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vezércikk

LÁTóK A vAKoK orSZÁGÁBAn

„A reformátorok
abban mind
egyetértettek,
hogy az ember
semmilyen eszközzel, módszerrel nem tudja
magának megszerezni az üdvösséghez
való jogot. Ezért tanították azt, hogy az
üdv-javak megértéséhez és elfogadásához Istentől kapott hitre van szükség.
A hit a kapcsolódás Isten
és ember között.”

A 16. századi reformáció leglényegesebb tantételeit általánosan 5 latin kifejezéssel szokták összefoglalni: Sola
Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus
Christus, Soli Deo gloria. Ezeket tekinthetjük a protestáns keresztyénség jelentősebb hangsúlyainak. A reformáció
idején azonban a keresztyén hit részeit
nem e kifejezésekkel összefoglalva,
nem öt pontban vitatták meg a reformátorok. Egységes, összefüggő tanrendszerként, ebben a megfogalmazásban
csak a 20. században kezdtek róluk beszélni a teológusok. A mozgalom tanításának lényegét azonban jól összefoglalják ezek a jelszavak, amiket mi is
igaz hittel vallunk.
Idei számainkban két tantétellel kapcsolatban már felelevenítettük a Szentírás tanítását, most a harmadikat tanulmányozzuk: Sola Fide. E tantétel azzal
foglalkozik, hogy hogyan részesülhetünk
mi bűnös emberek a mi Megváltónk által
szerzett üdvösségben? Másképpen fogalmazva: hogyan juttatja el, ajándékozza
Jézus nekünk, időben és térben tőle távol
élő gyermekinek mindazt, amit a mi
képviseletünkben váltsághalálával nekünk megszerzett? A reformátorok abban
mind egyetértettek, hogy az ember semmilyen eszközzel, módszerrel nem tudja
magának megszerezni az üdvösséghez
való jogot. Ezért tanították azt, hogy az
üdv-javak megértéséhez és elfogadásához Istentől kapott hitre van szükség.
A hit a kapcsolódás Isten és ember
között.
A részesítés módja pedig így történik: az Úr az ő igéjében tájékoztat
minket ajándékairól, mi pedig hittel

igaznak tartjuk a Bibliában közölt
információkat, és valóságnak valljuk az
ott közölteket, még akkor is, ha abból
semmit nem tudunk most bebizonyítani. Bizalommal feltételezzük, sőt

Füle Lajos
A látó Bartimeus
Mehetett volna parttalan
örömmel szerteszét,
sohasem látott kincseit
kínálta ott a lét!
Az árnyas erdő hívta, hol
bimbót nyitott a nyár,
és testet öltött hirtelen
ég, föld, ember, madár.
Mehetett volna boldogan
amerre szem tekint,
szívének szomját oltani
az utcák szépein,
csodálni testük kellemét,
hiszen nem látta még
a női szépség titkait,
vonzó igézetét.
Mehetett volna éhesen
a földi jók fele:
hívta bazár és várta bolt,
„szem, szájnak ingere”.
Narancsligetek illata
várón ölelte át,
kínálta már a pálmafa
az ízes datolyát.
Mehetett volna és – maradt,
hallotta bár: „Eredj,
hited megtartott, látva látsz”.
Ő állt csak, mint a hegy,
aztán megindult, biztosan,
s nem ingott meg bele:
követte JÉZUST boldogan,
mert – megnyílt a szeme!
egyre határozottabb meggyőződéssel
valljuk, hogy amit Isten a Bibliában
közöl velünk, az szóról szóra igaz, és
hogy minden, amiről ő ott beszél,
valóság. Amikor így megérti egy ember
Isten beszédét, és az ige gondolkodásmódja alapvető, mindent meghatározó
részévé lesz, értékrendje alapjává válik,
a mindennapi életét ehhez igazítja,
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akkor az ilyen ember már hisz, és az
üdvösség részese.
Az igaz hit tehát az az Istentől kapott
eszköz, amivel megértjük, megragadjuk
és igaznak tartjuk az ő szavát, például az
üdvösség, a bűnbocsánat dolgában.
Ez a fajta hit a bibliai ige emberhez
való eljutása által kel életre az ember
szívében. A hit nem valami bennünk
rejlő erő, amit erős akarattal életre
tudunk kelteni. Isten megértését ajándékba kapjuk. Isten csak azok előtt fedi
fel önmagát és titkait, akik előtt ő akarja,
és azoknak hitet ad.
Akivel Isten ezt a csodát megteszi, az
előtt a valóságnak egy olyan dimenzióját
nyitja meg, amelyet senki nem lát, csak
a hittel megajándékozott ember. Az ilyen
embert a többi ember furcsának véli.
Nem könnyű hívő, hittel látó emberként
a vakok (a hit látása nélküliek) között
élni.
Érdemes elolvasni ennek még jobb
megértéséhez a – valamikor ugyan szocialista politikai nézeteket valló –
világhírű író, Herbert George Wells
A vakok országa című novelláját,
amelyben egy Nunez nevű látó ember
eljut egy olyan világrészre, ahol már
generációk óta csak vakok laknak. Nunez próbálja nekik bemutatni a valóságot, amit ő a szemeivel lát, de a vakok
betegnek tartják, sőt zavart elméjűnek
azok miatt, amikről beszél nekik, mivel
számukra a világ már generációk óta
más. A közösség és Nunez között tettlegességig fajuló konfliktus nyomán a
vakok országának bölcs tanácsa végül
arra jut, hogy a baj oka Nunez „fején
található, a szempillái alatt mozgó két
golyó, mely állandóan izgatja az agyát,
ezáltal megzavarva elméjét.” Egyetlen
módja, hogy ismét épelméjű lehessen,
ha a fölösleges, agyat ingerlő testeket
műtét útján végleg eltávolítják. Azt
kérik tőle, hogy engedje, hogy kiszúrják
a szemét, és akkor ő is „normális ember” lesz, mint mindenki az ő világukban. Ha ezt megteszik, akkor nem
beszél majd olyan zavaros dolgokról,
amiket állítólag ő lát. Nunez végül nem
engedi, hogy kiszúrják a szemét, még
akkor sem, ha a vakok világában élő
szerelmét ezzel elveszíti.
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Igen, talán mi, hívő, Isten által megnyitott szemű emberek is hasonlóan érezzük magunkat ebben a világban. Hiába
beszélünk arról, amit mi a hitünk szemeivel látunk, igaznak tartunk, sokan
abból semmit nem látnak, sőt minket tartanak idegennek, zavartnak és ebből a

világból kiközösítendőnek. Biztatom a
kedves olvasókat, hogy ne adjuk fel, és
senki le ne mondjon a „látásáról”, csak,
hogy a világ elfogadjon minket! Higygyük, hogy amit mi az Istentől kapott
lelki szemünkkel, a hittel látunk, az a
valóság!

Remélem, a következő oldalakon olvasottak megerősítenek minket abban,
hogy még szilárdabban higgyük a Szentírásban velünk közölt isteni igazságot,
ami egy napon mindenki számára nyilvánvaló valóság lesz!
Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

„a bennünk levő
hit mibenléténél
tisztázni kell,
hogy vajon
bibliai hit-e ez
valójában.”

adja, ahol ezt olvassuk: „mindnyájan
Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban
való hit által”.
2. Másodszor arra kellett gondolnom
a hit mibenléte cím alapján, hogy ha már
van, hol lelhető fel?
a. A szívben található? Vajon csak
érzelmi kérdés a hit? A nagy megtapasztalások, élmények vezetnek oda, hogy
hiszek? Nem mondom, hogy már az is
baj, ha a szívünk lángra gyúl az Úr iránt,
mert bárcsak így lenne! De vajon elegendő hinni csak az érzelmek alapján?
b. A hit az észben lelhető fel? Vannak
észlények és ész-keresztyének, akik racionálisan mindent meg akarnak magyarázni. De vajon a hit csupán a velünk
született értelem, paraszti bölcsesség
igenlése? Az értelem olyan fórum, ami,
ha igazat ad is Istennek, képes arra is,
hogy ne adjon neki igazat. Ezért az értelemnek is meg kell térnie. A megtérés
görög szava éppen az értelem megváltozását jelenti. De ha megváltozott is,
csak az értelemben lakna a hit? Akárhányszor is járjuk körül a témát, látnunk
kell, hogy a hit nem észvallás.
c. Az akaratunkban lakna a hit? Ott
is jelen kell legyen, mert különben nem
tudnánk jó döntéseket hozni.
Válaszunk tehát az, hogy egész lényünkben kell a hitnek lakoznia, egész
mivoltunk az őtőle való függésben kell,
hogy éljen, amint azt Jób könyvében is
olvassuk: „egész valóm a világosságban
gyönyörködik” (Jób 33,28). Ez az, amiről az Újszövetség is beszél, amiért Pál
is imádkozik „a békesség Istene… őrizze
meg a ti egész valótokat… feddhetetlenül” (1Thessz 5,23).
3. Harmadszor. A bennünk levő hit
mibenléténél tisztázni kell, hogy vajon
bibliai hit-e ez valójában. mert sokféle
vallás van, sok különböző vallásalapító, és nem mindegy, melyiknek hiszek.

Mert Buddha hite nem ugyanaz, mint
Jézusé, Krisnáé, Hubbardé (szcientológia), Rudolf Steineré (antropozófia) sem
az, és Mohamedé sem. Mert világunk
kicsi lett, a hírek és vallásos hívások
egyre inkább eljutnak hozzánk, és egyre
nyilvánvalóbb, hogy vannak úgynevezett
istenek, nekünk azonban „egy Istenünk
van, az Atya,… és egy Urunk, a Jézus
Krisztus” (1Kor 8,6). De a mennybe
csak egy Isten tud bevezetni, aki annak
lakója, a Biblia Istene: Jézus Krisztus.
Országának is egy kapuja van. Ezért
mondta Jézus: „Én vagyok az út, az
igazság és az élet, senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14,6).
4. Negyedszer. Látnunk kell, hogy
nemcsak a hit tárgya lehet különböző,
hanem annak alapja is. Tudniillik a hit
olyan, mint a horgony (Zsid 6,19-20).
Mibe kapaszkodik lelkünk, amikor hisz?
a. A humanista válasz ez: önmagadban
higgy, hiszen benned mindenre megvan
a megoldás! Higgy a benned levő végtelen lehetőségekben, saját jóságodban,
hiszen az ember végtelenül jó! A humanista pszichológia teoretikusai állítják,
hogy ők feltárták az emberben levő soksok lehetőséget, mint a mindenkori megoldások alapját. S ezzel, ha sikerül a
terápia, az embert még jobban önmagához kötik, ami az üdvösség szempontjából katasztrofális eredmény. Mert az
emberi természet nem jó, hanem bűnös
Isten előtt, annak egy alkotórésze sem
mentes a bűn hatása alól, ezért attól el
kell szakadni, abból meg kell térni, hogy
felszabaduljunk az énünket fojtogató
rabságból. Értsük meg, Pál nem tévedett,
amikor azt mondta: „tudom, hogy nem
lakik bennem, vagyis az én testemben jó”
(Rm 7,18)! Ne mondja senki, hogy az
emberben szándékosan hasadást hozunk
létre az evangéliummal, mert ez nem azt
eredményezi! Ne mondja senki, hogy

A BIBLIAI hIT mIBEnLÉTE

1. A címben szereplő témával kapcsolatban az első és legfontosabb kérdés ez:
bibliai hit vagy van, vagy nincs. Hogy
van-e egyáltalán? Mert ha nincs, nem is
érdemes róla beszélni, hanem egyet kell
tenni: kérni kell a mennyei Atyát, hogy
adjon hitet. Mert enélkül nincs bibliai
keresztyénség, nincsenek jézusi tanítványok, nincsenek győzelmek, csak vereségek; nincs örökélet, csak ez a földi; nincs
bűnbocsánat, csak önmarcangolás; nincsenek bizonyságtételek, csak nikodémizmus, a hit rejtegetése.
Ha pedig van, akkor tudunk róla beszélni, arról vallást tenni és annak megfelelően élni. Egy gimnazista osztálytársam mondta annak idején: Úgy irigyellek
téged, hogy te hiszel.
Nádudvari Péter, a híres szászvárosi
igehirdető szerint a hitről pontosan kell
tudni beszélni. Így érvel: – Ha azt mondod, mindig hívő voltál, akkor én azt
mondom neked, hogy ez nem lehetséges, mert senki sem születik hívőként
erre a világra. Anyád méhéből ezt nem
hoztad, az biztos. Ha azt mondod, örökölted a hitet, mert szüleid s nagyszüleid
is hívők voltak, erre azt válaszolom
neked, hogy Istennek nincsenek unokái,
hanem csak fiai és lányai. Ha azt mondod, hogy nem is tudod, hogyan lett
hited, de van, én azt mondom, hogy
gyanús dolog a te házadban az, amiről
nem is tudod, hogyan került oda. Azért,
ha azt mondod: hited van, bizonyára el
tudod mondani, honnan kaptad, mikor,
és ez mit jelent számodra. Mindezt Nádudvari a Galata 3,26 magyarázataként
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skizoid lelkiségű hívőket kreálunk, mert
erről nincs szó! Hanem az ember egyéniségében, személyében lévő rossztól
való elfordulást követeljük, ami az én
felszabadulásához és gyógyulásához vezet. Tehát a horgony nem kapaszkodhat
önmagamba, az énembe, hiszen az éppen
hogy megváltásra szorul.
b. A horgony nem kapaszkodhat az én
teljesítményébe sem. Nem a jócselekedetek mentő erejében hiszünk. Nem a soksok felhalmozódott érdem meséjében.
Nincs érdembank, ahova mehetünk, és
ahonnan üdvösséget szerzünk. A Jézus
Krisztus érdeme az egyedüli, azért őbenne kell hinnünk. Még a megtérés küszöbén levő filippi börtönőr is hibásan,
illetve sokak számára félreérthetően fogalmazott - bár jól gondolta, amit ki akart
fejezni: „Uraim, mit kell tennem, hogy
üdvözüljek?”. A válasz pedig nagyon
egyszerű: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz!” (Csel 16,30-31).
c. Most, a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésekor nem maradhat el
ennek tisztázása sem: nem a szentekben
hiszünk, nem is Mária közbenjárása az,
amibe a hitünk horgonya kapaszkodik.
„Nincsen üdvösség senki másban, mert
nem adatott az embereknek az ég alatt
más név, amely által üdvözülhetnénk.”
(Csel 4,12), ez pedig Jézus neve, és „egy
a közbenjáró is Isten és emberek között,
az ember Krisztus Jézus” (1Tim 2,5).
d. A reformáció alaptételei ezért olyan
nagyon fontosak. Az egyik legerősebb
igazsága a Sola fide, egyedül hit által.
Így is mondhatjuk: egyedül a személyes
hit által. Közvetlen, direkt kapcsolatban
Jézussal. Ha lakatlan szigeten élsz is, ez
a kapcsolat élő lehet ővele. Pedig nincs
ott a római egyház, ami folyósítaná
neked az üdvösséget a szentségek és állandó közbenjárása által. Mert a római
egyház azt gondolja, hogy nála nélkül
nincs üdvösség. A sola fide azt fejezi ki,
hogy a hit személyes kapcsolat az értem
is meghalt és feltámadott Jézus Krisztussal, aki személyesen, emberi közbenjárás
nélkül megadja mindazt, ami az üdvösséghez szükséges.
5. A tiszta és világos választ az igazi
hitről a Biblia és az erre épülő bizonyságtételek adják meg, így a Heidelbergi
Káté a 21. kérdés-feleletben: „Mi az igaz
hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom

Egyedül hitből
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Spurgeon tanítása a hitről (ismeretlen szerző verse)
Én a hitet szószerint veszem,
Hinni valamit, annyit teszen:
Nem kutatni kétkedőn utána,
Nem kérdezni még sokszor – hátha
Mégsem úgy van –, húzódni tőle,
Amíg meggyőződünk felőle.
Az üdv dolgait, amint van, hiszem,
És a hitet szószerint veszem.
Oly egyszerű az üdv nagy útja:
„Higgy és üdvözülsz” – így van megírva.
Annyi az egész: Higgyed és higgyem,
Hogy az Úr Jézus meghalt értem.
Halálával minket megmentett,
Ingyen kínál örök életet.
Fogadd el a feléd nyújtott kegyet,
Csak hinnünk kell, és a miénk lehet.
Egy vasárnapi iskolában
Erről szólott a lecke tárgya,
S a gyerekek könnyelműen veszik:
Megszokott tárgy már a hit nekik.
A tanító magyarázza s kérdi,
Gyermekszívnek nehéz megérteni.
Arcukról látja, hogy csak nem értik,
Ezért másképpen magyarázza nékik.
Óráját zsebéből kiveszi,
Kinek kell ez óra? – kérdezi.
A gyerekek csak mosolyognak,
Nem hiszik, amit most hallottak.

mindazt, amit Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az
a szívbeli bizodalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak,
hanem nekem is bűnbocsánatot, örök
igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus
érdeméért.”
Eszerint az igaz hitnek három összetevője van, és a bibliai hit a Jézus hite.
Ez a három elem az ismeret, az igaznak
tartás és a szívbeli bizodalom. És ebben benne van az ember egész valója,
a igaz ismerete, az akarata és a szív bizodalma.
a. Első elem a cognitio, az ismeret.
Nemcsak bizonyos ismeret. Ismernünk
kell, kibe vessük reménységünket! Szükséges tudni, ki az Istentől küldött megváltó, hogyan váltott meg, hogyan térjünk meg. Sokan csak éreznek, de nem
tudják mit. Pedig Isten meggyőzi az

Nem kell! – kiáltja vissza Janika,
Mert úgysem adja, mondja Marika.
„Gyere, Gyurika, legyen hát a tied!”
Dehogy fogadná el, szinte megijed.
Nem hiszik, hogy az övék lehetne,
Kezüket sem nyújtják érte.
Akkor a kis Jóska kimegyen,
„Neked kell az óra, gyermekem?”
Felé nyújtja, az meg elveszi,
Zsebrevágja és megköszöni.
A többiek nézik csodálkozva:
Tanító bácsi hát neki adta?
– Igen, tinéktek is kínáltam,
Aki elvette, annak adtam…
És ez a hit – figyeljétek meg,
Így kínálja Jézus a mennyet,
Az üdvösséget, az örök életet,
Csak el kell fogadni tinektek.
Mert ez a hit, hogy fogadjam el,
Amit Jézus nyújt nagy szeretettel.
Én is a hitet szószerint veszem,
Mit Jézus ígért, én azt elhiszem.
Ingyen kínál lelki javakat,
Uram, elfogadom azokat.
Méltó nem vagyok rá, érezem.
Tudom, amit nyújtasz: kegyelem.
Én csak feléd nyújtom a kezem,
És a hitet szószerint veszem.

értelmünket, átjárja azt, hogy tudjuk,
kinek hiszünk. Ezt a tudást a Bibliában
adja meg az Úr. Ott vannak a hittel kapcsolatos kijelentett dolgok, azok, amiket
Jézus az Atyától hallott, és nekünk elmondott. Ehhez persze megváltozott
értelemre van szükség. Azért „változzatok el az elmétek megújulása által, hogy
megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és
tökéletes akarata” (Rm 12,2/b).
b. A hit második eleme a consensus, az
igaznak tartás, a megegyezés. Erre szükség van, mert „Vajon járnak-e ketten
együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3,3).
c. A hit harmadik eleme a fiducia,
a szívbeli bizodalom, ami az üdvösség
személyes átvétele, annak megtapasztalása, boldogsága és bizonyossága.
Ez tehát a bibliai hit mibenléte.
„Próbáljátok meg magatokat, hogy
hitben vagytok-e!” (2Kor 13,5)
Alföldy-Boruss Dezső / Budapest
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A hIT LÉTrEjöTTE

„Hogyan és
miért hívod
segítségül Istent?
Mi szükséges
ahhoz, hogy
végre feladjuk
saját ötleteinket,
és segítséget kérjünk teremtő Istenünktől, megváltó Krisztusunktól?”

Luther, és vele a reformáció mozgalmának elindulásában a Pál Rómabeliekhez írott levelének tanulmányozása
jelentett fordulópontot. „Az igaz ember
pedig hitből fog élni.” (Rm 1,17) A bűnök bocsánatát és az örök életet Isten kegyelméből kapjuk, amely kegyelmet
egyedül hit által veszünk át. „A hit, mint
a szív szája, semmit sem ad, csak elfogad. A hit nem cselekedetekre épül, hanem bizalommal megfogja Isten kezét.”*
A hit jelentőségét üdvösségünk tekintetében aligha lehet túlhangsúlyozni.
Ugyanakkor felvetődik a kérdés: hogyan
jön létre a hit? Hogyan ébred fel egy
ember szívében Isten iránt a bizalom?
Hogyan születik meg a bűnbocsánat elfogadásának nagy lépése? Születésétől
fogva ott szunnyad minden emberben
valamilyen ősi képesség, mint egy mag,
amely egyszerre szárba szökken, kivirágzik és teremni kezd? Az emberből
fakad a hit? Esetleg az egyház valamely
szolgálata, liturgiai eleme, pszichikai
praktikája, a templomok levegője vagy
a prédikátor pátoszos hanghordozása,
avagy ezek valamilyen elegye hozza létre a hitet? Esetleg egy különleges élmény, egy rendkívüli, csodás vagy katartikus megtapasztalás eredményezi a
hitet? Honnan ered hát a hit?
A válasz megfogalmazásában legyen
segítségül számunkra a Rómabeliekhez
írott levél, ahol egy kérdéssor elemeként
figyelhetünk fel a hitre. A kérdéssor éppen azt világítja meg, hogy a hit honnan
ered, miből jön létre, illetve hová vezet,
mi következik belőle.
A kérdéseket Isten teszi fel, hogy
válaszadásra késztessen: „Hogyan hívják
segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető

nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem
küldettek el?” (Rm 10,14-15).
A kérdéssor mögötti állítás egyszerű:
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Egy ember az Istenhez kiált, és
megmenekül. Egy ember segítséget kér
Istenétől, és megszabadul. Ha te, kedves
olvasó, Istenre bízod magadat, üdvözülsz! Milyen egyszerű! Milyen nagyszerű! De ki fogja ezt megtenni? Hogyan
és miért hívod segítségül Istent? Mi
szükséges ahhoz, hogy végre feladjuk
saját ötleteinket, és segítséget kérjünk
teremtő Istenünktől, megváltó Krisztusunktól?
Ha a kérdéseket sorra vesszük, a válaszok nagyon meggyőzőek lesznek.
„Hogyan hívják segítségül azt, akiben
nem hisznek?” – Sehogyan! Aki nem
hisz, nem bízik Istenben, még csak nem
is ismeri őt, sehogyan sem fogja őt segítségül hívni. Hit nélkül lehetetlen Istent
segítségül hívni.
„Hogyan is higgyenek abban, akit
nem hallottak?” – Sehogyan! Ha valaki
soha nem hall Istenről és az ő megmentő
művéről, nem fog bízni benne. Hallás
nélkül lehetetlen hinni Istenben.
„Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?” – Sehogyan! Ha nincs, aki Isten
üzenetét átadná, Istent az embernek
bemutatná, akkor nem hallunk róla semmit, következésképpen nem bízunk benne, és képtelenek leszünk őt segítségül
hívni. Igehirdető, hírnök nélkül lehetetlen a hallás.
„És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el?” – Sehogyan! Ha Isten maga nem
küld hírnököket, akkor senki sem hirdeti
az üdvösség, a megmenekülés hírét. Ha
Isten nem küld hírnököket, nincs aki
szóljon, nem hallható az üzenet, nem
támad hit, és senki sem hívja segítségül
az Úr nevét – következésképpen senki
sem menekül meg.
Mondjuk ki az állításokat:
Csak az hívja segítségül az Úr nevét,
aki hisz benne!
Csak az hisz az Úrban, aki hallott róla,
megismerte őt!
Csak az hallott az Úrról, akihez eljutott Isten hírnöke, a hírvivő, aki átadta az
örömhírt!
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Csak ahhoz jut el a hírvivő, akihez
Isten küldi!
A kérdések és az állítások egy kapcsolat elemeit, egy kapcsolati láncot mutatnak be. Isten és ember üdvösséges kapcsolata áll előttünk. A lánc minden
láncszeme nélkülözhetetlen. Ha bármelyik láncszem eltörne, hiányozna, akkor
a kapcsolat megszűnne. Isten és ember
üdvösséges kapcsolatának lényege Isten
üdvözítő terve: Isten küld egy üzenetet,
az ember hisz a szónak, bízni kezd Istenben, kapcsolatba lép vele, megtér, és segítségül hívja az Úr nevét.
Tudnod kell kedves olvasó, hogy Isten
ma is küld hírvivőket! Isten ma is küldi
az üzenetet. „Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát,
amelyet prófétái által a szent iratokban
előre megígért, az ő Fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség Lelke szerint pedig a halottak közül
való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi Urunk,
általa kegyelmet és apostolságot kaptunk
arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet,
akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus
elhívottai.” (Rm 1,1-6) Az egész Római
levél mennyei üzenet Isten fiáról, Jézus
Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az, aki
Dávid utódaként testté lett, és akit a
gyalázatos kereszthalál után Isten feltámasztott és Fiaként igazolt. A küldöttek
ma is, Magyarország szerte, a reformáció
óta magyarul is hirdetik Isten üzenetét,
üdvösségetek örömhírét. Isten küldöttei
Jézus nevéért ma is hitre és engedelmességre hívnak mindenkit.
A küldöttekről ezt olvastuk: „Milyen
kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” (Rm 10,15). Örömhír
hozókról beszél Isten. Ézsaiás 52. fejezetében tűnnek fel az örömhír hozó
hírnökök. Isten azt üzeni ebben a fejezetben, hogy vége a fogságnak, vége az
ítéletnek, vége a megaláztatásnak: „Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet
hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.
Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!
Hallgasd csak! Őrállóid hangosan kiál-
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tanak, együtt ujjonganak, mert saját
szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a
Sionra. Vígan ujjongjatok mindnyájan,
Jeruzsálem romjai! Mert megvigasztalta
népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet!
Kinyújtotta szent karját az Úr minden
nép szeme láttára; meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását”
(Ézs 53,7-10). Az örömhír teszi kedvessé
a hírhozókat. Öröm az érkezésük, mert
jó hírt adnak át.
A hírvivők Ézsaiás idején egy különleges személyről beszéltek. Valakiről, Isten szolgájáról, aki: „magasztos lesz és
felséges, igen magasra emelkedik. Sokan
csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt;
nem volt már emberi a külseje, kinézete
nem volt emberhez hasonló. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot
látnak, amiről senki sem beszélt nekik,
olyasmit tudnak meg, amiről addig nem
hallottak” (Ézs 52,13-15).
Ő az, aki: „megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfija,
betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat
előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a
mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt
gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta
és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt
kapott sebeket, bűneink miatt törték
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk,
mint a juhok, mindenki a maga útját
járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk
bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a
bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint
a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő
sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet
nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki
törődött azzal, hogy amikor kiirtják a
földön élők közül, népe vétke miatt éri a
büntetés?! A bűnösök közt adtak sírt
neki, a gazdagok közé jutott halála után,
bár nem követett el gonoszságot, és nem
beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az,
hogy betegség törje össze. De ha fel is
áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata
célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől
megszabadulva, elégedetten szemléli
majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz
igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket” (Ézs 53, 3-11).

Egyedül hitből

Tegyük fel újra kérdésünket: honnan
ered a hit? Az eddigi megfigyeléseink
alapján válaszunkat a következőkben
foglalhatjuk össze:
1. A hit, vagyis az Istenbe vetett bizalom kiindulópontja maga Isten. A Római
levél kérdéssorának utolsó eleme, mintegy alapponthoz, a küldő Istenhez vezet
el minket. A hit forrása Isten hatalma,
tekintélye és személyes közelsége. Mind
a küldöttek aktivitása, mind az üzenet
tartalma tőle ered. A hit Isten akaratából,
és Isten műveként jön létre úgy, hogy
akit üdvözíteni akar, abban az üdvösség
elfogadásához szükséges Jézus Krisztusba vetett hitet is felébreszti.
2. Az üdvözítő hit azért is Isten műve,
mert Isten hatalma szükséges ahhoz,
hogy a küldöttek útra keljenek, és hirdessék az evangéliumot minden teremtésnek! Ő akarta, hogy a küldöttek elinduljanak és szóljanak. A hit tehát Istentől
ered, aki küldötteit felhatalmazza, késszé
és alkalmassá teszi a hit létrehívására. Az
egyház, a hívők hite az apostolok tanítására épül fel, ami „egyszer a szenteknek adatott” (Júd 3).
3. Az üdvözítő hit abban a tekintetben
is Isten műve, hogy az üzenet, Jézus
Krisztus evangéliuma, az igaz beszéd
Istentől származik, és Isten igazsága
nyilvánul meg benne. Éppen azért bízhatunk meg benne, mert Isten nem emberi bölcsesség hitető, hamis beszédeivel, hanem az igazsággal hívogat. Az
üzenetet is Isten szabta meg, és a küldöttek nem saját álmaikat, vallásos elképzeléseiket hirdették. „Mert sohasem
ember akaratából származott a prófétai
szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva
szólottak az Istennek szent emberei.”
(1Pt 1,21)
Isten küldötteinek üzenete a Szentírásban áll előttünk. Csak a Szentírás, és a
Szentíráshoz ragaszkodó igehirdetés és
tanítás hordoz hiteles és igaz információt
Istentől. Az üdvözítő hit e tekintetben a
Szentírás megismeréséből és megértéséből fakad. Az üdvözítő hitet létrehívó
Istentől származó üzenet azt mutatja be,
ahogyan Isten Jézus Krisztus szolgálatával megmenti népét.
Összefoglalva kimondhatjuk: az üdvözítő hit nem belőlünk, emberekből, nem
is valamilyen különleges, vallásos élményből ered, azt nem mi hozzuk létre,
hanem Isten maga teremti az emberben,
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és ő ajándékoz meg vele. A hitre is igaz:
„…ez nem tőletek van: Isten ajándéka
ez,…” (Ef 2,8)
A hírvivők Jézus Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról szólnak. Őt
hirdetik, őt mutatják be, reá irányítják a
figyelmet. A kérdés csupán az: „ki hitt a
mi beszédünknek?” (Ézs 53,1) Ki vette
komolyan az üzenetet, amelyet Isten
küldött, a követek pedig kihirdettek és
sokan meg is hallottak?
Kedves olvasó! Amikor Isten megmutatja a hit létrejöttét, az ő szívünkben
végzett kegyelmes munkáját, akkor bátorít, hálára indít és szolgálatba állít.
Mivel a Jézus Krisztusba vetett hit
létrejötte a te szívedben is Isten munkája,
megbátorodhat a szíved! Még ha pislákoló lenne is a remény a szívedben a
Jézus Krisztusban kapott bocsánat és örök
élet felől, e csekélyke fénysugár is Isten
téged megmentő művének jele. E hit nem
belőled származik, hanem Istentől kaptad,
aki hatalmas üdvösséges munkáját végzi
életedben. Nem azért üdvözülünk, mert
mi képesek vagyunk a hitre, hanem azért
hiszünk, mert Isten így ment meg minket
az örök életre. Bízd hát reá magad, menekülj hozzá, és hívd segítségül!
Ha az üdvözítő hit létrejötte Isten
munkája, és nem emberi képesség, akkor
hálára és Isten magasztalására kell induljon a szíved, kedves olvasó. Isten a
legnagyobb kiváltságra méltatott, amikor
Jézus Krisztus üdvözítő halálának és
feltámadásának hírét rábízta a hírvivőkre, azokat pedig elküldte hozzád, hogy
éppen te halld meg az örök élet beszédét,
üdvösséged evangéliumát. Az evangéliumot pedig a Szentlélek Isten olyan
hatalmasan megpecsételte a szívedben,
olyan ellenállhatatlan szeretettel, és meggyőző igazsággal tárta eléd, hogy az a
szívedet egészen újjá teremtette és hitet
ébresztett benned – nem másban, hanem
éppen benned! Isten azt akarta, hogy ne
maradj örökre hitetlenséged áldozata, ne
légy hitetlen, hanem hívő! Kaptál valamit, amid nem volt, és ami nélkül elvesztél volna. Méltó hát a hála a megmentőd iránt.
Mivel az üdvözítő hit létrejöttében
Isten az evangéliumot továbbadó hírnököket használja, ezért a hittel Isten
mindig szolgálatba is állít. „Hittem és
azért szóltam; hiszünk mi is, és azért
szólunk” (2Kor 4,13). Isten Jézus Krisz-
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tus evangéliumával létrehívja benned,
testvérem, az üdvösséges hitet, ezzel
együtt pedig Jézus Krisztus evangéliumának hordozójává is tett. Beavatott, és
beállított azok közé, akik a hitetlenség,
és az Isten elleni lázadás világában
Krisztus hitének emberei. A sok elkeserítő, vagy éppen lázító üzenet harsogása
közepette te hordozhatod, és adhatod

tovább a legjobb hírt: az elveszett, a
bűnös, a nyomorult számára van remény
Jézus Krisztusban. A bűntől megrontott,
vesztébe rohanó ember számára van gyógymód! A mindenkitől megvetett számára van szeretet! Amikor Isten létrehívta benned az üdvösséges hitet, kedves
olvasó, akkor a környezetedben élők
számára megjelent az evangélium, hogy

megismerhessék, meghallhassák az örömhírt, létrejöjjön az üdvözítő hit, és segítségül hívják az Úr nevét. A hit ugyanis
„hallásból van, a hallás pedig Isten igéje
által” (Rm 10,17).
Cs. Nagy János / Pécel
***

„Napról napra
szomorúan kell
szembesülnünk
azzal, hogy
mennyi istentelenség rejlik
szívünkben, és
számtalanszor vétkezünk az Úr
akarata ellen. Hitünk nagy próbája,
amikor így megtapasztaljuk természetünk bűnösségét, romlottságát.”

tanítók azt bizonygatták számukra, hogy
az üdvösséghez nem elég Jézusban hinniük, hanem be kell tartaniuk az ótestamentumi törvény egyes parancsait is.
Ha ilyen próbába kerülünk – márpedig
ilyen minden hívő embert megkörnyékez
– olvassuk el Pál apostolnak a galáciabeliekhez írt levelét, amiben a Szentlélek
maga igazít el minket üdvösségünk
egyetlen, sziklaszilárd fundamentuma
dolgában, és elénk tárja, hogy az üdvösséghez tökéletesen elég Jézus golgotai keresztáldozata. Aki hisz abban, amit
Isten ígér az evangéliumban, az kapcsolatba került Jézus Krisztussal, aki üdvözíti. S nem csak üdvözíti, hanem
Szentlelkével szabaddá teszi az előre
elkészített jótettek cselekvésére is. Ezek
a jótettek azonban nem az ember üdvösségét szolgálják, hanem az üdvösség
következményei, az igaz hit és a Jézussal
való élő közösség kézzelfogható bizonyítékai.

vösségünk. Le akar beszélni arról, hogy
higgyünk Isten ígéreteiben, amik mind
arra vonatkoznak, hogy ő a teremtés
előtt kiválasztott magának a Fiában, általa örökre megváltott, Fiában örökre
igazzá nyilvánított, és örök életet adott
nekünk és Jézus által örök biztonságba
helyezett minket. Bármit is érezzünk,
bármivel is vádoljon minket a szívünk,
az Úr nagyobb a mi szívünknél, és amit
mondott, az örökre megáll. Nyugodjunk
meg drága ígéreteiben sokszor valóban
elszomorító, sőt kétségbeejtő tapasztalataink ellenére is! Ha megsokasodik
a bűn, megsokasodik a kegyelem is!
Az ő kegyelme napról napra megújul.
Igen, minket az ő kegyelme őriz hit által
az üdvösségre. Jusson eszünkbe Jézus
evangéliuma, ami éppen arról biztosít,
hogy drága véréért örökre állandó szeretettel vesz körül mennyei Atyánk!

Jegyzet: * Colijn, Jos. Egyetemes Egyháztörténet, Iránytű Alapítvány, 2001. 128. o.

A hIT PróBÁI ÉS KíSÉrTÉSEI

A bűnös ember szívében az „igaz hit”
Isten Lelkének műve, amit az Ige meghallásával hoz létre. Ezzel a hittel lesz
képes az ember hinni a kereszt evangéliumában, és ezzel bízza rá magát a
Megváltó Úr Jézus Krisztusra, hogy
követésében, neki engedve, vele valóságos kapcsolatban kezdjen új életet, elnyerve az örök üdvösséget is. Az igaz
hittel hívő ember bizonyságot tesz arról,
hogy Isten „nemcsak másoknak, hanem
nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot
(megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.”
(HK 21. k.-f.). Ezt az igaz hitet az Úr
nem csak ajándékozza, hanem próbára is
teszi. A következőkben a próbák közül
sorolok fel néhányat.

ÁLLíTÁS: nEm ELÉG hInnEd AZ ÜdvöSSÉGhEZ

Hitünk első próbája az, amikor felvetődik bennünk a kérdés, hogy elég-e
a megigazuláshoz, az üdvözüléshez az
Úr Jézus áldozatába vetett hit, vagy
pedig szükség van jótettekre, cselekedetekre is, pl. az ószövetségi törvény vagy
valamely felekezet által kötelezően ránk
rótt jótettekre, érdemek megszerzésére
is. Éppen ebben a próbában éltek a galáciabeli keresztyének, amikor egyes tév-

ÁLLíTÁS: TúLSÁGoSAn BűnöS vAGY
Napról napra szomorúan kell szembesülnünk azzal, hogy mennyi istentelenség rejlik szívünkben, és számtalanszor vétkezünk az Úr akarata ellen.
Hitünk nagy próbája, amikor így megtapasztaljuk természetünk bűnösségét,
romlottságát. Lelkiismeretfurdalásunk
támad, és komoly kérdésként vetődik
fel bennünk, hogy valóban Isten megigazított gyermekei vagyunk-e? Átölel-e
még a kegyelem? Van-e üdvösségünk?
Előfordulhat, hogy meginog a hitünk,
mert inkább a látható-tapasztalható nyomorúságaink foglalkoztatnak, és nem
Isten ígéretei. A Sátán ilyenkor nagy
erőfeszítéseket tehet annak igazolására,
hogy nem is vagyunk Isten gyermekei,
nem tartozunk családjába, nincsen üd-

BIZTATÁS: nE BíZZ A BIBLIÁBAn!
Hitünk próbája az is, amikor szembesülünk bibliakritikus megállapításokkal. Ezeket legtöbbször teológiai oktatóktól halljuk, akik állításaikat objektívnek,
tudományosnak minősítve, nagy öntudattal és meggyőző erővel szólalnak meg.
Pedig olyan állításokról van szó, amik
megkérdőjelezik Istennek a Bibliába
foglalt kinyilatkoztatását: Jézus szűztől
születésének, csodáinak vagy valóságos
feltámadásának történeti tényét; összességében a megváltás valóságát, és ezzel teljesen aláássák a Krisztus evangéliumának
igazságát, és azt emberi kitalációvá minősítik, ami nélkülöz minden történeti
valóságalapot. Mivel az igaz hit éppen
Isten szavába, a Bibliába kapaszkodik,
ilyen állításokkal próbára tétetik, hogy
inkább bízik-e a kijelentett isteni igékben,
mint az említett emberi okoskodásokban.
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Hála az Úrnak, hogy ebben a próbatételben is megtart az igaz hitben! Ő az, aki
az írott Igét saját szavává dicsőíti előttünk, legfelsőbb tekintéllyel ruházva fel,
és iránta való bizalmat és engedelmességet munkál bennünk.

BIZTATÁS: mÁSKÉPP IS hIhETSZ
Az utóbbi évtizedekben lépten-nyomon találkozunk az egyházakban a hitnek azzal a formájával, amit „sötétbe
ugró hitnek” nevezünk. A bibliakritikának és az egzisztencialista teológiának „köszönhetjük” ezt a filozofikus
hitet. Ennek a hitnek lényege: „Én,
mint felvilágosult ember, természetesen
mítosznak-legendának tartom mindazt,
amit a Biblia történeti tényként elém
ad. Zárt világban élünk, ahol az okokozat törvénye uralja a természetet.
Eleve képtelenség, hogy létezik egy természetfeletti világ, ahonnan ide jött
közénk valami istenember, aki csodákat
tett, akinek halála helyettes engesztelő
halál, aki harmadnapra feltámadt, aztán
visszatért – abba a másik valóságba, és
onnan majd újra eljön ítélni ezt a világot, ill. új világot alkot majd. Bár
– folytatja a filozofikus hit –, hogy ha
valaki az előbbiek ellenére mégis elhiszi a Biblia említett állításait, akkor
különös módon reményt kap, amitől
értelmesnek érzi életét, és valahogy
más megvilágításba kerülnek dolgai.
Ezért aztán nem törődöm azzal, hogy
amit a Bibliában találok, az se nem
észszerű, se nem hiteles történetileg.
Kikapcsolva értelmemet >>ugrok a sötétbe<<, azaz rábízom magam arra az
Istenre, akiről voltaképpen semmi hiteles, biztos adatom nincs. Még azt se
tudom, hogy valójában létezik-e egyáltalán.” Nos, ezt a hitet nevezzük „ugrás
a sötétségbe” hitnek. Ma ez a hit-forma
széles körben elterjedt, ám semmi köze
a bibliai hithez, amit igaz hitnek nevezünk. Bár hitnek nevezzük ezt is, azt
is, de a kettő nem azonos. Sőt, éles ellentétben állnak: a filozofikus hit sajátossága, hogy nem Isten műve, hanem
az emberé. Továbbá, hogy nem teremt
kapcsolatot a bűnös és Megváltója közt,
így nem szolgálja sem az üdvösség elnyerését, sem a hívő ember megszentelődését. Igaz hitünk nagy próbája,
amikor szembesülünk azzal, hogy hihetnénk ilyen filozofikus módon is.

Egyedül hitből

Ennek előnye az lenne, hogy szalonképesek leszünk a tudományos világ
előtt, és nem kell feladnunk a bibliakritikát és a szószéket sem. A hitet és
hitetlenséget egyszerre gyakorolhatjuk.
Ha ez felmerül bennünk, akkor választanunk kell, hogy megmaradunk-e az
eredeti, biblikus-történeti keresztyén hit
mellett, vagy ennek az újfajta, emberi,
filozofikus hitnek az útjára lépünk.
AjÁnLÁS: mEdITÁLj, ÉS ELjuTSZ ISTEn
jELEnLÉTÉBE!
Hitünk próbája, amikor halljuk, hogy
a kontempláció, meditáció vezet Istenhez: „Mondogasd sokszor csendes magányodban, hogy szeretlek, vagy tied vagyok – és a hasonló rövid mondatokat, és
egyszerre az Isten jelenlétébe jutsz.
Közvetlen kapcsolatba kerülsz vele, és
részesít ajándékaiból.” Ez a nézet a római katolikus misztikusoktól ered. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend már
a protestánsok közt is. Közelebbről azok
közt, akik a Bibliát – a bibliakritika
hatására – képtelenek Isten megbízható
kinyilatkoztatásának tartani. A misztikus

Leleszi Balázs Károly
Kiálts hozzá
Tudod mit jelent hinni?
… Szaván fogni az Istent.
Kiálts hozzá megkövült reményeid
megfeketedett pusztaságából,
és Ő válaszol,
ezt mondja: Itt vagyok!
út túlteszi magát a Biblián. A misztikus
gondolkodásban nincs szükség sem Isten
kijelentésére, sem az abba kapaszkodó
hitre, sőt, nincs szükség a golgotai keresztre és Jézus Krisztus megváltására,
a bibliai evangéliumra sem. Az így gondolkodók úgy vélik, hogy mindezeket
meditációban megkerülve, a meditáló
– kontempláló – ember kapcsolatra juthat
az Istennel. Bizony óriási a kísértés,
hogy erre a bibliaellenes útra lépjen az
ember, és így keresse Isten társaságát. De
Isten a Bibliában mást mond a hozzá
vezető útról. Sem az Ó-, sem az Újszövetség nem tanítja a kontemplációmeditáció régen és ma ismert, és lényegében egyező formáit, mint Istenhez
vezető utat. Őhozzá – saját szava szerint –

9

csak a Jézus evangéliumába vetett hiten
keresztül vezet az út, s az ő Igéibe vetett
hit által marad fenn. Pál apostol a filippi
börtönőrnek nem a Jézus néven való
meditációt, hanem a Jézusba vetett hit
útját hirdette az üdv útjaként. Tehát senki
nem lehet közvetlen kapcsolatban másként Istennel, csak az Igébe, pontosabban
az evangéliumba vetett hit által. Ő az
Igében értelmesen szól, a hívő az Igét érti
meg, abban hisz, és az Igére, mint Isten
értelmes szavára értelmes imádságban és
engedelmes élettel válaszol. Abban a
reménységben él, hogy egy napon majd
eljut a színről-színre látásra. Addig hitben jár, és a hit által valóban részesül
minden isteni ajándékban.

jAvASLAT: EnGEdj A KörnYEZETEdnEK!
Próbára tétetik hitünk a környezetünk,
kultúránk által is, ami harsányan nyomul
látókörünkbe. Mindenfelől ránk erőszakolva magát, igyekszik eltakarni előlünk
az Urat, és elérni, hogy elsősorban ne az
odafelvalókkal törődjünk, hanem a földiekkel, és ne az odafelvalók, hanem az
idelenn valók határozzák meg gondolkodásunkat, érzéseinket, döntéseinket,
életvitelünket. Nagy próbatétel, hogy
ilyenkor is hitben járjunk, nem látásban.
Ne alkalmazkodjunk a világhoz igeellenes kompromisszumokat kötve. Az
ilyen próba során józanul, tudatosan ki
kell tartanunk Megváltónk mellett, az
Igének való engedelmesség mellett,
akkor is, ha ez komoly konfrontációkkal és konfliktusokkal jár, és kisebbnagyobb mértékű szenvedésekkel terheli
szívünket, életünket.

BIZTATÁS: BíZZ önmAGAdBAn!
Hitünk próbára tétetik akkor is, amikor felvetődik bennünk, hogy a megszentelődés a mi dolgunk, amit mi
végzünk. Azt mondjuk: „Igen, igen, az
Isten előtti megigazulásunk az evangéliumba vetett hit által történt. De most,
hogy ezen túlvagyunk, mi következünk!”
Elvégre Isten családtagjai lettünk. Ő az
apánk, mi meg fiai-lányai vagyunk. Bíznunk kell abban, akivé lettünk! Hát
összeszedjük magunkat, koncentrálunk,
elvégzünk egy-két bibliaiskolát, akadémiát, tanfolyamot, megfeszítjük testilelki izmainkat, és keresztyéni módon
élünk! Megtanulunk aszkétikusan élni,
bizonyos törvényeknek engedni, me-
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ditálni, pszichológiai módszereket alkalmazni, felvesszük a lélekkeresztséget
stb. Nos, hitünk próbája ezesetben éppen
abban áll, hogy a keresztyén életet ne
a Jézusba kapaszkodó gyermeki bizalommal, ne belőle kiindulva, ne hozzá
visszatérve, ne rá ügyelve, ne belőle
merítve igyekezzünk élni, hanem önerőből – istenfiúságunkat erősen tudatosítva magunkban. Nos, valóban Isten
gyermekei vagyunk, csakhogy éppen
ezért, amikor ez a próba ér minket, meg
kell fontolnunk Jézus szavait, aki szerint
nélküle semmit nem tehetünk. Ez igaz a
megigazulásra és az azt követő életszakaszra is. Az apostoli tanítás is mindig
hangsúlyozta, hogy nem csak a megigazulásban, hanem a belőle kisarjadó új
életben is kulcsfontosságú az Úr Jézusba
kapaszkodó, belőle merítő, belőle élő hit.
Ezt hangsúlyozták reformátoraink is.
Ő, és a vele való közösségünk a meg-

Biblia és Gyülekezet

szentelődés alapja, nem pedig istenfiúságunk ténye. Itt most nincs hely ennek
részletesebb elemzésére, de kétségtelen,
hogy hitünk szerepe nem csökken Jézus
Krisztus követésében sem. Akkor is
ez az, ami összekapcsol minket Megváltónkkal és az Igével. Ő nem csak
megigazulásunk, hanem megszentelődésünk alapja és forrása is. Nem csupán
engesztelő áldozat értünk, hanem ővele
haltunk meg a bűnnek, és vele támadtunk
fel, hogy éljünk az Istennek. Tehát hitre
jutásunk után is teljességgel rá vagyunk
utalva utolsó szívdobbanásunkig, majd
azután is. Ne feledjük, hogy csakis
belőle, az Igéből vesszük hit által mindazt, ami az üdvösséghez kell, és azt is,
ami a szent élethez, kegyességhez szükséges.

A felsoroltakból érzékelhetjük, hogy
sokféle próbája van az igaz hitnek.
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Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor
Isten próbára teszi a hitet, ezzel annak
megedzését szolgálja. A próbatétel idején azonban a Sátán is akcióba lép.
A próbatétel számára óriási lehetőség
az Úr iránti gyermeki bizalom megsemmisítésére. Tehát munkába lendül,
és megpróbálja felszámolni a hívő
ember és az Úr Jézus közötti hitkapcsolatot. Hála legyen Istennek, aki nem
hagyja, hogy a Sátán célt érhessen, és
az Úrtól való igaz hitet megsemmisíthesse! Áldott legyen, hogy megőrzi
övéit, és egyúttal felszólít minket:
legyünk kitartóak, és maradjunk meg
az igaz hitben!
„... legyetek állhatatosak, és ragaszkodjatok azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket akár beszédünk, akár
levelünk által tanultatok.” (2Thessz
2,15)
Sipos Ete Zoltán / Szeged-Újszeged

A hIT GYÜmöLcSEI

„Mivel sokan
saját hit-teljesítményük folyományaként gondolják elnyerni
üdvüket, érthető,
ha folyamatos bizonytalanságban élnek. Hiszen ki az,
akinek Istennel való kapcsolata mindig
ugyanazzal a hévvel ég?”

A cím olvasásakor, a témához kapcsolódva gyermekkorom karácsony estéi
elevenedtek fel előttem. A feldíszített fa
körül állva, énekelve a karácsonyi dicséreteket, hallgatva édesapánk áhítatát,
egyre csak az járt a fejemben: mi lehet
a fa alatti csomagokban. Ugrásra készen
vártuk, hogy a csomagolópapír alól előkerüljenek az ajándékok. Láttuk, hogy
van ajándék, és hittük, hogy valami
olyasmit rejtenek előlünk a dobozok,
amire nagyon vágyunk, vagy ami nagyon
hasznos lesz számunkra.
A hit összekapcsol bennünket Jézussal. Boldogságot jelent életünkben. Mindenki örömmel emlékezik újjászületésére, megtérésére.
Jézusban azonban mennyei ajándékok
sokasága van elkészítve a benne hívők

számára, amit azoknak fel kell fedezniük. A felfedezés öröme, az elkészített
ajándékok jósága mind-mind mélyíti
életszövetségünket Urunkkal.
Ezekből az ajándékokból ismerkedünk
meg néhánnyal.

A LEZÁrT múLT, BűnEInK BocSÁnATA
Remélem, nem tartozunk azok közé,
akik azt gondolják magukról, hogy már
sohasem fognak vétkezni. Minden ember követ el – szándékosan vagy akaratlanul, nyíltan vagy rejtetten – bűnöket.
Ezek általában a megtörténtükkor nem,
vagy csak kevésbé nyomasztanak.
Azonban az idő múlásával, egy-egy súlyos bűn gyümölcsének beérésével
egyre elviselhetetlenebbé válhatnak.
Jelzi ezt a lelkiismeret-furdalás. A legnagyobb problémát ilyenkor az jelenti,
hogy nincs módunk visszatérni oda, ahol
elrontottuk a dolgot, nincs módunk a
múltat meg nem történtté tenni, de még
csak átírni sem. Sokan, hívő emberként
is kesergő életűek, önváddal élnek.
Amikor azonban Jézus Krisztusra emeljük tekintetünket, s benne látjuk bűneink
bocsánatát, fontos, hogy megértsük,
amit a Kijelentés tudtunkra ad: „Amilyen messze van a napkelet napnyugat-

tól, olyan messze veti el bűneinket”
(Zsolt 103,12).
Ez két dolgot is bizonyít számunkra:
egyrészt azt, hogy a hitben megélt élet
sem mentes a bűnöktől. Másrészt azt,
hogy amíg a hitetlenek vétkei Isten szeme előtt vannak, addig az övéi bűneinek
büntetését elengedi, mert azt már elviselte Jézus Krisztus. Ha ő ezt kegyelmesen megteszi velünk, akkor – noha
bánkódunk is elkövetett vétkeink miatt,
és kérjük azok megbocsátását –, mégsem élünk önmarcangoló életet. Ebben
erősít a próféta is: „Újra irgalmas lesz
hozzánk, eltapossa bűneinket, minden
vétkünket a tenger mélyére dobja!”
(Mik 7,19).
A

BIZToS jövő, A SZEmÉLYES Üdv

FELőL vALó BIZonYoSSÁG

Igen fontos, hívő életünkből ki nem
hagyható bizonyosság ez. Tapasztalatom
szerint többen szenvednek ennek hiányától, mint ahányan a fentebb említett
csoportba tartoznak. Mivel sokan saját
hit-teljesítményük folyományaként gondolják elnyerni üdvüket, érthető, ha folyamatos bizonytalanságban élnek. Hiszen ki
az, akinek Istennel való kapcsolata mindig
ugyanazzal a hévvel ég? Ki az, akit ne
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kísértene meg és ne vonna el időről időre
Urától a bűn világa? Bukásaink következményeként éppen az válik bennünk kérdésessé, hogy vajon így, ebben az állapotban beléphetünk-e a mennyek országába.
Vannak, akik az általuk megfelelőnek ítélt
teljesítmény elérése érdekében feszes, de
az élettől idegen életmódra váltanak, ami
végül törvényeskedésben folytatódik. Ez
az életforma a külső szemlélő számára
rendezettnek tűnhet, de valójában az ilyen
életvitel nélkülöz minden örömöt és azt a
szabadságot, amire Urunk megszabadított
bennünket.
Amikor Krisztusra tekintünk, úgy is
kell látnunk őt, mint akiben, és aki által
már megtörtént a mi üdvösségünk. Hiszen nemcsak akkor és addig volt övéinek képviselője, helyettese, amíg bűneink büntetését hordozta, hanem az
maradt akkor is, amikor feltámadt,
majd tanítványai előtt a mennybe emeltetett.
Ha önmagunkra nézve akarunk bizonyosságra jutni üdvösségünk felől, akkor
újra és újra el fogunk bizonytalanodni.
Ha azonban üdvünket abban a Jézusban
látjuk, aki tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz, megnyugodhat lelkünk. Hiszen
ő ezt mondta: „Aki hisz a Fiúban, annak
örök élete van” (Jn 3,36). Azaz, ha valaki

a hit által szövetségre lép vele, annak
biztos a jövője.

Talán nincs olyan ember a földön, aki
ne vágyna szabadon élni. Valahol a szívünk, természetünk mélyén gyökerezik
ez az igény. A szabadságot azonban hajlamosak vagyunk, mint önállóságot,
függetlenséget, törvény és következmény nélküliséget értelmezni.
A Biblia szabadság-értelmezése más.
Azt tanítja, hogy a szabadság valódi ellentétek közötti választási lehetőség, természetesen a döntés minden következményével együtt. A valódi ellentétre szép
és egyértelmű példa az élet vagy halál
(5Móz 30,19), igazság vagy hamisság,
sötétség vagy világosság képe (2Kor
6,14; 1Móz 1,4; Jn 1,5). Ezek egymásnak
nem alternatívái, hanem örök és összeférhetetlen ellentétei. Nincs közös bennük, nem férnek meg egy helyen.
Jézus Krisztus azt tanította önmagáról,
hogy ő a világosság (Jn 8,12), az út, az
élet és az igazság is (Jn 14,6), nélküle
senki sem mehet az Atyához. Ezzel azt
tudatosította, hogy amíg őt nem látjuk,
amíg vele hitben eggyé nem válunk,
addig nem vagyunk az Istennek tetsző

élet közelében sem. Van szabadságunk,
de nem tudunk vele élni, mert a bűn
(sötétség, halál, hamisság) alá vagyunk
rekesztve. Amikor őt úgy ismerjük meg,
mint Szabadítót, akkor benne megnyílik
előttünk egy hatalmas lehetőség: engedhetünk immár Istennek, járhatunk életben, igazságban és világosságban. Ettől
kezdve vagyunk valójában szabadok
arra, hogy Urunk dicsőségére éljünk és a
szabad élet részeseivé legyünk.
A Krisztus nélküli szabadság gondolata tehát illúzió. Olyasféle, mintha egy
rabról azt állítanánk, hogy szabad, hiszen
dönthet: cellájában ül, vagy fekszik.
Igen, ebben dönthet, de mindez mégiscsak a zárt ajtó mögött történik. A szabadság számára az lenne , ha a cellaajtót
kinyitná valaki, aki erre jogosult, és ezt
mondaná: Ön kegyemet kapott, elmehet.
Amikor Jézusra tekintünk, kell, hogy
hála töltse el a szívünket szabadításáért, hogy tágas térre állította lábunkat
(Zsolt 31,9).
Láthatjuk, hogy Jézusban, akivel hit
által kerülünk kapcsolatba, számtalan
ajándék van számunkra elkészítve. Boldog hívő ember az, aki ezeket az ajándékokat buzgó szívvel kutatja és keresi,
hiszi és éli!
Sipos Aba Álmos / Budapest

„A mustármagot
nemcsak kicsinysége jellemzi,
hanem az is, hogy
élet van benne.
Ha elvetik, akkor
fává nőhet,
a növekedést pedig Isten adja.
A hit növekedése a Szentlélek titokzatos
munkája a hívő szívében, amiben
nem a növekedés folyamata, hanem
következménye lesz az igazán fontos!”

A Lukács 17,5-ben a tanítványok bár
azt kérték Jézustól, hogy „Növeld a hitünket!”, Jézus azonban ezt mondta
nekik: „Ha annyi hitetek volna, mint
egy mustármag, és azt mondanátok
ennek a szederfának: >>Szakadj ki gyökerestűl, és eressz gyökeret a tengerben!<<, szót fogadna nektek”. Tudjuk,
hogy a mustármag kicsi. Jézus nem a
hitüket növeli, hanem arra biztatja őket,
hogy ezt a hitet éljék meg, mert nem
a hitükön van a hangsúly, hanem a mindenható Istenen, munkáján, cselekedetein; neki vannak hatalmas tettei
(Csel 2,11; 1Pt 2,9). Mustármagnyi hittel is tudhatjuk, hogy Istennek semmi
sem lehetetlen! De ez az Ige azt is jelenti, hogy a tanítványok nem voltak megelégedve hitük mértékével, ezért fordulnak a hit szerzőjéhez és bevégzőjéhez,
Jézushoz.

Az első döntő kérdés tehát az: van-e
ilyen mustármagnyi hitünk, és aszerint
cselekszünk-e? A hit tekintetében ugyanis nem az az elsődleges kérdés, hogy
nagy-e vagy kicsi, hanem, hogy élő és
igaz-e. Péter apostol nem a hit mértékéről, hanem értékéről írt: „velünk egyenlő drága hitet nyertek” (2Pt 1,1). Mert
a hit drága! Ne feledjük: a kicsiny hit is
hit! Valaki azt mondta, hogy egy idős
ember gyenge, remegő kézzel is elvehet
és megragadhat egy tárgyat éppúgy, mint
aki erős kézzel teszi ugyanezt. Vagy: egy
kicsiny gyertyaláng is ad világosságot,
de egy LED lámpa kétségtelenül nagyobb fényt áraszt. A mustármagot nemcsak kicsinysége jellemzi, hanem az is,
hogy élet van benne. Ha elvetik, akkor
fává nőhet, a növekedést pedig Isten
adja. A hit növekedése a Szentlélek titokzatos munkája a hívő ember szívében,

SZABAdSÁG AZ ISTEnnEK vALó EnGE-

dELmESSÉGrE

A hIT növEKEdÉSE, mEGErőSödÉSE

Az előzőekben láttuk, hogy a hit Isten
ajándéka. Amikor a hit megerősödéséről,
növekedéséről beszélünk, ugyanígy gondolkodunk: ez is Urunktól jövő ajándék.
„Te vagy a hitnek mind szerzője, mind
bevégezője, Te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot” – énekeljük, de az
Igében is erről olvashatunk (Csel 16,14).
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amiben nem a növekedés folyamata,
hanem következménye lesz az igazán
fontos!
Jézus beszél a hit mértékéről – Péternek például ezt mondta: „Kicsiny hitű,
miért kételkedtél?” (Mt 14,31). Máskor
szinte dicséretként hangzik tőle: „nagy a
te hited!” (Mt 15,28). Péter kishitűsége
abban állt, hogy bizonytalanná lett, és azt
gondolta, elveszhet azon az úton, amelyre Jézus parancsolta. A kananeus asszony
nagy hite pedig megszégyenítő a jelenetet átélők számára, hiszen egy pogány
asszony, akinek ilyen kevés Isten-ismerete van, teljes bizalommal fordul Jézushoz. Akik pedig több ismerettel rendelkeztek, nem bíztak eléggé az Úrban!
Hitünk mértékét az Úr ismeri, aki a
szívek és vesék vizsgálója. A környezetünk számára azonban cselekedeteink
tesznek erről bizonyságot (Jak 2,18).
Gondoljunk Ábrahámra, aki hitt, és „kiment, nem tudva hova megy”. Vagy
Mózes szüleire, akik hittek, és ez abban
nyilvánult meg, hogy rejtegették a gyermeket, mert nem féltek a király haragjától. De minden hit-hősről hasonlókat
olvasunk. Nem a hitük miatt nevezi őket
hősöknek az Ige, hanem a hitükből
fakadó cselekedeteik miatt. Olyannak ismerték Istenüket, mint akinek semmi
sem lehetetlen! Nem az ő erejükön,
tehetségükön, bátorságukon van a hangsúly, hanem, hogy Isten munkálta bennük hit által mindezt. Amikor Mária ezt
mondja: „Hogyan lehetséges ez, hiszen
én férfit nem ismerek”, akkor nem
kételkedik Isten ígéretének lehetséges
voltában, csak a módját nem tudja,
miként fog az végbemenni, de abban biztos: az Úrnak semmi sem lehetetlen!
A nagyobb hit nagyobb teret enged Isten
cselekvő, áradó szeretetének. Olyan ez,
mint amikor a kertben locsolunk: nagyobb átmérőjű tömlőn több víz folyik.
Az erősebb hit nagyobb bátorságra, döntő lépések megtételére indít bennünket.
Amikor azonban arról beszélünk, hogy
legyen nagyobb hitünk, akkor Isten tetteit
lássuk igazán nagynak! Pál az efézusi
levélben ilyennek látja Isten tervét,
a megváltás művét. Ez indítja imádságra,
hódolatra iránta. Növekedjen úgy a hitünk,
hogy Igéjéből egyre jobban megismerjük
az Urat, és erősödjön a bizalmunk iránta!
Ahogyan a János 2-ben olvassuk: „Amit
mond nektek, megtegyétek!” Sokszor tele

Biblia és Gyülekezet

vagyunk kérdésekkel, de ilyenkor is teljes
szívvel hagyatkozzunk őrá! Egy fiatalon
elhunyt testvérünk mondta halála előtt az
árván maradó fiának: „Soha ne kételkedj
Isten szeretetében!” A „Növeld a hitünket!” kérés jelentse azt a számunkra, hogy
az Úrtól kérünk több bizalmat és engedelmességet!
A nagyobb hit jelentsen teljes szeretetet Jézus iránt. Péter ír erről első levele 1. fejezetének 8. versében: „Őt, noha
nem láttátok, szeretitek, és noha most
sem látjátok, de hisztek benne, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek”. Fakadjon fel szívünkből a lelki
ének: „Óh, hadd szeresselek, hűn s
igazán…”

„Isten be tudta teljesíteni,
amit ígért,
bár azt senki meg nem érthette, hogyan,
míg meg nem történt.
Isten igéje és cselekedetei ezért
nem észokokat,
hanem szabad,
tiszta hitet követelnek.”
Luther Márton

Nagyobb hitünk jellemzője az állhatatosság, a kitartás legyen a kísértések,
próbák között is! Mózes ebből a hitből
fakadóan „Inkább választotta az Isten
népével való együtt nyomorgást”. A hit
szempontjából igen fontos a lelki család,
a gyülekezet, a hívő testvérek közössége.
Egymás hite által épülhetünk. De az Ige
nemcsak arról beszél, hogy a közösségben növekszik a hit, hanem a közösség,
a gyülekezet hite is nő. „Mindenkor
hálaadással tartozunk az Istennek
atyámfiai tiérettetek, mivelhogy felettébb
megnövekedett a ti hitetek” – olvassuk a
2Thessz 1,3-ban. Hálaadásra indító ok,
ha a gyülekezet növekszik a hitben.
A világi barátok, társaság, közösség nem
építi, hanem leépíti hitünket, gyengíti azt
– ilyen közegben sorvadni fog, és elerőtlenedik.
Hitünk a megtapasztalások által is
növekszik, amikor nem feledkezünk el
jótéteményeiről (103. zsoltár). 25 évvel
ezelőtt templomot építettünk. Minden
költséget egyedül a gyülekezet viselt,
így nem csoda, ha a templom berendezésére már alig maradt pénzünk.
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Egyik nap szólt az asztalosunk, hogy jó
minőségű, száraz faanyagot talált, menjek és vegyük meg. (Abban az időben
még nem volt ilyen jó építőanyag ellátás.) Kérdeztem, mennyi pénzt vigyek?
Olyan összeget mondott, amitől megrémültem, hiszen annak alig fele volt a
kasszában. De félelmem kezdett oszlani,
mikor Isten elém hozta azokat az Igéket,
mellyel az építést elkezdtük – különösen
Haggeus könyvéből: „Enyém az ezüst
és enyém az arany.” Az indulásig nem
történt semmi, nem lett több pénz, így én
ezzel az összeggel indultam a fáért.
„Miből fogom kifizetni? Uram, Te tudod!” Mielőtt fizetésre került volna a
sor, odajött a tulajdonos, és amikor megtudta, hogy ebből a fából templompadok, szószék, Úrasztala lesz, a fizetendő árra épp annyit mondott, amennyi
pénz a zsebemben volt. Hálával magasztaltuk az Urat! Milyen jó, ha életünk
ilyen drága megtapasztalásaira gondolhatunk, és arra, hogy Urunk nem változott, ma is ugyanaz!
Azt valljuk hitvallásunkban, hogy
hitünket Isten a sákramentumok által is
növelni, megerősíteni akarja, de ezek a
sákramentumok is Jézusra irányítják figyelmünket! Golgotai, egyszeri, tökéletes áldozatára. Hisszük, hogy bizonyosan
meghalt értünk, bizonyosan eltörölte
bűneinket, bizonyosan kiengesztelte irányunkban az Atyát. Hogyan növekedne
hitünk, ha nem élnénk az úrvacsorai
közösség lehetőségével? Vagy ha azt
gondoljuk, hogy a keresztelés családi
esemény, nem gyülekezeti ünnep, azon
már nem is kell részt venni.
Az Úr szolgálatában, a róla való bizonyságtételben növekedjen a hitünk,
ahogyan ő kérte és rendelte. Hitből ne
csak cselekedjünk, hanem szóljunk is,
az Ige tanítása szerint: „Hittem, és azért
szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk!” Személyes bizonyságtételünk
forrjon össze a hívő testvérek bizonyságtételével, hiszen az Úr Jézus kihozott
minket a halálból az életre, a sötétségből a világosságra, és bevitt az ő országába. Őérte, őáltala és őtőle van minden! Odaszánt életünk, Istenben való
reménységünk, hitből fakadó, Istenünktől elkészített jócselekedeteink, szolgáló
életünk egyre nagyobb hitről tegyen bizonyságot!
Horváth Géza / Budapest
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Egyedül hitből

Én hISZEm! (BIZonYSÁGTÉTEL)

– Én nem hiszem, hogy történt
bennem változás
ezen a héten –
mondtam Sréter
Feri bácsinak 1950
nyarán Tahiban.
Szomorú voltam, mert úgy láttam, hogy
folytatódik bűnös serdülő életem ott, ahol
abbahagytam. Ekkor Istennek áldott embere rám nézett, és csak annyit mondott:
– Én hiszem!
Az Úr bizonyra az ő hitére tekintett
(Mt 9,2), és engem ott és akkor újjászült.
Valóság lett az életemben a 2Kor 5,7:
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett
minden.” Azóta több, mint 67 év telt el…
Ez idő alatt az én Uram soha nem távozott el az életemből, pedig számtalan
esetben okot szolgáltattam rá. „Ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja” (2Tim 2,13).
A hitem sokszor megpróbáltatott, mert az
Úr ezeken át neveli, edzi gyermekeit,
hogy alkalmassá váljunk az ő lélekmentő
szolgálatára. Voltak győzelmek, de voltak kudarcok is. Néhányat most szeretnék ezek közül megemlíteni.
Még főiskolás voltam Budapesten,
amikor az igazgató magához hívatott:
– Farkas elvtárs! Ön templomba jár, és
gyermekekkel foglalkozik vasárnaponként. Milyen szocialista nevelő lesz magából?! Ezt nem folytathatja. Beszéljen
a lelkészével, és utána visszavárom.
Számoltam azzal, hogy vége a továbbtanulásomnak. Az idősebb lelkész józanságra intett, a fiatal viszont kitartásra
kért. Én az Úr előtti csendességben megláttam és cselekedtem az Úr akaratát:
maradtam templomjáró és szolgáló hívő
ember. – Erről még majd fogunk beszélgetni, Farkas elvtárs! – mondta az igazgató, de nem rúgott ki. (A Budapesti Pedagógiai Főiskola még abban a tanévben
megszűnt.)
Már javában tanítottam Sárváron,
amikor az igazgatóm megbízott egy
olyan előadás megtartásával, amelyben a
szülőket „felvilágosítjuk”, hogy ne írassák be gyermekeiket hittanra. A felkérés
célzatos volt. Tudta, hogy hívő ember
vagyok. Az előadásban megvallottam

hitemet, és hangsúlyoztam, hogy a valóban meggyőződéses embert tisztelni kell
(ha hívő, ha kommunista), de aki érdekből az, azt kerülni kell.
– Két héten belül megkapod a munkakönyvedet! – mondta az igazgató fenyegető hangon. Ez 1960-ban történt,
röviddel a házasságkötésünk előtt. A fel-

Pecznyík Pál
Szabadság vagy szabadosság
Szabadság vagy szabadosság,
igazság vagy féligazság.
Ember: igazságra vágyott,
becsapottan, rosszra váltott:
hiába volt tiltó tábla,
az ember azt sutba vágta.
Kelleténél többre törtet,
fürkészi az Eget, Földet.
Tudásvágya egyre nagyobb,
feledi, hogy bukott nagyot.
Nem szabja meg, meddig elég,
mi lesz vele, ha jő a vég!
Azt hiszi, hogy boldog, szabad –
s a kárhozat felé szalad.
Szabadosság ide vezet:
tűztó vár rá a menny helyett.
Mennyivel más a szabadság,
lobogója: az igazság!
Szabadságban lehet élnünk,
büntetéstől nem kell félnünk.
Mennyivel jobb Istent félni,
s boldog szabadságban élni.
A szebb új Föld polgáraként,
új hont nyerve a régiért.
Mennyből hozott szabadságot
nekünk Megváltónk, az áldott.
Leoldotta bűnbilincsünk,
szabadság lett drága kincsünk.
Így nemsoká’ menny honában
élünk örök szabadságban!
mondás elmaradt, mert az egyetlen és
hatalmas Igazgató másképp gondolta.
Természetesen tudtam, később feleségem is, hogy nem tanárként fogok
nyugdíjba vonulni. Sajnos, voltak megalkuvások is menet közben. Amikor már
mind a három gyermekünk megszületett,
Szombathelyre kértem magamat. Új
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helyemen az igazgatóm már az elején azt
mondta: – Géza, itthon nem járhatsz
templomba, mert látnak a gyerekek!
Ő meggyőződéses kommunista volt. Én
akkor ebbe sajnos beleegyeztem. Két év
múlva jelentést készített minden nevelőről. Rólam a végén azt írta: „… egyházi rendezvényekre nem jár”. – Írd alá!
– Nem írhatom – mondtam. – Miért
nem? Jársz templomba? – Oda nem, de
bibliaórára igen – válaszoltam. Hosszas
huzavona után a nem szót kihúzta, és én
aláírtam a rólam szóló jelentést. Maradtam az iskolában, de ez nem volt becsületes magatartás tőlem.
1969-ben egy férfi csendeshéten rámutatott az Úr, hogyha őt akarom szolgálni, akkor a pedagógus pályáról le kell
mondanom. Korlátok között folyt eddig
az életem, nem voltam szabad az én
Uram számára. Ekkor „eldőlt a szívemben, követem Jézust”. Úgy láttam, hogy
azonnal cselekednem kell. Tanév vége
volt. Leszálltam a vonatról, és közöltem
a feleségemmel – aki éppen munkába indult –, hogy még aznap felmondok.
Mintha villámcsapás érte volna, otthon
maradt, képtelen volt aznap dolgozni.
A felmondásomat bár nagy megdöbbenéssel, de a tanévzárón írásban is elfogadták. Próbáltak lebeszélni, de hiába.
Utólag beláttam, hogy valamit elhibáztam: várnom kellett volna addig, amíg az
Úr a feleségemben is elvégzi ugyanezt a
döntést. Sajnos ez súlyos mulasztásom
volt. Pedagógus oklevéllel sokáig el sem
tudtam helyezkedni. Végül a Fakombinátban kaptam munkát fizikai dolgozóként 1969. szeptember 1-jén. Nyugdíjas
koromig ott maradtam. Feleségem és én
három műszakban jártunk dolgozni. Egy
év múlva (1970 nyarán) hívtak szolgálni
fiú csendeshétre a Monori erdőre. Ettől
kezdve egészen 2007-ig nyaranként részt
tudtam venni egy vagy két ifjúsági héten
Biatorbágyon és néha Tápiószelén is. Sok
kedves, ma is élő BSz-taggal együtt végeztük a fiatalok közti szolgálatot.
Közben otthonunkat is megnyitottuk
Isten áldott munkásai előtt, akik havi
rendszerességgel hirdették házi körben
Isten Igéjét. Csak egyet említek közülük:
Rejtő Mária nénit, aki évente négyszer
szolgált nálunk. Egy alkalommal azon-
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ban a rendőrségre idéztek, mert tudomást
szereztek a házi alkalmakról. Figyelmeztettek, hogy börtönbüntetést is kiszabhatnak, ha ezt tovább folytatjuk. Kérték
azok nevét is, akik a szolgálatokat végezték. Ezt megtagadtam tőlük. Mivel
így alkalmaink veszélybe kerültek, kihirdettem a testvéreknek, hogy csak az jöjjön ezután, aki felvállalja a következményeket. Én ugyanis igei bátorításra
(1Kor 15,58) mertem folytatni ezt a lelki
munkát a szolgáló testvérekkel együtt.
A következő évben megint behívtak a
rendőrségre: - Tanár úr, örül a találkozásunknak? – szólított meg egy rendőrtiszt,
egykori tanítványom. – Természetesen
örülök! – válaszoltam. – Amit a tanár úr
végez, az szabálysértés, amely pénzbírsággal jár. Csak ezt akartam mondani –
szólt a végén. Én tudomásul vettem, és
megkönnyebbülten távoztam. Többet
már nem hívtak a rendőrségre, az enyhülés évei következtek.
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Még meg kell említenem, hogy családunk 1980-ban súlyos megpróbáltatásba
került: feleségem tüdején és a légutaiban
rosszindulatú nyirokcsomókat találtak.
Ebben a kilátástalan helyzetében kapta
Isten ígéretét (Jer 31,3-4): „Fölépítelek
még, és fölépülsz, ó, Izráel leánya…”
Amikor elkezdték volna a kemény beavatkozást a kórházban, a legutolsó tüdőröntgenen már a csomóknak nyoma sem
volt. A főorvos nem hitt a szemének.
1995-ben feleségem teljes szívműtéten
esett át. (50 percig állt a szíve, de utána
elindult.) „Tűzfal leszek körülötte és megdicsőítem magam őbenne.” (Zak 2,9) Ezt
az Igét kapta a műtét előtt. Utána még
19 évig élt. Halála előtti este ezt olvastuk:
„Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz be engem” (Zsolt
73,24).
Végül saját problémáimról, illetve az
általuk elkerülhetetlen hitpróbákról ejtek
néhány szót. A leglényegesebbel kezdem.
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A testi nyomorúságok – nyolc-tíz féle
betegség – lelki javamat szolgálják. Meg
vagyok győződve arról, hogy a szenvedés
köntösébe Isten mindig áldást helyez. Ezt
egész életemben megtapasztaltam. Az ő
naponkénti kegyelmét – az Igén kívül –
testvéreken keresztül is árasztja reám.
Drága kincsünk az a kis közösség, amelyben szívünk-lelkünk egy. Ahol valóban
egymás hite által épülünk, együtt készülünk a közös szolgálatokra, együtt
borulunk le Urunk színe előtt hálaadással,
bűnvallással, esedezéssel ügyekért, személyekért, Isten népéért.
Életem vége felé tartva, és az utolsó
nagy próbára – az elköltözésre – gondolva az az egyetlen reménységem, hogy
aki 67 évvel ezelőtt megmentett a testilelki pusztulástól, és mind e mai napig
megtartott – az én hű Megváltóm – átvisz engem is a túlsó partra, az ő örök
országába. Én hiszem!
Farkas Géza / Szombathely

A mAGYArorSZÁGI hELvÉT IrÁnYú rEFormÁcIó úTTörőjE:

KÁLmÁncSEhI SÁnTA mÁrTon

Kálmáncsehi
Sánta Márton egészen különleges
helyet foglal el reformátoraink körében: ő volt hazánkban az első,
protestánsok által üldözött protestáns.
Neve mindazonáltal nem emiatt vált ismertté, inkább, mint a reformáció eszméinek rendíthetetlen, megalkuvást nem ismerő hirdetőjét jegyzik őt.
1500 körül született a Somogy megyei
Kálmáncsán (korábbi nevén: KálmánKirály-Csehi). Vélhetően innen ered a
család neve is, és rokona volt annak a
Kálmáncsehi Domokosnak, aki Mátyás
király idejében viselt püspöki tisztet, a
kor neves humanistája volt, akinek fennmaradt kódexe megtalálható az Országos
Széchényi Könyvtárban.
Kálmáncsehi Sánta Márton 1523-tól
Krakkóban tanult, és itt szerzett magiszteri fokozatot. Itt találkozott és azonosult
a reformáció eszméjével, ami miatt sok
támadás érte. Hazatérve, 1538-ban gyu-

(~1500–1557)

lafehérvári kanonok és iskolaigazgató
lett, és még ebben az esztendőben kanonoktársával, Enyedi Adorjánnal bíróként
szerepelt a segesvári hitvitában.
Ebben az időszakban erőteljesen terjedt a reformáció hazánkban, viszont
annak hirdetőit keményen üldözték.
Az egyik reformátort, Szántai Istvánt,
éppen Kálmáncsehi bátor kiállása
mentette meg a máglyahaláltól. A feljegyzések szerint paptársa védelmében
így nyilatkozott: „amit szól és disputál,
merő igazság, mert tiszta Szentírást
szól és forgat…”
Közel tízévi szolgálat után lemondott
egyházi tisztségeiről, és járni kezdte az
országot, hirdette a tiszta evangéliumot.
Egy ideig Mezőtúron, Nagykőrösön,
majd Sátoraljaújhelyen szolgált. Sokfelé
megfordult, és tüzes beszédeivel sokakat
nyert meg a reformációnak. Beregszászon, ahol szónoklat közben rálőttek,
komoly sérüléseket szerzett. Mivel a
golyó a lábát találta el, ennek következménye maradandó sántaság lett –
innen származik a Sánta ragadványnév.

Az 1550-es évek elején Debrecenbe
ment, és itt tevékenykedett. Ekkor már a
reformáció helvét (svájci) irányát képviselte. Nagy hatású szónokként ismerték,
míg ellenfelei „olcsó papnak” nevezték.
Nem tűrt ugyanis oltárt a templomban,
miseöltözet helyett darócruhában prédikált,
elítélte a római misét és ceremóniát, az istentisztelet középpontjába az igehirdetést
állította. Hirdette a lelkipásztori szegénységet (fizetségként pedig csak annyit fogadott el, amennyi a megélhetéséhez szükséges volt), egyszerű faasztalról osztotta az
úrvacsorát, és favályúból keresztelt. Mindehhez Kálmáncsehi az ösztönzést valószínűleg Bullinger Henrik „Liber Epistolaris” című munkájából merítette, amelyet
a svájci reformátor Fejérthóy Jánosnak,
a bécsi magyar kancellária titkárának
kérésére, a török hódoltság területén élő református gyülekezetek számára írt. Mint az
istentiszteleti szertartások leegyszerűsítésének a híve, Kálmáncsehi állítólag még
a templomi imádkozás ellen is fellépett.
Révész Imre egyháztörténész talán emiatt
jellemezte őt így: „… megállapítható két-
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ségtelenül erős zwingliánizmusa, ami a
szertartási radikalizmusban, a sákramentumok jelképi jellegének nyomatékos
hangsúlyozásában, predestinációs hitében
és determinizmusában állhatott”.
Nagy buzgalmat fejtett ki a római katolicizmusnak a lutheránusok által még
ki nem küszöbölt maradványai eltávolításában, amiért a körösladányi zsinaton
protestáns lelkésztársai kiközösítették,
amire ő válaszként hasonlóképpen járt el
velük szemben. Rövidesen Debrecenből
is távoznia kellett, Munkácsra ment
lelkésznek. 1552 táján két zsinaton is
részt vett, ennek határozataiban már félreismerhetetlenül megnyilvánult a helvét
irányhoz való csatlakozása.
Erdélyben szintén mozgalmat indított
az úrvacsorát és a szertartásokat érintő
tanainak népszerűsítése érdekében. Emiatt halálra keresték, de sikerült elmenekülnie. Itteni működése azonban nem
maradt sikertelen, hiszen 1556-ban Kolozsvárott, de más helyeken is kidobták az
oltárokat a templomokból. Később egy
hitvita céljából visszatért Erdélybe, és
élénk vitát folytatott a templomi szertartásokról. Ebben még a Zwingliénél is
sokkal határozottabb álláspontra helyezkedett. A későbbi hitvitákon viszont betegsége miatt már nem tudott jelen lenni.

ébredéstörténet

Mindeközben megszervezte a nagyváradi egyházkerületet (ennek 1556-ban
ő lett az első püspöke), amihez rövidesen
csatlakoztak a gyulafehérvári püspökség
szatmárvidéki egyházai is. A megfeszített munka lassan felőrölte szervezetét,
és a következő év decemberében el is
hunyt. Súlyos csapást jelentett ez a helvét irányzatra, csakúgy, mint barátjának
és pártfogójának, Petrovics Péternek a
halála, aki mindvégig mellette állt. Ezek
után nincs semmi rendkívüli abban,
hogy az 1558. évi tordai országgyűlés
„a sakramentárius felekezetet eltiltja és
eltörlendőnek nyilvánítja”.
Kálmáncsehi utóda rövid időre Szegedi Gergely lett, majd az a Méliusz
Juhász Péter állt a helvét reformáció
élére, aki végül befejezte a megkezdett
munkát, és megszervezte a tiszántúli szuperintendenciát.
Írásai, tantételei csak töredékes formában maradtak fenn, az általa képviselt
eszmékről inkább csak a vele folytatott
írásos vitairatokból szerezhetünk tudomást. Egyik tőle származó, ma is érvényes gondolat így hangzik: „Embereknek szerzésétől nem kell függenünk,
hanem a Krisztustól”. „A Keresztyeni
Gyülekezetben valo reggeli éneklesec,
mellyeket Primaknak hijnac, az Kalman-
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czehi Marton Mestertöl Magyarrá forditatot Psalmusockal egyetembe” című
énekgyűjteménye, amit 1561-ben nyomtattak ki Debrecenben, a Huszár Gál-féle
énekeskönyvvel egybekötve, csak évszázadok múlva került elő. Ez a kötet a debreceni könyvnyomtatás első termékeinek
egyike, és vélhetően a legkorábbi magyar nyelven nyomtatott egyházi énekeskönyv. A kolozsvári papokkal váltott
vitatételeit a „Responsio ministrorum
ecclesiae Colosvariensis ad scripta M.
Martini a Calmancha” (1556.) c. füzet
tartalmazza.
Emlékének a reformáció félévezredes
évfordulóján több tudományos konferencia megrendezésével adóztak – határon
innen és túl. Életművét pedig a Kálmáncsehi Alapítvány gondozza, amelyik
egyebek között szorgalmazza munkásságának feltárását és megőrzését, énekeskönyvének újbóli megjelentetését.
Margit István / Pécel

Irodalom: Nagy Géza: Kálmáncsehi Sánta
Márton. (In. Kálvinista jellemképek, Bp.,
1930), Papp Gusztáv: Kálmáncsehi Sánta
Márton. (Bp., 1935), Horváth János: Kálmáncsehi Sánta Márton. (In. A reformáció jegyében, Bp., 1953), Szabadi István: Kálmáncsehi
Sánta Márton. (Debrecen, 2007).

BArÁToK KöZöTT

(AZ ÉBrEdÉSTörTÉnETI SoroZAT FoLYTATÁSA)

Ez az év életem
jubileumi éve lesz.
Ősszel ünnepelhetem újjászületésem
hetvenedik évfordulóját, földi életem legjelentősebb
eseményét. Három keserves év után, 1947ben, 21 évesen érkeztem haza a hadifogságból. Az előző néhány évben benne volt
a háború minden borzalma, szenvedése,
több száz kilométeres gyaloglással, orosz
hadifogsággal. Ez előtt megérintett már az
ébredés szellője, az SDG-n (Soli Deo Gloria Diákszövetség) keresztül. Sok kedves
barátra tettem szert, teológusokkal, lelkészekkel, gimnazistákkal ismerkedtem meg.
Bibliaolvasó lettem, szomjansan olvastam
az Élet Könyvét, részeket tanultam meg,
amik később nagy vigasztalást adtak.

Majd, amikor menekülni kellett a Debrecent elérő orosz csapatok elől, a Bibliámat
is vittem magammal, amit hónapokkal a
fogságba esésem után, egy motozásnál, az
oroszok vettek el és dobtak a szemétdombra. Sok bibliai vers azonban megmaradt
a szívemben, ezekkel vigasztalt az Úr a
szenvedések idején. A szabadulásunk előtti
napon a tábort rendbe kellett tennünk. Kihordtuk a szemetet a tábor melletti szemétdombra (kíséret nélkül!). Ott, legnagyobb
meglepetésemre egy használt, de teljes magyar Újszövetséget találtam. Bele is írtam
azonnal: „Isten megmutatta a hazavezető
utat, és azt az utat, amelyen otthon kell
járnom.”
Otthon örömmel találkoztam a régi kedves barátaimmal, akik közben az ébredésben szolgáltak, mint a Bethánia CE szövetség tagjai. Ők hívtak az evangelizációra,

látva elkeseredett állapotomat. Kezdetben
azonban számomra semmi sem sikerült.
Több betegség is gyötört (reuma, szívnagyobbodás, idegi bajok stb.), gimnáziumba
nem vettek fel, így az érettségi vizsga
letétele kilátástalan volt, munkát nem kaptam, mindenki irtózott tőlem, mint volt
hadifogolytól.
Októberben volt egy lelki konferencia,
ott szólt hozzám az Úr, és megragadott, új
ember lettem. Betöltött az öröm, hogy
nekem Megváltóm lett az Úr Jézus. Ő
elrendezte, hogy felvettek a gimnáziumba,
ahol az osztályban padtársnak egy hívő fiú
mellé kerültem, akivel életre szóló barátságot kötöttünk. Az orvosok legnagyobb
csodálkozására meggyógyult a szívnagyobbodásom, idegileg is rendbe jöttem.
Valóban új teremtés lettem! Örvendezve
vettem fel a kapcsolatokat a régi kedves
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barátaimmal, bekerültem a közösségbe,
a CE munkába, a szolgálatba. Akkor már
eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
ezért a teológiára mentem. Itt is barátokra
találtam, kedves hívőkre. A fogságra tekintettel másfél év korengedményt kaptam.
Ez azt jelentette, hogy nem kellett lehallgatni a három félévet, de le kellett vizsgázni azokból a tárgyakból is. Beálltam
a szolgálatba, eleinte barátaimmal, majd
egyedül is hirdettem az igét.
Debrecenben és környékén sokfelé szolgálhattam, de az állandó szolgálati területem a hajdúhadházi gyülekezet lett. Kedves
professzorom, Dr. Czeglédy Sándor apósa
volt ott az esperes lelkész, aki a pünkösdisták térhódításának ellensúlyozására szívesen fogadta a teológusokat, mert megtapasztalta, hogy az evangélium hirdetése
vonzó a vágyakozó emberek számára, akik
a gyülekezetben maradnak, ha hitre jutnak.
Ébredés volt a gyülekezetben, fiatalok és
idősek találkoztak hetente a közösségi
órán. Vasárnap este evangelizáció volt. Így
éveken át ott szolgáltam rendszeresen, mint
közösségvezető és evangélista. Hívhattam
barátaimat is a szolgálatra, különböző alkalmakra (evangelizációs hét, csendesnap
stb.). Így erősödtek baráti kapcsolataim.
A környező tanyákon is szolgálatok indultak, ahová a fiatal hívők kerékpárral jártak
ki szolgálni (két fiú vagy két leány). A vasárnap délutáni szolgálatra a csütörtöki
közösségi órán közösen készültünk fel.
Ekkor már rendszeresen találkoztam
barátaimmal. Minden lehető alkalmat megragadtunk, hogy foglalkozzunk az Igével,
és együtt imádkozzunk. Amikor az 50-es
évek elején szétszórtak bennünket az ország különböző vidékére, elhatároztuk,
hogy minden évben legalább egyszer találkozunk, amikor egy héten át az Ige alapján
beszélgetünk. A baráti kör nem volt zárt.
Olyan helyen kellett tartani ezeket a találkozásokat, ahol elegendő hely állt rendelkezésre 10-12 ember számára. Amikor
Fekete Péterék Tiszavárkonyba kerültek,
náluk volt először alkalmas hely ilyen
célra. Később már más helyszíneken is
össze tudtunk jönni.
Amikor házasságkötésem után elhelyeztek a messzi Abaúji Egyházmegyébe,
ott minden idegen volt. Mivel vágytunk a
testvérek után, igyekeztünk felkutatni a
környék hívő atyafiait. Nemsokára már
találkozón is tudtunk gyülekezni néhányan.
Gyülekezetünkben érdekes probléma me-
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rült fel. A presbiterek azon töprengtek,
hogy miért van az, hogy a régi „tisztelendő” (ott így hívták a református lelkészt is)
a jó Istenről beszélt, a mostani pedig mindig Jézus Krisztust emlegeti. Egy köztük
lévő fiatal meg akarta oldani a kérdést, és
elmondta, hogy biztos a régi lelkész azt
tanulta a Teológián, az új pedig ezt, amiről
most beszél. Ennek a beszélgetésnek volt
egy megrendítő következménye is. Egy
ilyen baráti találkozóra meghívtuk az
elődömet is, aki szívesen látogatott a régi
gyülekezetébe, ahol 45 éven át szolgált,
mint lelkész. Egy napot töltöttünk együtt,
az Igéről és a gyülekezeti szolgálatainkról
beszélgettünk. Az elődöm egész nap hallgatott bennünket, majd délután kitört
belőle a vallomás. Könnyek között mondta
el, hogy ő ezen a napon jött rá, hogy
a hosszú szolgálata alatt a gyülekezetet
félrevezette. „Elprédikált” – ahogyan ő
mondta, de nem az evangéliumot hirdette,
mint ahogyan azt tőlünk hallotta.
Nem Jézus Krisztusról szólt a mondanivalója, hanem – sokszor kényelemből –
prédikációs könyvekből olvasott fel. Meglepte, hogy mi komolyan készülünk a szolgálatokra, igehirdetési tervünk van, és
napokig foglalkozunk az Igével. Jóban
voltak ők a szomszéd lelkészekkel is, de
amikor találkoztak, az együtt töltött idő
kártyázással vagy a gyülekezet bírálatával,
kifigurázásával telt el. Nem is gondoltak
arra, hogy a szolgálatokról, és arról, hogy
mi lesz a gyülekezeti tagok lelkével is
beszélgetniük kellene. Megrendítő volt
hallgatni ezt az őszinte vallomást.
Mivel egyre nehezebbek lettek a politikai és egyházi körülmények, ezeket az
összejöveteleket nagyon gondosan kellett
megszerveznünk. Személyes közvetítéssel
adtuk tudtul a találkozó időpontját és helyét, ahol soha nem beszéltünk politikáról.
Csak az Igével foglalkoztunk, de megbeszéltük a személyes és gyülekezeti problémákat is. Egyszer, egy alsóvadászi
találkozón kiderült, hogy valaki közülünk
nem kapott értesítést. Valaki felvetette,
hogy adjunk fel egy rejtjeles táviratot. Én
elmentem a harmadik faluba, és ott feladtam az illető címére egy táviratot:
„Miskolc környékén vadászunk, várunk.”
Másnap délután megérkezett a hiányzó
atyafi.
Sokszor úgy találkoztunk, hogy a gyülekezet tagjai nem is tudtak erről, hiszen
a parókiák voltak a legtágasabb lakások.
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Számunkra külön örömet jelentett, hogy
Alsóvadászon, a templomkert egy része
magas kőfallal volt kerítve, másutt sűrű
bokrok takartak. Ezért, ha néhány gépkocsi
állt az udvaron, azt kívülről nem is észlelték. Máskor a gyülekezetben is kihirdettünk találkozókat, ahova gyermekeink
iskolatársai, esetleg keresztgyermekek jöhettek – legalábbis ilyen ürüggyel jöttek
a fiatalok.
Emlékezetes maradt egy derűs eset. Alsóvadászra szép számmal érkeztek gyermekek. Ilyenkor a gyülekezet szívesen
segített az ellátásban. Azon a héten Illésről
szólt a gyermekek között az Ige. Szakály
Éva szolgált. Este az asszonyok – segíteni
akarván az élelmezésben – kosarakban
hozták a gyermekeknek a finomságokat.
Valamelyik gyermek kilesett az ablakon,
meglátta az asszonyokat, és suttogva
jelezte: „Jönnek a holló-nénik”. Azóta
családunkban sokszor emlegetjük ezt a
mondatot.
Asztalos Zoltán / Hajdúszoboszló

„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen” ( Jn 3,16).
„Krisztus itt üdvösségünk alapját és forrását
jelenti ki nekünk, hogy ebben a dologban
ne maradjon semmiféle bizonytalanság.
Nincs biztos nyugvópontja lelkünknek
addig, amíg nem érkezünk el Isten önzetlen
szeretetéig. Ahogy tehát Krisztuson kívül
sehol máshol nem szabad üdvösségünk
szerző okát keresnünk, úgy azt is fel kell ismernünk: honnan jött hozzánk Krisztus és
miért ajánlotta fel magát Megváltónkul.
Mindkettőre azt a teljesen világos feleletet
kapjuk itt, hogy a Krisztusba vetett hit
minden embernek elhozta az életet, mert
a mennyei Atya nem akarta, hogy az
emberi nemzetség – melyet szeretett -,
elvesszen. Erre a sorrendre tehát gondosan
ﬁgyelni kell. Mihelyt ugyanis üdvösségünk
eredetéről esik szó, azonnal belopódzkodnak a saját teljesítményeinkről szóló képzetek, mivel természetünk ilyen istentelen
becsvágyban született. Azt képzeljük, hogy
Isten azért kegyelmes hozzánk, mert
valamilyen tekintetben méltónak tartott
bennünket. Az Írás viszont mindenütt az ő
egyszerű, tiszta irgalmát emeli ki, mely előtt
minden teljesítményünk elhalványulhat.”
– részlet Kálvin János magyarázatából
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hírEK – KöZLEmÉnYEK

A BIBLIA SZövETSÉG EGYESÜLET (BSz) Tanácsa 2017. szeptember 30-án ülésezett péceli székházunkban. Tekintettel arra,
hogy az idei évben újraválasztott tisztségviselőkkel ez volt az
első tanácsülés, jelentős szerepet kapott a közös munkáról való
beszélgetés, ismerkedés is, amit segített a vezető tanácstag
(Cs. Nagy János) „székfoglalóként” ismertetett koncepciója.
Az ülés napirendjén szerepelt a titkári beszámoló a gazdálkodás első féléves mérlegéről, a BSz tagság számának változásáról (tekintettel a tagdíjfizetési kötelezettség miatti jogviszony megszűnésekre), valamint a bibliaiskola 2017-18.
tanévéről. A tanács tárgyalt a BSz október 14-i reformáció
ünnep előkészítéséről és a 2018. év munkatervéről.
Határozatban rendelkezett arról, hogy az Oktatási bizottság
bővítéséről és a bibliaiskola igazgatójának személyéről az Oktatási bizottság terjesszen be javaslatot a következő tanácsülésre. Határozott arról, hogy a következő bibliaiskolai tanévet
lehetőség szerint 2018. januárban meg kell hirdetni, az első
évfolyamra felvehetők száma legfeljebb 30 személy, a jelentkezési határidő június 30-a, amit meg lehet hosszabbítani
július 31-ig, azon belül is a jelentkezési létszám eléréséig.
Határozatban tett javaslatot az elnökségnek arra, hogy a Biblia
Szövetség, mint szervezet is csatlakozzon a két református
gyülekezet Hitvalló nyilatkozatához, és kérte a BSz tagjait,
hogy csatlakozzanak személyesen is a nyilatkozathoz. Megismerve az Ébredés Alapítvány (ÉBA) kiadói tervét, javasolta
az Elnökségnek, hogy a költségvetés felhatalmazása alapján a
szükséges anyagi támogatást utalja át az ÉBA részére.
Határozatban tett javaslatot az elnökség számára, hogy a
Kálvin János által írt, mózesi könyvek kommentárja kiadását
és terjesztését támogassa a BSz. A Tanács végül tárgyalt tagfelvételi kérelmekről, s határozatban terjesztette be javaslatát
az elnökség felé.
A tanácsülés 9.00-kor kezdődött, az ülést a vezető tanácstag
14.30-kor zárta. A kezdő áhítatot Sipos Aba Álmos tartotta.
Jelen voltak: Alföldy-Boruss Dezső, Cs. Nagy János, Horváth
Géza, Margit István, Nyírő Ottó, Sipos Aba Álmos, dr. Szilágyi
Imre Miklós, Weber István és Zila Péter tanácstag, Hotorán
Gábor János, dr. Mikolicz Gyula ifj. és Móréh Tamás ifj. tanácsi
póttag, valamint Móréh Tamás a Felügyelő bizottság elnökeként. Az Elnökséget dr. Makrai Tibor elnök és dr. Mikolicz
Gyula titkár képviselte. A tanácsülésről kimentéssel távol
maradt Molnár Sándor és dr. Pauk János tanácstag. n
A BIBLIA SZövETSÉG EGYESÜLET (BSz) Elnöksége 2017.
október 3-án a következő elnökségi határozatokat hozta:
– A Tanács határozata alapján az elnökség úgy határozott, hogy
a 2017. szeptember 17-én Szegeden és Pécelen kelt, a
Szeged-Újszegedi és Péceli Református Gyülekezet által
elfogadott, a reformáció 500. évfordulójára készített Hitvalló
nyilatkozathoz a Biblia Szövetség Egyesület, mint szervezet
csatlakozik. Az elnökség felhatalmazta dr. Makrai Tibor elnököt, hogy a csatlakozó nyilatkozatot az Egyesület nevében
írja alá.
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– A Tanács javaslata alapján határozott az Ébredés Alapítvány
kiadói munkájához, a költségvetés felhatalmazása szerinti
támogatás utalásáról.
– A Tanács javaslatát mérlegelve döntött arról, hogy a Kálvin
János által írt mózesi könyvek kommentárjának magyar
nyelvű kiadását és magyar nyelvű gyülekezetek közötti terjesztését (ebből 100 db háromkötetes kiadvány erejéig) támogatja.
– Az Elnökség – a tanácsi javaslatot is figyelembe véve – új
BSz tagok felvételéről döntött.
A határozatot az Elnökség (dr. Makrai Tibor elnök, dr. Viczián Miklós alelnök, Sipos Ete Zoltán főtitkár, dr. Mikolicz Gyula
titkár) közös döntéssel hozta meg. n

A BIBLIA SZövETSÉG BIBLIAISKoLAI (2017-18.) tanévét
szeptember 16-án az egyesületi székházban kezdtük meg. Az
áhítatot Hotorán Gábor (bibliaiskolai tanár, tanácsi póttag) tartotta, majd Sipos Ete Zoltán (tanár, főtitkár) köszöntője hangzott el, és dr. Mikolicz Gyula (titkár, bibliaiskolai felelős) ismertette a hallgatókkal az induló tanév feladatait. A tanévnyitón
részt vettek tanácstagok, a Felügyelő bizottság elnöke, tanárok,
a bibliaiskola titkára, BSz munkatársak és családtagok. Az ünnepséget követően kezdődött a tanítás, az első évfolyam a konferenciateremben az Ószövetséggel ismerkedett, a másodévesek a tanteremben a Szentírás értelmezéséről hallgattak
előadást. A tanév 2018. májusi évzáróig tart, havi egy (szombati) tanítási nappal, tanítási naponként 7 tanórával, a hallgatók
tantárgyanként feladatokat oldanak meg, esszéket, dolgozatokat
írnak.
Az első évfolyamon 46, a másodikon 21 diák kezdte a
tanévet.
Tanárok az elsőéveseknél: Sipos Ete Zoltán és Hotorán Gábor
(ószövetségi bibliaismeret), Horváth Géza (hitvallásismeret),
Sipos Ajtony Levente (egyházismeret és etika), másodéveseknél:
Földvári Tibor és Sipos Ete Zoltán (újszövetségi bibliaismeret),
Cs. Nagy János (Szentírás értelmezése), Alföldy-Boruss Dezső
(egyháztörténet), Sipos Aba Álmos (missziológia), a bibliaiskola
titkára: Tóth Melinda. n
A BSZ SZÉKhÁZÁBAn mEGKEZdődöTT az audiovizuális
technika beszerelése. Az Országos Bibliaiskola Alapítvány
kuratóriuma hálásan köszöni az adományokat, lapzártáig a
céladományokból a költségek 80%-ára rendelkezésre áll a
fedezet. n

Halottaink: V Endrédi Imréné (1927) Budapest,
V dr. hoffmeister Ferencné (1936) Budapest.
Az a reménység tölt el minden, az Úrhoz költözött testvérünkről érkezett híradáskor bennünket, hogy hitük színről
színre látássá változott, s azóta már a mennyei kar boldog
énekesei. Életük az Úr Isten dicsőségét szolgálta közöttünk, bizonysága volt Jézus Krisztus megváltói szeretetének, példa
a hívőknek – legyen tehát emlékük áldott! n
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mEGhívó
BSZ cSEndESnAPrA

Miskolc, Ref. Egyházkerület Székháza (Kossuth u. 17.)

mEGhívó
BSZ cSEndESnAPrA

Budapest, pasaréti református templom

2017. november 04. szombat 10.00 óra

2017. november 11. szombat 10.00 óra

– 10.00 kezdő áhítat: jézus teljesített küldetése
(Lőrincz Attila)

– 10.00 kezdő áhítat: jézus teljesített küldetése
(Szepesy László)

KÜLdETÉS

– igeszolgálat: Az Egyház küldetése (1): a misszió
(Weber István)

KÜLdETÉS

– igeszolgálat: Az Egyház küldetése (1): a misszió
(Weber István)

– igeszolgálat: Az Egyház küldetése (2): szeretetközösség
(Benedek Csilla)

– csoportos beszélgetés: Az Egyház küldetése (2):
szeretetközösség (vezeti: Benedek Csilla, Sipos Aba Álmos)

– igeszolgálat: A küldetés teljesítésének akadályai
(Zila Péterné)

- igeszolgálat: A küldetés teljesítésének akadályai
(Alföldy-Boruss Dezső)

Minden érdeklődőt szeretettel vár
a Biblia Szövetség Egyesület!

Minden érdeklődőt szeretettel vár
a Biblia Szövetség Egyesület!

ebédszünet

– záró áhítat: A küldetés vége, beteljesedése
(Dr. Nagy Péter Mihály)

ebédszünet

- záró áhítat: A küldetés vége, beteljesedése
(Sipos Ete Zoltán)

SZILvESZTEr FIATALoKnAK!

Elmúltál 15, de még nem vagy 30, és nincs hol szilveszterezned? Akkor nálunk a helyed!
Lesz közös játék, jó társaság, vidámság, étel-ital, évbúcsúztató áhítat, éjfélkor Himnusz, majd további fakultatív programok
(tűzijátéknézés az udvaron, társasjátékok stb.)

A program dec. 31-én este 18 órakor kezdődik, és másnap közös reggelivel zárul.

Alvási lehetőséget korlátozott számban tudunk biztosítani,
ezért kérünk, hogy időben jelezd szándékodat e-mailben, vagy telefonon!
A programon való részvétel ingyenes, de kérünk, hogy hozz magaddal egy doboz üdítőt és házi készítésű süteményt!
Előzetes jelentkezés (hogy számítsunk jöveteledre!): bsz@bibliaszov.hu vagy 06-28-452-334 (hivatali időben)
Helyszín: a BSz székháza (2119 Pécel, Kálvin tér 2/B)
(Jöhetsz vonattal, kocsival vagy a 169E kék BKK autóbusszal)
Várjuk a jelentkezésedet! Hozd el barátaidat is! :)
A szervezők

30+ SZILvESZTEr

Albertirsa, Evangélikus vendégház, 2017. dec. 29. – 2018. jan. 01.
Program-terv: előadások, csoportos beszélgetés, ismerkedés-barátkozás, sok-sok játék, kirándulás stb.
Részletekről érdeklődhet: bsz@bibliaszov.hu

FonToS KÉrdÉSEK

A következő rendezvény programja:
– november 12.: valóság vagy demagógia? Keresztyénüldözés a felvilágosult, pluralista 21. században
előadó: Dr. Györfi Károly
Az előadás 17 órakor kezdődik
a Budapest, Nagyvárad téri ref. templomban
(VIII. ker. Üllői út 90.).
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

BErEKFÜrdőI KonFErEncIA
megbékélés háza, Berekfürdő, 2017. nov. 13-18.
Program: A nélkülözhetetlen Krisztus
szolgálók: Pitó Antal, Szilágyi Sándor, Zila Péter
Költség: 29.000,- Ft/személy
Minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk!
levél: Biblia Szövetség, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B;
telefon: 28/452-334;
e-mail: bsz@bibliaszov.hu

Angol nyelvi tábor fiataloknak (Pécel, 2017. július)
alkalmi énekkar és játék a szünetben (1), a táborozók számára készült trikó (2), Hajrá Magyarország! – a lelkes
szurkolók a „nemzetközi“ futball mérkőzésen (3)

Fiatalok között szolgálók képzése-tábora Sztánán (Erdély, 2017. augusztus)

Tanévkezdő tanítási nap szünetében (szeptember 16.) a péceli bibliaiskolában

nyíregyházai csendesnap augusztusban
ebédszünet (fotó:
A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni
Előfizetési díj 2017-ben: belföldre: 2.500,- Ft/év; (10 pld. felett 2.200,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 4.800,- Ft/év;
– egyéb országokba 5.900,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 350,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként.
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén
Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László
***
Biblia Szövetség Egyesület címe: H-2119 Pécel, Kálvin tér 2/B Telefon/fax: 06 (28) 452-334 Internet: www.bibliaszov.hu E-mail: bsz@bibliaszov.hu
felelős szerkesztő: Sipos Ajtony Levente; szerkesztő: dr. Mikolicz Gyula; szerkesztőbizottság: Alföldy-Boruss Dezső, Cs. Nagy János, Margit István,
dr. Mikolicz Gyula, Sipos Ajtony Levente, Sipos Ete Zoltán; tördelés: Horváth Mária
Címlap: 30+ fiatalok tábora Galyatetőn, csoportkép (fotó: Szász Lídia Dóra)
fotók: a programok résztvevői – Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza!
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