogy több
gyülekezet presbitériuma is hasonló határozatot hozott, vezetőik,
a lelkészek és gondnokok, illetve presbiterek még ebben a hónapban találkoznak, amikor számba veszik a következő időszak
közös szolgálati, ill. kapcsolattartási lehetőségeit.
A BSz tagjait pedig bíztatjuk, engedjék, hogy a nyilatkozat
tartalma számukra a folyamatos megújulás eszköze legyen!
Emlékeztessen bennünket hívő keresztyén őseink bátorságára,
a hitvalló keresztyén életre, a folyamatos szolgálatra!
– 2017 nyarán 34 fiatalnak izgalmas kenus tábort szerveztünk
a Maros folyó egyik erdélyi szakaszára. 45-60 fiatal vett részt
a tavaszi, ill. őszi csendesnapon, kiránduláson és a BSz Szilveszteren. A fiúk biciklis táborának bázisa Kismaroson, az egyik
testvérünk nyaralójában volt. Ezeknek – mint minden egyéb
rendezvényünknek – elsődleges tartalma az Úr Jézussal, az
igével való ismerkedés, a közös éneklés, de az ismerkedés,
barátkozás és a szolgálatra készülés is.
– A fiatalok között szolgáló önkénteseinknek az erdélyi
Sztánán szerveztünk továbbképzést. A gazdag lelki prog -
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ramot színesítette a sokak számára még ismeretlen Erdély
felfedezése is.
Vezetők és önkéntes munkatársak ismét több napot tölthettek el
közös ügyeink megbeszélésével, felkészüléssel már ebben az
esztendőben is, márciusban.
Az állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körülmények
között élő 6-12 éves lányoknak ismét megszervezhettük a péceli
tábort. Az Úr különös ajándéka ez, hiszen többségüknek nincs
lehetősége más módon megismerni az evangéliumot. Ez a program közvetlen környezetünk, Pécel számára is evangéliumi
lehetőség, hiszen ebben az évben már tíz hányatott sorsú kislány
lesz a vendégünk a városból.
30+ rendezvényeinken az egyedülálló idősebb fiatalok ismerkedhettek egymással és épülhettek hitükben. A tavalyi évben
már nem csak az évi két csendesnap és kirándulások, hanem
a nyári galyatetői csendeshét és a szilveszteri, közösen eltöltött
négy nap is gazdag áldást biztosított a résztvevőknek.
Szakkonferenciát tartottak péceli székházunkban a lelkészek,
teológusok. A hazai, erdélyi és kárpátaljai lelkipásztorok az öt
„sola”-val, annak időszerűségével és a Szentírást érintő aktuális
témákkal foglalkoztak.
Szakkonferenciát szervezhettünk a pedagógusoknak Gyulára.
Az orvoskonferenciát meghirdettük, de megrendezése sajnos elmaradt. Mivel a pedagóguskonferencia meghatározó jellegzetessége már évek óta a keresztyén világnézet erősítése, ezen
szívesen látott résztvevők a nem pedagógusok is, ezért szeretnénk invitálni az orvosokat, közgazdászokat, jogászokat,
mérnököket, illetve mindazokat, akiket érdekel mai világunk
biblikus keresztyén szemléletű értelmezése az ebben az évben
is Gyulára szervezett konferenciára. A program rövidesen
elérhető lesz honlapunkon.
Igemagyarázatokkal, keresztyén etikai témákkal péceli székházunkban, Mátraházán, ill. Berekfürdőn tartottunk egy-egy
csendeshetet.
Januártól májusig, havi egy-egy szombaton a hölgyeké volt
a Bp. Nagyvárad téri református gyülekezeti terem, ahol értékes
előadások, bizonyságtételek, asztali beszélgetések biztosították
a lelki programot.
Péceli bibliaiskolánkban nyolc tanítási szombaton (január,
június, július és augusztus hónapok kivételével), két évfolyamon
folyik az oktatás. A 2016-17.tanév végén 6 hallgató oklevéllel
végzett, az első évfolyamon 35, a másodikon 18 személy
számára állítottunk ki indexet, azaz olyan bizonyítványt, ami az
oktatáson való részvételt igazolja. A 2017-18-as tanév első évfolyami létszáma 46, a másodiké 21, és két hallgató hiánypótló
tanórákat is teljesít.
A júniusi és szeptemberi családi napot is megtarthattuk, mindkét
alkalmon 150 fő feletti részvétellel.
Csendesnap volt Budapesten kétszer, illetve Debrecenben,
Miskolcon, Nyíregyházán, Mátészalkán, Nyékládházán.
A körzeti programok közül örömmel adunk hírt a hetente szervezett hajdúsági, szatmár-beregi, észak-magyarországi, a kéthetente tartott észak-magyarországi, nyíregyházai, havonta rendezett
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szatmár-beregi és a negyedévente megtartott vas-zalai, budai,
közép-duna-tisza-közi, a somogy-tolnai és mátrai, valamint az
évente szervezett békési körzet rendezvényeiről, csendesnapjairól.
– Biblia és Gyülekezet című folyóiratunk négyszer, 1000-1000
példányban jelent meg.
– Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című
sorozatunkat 2017-ben négy előadással bővíthettük.
– Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (bibliaszov.hu),
többezer látogató-olvasó számára tesszük elérhetővé híreinket,
tanulmányainkat, programjainkat.
– Az elmúlt év őszén – immár másodszor – igés, családi tervezőnaptárt jelentettünk meg, az elkészült 500 darabot néhány
példány kivételével értékesítettük.
– A Zengjen hálaének c. énekgyűjteményt is az előző esztendőben tettük elérhetővé tagjaink számára. Elsődlegesen
egyesületi használatra szántuk, de szívesen ajánljuk gyülekezeti, közösségi használatra is. Kereskedelmi forgalomba
nem kerül, de az elkészítés, a megjelentetés támogatására
adományt szívesen fogadunk. Köszönjük a BSz Tanácsának
a tevőleges támogatást a megjelentetéshez, különösen is
Móréh Tamás, Kéri Tamás és dr. Cs. Nagy János lektori
munkáját. Erről a helyről is kiemelten köszönjük Benedek
Csillának az anyaggyűjtést, a gépi kottázást, a kiadvány
összeszerkesztését!
Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy a Zengjen hálaének korálkönyve már a nyomda kapujához közelít, s várhatóan a nyári
csendeshetek közös énekléseihez jó segítség lesz.
– A németországi Morija keresztyén kiadó 400 példányt ajánlott
fel terjesztésre a Biblia Szövetségnek „Az ősemberek titka” c.
ifjúsági könyvéből. A felnőttek számára is sok fontos információt tartalmazó, teremtést valló könyv Egyesületünk több
tagjának együttműködésével jött létre, ill. került el az olvasókhoz. Már csak 50 példánnyal rendelkezünk. Köszönjük a
Morija Kiadónak, hogy egy értékes könyvvel gazdagította a
hazai kínálatot. A terjesztés bevételét a kiadó egyesületünknek
ajándékozta.
*
Népmozgalmi adatainkról is rövid áttekintést adunk.
A Biblia Szövetség regisztrált önkéntes munkatársainak száma
(a körzetekben munkálkodók nélkül), akik a központi programok
szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadóként, bizonyságtevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként is részt vettek,
143 személy volt, az önkéntes munkával eltöltött idő 10.464 óra,
az önkéntes munka értéke 8.338.500,- Ft volt.
A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2018. március
31-én 642 személy.
BIBLIA SZövETSÉG EGYESÜLET
2017. év gazdálkodásának mérlege
MÉRLEG (ezer Ft-ban)
(előző év)
(tárgyév)
A. Befektetett eszközök
63543
62040
II. Tárgyi eszközök
63543
62040
Forgóeszközök
74386
66006
III. Követelések
114
0
IV. Pénzeszközök
74272
66006
C. Aktív időbeli elhatárolások
233
196
Eszközök összesen
138162
128242
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Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt a hat testvérünket, aki az elmúlt egy esztendőben nyert felvételt az egyesületbe. Legyen lelki otthonuk a Biblia Szövetség, álljanak be azok
közé, akik az egyesületben harcolják a hitnek szép harcát!
Az eltelt egy évben hét személy kérte tagsági jogviszonya megszüntetését, sajnáljuk testvéreink döntését, s azt kívánjuk, hogy ha bennünk valamiért csalódtak is, az Úrban ne
csalódjanak!
Az egyesületi tagdíj meg nem fizetése miatt, az egyesület általi
felmondással 143 személynek szűnt meg a tagsági jogviszonya
2017 májusban. Sajnáljuk, hogy ezek a korábbi tagtársaink a
belépési nyilatkozat aláírásával az evangélium hirdetésére, a közös
szolgálatra, a testvéri kapcsolat erősítésére szóló, önként vállalt
kötelezettségük ellenére a Biblia Szövetségnek hátat fordítottak.
Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítottunk.
Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvéreinkre, illetve szolgálatukra, akik elköltöztek a mennyei otthonba, a boldog feltámadásba vetett remény adjon vigasztalást szeretteiknek, gyülekezetük tagjainak és nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak!
Akik elhunytak: Balogh Erzsébet (1924), Debrecen; Bányai
Anna-Mária (1950), Arad (Románia); Endrédi Imréné (1927),
Budapest; Gráf Egonné (1921), Budapest; dr. Hoffmeister Ferencné (1936), Budapest; Kiss Lajosné (1929), Debrecen; Korsós
Ferencné (1927), Cegléd; Lipták Ágnes (1954), Budapest;
Magyar Jánosné (1928), Gödöllő; nyitrai Erzsébet (1935), Budapest; petrománné Éles Erzsébet (1954), Tarcal; pál József
(1953), Fülek (Szlovákia); pótor Imréné (1928), Őr / Mátészalka;
Szőllőssy Lajosné (1929), Budapest; dr. Tárczy Ferencné (1930),
Budapest; Turai péter (1925), Fót; veress Kálmánné (1928),
Mátészalka.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az egyesületben szolgáló testvéreknek, mindazoknak, akik tagjaink közül, vagy nem
tagként, de velünk egyetértve, bizonyságtétellel, tanítói szolgálattal, igehirdetéssel, imádsággal, lelkigondozással, adománnyal, kétkezi munkával vagy szervezéssel segítették a Biblia Szövetség
küldetésének betöltését.
Jelentésünk elfogadását kérve, Pál apostoltól idézett igével kívánunk a BSz tagságára áldást: „Azért, szeretett testvéreim, legyetek
eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.”
(1Kor 15,58)
Küldöttgyűlésen felolvasta: dr. Makrai Tibor elnök
*
Küldöttgyűlés kiegészítése: Hálásan emlékezünk a 2017. év
angol nyelvű ifjúsági táborának áldásaira. n

D. Saját tőke
137838
127550
II. Tőkeváltozás/eredmény
151307
137838
V. Tárgyévi eredm. alaptev.-ből
-14138
-10914
VI. Tárgyévi eredm. vállalk. tev.-ből
669
626
F. Kötelezettségek
0
0
III. Rövid lejár. kötelezettségek
0
0
G. Passzív időbeli elhatárolás
324
692
Források összesen:
138162
128242
A teljes egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete
a www.bibliaszov.hu honlapon található.
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TAGSÁGI JoGvISZonY FELMondÁSÁróL

A küldöttgyűlés, az Alapszabály 8.§ (2) bekezdés alapján, annak a Biblia Szövetség egyesületi tagnak,
akinek mentessége nincs, illetve mentesítést nem kapott, és 2018. március 31-ig a 2017. évre a 2400 Ft tagdíjat
nem fizette meg, tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel felmondja. A felmondást a küldöttgyűlést követő
10 munkanapon belül minden érintett személynek írásban meg kell küldeni, a 30 napos felmondás a kézhezvétel
időpontját követő naptól kezdődik. A 31. napon tagsági jogviszonya megszűnik. Az a tag, aki a 30. napig tagsági
díját az egyesülethez beérkező módon törleszti, az a tagsági jogviszonyát megtartja, jogviszonya nem szűnik meg.
A határozat alapján beazonosíthatóság nélküli értesítésként a tagdíjfizetéssel elmaradt tag jogviszonyának
egyesület általi felmondását az egyesületi honlapon és folyóiratban meg kell jelentetni. Annál a tagnál, akinek írásos
elérhetőségét a neki felróható magatartás miatt az Egyesület nem ismeri, ezt a megjelentetést írásbeli értesítésnek
kell tekinteni, a felmondási határidőt az értesítés megjelenési időpontjától kell számítani.
A jelen határozat a küldöttgyűlés által is megismerhető, tagdíjat nem fizetők névjegyzékében feltüntetett
tagtársakra vonatkozik. A névjegyzéket a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
*
Tájékoztató a közleményhez
Mentességet élveznek a 80. életévüket 2017. december 31-ig betöltött BSz tagok, mentesítést kaptak a nehéz gazdasági
helyzetben vagy egészségi állapotban élő testvéreink.
A környező országokban élő tagjaink közül azok helyett, akik tagdíjukat nem fizették meg,
más BSz tagok átvállalták a tagdíjfizetést.

TAnÁcSÜLÉS
A Biblia Szövetség Tanácsa március 23-án tartotta ez évi első
rendes ülését Pécelen, amin részt vettek az elnökségi tagok és
a felügyelő bizottsági elnök is.
A Tanács meghallgatta a titkár beszámolóját az egyesületet
érintő ügyekről, történésekről, és tárgyalta a határozatra előkészített napirendi pontokat, és meghallgatta a Felügyelő bizottság jelentését a 2017. év gazdálkodásáról. Javasolta, hogy
terjessze az elnökség a küldöttgyűlés elé a gazdálkodásról szóló
beszámolót, a 2018. évi költségvetés tervezetét, a tagsági
jogviszony egyesület általi felmondásának határozati javaslatát.
Tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a
Számviteli politika módosítását, és tagfelvételi kérdésben is
határozati javaslattal élt az elnökség felé. n
*
ELnöKSÉGI ÜLÉS
A Biblia Szövetség elnöksége március 23-án, a tanácsülést
követően ülésezett, és a következő határozatokat hozta:
– a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a küldöttgyűlés
elé terjeszti,
– a 2018. évi költségvetési tervezetet a küldöttgyűlés elé terjeszti,
– a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásának határozati javaslatát a küldöttgyűlés elé terjeszti,
– megállapította a küldöttgyűlés napirendi javaslatát,
– módosította az egyesületi Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a az egyesületi Számviteli politikát,
– egy személy tagfelvételi kérelmének kiegészítését kérte. n
*
AZ úr SZoLGÁLATÁBAn, SZABAdon – TAvASZI
BudApESTI cSEndESnAp
A tavaszi csendesnapot hagyományosan május 1-én, Budapesten, a Nagyvárad téri református templomban tartottuk
ebben az évben is. Már a második esztendő volt, hogy csak lelki

programot szerveztünk erre a napra, és a közgyűlési programrész nem volt része a rendezvénynek. A közgyűlést küldöttgyűlésként péceli székházunkban tartottuk április 7-én.
Ezzel a módosítással a csendesnapon az igére összpontosíthattunk, s lehetőséget kaptunk arra is, hogy a résztvevők
két nagyobb csoportban beszélgethessenek az adott témáról.
Az Úr szolgálatában, szabadon volt a lelki program összefoglaló címe. Péterffy György a kezdőáhítatban arról beszélt,
hogy Isten az ő dicsőségének szolgálatára teremtette az embert
(Mt 4,10/b), ezt követte Sipos-Vizaknai Gergely, aki a Róm
6,13-18. versek alapján a bűn szolgájáról és szolgálata zsoldjáról besszélt, majd következett a csoportbeszélgetés a templomtérben és a gyülekezeti teremben (vezette Benedek Csilla
és Sipos Aba Álmos) az igazság szolgájáról és a szolgálat jutalmáról az előbbi biblia szakasz alapján.
Az ebédszünetet a templomkertben tölthettük, a gyülekezet
kedveskedett uzsonnával, teával, kávéval. Ezt követte az előző
évben felvételt nyert biblia szövetségi tagok rövid bemutatkozása, majd az Úr személyes szabadításáról (Zsolt 62,2-3)
beszélt Földvári Tibor, a záró áhítatban Szepesy László a Gal
5,1 alapján hirdette: Álljatok meg a szabadságban! n
*
cSEndESnAp MÁTÉSZALKÁn
A Biblia Szövetség tavaszi körzeti csendesnapját Mátészalkán, a Kertvárosi református templomban tartotta április 14-én.
A csendesnap lelki programja azonos volt a budapestiével,
az igeszolgálatokat Nagy György, Horváth Géza, Szűcs László
Tamásné és Seres János (Kárpátalja) lelkipásztorok végezték,
Az Úr az én szabadítóm is címmel Leveleki Kinga tett bizonyságot, dr. Mikolicz Gyula pedig a csoportbeszélgetési
témát vezette. A program koordinátora dr. Makrai Tibor volt,
felesége, Csilla pedig a közös éneklést vezette és zenével
kísérte. A vendéglátó gyülekezet nagy szeretettel fogadta a
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résztvevőket, az ebédhez feltálalt töltöttkáposzta és finom házi
sütemények gondos kezek munkáját dicsérte. Gazdagon megáldotta Isten a programot, jó volt a helyi és környéken élő
testvérekkel eltölteni ezt a tavaszi szombatot. Köszönjük a szolgatársak és a segítő kezek munkáját! n
*
BIBLIAISKoLAI TAnÉvZÁró ÜnnEpSÉG
A Biblia Szövetség bibliaiskolája 2017/18. tanévének évzáró
hálaadó istentiszteletét május 19-én tartottuk. Sipos Aba Álmos
igeszolgálatát és dr. Mikolicz Gyula tájékoztatóját követően a
tanulmányokat igazoló indexet, illetve a végzősöknek az oklevelet Sípos Ete Zoltán adta át a jelenlévő tanárok közreműködésével. Ezt követően a szeretetvendégség közvetlen testvéri
barátkozásra adott lehetőséget.
Az évzáró alkalomon 44 első évfolyamos és 21 második évfolyamos hallgató vehette át kiállított indexét. Illetve 3 korábbi
hallgató is részt vett az elmúlt tanév során az oktatáson, hogy
elmaradásait pótolja. A második évfolyamból tanulmányai befejeztével 6 hallgató vett át kiválóan megfelelt minősítéssel oklevelet.
A 2018/19-es tanév szeptember 15-én évnyitóval kezdődik.
A következő tanévre jelenleg még nem zárult le a jelentkezési
lehetőség. Isten áldja meg a leendő hallgatók felkészülését! n
*
GEnEZIS KonFErEncIA
A Biblia Szövetség teremtéskutató köre érdekes, tanulságos
és eredményes konferenciát szervezett június 9-én, szombaton
péceli székházunkba.
A konferenciát megelőzte az egyik külföldi előadó, Dave
Woetzel magyarországi előadói körútja, amikor is Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor Ref. Gimnáziumban, a SzegedÚjszeged Ref. Gyülekezetben, Budapesten, az Ó utcai Testvérgyülekezetben, a Nagyvárad téri, a Fasori és a Pasaréti Ref.
Gyülekezetben, majd a konferenciát követő napon a debreceni
Baptista Gyülekezetben tartott izgalmas előadást.
A péceli Genezis konferencián a bevezető áhítatot Vásárhelyi
Bálint Márk a csodálatos teremtésről tartotta, majd Dave
Woetzel Csodálatos teremtés és dinoszauruszok, dr. Pauk
János: Csodálatos teremtés és genetika, dr. Nitkovszki Eduárd:
Csodálatos teremtés és orvostudomány, Szűk Bendegúz: Csodálatos teremtés és régészet és dr. Szilágyi Imre Miklós:
Csodálatos teremtés és kémia címmel tartottak nagyon érdekes
előadást. (A www.bibliaszov.hu honlapunkon részletesebb
beszámolót és előadások elérhetőségét is megtalálja.) n
*
cSALÁdI nApoK pÉcELEn
A Biblia Szövetség Egyesület évente két alkalommal
– a nyár kezdetén és a végén – ad helyet családi napoknak azzal
az elsődleges céllal, hogy segítse a résztvevőket Isten rendje
szerint élni házasságban, illetve családban. Ennek érdekében
a délelőttök mindig erre vonatkozó igemagyarázattal, bizonyságtétellel, beszélgetésekkel telnek, majd a közös ebéd után
a délutánt elsősorban a közösség ápolására fordítjuk.
Ezeken a napokon Szövetségünk minden tárgyi és humán
erőforrása csúcsra járatva működik. A programok szinte az
egész ház lehetőségeit igénybe véve működnek, hiszen miközben az aulában a felnőttek délelőtti előadása zajlik, az
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emeleti termekben kisgyermekek számára játszóház, nagyobbaknak gyerekóra, ill. kézműves foglalkozás, serdülők
számára pedig ifjúsági teaház üzemel, hozzáértő fiatalok
vezetésével. A konyhai segítők az ebéd előkészítésén fáradoznak, miközben az udvaron a bográcsban már fortyog a finom
gulyás. Ahhoz, hogy a népes csapat számára időben elkészüljön az ebéd, jónéhány önkéntes segítő már előző nap
megérkezik, felvágják a húst, megtisztítják és aprózzák a
leveszöldséget stb.
Néhány család már jóval a 10 órás kezdés előtt megérkezik,
és segít a pavilonok, ill. az asztalok, padok felállításában, mások pedig a délutáni helyreállításban segédkeznek – munka
mindenkinek jut!
Bár a családi nap – miként az egyik rendszeres résztvevő
hozzászólásából kiderül – a fiatal házaspárok csendesnapjaként
indult, mára már igazi, többgenerációs családi alkalommá vált,
vonzva időseket és egyedülállókat, ill. házasság előtt álló fiatalokat is. Így az alkalom kétszeres értelemben is betölti rendeltetését: egyrészt ragaszkodva az eredeti célkitűzéshez számtalan értékes igei szolgálatot, tanítást és sokszor megrendítő
bizonyságtételt halhattunk, amik életre szóló üzenetekkel
ajándékozták meg a résztvevőket. Másfelől az évek során
a hallgatóság kibővült olyanokkal is, akik nem családban élnek,
hisszük, hogy azért, mert jó megtapasztalni Isten családjának
melegét, a hívők – generációs határokon túlmutató – közösségét. Az egyik rendszeres önkéntes szolgáló így ír erről: „Amit
ilyenkor átélünk: átmos az ige, megerősít a hittapasztalat és
öröm, hogy dicsérhetjük Istent.”
Nagy örömünkre mindig vannak közöttünk fiatal házasok
is, és ezúton is szeretnénk konkrétan őket megszólítani, hogy
bátran kapcsolódjanak be ebbe a nagy családba! Szívügyünk,
hogy a most induló házasságok, családi életek se nélkülözzék
azt a hihetetlenül értékes lehetőséget, hogy az igei tanítás és
a testvérek példája, az egymással való kapcsolat formálhassa
őket is. Ezen túlmenően pedig: jó dolog egy napot úgy eltölteni, hogy közösen kirándulunk Pécelre, élünk mindazzal az
áldással, amit ez a nap kínál, látjuk gyermekeinket, amint
ránk ügyet sem vetve egymással játszanak, hintáznak, lebilincselve ismerkednek a „farm” állataival, boldogan szaladgálnak a tágas, füves területen, esetleg kimerülésig rúgják
a labdát a focipályán. Hadd ajánljam követésre egyik fiatal
anyuka mondatát: „Ide hívom a kisgyermekes barátainkat,
így egész nap zavartalanul együtt lehetünk, és még főznöm
sem kell!”
A következő családi nap a Biblia Szövetség Egyesület péceli
székházában 2018. szeptember 8-án lesz. A 10.00 órai kezdéshez 09.30-ra ajánlott érkezni, és az ebéd miatt mindenképpen ajánlott az előzetes bejelentkezés telefonon: 0628 452-334
vagy e-mailben: bsz@bibliaszov.hu. Ezzel segítitek a felkészülést.
A részvétel ingyenes, a költségekhez hozzájárulást elfogadunk. A szeptemberi témánk: Életre szóló szövetségben –
Zila Péter ref. lelkész és felesége, Marika előadásával. Délután
fakultatív programként Marika előadását hallgathatjuk meg:
Nevelési trendek – egy vezető óvónő szemével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dr. Mikolicz Gyuláné Virág
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Az előzőek illusztrálására álljon itt néhány személyes megnyilatkozás, ill. fotó!
*
„Közel 30 évvel ezelőtt meghívást kaptunk Pécelre (akkor
még az Isaszegi úti családi házba – a Szerk.) egy akkor induló
házaspári sorozatra, amit Sípos Álmos és felesége, Sárika tartottak, kb. félévi rendszerességgel. Kezdő házasként, fiatal
szülőként nagy segítséget jelentettek az ott elhangzott igei
tanítások. Ezzel együtt nagy ajándék volt az egyre szorosabbá
váló testvéri közösség. A székház felépülése után az Úr tág teret
biztosított, így az újra induló együttlétekre már családostól
érkezhettünk. Nagy öröm, hogy ezek a családi alkalmak több-

generációsak, karon ülőtől a dédszülőkig mindenkinek helye
van. Sőt, az egyedülállóknak is, hiszen ők is a hívők nagy
családjának fontos részei.
Az előadások, bizonyságtételek nagyon erősítők, az őszinte
beszélgetések nagyon bátorítók, hogy nem egyedül futunk a hit
versenypályáján.”
*
„Olyan helyen lakunk, ahol nincs élő gyülekezet. Számomra
ezek az alkalmak jelentik a ‘hazaérkezést’.”
*
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„A családos napok egyik kedves színfoltja, hogy családi program. A végén meg tudjuk beszélni, hogy hol mi volt, kinek mi
tetszett. A másik, hogy Isten Igéjének útmutatásait keressük,
hogy ne kelljen ebben a zavaros világban tévúton járnunk. Jó
látni, hogy nem vagyunk egyedül, vannak rajtunk kívül is,
akiknek fontos a Biblia üzenete. Jókat lehet beszélgetni olyanokkal, akikhez őszinték lehetünk. Remek ötleteket kaphatunk.
A szabadidős programok is változatosak. Gyermekeink is jó
barátokat találnak. A fiúknak a gulyásleves is fontos. A könyvesbolt külön csemege! Nagyon örülünk a jól felszerelt, szépen
berendezett, gazdag könyvesboltnak, és kedves gazdájának!” n

orSZÁGoS BIBLIAISKoLA ALApíTvÁnY
2017. év gazdálkodásának mérlege
MÉRLEG (ezer Ft-ban)
(előző év)
(tárgyév)
A. Befektetett eszközök
100
879
II. Tárgyi eszközök
100
879
Forgóeszközök
6432
7538
III. Követelések
0
0
IV. Pénzeszközök
6432
7538
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
0
Eszközök összesen
6532
8417

D. Saját tőke
6436
8417
II. Tőkeváltozás (eredmény)
6219
6376
V. Tárgyévi eredmény alaptev.-ből
157
1981
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.-ből
0
0
F. Kötelezettségek
0
0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
0
0
G. Passzív időbeli elhatárolás
96
0
Források összesen
6532
8417
A teljes egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete
a www.bibliaszov.hu honlapon található.

ÉBrEdÉS ALApíTvÁnY
2017. év gazdálkodásának mérlege
MÉRLEG (ezer Ft-ban)
(előző év)
A. Befektetett eszközök
0
II. Tárgyi eszközök
0
Forgóeszközök
3855
III. Követelések
0
IV. Pénzeszközök
666
C. Aktív időbeli elhatárolások
27
Eszközök összesen
6882

D. Saját tőke
4880
5479
II. Tőkeváltozás (eredmény)
4882
4180
V. Tárgyévi eredmény alaptev.-ből
-702
599
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.-ből
0
0
F. Kötelezettségek
1842
1877
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1842
1877
G. Passzív időbeli elhatárolás
160
368
Források összesen
3882
7724
A teljes egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete
a www.bibliaszov.hu honlapon található.

(tárgyév)
295
295
7418
0
1627
11
7724
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nYírEGYHÁZAI cSEndESnAp

Szeretettel hívjuk
a Biblia Szövetség Egyesület csendesnapjára,
a program 2018. augusztus 26-án, vasárnap 10.30 kor
istentisztelettel kezdődik.
Helyszín: Nyíregyháza, Kálvin téri református templom

Jöjjetek, örvendezzünk az úr előtt!
(Zsolt 95,1)

LELKI PROGRAM:
istentiszteleti igehirdetés: Az úr kijelentése (Ézs 6,1)
igeszolgálat: Az úr szentsége (Ézs 6,1-3)

EBÉDSZÜNET
(a gyülekezet szendviccsel, teával, kávéval kedveskedik)
igeszolgálat: Az úr kegyelmessége (Ézs 6,5-7)

személyes bizonyságtétel:
Miként jelentette ki magát számomra az úr?
záróáhítat: Az úr megbízása (Ézs 6,8-13)

A BSz tagjait és az érdeklődőket szeretettel várjuk!

cSALÁdI nAp

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
szeptember 8-án, szombaton 10 órára
a Biblia Szövetség Egyesület székházába
(Pécel, Kálvin tér 2/B)!
Az előadás témája: Életre szóló szövetségben
előadók: Zila Péter és felesége, Marika.
Fiataloknak teaház; gyermekeknek kézműves foglalkozás,
kirándulás; kicsiknek gyermekmegőrzés.
Közös ebéd a kondérban főtt finomságból,
délután barátkozás, ruhaturi, kötetlen program.
Kérjük, hogy szept. 5-e, szerdáig jelezzétek jöveteleteket,
ezzel segítsétek a szervezést!
A részvétel ingyenes, adományt köszönettel elfogadunk.

FonToS KÉrdÉSEK

A következő rendezvény programja:
– szeptember 9.: Miért gyógyított (és gyógyít ma is)
Jézus Krisztus?
előadó: Dr. Erdélyi Judit
Az előadás 17 órakor kezdődik
a Budapest, Nagyvárad téri ref. templomban
(VIII. ker. Üllői út 90.).
Az előadást követően lehetőség van
a téma megbeszélésére.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

KEnuS TÁBor
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A meghirdetett programunk létszámkerete betelt,
a jelentkezés lezárult.

MÁTrAHÁZAI KonFErEncIA
A meghirdetett programunk létszámkerete betelt,
a jelentkezés lezárult.

HívoGATó

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a következő programokra:
– 30+ fiatal felnőttek találkozója
(szeptember 1.),
– 30– ifjúsági csendesnap
(szeptember 22.),
– debreceni csendesnap
(október 6.),
– miskolci csendesnap
(november 3.),
– budapesti csendesnap
(november 3.),
– berekfürdői lelki konferencia
(november 19-23.)
***
Részletes tájékoztatást a www.bibliaszov.hu honlapon
a programokat megelőzően találhat.
*
Halottaink: V Balogh Erzsébet (1924) Debrecen,
V csufor Kálmánné (1923) Noszvaj,
V Gráf Egonné (1921) Budapest,
V H. Kiss Irma (1927) Szeghalom,
V Kiss Lajosné (1929) Debrecen,
V Kiss Mihály (1951) Kistarcsa,
V Kovács dezsőné (1926) Budapest,
V nagy Imréné (1953) Debrecen,
V nyitrai Erzsébet (1935) Budapest,
V pál József (1953) Filakovo (Szlovákia),
V poynár Szabolcsné (1925) Biatorbágy,
V Szőllőssy Lajosné (1929) Budapest,
V veress Kálmánné (1928) Mátészalka,
V volvár Miklósné (1920) Mátészalka.
Hálás szívvel emlékezünk elhunyt BSz tag testvéreinkre.
Az Úr vigasztalása adjon minden hozzátartozónak, a gyülekezeteknek és BSz tagoknak békességet – a boldog feltámadás
reménysége alatt!
*
Csomagolok, lassan csomagolok...
A nagy útra csak pár „holmit“ viszek:
hálát, hitet és bűnbocsánatot...
Elég is ennyi, egyebet minek?
Mindennel ellát odafenn Uram,
hisz minden kincsem ott van, Nála van.
(Füle Lajos: Csomagolok)
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A MIATYÁnK HArMAdIK KÉrÉSE

A Miatyánk harmadik kérése így hangzik: „Legyen meg a te
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Mt 6,10).
Magunkban, vagy hangosan már ezerszer imádkoztunk
ezekkel a szavakkal. Talán, már a teljes Miatyánkkal együtt,
gépiesen hagyták el szánkat, ledaráltuk, anélkül, hogy elgondolkodtunk volna tartalmán. Ha így van, akkor ideje megállni,
és felidézni ennek a kérésnek a valódi értelmét.
Mit jelent Isten akarata? Világos, hogy ebben az imádságban
mennyei Atyánk akaratáról van szó. Mit jelent az számunkra,
hogy az ő akaratának kell megtörténnie?
Amikor Isten akaratáról beszélünk, aminek meg kellene
valósulnia, titokkal van dolgunk. Ugyanis Isten akaratának két
vonatkozása létezik. Egyfelől Isten örök akarata, ún. tanácsvégzése. Ebből a szempontból nézve minden dolog oka és célja
Isten akarata. Minden azért történik, mert Isten akarja. Istennek
ez az akarata előttünk el van rejtve, és meg kell elégednünk
azzal a felismeréssel, hogy Isten uralkodik, és tanácsvégzésével
semmi nem megy szembe.
Van azonban egy másik vonatkozása is Isten akaratának,
mégpedig mint parancsolat és szabály arra nézve, hogy miként
kell valaminek megtörténnie. Ellentétben Isten titkos akaratával, ezt az akaratát Igéjében, a Szentírásban kinyilvánította.
Akaratának ezt a részét velünk, mint értelmes teremtményeivel, közli. Uralkodóként tudatja velünk akaratát, és teljes
joggal szólít fel bennünket az engedelmességre. Azzal, hogy
ennek az akaratnak engedelmeskedünk, azt jelezzük környezetünk felé, hogy Isten gyermekei és Krisztus testének tagjai
vagyunk.
Fontos tehát, hogy Isten akaratának kétfajta aspektusát megkülönböztessük, ugyanakkor pedig azok egységét is lássuk.
Vegyünk két példát! Mózes a fáraó előtt többször megjelent
azért, hogy Isten nevében felszólítsa: Bocsátsd el népemet! Ez
a követelés Isten kinyilvánított akarata volt, amit Mózesen
keresztül hozott a fáraó tudomására. Ugyanakkor, ezzel egyidejűleg, volt Isten akaratának olyan aspektusa is, ami a fáraó
elől elrejtetett, az ugyanis, hogy Isten meg akarta őt keményíteni, azért, hogy Izrael kiszabadítása révén hatalma és
dicsősége annál világosabban felragyogjon.
Vagy gondoljunk a történelem központi eseményére: Jézus
Krisztus keresztre feszítésére. A parancsolat világos és egyértelmű: Ne ölj! (2Móz 20,13). Isten tanácsvégzésében azonban
mégis minden úgy volt lefektetve, hogy ebben az esetben az
üdvösség Isten terve szerint éppen a parancsolat áthágásával
valósult meg (ApCsel 2,23).
Felmerülhet ilyen érvelés: Ha Isten esetleg titokban valami
mást tervez, mint amit nyilvánosan tudtunkra adott, akkor
ebben álljunk mellé! Hátha nem is akarja Isten, hogy az egyházat nyomorgató államot az adónkkal támogassuk! Vagy lehet,
hogy Isten akarata éppen az, hogy antikrisztusi rendezvényeken
fellépjünk, mert éppen ott tehetünk bizonyságot az igazi hitről
és szolgálhatjuk Isten országának ügyét! Talán azt akarja Isten,
hogy pont ezzel a hitetlennel kössek házasságot, és én legyek
rá olyan jó hatással, hogy végül megtér!

Bár nem ritka, hogy efféle okoskodással találkozunk, fontos,
hogy meglássuk, ez mennyire abszurd és hamis. Ne áltassuk
magunkat azzal, hogy saját elképzeléseink szerint valaha is
megfejthetjük, hogy mi lehet Isten rejtett akarata. Nem az
a dolgunk, hogy feltételezett akaratát kövessük, hanem az, hogy
Isten Igéjében kinyilvánított akaratához igazodjunk:
„A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok
pedig a mieink és a mi fiainkéi mindörökké, hogy ennek
a törvénynek minden szavát megtartsuk.” (5Móz 29,29)
Isten titkos akarata előtt meg kell hajolnunk, Isten kinyilatkoztatott akaratát pedig örömmel teljesítenünk kell. A Miatyánk harmadik kérésében mindkettő benne foglaltatik.
Ezért helytelen a bénult fatalizmus, amely úgy véli, értelmetlen bármiféle cselekvés, mivel Isten már úgyis mindent
előre meghatározott. Minek akkor bekapcsolni a biztonsági
övet és körültekintően közlekedni? Hiszen Isten már régesrégen eldöntötte, hogy élve odaérek-e célomhoz, vagy útközben
elgázolok-e egy-két gyalogost! Minek Bibliát olvasni? Minek
imádkozni? Mintha mindezzel bármilyen módon is megváltoztathatnám Isten tanácsvégzését! Minek erőlködjünk azon, hogy
hirdessük az evangéliumot? Isten majd úgyis tetszése szerint
rendelkezik arról, hogy emberek hitre jussanak!
Az ilyen vélekedés azt bizonyítja, hogy az illető Isten
akaratát sem nem ismeri, sem nem tiszteli. Isten nem azt akarja,
hogy az általunk vélelmezett titkos akaratát fürkészve bábfiguraként vonszoljuk végig magunkat az életen, hanem azt,
hogy Igéjében kinyilatkoztatott akaratát aktívan kutassuk és azt
tegyük életünk zsinórmértékévé.
Ez azt jelenti, hogy saját, bűnös akaratunkról le kell mondanunk, pontosan akkor, amikor – miként az gyakran megesik –
az sokkal kellemesebbnek és értelmesebbnek tűnik, mint Isten
akarata, amit elégedetlenkedve fogadunk, keservesnek és értelmetlennek látunk. Amikor a magunk gyengesége és Isten Igéje
elleni lázadás miatt lelki konfliktusba kerülünk, ki kell, hogy
mondjuk: „Legyen meg a te akaratod”.
A gyülekezetben nem lehet az a kérdés, hogy mit szeretnének
az emberek, hanem azt a kérdést kell feltennünk: Mit akar
Isten? Mit szól az istentisztelethez, a viselkedésünkhöz és szolgálatunkhoz, a gyülekezet felépítéséhez és annak rendjéhez?
Lehet, hogy személyes életünkben sok minden kedvezőtlenül
alakult: talán a munka terén, vagy anyagi helyzetünket, egészségi állapotunkat, esetleg a politikai viszonyokat illetően. Mind
ezekben az a dolgunk, hogy nemet mondjunk saját elképzeléseinknek. Miért pont én? Miért pont most? Miért pont itt? Az
ilyen kérdések nem illenek a szánkba. Minél inkább megismerjük önmagunkat Isten Igéjének tükrében, annál inkább szükségünk van a Miatyánk harmadik kérésére. Naponta Isten irgalmára szorulunk, hogy akaratát Igéjéből megismerve elfogadjuk,
magunkévá tegyük, és aszerint cselekedjünk. Mert mennyei
Atyánk gyermekeiként oda kell eljutnunk, hogy Isten akaratát
jónak elismerve kimondjuk: egyedül a te akaratod legyen meg!
Carsten Linke (forrás: http://bekennendekirche.de/2017/10/dein-wille-geschehe)
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