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MÍTOSZ VAGY VALÓSÁG?
Közeledik karácsony, a keresztyén
világ legismertebb ünnepe. Ugyanakkor
azt is tapasztaljuk, hogy amilyen mértékben távolodunk az elsõ karácsony
idõpontjától, úgy veszíti el ez az ünnep
eredeti, igazi jelentését. Sajnos, már
nemcsak arról van szó, hogy kiüresedett
ez az ünnep, hanem arról is, hogy az ûrt
más tartalom töltötte be. A karácsonyi
történet átváltozott mítosszá, bárgyú
mesévé, aranyhajú angyalok muzsikája
kíséretében születõ kisgyermek történetévé. Talán még vannak, akik emlékeznek a református egyház tavaly
karácsonyi videó-üzenetére, amelyben
egy kamionparkoló vécéjének homályában megszületett gyermek bugyuta
történetével akarták a szegény szülõk
gyermekeként született Jézusra emlékeztetni azokat, akik talán nem tudták,
hogy mi történt az elsõ karácsonyon. A
videóhoz fûzött magyarázatok többsége
pedig igyekezett hitelteleníteni a bibliai
beszámolót, és besorolni azt a mítoszok
világába. Ha pedig a magukat egyháznak nevezõk ilyen módon magyarázzák
a karácsonyt, ne csodálkozzunk azon,
ha a világ egyre inkább mesének tartja
az elsõ karácsony eseményeit.
Mert mi is történt egykor Betlehemben? Megérkezett az „asszony magva”,
aki késõbb a Kígyó fejére taposott.
Megérkezése új fejezetet nyitott az
emberiség történelmében, megnyílt egy
új front a szellemi világban. E világ
fejedelme sarokba szorított fenevadként
és egyre jobban dühöng. Fékezhetetlen
haragjának egyik jele, hogy Jézus
Krisztusnak, mint Isten Fiának és a
Világ Megváltójának érkezését igyekszik mítosszá, mesévé silányítani, és a
világtörténelem megismételhetetlenül
egyedi eseményét egy eredendõ bûnben
fogant és született gyermek világrajöveteléhez hasonlítani.
Nem véletlen, hogy az evangéliumok
mindezzel szemben éppen azt emelik ki,
hogy Krisztus megérkezése nem más,
mint a régi próféciák történelemben
végbement, szószerinti beteljesülése. A
Betlehemben történõ születés, a dávidi
származás, a csillag megjelenése, a
szûztõl születés, az Egyiptomba menekülés stb. nem más, mint az ószövetségi

próféciák szószerinti, történelmi beteljesülése. Ezekben a történelmi tényekben gyökerezik a hívõ emberek hite.
Érthetõ, hogy ezeket az isteni
tényeket a földi történelem végének
közeledtével egyre nagyobb támadás
éri. Ennek egyik ördögi eszköze az,
hogy a Nagy Hitetõ igyekszik a mítosz
és a mese fellegét ráborítani az Isten
Fia, Jézus Krisztus testtélételének

„De nem lesz mindig sötét ott, ahol
most szorongattatás van. (...)
A nép, amely sötétségben jár, nagy
világosságot lát. Akik a halál
árnyékának földjén laknak, azok
fölött fény ragyog föl. Te megsokasítod
e népet, nagy örömöt szerzel neki, és
úgy örvendeznek elõtted, mint ahogy
az aratók örülnek, és úgy vigadoznak,
mint amikor zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját és háta vesszejét,
nyomorgatójának botját összetöröd,
mint Midján napján. Mert a vitézek
harci saruja és vérrel szennyezett
öltözete elég, és tûz eledele lesz. Mert
egy gyermek születik nekünk, fiú
adatik nekünk, és az uralom az õ
vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos
Tanácsadó, Erõs Isten, Örökkévaló
Atya, Békesség Fejedelme! Uralma
növekedésének és békéjének nem lesz
vége Dávid trónján és királysága
fölött, mert fölemeli és megerõsíti azt
jogosság és igazság által, mostantól
fogva mindörökké. A Seregek Urának
féltõ szeretete teszi ezt.”
(Ézsaiás könyve 9,1-7)
történeti tényére. Ezt segíti elõ, amikor
híresztelni kezdik, pl. hogy Jézus nem is
Betlehemben született, hanem Názáretben. Tehát az evangélisták hazudtak,
a próféták tévedtek, vagyis a Biblia
megbízhatatlan.
Így változott át az Ige testet öltésének
ünnepe a szeretet vagy a béke ünnepévé, ezért lett Jézusból emberi példakép, aki már egészen más, mint az
Ószövetség bosszúálló istene. Így került
szembe Jézus a zord Atyával, ahogy azt
egyre gyakrabban halljuk, még szószékekrõl (!) is. De mindez számunkra
csupán annak a jele, hogy egyre jobban

recseg a Kígyó feje a dicsõséges és mindenható Krisztus lába alatt!
Isten népe ezért karácsonykor már
nemcsak visszafelé, Betlehem felé tekint, hanem elõre, amikor majd a
„betlehemi kisded” dicsõségbe öltözve
visszatér, hogy magához vegye és bevigye a Bárány menyegzõjére szeretett
Menyasszonyát, az igaz egyházat.
A Biblia Szövetség népe sokakkal
együtt hisz a Betlehemben földre szállt,
a betegeket gyógyító, halottakat támasztó, kereszthalált szenvedett, feltámadott
és mennybement Jézus Krisztusban,
addig is, amíg visszajön majd dicsõségben. Hisszük, hogy minden pontosan
úgy fog történni ezután is, ahogy az
meg van írva. Azért vagyunk tehát optimisták, mert elõre tudjuk és hisszük,
hogy életünknek csodálatos lesz a vége!
És ez nem mítosz, hanem valóság.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk
minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és élõ reményekben
egyre gazdagodó új évet!
Dr. Sípos Ete Álmos / Tápiószele

LUKÁTSI VILMA
PÁSZTOROK ÚTJÁN
A pásztorokat angyali szavak
irányították Betlehem felé.
Kétezer éve élõ ez az Út!
Az Emberfia ünnepe elé
nem mehetünk, jaj, ne kanyarodjunk
hóval borított fenyvesek közé!
A betlehemi istálló helyett
ne gyülekezzünk fenyõfák köré!
Óriási üzlet lett az ünnep,
az ajándékok pénzen vehetõk,
hangulat került a hit helyére...
– Ezzel állunk meg az Úr elõtt?
„Békesség a Földön az embernek!”
Így énekelték a szent angyalok.
Hol találom meg a békességet?
Ha Betlehem felé úton vagyok,
a Földre jött Emberfia fénye
a csillogásnál többet jelent:
DICSÕSÉG A MENNYBEN
AZ ISTENNEK!
ÉS BÉKESSÉG NEKÜNK
IDELENT!
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GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú
adatik nekünk...“ (6)
Ézsaiás próféta, akinek mûködési ideje
Kr. e. kb. 747-680 közé esik, azzal emelkedik ki az ószövetségi próféták közül,
hogy a Szentlélek ihletése nyomán (2Tim
3,16) részletesen prófétált a Messiásról.
Leírta a Messiás királyságát, prófétai és
papi hivatását, elõre látta születését, fenségét, megaláztatását, halálát, felmagasztalását. Joggal nevezik az „Ószövetség
evangélistájának”. Ézsaiás könyvének
messiási vonatkozásai annyira világosak,
hogy a legrégibb zsidó források, a
Targum, a Midrash és a Talmud 62
különálló versen keresztül beszél a
Messiásról (R. Santala). Messiási próféciáinak különös súlyt ad, hogy azok javarészt és pontosan beteljesültek a názáreti
Jézusban. Könyvében „mélyebb krisztológiai gondolatok találhatók, mint bárhol
az Ószövetségben” (G. L. Archer)
Maga, a názáreti Jézus, feltámadása
után az emmausi tanítványoknak magyarázta mindazt, amik õfelõle írattak
meg Mózestõl kezdve (Lk 24,27. 44-46).
Jézus magyarázatában nyilvánvalóan az
ézsaiási próféciák is helyet kaptak, aki
vakító élességgel mutatta be például az
Úr szenvedõ szolgáját. Ebben a vonatkozásban Jézus lábnyomába léptek az
evangélisták ill. apostolok is, akik az
ótestamentumi messiás-próféciák beteljesülését hirdették Jézusban.
Egyértelmû adatok bizonyítják azt is,
hogy „amikor a II. századi egyház arra
kényszerült, hogy bebizonyítsa a keresztyénség természetfeletti eredetét,
elsõsorban az Ószövetség próféciáinak
Krisztusban való beteljesülésével érvelt.” Ugyanezen a nyomon jártak a
reformátorok, akik elõtt nem volt kétséges, hogy a názáreti Jézusban a messiásra vonatkozó ószövetségi – így
ézsaiási – próféciák teljesülése ment
végbe. Példának okáért Kálvin, az
Ószövetség magyarázata során a legnagyobb természetességgel és magától
értetõdõen vonatkoztatja Jézus Krisztusra az õsi próféciákat, s így tesz az
Ézs 9. részének 6. verse kapcsán is, ahol
ezt írja: „... a próféta nem akarja, hogy a

nép teljességgel abba az örömbe merüljön, amit az a külsõ és kérészéletû
szabadság okozott, amit kaptak, hanem
hogy nézzenek a végcélra, azaz az egyház megtartására, amíg Krisztus, az
egyetlen Megváltó meg nem jelenik,
mert neki kell minden örömünk alapját
és tökéletességét képeznie.”
Mi magunk is így gondolkodunk, és a
leghatározottabban elutasítjuk a bibliakritikus teológusok vélekedését, akik
szerint eleve nem létezik Istentõl jövõ

FÜLE LAJOS
HA

CSENDBEN LENNÉL

Ha csendben lennél...
Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Õk hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor nem ember énekel,
mikor felülrõl jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy
visszhangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sõt hallanál – a földi zaj helyett –
égi Igét és angyaléneket,
szívig elérõt és csodálatost,
s véget nem érõ ünnep jönne most!
tévedhetetlen kinyilatkoztatás, különösen nem írásbeli formában. Ennélfogva
kizártnak tartják azt is, hogy Isten egy
prófétán keresztül elõre közölte volna a
távoli jövõben, terve-akarata szerint
bekövetkezõ történelmi, azaz idõ és térbeli eseményeket. Nos, ezzel egyáltalán
nem érthetünk egyet! Mi – Isten
szeretete nyomán – abból indulunk ki,
hogy Isten a forrása mindennek, s természetesen nem tartjuk sem logikátlannak, sem lehetetlennek a tévedhetetlen írásbeli kijelentést (=Biblia), és
a benne található és késõbb szó szerint
beteljesedõ próféciákat.
Ezek elõrebocsátása után forduljunk
Ézsaiás könyvének 9. részéhez! A rész
elsõ verseiben arról beszél a próféta,

hogy az isteni ítélet alatt lévõ zsidó
népre, amely a sötétségben él, egy
napon ráköszönt a világosság. Vagyis
lezárul egy nyomorúságos korszak, és
elkezdõdik egy örömteli új idõszak az
életükben. E fordulat hátterében nem
evilági (immanens) okok állnak, hanem
– ahogy a próféta egyértelmûen kifejezi
– maga az élõ Isten! Az õ természetfeletti közbeavatkozásának köszönhetõen rab népére hatalmas öröm köszönt
a történelem folyamán. Ézsaiás fontosnak tartotta ezen öröm nagyságát két
képpel is érzékeltetni: egyik az aratás
utáni kirobbanó öröm, a másik a gyõzelmes harc utáni zsákmányosztás felszabadult öröme!
Mi ennek a túláradó örömnek a kiváltó oka? A Szentlélek rámutat a hármas okra. Az elsõ, hogy Isten megszabadítja õket nyomorgatóiktól (4. v.).
A második, hogy Isten az ellenségeiket
teljesen ártalmatlanná teszi (5. v.). Harmadikként pedig – és ez a legfontosabb
ok – egy titokzatos gyermek, egy rejtélyes fiú „adatik” Isten népének. Az
„adatik” szó kifejezi, hogy ezt a páratlan és pozitív fordulatot hozó gyermeket-fiút Isten ajándékozza nekik. Nem
azért kapják, mert megérdemlik, hanem
egyedül Isten kegyelmi ajándékaként
érkezik. Merthogy „nekünk” – azaz kifejezetten Isten népének – adatik! Nekik
szánta õt az Isten, mert mérhetetlen
szükségük van rá! Ezt a titokzatos személyt azonnal királynak, uralkodónak
nevezi a próféta, és ezzel fény derül
arra, hogy a megszületendõ kisgyermekben, a fiúban – minden külsõ látszat
ellenére – hatalmas uralkodó érkezik
majd közéjük. A következõ versekben –
nevei tükrében – még inkább kirajzolódik elõttünk a gyermek, a fiú
személyisége! Õ az, akivel, ill. aki által
új korszak – a világosság, szabadság,
békesség s örök öröm korszaka – köszönt Isten népére az õsi prófécia
szerint.
A bibliai bizonyságtétel egészének
fényében kijelenthetjük, hogy az igeversben szereplõ „gyermek” nem más,
mint a názáreti Jézus. Ez a törékeny
„gyermek” feküdt ott a betlehemi éjsza-
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kában, a jászolbölcsõben (Lk 2,16-17).
Ez a „gyermek” ugyanakkor „fiú” is! Ez
a név nem egyszerûen a nemére utal,
hanem sokkal többre! Nem véletlenül
mondta az angyali követ Máriának:
„...fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Õ
nagy lesz (...) és neki adja majd az Úr
Isten Dávidnak, az õ atyjának trónját, és
mindörökre uralkodni fog...” (Lk 1,31).
Majd Józsefnek álomban szólt az
angyal, hogy felesége „fiat szül”, aki
„megszabadítja népét bûneibõl” (Mt
1,21). A fiú kifejezés ezekben a mondatokban arra utal, hogy ez a gyermek az
Atya Isten egyszülött Fia. Emlékezzünk
a régi próféciákra: „Atyja leszek, és õ a
fiam lesz” (2Sám 7,14), s „Az én fiam
vagy te, ma adtam neked életet” (Zsolt
2,7)! Tehát azzal, hogy Ézsaiás fiúnak
nevezi a születendõ fejedelmet, nem
egyszerûen a nemére, hanem sokkal
inkább isteni dicsõségére utal. A bölcsõben fekvõ Jézus páratlan értelemben
fiú, hiszen Isten Fia: mégpedig nem fogadott, hanem öröktõl fogva való Fia, a
Fiú Isten! Kálvin így fejtegeti ezt az
igerészt: „...a fiú, minden kiegészítés
nélkül, nem jelenthet mást, mint Isten
Fiát, s ez kiváltképpen (kat exochn)
azért tulajdoníttatik Krisztusnak, hogy
tájékoztasson minket: ezzel a szembeötlõ jellel van Õ megkülönböztetve az
emberiség többi részétõl.... Ha nem lett
volna mindenki számára általánosan
ismert, hogy a Messiás Isten Fia lesz,
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ostoba és értelmetlen dolog lett volna
Ézsaiás részérõl egyszerûen Fiúnak
nevezni õt. Ennek megfelelõen ez a titulus az elõbbi próféciából származik,
amibõl az apostol is kiindul, mikor
azzal érvvel, hogy Krisztus kiválósága
fölé emeli Õt minden angyalnak (Zsid
1:5).” Bár gyermekként érkezett a földre, a fiú megnevezés azonban mégis
rámutat mérhetetlenül magas rangjára.
Róla mondja a Szentlélek, hogy „adatik” nekünk. Isten az, aki adta szûz
Márián keresztül a világnak az örök Fiú
Istent, valóságos emberként. Szabadítóüdvözítõ Úrként adatott (Jn 3,16) mindenkori választott népének – amely a
Szentlélek által újjászült zsidókból és
pogányokból áll a világ kezdete óta.
Azokért adatott, akiket az örökkévalóságban Isten a Fiúnak adott (Jn
17,2.6.9). Küldetése, hogy általa vége
legyen népe sötét korszakának, és elkezdõdjön a nép új korszaka: üdvössége.
Ezen a karácsonyon is örömmel mondjuk, hogy kegyelembõl adatott nekünk,
és nem érdemeink szerint kaptuk. Áldott
legyen az Úr neve! Kálvinnal valljuk:
„ez az adatik hitünk egyik fõ cikkelye,
mert kevés hasznunk lenne abból, hogy
Krisztus megszületett, ha egyúttal nem
adatna is nekünk.” Az adatott szónak az
adja meg jelentõségét, hogy arra mutat
rá: az egész egyház üdve Krisztus
személyében foglaltatik! Õ adatik
nekünk ma is – mégpedig a Bibliában,
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annak tiszta hirdetésében, a róla szóló
evangéliumban, a Szentlélek által. És
aki hisz õbenne, annak ma is adatik az
Üdvözítõ, akiben üdvössége van. Nem
tehetjük, hogy ne emlékezzünk itt arra,
hogy Jézus életét adta népe üdvösségéért. Ezért jött közénk, és így már
betlehemi bölcsõjére rávetült golgotai
keresztjének árnyéka: adta magát a mi
bûneinkért!
Ezen a karácsonyon is hálával köszönjük meg Istennek, hogy éppen a
Fiút adta, hiszen valójában õrá volt
szükségünk. Mert nekünk nem példaképre, vallásalapítóra, gyógyítóra, filozófusra, humanistára, forradalmárra
volt szükségünk, hanem õrá, a hatalmas és irgalmas Üdvözítõre! Élete
feláldozásával – irgalomból – tökéletesen elvégezte megváltásunkat,
szabadulásunkat, és biztosította örök
életünket. Egyúttal végtelen erejét is
bizonyította, amikor a harmadik napon
feltámadt a halálból, és elfoglalta a
mindenség feletti trónját. Hálát adunk
Istennek a gyermekért, aki az õ Fia! Õ
az, akinek már a várása is örömmel
töltötte el a hívõket, és érkezését
(Lk 2,10-11!), valamint földi ténykedését mérhetetlen öröm kísérte. Ma is õ
az egyedüli oka Isten gyermekei felszabadult karácsonyi örömének itt a
földön, de majd az örökkévalóságban
is a túláradóan örvendezõ életnek.
Sípos Ete Zoltán / Szeged

A KIRÁLY
„... az uralom az õ vállán lesz, (…)
uralma növekedésének és békéjének
nem lesz vége...” (6-7)
Vigasztalan, sötét, reménytelen (és
fájdalommal terhes) az a háttér, amit
Ézsaiás próféta a 9. fejezet elõzõ verseiben és az azt megelõzõ fejezetekben
ismertet. Izrael népe és benne az egyes
ember helyzete is a teljes sötétséget
mutatja. Jól érzékelteti ez azt, hogy egy
nép, amelyik elfordul Istentõl, sötétségbe, pusztulásba, olyan állapotba
zuhan, ahonnan emberileg nem látszik
semmilyen kivezetõ út. Ennek a reménytelen helyzetnek fájdalmát ilyen
szókapcsolatok érzékeltetik, mint „ter-

hes iga”, „háta vesszeje”, „nyomorgatóinak botja” (4. vers), azaz a felette
uralkodó hatalom keze nyoma. Ebbe a
nyomorult helyzetbe tör be a fénysugár,
a próféta reménysége: a születendõ
gyermek vállán lesz az uralom, ami
növekedést és békét terem...
Hogy ez az eljövendõ világosság
Jézus Krisztusban támad fel, azt a
próféta kétség nélkül mutatja fel.
Ennek a Fiúnak vállára helyezi Isten az
uralmat.
URALOM? HATALOM?
– Mit értsünk az uralmon? A hatalom
gyakorlását. Uralkodni csak hatalom
birtokában lehet. A hatalom erõ, te-

kintély, amit az uralkodó használ
akarata érvényesítéséhez.
– Az uralkodás mindig diktatórikus,
azaz akarat érvényesítése valami(k)
és/vagy valaki(k) felett.
– Az uralom feltétele a hatalom megléte, de a hatalom nem használható
mindenféle uralomra, csak amire
felhatalmazással rendelkezik. (Például, hatalmamban áll szomszédom
földjét learatnom, de ha ehhez nem
rendelkezem felhatalmazással, akkor nem gyakorolhatok felette uralmat.) Ha az uralom rendelkezik
felhatalmazással és úgy uralkodik,
akkor él, ha nem rendelkezik felhatalmazással, vagy nem a felhatal-
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mazás szerint él, akkor visszaél
hatalmával.
– Ezen a világon kizárólag Isten rendelkezik hatalommal, kizárólagos
hatalmából származtat az Úr hatalmat
az uralomhoz, azaz a természeti
erõknek, állatoknak és az embernek.
(Lásd Jézus szavait Pilátushoz:
„Semmi hatalmad sem volna rajtam,
ha felülrõl nem adatott volna neked”
– Jn 19,10-11.)
AZ URALOM
Amikor a próféta a megjövendölt
gyermek uralmát névelõvel nevesíti (az
uralom), akkor arra figyelmezteti
hallgatóit, hogy Isten a kizárólagos
hatalom teljességével ruházza fel és
koronázza királlyá a Messiást. Nem
valamiféle uralom lesz a vállán, hanem
teljhatalommal kormányoz majd. Uraknak (is) ura, királyoknak (is) királya, a
múlt, a jelen és az eljövendõ világ
uralkodója Jézus Krisztus.
ÉS A GOLGOTA?
Teltek az évszázadok, istenfélõk
sokasága várta a prófécia beteljesülését, és amikor Simeon és Anna, a
jeruzsálemi templomban kézbe vehetett egy újszülöttet, akkor beteljesülni
látszott az ígéret: megérkezett az
uralkodó. Az eseményekben gazdag
következõ három évtizedben emberek
sokaságában erõsödött ez a bizonyosság, hiszen Jézus úgy tanított, mint
akinek hatalma van, és nem úgy mint
az írástudók. Uralma volt a tisztátalan
lelkek, betegségek felett, uralkodott a
természet erõin, a fügefán, a viharon és
mindenen.
De a remény szempillantás alatt
tragikus véget ért: a férfi válla, amire
uralmat prófétáltak, nem az uralom,
hanem a kivégzõ eszköz, a kereszt
súlya alatt rogyott össze. Kialudt a
fénysugár. Tévedett a próféta és hamisnak bizonyult a prófécia? Esetleg
Jézus ámított csalárdul, a küldöttnek
hazudva magát? Hamis reményt sugallt az Isten?
És bizony, a tragikus zûrzavarban
nincs senki, aki emlékezne a keresztfán szenvedõ korábbi szavaira, aki
emberi létérõl így tanított: Van hatalmam rá, hogy felvegyem azt és van
hatalmam rá, hogy letegyem azt. És

Biblia és Gyülekezet
bizonyította, hogy van hatalma a csábításnak sem engedni, amikor a kísértõ
ezt mondatja a gúnyolódó bámészkodókkal: „Másokat megmentett,
mentse meg magát!”
Halálával ugyanis uralmat vett a bûn
és a Sátán felett, átlépte az átjárhatatlan
akadályt Isten és ember között, és megnyitotta az utat az utolsó ellenség, a
halál feletti uralom elõtt is.
A szenzációéhes csõcselék, az elégedett gyilkosok és megkeseredett tanítványok felett pedig – immár örök idõkre
szóló bizonyságként – ott volt olvasható
Pilátus önkéntelen bizonyságtétele, a
felirat: Jézus a király!
URALKODIK AZ ÉLÕK FELETT
– Betegségek ismerõje, hatalmában van
betegséggel próbálni, de gyógyítani
is. Õ ad bölcsességet az orvosnak.
– Nincs az a nyomorúságos és elhagyott
elfekvõ osztály, ahol a reményt vesztett beteg élõ reménységet ne kaphatna tõle.
– Az erõtlen erejét megújítja és megsokszorozza, míg az önteltet megalázza.
– Övé az arany és ezüst, a vékabeli liszt
és korsó olaj az övéinek kamrájából
nem fogyatkozik. Õ rendelkezik az
anyagi javakkal. Ahova szükséges,
oda kirendeli, de õ az is, aki megszegényít, ha azt látja jónak.
– Esõt ad jóknak és gonoszoknak
egyaránt, a benne bízóknak áldást
hagy maga után.
– Az engedelmes, istenfélõ ember békességben él.
URALKODIK A TÖRTÉNELEM FELETT
– A történelmet nem az összeesküvéselméletek, nem is a nagyhatalmak (és
nem a Sátán!) kormányozza, hanem a
földi hatalmakat uralma alatt tartó
Krisztus.
– Isten szolgái a hatalmasságok a mi
javunkra, a hatalmukkal visszaélõket
Isten elszámoltatja, az istenfélõ uralkodókat megáldja.
– Új eget és földet teremt, a régi
(mostani) elmúlik, ezért a hívõ ember
nem ezt a földet tekinti végleges
otthonának.
– Jelenleg az Atya Isten jobbján ül és
uralkodik, s vissza fog jönni a földre,
és akkor ítélkezik majd holtak és élõk
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felett. Minden már meghalt és akkor
élõ felett. Lábai alá veti ellenségeit,
megváltottai pedig dicsõítik õt királyi
trónján.
URALKODIK A HALÁL FELETT
– Feltámadása megigazulásunk biztosítéka, s bizonyítja, hogy Istennek
van hatalma halottakat feltámasztani.
Mi is fel fogunk támadni.
– Elveszti a halált örökre, és arcunkról
letöröl minden könnyet. Azoknak,
akik õbenne bíznak, a halál völgyében
(haldoklóknak) is kezüket fogja, õ ott
is velünk van, ahova a legfelkészültebb hospice szolgálat sem kísérhet el.
A hitükért szenvedõ mártírokat felkészíti, s haláluk a Királyt dicsõíti. Az
árvák, az özvegyek, a gyászolók
valóságos vigasztalója, õ ad új értelmet életünknek a veszteségek után.
Jézusra gyakrabban gondolunk úgy,
mint megváltónkra, hû barátunkra, talán
ritkábban úgy, mint uralkodóra. Sok
csüggedés, reménytelenség oka az,
hogy nehézségeink közepette általában
elfelejtjük, hogy teljhatalmú úrral számolhatunk, aki elõtt nem létezik akadály, akinek mindegy, hogy sok vagy
kevés által szabadítson meg. Engedetlenségünk, szentségtelenségünk pedig
azt bizonyítja, hogy nem számolunk
Jézus számon kérõ hatalmával.
Sokan idegenkednek is az uralom
fogalmától. A történelem számtalan
negatív példával szolgált, korunk embere pedig demokráciában gondolkodik. Jézus azonban az uralkodás
egészen egyedi formáját valósította
meg. A lábmosás története kapcsán
tanításában is megfogalmazta: aki elsõ
akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek szolgája. Az ézsaiási ige is
olyan uralkodóról beszél, aki az uralmat a vállán hordozza. Ha a világ
hatalmasairól elmondható, hogy egy
piramis tetején uralkodnak, Jézus
uralmát fordított piramishoz lehetne
hasonlítani. Az, hogy az uralom az õ
vállán van, nem csupán költõi kép,
hanem véres valóság. Mi sem fejezi ki
jobban, mint hogy a kereszten az egész
világ bûnét, minden valaha élt és a
jövõben megszületendõ ember vétkét
magára vette.
Dr. Mikolicz Gyula / Pécel
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CSODÁLATOS TANÁCSADÓ
„Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó...” (6)
A Bibliában a név a személy tulajdonságát tárja fel elõttünk. „Hívják nevét
csodálatosnak” – azt jelenti, hogy akit
így hívnak, az valóban csodálatos. Jézus
Krisztus egész lénye, teljes valója csoda. Az Ószövetség nyelvében, gondolkozásában voltak misztikus, különleges,
felfoghatatlan tartalommal bíró szavak.
Ilyen volt a dicsõség (sökína), a fény
(ór), a mennyei hang (bath qól), az Úr
neve (a Titokzatos Négy Betû: JHVH
[Jahve], amit nem is mertek kiejteni –
Ám 6,10), és ilyen volt a CSODA (pála).
Nem is tudták igazán, hogy mit mondanak, amikor e szavak bármelyikét
használták, de érezték azoknak titokzatosságát, még be nem teljesített mivoltát, és sejtették, hogy ezeknek a jelentése majd a jövõben fog megvalósulni.
Ebben a próféciában is olyan valakirõl
van szó, akiben különbözõ isteni tökéletességek rejlenek és mindazok, amik
után az ember lelke vágyakozik, amik
majd rendre be fognak teljesedni. Ezért
nevezi a Messiást CSODÁNAK.
A csodának kétféle természete lehet:
a megmagyarázható és a megmagyarázhatatlan. Sok csoda magyarázható az
emberben, pl. zenei tehetség, rendkívüli
testi erõ, kreativitás stb. Így szokták ezt
megmagyarázni: Azért ilyen õ, mert így
született, ilyen adottságokkal jött a világra. Bizonyára örökletes tulajdonságai
ilyenné tették, erre képesítették. A
nagyapja volt ilyen eszes, az anyai ágon
pedig a férfiak voltak ilyen magasak, a
dédanyja volt ilyen szép. Vagy – ahogy
mondják – a Jóisten ilyennek formálta,
õ adott neki mindezekre tehetséget.
Mindez igaz, hiszen a megmagyarázható csodák is Istentõl származnak. Ez
vonatkozik Krisztus földi lényére is: a
Szentlélek formálta õt anyja méhében
ilyennek. Rendkívüli ember lehetett,
akirõl ezt mondták: „Soha ember még
így nem beszélt, mint õ!” (Jn 7,46),
„Honnan vette ezeket? (...) Nemde ez
Mária fia?” (Mk 6,2-3), „Honnan ismeri
ez az Írásokat, holott nem tanulta?” (Jn
7,15), „úgy tanította õket, mint akinek

hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7,28-29), „Még ötvenéves
sem vagy, és láttad Ábrahámot?” (Jn
8,57). A tettei és csodái is ilyen hatást
váltottak ki az emberekbõl, amire próbáltak magyarázatot találni.
Olyan csoda is van, amit nem lehet
megmagyarázni. Éppen Jézus személyével vagyunk így: az õ lénye olyan
csoda, amihez fogható nincs, amire hasonlóságot nem találunk földi viszonylatainkban. Tudniillik õ Isten is és
ember is egy személyben. Már az isteni
elemre sem találunk magyarázatot az
életében. Mivel pedig földi életét teljesen áthatotta az isteni, ebben adva van a
megmagyarázhatatlanság. Az pedig,
hogy a kettõ miként volt együtt egy
személyben, ugyanakkor megtartva isteni és emberi természetét, ez már valóban a csoda legfelsõbb határát jelenti.
Miként lehetséges, hogy benne lakozott az istenség teljessége testileg?
Megmagyarázható-e, hogy Isten jelent
meg testben, és nem szûnt meg istennek
lenni egy pillanatig sem testté létele óta?
És hogyan lehetett ugyanakkor ember is,
aki elfáradt, akit elnyomott az álom,
amikor a csónakban volt, aki megéhezett,
szenvedett, gyötrõdött és meghalt? Továbbá, mekkora csoda az, hogy feltámadt? Hogyan lehetséges, hogy ugyanaz
a test támadt fel, és még a földön járt
negyven napig, valamint ugyanabban a
testben felment a mennybe?
Ezt a Szentlélek hétszáz évvel korábban kijelentette Ézsaiásnak, amikor
gyermeknek és fiúnak nevezte õt.
„Gyermek születik nekünk, fiú adatik
nekünk.” A gyermek emberi természetét, a fiú pedig örök isteni természetét
jelenti, a kettõ együtt pedig a csodát.
Szép karácsonyi énekünk is errõl
szól: „Õ az Úr, csodák csodája, Õ az Úr,
a menny királya! Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk!”
Az Ószövetség eredeti nyelvében különleges szó jelöli Krisztus csodálatos
voltát, ez a Pála. Ezt a szót igeként is
használja a Biblia, azt is jelenti, csodálatosan cselekszik. Errõl így írt Ézsaiás:
„Ezért én is csodásan cselekszem ismét e
néppel, nagyon csodálatosan, és bölcsei-

nek bölcsessége elvész, és értelmeseinek
értelme eltûnik!” (29,14 – Károli ford.)
Valóban csodálatos, ahogyan Isten cselekszik, össze tudja zavarni a nagy bölcsek tudományát. A felfuvalkodott nagy
elmék, zseniális gondolatok rendszerezõi
úgy kétségbe esnek majd halálos ágyukon, mint a riadt kisgyermekek. A nagy
vitázóknak semmilyen érve nem marad,
amikor Isten elé kell állniuk. Amit tudtak,
Isten elrejti tudatukban, és nem találják
meg azt. Olyan csodás cselekedete ez az
Atyának, amiért Jézus õt külön is magasztalta: „Magasztallak Atyám, mennynek és
földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a
bölcsek és értelmesek elõl, de kijelentetted a kisgyermekeknek!” (Mt 11,25). De
még csodálatosabb az, amikor Jézus úgy
zavarja össze a bûnös embert, hogy az
már nem tud többé védekezni Isten elõtt,
és megtér. Csodálatos, amikor ez még
idõben, a földi élete során, a nagy ítélet
elõtt megtörténhet! Leteszi a fegyvert és
eljut arra, hogy: Uram, igaz vagy mindenekben, hadd legyek a tied! Eddig én
beszéltem, most szólj te, én hallgatok!
(Jób 39,37). Íme a Csodálatos Isten, aki
csodálatosan cselekszik az emberrel!
A Tanácsos (Tanácsadó) elnevezés külön gondolkodásra ad okot Krisztussal
kapcsolatban. Íme, a Csodálatos, aki csodálatos tanácsot ad az embernek. Isteni
bölcsességébõl, sõt örök tanácsából adja
legjobb útbaigazításait, a Békesség Tanácsából (Zak 6,13; 4Móz 25,12), õsidõktõl
elrejtett dolgokból: „feltárom mindazt,
ami a világ teremtése óta rejtve volt” (Mt
13,35), ahol rólunk volt szó, ahol eldöntötte sorsunkat az idõben és az örökéletben. Ebbõl kijelent egy-egy gondolatot,
hogy mi megtaláljuk Istentõl rendelt utunkat, és az õ akaratát. Ez is csoda: a Csodálatos nevéhez méltó tanácsot ad övéinek,
ezért ezt a próféciát így is olvashatjuk:
hívják nevét Csodálatos Tanácsosnak!
Alföldy-Boruss Dezsõ / Budapest
Ugyanaz a Lélek, aki Mózest és a pró “
fétákat bizonyosakká tette elhivatásuk
felõl, most arról tanúskodik a szívünkben, hogy tanításunk végett az õ szolgálatukat vette igénybe.” (Kálvin János)
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ERÕS ISTEN
„Így nevezik: ... Erõs Isten...“ (6)
A Kántusban nemrégen egy gyönyörû
Mendelssohn-kánont tanultunk, amelynek elsõ sora így hangzik: „Mert az Isten
hatalmas Úr és a föld királya, mindeneknek ura.“ Emlékeztetett ez a próféciában leírtakra.
I. MIT

JELENT AZ

„ERÕS ISTEN“

KI-

FEJEZÉS?

Az Erõs Isten név ószövetségi cím,
amit a próféta itt az eljövendõ Messiásra
alkalmaz. A héber El Gibbor gazdag
jelentésû névösszetétel, aminek mindkét
részét szükséges megérteni.
Az El héber szót az Ószövetségben az
egyetlen igaz Isten megnevezésére
használták. A megjövendölt személy
tehát sokkal több, mint egy ember, és
erre nem csupán a következõ név utal,
nevezetesen az „Örökkévaló Atya“, vagy
más próféciák (Ézs 2,25), hanem az
Újszövetség Krisztusról szóló beszámolói is. Krisztus, aki járt a vízen,
önként meghalt a bûneinkért, és testben
feltámadt a halálból, ezt is mondta:
„mielõtt Ábrahám lett, én vagyok“ (Jn
8,58). Õ az, akirõl János így ír: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige. Õ kezdetben Istennél
volt. Minden általa lett, és nélküle semmi
sem lett, ami létrejött.“ (Jn 1,1-3)
A név másik része a Gibbor, amelynek jelentése: erõs, hatalmas, vitéz hõs.
Milyen erõteljes kifejezés! Egy olyan
világban, ahol a hõsöket csupán fizikai,
vagy anyagi erejük jellemzi, ez a cím
arról gyõz meg minket, hogy õ az
egyetlen személy, aki valóban méltó az
imádatra, és akinek a hatalma is páratlan. Az Ézs 10,21 úgy írja le, mint a
maradék menedékét, és az 5Móz 10,17
kijelenti, hogy õ a „nagy, erõs és félelmes Isten“. Az ézsaiási próféciában
(9,6) szereplõ El Gibbor jelentése: az
Erõs Isten, aki a mi valóságos hõsünk.
Amit ez a prófécia a Kr. e. a VII. században szépen megjövendöl, azt az
Újszövetség megerõsíti. Mivel a Messiás Isten lesz, ezért Isten hatalmával kell
rendelkeznie. De Ézsaiás számára a
legbámulatosabb dolog az volt, hogy a

Messiás nem csupán isteni hatalommal
rendelkezik majd, hanem õ maga lesz a
hatalmas Isten! Az Ézs 61,1-3 még több
részletet tár fel próféciájában arról,
hogy miben nyilvánul meg majd a
Messiás hatalma és ereje: „Uramnak, az
Úrnak lelke van rajtam, mert fölkent
engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a
szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívûeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és
föloldozást a megkötözötteknek. Hogy
hirdessem az Úr kedves esztendejét,
Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót. Hogy
segítsek Sion gyászolóin: a hamu
helyett koszorút adjak nekik, öröm olaját a gyász helyett, dicséret palástját a
csüggedt lélek helyett, hogy az igazság
fáinak nevezzék õket, az Úr ültetvényének, az Õ dicsõségére!”

FÜLE LAJOS
A

MINDENSÉGBEN

A mindenségben van egy bolygó,
hol élni – tán halni is – oly jó,
mert bár a bûn ekéje szántja,
van Betleheme, Golgotája.

II. MI BIZONYÍTJA, HOGY JÉZUS
KRISZTUS AZ ERÕS ISTEN?
Jézus a názáreti zsinagógában idézi az
Ézs 61,1-3. verseit, hogy kijelentse: õ a
Messiás. Mivel azonban az elsõ eljövetelével csak részben töltötte be ezt a
próféciát, ezért nem mindenki ismerte
fel õt. Feltámadása, tökéletes élete,
áldozati halála és sok hatalmas tette
alapján bátran hihetjük, hogy egy nap
visszajön megítélni a világot. De saját
népének zöme mégis elvetette õt. János
így írja: „Az övéi közé jött, és az övéi
nem fogadták be õt“ (Jn 1,11).
Sok esetben azonban felismerték,
hogy õ a rég várt Messiás. Nikodémus,
Izrael tanítója (Jn 3 vö. Jn 19,39-42 ), a
tanítványi kör (Mt 8,27 vö. 16,16) és
Mária Magdaléna is felismerte õt, és
ettõl az élete is újjá lett (Lk 8,2).
Mások élete is megváltozott, sõt az
egyház legmegveszekedettebb üldö-

zõjéé, a tarzuszi Saulé is (Csel 9). A
felsorolt személyeken túl még több
ezer elsõ századi zsidó hitte, hogy
Jézus az Erõs Isten, és jó okuk volt
erre. Jézus Krisztus ugyanis maga
bizonyította, hogy õ az El Gibbor,
mégpedig azzal, hogy bemutatta életmegváltoztató erejét és hatalmát. Akik
érzik, hogy képtelenek Isten törvényei
szerint élni, azoknak írja János apostol:
„Akik pedig befogadták õt (Jézust),
jogot adott azoknak, hogy Isten fiaivá
legyenek, azoknak, akik az õ nevében
hisznek“ (Jn 1,12). Az Újszövetség
tehát bemutatja annak az Ézsaiás által
megjövendölt bizonyos Erõs Istennek a
beteljesedését. Ez az Erõs Isten az
üdvözítõjük és bajnokuk azoknak, akik
bíznak benne.
JÉZUS MÁR SZÜLETÉSE ELÕTT IS ERÕS
ISTEN
Isten Igéje világosan állítja, hogy
Krisztus már fizikai földre jövetele elõtt
(inkarnáció) megmutatta hatalmát a
világ teremtésében: „Minden általa lett,
és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.” (Jn 1,3), „Mert benne teremtetett
minden a mennyen és a földön, a
láthatók és a láthatatlanok, akár trónok,
akár uralmak, akár fejedelemségek,
akár hatalmasságok, minden általa és
õrá nézve teremtetett” (Kol 1,16). Ezt
pedig oly módon tette, ami megkülönbözteti õt minden más embertõl. Az
embernek bizonyos képessége van dolgokat alkotni, de ehhez mindig szüksége van kiindulási nyersanyagra.
Krisztus azonban képes volt a semmibõl
teremteni! Amíg az új dolgok feltalálásához és megalkotásához leleményesség, tehetség, kreativitás kell, addig
a teremtéshez isteni hatalomra van
szükség. Ezt demonstrálja Krisztus a
legmesszebbmenõkig a teremtéstörténet
izgalmas részleteiben.
AZ ERÕS ISTEN FÖLDI ÉLETE
Nézzük meg, hogy miként tette Jézus
egyértelmûvé, hogy õ az a bizonyos
Erõs Isten, akit Ézsaiás megjövendölt!
Bebizonyította hatalmát a természet
(Lk 5,1-11), a betegség (Mt 9,18-26), a
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démonvilág (Lk 8,26-39), a bûn (Mk
2,3-12) és a halál (1Kor 15,1-19) felett.
Életében Krisztus úgy jelentette ki isteni
hatalmát, hogy az nem csupán tagadhatatlan volt („magatok is tudjátok” Csel
2,22), hanem céltudatosan igazolták
Istenségét („...higgyétek, hogy Jézus a
Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az õ nevében” – Jn 20,31).
Ahogy szemléljük a páratlan életébõl
áradó és másképpen megmagyarázhatatlan isteni erõt és hatalmat, rögtön
világossá válik, miért is hívta Pál Jézust
következetesen az „Isten hatalmas fiának” (Rm 1,4 – új ford.), és említi
Krisztust, mint „Isten hatalmát és bölcsességét” (1Kor 1,24).
III. MI

A JELENTÕSÉGE AZ

ERÕS ISTEN

NÉVNEK A MAI HÍVÕK SZÁMÁRA?

A fenti bizonyítékok nagy fellegei
között, amik Krisztust Erõs Istennek
mutatják be, fontos tudatosítani magunkban, hogy ez jóval több számunkra, mint egy újabb elméleti jelentõségû
teológiai tény. Ez az isteni eredetû cím
arra sarkall minket, hogy megvizsgáljuk: Mit is jelent számunkra az, hogy
Krisztus a mi Erõs Istenünk, akire
bátran támaszkodhatunk.
1.) Õ az erõnk forrása.
a.) A misszióra: A Csel 1,8-ban Jézus
megígéri, hogy elküldi a Szentlélek erejét, hogy képessé tegyen minket az õ
hatékony képviseletére az egész világon.
b.) A misszióban nem mindegy, hogy
hogyan képviseljük õt (etikai szempont).
A Lélek eme képesítõ, felkészítõ munkájában benne rejlik az a tény, hogy õ azt
akarja, hogy tudjunk és merjünk tiszta
életet felragyogtatni egy tisztátalan világban, ami az õ jelenlétének a bizonyítéka
sóként és világosságként az õ dicsõségére.

2.) Õ a hétköznapi életünk ereje. A
Fil 4,13-ban Pál írja: „Mindenre van
erõm a Krisztusban, aki engem
megerõsít.” Milyen hatalmas ígéret!
Megerõsít minket az élet minden
körülményére nézve, még az elkerülhetetlen, félelmetes dolgokra is. Mert a
hívõ ember is találkozhat fájdalommal,
nehézséggel, veszteséggel, lehet akár
rákos beteg is (Préd 9,4-5), de az õ
hatalma által kibírhatunk minden
nehézséget, mint Jézus Krisztus jó
vitézei. Ilyenkor ismerjük meg, milyen
az, amikor hatalmával áll mellettünk
még „a halál árnyékának völgyében is”.
Tõlünk is kérdezi a mi rettenthetetlen
bajnokunk: „Mit féltek?” (Mt 8,26). Õ
ad bátorságot megbocsátani a másiknak, hûségesen helytállni a munkahelyen, szembeszegülni fiatalként a
csoportnyomásnak, és nemet mondani,
amikor mindenki igent mond, hûségesnek lenni a szeretett házastárshoz a
kísértések között is, igéje szerint nevelni gyermekeinket. Mindezeket azért
tehetjük, mert nem hagy el bennünket,
sem el nem távozik tõlünk (Zsid
13,5-6), erõs vállain biztonságban hordoz minket (5Móz 33,12; Lk 15,5).
3.) Örökéletünk záloga, üdvösségünk
megóvója. Péter apostol írja, hogy
minket „Isten hatalma õriz hit által az
üdvösségre”(1Pt 1,5). Senki sem gyõzheti le azt az isteni hatalmat, ami õriz
bennünket Krisztusban. A legnagyobb
biztonság azonban az, hogy nem a saját
csalóka erõnk által vagyunk biztonságban, nem azért, mert erõsen kapaszkodunk Krisztusba, hanem az õ hatalmas
ereje az, amely belénk kapaszkodik.
Ki- és elszakíthatatlanok vagyunk Isten kezébõl, ezért soha el nem veszünk
(Jn 10,27-30), és biztosak lehetünk
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abban, hogy õ hûségesen ragaszkodik
hozzánk hatalmas erejével (Rm 8,3539). Ez a bizonyosságunk sziklaszilárd
alapja.
Az ézsaiási jövendölés tanúbizonyságának és az evangéliumok tévedhetetlen történeti tényeinek fényében,
hogy is láthatnánk kevesebbnek a mi
Urunkat Jézus Krisztust, mint Erõs
Istennek, El Gibbornak! 1885-ben J.B.
Figgs az Emmanuel címû könyvében
meglepõ és mégis szellemes módon
tárja fel, hogy miként mutatkozik be az
Erõs Isten egyrészt csodái, másrészt
lefegyverzõ alázata és szelídsége által:
„Krisztus utánozhatatlan szelídsége és
türelme sohasem hagyja el õt e kötekedõ, hálátlan és kegyetlen földgolyón. Sohasem lépett ki önzetlen
életvitelébõl, nem ûzték anyagias
érdekek, hogy törekedett volna megszerezni magának csak egyet is a legkisebb pénzérmék közül, és amikor
meghalt, gondoskodás helyett nem
fukarságból bízta édesanyját egyik
tanítványára. Mégis, élete végtelenül
felette állt mindenkiének. Ha Jézus nem
volna több, mint csupán egy ember,
vagy hõs, akkor miért nincsenek tömegével hozzá hasonló emberek? Ha Isten
megtette ezt egy emberrel, bizonyára
megtenné másokkal is. Megmagyarázhatatlan, hogy sohasem történt ilyen
többé. Csak a testté létel (az inkarnáció) segít egyedül megoldani egy ilyen
rejtélyt, amikor Jézus úgy jön el, mint
az Erõs Isten.”
Dr. Nagy Péter Mihály / Debrecen
*
Forrás: Bill Crowder: The amazing
prophecy of names (Isaiah9,6); Thomas
Nelson. Inc. Publishers. 1996. RBC Ministries, Grand Rapids, Michigan

ÖRÖKKÉVALÓ ATYA
„Így nevezik: ... Örökkévaló Atya...“ (6)
A megszületendõ gyermek nevei közül talán a címben szereplõ név a legtitokzatosabb. Az „Örökkévaló Atya”
kifejezés egyszerre kelt lelkünkben
jólesõ melegséget és kérdéseket. Mi,
mai bibliaolvasók ugyanis, akik már az
Újszövetség idején élünk, az atya szó

hallatán azonnal a Szentháromság elsõ
személyére asszociálunk, és értetlenül
állunk az elõtt a kérdés elõtt, hogy miért
nevezi Ézsaiás a gyermekként megszületõ fiút Örökkévaló Atyának? Nem
áll ez ellentétben azzal, amit mi a
Szentháromság személyeirõl és egymáshoz való viszonyukról hiszünk és
vallunk? Mármint azzal, hogy miköz-

ben a Szentháromság egyes személyei
isteni lényegüket tekintve egyenlõk,
aközben egymástól megkülönböztetendõk és fel nem cserélhetõk. Az Atya
Isten tehát soha nem lehet Fiú vagy
Szentlélek Istenné és viszont. Továbbá
az sem hagyható figyelmen kívül, hogy
noha már az Ószövetségben számos
igehely utal Isten szentháromságos vol-
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tára, lényének ez a legsajátosabb titka
csak az újszövetségi írásokból vált
igazán megismerhetõvé. Ézsaiástól
tehát nem várható el, hogy a megígért
gyermek harmadikként említett nevében elõforduló Atya szót a Szentháromság-tan értelmében használja. Az
pedig teljes egészében kizárható, hogy a
kijelentést közlõ Szentlélek következetlen lett volna a Szentháromság
személyeinek megkülönböztetése tekintetében. Ha az emberek elõtt a kijelentésnek azon a fokán még részben
homály fedte is a Szentháromság titkát,
semmiképpen sem volt leplezett titok
Isten Szentlelke elõtt. Ha Ézsaiás
korában még nem is érkezett el annak
pillanata, hogy Isten szentháromságos
mivoltában ismertesse meg önmagát az
emberrel, biztosra vehetõ, hogy az
igazság Lelke akkor sem adott volna
olyan félrevezetõ kijelentést, ami a
késõbb feltárt igazságokkal ellentétbe
került volna. Sohasem nevezte volna
ilyen értelemben a Fiú Istent Atya
Istennek.
Elhibázott dolog lenne tehát a világnak békességet és világosságot hozó
gyermek nevének értelmezését a Szentháromság felõl megkísérelni.
De akkor mégis milyen üzenetet hordoz számunkra ez a név? Mit kívánt
elmondani általa Isten az eljövendõ
Megváltóról, vigasztalásul a sötétségben
és a halál árnyékának földjén ülõ népnek?
Az Örökkévaló Atya elnevezés még
az eddig elmondottak figyelembevétele mellett is hordoz magában
titkot. Az atya szó ugyanis több jelentéssel bíró szóként áll elõttünk a
Szentírásban. A testi, vér szerinti apán
túl jelentheti átvitt értelemben valaminek a szerzõjét és eredetét csakúgy,
mint a másokról gondoskodó személyt. Az itt megígért Messiással
kapcsolatban az utóbbi két jelentés
egyaránt szóba jöhet a név jelentésének értelmezésénél. Tovább mélyíti és színezi nevének jelentését,
hogy a másik három méltóságnévhez
hasonlóan ez a név is két részbõl
tevõdik össze. Nem csak atyának,
hanem Örökkévaló Atyának, vagy
más fordítás szerint Örökkévalóság
Atyjának neveztetik. Ha általában
igaz, hogy a bibliai kifejezések értelmezése során érdemes minél mé-
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lyebbre leásni, ezzel a névvel kapcsolatban különösképpen is igaz ez.
Az elõbbiek alapján a harmadik
méltóságnévbe rejtett üzenet tehát azt
teszi nyilvánvalóvá, hogy a megszületendõ gyermek Örökkévaló Atyaként, vagy az Örökkévalóság Atyjaként érkezik majd a világba. Ebben az
elnevezésben pedig nem csak az õ
örökkévalósága fejezõdhet ki, hanem
az is, hogy õ hozzánk is a boldog örök
élet megszerzõjeként jön. A névben
szereplõ atya szó elsõsorban is az örök
élet szerzõjeként mutatja be a megígért Messiást. Abban az értelemben
atyja az örök életnek, amilyen értelemben Isten magát az esõ és a harmat
atyjának, azaz szerzõjének tekinti a
Jóbhoz intézett kérdésében: „Van-e
atyja az esõnek, és ki szülte a harmat
cseppjeit?” (Jób 38,28.)
Most már csak az a kérdés, hogy
miképpen lett az örök élet szerzõjévé a
gyermekként megszületett Isten Fia?
Elõször is azáltal, hogy minden idõk
elõtt, „a „Békesség tanácsában”, a
választottak üdvösségének megszerzéséért vállalta, hogy az emberi természetet minden gyengeségével együtt
magára veszi, és önmagát a törvény alá
helyezve elszenvedi a bûneikért járó
ítéletet, és megigazulásukért nekik
ajándékozza a törvény betöltésébõl
származó érdemeit. Másodszor azáltal,
hogy amikor „eljött az idõnek teljessége”, emberré lett, hogy ígéretét
beváltsa. Istenségét elrejtve, mennyei
hatalmának gyakorlásáról lemondva,
törékeny kisgyermekként egy istállóban
kellett megszületnie. Egy olyan útra
lépett, ami szenvedéseken és megaláztatáson át a keresztre vezetett. „Jóllehet
Fiú, szenvedésébõl tanulta meg az
engedelmességet, és tökéletességre
jutva örök üdvösség szerzõje lett mindazok számára, akik engedelmeskednek
neki” – foglalja össze Krisztus megváltói szolgálatát a Zsidókhoz írt levél
szerzõje (Zsid 5,8-9). Ebben a névben
tehát mindaz elõttünk van, amit Pál
apostol páratlan szépségû Krisztushimnuszában (Fil 2,6-11) olvasunk:
„...amikor Isten formájában volt, nem
tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlõ, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi
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formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten is felmagasztalta õt,
és olyan nevet ajándékozott neki, amely
minden név fölött való, hogy Jézus
nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és a földalattiaké,
és minden nyelv vallja, hogy Jézus
Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére.”
Ez a prófétikus név, amelyen át az
akkor élt hívõk lelkébe is mennyei fénysugár áradt, számunkra pedig már teljes
fényében ragyog. Mennyei világosság
árad felénk a karácsonykor megszületett
gyermek jászolbölcsõjébõl. Tekintsünk
hát Jézus Krisztusra hittel, hogy fénye
elûzze lelki éjszakánkat, és megszabadítson a halálfélelem sötétségébõl.
Merjük bátor hittel és hálás szívvel zengeni Luther szép karácsonyi énekét: „Már
lehozta az életet, / Mely Istennél volt
készített, / Hogy ti is véle éljetek, / Boldogságban örvendjetek.” (R. É. 316,4.)
Az Örök Atya elnevezés azonban az
eddig elmondottaknál még nagyobb
gazdagságot is rejt magában. Ebben a
névben Isten ugyanis nem csak azt adja
tudtunkra, hogy viselõje megszerzi
majd számunkra az örök életet, hanem
azt is, hogy hogyan gyakorolja majd
uralmát megváltott népe felett. Uralma
soha véget nem érõ atyai gondoskodást
jelent övéi számára. Uralkodásának
nem lesz vége a Dávid trónján, mert õ
az eljövendõ korszaknak, azaz az örökkévalóságnak is atyja. A Septuaginta
szövege éppen ezt a jelentést hangsúlyozza, amikor „a jövõ korszak atyja”
kifejezéssel fordítja görög nyelvre ezt
a nevet. Nevének teljesebb megértéséhez a bibliamagyarázók szerint az
atya szónak egy másik jelentésére is
tekintettel kell lenni. Fentebb utaltunk
már arra, hogy a Bibliában az atya több
jelentéssel bíró szó, ami a másokról
gondoskodó, a másokkal jót tevõ
személy megjelölésére is szolgálhat.
Ilyen értelemben használja Jób, amikor
magáról azt mondja, hogy „Atyja voltam a szûkölködõnek, és az ismeretlen
ember ügyét is megfontoltam” (29,16).
Nyomós érvként szól ezen értelmezés
mellett az a körülmény, hogy kicsit
késõbb, Eljákimmal kapcsolatban
Ézsaiás próféta is használja az atya
szót ilyen értelemben. A 22,21-22-ben
folytatás a melléklet után
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folytatás a melléklet elõttrõl

ezt olvassuk: „Azon a napon elhívom
szolgámat, Eljákimot, Hilkijjá fiát...
kezébe adom hatalmadat (ti. a méltatlanná vált Sébna udvarmesterét). Õ
lesz atyja Jeruzsálem lakóinak és Júda
házának. Az õ vállára teszem Dávid
házának kulcsát, és amit megnyit,
senki be nem zárja, és amit bezár, senki
ki nem nyitja.” Hogy a név magyarázása során erre az igére hivatkozni
nem önkényes dolog, azt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a Jelenések könyvében maga Jézus Krisztus is
ezt teszi. A filadelfiai gyülekezethez
intézett levélben úgy mutatkozik be,
mint akinél a Dávid kulcsa van (Jel
3,7). Ebben a névben tehát nem csak az
fejezõdik ki, hogy Krisztus, mint Örökkévaló Atya megszerezte övéi számára
az örök üdvösséget, hanem az is, hogy
mint a jövõ korszak atyja, oltalmazó
gondoskodásába vonja megváltott
népét. Mivel a hívõk már ebben a korszakban átmennek a halálból az életbe,
Krisztus gondoskodó szeretete itt a
földön is körülöleli õket. „Krisztus

minden koron át megõrzi egyházának
létezését, és halhatatlanságot ruház
mind a testületre, mind az egyes tagokra” – mondja ezzel kapcsolatban
Ézsaiás könyvének magyarázatában
Kálvin.
Végezetül még valamirõl említést kell
tenni az Örökkévaló Atya név értelmezése kapcsán. Egy olyan igazságról,
amit már újszövetségi hívõként, visszatekintve érthetünk meg. Ez a név számunkra már azt is kifejezi, hogy viselõje, mint a Isten Fia, az õ mennyei
Atyjának tökéletes képmása. Arról,
hogy milyen az Atya, legtökéletesebb
fogalmat Jézus személyén, szavain és
tetten át alkothatunk. A Fiú Isten nem
tévesztendõ össze az Atyával, de azt,
hogy milyen az Atya Isten, a Fiú által
érthetjük meg. „Az Istent soha senki
nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya
kebelén van, az jelentette ki õt” (Jn
1,18). Ebben az értelemben mondja
Jézus egy alkalommal az Atyát látni
kívánó tanítványának, hogy aki õt látta,
az Atyát látta. Isten dicsõségének ismerete Krisztus arcán ragyogott fel leg-
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tökéletesebben (2Kor 4,6). Amit Isten
az elsõ karácsonyon megszületett gyermek által hírül ad nekünk, a történelem
legcsodálatosabb örömhíre: „úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(Jn 3,16).
Amit a próféta szaván át Isten megígért, Jézusban tökéletesen beteljesedett.
Õ azért jött, hogy terhes igánkat és
nyomorgatónknak, az ördögnek minket
sújtó botját összetörje. Nem csak megkeresni jött az elveszettet, hanem megtartani is. Ha bûnös állapotunkban
annyira szeretett minket, hogy jó pásztorként kész volt az életét adni értünk,
akkor mennyivel inkább meg fog menteni minket megigazított gyermekeiként
(Rm 5,9). Töltse be szívünket annak
öröme, hogy a betlehemi gyermek, mint
Örökkévaló Atya megváltott és örökre
megtart minket. „Nyílj meg szívem, /
Lásd meg jobban, / Ki fekszik itt a jászolban? / Ez a Gyermek bizonyára / Az
Úr Krisztus, Isten Fia.” (R. É. 316,7.)
Molnár Sándor / Biatorbágy

BÉKESSÉG FEJEDELME
„Így nevezik: ... Békesség Fejedelme!“ (6)
Mivel az Úr Jézus Krisztusban lakozik az istenség teljessége, így õ egyetlen
szóval vagy névvel nem jellemezhetõ,
nem írható le, ezért sorolja Ézsaiás fel
mindazt, ami õt részben jellemzi. A felsorolásban utolsóként említi a Békesség
Fejedelme nevet. Talán azért utolsóként, mert az õ visszajövetelével és az
uralom átvételével teljesedik ki, és lesz
nyilvánvaló az a békesség, ami után
kiált ez a világ és minden egyes emberi
szív.
Amikor Isten teremtõ szavára elindult
földünkön az élet, tele szebbnél-szebb
természeti csodákkal és élõlényekkel,
akkor abba a paradicsomi világba helyezte bele saját arcára formált és
szívbõl szeretett teremtményét, az embert. A földi világot pedig átjárta,
beborította a legteljesebb békesség. Ott
még ismeretlen volt a félelem, az
aggódás, a gyûlölet, így a békétlenség

is. Azonban az édeni békességben, ahol
az ember közösségben volt a Békesség
Fejedelmével, megjelent az õsi kígyó, a
Hazugság Atyja, és már az Évához
intézett elsõ mondatával az addig ismeretlen elégedetlenség és békétlenség
érzését ültette a gondolataiba. Az elsõ
emberpár Isten parancsát megszegve,
akaratára nemet mondva a Békesség
Fejedelmére, vagyis Krisztusra mondott
nemet.
Ezután tájfunként söpört végig a
földön a békétlenség. Az elsõ emberpár
szívét félelem és egymás vádolása
töltötte be, majd az Édent is el kellett
hagyniuk. Ezt követte Kain gyilkossága, és szinte látjuk Ádámot és Évát,
amint kétségbeesésükben ezt kérdezik:
De hát miért történt ez velünk? Kain
pedig Isten átkával bujdosott el arról a
földrõl, és tettével kiteljesedett a békétlenségbõl keletkezõ gyûlöletáradat és a
bûnök különféle sokasága. Isten pedig
az elhatalmasodott emberi gonoszságra
ítéletek sorozatával válaszolt.

Az ítélet és kárhoztatás alatt élõ
emberiség Bibliában leírt történetében
azonban újra és újra találkozhatunk a
Békesség Fejedelmének alakjával,
amint megjelenik egy-egy ember, vagy
nép életében. Isten, miközben a terjedõ
gonoszság következményeit engedi az
emberiségre, kinyújtja irgalmas, mentõ
kezét is, és Nóét családjával, késõbb
Ábrahámot és leszármazottait, majd
Izráel népét önmagával való megbékélésre hívja. Az õ békeszerzõdése örökre
szóló megállapodást jelent.
A Bírák könyve 6. részében olvasunk
arról, hogy az Úr angyala feladattal bízta meg Gedeont. Amikor felismerte,
hogy az Úr angyalával találkozott, így
kiáltott: „Jaj nekem, Uram, Istenem,
mert az Úr angyalát láttam színrõl
színre!” Az Úr azonban ezt válaszolta:
„Békesség neked!”. Hasonló esetrõl olvasunk a 13. részben, a Sámson születését megelõzõ eseményben is. Ott az
Úr angyala azt mondja Mánóahnak:
„Miért kérdezed a nevem, amely olyan

12
csodálatos?” Tehát egyértelmû, hogy az
Úr angyala maga Krisztus volt, akinek
csak az egyik nevével találkoztunk.
A zsoltáríró is határozott: „Nagy a békessége a törvényedet szeretõknek…”
(119,165), vagy: „Hadd halljam meg,
mit szól az Úr Isten! Bizony, békességet
hirdet népének és kegyeseinek…”
(85,9).
Dániel könyve 10. fejezetében valószínû, hogy Dániel a megdicsõült
Krisztus elõtt állt, és ez a férfiú a 19.
versben ezt mondja Dánielnek: „Békesség neked!”
Jézus feltámadása után megjelent rettegõ, bezárkózott tanítványai között, és
elsõ szava ez volt: „Békesség nektek!”
Miután megmutatta nekik a sebhelyeit,
megismételte ezt. Különös értékû bátorítás, ha a Békesség Fejedelme maga
mondja ezt az övéinek.
Miközben az emberiség szenved a
békétlenségek, háborúk sokaságától,
nincs annak tudatában, hogy saját magában hordja ennek a gyökerét. Az Úr
Jézus Krisztust nem ismerõ, és vele való
közösségen kívül élõ ember békétlen,
mivel a Békesség Fejedelmén kívül
nem található meg a békesség. „A héber
nyelvben a békesség gyakorta jelent
bõvelkedést, mert nincs jobb, vagy
kívánatosabb áldás a békességnél.”
(Kálvin)
Meg kell különböztetnünk a külsõ és
a belsõ békességet!
Külsõ békesség alatt azt értjük,
amikor objektív tényezõk teremtenek
az ember számára békességet. Például,
amikor az országban nincs hadiállapot,
amikor a családban egyetértenek egymással a családtagok, vagy amikor a
tárgyalás a felek vitája és nézeteltérése
nélkül ér véget. Már ezek is örömforrások.
A belsõ békességet a Fil 4,7 teszi
érthetõvé: „És Isten békessége, amely
minden értelmet felülhalad, meg fogja
õrizni szíveteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban”. Ez a békesség
ugyanis nem kívülrõl jövõ, hanem
belülrõl kifelé áradó csoda. Békesség
fiaivá tesz bennünket, ha Jézus Krisztusban éljük az életünket: „Mikor
Krisztus nyugalmat hoz az elménk számára, ugyanaz a lelki békesség foglalja
el a legmagasztosabb helyet a szíveinkben is (Fil 4,7, Kol 3,15), ezért türelem-
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mel viselünk minden megpróbáltatást, s
ugyanabból a forrásból származik majd
a külsõ bõvelkedés, ami nem más, mint
Isten áldásának a hatása.” (Kálvin)

PECZNYÍK PÁL
HOL VAN ISTEN?
Sokan kérdik: Hol van Isten?
Szemünk nem láthatja Õt,
nézzétek a Napkorongot,
tó vizében tükrözõt!
Földtõl kellõ magasságba,
égre, ki tûzte fel azt?
Nem csak fényt ad, melegít is,
földbõl életet fakaszt.
Nézzétek a dús felhõket,
õket hogyan tereli,
valamennyi vizes tömlõ
esõvízzel van teli.
Zúgó szelet sem látjátok,
ám, ha viharrá fajul,
fákat döntõ sebességgel
rátok tör váratlanul.
Tavasszal a szép természet
ébredése, nem csoda?
Midõn lombtalan ágakat
borít zöld lomb-korona!
Levegõ is, melyet tüdõnk
állandóan lélegez,
láthatatlan Alkotónknak
csodálatos mûve ez!
Létezését bizonyítják
hegyek, völgyek, tengerek,
Atyánk legszebb alkotása
mi lehetünk, emberek.
Ne kérdezzük: Hol van Isten!
Hordoz minket két kezén,
s ha eltûnik ez a világ,
szebb világ támad helyén!
A Kolossébeliekhez írt levél elõbb
említett verse (3,15) felszólít arra, hogy
Krisztus békessége uralkodjék az övéi
szívében. „Éljetek békességben egymással” (1Thessz 5,13) – ez azonban
már nemcsak felszólítás, hanem egyenesen parancs, mivel a szívben uralkodó
állapot mutat a szív trónján ülõ fejedelemre. Senki sem tudja elrejteni azt,
ami az életét uralja: vagy a békétlenség,
vagy a Krisztusban meglelt békesség
látszik rajta. Néhány mondatunk, vagy
egy nem várt helyzet okozta reakciónk
elárulja, hogy mit vagy kit szolgálunk.
Jézus Krisztus, mielõtt elindult utolsó
földi útjára, ezt mondta tanítványainak:

XXV. évf. 4. szám
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy
adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!”
(Jn 14,27)
A világ fejedelme is tudja, hogy az
emberek vágyódnak a békesség után,
ezért õ úgy kínál békességet, hogy
vágyaik beteljesedését ígéri. Ezért
sokan esnek áldozatul a pénz szerelmének, a csillogó hírnévnek, vagy egy-egy
kívánatosnak tûnõ emberi kapcsolatnak.
Legtöbbször a vágyott és elért cél az
illetõnek csalódást okoz, mert nem azt
kapta, amit remélt, ezért a belsõ békétlenséget fokozza is a csalódás. Az ember tudat alatt arra a békességre vágyik,
amit az Édenben vesztett el, és ezt a
világ fejedelme valóban nem tudja, és
nem is akarja megadni.
A Krisztusban kapott békesség
egészen más, mivel õ önmagát adja, és
az õ békessége minden emberi értelmet
felülhalad. A Fil 4,7-ben azt olvassuk,
hogy ez a békesség „meg fogja õrizni
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban”. Az Istentõl kapott békesség
nem az érzelmeinken átsuhanó és köddé
váló élmény, hanem maradandó, õrzõvédõ erejû valóság, ami szívünket és
gondolatainkat megõrzi Krisztus Jézusban.
Isten gyermekeinek a Krisztus Jézusban alapozott békessége olyan ebben a
békétlen világban, mint a sötétségben a
világosság, ami magához vonzza mindenkinek a tekintetét. Élet ez a halál
világában.
„Kegyelem néktek és békesség!” –
hangzik fel az istentiszteleti áldás, amit
lehet, hogy sokan már el is engednek a
fülük mellett, mert megszokottá vált a
liturgia visszatérõ mondata. Pedig nekünk minden alkalommal, napról napra
erre a két dologra van szükségünk, és a
mi Urunk mindig újra kegyelmet és
békességet kínál. Csak kegyelmet és
békességet nyert ember tud békességet
közvetíteni, és emberek tekintetét
Krisztus, vagyis a Békesség Fejedelme
felé irányítani. Különleges feladat ez az
istenfélõ ember számára: „Isten az, aki
Krisztusban megbékéltette magával a
világot, nem tulajdonítva nekik bûneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.”
(2Kor 5,19)
Benedek Csilla / Pécel

XXV. évf. 4. szám
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A JASZNAJA POLJANAI REMETE
„KARÁCSONYA”
Élt a 19. század második felében
Oroszország Tulai területén, a scsokinói
járásban egy vén istenes ember. Neve
akkorra már ismertté lett az egész cári
birodalomban, de annak határain túl is.
Könyveit számos nyelvre lefordították,
színdarabjait a legnevesebb színházakban játszották. Egyesek zseninek tartották, mások szenilis, bogaras öregúrnak.
Az egész világról zarándokoltak hozzá
hívei. Élete második felében félretette
irodalmi munkásságát, hogy parasztgyerekeket tanítson olvasni, vagy segélybizottságokat alapítson az éhezõkért.
Kortársai a világ bölcseként tartották
számon, akihez még a fiatal Mahatma
Gandhi is tanácsért fordult. Abban sem
kételkedhetünk, hogy Thomas Mannnak, a nagy német írónak egyik regényhõse, Tonio Kröger, mindenekelõtt
Tolsztojra gondolt, amikor orosz beszélgetõtársát, Lizaveta Ivanovnát „az imádandó orosz irodalomra” emlékezteti,
„amely a legvalóságosabban képviseli a
szent irodalmat”.
Lev Nyikolajevics Tolsztoj, az orosz
irodalom és a világirodalom egyik legnagyobb alakja, „legragyogóbb lángelméje” volt. A realista orosz próza
mestere, akit a Háború és béke, az Anna
Karenina, valamint az Ivan Iljics halála
címû mûvei kapcsán minden idõk egyik
legnagyobb regényírójának tartanak.
Jasznaja Poljanában született 1828.
szeptember 9-én. Régi orosz arisztokrata családból származott, családja a grófi
címet még I. Péter cártól kapta. A birtok
anyjának hozományaként vált a Tolsztojok tulajdonává, majd késõbb az író
lakhelyévé mintegy 65 éven át. Édesanyja, Volkonszkaja hercegnõ nagy
mûveltségû, több nyelven is beszélõ
asszony volt.
A család 1837-ben áttelepedett Moszkvába, hogy a gyermekek megfelelõ taníttatásban részesüljenek. Még ugyanebben
az évben apja életét vesztette – feltehetõen gyilkosság áldozata lett.
Tolsztoj 16 évesen egyetemre iratkozott, ahol keleti nyelveket szeretett
volna tanulni. A következõ esztendõben

a jogi egyetemre ment át, ám tanulmányait hamarosan félbehagyta. Egy ideig
ifjú arisztokraták társasági összejövetelein, szalonokban, bálokban töltötte
idejét, majd hazatért Jasznaja Polja-

Túrmezei Erzsébet versével
kívánunk kedves Olvasóinknak
áldott, boldog új esztendõt!
HAZAFELÉ
Valaki azt írta:
télben is viruló,
illatozó, üde
rózsák az emlékek.
Mennyi ilyen rózsa
szépsége ragyog rám,
amikor a megtett
útra visszanézek.
Mennyi szívet-lelket
vidító ajándék!
Mintha tél idején
rózsakertben járnék!
De mért tartson fogva
gyönyörû igézet,
amikor százszor szebb,
ha az emlékrózsák
kertjébõl a holnap
fénye felé nézek!
Rózsák illatoznak
a tövises úton,
amelyiken jöttem,
de elõttem ragyog
az atyai hajlék
Jézus vére által
kitárult kapuja,
s Krisztus jár elõttem.
Mögöttem maradnak
rózsák és tövisek,
utak és emlékek...
Krisztus jár elõttem!
Õreá tekintek.
Hazafelé tartok,
és elõre nézek.

nába. Rövid ideig gazdálkodott, hogy
azután egy hirtelen elhatározással
belépjen a hadseregbe. Sok viszontagságon ment keresztül, de végül is itt
kezdett el irodalommal foglalkozni.
Kisebb regényeket, elbeszéléseket írt.
Szevasztopol eleste után elhagyta a
hadsereget, és Szentpétervárra ment,
ahol kapcsolatba lépett kora jeles íróival.
Nyugat-Európát is bejárta, eljutott Svájcba, Németországba, Franciaországba.
Külföldi látogatását azonban némiképpen csalódásként élte meg. Ennek
ellenére néhány év múlva újra útra kelt:
Angliában találkozott Charles Dickensszel, de a kor más jeles képviselõit
(írókat és pedagógusokat) is felkereste.
Visszatérve egyre inkább a gyakorlati
élet és a munka eszméjének terjesztése
felé fordult. Az önmagát fenntartani
tudó paraszti közösség ideálja is hajtotta, amikor falusi iskolát alapított a
környékbeli parasztok gyermekei számára. Közben népes családjáról is gondoskodnia kellett.
1862-ben vette feleségül a tizennyolc
éves, német származású Szofja Andrejevna Berszet, egy neves moszkvai
orvos leányát, aki 16 esztendõvel volt
fiatalabb nála. Elsõ éveiket még békességben töltötték, ám a késõbbiekben
házasságuk – a 15 közös gyermek születése ellenére – megromlott.
Tolsztojt egyre inkább érdekelni
kezdték a hitbeli kérdések. Bizonyára
ennek volt köszönhetõ, hogy az evangéliumokat oroszra fordította. Azt vallotta, hogy az Isten országa már a földön
meg fog jelenni, s hirdette, hogy a
gonosszal szemben sem szabad erõszakkal fellépni. Elfordult korábbi
arisztokrata életformájától, egyszerû
parasztként kezdett élni és öltözködni.
Erkölcsi, vallási és politikai szemléletváltása miatt konfliktusba keveredett
környezetével. Elõször a családjával,
feleségével vált feszültté viszonyuk,
majd különös viselkedése miatt rendõri
megfigyelés alá helyezték. A hitrõl
szóló írásait betiltották, és – mivel az
ortodox egyházat is elhagyta – azt ter-
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jesztették róla, hogy megháborodott. A
közvélemény egyre inkább szenilis,
bogaras öregúrnak tartotta.
A családtagok végül úgy határoztak,
hogy a birtokát felosztják, mintha az író
már nem is élne. Tíz esztendeig írta utolsó nagy regényét, amely a Feltámadás
címet viselte, s 1899-ben jelent meg
nyomtatásban. A kötet megjelenése
nagy vihart kavart, ebben az idõszakban
Gorkij és Csehov voltak azok, akik
mellé álltak.
1908-ban Oroszország és a világ
alkotómûvészei Tolsztoj 80. születésnapját ünnepelve szinte zarándokhellyé
változtatták Jasznaja Poljanát. Ám a
családi viszályok tovább élezõdtek,
kéziratait hamarosan elkobozták. 1910
õszén Tolsztoj menekülni kényszerült.
Néhány napot egy remetelakban töltött,
majd vonatra szállt. Útközben az asztapovói vasútállomáson leszállt, mert az
amúgy is rozzant egészségi állapota
súlyosbodott. Az ottani állomásfõnök
lakásán hunyt el november 20-án.
Regényei, novellái minden kétséget
kizáróan a világirodalom nagyjai közé
emelték, nevét ma is tisztelettel emlegetik. Azt viszont már kevesen tudják
– a keresztyéneket kivéve –, hogy van
egy (feltehetõen önéletrajzi ihletésû)
elbeszélése, amelyet különösen Karácsony táján vesznek elõ. Könyv alakban
is megjelent, színdarabot írtak róla, sõt
meg is filmesítették. Különösen a gyermekek kedvelik. Írásának a címe: Panov
apó különös napja.
A történet szerint élt régen, valamelyik orosz falucskában egy idõs suszter,
név szerint Panov apó. Nem volt gazdag, de szegény sem, mindig akadt
munkája és hozzávaló jókedve. Amikor
azonban közeledett a Karácsony, szomorúan gondolt a feleségére, aki már
régen meghalt, és a gyermekeire, akik
már felnõttek és elköltöztek. A faluban
mindenhol együtt ünnepeltek a családok, csak õ volt egyedül. Sóhajtva
elõvette a régi Bibliáját, és olvasni
kezdte belõle a karácsonyi történetet.
Jézusra gondolt: „Bizony, bizony! Ha
idejöttek volna, elalhattak volna az
ágyamon, a kisbabát betakartam volna
meleg takarómmal.” Aztán felsóhajtott:
„De mivel tudnám én megajándékozni?”
Eszébe jutott egy pár kis cipõ, élete
legszebb munkája, amit egy dobozban
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õrizgetett. Elõvette, megnézte, majd így
dünnyögött maga elé: „Ezzel ajándékoznám meg.” Tovább olvasott, míg
végül elnyomta az álom.
Egyszer csak egy hangot hallott:
„Panov apó! Azt kívántad, hogy megláthass, hogy betérjek a mûhelyedbe és
megajándékozhass. Holnap reggeltõl
estig figyelj, és én eljövök. Légy nagyon
figyelmes, hogy felismerj, mert nem
mondom meg, ki vagyok!” Panov apó
felébredt. „Õ volt, Jézus volt” – gondolta, és csodálkozva töprengett: „De
hogyan fogom megismerni?”
Másnap már korán reggel az ablaknál
állt, és az utcát kémlelte. Az elsõ
járókelõ az öreg utcaseprõ volt. Látszott
rajta, hogy fázik. Panov apó behívta
melegedni egy kicsit, még kávéval is
megkínálta. Aztán figyelte az utcát
tovább. Többen is köszöntötték Panov
apót, aki a mûhely ajtajában állt, és
figyelt tovább, mert valaki másra várt.
Egyszer csak egy sovány nõt vett észre,
karjában egy kisbabával. Behívta magához, hadd melegedjenek egy kicsit.
Karjába vette a gyermeket, és észrevette, hogy nincsen cipõje.
Az asszonynak nem volt pénze, hogy
vegyen neki. Panov apó megsajnálta, és
felhúzta a gyermek lábára azt a féltve
õrzött kis cipõt, amit oly sok évvel elõtte
készített. Pontosan rá illett. „Fogadja
el!” – mondta az asszonynak, s máris
fürkészett ki tovább az ablakon.
Mikor jön már Jézus? Hisz megígérte.
Az asszony elment. Teltek az órák. A
járókelõk jöttek, mentek. Õ újra kiállt az
ajtóba.
Némelyekre rámosolygott, másoknak
bólintott, a koldusoknak pedig néhány
fillért vagy egy darab kenyeret adott. De
Jézus nem jött. Este lett már, s õ fáradtan ült le a székébe. Elõvette a Bibliát,
de most nem tudott olvasni belõle.
„Csak álom volt az egész” – gondolta
magában szomorúan, és két hatalmas
könnycsepp gördült le az arcán.
Hirtelen úgy tûnt, mintha valaki lett
volna ott. Panov apó könnyein keresztül
embereket látott áthaladni a szobán. Ott
volt az utcaseprõ, az asszony a gyermekével, mindenki, akit látott, akivel
beszélgetett aznap. Ahogy elhaladtak
mellette, suttogva kérdezték: „Nem láttál engem Panov apó? Nem láttál?” „Ki
vagy?” – kiáltott fel az öreg suszter.
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Ugyanazt a hangot hallotta, mint elõzõ
este. „Éheztem és ennem adtál, szomjaztam, és innom adtál, jövevény voltam, és
befogadtál. Miközben ezeken az embereken segítettél, velem tetted azt.”
Újra csend lett. A könnyek felszáradtak az öregember szemébõl. „Bizony,
bizony. Hát mégiscsak eljött” – mondta
Panov apó elgondolkodva, s a szeme
már újra ragyogott…
Ez a történet az eltelt évtizedek során
sokaknak lett áldásul. Gyermekek, szülõk és nagyszülõk tízezreinek a szívét
érintette meg szerte a világon. Tolsztoj
hatalmas regényeivel beírta magát az
egyetemes irodalomtörténetbe, ám ezzel
a rövid elbeszéléssel talán a legnagyobb
ajándékot adta: Jézus Krisztust, az õ
szeretetét, kegyelmét és irgalmát mutatta fel a világnak. Ennél nagyobb ajándékot pedig ma sem adhat senki!
Margit István / Pécel

SIKLÓS JÓZSEF
NEM MINDIG ÚGY
Nem mindig úgy
alakulnak a dolgok,
mint balgán megálmodom.
Miért is venném zokon?
Épp így lehetek boldog!
Nem mindig azt
mondom, cselekszem végül,
mit „bölcsen” elterveztem...
Váratlant – vezetetten.
Dacos elmém már békül.
Nem mindig akkor
dõl el nagy, fontos kérdés,
mikor elõirányzom...
Idõ kell, míg belátom:
Isten nem téveszt lépést!
Nem mindig ott
ragyog fény, hangzik Válasz,
hol gondosan kimérem,
s rohanok, jaj, elérjem!
– Nem terv kell, csak alázat.
Mert már a TERV
öröktõl fogva készen.
Jó sínpár van lerakva,
hogy életem vonatja
ráfusson, célhoz érjen.
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A Biblia Szövetség éves programja (tervezet)
(központi szervezésben – a körzetek programja nélkül; a Pécelen kívüli bibliaiskolai program külön lapon)

– 2014 –
JANUÁR
11.
bibliaiskola 4. (Pécel)
12.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
25.
elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)

AUGUSZTUS
4-11.
angol nyelvû tábor (Kells) (meghívással)
16-20.
hitben járó fiatalok tábora/képzése *
17. (?)
konferencia Nyíregyházán (ref. templom)

FEBRUÁR
1.
tanácsülés (Pécel)
8.
bibliaiskola 4. (Pécel)
9.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
17-21.
berekfürdõi lelki konferencia (Berekfürdõ) *
22.
elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)

SZEPTEMBER
13.
BSZ 25 (Pécel)
20.
bibliaiskola 4. évf. (Pécel)
27.
tanácsülés (Pécel)

MÁRCIUS
8.
bibliaiskola 4. (Pécel)
9.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
14-16.
ifj. szolgálók továbbképzése (Pécel) *
22.
ifj. hitmélyítõ találkozó (Pécel)
29.
elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)
31.-ápr. 4. vezetõk és szolgálók konferenciája (Pécel - meghívással)
ÁPRILIS
1.
5.
12.
13.
26.
26.

tanácsülés (Pécel)
30+ fiatal felnõttek találkozója (Pécel)
bibliaiskola 4. (Pécel)
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
csendesnap (Mátészalka)
elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)

MÁJUS
1.
17.
11.
24.
31.

éves közgyûlés és konferencia (Bp. Nagyvárad tér)
bibliaiskola 4. (Pécel)
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)
családi nap (Pécel)

JÚNIUS
14.
22-27.
23-27.
28.
29.-júl. 5.
30.-júl. 4.

bibliaiskola 4. (Pécel)
konferencia házaspároknak Szépalmán * **
konferencia lelkészeknek (Pécel) *
tanácsülés (Pécel)
kenus tábor (?) *
konferencia pedagógusoknak (Kismaros) *

JÚLIUS
állami otthonos lányok táborozása (Pécel) *
7-12.
28.-aug. 1. lelki konferencia (Pécel) *
?
kerékpáros tábor fiúknak (?) *

OKTÓBER
4.
csendesnap (Debrecen)
4.
ifj. hitmélyítõ konferencia (Pécel)
11.
bibliaiskola 4. évf. (Pécel)
12.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
13-18.
lelki konferencia (Mátraháza) *
(?)
30+ fiatal felnõttek találkozója
NOVEMBER
2-6.
konferencia orvosoknak (Berekfürdõ Gyógyszálló) *
8.
õszi körzeti konferencia (Miskolc, Egyh.k. Székh.)
8.
bibliaiskola 4. évf. (Pécel)
9.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
15.
õszi körzeti konferencia (Bp.–Torockó téri ref.
templom)
17-21.
berekfürdõi lelki konferencia *
29.
tanácsülés (Pécel)
DECEMBER
6.
bibliaiskola 4. évf. (Pécel)
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
14.
31.
szilveszteri program (Pécel)
Jelmagyarázat:
* – részvétel csak elõzetes jelentkezés visszaigazolása után
Bp. Nagyvárad tér – Nagyvárad téri református templom
** – A Bibliai Házassággondozó Szolgálattal közös szervezésben
? – pontosítás a Biblia és Gyül. folyóirat 2014. évi húsvéti számában

A Biblia Szövetség programjait az evangélium és
a keresztyén etikai normák szerint szervezi és rendezi.
Cél a szabadidõ hasznos és pihentetõ eltöltése és az
ismerkedés lehetõsége mellett az evangélium üzenetének
közvetítése, a keresztyén tanítások átadása, valamint a
közösségi szemlélet erõsítése és gyakorlása.
A szervezõk a résztvevõktõl kérik és elvárják a cél teljesülésének támogatását. Aki a közösségi szabályokat megsérti,
az önmagát zárja ki a programokon való részvételbõl.

A közölt program elõzetes terv, ezért a változás objektív vagy szubjektív okokból lehetséges,
de errõl folyamatosan tájékozódhat a Biblia és Gyülekezet c. folyóiratból, illetve a www.bibliaszov.hu honlapról.
Fontos! 2014. évi programra januártól fogadunk el jelentkezést!

– Biblia Szövetség, H–2119 Pécel, Kálvin tér 2/B; Tel./fax: (36) 06-28/452-334; e-mail: bsz@bibliaszov.hu –
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TUDNIVALÓ A BIBLIA SZÖVETSÉG PROGRAMJAIRÓL
A meghirdetett elõadások, konferenciák nyitottak, azokon
bárki (életkorának, nemének, hitbeli elkötelezettségének vagy
családi állapotának megfelelõen) részt vehet. Programjainkat
a protestáns keresztyén hitvallások és a keresztyén etikai rend
szellemében szervezzük és tartjuk.
Azokat a szervezett alkalmakat * módon megjelöltük, ahová
csak elõzetes jelentkezés alapján fogadunk résztvevõket.
Akkor érvényes a jelentkezés, ha a részvételi szándékot írásban (név, lakcím, életkor) a kért jelentkezési helyen bejelenti,
és azt a megjelölt összegû jelentkezési elõleg megfizetésével
megerõsíti.
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részletes tudnivalót a
program kezdete elõtt 1-2 héttel elõbb elküldjük. Jelentkezési
elõleget nem tudunk visszafizetni! Az esetleges programváltozás esetén a jelentkezetteket írásban értesítjük, részükre
az elõleget visszafizetjük.
A többnapos programok a részvételi díj, a szállás-tisztálkodás,
napi háromszori étkezés (egyszer meleg étel), az elõadásokon,
szemináriumokon való részvétel költségét tartalmazza. Az
utazás, az esetleges egyéb helyben fogyasztás költségét
(üdítõ, telefon) külön kell megfizetni. A résztvevõk Bibliát,
jegyzetfüzetet hozzanak!
A péceli programhelyek megjelölés a Biblia Szövetség
székházára vonatkozik. A résztvevõket 2-3 ágyas szobákban
helyezzük el. A péceli programokra – szállás igénybevételéhez – ágynemût kell hozni! Aki ágynemûvel nem rendelkezik, 500,- Ft mosatási díjat fizet.
Jelentkezési elõleg: program-nap x 1.000,- Ft/személy. Befizethetõ a BSz pénztárába, átutalással az OTP Bank 1174233120002279 számlára, a Biblia Szövetség sárga csekkjén, vagy
rózsaszínû postai utalványon. Mindig közölni kell a befizetés
célját!
***
I. BIBLIAISKOLA PÉCELEN (4. évf.) (Idõpontok a
folyóiratban közöltek szerint) Erre a speciális bibliaiskolai
szakképzésre az alapképzést befejezõ (bizonyítványt kapott)
hallgatókat várjuk, akiket személyre szóló levélben értesítünk
a részletekrõl és a részvétel feltételeirõl.
***
II. IFJÚSÁGI VAKÁCIÓ
A) Hitben járó fiatalok tábora/képzése (16. életévtõl): aug.
16-20., helyszín, ktg. egyeztetés alatt
B) Kenus tábor fiataloknak: jún. 29-júl. 5. helyszín, ktg.
egyeztetés alatt
C) Kerékpáros tábor fiúknak: helyszín, idõpont és ktg.
egyeztetés alatt
D) Ifjúsági angol nyelvû tábor: aug. 4-11. (Kells), csak
meghívással
Jelentkezni az (A – C) ifjúsági vakációra a Biblia Szövetség
címén (lásd lent!), 5.000,- jelentkezési elõleg egyidejû
befizetésével lehet. B) feltétele az úszni tudás.
E) Állami otthonos vagy nehéz családi körülmények között
élõ lányoknak: júl. 7-12. (Pécel) A tábor költségei biztosításához adományokat kérünk és hálásan fogadunk!
A közöltek tájékoztató jellegûek, meghirdetésük kifejezi a
Biblia Szövetség szándékát a programok megszervezésére.
***

III. KONFERENCIÁK FELNÕTTEKNEK
F) Lelkigondozói hét Berekfürdõn (Megbékélés Háza),
– február 17-21. vezeti: Zila Péter, költség: várhatóan
26.000,- Ft/személy
– november 17-21. vezeti: Zila Péter, költség: várhatóan
26.000,- Ft/személy
G) Konferencia lelkészeknek: jún. 23-27. (Pécel), vezeti
dr. Sípos Ete Álmos, költség 15.000,- Ft/személy
H) Pedagógus konferencia: jún. 30-júl. 04. (Kismaros),
vezeti: Dr. Viczián Miklós, költség egyeztetés alatt
I) Konferencia orvosoknak: nov. 2-6. (Berekfürdõ Gyógyszálló) vezeti: dr. Sípos Ete Álmos és dr. Erdélyi Judit, költség egyeztetés alatt
J) Konferencia lelki programmal
– júl. 28-aug. 01. (Pécel) vezeti: Benedek Csilla, költség:
18.000,- Ft/személy/konferencia
– okt. 13-18. (Mátraháza), költség egyeztetés alatt
K) Házaspároknak: jún. 22-27. (Szépalma) vezeti: dr. Pálhegyi Ferenc, költség egyeztetés alatt. Élettársakat nem,
csak házastársakat fogadunk!
Az F) – K) programokra jelentkezni a Biblia Szövetség címén
lehet (ld. lent!), 5.000,- Ft/személy elõleg befizetésével.
*
A meghirdetett programokra mindenkit (a közölt feltételek
szerint) szeretettel várunk.
Érdeklõdni munkanapokon, hivatali idõben a
(06) 28/452-334/113 (Benedek Csilla) telefonon, faxon;
e-mailen: bsz@bibliaszov.hu, vagy a Biblia Szövetség,
2119 Pécel, Kálvin tér 2/B postacímen lehet.
A változtatás lehetõségét fenntartjuk.
*
LELKI SZÉPSÉGKÚRA HÖLGYEKNEK
A Budapest, Nagyvárad téri Református Gyülekezet templomába (Üllõi út 90, megközelítés Metróval is lehetséges)
ismét szervezünk nõk számára programot, ahol elõadás,
csoportos beszélgetés, személyes barátkozás segíti a
mindennapi élet kérdéseiben való tájékozódást, barátkozást,
Isten titkaival való ismerkedést, Jézus Krisztusban
megerõsödést. A meghirdetett napokon a szervezõk 9.30tól teával, kávéval várják az érkezõket. A részvétel életkorhoz, hitbeli és lelki állapothoz nem kötött, a program befejezését legkésõbb délután három órára tervezzük.
Szeretettel vár minden érdeklõdõ hölgyet
a Biblia Szövetség és a vendéglátó gyülekezet!
*
Ä Január 25. A lelki szépségideál (Ziláné Marika)
Ä Február 22. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem?
(önértékelés, elvárások, csoportnyomás) – (Ziláné Marika)
Ä Március 29. A lelki arcápolás titka: arctisztítás,
hidratálás, alapozás, szemápolás, ajakápolás,
arcpirosítás – (Somogyiné Ficsor Krisztina)
Ä Április 26. Az örök fiatalság titka „Öreg korban is
sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak...”
(Zsolt 92,13-15) – (Benedek Csilla)
Ä Május 24. Gyönyörködni valaki másban „Rajtad kívül
másban nem gyönyörködöm a földön” (Zsolt 73,25) –
(Weberné Zsikai Mária)
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BUDAPESTI BIBLIAISKOLA

BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM

(2014. év)

(ALAPKÉPZÉS – 2014. év)

Budapest bibliaiskolai tanfolyamok szervezõje:
Csapkovics Bertalan, tel.: 06-30/757-1873
BUDAPEST – 2014-BEN INDULÓ ÚJ ÉVFOLYAM:
Szeptember 20. – 1. rész – Ószövetség
Október 11. – 2. rész – Ószövetség
November 8. – 3. rész – Ószövetség
December 6. – 4. rész – Ószövetség
BUDAPEST – 2013-BAN INDULT ÉVFOLYAM:
Január 11. – 5. rész – Ószövetség
Február 8. – 6. rész – Ószövetség
Március 8. – 7. rész – Újszövetség
Április 12. – 8. rész – Újszövetség
Május 17. – 9. rész – Újszövetség
Június 14. - 10. rész – Újszövetség
Szeptember 20. – 11. rész – Biblika teológia I.
Október 11. – 12. rész – Biblika teológia II.
November 8. – 13. rész – Hermeneutika I.
December 6. – 14. rész – Hermeneutika II.
BUDAPEST – 2012-BEN INDULT ÉVFOLYAM:
Január 11. – 15. rész – Dogmatika I.
Február 8. – 16. rész – Dogmatika II.
Március 8. – 17. rész – Dogmatika III.
Április 12. – 18. rész – Etika I.
Május 17. – 19. rész – Etika II.
Június 14. – 20. rész – Gyakorlati keresztyénség
Szeptember 20. – 21. rész – Apologetika I.
Október 11. – 22. rész – Apologetika II.
November 8. – 23. rész – Személyes ev. I.
December 6. – 24. rész – Személyes ev. II.
BUDAPEST – 2011-BEN INDULT ÉVFOLYAM:
Január 11. – 25. rész – Gyülekezetépítés I.
Február 8. – 26. rész – Gyülekezetépítés II.
Március 8. – 27. rész – Lelkigondozás I.
Április 12. – 28. rész – Lelkigondozás II.
Május 17. – 29. rész – Lelkigondozás III.
Június 14. – 30. rész – Gyülekezetépítés III.
BUDAPEST – 4. ÉVF. – PÉCELI HELYSZÍNNEL:
Január 11. – Gyakorlati missziológia I.
Február 8. – Gyakorlati missziológia II.
Március 8. – Gyakorlati missziológia III.
Április 12. – Missziológia I.
Május 17. – Missziológia II.
Június 14. – Missziológia III.
BUDAPEST – ÚJ 4. ÉVF. – PÉCELI HELYSZÍNNEL:
Szeptember 20. – Egyetemes egyháztörténet I.
Október 11. – Egyetemes egyháztörténet II.
November 8. – Magyar egyháztörténet I.
December 6. – Magyar egyháztörténet II.
A budapesti bibliaiskola más, kihelyezett tanfolyamoktól
eltérõ feltételekkel mûködik, ezért kérjük, hogy aki
ezen a tanfolyamon szeretné pótolni elmaradását,
az mindenképpen elõzetesen egyeztessen
Csapkovics Bertalan bibliaiskolai munkatárssal!
(tel.: 06-30/757-1873, e-mail: info@bpbibliaiskola.hu)

MISKOLC:
Szervezõ: Tima László, tel.: 06-20/440-4419
Január 11. – 19. rész – Etika II.
Március 1. – 20. rész - Gyakorlati keresztyénség
MÁTÉSZALKA:
Szervezõ: Dr. Makrai Tibor, tel.: 06-30/626-3145
Január 25. – 15. rész - Dogmatika I.
Március 22. - 20. – 16. rész - Dogmatika II.
Május 24. – 17. rész – Dogmatika III.
Szeptember 6. – 18. rész – Etika I.
Október 11. – 19. rész – Etika II.
November 22. – 20. rész - Gyakorlati keresztyénség
SZÉKESFEHÉRVÁR:
Szervezõ: Somogyiné Gyüre Mária, tel.: 06-30/418-5349
Január 11. – 12. rész - Biblika teológia II.
Február 22. – 13. rész – Hermeneutika I.
Április 26. – 14. rész – Hermeneutika II.
Május 31. – 15. rész – Dogmatika I.
Szeptember 6. – 16. rész - Dogmatika II.
Október 11. – 17 rész – Dogmatika III.
November 22. – 18. rész – Etika I.
MAGYARKÉC (ERDÉLY)
Szervezõk: Mike Pál, tel.: +40/748-143-853
Illyés Tamás, tel.: +40/741-234-375
Január 18. – 5. rész – Ószövetség
Február 22. – 6. rész – Ószövetség
Március 29. – 7. rész – Újszövetség
Május 10. – 8. rész – Újszövetség
Szeptember 13. – 9. rész – Újszövetség
Október 18. – 10. rész – Újszövetség
December 13. – 11. rész – Biblika teológia I.
FADD (TOLNA MEGYE):
Szervezõ: Rodenbücher József, tel.: 06-20/219-3735
Január 4. – 3. rész – Ószövetség
Február 15. – 4. rész – Ószövetség
Március 22. – 5. rész – Ószövetség
Április 26. – 6. rész – Ószövetség
Május 31. – 7. rész - Újszövetség
Szeptember 6. – 8. rész - Újszövetség
November 22. – 9. rész - Újszövetség
DEBRECEN – ÚJ TANFOLYAM!
Szervezõ: Szegedi Kálmánné, tel.: 06-30/618-0633
Január 25. – 1. rész – Ószövetség
Március 1. – 2. rész – Ószövetség
Április 12. – 3. rész – Ószövetség
Május 24. – 4. rész – Ószövetség
Szeptember 6. – 5. rész – Ószövetség
November 15. – 6. rész – Ószövetség
A tanfolyamra mindig a megnevezett szervezõnél kell jelentkezni.
A tanfolyamokra a résztvevõk bejárnak, és mindenki önellátó.
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BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM
(SZAKKÉPZÉS – 2014. év)
BÉKÉS MEGYE (SZARVAS):
Szervezõ: Pentaller Attila, tel.: 06-20/549-5457
Február 1. – Lelkigondozás II.
Március 15. – Gyülekezetépítés I.
Június 21. – Gyülekezetépítés II.
Szeptember 27. – Gyülekezetépítés III.
DEBRECEN:
Szervezõ: Szegedi Kálmánné, tel.: 06-30/618-0633
Január 18. – Személyes ev. II.
Március 22. – Lelkigondozás I.
Május 24. – Lelkigondozás II.
MISKOLC:
Szervezõ: Tima László, tel.: 06-20/440-4419
Április 5. – Apologetika
Június 7. – Személyes ev. I.
Szeptember 6. – Személyes ev. II.
Október 4. – Lelkigondozás I.
November 15. – Lelkigondozás II.
A tanfolyamra mindig a megnevezett szervezõnél kell jelentkezni.
A tanfolyamokra a résztvevõk bejárnak, és mindenki önellátó.

A BIBLIA SZÖVETSÉG TANÁCSA november 30-án Pécelen tartotta évi utolsó ülését. A résztvevõk beszámolót hallgattak meg
az elõzõ tanácsüléstõl eltelt idõszak és az év hátralévõ, szervezetet érintõ eseményeirõl, majd tárgyaltak a 2014. évi programtervrõl, döntöttek annak elfogadásáról és közzétételérõl, az
új tagok felvételét követõen pedig a BSZ céljáról, jövõbeni
feladatáról, lehetõségeinkrõl beszélgettek. Alföldy-Boruss
Dezsõ, Molnár Sándor, Varga Róbert tanácstag, Ágoston Géza
póttag kimentéssel hiányzott az ülésrõl. A BSZ Tanácsa legközelebb 2014. február 1-jén az Alapszabály módosításáról és
a 25. éves ünnep programjáról fog tárgyalni. n
*
Halottaink: V Elek Istvánné (1940) Fót,
V Gáspár Andrea (1966) Parád,
V Kovács Andorné (1931) Budapest.
Az újságszerkesztés legnehezebb percei közé tartozik a
halottakról történõ megemlékezés, különösen, amikor fiatal
szolgatárs elmenetelérõl (is) be kell számolni. Nektek,
hívõknek könnyû, mert a nehéz pillanatokban van kihez forduljatok! – mondta valaki a napokban. A halál sosem könnyû,
Jézus szeretete viszont végtelen, ezért segítség számunkra az
õ közelsége, igéje vigasztalás, a feltámadás pedig reménység
számunkra. Ezt a bizonyosságot, vigasztalást kívánjuk elköltözött BSZ tag testvéreink szeretteinek, gyülekezetüknek!
Emlékük legyen áldott a Biblia Szövetségben is!
*
Gáspár Andreától alig néhány hete, a nehéz sorsú kislányok
hetérõl távozóban köszöntünk el itt, Pécelen. Évekig volt
vezetõje ennek a tábornak, amit kiváló szervezéssel, különle-
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TÁJÉKOZTATÁS A TÉRÍTÉSI ÉS
ELÕFIZETÉSI DÍJRÓL
– BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET, 2014. ÉV –
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a 2014. évben folyóiratunk eladási ára továbbra is 350,- Ft/példány.
Elõfizetõi árat a kiadó ebben az évben nem emel.
Magyarország területén egy példány
2.500 Ft/év – elõfizetéssel
Csoportos elõfizetés esetén (legalább tíz példány) az elõfizetés díja példányonként 2.200 Ft/év
Külföldre európai országokba: 4.800 Ft/év;
tengeren túlra: 5.900 Ft/év
Elõfizetést a folyóirathoz mellékelt ÉBA utalványon,
illetve ezen a folyószámlaszámon fogadunk el:
Ébredés Alapítvány 11742331-20003610
Sajnos a külföldre történõ postázás egyre nagyobb
kihívás elé állítja alapítványunkat.
Ezért továbbra is hálásan fogadunk támogatást,
ami segítséget jelent ahhoz,
hogy a határon túl élõ testvéreink,
akik nem tudják vállalni az elõfizetést,
továbbra is hozzájussanak lapunkhoz.
Névre szóló támogatásnál közöljék
a kedvezményezett pontos nevét és címét.
Ennek hiányában a „külföld” megjelölést használják!
(Kiadó)
ges bölcsességgel, felkészült pedagógusi tudással, alázattal és
a kislányok iránti mentõ szeretettel végzett. Tavaly betegsége
megakadályozta, hogy a feladatot ellássa, ebben az évben viszont súlyos mûtétek, kezelések után megerõsödve, örömmel
készült, hogy bár nem vezetõként, de lelkes szolgatársként
segítsen a kislányoknak. Mi pedig boldogok voltunk, hogy
ismét itt lehet közöttünk, s reménykedtünk, hogy nem utoljára.
Az Úr terve más volt, váratlanul érkezett a hír, november utolsó napjaiban az elhatalmasodott betegségbõl hazahívta õt.
Andrea felnõttként dönthetett Jézus mellett, nagyon szerette õt
az Úr, s boldog volt, hogy viszont szeretheti pedagógusként az
osztályteremben, az iskola igazgatójaként tanártársai között, a
lelki munkában az egervölgyi körzetben, a betegágyhoz kötötten
s minden egyéb helyen, kapcsolatban, ahol megvallhatta hitét.
Földi, vér szerinti egyedüli hozzátartozójával, lánytestvérével
együtt mi is hálás szívvel õrizzük emlékét. (M. Gy.) n

FONTOS KÉRDÉSEK
A Biblia Szövetség Fontos kérdések elõadássorozata:
– január 12.: Merre tart a keresztyénség 2014-ben?
– február 9.: Hol a határ az egyház és a világ között?
– március 9.: Van-e a keresztyén embernek
politikai felelõssége?
*
Az elõadás 17 órakor kezdõdik a Budapest, Nagyvárad téri
ref. templomban (VIII. ker. Üllõi út 90.), amit beszélgetés
követ. Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

Õszi ifjúsági csendesnap

SZILVESZTER FIATALOKNAK!
Elmúltál 15, de még nem vagy 30, és nincs hol szilveszterezned?
Akkor nálunk a helyed!
Lesz sok közös játék, jó társaság, vidámság, étel-ital, évbúcsúztató áhítat, éjfélkor Himnusz,
majd további fakultatív programok (tûzijátéknézés az udvaron, társasjátékok...stb.)
A program dec. 31-én este 18 órakor kezdõdik, és másnap közös reggelivel zárul.
Alvási lehetõséget korlátozott számban tudunk biztosítani, ezért kérünk, hogy idõben
jelezd szándékodat e-mailben, vagy telefonon!
A programon való részvétel ingyenes, de kérünk, hogy hozz magaddal egy doboz üdítõt és
házi készítésû süteményt.
Elõzetes jelentkezés (hogy tudjuk, hogy Rád is számíthatunk):
bsz@bibliaszov.hu vagy 06-28-452-334 (hivatali idõben)

Helyszín: a BSZ székháza (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b)
(Jöhetsz vonattal, kocsival vagy a 169E kék autóbusszal)
Várjuk a jelentkezésedet! Hozd el barátaidat is! :)
A szervezõk
A Biblia és Gyülekezet címû folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet elõfizetni
Az elõfizetési díj 2014-ben: belföldre: 2.500,- Ft/év; (2.200,- Ft/pld. 10 pld. felett); külföldre: - európai országokba: 4.800,- Ft/év;
- egyéb országokba: 5.900,- Ft/év. Az elõfizetés nélküli árus példány ára 350,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként.
A Biblia és Gyülekezet szerkesztõsége és kiadóhivatala: a Biblia Szövetség címén
Kiadja a Biblia Szövetség megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelõs kiadó: Szabó László
***
Biblia Szövetség címe: H-2119 Pécel, Kálvin tér 2/B Telefon/fax: 06 (28) 452-334 Internet: www.bibliaszov.hu E-mail: bsz@bibliaszov.hu
felelõs szerkesztõ: dr. Sípos Ete Álmos; szerkesztõ: dr. Mikolicz Gyula; tördelés: Horváth Mária
címlapfotó: BSZ 30+ fiatalok a budai hegyekben, készítõje ismeretlen
Kéziratokat nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza! Folyóiratunk legközelebb 2014 húsvétkor jelenik meg. Lapzárta: 2014. március 7.
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