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„Megáldja azokat, akik félik az Urat,
a kicsinyeket a nagyokkal együtt.”
(Zsoltárok könyve 115,13)
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A Biblia Szövetség missziós szolgálata a debreceni
Református Egységnapon: izgalommal készültünk a feladatra (3),
érdeklődők az Ébredés Alapítvány könyves asztalánál (4), szórólap osztás (5),
és szórólapok előkészítése (6), a fáradt, de hálás szolgáló csapat egy része
a „sátorbontás“ előtti pillanatokban (7)
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A KoRInThuSI EGYhÁZ SZÜLETÉSE

„Ha első látásra
riasztónak
tűnhetett is Pál
apostol számára
a romlott életű
nagyváros
látványa, második látásra, Isten ígéretének
fényében annál világosabbá vált az
evangélium hirdetésének fontossága.
Minél mélyebben látta az ott élők
elveszettségét, annál inkább megvolt
győződve arról, hogy ha valahol, akkor
itt igazán csak a kereszt evangéliuma
segíthet az embereken.”

A korinthusi egyház egyike azon
újszövetségi gyülekezeteknek, amelyek
megszületéséről viszonylag sokat tudhatunk. Ezeket az ismereteket részben az
Apostolok Cselekedeteiről írt könyvben
Lukács beszámolójából (ApCsel 18,122), részben pedig az apostol saját viszszaemlékezéseiből meríthetjük (1Kor
2,1-5).
Pál apostol a korinthusi gyülekezetet
második missziói útja során alapította.
Macedónián áthaladva, Athénből érkezett Kr. u. 51-ben, és mintegy másfél évet
töltött itt.

A vÁRoS, AhoL GYÜLEKEZET SZÜLETETT
Korinthus Athéntől mintegy 64 km-re
az Égei-tengert és a Jón-tengert egymástól elválasztó keskeny földszoros nyugati
végén helyezkedett el. Mivel a Peloponnészoszi-félszigetet a görög kontinenssel
összekötő keskeny földszorost mindkét
oldalról tenger határolta, Koriunthus két
kikötővel is rendelkezett. A kelet-nyugat
irányú tengeri kereskedelmen kívül
észak-déli irányába a szárazföldön is
jelentős áruforgalom bonyolódott. Az
idők során nagy jelentőségű kereskedelmi központtá vált város jelentőségét
jól jellemzik az olyan elnevezések, mint
„Kis-Ázsia piaca” (Barclay) vagy „kereskedővárosok királynője” (Busset). Az
élénk kereskedelem vonzó hellyé tette az
ókor pénzemberei számára, ami magával
hozta az ipar fejlődését is. A korinthusi
bronzöntő, szőnyegkészítő és fazekasmesterek termékei messze földön ismer-

tek és keresettek voltak. A város gazdasági és politikai súlyát jól mutatja,
hogy Achája provincia fővárosa, s mint
ilyen, a római helytartók székhelye volt.
Korinthus azonban nem csak kereskedelmi értelemben volt a kelet és a nyugat találkozási pontja, hanem szellemi
értelemben is. Mivel szinte minden vallás és filozófia képviselői jelen voltak a
nagyvárosban, Korinthus szellemi központ is volt. A lakosság nemzeti hovatartozás tekintetében éppúgy, mint foglalkozási ágak vonatkozásában nagyon
tarka képet mutatott. Az apostol érkezése
előtt jó száz évvel korábban Caesar
élesztette újjá romjaiból a várost, amikor
a római hadseregből kiöregedett veteránokat telepített oda. Az így újjászervezett kolónia azonban a lakosság gyors
növekedése következtében egyre inkább
elvesztette római jellegét. Főként a görög
lakosság száma növekedett, de a sokféle
náció képviselői között jelentős számban
éltek zsidók is Korinthusban. Jól bizonyítja ezt, hogy zsinagógájuk is volt a
városban.
A gazdasági fellendülésnek és sokak
meggazdagodásának azonban korántsem
csak pozitív következményei voltak.
„Mint afféle kereskedővárosban, Korinthusban a közbiztonság és a közerkölcs sok kívánnivalót hagyott maga
után” (Cserháti). A várost jól ismerők
szerint Korinthus legjellemzőbb vonása
a könnyelmű életvitel volt. Az erkölcsi
élet olyan mélyre süllyedt, hogy a „korinthusi módra való élés” kifejezés az
erkölcstelen élet kifejezésének szinonimájává lett. Strabo szerint, aki az apostol
kortársának tekinthető, csak a város
fölött magasodó Aphrodité templomához
több mint ezer papnő, azaz felavatott
prostituált tartozott. A szerelem istennőjének tisztelete mellett sokan hódoltak
Poszeidónnak, a tenger istenének is, ami
egy tengeröblöktől közrefogott kikötővárosban nem szorul magyarázatra.
Hogy a görög és római istenek kultusza
mellett azonban jelen voltak az olyan
keletről érkezett misztériumvallások,
mint például az Ízisz-kultusz, arra még
irodalmi bizonyítékot is találunk Apuleius Aranyszamár című regényében. Így
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festett tehát Korinthus, amikor Pál apostol Kr. u. 51 végén (mások szerint 50ben) megérkezett az evangéliummal.

PÁL APoSToL, A GYÜLEKEZETALAPíTó
Az apostol lelkét odaérkezésekor,
saját visszaemlékezése szerint, két meghatározó érzés töltötte be. Egyfelől
szorongva tekintett az előtte álló hatalmas feladatra, amelynek elvégzéséhez
kevésnek érezte magát. „Én erőtlenség,
félelem és nagy rettegés között jelentem
meg nálatok” – emlékezteti később
levelében a gyülekezetet a kezdetekre.
Ezt az érzést csak fokozhatta, hogy addigi kísérői és munkatársai, Timóteus és
Szílász, más szolgálati elfoglaltságok
miatt megérkezésekor nem voltak mellette. Másfelől azonban a félelem mellett
ott élt lelkében az a szilárd elhatározás
is, hogy a Krisztusról szóló evangéliumon kívül nem kíván másról beszélni
a romlott erkölcsű városban sem (1Kor
2,1-5). „Úgy határoztam – írja később –
, hogy nem tudok közöttetek másról, csak
Jézus Krisztusról, róla is mint megfeszítettről.” Felbátorodásában bizonyára nagy szerepe volt azoknak a
szavaknak, amiket Isten egy éjszakai
látomásban intézett Pálhoz: „Ne félj,
hanem szólj és ne hallgass: mert én
veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok
népem van ebben a városban.” Ha első
látásra riasztónak tűnhetett is Pál apostol
számára a romlott életű nagyváros látványa, Isten ígéretének fényében annál
világosabbá vált az evangélium hirdetésének fontossága. Minél mélyebben
látta az ott élők elveszettségét, annál
inkább megvolt győződve arról, hogy ha
valahol, akkor itt igazán csak a kereszt
evangéliuma segíthet az embereken. Az
apostol rendíthetetlen hittel vallotta,
hogy ha a filozofáláshoz szokott görögök szemében bolondságnak tűnik is
fel az evangélium, és ha a zsidók botránkoztatónak tartják is a megfeszített
Krisztusról szóló beszédet, maguknak az
elhívottaknak Isten ereje és Isten bölcsessége az (1Kor 1,22-24). Mint Isten
hű munkatársa, elkezdte szolgálatát Korinthusban. A rossznak ítélt lelki talajjal
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nem törődve plántált, és bölcs házépítőként alapot vetett. Isten pedig, mint
mindig, beváltotta ígéretét és csodálatosan megáldotta Pál munáját.

A KoRInThuSI GYÜLEKEZET
Az apostol Korinthusban is a zsidók
zsinagógájában kezdte el szolgálatát,
mégpedig nem eredménytelenül. Miközben az evangélium sok ember esetében visszautasításra talált, mások hittel fogadták azt. Lukács, mint jelentős

Biblia és Gyülekezet

XXXI. évf. 2. szám

tényt emeli ki egy Kriszpusz nevű zsinagógai elöljáró hitre jutását, akinek
példáját családtagjain kívül mások is
sokan követték. Habár a gyülekezet
tagjai nagyobbrészt egyszerű emberek,
sok esetben rabszolgák voltak, és emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok és előkelők csak kevesen hívattak
közéjük, megtérésükkel hatalmasan
hirdették Jézus Krisztus szabadító hatalmát. A zsidók és Krisztus követői
között egyre kiélezettebbé váló helyzet

következtében a gyülekezet egy Titusz
Jusztusz nevű istenfélő ember házába
költözött, aki a zsinagóga szomszédságában lakott. Pál apostol mintegy
másfél évi munka után utazott tovább a
városból. Noha a közte és a gyülekezet
közötti kapcsolat korántsem volt mindig felhőtlen, sorsukat egész életében
szívén hordozta, amit önmagukban is
jól bizonyítanak hozzájuk intézett levelei.
Molnár Sándor / Biatorbágy

Mintegy száz esztendő elteltével Julius Caesar Colonia Laus Iulia Corinthus
néven újjáépíttette, és az Akhája provincia
helytartói székhelye lett. Ennek köszönhetően Korinthus rövid idő alatt valóságos világvárossá nőtte ki magát.
Kereskedők, utazók érkeztek ide a
birodalom különböző részeiből. Szinte
minden, magára valamit adó kereskedelmi vállalkozás megjelent. Az időjárás
alakulásától nagyban függő hajósok gyakran itt teleltek, ami szintén az idegenforgalom fellendülését eredményezte.

város, a maga pezsgő életével, olyan atmoszférát teremtett, mint napjainkban
London, New York, Párizs vagy Tokió.
Mindennek megvoltak a nyilvánvaló
előnyei: a lakosság elfogadó volt, fogékony az új dolgokra. A különféle nemzetek képviselői (főleg görögök, rómaiak,
szíriaiak, egyiptomiak és zsidók) jól megfértek egymás mellett a maguk sajátos
kultúrájával, vallásával, világnézetével,
szokásaival. Mindezt a különféle – Melkart, Ízisz, Szerápisz, Zeusz, Apolló, Afrodité, Vénusz, Aszklépiosz és Kübelé
tiszteletére épített – templomok és szentélyek jelenléte is tanúsítja. A Kelet és
a Nyugat gyarlóságai és bűnei a város
olvasztótégelyében találkoztak és keveredtek. Nyitottsága miatt viszont kétségkívül kedvezett az evangélium befogadásának is.
A város lakóinak szabadelvűsége megmutatkozott az erkölcsi életükben is.
Amikor abban az időben azt mondták
valakiről, hogy „úgy él, mint egy korinthusi”, akkor azzal a kicsapongó életmódjára, züllöttségére utaltak. Ennek a
magatartásnak pedig velejárója volt a különféle ehhez kapcsolódó „szolgáltatások” elterjedése. Korinthus vallási élete
szintén sokszínű volt. Hódoltak a pogány
isteneknek, és ezeknek templomokat,
szentélyeket emeltek. Aphroditének, a
szépség és a szerelem istennőjének templomában több ezer papnő teljesített
(szexuális jellegű) szolgálatot. Talán ezért
is lett a „korinthusi lány” elnevezés a feslettség, az erkölcsi züllöttség szinonimája.
Nem véletlenül született ekkoriban a közmondás: „Nem minden férfinak való a korinthusi utazás”. A lakosság nagy része

KoRInThuS, A KERESKEDŐvÁRoS

„Pál apostol –
Efézus kivételével – egy városban sem töltött
annyi időt, mint
itt. Athénből érkezett Korinthusba, és mintegy másfél esztendőt
töltött el a városban.”

Sanghaj, Szingapúr, Hong Kong, Rotterdam. Napjaink legnagyobb tengerparti kikötővárosai ezek a maguk színes
forgatagával, gazdagságával és árnyoldalaikkal. Fontos közlekedési csomópontok, amelyek régiókat, országokat és
kontinenseket kapcsolnak össze. A tengeri szállítás, amiben ezek a városok
nagy szerepet játszanak, napjainkban a
világ áruforgalmának csaknem háromnegyedét teszi ki. És ha a kikötővárosok
nagy szerepet játszanak a 21. században,
mennyivel inkább fontosak voltak az
ókorban. Mindezt látva megérthetjük,
hogy milyen szerepe volt Korinhusnak
abban a korszakban, amelyben Pál apostol is élt.
Korinthus korának egyik legjelentősebb kikötővárosa volt, hiszen az összekötő híd szerepét töltötte be Kelet és Nyugat árukereskedelmében. Magát a várost
a dórok alapították Kr. e. 1000 körül,
gyorsan növekedett és óriási befolyásra
tett szert. Görögország legfőbb gazdasági
és kulturális központjaként meghatározó
szerepet töltött be a különböző háborúkban. A város Kr. e. a 3. században a Róma
terjeszkedésével szembeni ellenállás központja lett, ezért a császári hadak Kr. e.
146-ban porig rombolták.

Lukátsi Vilma
Megigazulás

Nyomasztó tartozásaimat
Valaki megfizette,
adósságmentes fehér lapot
adott nekem helyette;
életem fájó emlékeit
Valaki letakarta,
nem látok többé semmi szégyent
és semmi foltot rajta!
Odaállít majd maga elé
megigazulva, tisztán,
fehér ruhában…
Kegyelemből.

Így tűnődöm
Isten szerelme titkán.

Éjjel-nappal zajlott az élet, ami óriási tömegeket vonzott ide a jobb megélhetés
reményében.
Ez a soknyelvű, soknemzetiségű – mai
nyelven szólva: multikulturális – világ-
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egyébként rabszolga volt, akik szintén a
kiváltságosak jólétét voltak hivatottak
biztosítani.
A város gazdagságát megörökítették az
ókor legnagyobb írói, filozófusai is, mint
pl. Homérosz az Iliászában, Platón az
Állam című dialógusában, Arisztophanész
a Kisebb töredékek című kötetében, Philetaerus Athénaeus című színdarabjában,
vagy Sztarbón a Geógraphika című történelmi munkájában, akik bizony nem
fukarkodtak jelzőikkel, amikkel a korinthusiak erkölcstelen életére, züllöttségére,
féktelen tivornyáira utaltak.
Az ókori hiedelem szerint a templom
papnőivel átélt szexuális gyönyör jelentette azt a természetfeletti élményt, aminek során Afrodité istennőt tisztelhették,
és közösségbe kerülhettek vele. Így ez a
gyakorlat a helyiek szemében nem paráznaságnak minősült, hanem úgy vélték,
hogy ők ezzel istentiszteleten vettek részt.
Ez a gondolat még a keresztyének körében is gyökeret vert, így Pál apostolnak
külön gondot kellett fordítani a szexuáletikai kérdések tisztázására.
Mindezek ellenére azt mondta az Úr
Pál apostolnak, hogy „nagy népem van
ebben a városban” (ApCsel 18,10), és
valóban, a kicsiny közösség idővel hatalmas gyülekezetté duzzadt. Az egyháztörténészek szerint a korinthusi egyház
létszáma fénykorában húsz-huszonötezer
fő volt. Így a város a 2. században már
a keresztyénség egyik legfontosabb bázisává lett, később püspöki székhellyé is
emeltetett.
A pogány istenekkel való transzcendens közösség eleme volt a bálványáldo-
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zati hús elfogyasztása is. A város polgárai
gyakran hívták meg egymást egy-egy
ilyen – az idegen istenek tiszteletére tartott – ünnepi lakomára. Ezért kellett az
apostolnak hosszasan foglalkoznia a bálványimádás és a bálványáldozati ételek
elfogyasztásának kérdésével.
Korinthus közelében működött a híres
delphoi jósda is, ami nagyban meghatározta a város lelki-szellemi légkörét.
Többen egyféle „vallási turizmus” céljából keresték fel Korinthust: útban Delphoiba, illetve onnan hazafelé tartva.
A delphoi Apollón-szentélyt sokan látogatták, hogy tanácsot kérjenek az istenektől döntéseikhez. A szentély papnője
(Püthia) önkívületi állapotban, érthetetlen,
artikulálatlan mondatokban, nem egyszer
szinte őrjöngve mondta el jövendöléseit,
amiket a szentély kerengőjében szolgálatot
teljesítő papok magyaráztak meg az érintetteknek. Ez a jelenség feltűnően emlékeztet a Bibliában szereplő karizmákra,
mint a nyelveken szólásra és nyelvek magyarázására. Éppen ezért a keresztyének
könnyen belecsúsztak az ördög csapdájába: joggal feltételezhető, hogy a hasonlóság miatt közülük is eljártak némelyek
tanácsért a közeli szent helyre. Nem
véletlen, hogy Pál apostol éppen a korinthusiakhoz írt levelében adott részletes
tanítást a karizmákról, ahol külön fejezetet
szentelt a nyelveken szólásra és a nyelvek
magyarázatára.
Pál apostol – Efézus kivételével – egy
városban sem töltött annyi időt, mint itt.
Athénből érkezett Korinthusba, és mintegy másfél esztendőt töltött el a városban.
Megérkezésekor egy keresztyén sátorké-
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szítő házaspárhoz, Akvilához és Priscillához költözött. Nagy sikerrel prédikált a
zsinagógában, sőt amikor Timóteus és
Szilás is megérkeztek Macedóniából, még
hatékonyabban munkálkodott. Mivel a
zsidók ellenségesen viselkedtek vele
szemben, egy idő múlva el kellett hagynia
a zsinagógát. Ekkor Titius Jusztusz házába költözött, és ott hirdette a Krisztust.
Bizonyságtétele nyomán még az egyik
legtekintélyesebb ember, a zsinagóga
elöljárója, Krispus is keresztyénné lett.
A zsidók újra meg újra bevádolták a helytartónál, bíróság elé citálták, azonban ártani nem tudtak neki. Így Pál be tudta
végezni a megkezdett munkát, majd
tovább utazott innen Szíriába.
A város sorsa egyébként a későbbiekben megpecsételődött. A római impérium hanyatlása idején Korinthus maga
mögött hagyta dicsőségét, hiszen a népvándorlás hullámai, majd az iszlám-török
hódítás hosszú időre vegetálásra kényszerítették, mígnem végül teljesen elpusztult. 1858-ban újra alapították az ókori
romvárostól északkeletre, ám az 1928. évi
óriási földrengéssorozat teljesen romba
döntötte. Még egyszer felépítették, de ez
a napjainkban alig harmincezer lakost
számláló, főleg mezőgazdaságból és turizmusból élő kisváros már meg sem
közelíti híres elődjének méreteit és jelentőségét.
*

Irodalom: Bartha Tibor szerk.: Bibliai lexikon.
Bp., 1995.; Morton, H.W.: Pál apostol nyomában. Bp., 1986.; Németh György: A polisok
világa. Bp., 1999.

Margit István / Pécel

A KoRInThuSI EGYhÁZ MEGoSZToTTSÁGA

„Ha azt akarjuk,
hogy a helyi egyházak ne legyenek megosztottak, és
a szakadozottság
megszűnjön, nem
tehetünk mást, ugyanazt kell tennünk,
amit Pál apostol. Ragaszkodunk Isten
bölcsességéhez, a keresztről való beszédhez, és mi is hirdetjük Krisztust, mégpedig, mint megfeszítettet. ”

Az első korinthusi levél bevezető sorai
után Krisztus apostola a földön élő helyi
egyházak életének régi és nehezen szűnő
betegségét igyekszik gyógyítani. A fájó
seb az egyház megosztottsága, a skizma
(1Kor 1,10), a viszályok (1Kor 1,11),
a részekre szakadás, pártoskodás (1Kor
1,13). Pál apostol a levélben elsőként és
több fejezeten át tisztogatja a hívők lelkének sebét, és gyógyítgatja a makacs
kórt. Rögzíti először a megosztottság
tényét (1Kor 1,10-17). Bemutatja a meg-

osztottság okát (1Kor 1,18-4,5), az evangélium (1Kor 1,18-3,4) és szolgálat
félreértését (1Kor 3,5-4,5). Végül a megosztottság ellenszerét (1Kor 4,6-21) kapja meg Krisztus korinthusi egyháza.
Hogy a helyi egyházak megosztottságának súlyát, ezzel pedig az apostoli
törekvés nagyságát érzékeljük, szem
előtt kell tartanunk az egyház egységének fontosságát. Az egyház egysége
hatalmas bibliai, teológiai téma, ami korunk vallási közbeszédében, sajtóban,
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megnyilatkozásokban nagy teret kap. De
milyen egység tört meg Korinthusban?
Miben áll Krisztus egyházának egysége,
amit Pál apostol olyan nagy odaadással,
gonddal és figyelemmel védelmez és
gyógyít? Vajon Isten Lelke a felekezetközi párbeszéd hiányára, esetleg az egyházjogi-törvényalkotási egység megromlására utal? E kérdésekben utat mutat az
1Kor 1,10. versbeli buzdítás: „Kérlek
azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk
Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan
egyképen szóljatok és ne legyenek
köztetek szakadások, de legyetek teljesen
egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.”
Kereszthalála előtt Megváltónk tanítványai lelki egységéért könyörgött. Jézus
Krisztus követőit „Szentlelke és igéje
által, az igaz hit egységében” egybegyűjti. Az evangélium alapján hisszük, és
az Apostoli Hitvallással valljuk „a szentek egyességét”. Az egyház egységének
megrontása súlyos betegség, és nyílt
szembeszegülés Jézus Krisztus akaratával. Az apostol, Jézus Krisztus igaz szolgája, ezért levelében elsőként e fájó sebre
tapint.
Az apostol egységre buzdít. Az igazi,
Szentlélek által munkált, Istent dicsőítő,
Krisztus egyházát építő egység a hívők
közötti lelki közösség és testvéri kapcsolat
alapja. Pál a helyi egyház egységét az emberi test képével szemléltette (Rm 12,5;
1Kor 12,12-27; Ef 1,22). Ez az egység
háromféle megnyilvánulásban ölt testet:
1. „egyképen szóljatok” 2. „ugyanazon
értelemben” 3. „ugyanazon véleményben”. Az egyház egysége abban áll, hogy
a tagok ugyanazt mondják, ugyanúgy
gondolkodnak és azonosak a döntésekben. Az előbbi az utóbbi kettőből fakad.
A korinthusi egyházat azonban nem az
egység, hanem a megosztottság jellemezte. A levél négy elkülönülő csoportot
nevez meg: a Pálét, az Apollósét, a Péterét (Kéfásét) és a Krisztusét. Bizonyos,
hogy e megosztottság nem az említett
személyektől eredt. Ők mindannyian
Istenéi, egymásnak pedig munkatársai
(1Kor 3,9), és szándékuk és akaratuk ellenére használták fel nevüket az elkülönülés igazolására. A csoportok rövid
jellemzését találjuk Ravasz László magyarázatában , vagy David Prior elemzésében. Ezek az elemzések a három
keresztyén tanító, Pál, Apollós és Kéfás
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jellemrajzából, tanítói stílusából próbálják a pártoskodók gondolkodását kibontani. A megosztottság oka azonban nem
itt lelhető fel, az apostol ezért elutasította
önmagától a pártalapítás szándékát
(1Kor 1,14-17). A 3. fejezet szerint a szakadozottsággal irigykedés, versengés és
visszavonások is együtt jártak. Ezzel
szemben Pál önmagát és Apollóst is Isten
egyazon építkezésének, és ugyanazon
szántóföldje munkásaként nevezi meg
(1Kor 3,4-11). Amikor az apostol a helyi
egyházat megosztó szakadások valódi
okainak feltárására és a gyógyításra törekszik, az első és legerősebb érve Isten
bölcsességének, a keresztről való beszédnek bemutatása.

Füle Lajos
Ki adni tud

Boldog, ki adni tud,
ám érte mit se várván.
Boldog, kit hála tölt
és hála tart a vártán.
Boldog, ki úgy szeret,
mint akit úgy szeretnek,
ahogy van, a KRISZTUSÉRT
vállal és hord keresztet.

ISTEn BöLcSESSÉGE
A helyi egyház megosztottságával,
pártoskodásaival szemben egyetlen szükséges és elégséges gyógymód Isten bölcsessége, a keresztről való beszéd, ami
szemben áll e világ bölcsességével. Korinthusban, a forgalmas ókori kikötővárosban nem volt ismeretlen a hellén
világ bölcsessége. Sokféle ókori filozófiai iskola elképzelései ütköztek, vagy
ötvöződtek Korinthusban. Éppen az
jellemezte Korinthus szellemi légkörét,
hogy Istenről, az életről, a világról,
ugyanarról a jelenségről nem egy, hanem
több elképzelés forgott köztudatban.
Sokféle vallás számos bálványát ismerték és tisztelték. A 21. századi nyugati
kultúrához hasonló sokszínűségben ki
egyik, ki a másik elgondolást követte és
hirdette. A művelt pogányság számára
Jézus Krisztus durva, erőszakos halálához kapcsolni az ember boldogságát:
bolondság, értelmetlen üzenet. A görög
gondolkodó az észt lenyűgöző elméletet
tekintette az igazi bölcsességnek, amelyet sokféle elmélettel, vitákkal, versen-
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gésekkel, visszavonásokkal csiszolt jól
kidolgozott gondolatrendszerré.
A korinthusi keresztyének megtérésükig e széttöredezett világnézet szerint,
ebben a szellemi légkörben éltek. Ezt az
életmodellt hozták magukkal a hitetlenségből, ezért az egyházat nem Krisztus
evangéliumának egysége, hanem a környező világ sokszínűsége, lelki szakadozottsága jellemezte. Isten bölcsessége
helyett e világ bölcsessége uralta a hívők
szívét. Az egyház egysége akkor áll
helyre, ha a hívők szívét nem ez a világ,
a környezet lelkisége uralja, hanem Isten
bölcsessége, a keresztről való beszéd.
Ha azt akarjuk, hogy a helyi egyházak
ne legyenek megosztottak, és a szakadozottság megszűnjön, nem tehetünk mást,
ugyanazt kell tennünk, amit Pál apostol.
Ragaszkodunk Isten bölcsességéhez, a
keresztről való beszédhez, és mi is hirdetjük Krisztust, mégpedig, mint megfeszítettet. Ma sem segíthet Krisztus egyházán, nem építheti a hívők életét és
közösségét evilági filozófia, pszichológia, szociológia. Isten mindezt bolondsággá tette. Isten üdvözítő művében az
ember evilági bölcsessége annyit ér, mint
a napot elemlámpával megvilágítani.
Isten úgy döntött és cselekedett, hogy
ennek a világnak a bölcsessége használhatatlan az üdvösség és örök élet dolgában, viszont az igehirdetés bolondsága
(1Kor 1,20), a Jézus Krisztusról, mint
megfeszítettről, az emberek által elvetett
és elátkozott üdvözítőről szóló beszéd
által üdvözíti a hívőket.
Amikor az apostol arra buzdít, hogy
a keresztyének egyképpen szóljanak,
ugyanazon értelemben és ugyanazon
véleményben legyenek, akkor a keresztről való beszédhez fordítja a figyelmünket. Beszéljünk egyképpen, azaz a
keresztről szóló beszéd szerint! Gondolkodjunk ugyanazon módon, azaz a gondolkodásmódunkat, világnézetünket is
határozza meg a megfeszített Krisztusról
szóló beszéd! Ugyanazon véleményen
legyünk, azaz alkossunk Isten beszédével azonos ítéletet, hozzunk az evangélium szerinti döntéseket, és megerősödik
a helyi egyház egysége.

ISTEn SZÁnTóFöLDjE, ÉPÜLETE ÉS MunKÁSAI

A 3. fejezetben az apostol újra megnevezte a szakadások jelenségét, és
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újabb gyógymóddal siet segítségünkre,
amikor az evangélium munkásairól az
üdvözítő Istenre mutat. „Hát kicsoda Pál
és kicsoda Apollós? Csak szolgák, akik
által hívőkké lettetek, és pedig amint
kinek-kinek az Úr adta.” (1Kor 3,5)
A korinthusiak, a világ testies gondolkodása szerint, szívesen hivatkoztak
jelentős emberek véleményére, a különböző keresztyén tanítókat összehasonlítgatták, és Krisztus egyik szolgáját ki is
játszották a másik ellen. Pál apostol ezért
megkapó képekkel mutatja be a keresztyén tanítók szolgálatát. Az egyik kép a
kertészkedés, a másik az építkezés világát idézi fel.
Kié a kert, kié az épület? A képek szerint a helyi egyház kert, vagy épület. De
kié a kert? Kié az épület, a templom?
Pálé? Apollósé? Kié a korinthusi egyház?
„Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3,9) A kert, vagy az épület tulajdonosa Isten. Ő adja a növekedést
(1Kor 3,6), és az épületben Isten Lelke
lakozik (1Kor 3,16). A keresztyén pásztorok, tanítók, mint Pál, vagy Apollós
nem tulajdonosai, nem urai az egyháznak, hanem „csak szolgák”, akik végzik
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a dolgukat. Az egyik plántál, a másik
öntöz. Az egyik alapot vet, a másik épít
az alapra. De a munka Istené! Nem a
pásztoroknak, Pálnak, vagy Apollósnak
van egyháza, hanem az egyháznak van
– ideális esetben – Istentől rendelt pásztora, szolgája. A korinthusiak nem Pál,
Apollós vagy Péter hívei, hanem Istenéi.
Sőt! Nem csak a szántóföld, vagy az
épület Istené, nemcsak a helyi egyháznak
tulajdonosa és ura Isten, hanem a munkásoknak is. „Isten munkatársai vagyunk.”
(1Kor 3,9) A görög szöveg két állítást fogalmaz meg: Pál, Apollós és a többi
munkás 1. mind Istené, 2. egymásnak
munkatársai.
A helyi egyház pásztorai és tanítói
ugyanazon Isten szolgái, ugyanazon úr
munkásai. Mindannyian ugyanannak az
Istennek az akaratát teljesíti: egyik plántálással, másik öntözéssel, vagy alapvetéssel és felépítéssel. Isten munkásai
pedig nem egymás ellen, egymással versengve dolgoznak, hanem mindnyájan
uruk tetszését keresik.
Isten szolgái másrészről egymásnak
munkatársai. Pál és Apollós nem egymás
ellen, hanem egy csapatban, együtt küz-
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denek. Nem ugyanaz a feladatuk, de
ugyanaz a céljuk: a kert, a helyi egyház
felvirágzása és gyümölcsözése, avagy
Isten templomának felépülése élő kövekből (1Pt 2,5), és az igaz Isten helyes
tisztelete. Mivel pedig Krisztus szolgái
egymás munkatársai, ezért teljesen elhibázott rájuk egymással szemben hivatkozni. Aki ezt teszi, az nem értette meg
a keresztyén szolgálat lényegét, és testi
módon gondolkodik (1Kor 3,3-4).
A helyi egyház megosztottsága olyan
nyomorúság, ami gyógyulásért kiált.
A széttöredezett egyház Krisztus ugyanazon evangéliumának hite és hirdetése
helyett haszontalan vitatkozásokkal,
visszavonásokkal tölti idejét. Krisztus
szolgáinak tanítását és útmutatását elveti,
de neveikkel henceg, elszakítva önmagát
Krisztustól, Krisztust pedig megfosztva
az őt megillető dicsőségtől. „Azért senki
se dicsekedjék emberekkel. Mert minden
a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár
Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál,
akár jelenvalók, akár következendők,
minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.” (1Kor 3,21-23)
Dr. Cs. Nagy János / Pécel

A KoRInThuSI EGYhÁZ BűnEI
– ERKöLcSI BuKÁSoK ÉS hATÁSuK A GYÜLEKEZETRE –

„A korinthusiak
között nem volt
rendben a felebaráti szeretet, és
ez abban is megmutatkozott,
hogy az egyház
tagjai közül sokan visszaéltek
a keresztyén szabadsággal.”

Miről híres egyházunk? Ha valakit
lakóhelyünkön megkérdeznek, hogy mi
jut eszébe először a helyi református
egyházról, mit fog mondani rólunk?
Ha Pál korában megkérdeztük volna
egy korinthusi ismerősünket a helyi egyházról, biztosan előhozta volna azt a hírt,
hogy paráznaság van közöttük, „mégpedig olyan, amilyen még a pogányok
között sincs, hogy valaki apjának feleségével él” (5,1). A korinthusi egyházban megdöbbentő bűnök jelentek
meg, és ezek között kiemelkedő helyet

foglalt el a paráznaság. Valószínűleg hatással volt a gyülekezet életének alakulására a város Aphrodité-temploma és
parázna kultusza is. Olyan bűnök is megestek azonban közöttük, amik még a
pogányokon is túltettek: egy ember saját
mostohaanyjával élt együtt.
Pál apostol vádolja a korinthusiakat:
„Ti pedig kérkedtek, pedig szomorkodnotok kellene és kivetni közületek azt, aki
ezt a dolgot tette.” (5,2) A korinthusi
egyház nem törődött azzal, hogy milyen
módon élnek tagjai. „Tétlenek, mert szemet hunynak egy ilyen nagy és utálatos
vétek fölött.” Ez tehát a korinthusi egyház egyik nagy bűne: megtűrték maguk
között a nyilvános bűnt. „Az egyház nem
gyászolt, és a tagok nem szólították fel
az illetőt gyászra, azaz bűnbánatra.” A
korinthusi egyház szomorú helyzetét mutatja, hogy „az egyházfegyelem még a
legnagyobb bűnössel szemben sem lépett
érvényre.”

Mi a helyzet a mi egyházainkkal?
Vajon saját köreinkben megtűrjük-e a
nyilvános bűnöket? Pál apostolnak a korinthusi egyházhoz címzett intése félelmetesen aktuális: „...ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit testvérnek neveznek,
de parázna vagy kapzsi vagy bálványimádó vagy szitkozódó vagy részeges
vagy rabló… Vessétek ki azért a gonoszt
magatok közül!” (5,11.13) Ha ez nem
történik meg egy helyi egyházban, akkor
az az egyház a romlás útjára lépett. Az
egyházak ugyanis „megkapták a hatalmat, hogy szigorú fegyelmezéssel javítsák meg vagy vessék ki magukból azt,
ami vétek, tehát nincs mentségük, ha
nem voltak eléggé éberek a szennytől
megtisztítani magukat.”
A gonosz kivetésének, az egyháztagok
által elkövetett nyilvános bűnök elleni
fellépésnek elmaradása azt eredményezi,
hogy végül a keresztyénség tanításait is
semmibe vesszük. Szájunkkal ugyan hir-
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detjük a szent élet fontosságát, valamint
az egyház szentségének jelentőségét, de
közben cselekedeteinkkel tagadjuk ezt.
„Mert, ha úgy teszünk, mintha az ember
életvitelszerűen bűnös módon élhetne
anélkül, hogy a Lélek által megöldökölné önmagában a bűnöket és vágyakozna a bűnbánatra, akkor a keresztyén
vallást tagadjuk.”
Az apostol leveléből kiderül az is,
hogy nemcsak egy ember paráználkodott
köztük, hanem ez széles körben elterjedt
bűn volt a korinthusi gyülekezetben.
Kiderül ez abból, hogy három fejezet is
(5–7) foglalkozik ezzel a kérdéssel. A korinthusiak elfelejtkeztek arról, hogy testük a Szentlélek temploma, és nem a
maguké (6,19). Azt gondolták, ők rendelkezhetnek testük felett, miközben Pál
rámutat, hogy a test az Úrnak rendeltetett
(6,13). A keresztyén nem önmaga ura.
„Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek
azért Istent a ti testetekben” (6,20). Aki
parázna módon él, az nem szenteli magát
Istennek. Az apostol figyelmeztet: „Sem
paráznák, … sem házasságtörők, sem
bujálkodók, sem fajtalankodók… nem
fogják örökölni Isten országát” (6,9–10).
Ha nem tértek meg bűneitekből, ha nincs
szívetekben bűnbánat, akkor bajban
vagytok, akkor nem fogjátok örökölni
Isten országát!
Mai világunk nem sokban különbözik
a 2000 évvel ezelőtti Korinthustól, hiszen
ma is sokféle paráznaság elfogadott a
gyülekezet keretein belül, ami Isten előtt
gyűlöletes. Szomorú, hogy gyakran a
világ határozza meg az egyház tagjainak
gondolkodásmódját. A fiatalok társkeresését a világ értékrendje határozza meg;
sok keresztyén házasság nélkül él együtt,
ezzel nyilvánosan felvállalva paráznaságát; a válás és újraházasodás kérdésében
pedig semmit nem adunk a Szentírás
tanítására. Az apostol szava ma is intő:
„Kerüljétek a paráznaságot!” (6,18).
Ha a korinthusi egyházról tovább
kérdeztük volna jólértesült korinthusi
ismerősünket, akkor valószínűleg azt is
megemlíti, hogy a keresztyének között
sok vita, sok pereskedés van.
Jézus Krisztus így szól a tanítványokhoz: „Arról ismeri meg mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást” (Jn 13,35).
Ha egy családban olyan sok vita és
veszekedés van, hogy már a nyilvános-
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ság előtt is veszekednek, akkor kinek a
fejében fordulna meg az, hogy csatlakozzon ehhez a családhoz? Ha a keresztyének már a világiak előtt is perre mennek egymással, milyen bizonyságtétel ez
Krisztusról és az evangéliumról?
A korinthusiak „életszükségre való”,
azaz „a mindennapi élet” dolgaival kapcsolatban pereskedtek. A testvérek egymással vitatkoztak az étel-ital, a tulajdon,
a pénz, az üzlet kérdéseiben, és eközben
elvesztették szemük elől a mennyeieket.
Az apostol így vádolja az egyház tagjait:
„Egyáltalán már az is nagy gyarlóság,
hogy pereskedtek egymással. Miért nem
szenveditek el inkább a sérelmet? Miért
nem viselitek el inkább a kárt? Sőt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreiteknek” (6,7–8). A széthúzás olyan mértékű volt a gyülekezetben, olyannyira
egymásnak feszültek az indulatok és az
igények, hogy elfelejtették a felebaráti szeretet kötelességét. „Mint testvérek, vándorok és idegenek voltak a földön, de hol volt
a vándorok és idegenek lelkülete, amikor
egymással a földi dolgokon vitatkoztak?”
Az apostol ugyanakkor arra buzdítja
az egyházat, hogy rendezzék el a vitáikat. „Hát nincs köztetek egy bölcs ember
sem, aki ítélkezhetne a testvérek között?”
(6,5) Még a legkisebb dolgokban sem
engedhetjük meg azt, hogy rendezetlen
ügyek maradjanak az egyház tagjai között. A testvérek közti legapróbb nézeteltéréseket is rendezni kell, hogy helyreállhasson a testvéri szeretetkötelék. Az
apostol nem is a világi törvénykezést
tiltja meg mindenestül, hanem csak arra
int, hogy az egymás között felmerülő
vitás ügyeket ne tárjuk a világ elé.
A korinthusiak között nem volt rendben a felebaráti szeretet, és ez abban is
megmutatkozott, hogy az egyház tagjai
közül sokan visszaéltek a keresztyén szabadsággal. Erről a 8–10. fejezet tanúskodik. A bálványáldozati hús fogyasztásáról van szó. Pál arról tanít, hogy a
keresztyén embernek szabadságában áll
megenni azt a húst, amit egyébként a
bálványoknak áldoztak, de szabadsága
van arra is, hogy ne egye meg. Itt az
apostol „a szabadságot érintetlenül hagyja; a vele való élést viszont úgy szabályozza, hogy ne legyen botránkozására
az erőtleneknek.” Az erőtlen testvérek
megbotránkoztatása ugyanis lerombolta
a helyi egyház egységét.
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Ma is újra meg újra visszatérő kérdés,
hogy mire van szabadsága a keresztyén
embernek. Szabad-e például egy keresztyén embernek internetet használnia, bort
innia, társasjátékot játszania? Hogyan
élünk azzal a szabadsággal, amire Krisztus megszabadított minket? Bizony, a korinthusiakhoz hasonlóan sokszor a mi
egyházainkban is úgy élünk szabadságunkkal, hogy megbotránkoztatjuk az
erőtleneket.
Szabadságunk alapja az, hogy Krisztus megváltott minket, célja pedig az,
hogy mindent az Isten dicsőségére műveljünk (10,31). Szabadságunknak azonban van egy korlátja, mégpedig az erőtlen testvér. Nem bármilyen becsmérlő
kritika, hanem az erőtlen testvér. „Szabadságod gyakorlásának korlátja valójában a szeretet”, mégpedig a felebaráti
szeretet. Pál tehát arra inti a keresztyéneket, hogy ne botránkoztassák meg az
Isten gyülekezetét, hanem keressék a
testvérek hasznát (vö. 10,32–33).
Miről híres egyházunk? Vajon környezetünkben az egyház bűneiről beszélnek, vagy arról, hogy itt mindent az Isten
dicsőségére cselekszenek? „Mert áron
vétettek meg; dicsőítsétek azért az Istent
a ti testetekben és lelketekben, amelyek
az Istenéi.” (6,20)
Dr. Vásárhelyi Bálint Márk / Pécel

Túrmezei Erzsébet
Kérdés a viharban

Hamar viharokba kerülhetünk.
Átok-e, áldás-e az életünk?

Jaj, hogyha Jónás vagyok a hajón,
Isten ellen szegülő, engedetlen.
Viharfelhők sokasodnak felettem,
rémült arcok merednek rám sápadtan,
és nekem vallanom kell: „Énmiattam!”

Boldog, ki Pál lehet, megkötözött
rab a hajó utasai között,
foglya a feltámadott, élő Úrnak…
míg körötte hullámok tornyosulnak,
mindig készen, hogy biztasson, segítsen –
akiért másokat is megment Isten.
Hamar viharokba kerülhetünk.
Átok-e, áldás-e az életünk?!
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KERESZTYÉn vÁLASZ A TÁRSADALMI
SZEREPEK ELTöRLÉSÉRE
„A korinthusi
levél keletkezésének idején
is hatalmas
nyomás volt
a keresztyén
gyülekezeteken
az akkori korszellem miatt, aminek
képviselői hangosan követelték
a nők emancipációját.”

Olvasandó: 1Kor 11,2-16; 14,33-40.
Az első korinthusi levelet sok támadás
érte a modernnek nevezett feminista ideológia (teológia) részéről, mivel képviselői
azt vélték felfedezni benne, hogy Pál apostol szembe ment Istennek a nemek egyenlőségét hirdető szavával, amikor a nők jogait sárba tiporta azzal, hogy megtiltotta
nekik a gyülekezetben való megszólalást.
A vád másik része, hogy Pál konzerválta
a nők társadalmi alárendeltségét, elnyomását a korai egyházban azzal, hogy megparancsolta nekik fejük befedését a gyülekezetben. Ez egyértelműen a társadalomban
való alárendeltségük, elnyomásuk szimbóluma volt, amivel Pál apostol az uralkodó
patriarchális1 társadalmi felfogást vitte be
a keresztyén gyülekezetbe, ami szintén
ellenkezik Isten akaratával.
Azt feltételezik tehát, hogy Pál minimum tévedett ebben a kérdésben, rosszabb
esetben rosszindulatúan gyűlölte a nőket,
akikkel talán magánéletében is gondjai
voltak. Ezért ezen a téren is korrigálni kell
a Bibliát a feminista teológusok szerint. Ki
kell mondanunk, hogy a gyülekezetben a
nők fejének bekötése, az akkori kor bibliátlan társadalmi berendezkedésének, az elnyomásnak szimbóluma. Ezért szabadítsuk
fel ebből a nőket azzal, hogy kihirdetjük,
hogy ma ezt nem kell tenni, sőt semmi
olyat, ami korunkban a nők alárendeltségére utal. Másrészről engedjük egyházi vezető szerephez a nőket is, hadd tanítsanak
a gyülekezetekben, legyenek felszentelt,
beiktatott lelkészek, vállalhassanak presbiterséget, gondnokságot, töltsenek be magasabb egyházvezetői tisztséget, mert ez nem
ellenkezik Isten akaratával.
Jelen cikkünk kerete nem biztosít lehetőséget arra, hogy minden részletre

kitérően válaszoljunk a marxizmusban
gyökerező feminista, újabban gender
teológiának nevezett mozgalom álláspontjára, de azért foglalkozzunk néhány
lényeges elemével!
1. Kálvin nyomán meg kell tanulnunk
különbséget tenni egyrészről az egyház
lelki állapota, másrészről az egyház
evilági külső, kézzelfogható, szervezeti
megjelenése között. A lelki állapot alatt
az egyháznak arra az ideális formájára
kell gondolnunk, amiben majd Isten népe
az eljövendő világban fog élni, de aminek már itt a földön, lelki módon mégis
tagjai vagyunk. Az egyháznak a jövőben
ténylegesen is megvalósuló formája,
most hitünk tárgya, amiben valóban nem
lesz jelentősége annak, hogy valaki itt,
a földön férfiként vagy nőként élt, szolga
vagy szabad, görög vagy zsidó volt, nem
lesz jelentősége az egykori körülmetéltségnek vagy éppen körülmetéletlenségnek, sem annak, hogy valaki korábban
barbár vagy szkíta, bölcs vagy tudatlan
volt. Vagyis az eljövendő világban a
nemzeti vagy nemi identitásnak, az iskolázottságnak, a társadalmi hovatartozásnak, az anyagi helyzetnek nem lesz jelentősége, mert ott mindenki ugyanabban
a kegyelemben és bűnbocsánatban részesül. Isten mindenkit ugyanabban az
üdvösségben részesít; ahogyan ezt az
egyenlőséget mát itt is érezhetjük, amikor – különféle emberek – ugyanabból a
Lélekből kapnak, és ugyanazokból az isteni ajándékokból részesülnek Krisztus
által. Tehát, amikor Pál apostol az emberek közötti egyenlőségről ír, és többek
között azt állítja, hogy férfiak és nők
között nincs különbség, akkor az egyháznak erről a jövőben megvalósuló lelki állapotáról beszél (Kol 3,11; Gal 3,28).
De mindaddig, amíg ezen a földön él
az egyház, az Istentől meghatározott
rendnek – mint férfiúi vagy női mivolt,
házassági rend, nemzeti identitás, országhatárok, társadalmi rétegekbe való
tagozódás, iskolázottság, vagyoni helyzet – igenis nagy jelentősége van. A földön élő keresztyéneknek pedig az Isten
által meghatározott teremtési rendet úgy
kell tekinteniük, mint amit Isten az ő

életükre nézve is meghatározott, hogy
abban betöltsék a földi vándorútjuk idejére meghatározott nemi, társadalmi,
anyagi, nemzeti, iskolázottsági szerepüket. Ennek kifejezése minden kor keresztyénei számára, így ma is nagy jelentőséggel bíró missziói feladat. Mi hisszük,
hogy a világnak ez a rendje Istentől van,
és az ő hatalmának elismeréseként mi
ennek örömmel és mindenféle lázadozás
nélkül alávetjük magunkat, amíg ezen a
földön élünk. Tehát, ha valaki nőnek született, akkor nőként él, ha férfinek, akkor
pedig férfiként. Ha magyarnak, magyarként él, ha feleség lett, akkor úgy él,
ahogy Isten azt a feleségeknek mondja.
Ha valaki gyülekezeti pásztor, elöljáró,
akkor annak megfelelően teszi a dolgát,
ha gazdag, akkor úgy él, ahogy Isten a
gazdagokat inti, ha szegény, akkor úgy,
ahogyan azt a szegények számára meghatározta. Tudjuk, hogy az eljövendő világban ezeknek nem lesz jelentősége, de
Isten úgy rendelkezett, hogy addig ezen
keretek között, az általa meghatározott
szabályok és előírások szerint éljünk.
Lehet ezeken a kereteken jobbítani, és
kell is, ha megromlanak (néha maga
Isten változtat rajta az egyének életében),
de azt állítani, hogy ezeket le kell magunkról rázni, és meg kell szüntetni, az
Isten teremtési rendje, örök bölcs akarata
elleni lázadás, ami nem a hívő ember
útja. Az egyház tagjaiként ezen isteni,
átmeneti rendet és az azokra vonatkozó
bibliai előírásokat – Isten iránti tiszteletünk és engedelmességünk kifejezése
miatt – tehát boldogan magunkra veszszük. Mi örömmel és készséggel vagyunk férfiak vagy nők, férjek vagy feleségek, magyarok, szakmunkások vagy
éppen tanult emberek, szülők ill. gyermekek, gazdagok vagy szegények, lelki
vezetők vagy lelki vezetettek.
2. Mi a jelentősége mindennek? Legutóbb a humanizmus erősítette fel azt a
gondolatot, ami a bűneset óta jelen van
az emberben, hogy forgassunk fel mindent, amit Isten elrendelt, és amivel Isten
féken tartja a világot az anarchiával
szemben. Az emberiség történetében ez
a (sátáni) gondolat ősrégi, és minden kor-
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ban új és új nevet és formát kap, és valamilyen „izmus” formájában válik népszerűvé. Most éppen ez a gender-izmus,
amit a nyílt társadalom ideológiája képvisel, és ami a globális média segítségével világméretű és világhírű. Elvei erőteljesen megjelentek az egyházakban is.
Ez a felforgató eszme ugyan régen is
létezett, azonban lassabban terjedt, és
lokálisan volt jelen a világban. A 20.
században azonban ez a felforgató eszme
két „izmussá” vált, világégést hozott, és
sok százmillió halálos áldozatot követelt.
A nácizmus tudománynak hazudott fajelmélete ugyanis az emberek közötti,
Istentől elrendelt különbségeket akarta
felszámolni faji alapon. A bolsevizmus
a maga osztályharcos elméletével az Istentől adott társadalmi rendet akarta felszámolni. A genderizmus pedig a nemi
különbségeket kívánja felszámolni: ezzel
a családot, a házasságot, a nemiséget
megszüntetni. Mindez szépen összegződik újabban a nyílt társadalom ideológiájában, amiben mindezek az isteni
rendek, immár kimondottan és globálisan is támadás alá kerültek.
3. A korinthusi levél keletkezésekor is
hatalmas nyomás volt a keresztyén gyülekezeteken az akkori korszellem miatt,
aminek képviselői hangosan követelték
a nők emancipációját. A görög világban
szokás volt – ahogyan ez a magyar társadalomban is sokáig jellemezte a vidéki
lakosság viseletét –, hogy az asszonyok,
lányok fejkendőt terítettek a fejükre, amikor kiléptek az otthonaikból. Ez jele volt
női mivoltuknak és szemérmességüknek,
és az azzal járó társadalmi helyük elfogadásának. A fejkendő letételének és elhagyásának egyértelműen lázadó, emancipációs jellege volt bizonyos asszonyok
részéről, akik ezzel is demonstrálni akarták lázadásukat a fennálló társadalmi
renddel, nemi szerepekkel és mindazzal
szemben, ami abban a társadalmi közegben női mivoltukhoz kapcsolódott. A fejkendő letétele a női felszabadítás szimbóluma lett, amihez az akkori emberi
egyenjogúság filozófiája biztosította a
hátteret. További teret kapott ez az eszme
az akkor demoralizálódott férfitársadalom meggyengülésével. A hellén világ
elindult a nők és férfiak teljes egyenlőségének hirdetése felé, a nők is részt
vehettek a versenysportban, a művészetekben, a filozófiában. A politikától
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ugyan távol tartották őket, és szavazati
jogot sem kaptak, de az új eszme áthatotta az akkori társadalmat. A hellén
felvilágosult nő ugyanúgy tudatában volt
a férfiakkal való egyenlőségének, mint
a 21. századi. Ezért volt jelentősége
annak, hogy Pál az első korinthusi levélben részletesen leírta a gyülekezet tagjainak az Isten – Krisztus – férfi – nő
isteni hierarchia rendjét, mivel a korinthusi gyülekezetben élő nők ugyanazt az
egyenlőséget akarták megélni a férfiakkal szemben az egyház keretei között,
mint amit a helyi színházban és utcán már
gyakoroltak. Ezek a nők saját társadalmukban már nem voltak olyan maradiak,
hogy a fejükön viseljék a női mivoltuk
és társadalmi helyzetük elismerésének

Füle Lajos
Morogni

Morogni mások bűnei
miatt szoktunk és szeretünk.
Ítéletalkotásra friss
lények vagyunk, a szív, az agy,
mint tettrekész két porkoláb,
új és új vádlottat kísér
színünk elé, míg napra nap,
s ítéletünk el nem marad.

Rossz a világ! Egyetlenegy
jellem maradt már benne csak.
Szerénységünk bár tiltja megnevezni még, kétséges-e,
ki e nemes, e tiszta lény?
Madárijesztőt így csinál
lassan belőlünk vélt erény.
Elijed tőlünk, aki lát,
de ha közel jön, úgy kivált,
látván – a szálkagyűjteményt.

a jelét. Ők a korszellem által átitatott
felfogásuk szerint gondolkoztak a gyülekezeti életről is, és ugyanúgy akartak
jelen lenni a gyülekezetben is, mint a férfiak. Ez ellen lépett fel Pál a fent említett
igeszakaszokban. A fejkendő viselésének
parancsa tehát arra való felhívás volt,
hogy az Istentől kapott társadalmi, családi, nemi, gyülekezeten belüli szerepüket ismerjék fel és fogadják el a
gyülekezet asszonyai, és ne lázadjanak
ezek ellen a korszellemhez igazodva.
A gyülekezetnek isteni rendje van, amihez mindenkinek alkalmazkodnia kell.
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Külön témafeldolgozást érdemelne az,
hogy keresztyénként ma hogyan tudjuk
kifejezni nőiességünket, illetve férfiasságunkat, és hogyan tudjuk a teremtési
rendből fakadó szerepeinket hitvalló
módon megélni a 21. század egyházában.
4. A 14. fejezetben arról olvasunk,
hogy a Szentlélek megtiltja a gyülekezet asszonyainak, hogy nyilvános istentiszteleten tanítsanak és prófétáljanak. Ennek oka az, hogy a tanítás és
prófétálás az egyházban a kormányzó,
vezető tisztség része, és mint ilyen,
Isten által a férfiaknak adott feladat. Ha
ezt a szolgálatot nő végzi, azzal kilép
a neki rendelt isteni rendből, vagyis
a gyülekezeti alávetettségi helyzetéből.
Pál szavai szerint az egyházban összeférhetetlenség van a női mivolt, valamint a vezetői felhatalmazás és a nyilvános tanítás között. A világi szféra
számtalan lehetőséget kínált (akkor is
és ma is) a nők érvényesülésére, a vezetői szerepre, amitől a Szentlélek nem
tiltja el a nőket. De az egyházban radikálisan más a helyzet. Ha egy nőt
„felszentelnek” lelkésszé, beiktatnak
presbiterré, gondnokká, felhatalmazzák
a tanításra és a férfiak vezetésére, akkor
a nő szereptévesztésbe kerül, vagyis az
Istentől kapott gyülekezeten belüli szerepéből kilép.
Azzal a kérdéssel is érdemes foglalkozni, hogy mit tehetnek a nők a gyülekezetben, hogyan vehetnek részt a
szolgálatokban? Vajon a hitoktatás tanításnak számít-e? Nyilván, ott gyermekekről van szó, nem felnőtt férfiakról,
így a gyermekek tanítása nem tartozik
a tiltás hatálya alá. A gyülekezet pedig
felsorolhatatlanul sokféle bibliai feladatot, szolgálati lehetőséget kínál egy
nőnek is.
5. Pál az idézett igeszakaszokban emlékeztette a korinthusiakat a teremtési
rendre és szerepekre, ami nem csak a nemiségüket és nemi identitásuk elemeit
határozta meg, hanem a társadalomban,
házasságban való helyüket és a gyülekezetben való forgolódásuk isteni szabályait
is. Pál szavai akkor és most is egy alternatív, a korszellemtől teljesen idegen,
mégis Isten által meghatározott rendet
képviselnek, ami ugyanúgy „felháborító”
modern kortársainknak, mint akkor volt
Korinthusban. Talán még mi, a korszellemtől átitatott gondolkodású hívők is
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összehúzott szemöldökkel olvassuk ezeket a sorokat, azt gondolva, hogy írójuk
nincs tekintettel a 21. századi viszonyokra. Az Úr szava azonban örök szó, amit
nekünk is tisztelnünk kell a 21. század
egyházában.
Pál egyébként ebben a leírásban nem
csak a korinthusi keresztyén nőknek
üzent, hanem a korinthusi keresztyén férfiaknak is, hogy ismerjék fel helyüket,
felelősségüket, álljanak az Istentől rendelt helyükre, és végezzék feladataikat
úgy, hogy ne álljon elő olyan kényszerhelyzet, ami napjaink egyházaiban is
megfigyelhető. Ugyanis gyülekezeteink
legtöbbjében nincsenek öntudatos, felelősséget vállaló, szolgálatra kész férfiak,
hanem szintén szereptévesztésben vannak, ezért a nők veszik át a helyüket az
egyházban szinte minden olyan pozícióban, ahol – Isten rendelése szerint –
férfinak kellene állnia.
Kimondhatjuk, hogy a nők lelkészi és
presbiteri szolgálata napjainkban is egy
szükséghelyzet kényszerű megoldása,

amin változtatni kell, ha Isten akarata
szerint szeretnénk élni. A változtatás
azonban nem történhet egy csapásra,
hanem praktikusan, talán kifutó rendszerszerűen, de mindenképpen nagy érzékenységgel és figyelemmel, már szolgálatban lévő szeretett női testvéreink lelki,
egzisztenciális, családi érdekeit szem
előtt tartva. Sok oka lehet annak, hogy
egy férfi vagy nő kilép azokból a számára rendelt isteni rendekből, amiben élnie
kellene. Így senkit nem szabad megítélni,
bírálni, megvetni szerephagyás miatt, de
ettől még az ige igazságát sem szabad elhallgatni.
A világi és az egyházi élet is rengeteg
lehetőséget kínál férfinak és nőnek egyaránt. De attól, hogy sok a lehetőség,
még nem kell mindennel élni. Azokkal
a lehetőséggel főképpen nem szabad,
amit Isten megtilt. Társadalmunk a nőknek ugyanazokat a lehetőségeket kínálja,
amit a férfiaknak, de Krisztus egyházában a hívőknek észre kell venniük, hogy
nekik mit szabad és mit nem, és amit

Isten tilt, azt ne tartsák választható opciónak.
Összegezve a leírtakat: a korszellemmel szemben, az Isten által meghatározott teremtési rend elismerése miatt a
nők „hallgattak” a korai keresztyén gyülekezetekben, és befedték fejüket, a férfiak pedig fedetlen fővel imádkoztak és
prófétáltak, vagyis hirdették az igét. Hitvallás volt ez arról, hogy ők elismerik
Isten szuverén, kétségbevonhatatlan törvényalkotó jogát az élet minden területén, főképpen az egyházban, és hogy
elfogadják Isten teremtési rendjét, még
ha szívükben tudták is, hogy ezek a rendek az eljövendő világban eltöröltetnek.
Mi is legyünk ilyen tekintetben is hitvallók, boldogan elfogadva az isteni rendet, és vállalva azt az identitást, amit
Urunk jónak látott ránk osztani!
*

„nem azért
adakoztak, mert
voltak rászorulók
(a róluk való
gondoskodást a
szociális ágazat
elvégzi), hanem
azért, mert volt Krisztusuk! A hívők
nem azért segítették a másikat, mert
‘jónak lenni jó’, hanem mert Jézus
példát adott.”

egyszerre lokális és globális. A más helyeken lakókkal is „egy nép és egy sereg”. A korinthusi gyűjtés azért történik,
mert nem lehet közömbös számukra
a jeruzsálemi gyülekezet sorsa, nehézsége és terhe. Mint ahogyan bizonyára
a jeruzsálemi testvérek számára sem volt
közömbös a korinthusiak élete. A gyülekezet az a hely, ahol segítséget adhatok, és ha szükséges, segítséget kaphatok. Nagy kérdés ma is: tudjuk-e
egymást az Úr előtt hordozni, egymás
gondjaiban segítségül lenni, a terheken
könnyíteni?
A 8. fejezet azzal kezdődik, hogy Macedónia gyülekezetei erejükön felül is
adakoztak már. Ami azért volt lehetséges, mert Isten kegyelme ebben az ügyben is munkálkodott közöttük. Felindította őket, ezért kérték az apostolt, hogy
ők is részt vehessenek az adakozásban.
Nem azért, mert anyagiakban bővölködtek, hanem mert lelkiekben voltak gazdagok! Az adakozás tehát nem pénzkérdés, hanem szív-kérdés. Nem is csak

pénzüket, hanem önmagukat adták először az Úrnak. Ma sem lehet semmilyen
célra adakozást hirdetni, vagy adományokat várni ott, ahol a szívek kemények, és nem Jézus Krisztus a szív lakója. Ilyenkor a gyülekezetek a világhoz
fordulnak, és állami pénzekért kezdenek
kilincselni. De az első gyülekezetekben
még az egyház anyagi szükségeit a gyülekezetek tagjai teremtették elő, önkéntes, jókedvű adakozásból. Ma is nagyon
hálás a szívem, hogy amikor új templomot építettünk 1992-ben, sehonnan nem
kaptunk rá pénzt, Urunk mégis kirendelte a gyülekezet tagjainak hívő szívén
keresztül, és kétkezi munkájukkal, hogy
pár hónap alatt felépült Isten hajléka.
A Biblia Szövetség alakuló gyűlésén jegyezte meg egy kedves szolgatársunk,
hogy neki az a tapasztalata: „a hívő embernek a pénztárcája tér meg utoljára”.
Bizony, Zákeus történetéből ismerjük,
milyen nagy dolog, ha valaki valóban
szabad lesz ebben a kérdésben is, valósággal szabad.

Jegyzet: A patriarchális társadalom a férfiaknak a közösségben betöltött kiemelkedő
(uralmi) szerepére utal.

Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

A KoRInThuSI GYÜLEKEZET
AnYAGI ÜGYEI

Olvasandó: 2Kor 8-9.
A korinthusi gyülekezet anyagi ügyeit
e két fejezet alapján nem ismerhetjük
teljesen, de a jeruzsálemi gyülekezet
részére meghirdetett gyűjtés a mai gyülekezetek számára is fontos üzenetet hordoz. Először is megtanulhatjuk azt, hogy
vannak testvéreink, akik velünk egyenlő
drága hitet nyertek, és akikkel az Egyház
Ura egy testté tett minket. Akiket talán
nem ismerünk, mert még nem is láttuk
őket, de tudunk róluk, és ők is tudnak
rólunk. A Krisztus gyülekezete tehát
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Pál adakozást hirdetett, de szándéka
túlmutatott a pénzgyűjtésen, és ez kiderül
magyarázatából: nem azt keresem, ami a
tietek, hanem titeket magatokat kereslek.
Egyik ismerősünk mondta, hogy amikor
új templomot építettek, az korlátozta
annak lehetőségét, hogy hívogathassák
az embereket Krisztushoz. Mert sokan
így gondolkodtak: Persze, azért hívtok,
mert kell a pénzem, hogy minél hamarabb felépüljön a templom. Ezért úgy
döntött a gyülekezet közössége, hogy
hamar befejezik az építkezést, hogy ne
lehessen többé ilyen kifogás. Össze is adta a gyülekezet a szükséges anyagiakat.
Itt is a páli lelkületet látjuk megvalósulni:
„Nem azt keresem, ami a tietek…”
Macedónia gyülekezetei példa gyanánt szolgáltak a korinthusiaknak, de
évezredek távlatából nekünk is. Kérték,
hogy a szentek iránti szolgálatból kivehessék a részüket. Tehát az adakozást,
a másik gyülekezet segítését is szolgálatnak tekintették. Ma ezt sokan inkább
tehernek érzik, hiszen sokszor ez nem is
önkéntes, hanem „kötelező persely”, és
beküldendő a felettes hivatalba. Sokszor
megdöbbenek, amikor egy-egy templomépítésre az országos adakozásból
elég csekély összeg érkezik. Macedónia
gyülekezetei maguk vették észre, hogy
adakozhatnak. Pál levele sem a korinthusi gyülekezet anyagi helyzetéről
beszél, hanem a lelki állapotáról: „mindenben bővölködtök: hitben, igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a
tőlünk rátok áradó szeretetben” (7. vers).
A gyülekezet adakozása majd megmutatja, hogy ebben a jótéteményben is
bővölködnek-e. Az apostol Jézus példáját állítja eléjük: „Mert ismeritek a mi
Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, aki
gazdag lévén szegénnyé lett értetek…”
Annak a Jézusnak a követői – emlékezteti őket –, akinek „nem volt fejét hova
lehajtania”. Hogy előttük legyen Krisztus szeretetből értük tett áldozata, hogy
így ők se riadjanak vissza a szeretetből
hozott áldozattól. De nem azért adakoztak, mert voltak rászorulók (a róluk való
gondoskodást a szociális ágazat elvégzi),
hanem azért, mert volt Krisztusuk!
A hívők nem azért segítették a másikat,
mert „jónak lenni jó”, hanem mert Jézus
példát adott.
Pál apostol a 10. versben nem rendeli
el az adakozást, hanem tanácsot ad. Nem
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lehet ugyanis elrendelni, mert nem lehet
kötelező, hanem önkéntes kell, hogy legyen. Különben nem adomány lesz, hanem ragadomány. Szomorú, hogy a mai
gyülekezetek sokaságában kötelezően
kivetett összeg az „egyházadó”. Sokan
félelemből be is fizetik, „mert különben
nem temet el a pap”. És ha a presbitérium
emeli az összeget, hetekig ez lesz a beszédtéma. Ha a benzin ára emelkedik, azt
egy morgással tudomásul veszik. De az
„egyházadó”, az más, és ha nem megy
„önkéntesen”, ha nem mozdul a szív, akkor mozduljon a test! Így sok helyen bevezették a „jótékonysági bált”. Ami „Isten
dicsőségére megy, hát ki szólhatna ellene?” (Bódás János: Táncol az egyház).
Ma, amikor sokkal jobb körülmények
között élünk, mint korábban, és anyagiakban is bővölködünk, mennyit adjunk? A Biblia nem határoz meg konkrét
összeget, hanem azt olvassuk, hogy
„erejük szerint, sőt erejükön felül is
adakoztak”. Ismerjük a szegény özvegy
két fillérjéről szóló történetet? Ő mindent
odaadott. A kérdés tehát nem az, hogy
mennyit adjak, hanem, hogy mennyit
tarthatok meg magamnak! Eszembe jutott egy szatmári bácsi esete. A ’70-es
években két borjút vitt leadni a felvásárlónak. Amikor elhaladt a templomuk előtt, könnyes lett a szeme, mert
látta annak omladozó vakolatát. Ekkor
azt mondta: az egyik borjú árát az egyháznak adom, hogy az Úr háza szép
legyen. Így is tett, és olyan példa lett másoknak, hogy heteken belül ragyogóan
kitatarozták a templomot. Ettől kezdve még inkább magáénak érezte azt a
bácsi.
Olyan szomorú voltam, amikor valaki
ezt mondta nekem: „Azt tanácsolják
azoknak, akik külföldre mennek dolgozni, hogy ne mondják meg, milyen vallásúak, mert akkor a fizetésükből levonják az egyházadót.” Mi is felkiálthatunk,
Testvérek, mint Jákób felsóhajtott: „Szabadításodra várok, Uram!”
Miért gazdagok a hívők? Mert az Úrnak
áldása gazdagít meg. Ha többet tett le
nálam, ha többet bízott rám, azzal tartozom. Annak okoz gondot az adakozás, aki
nem tudja, mit tett érte az Úr! És aki nem
veszi komolyan, hogy milyen hálával tartozik ezért a szabadításért. Mert az adakozás végső soron hála kérdése. Ilyenkor
is kiderül: vajon a hite terem-e gyümöl-
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csöt? Önmagáért élő keresztyén-e, vagy
másokért is munkálkodik?
Gyülekezeteinkben minden évben van
egyházlátogatás. Korábban az egyházlátogatási jegyzőkönyvben volt egy ilyen
kérdés: Hogyan történik a gyülekezet
anyagi áldozathozatalra való nevelése? Én
mindig azt írtam be: Hirdetjük az evangéliumot. Igen, ma is ezt látom fontosnak,
hirdetni az Istennek Jézus Krisztusban
megjelent üdvözítő szeretetét és kegyelmét. Aki megérti, akinél ez mindennél
fontosabbá lesz, ott természetessé válik az
adakozó lelkület is. Mi lesz a következménye a jókedvű adakozásnak? A 9. rész
12. versében azt olvassuk: „bőséggel terem hálaadást is Isten számára”. Tehát
nemcsak a szentek szükségét elégíti meg,
hanem hálaadást terem. Nem is a megajándékozottak „profitálnak” igazán belőle, hanem az adakozó. Az adakozás nem
szegényít el, hanem gazdagabbá tesz. „Sőt
olyan vallástétel lesz ez, amely mindenki
számára bizonyítani fogja teljes egységüket a hitben és a kegyes engedelmességben” (Kálvin). Bárcsak ma is úgy csodálkoznánk az adakozásunk után, ahogy
Dávid tette, amikor azt mondta: „Minden
a Tied, Uram, honnan volt erőnk ilyen
önkéntes adakozásra? Bizony Tőled van
mindez!” (1Krón 29,10kk.)
Horváth Géza / Budapest

Pecznyík Pál
Szenvedések prése

Bölcs vezetésedért
áldlak, jó Istenem,
mivel szenvedéstől
nem óvod életem.
Szenvedés présébe
helyezel engemet,
szenvedések által
tisztítod lelkemet.

Amíg jónak látod,
szorítsd a prést, Uram!
Tudom: a prés-csavar
a Te kezedben van.
Atyám, próbáidért
hálát rebeg ajkam,
szenvedés formálja
arcod mását rajtam.
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A KoRInThuSI GYÜLEKEZET
vEZETÉSE

„apostolságának
megkérdőjelezésével nem csak
az ő személyes
tekintélyét
vonták kétségbe,
hanem az általa
hirdetett evangéliumét is. Mert ha Pál
nem igazi, hanem álapostol, akkor
nem az igazi Jézusról prédikált, a korinthusiak pedig nem a Szent Lelket,
hanem más lelket vettek, és hamis
evangéliumot fogadtak el (2Kor 11,4).”

Nemrégiben egy cikkben azt olvastam, hogy egy vezető legyen mindig
magabiztos, bízzon képességeiben, sose
beszéljen hiányosságairól, gyengeségeiről, megjelenésében és beszédében
mindig tükrözzön határozottságot és
eltökéltséget. Ha azonban elolvassuk a
2Kor 10-12. fejezeteit, akkor azt látjuk,
hogy Pál apostol sok mindent ellenkezőképpen tett. Ilyeneket ír magáról: „magammal pedig nem dicsekszem, ha csak
az én gyengeségeimmel nem” (12,5).
„Mert nem merjük magunkat azokhoz
számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják” (10,12). A 12,11-ben pedig
így vall: „semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál, noha semmi
vagyok”. Napjainkban sokan nem értenének egyet az apostol azon nézeteivel,
hogy milyen is legyen egy gyülekezet
vezetője, ahogyan már kortársai közül is
többen ellenkeztek vele ezzel kapcsolatban. A korinthusi gyülekezet önjelölt
vezetői, „apostolai” (11,13-15) megkérdőjelezték Pál apostoli tekintélyét, és sok
mindennel megrágalmazták őt. Többek
között azt mondták róla, hogy „test szerint él” (10,2), emberi módon akar megnyerni és becsapni másokat, hogy távollétében leveleiben bátran szót emel a
gyülekezet bűnei ellen, de szemtől szemben gyáva, „erőtelen, és beszéde silány”
(10,10). Munkával alacsonyítja le magát
ahelyett, hogy méltósággal fizetséget
kérne szolgálataiért (11,7). Azt állították
róla, hogy nem szereti a gyülekezet tagjait (11,11, 12,15), ravaszsággal akarja
megfogni az embereket (12,16).

Mit kell tennie ilyen helyzetben egy
gyülekezeti elöljárónak? Foglalkozzon
mindenféle rágalommal és ideje jó ré-szét
pazarolja ezekre ahelyett, hogy az evangélium hirdetésével és testvéreivel törődne? Vagy pont azért vegyen komolyan
minden ilyen támadást, mert azt kell
néznie, hogy mit fognak szólni a gyülekezet tagjai, amikor meghallják ezeket
a kitalált hazugságokat? Ilyen esetben
valóban mentegetőznie kell az Istentől
megbízott, szolgálatát hűségesen betöltő
pásztornak, presbiternek? Krisztust számtalanszor megrágalmazták, sokszor ezekre nem válaszolt, néhányszor pedig igen.
Pál apostol is hasonló módon járt el, ahogyan az Apostolok cselekedetei könyvének beszámolóiból, valamint leveleiből
láthatjuk. A korinthusiaknak azt írta, hogy
nem igen törődik különféle ítélkező
pletykákkal (1Kor 4,3). A 2. korinthusi
levélben azonban három fejezeten keresztül (10-12) védi magát, de miért?
A választ megtaláljuk ezekben a fejezetekben: nem a személyes sértődöttség, nem is a vádak igazságtalan volta,
de nem is a bosszú miatt foglalkozott
ezekkel az apostol, hiszen a rágalmakat
alázattal eltűrte volna. Gondoljuk végig:
az, aki annyit szenvedett Krisztusért és
az evangéliumért (2Kor 11,23-28), ne
viselt volna el némi rosszindulatú vádaskodást? De igen! Két dolog miatt
azonban az apostolnak mégis válaszolnia
kellett. Egyrészt azért, mert apostolságának megkérdőjelezésével nem csak az ő
személyes tekintélyét vonták kétségbe,
hanem az általa hirdetett evangéliumét is.
Mert ha Pál nem igazi, hanem álapostol,
akkor nem az igazi Jézusról prédikált,
a korinthusiak pedig nem a Szent Lelket,
hanem más lelket vettek, és hamis
evangéliumot fogadtak el (2Kor 11,4).
A tét tehát nem kevesebb, mint az üdvösség evangéliuma, amit Isten az ő
apostolaira és szolgáira bízott. Ezért Pál
nem hagyhatta ezeket a rágalmakat
megválaszolatlanul, különben a hamis
apostolok (11,13-15) félrevezetik a gyülekezet tagjait, és megfosztják őket
a kegyelem evangéliumától, az üdvösség
útjától.
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Másrészt, Pál azért válaszolt ezekre
a rágalmakra, mert szerette a gyülekezet
tagjait, és vissza akarta őket vezetni az
engedelmesség útjára (10,5-6). Ehhez
azonban tisztán kellett látniuk abban
a kérdésben, hogy milyen az Istentől
küldött és felhatalmazott gyülekezeti
vezető, akit követniük lehet (1Kor 11,1).
Mert a gyülekezet nem ismerte fel a hamis apostolokat. „Hisz okosok lévén,
örömest eltűritek az eszteleneket. Mert
eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha
valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki
felfuvalkodik, ha valaki arcul ver titeket”
(11,19-20). Azt is, ha valaki más Jézust
és evangéliumot hirdet (11,4). Pál látta
ennek veszélyét, és ezért írt: „Azt hiszitek
megint, hogy előttetek mentegetjük magunkat. Az Isten előtt Krisztusban szólunk; mindezt pedig, szeretteim, a ti épüléstekért” (2Kor 12,19). Pál le akarta
leplezni a hamis vezetőket, és magát tette
példává, hogy milyen is az igazi apostol
és gyülekezeti vezető.
Tegyük fel mi is a kérdést: kik voltak
az igazi apostolok, és milyen lelki vezetőket ad nekünk ma is mennyei Atyánk?
Az apostolok azok az újjászületett keresztyének voltak, akik találkoztak a
feltámadt Jézus Krisztussal (1Kor 9,1),
személyesen ő választotta ki, hívta és
küldte el őket az apostolságra (Márk
3,14-19; ApCsel 9,15-16), feladatul adta
nekik az evangélium hirdetését világszerte (Mt 28,18-20; Rm 15,18-21), szolgálatukat, az általuk hirdetett evangéliumot Isten számtalan jellel, csodával
erősítette meg (2Kor 12,12, Rm 15,19).
Ilyen apostolokat Isten az egyház felállításának kezdeti időszakában rendelt,
ma már nem.
Ellenben gyülekezetvezetőket ma is
elrendel az Úr, akikről jó, ha tudjuk,
hogy milyennek kell lenniük. Nem csak
a számonkérhetőség végett kell ezzel
tisztában lennünk, hanem azért is, hogy
felismerjük a sok hamis tanító közül az
igaziakat, és támogatni tudjuk őket
a szolgálatban. A Szentírás sok helyen
beszél erről, most csak az említett
három fejezetben leírtakat foglalnám
össze.
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Pál a korinthusiakat arra emlékeztette,
hogy ő alázatos volt, amikor ott volt közöttük, és nem fuvalkodott fel, pedig emberileg nézve lett volna rá oka (lásd
11,22 és kk.). Sőt! Vigyázott a dicsekvéssel is, „hogy valaki többnek ne tartson,
mint aminek lát, vagy amit hall tőlem”
(12,6). Mindez azonban nem jelentette
azt, hogy ne lett volna bátor arra, hogy
megintse a gyülekezetet, és figyelmeztesse azt annak bűneire, engedetlenségére (10,1.6-7.11). Annál is inkább megtette ezt, mivelhogy szerette a gyülekezet
tagjait (11,11; 12,15) még akkor is, ha ők
ezt kevésbé viszonozták. Célja az volt,
hogy foglyul ejtsen minden gondolatot,
hogy mindenki engedelmeskedjék Krisztusnak (10,5), mindezt pedig abban a
szeretetteljes kapcsolatban tegye, ami
egy menyasszony és vőlegény között áll
fenn (11,2).
Ennek eléréséhez nem emberi ravaszságot, fondorlatot használt, nem a külső-

ségekre figyelt (10,10), hanem lelki
fegyvereket kapott (10,4-5), Isten evangéliumának hirdetését (10,14). Saját
erőtlenségével dicsekedett, hogy Krisztus ereje és kegyelme mutatkozzék meg
mások számára is (12,9-10). Nem egyszerű emberi erővel, hanem „isteni buzgósággal” buzgott értük (11,2). Hogy
szolgálatát betöltse, képes volt áldozatokat hozni, sok terhet magára vállalni.
Szolgálatát fáradtsággal, üldözések és
halálos veszedelmek között is végezte
(11,23-25). Kész volt sokat utazni azért,
hogy elvihesse az evangéliumot másoknak, vállalva az ezzel járó veszedelmeket
is (11,26). Semmilyen helyzet nem tartotta vissza őt: fáradtság, nyomorúság,
virrasztás, éhség, szomjúság, hideg vagy
szegénység (11,27). Sőt még az sem,
hogy naponként zaklatták őt, és több
gyülekezet gondját is vállán kellett hordania (11,28). Kész volt önmagát feláldozni a korinthusiakért (12,15).

Szolgálatának minél jobb betöltéséért,
Isten és az ige ismeretében előrébb haladt
(11,6), és mindvégig ragaszkodott az igazi
evangélium szerinti Krisztus hirdetéséhez,
nem hirdetve más Krisztust, mint akihez
korábban a gyülekezet tagjait hívta. Ha
kellett, anyagi áldozatot hozott azért, hogy
ellenfeleinek ne legyen alkalma megrágalmazni őt haszonleséssel (11,12), de
örömmel fogadta testvéreinek támogatását a szolgálatban (11,8-9). Nem ajánlgatta magát, hanem Istenre és testvéreire
bízta ezt (12,11). Bár apostol volt, mégis
semminek vallotta magát (12,11).
Látjuk tehát, hogy Pál milyen példát
adott elénk. Bár ő apostolként nem tipikus gyülekezeti lelkész volt (annál jóval
több), az említett dolgokban mégis útmutatásnak vehetjük az ő szolgálatát. Imádságban kérjük Urunkat, hogy hasonló
lelkületű, elkötelezett vezetői legyenek
gyülekezeteinknek!
Szepesy László / Budapest

„Mert
kegyelemből
tartattatok meg
hit által; és ez
nem tőletek van:
Isten ajándéka
ez.” (Ef 2,8)

felkelsz” (5Móz 11,19). Vagy ahogyan
olvastam: „Ha tudsz valami igazat, és
valóságosat Istenről, azt ne szégyelld
sokszor elmondani gyermekeidnek, unokáidnak.” (Sinka Csaba)
Ahogy cseperedtem, a gyülekezeten
belül a gyermekek közösségének tagja
lettem a konfirmációig, majd örömmel
vettem részt a felnőtt alkalmakon. Külön
öröm és hála van a szívemben, hogy
minket, gyermekeket is komolyan vettek.
A mi alkalmainkra is beharangoztak
vasárnaponként, lelkészünk palástban jelent meg. A mai gyermekórákhoz ez
sok mindenben nem hasonlított, de mi
is vidáman és vágyakozással voltunk
együtt. Az igeszolgálat, éneklés, ünnepre
készülés, az aranymondások kórusban
elmondása része volt az alkalomnak. Sőt,
az alapigék átismétlésénél a szerepek
kiosztása, visszamondása különös játékot jelentett számunkra. Megszemélyesíteni valakit igazi öröm volt, amikor a
többiek előtt „eljátszottuk” a történetet.
Nagy élményt jelentett a keresztelés,
aminek mi is tanúi lehettünk abban a
sajátos időszakban. Komolyan készültünk a konfirmációra és az azt követő
első úrvacsorára. Számomra különös ér-

zést jelentett a „nagy öregekkel” együtt
készülni, énekelni, imádkozni a nagyheti
alkalmakon. Odanőttünk a gyülekezethez, és különös kegyelme az Úrnak,
hogy még egy évig minden alkalmat igen
komolyan vettem. Majd jött a továbbtanulás, és 160 km-re elkerülve, csak nagy
ünnepeken jutottam haza, de ekkor sem
hagytam ki a gyülekezeti alkalmakat.
Aztán kisebb-nagyobb kihagyások következtek, majd a házasságkötésem után
éledt újjá a rendszeres kapcsolat, de már
egy másik gyülekezetben.
Mit jelentett még a gyülekezet? Közösséget, egymásra figyelést. Láttam,
ahogyan segítik egymást az egyháztagok,
láttam azt a sok-sok adományt, amit ünnepek előtt a szeretetotthonoknak gyűjtöttek – száraz tészta, piskóta, zöldségek,
pénzadományok –, még abban a szűkös
időben is dolgozott az Úr a szívekben.
„Csak a szeretet közegében lehetséges az
egészséges fejlődés, növekedés” – ahogy
egy igehirdetésben hallottam.

A GYÜLEKEZET: ÉLET KRISZTuSBAn

Mit jelentett és jelent számomra a
gyülekezet? A feltett kérdésen gondolkodva meg kellett állapítanom, hogy
igen nehéz kérdés előtt állok. Aki nem
néhány éve, nem egy kritikus helyzetben,
vagy egy konkrét esemény kapcsán találkozik egy felekezeti közösséggel, a gyülekezettel, annak szinte természetes, magától értetődik a gyülekezethez tartozás
helyzete. Elmondhatom, mivel egy szatmári faluban születtem és éltem, hogy
beleszülettem a gyülekezetbe. Nem volt
kérdés, még az ötvenes években sem,
hogy megkereszteljenek-e. Felmenőim a
gyülekezet vezetői közé tartoztak, kurátorok, presbiterek, templomba járó emberek voltak, ami felelősséget is jelentett
számukra. Amint az ige is mondja: „…
tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat,
szólván azokról, mikor házadban ülsz,
mikor úton jársz, mikor fekszel, és mikor

Mit jelentett számomra a gyülekezet
a közelmúltban, vagy ma? Az ÉLETET.
Hitben járó társat készített számomra
az Úr, és ezzel egy újabb szakasza indult
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el az életemnek. Az új gyülekezetünk hívő
közösségével is kapcsolatba kerültünk,
mert munkálkodott az Úr. Budapest és
Mátészalka akkor még „viszonylag” távol
volt egymástól, de az Úr népének ez nem
jelentett távolságot. Vágytunk a közösségre, amit a helyi gyülekezetben és a helyi
kis közösségben meg is találtunk. Ez
utóbbi egy régi ébredési kör volt, nagyon
áldott életű testvérekkel, ami a Biblia
Szövetség helyi csoportja lett. A rendszeres heti alkalmak, istentiszteletek, bibliaórák készítették az utat a szívemben, hogy
igazából rátaláljak MEGVÁLTÓMRA, és
szívembe fogadva elkezdődjön egy új élet
– most már vele. A hála, a felismerés,
hogy Urunk mindent értünk adott, egy
sokrétű szolgálatot indított el engedelmeskedve az igének: „ti magatok is, mint élő
kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok,
amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által” (1Pt 2,5).
Hívogatott bennünket az Úr evangelizációkra, hitmélyítő alkalmakra, csendesnapokra, ahová a testvéreket gépkocsival szállítottam. A gyülekezetben is
tevékenykedtünk, idős testvéreink eljuttatása az alkalmakra, feleségem kántori
szolgálatának támogatása, gyerekek közötti szolgálat, cserkészet, nyári táboroz-
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tatások, építkezések segítése, segélyszervezeti munka, majd presbiteri feladatok.
Részese lehettem egy új gyülekezet létrehozásának, építésének. Hiszem, hogy az
Úr sok területen használt és használ.
Megajándékozott kiscsoportokban igei
szolgálattal is. Támogatom szövetségünk
területi alkalmainak rendszeres megtartását, a jelenléten túl technikai lehetőségek biztosításával is. „Amire elhívott
titeket a mi evangéliumunk által, hogy
részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus
dicsőségében.” (2Thessz 2,14)
Olyan jó megtapasztalni, hogy Isten
Szentlelke meg akar bennünket erősíteni
kiválasztottságunk tudatában. Ez a kiválasztás kezdettől fogva egészen a dicsőségbe érkezésünkig érvényes. Amit elvár
tőlünk az Úr, azt nekünk kell megtennünk, és engednünk kell, hogy Szent
Lelke által egészen átformáljon az Úr. Ma
is fontos kérdés, hogy az Úr gyermekei
mennyire vágynak az Istennel töltött idő
és a testvéri közösség áldására. El tudjáke mondani a Zsoltárossal: „Boldogok,
akik a te házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged.” (Zsolt 84,5)
Egy bizonyságtételben arról olvastam,
hogy „mi a gyülekezet”, és ezt annyira
magaménak érzem, hogy meg is osztom
olvasóimmal:
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– A gyülekezet Isten szeretetkertje
„Az atyafiúi szeretetről pedig nem is
szükség írnom néktek: mert titeket
Isten maga tanított meg arra, hogy
egymást szeressétek;” (1Thessz 4,9)
A szeretet nem az egyik, hanem az
egyetlen választható út Isten népe számára, amely a mennyei célhoz vezet
(Paróczi Zsolt)
– A gyülekezet Isten Országának földi
bástyája.
Az igazi erő szeretetből fakad, nem
hatalomból, vagy a nagyságból.
– A gyülekezet Isten nagy családja.
„Új parancsolatot adok néktek, hogy
egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34)
Kiváltság közel lenni az Úr házához,
és áldás is részt venni a szolgálatban,
még ha ez néha áldozattal is jár.
A gyülekezet nem önmagáért él, hanem azért, aki önmagát adta érte (Jézusért), és azokért szolgál, akik még nem
tudják, mit jelent az Úr házában való
boldogság – olvastam valahol.
Zárszóként, ha újra felteszem a kérdést magamnak: Mit jelent számomra
a gyülekezet? – csak megismételhetem:
az ÉLETET KRISZTUSBAN.
Nyiri Lajos / Mátészalka

híREK – KöZLEMÉnYEK

KÜLDöTTGYűLÉSI ELnöKSÉGI BESZÁMoLó

Tisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!
A Biblia Szövetség történetében immár a 30. számvetésre
gyülekeztünk össze. Egyrészt, hogy számba vegyük mindazt,
amivel Isten az előző esztendőben elhalmozott bennünket, másrészt, hogy előre is tekintsünk és újra tudatosítsuk magunkban
legfontosabb feladatunkat!
Legfontosabb feladatunk, hogy a meghalt, de feltámadott
Jézus Krisztus egyháza számára adott megbízatásnak eleget
tegyünk. Ránk bízta az általa elvégzett megváltás örömhírét
– a kereszt, a megigazulás, az Isten evangéliumát –
hirdessük a bűnösöknek, az Isten igazságos büntetése alatt
álló embereknek, és hívogassuk őket mindennek elhívésére
és Jézus Krisztus kijelentett akaratának engedelmes
követésére. Ez az evangélium az, amiben Isten megdicsőíti
nevét. S ez az, amivel hatalommal kihívja a bűnösöket
a kárhozatból, újjászüli őket élő reménységre, megigazítja,
megszenteli, üdvözíti őket – s belőlük építi fel egyházát
a világban. Nekünk, akik hiszünk az evangéliumban, az
a küldetésünk, hogy ezt az örök evangéliumot változatlan

formában – egymást szeretetben támogatva – hirdessük,
védelmezzük mind a társadalomban, mind a gyülekezetben.
Meggyőződésem, hogy amikor ezt tesszük, akkor végezzük
azt a missziót, amivel Jézus Krisztus megbízta egyházát.
S ez az, amire Istennek Szentlelke a továbbiakban is bátorít
minket.
Miközben erre odaszánjuk magunkat, észre kell vennünk,
hogy hazánkban már évek óta akadály nélkül tevékenykedik
egy új teológiát képviselő missziói mozgalom. Ennek
missziológusai – amint ez megnyilvánulásaikból, tananyagaikból, rendezvényeiken elhangzó kijelentéseikből, kiadványaikból kitűnik – bizony mást értenek a misszión, mint
amit mi.
Elérkezett annak az ideje, hogy ha csak dióhéjban is, de
bemutassuk ezt a mozgalmat, ezzel is szeretnénk engedni a
Szentlélek figyelmeztetésének: „Szeretteim, ne higgyetek
minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy
Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba”
(1Jn 4,1).
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1) A MoZGALoM MISSZIó FELFoGÁSA
Szerintük Isten azért küldte el Jézust a világba, hogy
meghirdesse az Isten uralmát, és elkezdje országát kiépíteni
ezen a földön. Mielőtt felment a Mennybe, egyházának azt
a megbízatást adta, hogy ők is ebbe a vállalkozásba szálljanak
be – tehát működjenek közre abban, hogy a mindenséget az idegen uralom alól lépésről lépésre visszahódítsák Isten számára.
Szerintük a misszió az, hogy a gyülekezetek szánják oda
magukat teljesen Jézusnak, és kimenve a világba, hirdessék
nevében, hogy Jézus az Úr minden kulturális szféra felett. Sőt,
minden erejükkel igazítsák Jézus akaratához környezetük
működését – elismertessék és érvényesítsék Jézus etikáját
abban a közegben, ahol élnek, dolgoznak: a politika, a gazdaság, a vallás, a művészet, az oktatás, a természettudomány
területén. Szerintük az egyház küldetése, hogy ezt a világot
lépésről lépésre Jézus uralma alá hajtsa, Isten Országává transzformálja – szerintük ez a misszió.
Misszió-elméletük szerint Jézus uralmának kiterjesztését
a kultúra területére annak az evangéliumnak zászlója alatt kell
végezni, amit „Jézus az Úr”-evangéliumnak neveznek.
Ez nem azonos a kereszt evangéliumával, aminek középpontjában az ember bűne áll. Az általuk képviselt evangélium
Jézus úr voltát hangoztatja, és uralma kiterjesztését szorgalmazza a társadalom minden szegmensére. Nem a túlvilági üdvösségre, hanem az evilági mennyországba szeretné eljuttatni
az embereket.

2) A MoZGALoM ALAPKövETELMÉnYE
A mozgalom a misszió sikeres végzéséhez fontos előfeltételként szabja a gyülekezetek számára a legteljesebb alkalmazkodást az őket körülvevő világhoz. Ezen pl. nem azt értik,
hogy a magyarok között magyar nyelven beszéljünk. Mivel
a jelenlegi kulturális környezet az ún. posztmodern gondolkodású, életvitelű, életérzésű emberek társadalma, ezért az ő
jellegzetes vonásaikhoz kell alkalmazkodni. Néhány alkalmazkodási területet említsünk is meg:
a) Mivel a posztmodern ember számára fontos a virtuális
világ, a gyülekezetnek-egyháznak is használnia kell ennek eszközeit, és bele kell kapcsolódnia környezete vérkeringésébe:
a tv, rádió, az internetes újság, a közösségi oldalak, a reklámfelület használatával.
b) Mivel a posztmodern ember a világban él, a gyülekezetnek a templom, a gyülekezeti terem falai közül ki kell lépnie a falu, a város utcáira – abba a kulturális közegbe, ahol tagjai élnek. És ott be kell kapcsolódnia a különböző kulturális
akciókba (pl. fesztiválokba, versenyekbe), a helyi természetvédelmi akciókba, a szociális igazságosságért indított programokba, vagy az emberek megbékéléséért indított mozgalmakban. Ugyanakkor a gyülekezet épületeit, termeit meg kell
nyitni a kulturális rendezvények előtt: kiállítást, művészeti tanfolyamot, koncertet kell szervezni. Mindezt azért, hogy
környezete érzékelje, hogy velük van, együtt dobban a szívük,
s velük együtt igyekszik egy keresztyén értékekre épülő világ
felépítésére.
c) Mivel a posztmodern ember elutasítja a hierarchikus vezetést
(alá-fölé rendeltséget), ezért a gyülekezetnek meg kell változtatni
szervezetét is, kialakítva a közösségi vezetést, aminek meg-
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valósítására legalkalmasabb a gyülekezet kiscsoportokba szervezése, ahol a posztmodern gyülekezeti tag a legjobban érvényesülhet. El kell tehát kezdeni a gyülekezet biblikus struktúrájának szétbontását és az új struktúra kiépítését.
d) Mivel a posztmodern ember nem ismeri a templomot,
lelkéhez közel a színpad, a pódium áll, ezért az istentiszteleti
helyek berendezését is igényük szerint kell megváltoztatni:
legyen olyan, mint egy koncert- vagy színházterem.
e) Mivel a posztmodern ember nem hisz a végső igazságban,
szélsőséges embereknek tartja azokat, akik ilyenre hivatkoznak, ezért az igehirdetőknek nem szabad beszélniük a végső
igazságokról, hittételekről, dogmákról. Tudjon arról, hogy hallgatósága a sztorikat, élményeket kívánja inkább hallani, ezért
az igehirdetés tartalmát is igazítsa ehhez az elváráshoz! Kerülje
a megosztó hitigazságok, dogmák közlését. A Bibliáról ne
beszéljen úgy, mint Istentől ihletett, tévedhetetlen könyvről,
ami az igazságok tárháza. Hangsúlyoznia kell, hogy a Bibliát
is csak emberek írták, ezért az az ő szubjektív vallási nézeteiket
tartalmazza, amikkel vitába lehet szállni. Különösen is, mert
azok között egyik-másik egészen borzalmas, pl. az Isten haragjáról szóló kijelentések.
f) Mivel a posztmodern ember szerint az irodalmi szövegnek
nincs egyféle helyes értelmezése, ezért nem szabad azt állítani,
hogy a Biblia szövege érthető, világos és csak egyféle tartalommal értelmezhető. Az elfogadható tanítás az, hogy a Bibliát
mindenki a maga meggyőződései szerint értelmezheti, és bizony mindegyik értelmezés igaz, még ha ellentmondó is!
A leghelyesebb, ha egy-egy bibliai történetet biblio-dráma
keretében dolgozunk fel, ahol minden szereplő beszámolhat
érzéseiről és eljátszhatja azt. Ezek mind autentikus értelmezésévé válnak a feldogozott bibliai szövegrésznek.
g) Mivel a posztmodern ember élményekre vágyik, ezért
a templomot bizonyos értelemben szórakozóhellyé, élményközponttá kell alakítani. Büfét kell üzemeltetni, ahol kávéval,
teával, esetleg tánccal, szórakozással kell fűszerezni az istentiszteletet.
h) Mivel a posztmodern ember lételeme a popzene, ezért az
istentisztelet része kell legyen a keresztyén popzene, amit
dicsőítésnek kell elnevezni. Ez lesz az, ami feldobja a hangulatot!
i) Mivel a posztmodern emberek szerint, ha Isten van, akkor
ő kizárólag tiszta szeretet – amint W. P. Young is fogalmaz
A viskó című könyvében –, akkor Istent így kell bemutatni!
Arról, hogy ő Szent Isten, hogy haragszik, hogy büntet, netán
örök halállal, kárhozattal – még véletlenül sem szabad beszélni.
De arról sem, hogy a saját Fiát büntette meg azért, hogy másoknak megbocsásson – hiszen ezzel Istent a világ legnagyobb
gyerekbántalmazójává nyilvánítjuk!
j) Mivel a posztmodern emberek a zajos világukban vonzódnak az irracionális, misztikus, természetfeletti, titokzatos
élmények felé, ezért biztosítani kell számukra a csendet. Meg
kell tanítani őket meditálni, és misztikus istentapasztalatokat
kell számukra biztosítani. Pl. kedvező módon kell bemutatni
a gyülekezetben a római katolikus misztikát, az imalabirintust,
a lélegzőimát, a jógát.
k) Mivel a posztmodern ember szereti a patchwork vallásosságot: azaz mindenféle vallásból összeválogatja a neki
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tetsző elemeket, és ezekből egy új vallást gyárt magának, ezért
ebben segítenünk kell őt! Tartózkodnunk kell attól, hogy örök
hitigazságokat, dogmákat emlegessünk, és tilos egyes keresztyén felekezetek, vagy más vallások tanait hamisnak, tévesnek
nevezni.
l) Mivel a posztmodern ember a diszharmonikus világban
a harmóniát keresi, ezért mindenkor és mindenhol támogatnunk
kell őt keresésében. Kerülnünk kell a lelki megterhelésüket Isten
haragjának, ítéletének, pokolnak és hasonlóknak emlegetésével!
Ugyanakkor a szó legteljesebb értelmében ökumenikussá kell
válni, kerülve más vallások kritikai elemzését, de a római katolikus, a rajongó-karizmatikus vagy a liberális teológiai tévelygés
megnevezését is! Ráadásul – mint állítják – a misztikus úton
elnyert közös spirituális istentapasztalat egyesít mindent mindennel, mert az eksztázisban, révületben ugyanazzal az istenséggel találkozik a hindu, a katolikus, a karizmatikus és
a liberális.
m) Mivel a posztmodern emberek toleránsak és a pluralizmus a lételemük, ezért semmi olyasmit nem szabad állítanunk,
ami intoleráns és ellene hat a pluralizmusnak. Toleránsoknak,
pluralista keresztyéneknek kell lennünk – elfogadva minden
gondolatot, bibliafelfogást, vallást, nézetet! Köztünk nem érhet
senkit semmiféle kritika azért, hogy mit hisz vagy hogyan él.
n) Mivel a posztmodern ember szerint nincs örök érvényű
erkölcsi norma, ezért nem szabad hirdetnünk Isten örök
érvényű törvényét, sem a bűn Isten előtt utálatos voltát, se
annak igazságos büntetését, ezért az engesztelést, a végítéletet
és a kárhozatot sem. Isten ugyanis csak szeretet, ezért mindenkit üdvözít majd. Az új missziós tan szerint a mindenek üdvössége megkérdőjelezhetetlen tény! Megkérdőjelezhetetlen
az is, hogy a jó szándékú emberi erőfeszítéseknek köszönhetően – ebben az aión-ban (világkorszakban) – egymással
összefogva felépíthetjük az Isten Országát, amin már csak kicsit kell majd igazítania a visszatérő Jézusnak…
Tehát a gyülekezeteknek ahhoz, hogy környezetükre hatni
tudjanak, és Jézus uralmát érvényesítsék, alkalmazkodniuk kell
a posztmodern emberekhez szervezetükkel, megjelenésükkel,
tanításukkal.
Amelyik gyülekezet engedi, hogy átvigyék ezen a „missziói
fazonigazításon” (irodalommal, tanfolyamokon, konferenciákon), az lesz méltó a „missziói gyülekezet” vagy „missziói
egyház” elnevezésre. Aki nem hajlandó erre az alkalmazkodásra, az számolhat azzal, hogy a legszélsőségesebb rágalmakat szórják a fejére, pl. ilyeneket: nem érti az evangéliumot,
a misszió ellensége, nem akarja Isten Országát építeni, s akadályozza azokat, akik ezen fáradoznak…

3)A MoZGALoM KÉPvISELŐI
A mozgalmat egyének, csoportok, fórumok, akadémiák,
könyvkiadók, blogok, internetes oldalak százai és segélyszervezetek képviselik. Ezek világot átfogó hálózatot alkotnak,
amibe hazánk is beletartozik. A hálózat tagjai hol itt, hol ott
bukkannak fel, pl. különböző történelmi felekezetek tagjai
képviseletével.
Úgy érzékeljük, hogy láthatatlan hálóként borul rá a történelmi felekezetekre, gyülekezetekre az az új missziói teológia, amelyiknek célja olyan missziói gyülekezetté formálni
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a meglévőket, és olyan új gyülekezeteket létrehozni, amelyek
koncepciója mentén élnek.
Ezen új missziói irányzat képviselői – az egyházkormányzatoknak köszönhetően – egyre nagyobb nyomás alá helyezik
hazánkban is a lelkészeket, gyülekezeti képviselőket. Azzal
fenyegetnek, hogy ha nem hagyják magukat ezoterikus
gyülekezeti tanfolyamokon vagy teológiai továbbképzéseken
átprogramozni, és nem hajlandók beletanulni ebbe az elvilágiasított kultúrkeresztyénségbe, és így krisztianizálni a kulturális környezetüket, akkor belátható időn belül megszűnnek
létezni. Ugyanakkor azzal a hatalmas ígérettel kecsegtetnek
– általában amerikai példákra hivatkozva –, aki erre az útra lép,
az átesik ezen az új reformáción, és ott a gyülekezet „menthetetlenül” felvirágzik. Sajnos számtalan gyülekezet lelkipásztora és presbitere – különösen, ha elöregedő, létszámukban fogyatkozó gyülekezetről van szó – kapva kap a gyors siker
ígéretén.

4) KÉT AKTuÁLIS KövETKEZTETÉS
a) Megköszönjük ennek a mozgalomnak, hogy téveszméivel
visszakerget bennünket a Szentíráshoz… Arra kényszerít, hogy
felelevenítsük a bibliai-üdvtörténeti missziológiát. Fedezzük
fel újra a bibliai evangéliumot! Eszünkbe juttatta azokat az igehelyeket, amik szerint nem a világhoz, hanem Isten akaratához
kell szabni magunkat. Segített újra szembenézni azzal, hogy
ami a kultúránkban van, az a test kívánsága, a szem kívánsága,
az élet kérkedése, és hogy Jézusban meghaltunk e világnak és
a világ is nekünk. Sőt, felragyogott előttünk az ígéret, hogy
Megváltó Urunk másodszor is visszatér majd ítélni élőket és
holtakat, lesz tehát utolsó ítélet – s ők is és mi is számot fogunk
adni mindenről! Látjuk újra világosan, hogy van örök kárhozat
és van örök üdvösség Isten országában, ahová itt, a földi létben
léphet be az, aki hallja a kereszt evangéliumát és hisz Jézusban,
mint megváltójában! Megerősödött bennünk, hogy Jézus – miután meghalt értünk és feltámasztatott – megdicsőíttetett, és
valóban Úr, akinek kell inkább engednünk, mint embereknek!
Erősek vagyunk abban a bizonyosságban, hogy ez az első ég
és föld elmúlik, de aki hisz a Fiúban, az ott lesz Isten újjáteremtett világában! Ismét megerősödhettünk küldetésünkben,
hogy sürgető feladatunk hirdetni a világban a kereszten
helyettes engesztelő áldozatként meghalt Jézust, és hitére,
követésére hívogatni, mert ő az egyedüli megmentő!
Tehát köszönjük a nevezett mozgalomnak, hogy tévtanításával visszaűz bennünket a bibliai igazságokhoz, amiket Isten
közölt velünk, és Szentlelke által segít ezeket helyesen érteni!
Igaz az Ige, hogy akik Istent szeretik, minden javukra válik
– még a téveszmék is, amiket hirdetnek körülöttük!
b) Végül pedig hadd javasoljam magunknak, a Biblia
Szövetség közösségének, ellenlépésként, hogy – egyénekként
és gyülekezetek tagjaiként, vezetőiként is – fogjunk össze, és
támogassuk, bátorítsuk, erősítsük egymást a bibliai evangélium
hirdetésében, a valódi misszió végzésében! Ismerjük fel és
meg, hogy a bemutatott missziói tévtanítás elkötelezett
képviselői folyamatosan azon dolgoznak, hogy újabb és újabb
gyülekezeteket nyerjenek meg elméleteiknek, és így hálózzák
be egyházainkat, hogy hatékonyabban működhessenek. Nekünk pedig még ennél is fontosabb, hogy ezt tegyük! Nem csak
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egyének hálózatára van szükség, hanem konzervatív-hitvallásos alapmeggyőződésű gyülekezetek hálózatára is, akik – ha
nem is értenek mindenben teljesen egyet, de Jézus evangéliumának tartalmáról, a missziói feladatról ugyanazt vallják, és
úgy szeretnének jelen lenni a világban, mint Jézus hű tanúi!
Jöjjetek, fogjunk össze, egyesítsük erőinket az Úr Jézus evangéliuma képviseletében, és közösen álljunk ellene a nevezet
mozgalom törekvéseinek!
Meggyőződésem, hogy amikor ezt tesszük, akkor végezzük
azt a missziót, amire Jézus Krisztus elküldte egyházát! Minden
egyebet pedig bízzunk rá! „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
A következő részben röviden összefoglaljuk egyesületünk
elmúlt évi tevékenységét.
2018-ban a központi és körzeti szervezésű rendezvényeink
száma megközelítette a kétszázat.
– 2018 nyarán 30 fiatalnak izgalmas kenus tábort szerveztünk
a Rába folyó Szentgotthárd-Sárvár közötti szakaszára. 45-60
fiatal vett részt egy-egy tavaszi, őszi csendesnapon, kiránduláson és a BSz szilveszteren. Ezeknek – mint minden egyéb rendezvényünknek – elsődleges tartalma az Úr Jézussal, az igével
való ismerkedés, a közös éneklés, de az ismerkedés, barátkozás és a szolgálatra készülés is.
– A fiatalok között szolgáló önkénteseinknek Kárpátaljára szerveztünk továbbképzést. A gazdag lelki programot színesítette
a sokak számára még ismeretlen Kárpátalja. Ott élő és szolgáló lelkészek, lelki munkások tartották az előadásokat és az
esti áhítatot.
– Vezetők és önkéntes munkatársak márciusban ismét több
napot tölthettek el közös ügyeink megbeszélésével, felkészüléssel a szolgálatokra.
– Az állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körülmények között élő 6-12 éves lányoknak ismét megszervezhettük a péceli tábort. Ez a program közvetlen környezetünk,
Pécel számára is evangéliumi lehetőség, hiszen ebben az
évben is tíz hányatott sorsú helyi kislány lesz majd
résztvevője a tábornak. Az ott szolgáló hat testvérünk
különös megbízatást kap: megismertethetik az evangéliumot
olyanokkal, akiknek nincs lehetősége más módon megismerni a Biblia örömüzenetét.
– 30(+) rendezvényeinken az egyedülálló idősebb fiatalok ismerkedhettek egymással és épülhettek hitükben. Tavaly az évi
két csendesnap, kirándulások, a nyári galyatetői csendeshét és
a szilveszteri, közösen eltöltött négy nap is gazdag áldást biztosított a résztvevőknek.
– Szakkonferenciát tartottak péceli székházunkban a lelkészek,
teológusok. A hazai, erdélyi és kárpátaljai lelkipásztorok
számára ebben az évben a biblikus gyülekezet lesz középpontban, amire már nem csak a lelkipásztorokat, teológus
hallgatókat, de a gyülekezet gondnokait, érdeklődő presbitereit is várjuk majd.
– Szakkonferenciát szervezhettünk a pedagógusoknak Piliscsabára. Mivel a pedagóguskonferencia meghatározó jellegzetessége már évek óta a keresztyén világnézet erősítése,
ezért szívesen látott résztvevők a nem pedagógusok is.
Hívjuk az orvosokat, közgazdászokat, jogászokat, mérnököket, illetve mindazokat, akiket érdekel mai világunk bib-
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likus keresztyén szemléletű értelmezése. Ebben az évben
péceli székházunk ad helyet a konferenciának.
Igemagyarázatokkal, keresztyén etikai témákkal péceli székházunkban, Mátraházán, illetve Berekfürdőn tartottunk egyegy csendeshetet.
Januártól májusig, havi egy-egy szombaton a hölgyeké volt
a Bp. Nagyvárad téri református gyülekezeti terem, ahol
értékes előadások, bizonyságtételek, asztali beszélgetések
biztosították a lelki programot. Ebben az évben is folytathattuk a csendesnapok szervezését, január-februárban a Nagyvárad téri gyülekezeti teremben, márciustól pedig a Hold
utcai református templom gyülekezeti termében. Szeretettel
hívjuk lány és asszony testvéreinket az új helyszínre, az
április 27-i és május 25-i rendezvényre!
Péceli bibliaiskolánkban nyolc tanítási szombaton (január,
június, július és augusztus hónapok kivételével), két évfolyamon folyik az oktatás. A 2017-18. tanév végén 6 hallgató oklevéllel végzett, az első évfolyamon 35, a másodikon 18
személy számára állítottunk ki indexet, azaz olyan bizonyítványt, ami az oktatáson való részvételt igazolja. A 201718-as tanév első évfolyami létszáma 46, a másodiké 21, és
két hallgató hiánypótló tanórákat is teljesít.
A BSz teremtéskutató köre egy igen érdekes „Genezis konferenciát” (Pécelre) és egy hozzá kapcsolódó tudományos
előadás-körutat is szervezett az előző év nyarán, s ebben az
évben is hasonló programokkal készülünk, amire szeretettel
hívjuk az érdeklődőket. Honlapunkon részletes információt
találnak majd a konferenciáról és az előadói körútról is.
A júniusi és szeptemberi családi napot is megtarthattuk,
mindkét alkalmon 150 fő feletti részvétellel.
Csendesnap volt Budapesten kétszer, illetve Debrecenben,
Miskolcon, Nyíregyházán, Mátészalkán, Nyékládházán.
A körzeti programok közül örömmel adunk hírt a hetente
szervezett hajdúsági, mátészalkai, a kéthetente tartott északmagyarországi, nyíregyházai, havonta rendezett szatmárberegi, lengyeli és a negyedévente megtartott vas-zalai,
budai, közép-duna-tisza-közi, a somogy-tolnai, valamint az
évente legalább egyszer szervezett békési és mátrai körzet
rendezvényéről, csendesnapjáról.
Biblia és Gyülekezet című folyóiratunk négyszer, 1000-1000
példányban jelent meg, ami honlapunkon késleltetett lehetőséggel elektronikus formában is olvasható.
Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című
sorozatunkat 2018-ban négy előadással bővíthettük. Erről
a helyről is szeretettel hívom érdeklődő tagjainkat a következő, április 14-i előadásra, ahol a zene hatalmáról hallgathatunk meg előadást. Előadónk, Csizmadia Márta orgonaművész, a rockzene keresztyéniesítésének lehetőségére
szeretne választ adni. Az előadás helyszíne megváltozott,
délután öt órakor a Békásmegyeri református templomba
várjuk az érdeklődőket. A templom a Batthyány térről induló
HÉV-vel Békásmegyer állomásig utazva, majd 200 m-es
sétával közelíthető meg.
Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (www.
bibliaszov.hu), többezer látogató-olvasó számára tesszük
elérhetővé híreinket, tanulmányainkat, programjainkat.
Honlapunk fejlesztésén lelkesen dolgozik négy testvé-
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rünk, elképzelésükről délután rövid tájékoztatást hallgathatunk.
– Az elmúlt év őszén – immár harmadszor – igés, családi
tervezőnaptárt jelentettünk meg, az elkészült 500 darabot
néhány példány kivételével értékesítettük, ezek a szünetben
féláron megvásárolhatók.
– A Zengjen hálaének c. énekgyűjteményt két éve tettük
elérhetővé tagjaink számára. Elsődlegesen egyesületi
használatra szántuk, de szívesen ajánljuk gyülekezeti,
közösségi használatra is. Kereskedelmi forgalomba nem
kerül, de az elkészítés, a megjelentetés támogatására
adományt szívesen fogadunk. Most már nyomdakész az
énekeskönyv négyszólamú hangszeres kíséretét támogató
Zengjen hálaének! kottáskönyv is, a nyár folyamán már
megvásárolható lesz. Köszönjük a BSz Tanácsának tevőleges támogatást a megjelentetéshez, különösen is Móréh
Tamás, Móréh Dániel, Benedek Csilla és Horváth Mária
lelkiismeretes munkáját.

Népmozgalmi adatainkról is rövid áttekintést adunk.
– A Biblia Szövetség regisztrált önkéntes munkatársainak
száma (a körzetekben munkálkodók nélkül), akik a központi
programok szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadóként, bizonyságtevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként is részt vettek, 132 személy volt, az önkéntes
munkával eltöltött idő 10.464 óra, az önkéntes munka értéke
5.658.000,- Ft volt.
– A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2019. március
31-én 604 személy.
– Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt a kilenc
testvérünket, aki az elmúlt egy esztendőben nyert felvételt
az egyesületbe. Legyen lelki otthonuk a Biblia Szövetség,
álljanak be azok közé, akik az egyesületben harcolják a hitnek szép harcát! Képviseljük közösen a gyülekezetben, társadalomban világkormányzó Urunkat!
– Az eltelt egy évben öt személy kérte tagsági jogviszonya
megszüntetését.
– Az egyesületi tagdíj meg nem fizetése miatt, az egyesület általi felmondással 17 személynek szűnt meg a tagsági jogviszonya 2018. év szeptemberében. Sajnáljuk, hogy ezek
a korábbi tagtársaink a belépési nyilatkozat aláírásával az
evangélium hirdetésére, a közös szolgálatra, a testvéri kapcsolat erősítésére szóló, önként vállalt kötelezettségük ellenére a Biblia Szövetségnek hátat fordítottak.
– Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítottunk.
– Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvérekre, illetve
szolgálatukra, akik elköltöztek a mennyei otthonba, a boldog
feltámadásba vetett remény adjon vigasztalást szeretteiknek,
gyülekezetüknek és nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak!
Akik elhunytak: Asztalos Zoltánné (1924), Hajdúszoboszló;
Baksai Ivánné (1929), Győr; Bartha Éva (1928), Debrecen;
Bodó Margit (1929), Vál; Bori Gáborné (1942), Budapest;
csufor Kálmánné (1923), Noszvaj; Demeter Tiborné (1935),
Vaja; h. Kiss Irma (1927), Szeghalom; Kiss Bálint (1922),
Porcsalma; Kiss Mihály (1951), Kistarcsa; Kókai Ferenc
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(1931), Budapest; Kovács Dezsőné (1926), Budapest; dr. nagy
Béla (1937), Szombathely; nagy Imréné (1953), Debrecen;
dr. németh csilla (1943), Budapest; nyavádi Miklósné
(1929), Vaja; orosz Andrásné (1936), Vaja; dr. Pallaghy
Sándor (1921), Dévaványa; Poynár Szabolcsné (1925),
Biatorbágy; özv. Solymosi Lászlóné (1947), Nyékládháza;
Somogyi Istvánné (1926), Mátészalka; Tarr Gyuláné (1924),
Budapest; Tatár Zsigmondné (1927), Hajdúböszörmény; Tóth
László (1947), Páty; dr. virág Mária (1936), Budaörs;
özv. volvár Miklósné (1920), Mátészalka.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az egyesületben
szolgáló testvéreknek, mindazoknak, akik tagjaink közül, vagy
nem tagként, de velünk egyetértve, bizonyságtétellel, tanítói
szolgálattal, igehirdetéssel, imádsággal, lelkigondozással,
adománnyal, kétkezi munkával vagy szervezéssel segítették
a Biblia Szövetség küldetésének betöltését.
Jelentésünk elfogadását kérve, Péter apostoltól vett idézettel
kívánunk a BSz tagságára áldást: „Ti azért, szeretteim…, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévelygései magukkal sodorjanak, és a saját erősségetekből kiessetek, hanem növekedjetek
a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön-örökké.” (2Pt
3,17-18)
Küldöttgyűlésen felolvasta: dr. Makrai Tibor elnök és
Sipos Ete Zoltán főtitkár
*
A BIBLIA SZövETSÉG EGYESÜLET MISSZIóS szolgálati lehetőségét kapott május 18-ára, a debreceni Magyar Református
Egység Napjára.
A rendezvényre kilencféle, különböző színre nyomtatott,
a ref, egyház alaptanításait tartalmazó szórólappal készültünk,
összesen huszonhétezer példányban. A kidolgozott témák: Kicsoda Jézus Krisztus? (Sipos Ete Zoltán); Miért lenne bűnös
a ma született csecsemő? (dr. Erdélyi Judit); Mitől vagyunk
reformátusok? (Sipos Aba Álmos); A reformátusok miként tekintenek a Bibliára? (dr. Vásárhelyi Bálint Márk); Hitünk szent
titka az eucharisztia vagy az úrvacsora? (Alföldy-Boruss
Dezső); Mit jelent megtérni Istenhez? (dr. Cs. Nagy János);
Mit tudhatunk a Szentháromságról? (Molnár Sándor); Van-e
örök élet? (Hotorán Gábor); Van-e örök kárhozat? (Hotorán
Gábor).
Egy 4x2 m-es faházat és mellette lévő területet (itt az ÉBA
árulhatott könyveket) kaptunk a villamos sínek mentén, a miszsziók részére kialakított részen. A villamosok folyamatosan
közlekedtek (kivétel a du. istentisztelet idejét), szinte hihetetlen,
hogy nem történt baleset, pedig sokezer ember közlekedett
folyamatosan a vágányokon. A faház homlokzatára „Kérdése
van? – Dogmatika kuckó – Válaszolunk!” feliratú színes,
nyomtatott „vásznat” feszítettünk ki, és minden szórólapkérdést is A3 méretben kifüggesztettünk a faházra. BSz-re utaló
A1 méretű színes vásznunk is volt.
A házikóban szorgos kezek (egyszerre 6-7 személy) gyűjtötték a kilenc szórólapot csokorba, átfogva egy pánttal, később
gumizva, s ez került osztásra. De egy forgatható „képeslap” állványra is kitettük, ahonnan szabadon vihettek az érdeklődők.
A faházban lehetőség volt széken ülve beszélgetni az érdeklődőkkel is.
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A traktátusokat az elhaladóknak kedves szavakkal adtuk át,
bíztatva őket, hogy vegyék igénybe kérdésük, problémájuk esetén a lelkészekkel való beszélgetést.
Nyolc lelkészt kértünk fel előzetesen, hogy segítsék a lelki
beszélgetést, őket egy-másfél órás időtartamra osztottuk be, de
szinte mindegyikőjük túlteljesítette a kérést, s voltak, akik egész
nap ott voltak, segítettek.
Fél kilenctől non-stop osztogattuk a traktátust, azaz, bajban
voltunk, mert kb. du. egy órára annyira leapadt a szórólap mennyisége, hogy nem mind a 9-et, csak 2-3-at adtunk egyszerre kézbe.
Délután öt órára mind a huszonhétezer elfogyott.
Felkért lelkészek (párban): Vincze András – Tárnok Tamás;
Szegedi Gyula és felesége, Eszter; dr. Vásárhelyi Bálint Márk
– Hotorán Gábor; valamint Sípos Aba Álmos.
Önkéntes segítők: dr. Nagy Péter Mihály és felesége, Klárika,
gyermekeik: Kristóf és Bence, Szegedi Kálmán és felesége
Ilonka, unokájuk: Rebeka. Debrecenből még Harmati Ilonka,
valamint Marika, Zsuzsa… és még hárman, Nyíregyházáról
dr. Jánószky Ede és felesége, Erika, kislányuk Márta, Hajdúböszörményből Magi István és Tatár István, Mátészalkáról
dr. Makrai Tibor és felesége, Csilla, Pécelről dr. Mikolicz
Gyuláné Virág és Mikolicz Boglárka.
Külön szeretném kiemelni Nagy Kristófot (21 éves), Bencét
(19 éves) és Szegedi Rebekát (16 éves), akik a teljes időszak
alatt, nagyon kedvesen és határozottan szólítottak meg időstfiatalt, kérve, hogy fogadják el a szórólapokat, bíztatva, hogy
kérdezzenek a lelkészektől. (Ki tudott ezeknek a mosolygos fiataloknak ellenállni?) De még a villamosvezetőnek, a nem
messze posztoló rendőröknek, a közeli nászmenet koszorús-

Kicsoda jézus Krisztus?

Erre a kérdésre egyetlen tiszta és hiteles forrásból merítve válaszolhatunk: ez a forrás a Biblia! Közelebbről az Újszövetség, azon belül
a négy evangélium. Ez a négy irat néhány évvel Jézus halála után íródott,
s négy szemszögből, teljesen megbízható módon mutatja be nekünk
Jézus Krisztust.
Jézus – a róla szóló források szerint – valóságos ember volt, de
ugyanakkor valóságos Isten is. Tehát egy személyben volt Isten és
ember! Mint ember evett, ivott, aludt, elfáradt... Mint Isten, rendkívüli
csodákat vitt véghez: a vakon született látását visszaadta, halottat támasztott, parancsolt a természeti erőknek… Tanításaiban pedig a tiszta
isteni bölcsesség és igazság ragyogott fel. Ő maga is állította, hogy Isten
Fia ő, azaz egy az Istennel: „Én és az Atya egy vagyunk” (János evangéliuma 10. rész, 30. verse).
Feltűnő, hogy rövid földi élete során a sok száz évvel előtte élt
próféták szavai teljesedtek be. Például az, hogy benne Isten érkezett
a földre, vagy hogy emberi természete Isten Lelke által fogantatik egy
szűz méhében. Keresztre feszítik, majd a harmadik napra feltámad
a halálból, visszatér oda, ahonnan közénk jött: a mennybe, a személyes,
végtelen Istenhez!
Jézust úgy ismerjük meg, mint aki az Isten által teremtett emberiség
tagjai közt egyedül bűntelen és igaz az Isten előtt: egyszer sem szegte meg
Isten örök törvényét, hanem mindenben követte azt! Isten maga ismerte
el bűntelenségét, ezért mondta: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned
gyönyörködöm” (Lukács evangéliuma 3. rész, 22. verse).
Ugyanakkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért kellett meghalnia a keresztfán? Erre a titokra akkor derül fény, ha személyét és tetteit
elhelyezzük a teljes Biblia összefüggésében. Csak így bontakozik ki
előttünk, hogy világunkat – és benne az első emberpárt – a végtelen,
személyes Isten olyan tökéletesnek teremtette, mint ő maga. Ádám és
Éva azonban fellázadtak alkotójuk ellen, önistenítésbe kezdtek, és emiatt
teremtőjük átka alá kerültek. A teremtő Isten azt is megígérte ős-
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lányainak is adtak… Sőt, a rendezvény közelében agitáló
MSZP-seknek is vitt Kristóf és Bence (szívélyesen elfogadták,
cserébe adtak piros szórólapot).
Szívet melengető az a lelkesedés, ahogyan a szórólapokat
„csomagolták” a faházban, az osztók osztottak, a lelkészek
„agitáltak”, a sétálókat megszólították. Szinte folyamatosan
beszélgettek valakivel, akár állva, vagy a faházban ülve… Megrendítő volt pl., amikor egy középkorú férfi könnyeivel küszködve fejezte be a beszélgetést, de persze volt akadékoskodó
és kötözködő érdeklődő is. A szórólapot osztók is bátran beszélgetésbe elegyedtek fiatallal-időssel. Mindeközben sok-sok értékes kiadványt adhatott el az Ébredés Alapítvány is.
Délelőtt a BSz két tanácstagjának, dr. Pauk Jánosnak és
dr. Szilágyi Imre Miklósnak beszélgetős programja zajlott a
teremtésről, a Református Kollégiumban – amiről lelkesen számoltak be kémeink.
Számtalan BSz-es testvér, vagy ismerős látogatott táborhelyünkre, erdélyi-kárpátaljai tagjainkkal örömmel ölelkeztünk
össze és beszélgettünk.
A roham fél hat körül csendesedett, de akkorra már szórólapunk sem volt, csak a szolgatársak arcán a ragyogó öröm és a
fáradt-lelkesedés pírja: szinte minden szavunk a hálaadás volt:
köszönjük, hogy engedte az Úr a részvételünket, hogy együtt
szolgálhattunk, hogy a szórólapokat ezekkel a kérdésekkel oszthattuk, hogy az Úr Jézust képviselhettük, hogy ránk bízta az
evangéliumot, mind ehhez gyönyörű napsütéses meleg időt,
tágas teret, szabadságot adott. S. D. G. (Dr. Mikolicz Gyula)
Folyóiratunkban folyamatosan közreadunk az egységnapra
készített szórólapok témáiból:

szüleinknek, hogy elküldi majd azt, aki leveszi róluk és utódaikról
a megérdemelt átkot, s megszerzi nekik a bocsánatot! Századokkal
később megérkezett közénk ez a valaki: Jézus! Azért halt meg a kereszten, mert szeretett minket, és önként magára vette bűneink átkát.
Ezért jött közénk, és ezért halt meg a golgotai kereszten!
Miután elvégezte küldetését, harmadik napra feltámadt a halálból!
Néhányszor még megjelent tanítványainak, majd „felment a mennybe”,
s most „ül az Istennek jobbján”, azaz Istenként uralkodik Egyháza és
az egész teremtett világ felett. „...fel is magasztalta őt Isten mindenek
fölé, és azt a nevet adományozta neki, mely minden névnél nagyobb,
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon...” (Pál levele a Filippiekhez, 2. rész 9-10. verse)
Csak egy rá vonatkozó prófécia nem teljesült még be: miszerint
egy váratlan pillanatban újra feltűnik majd az emberiség előtt végtelen
isteni dicsőségében! Mindenki meglátja majd őt, és akkor igazságos
ítéletet hirdet az emberiség minden egyes tagja felett, aminek következtében az őt megvetők örökre elkárhoznak, de a benne hívő és neki
engedelmes emberek örökre Jézussal lehetnek: békességben, Isten új
világában, a megújított földön és égen.
A »keresztyének« erről a bibliai Jézus Krisztusról kapták nevüket,
s az őskeresztyénség idejétől ő áll hitük és életük központjában. Benne
bíznak, őt szeretik, tanításainak igyekeznek engedelmeskedni, és ha szükséges, érte szenvednek, és a vértanúságot is vállalják.
Jézus, az emberiség történetének legkiemelkedőbb alakja! Szól hozzánk a Biblia igéiben, és hív, hogy higgyünk benne, és mindenben kövessük
tanításait. Lenyűgöző ígérete, hogy aki így tesz, az békességet kap.
Jézus mondta: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen” (János evangéliuma, 3. rész, 16. verse).
Bízza magát Jézus Krisztusra, és kövesse szavát örömmel, hálával,
bizalommal, engedelmesen!
Biblia Szövetség Egyesület / Sipos Ete Zoltán
www.bibliaszov.hu
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Biblia és Gyülekezet

Meghívó a Biblia Szövetség
cSEnDESnAPjÁRA

2019. augusztus 25-én vasárnap 10.30 órakor
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a

kezdődő csendesnapra, amit a
nyíregyháza-városi református templomban (Kálvin tér) tartunk.

jézus Krisztus a mi életünk
PROGRAM

igehirdetés: jézus a múltunk, ő a megváltónk (Kol 1,14)

igehirdetés: jézus a jelenünk, ő a megtartónk (Lk 8,22-25; 19,10)
EBÉDSZÜNET

igehirdetés: jézus a jelenünk, ő a mi békességünk (Ézs 53,5/b)
bizonyságtétel: jézus az életem (5Móz 30,20/b)

záró áhítat: jézus a jövőnk is, üdvösségünk biztosítéka (Jn 14,1-4; 17,1-3)
A részvétel ingyenes.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Biblia Szövetség Egyesület és a vendéglátó gyülekezet!

FonToS KÉRDÉSEK

A következő rendezvény programja:
– szeptember 8.: Lehet-e a Krisztust követő
keresztyéneknek várakozásteli jövőképe?
előadó: dr. Erdélyi Judit
– november 10.: Milyen a keresztyén egyházi közösség
rendezett viszonya a világi környezethez?
előadó: Sipos Ajtony Levente
Az előadások 17 órakor kezdődnek
a Budapest, Békásmegyeri ref. templomban
(III. ker. Csobánka tér 8.).
Az előadást követően lehetőség van
a téma megbeszélésére.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

*
Halottaink: V Kuluncsits László (1947) Szigetszentmiklós,
V Marczis László (1927) Noszvaj,
V nerada Mátyás (1940) Budapest,
V Szalontai Árpádné (1928) Pápa.
Hálás szívvel emlékezünk elhunyt testvéreinkre, szolgáló életük sokak számára jelentett áldást. A hozzátartozóknak, gyülekezetük tagjainak és a BSz közösségének legyen vigasztalásul
a feltámadás reménysége! Emlékük pedig legyen áldott a Biblia
Szövetségben is!

oLvASóInK FIGYELMÉBE!
Programok, amire szeretettel hívogatunk.

– Szeptember 07. bibliaiskolai évnyitó és
első tanítási nap (Pécel)
– Szeptember 08. Fontos kérdések előadás
(17 óra, Bp.-Békásmegyeri ref. templom)
– Szeptember 21. BSz 30 hálaadó ünnep (Pécel)
– Október 05. körzeti csendesnap
(10 óra, Debrecen, Mester utcai ref. templom)
– Október 05. 30(+) találkozó (10 óra, Pécel)
– Október 12. 30(–) fiatalok találkozója – ifjúsági
csendesnap (10 óra, Pécel)
– November 10. Fontos kérdések előadás
(17 óra, Bp.-Békásmegyeri ref. templom)
– November 16. körzeti csendesnap (10 óra, Miskolc,
Ref. Egyházkerületi Székház)
– November 16. körzeti csendesnap (10 óra, Budapest,
Pasaréti ref. templom)
– November 18-22. Lelki konferencia Berekfürdőn
– December 29 – január 1. 30(+) szilveszteri program
(helyszín: szervezés alatt)
– December 31 – január 1. 30(–) ifjúsági szilveszter
(Pécel, 18 órától)

21

22

Biblia és Gyülekezet
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BSZ 30
ÚTKöZBEn
„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”

Az 1989-ben alapított Biblia Szövetség Egyesület hálaadó csendesnapon emlékezik 30 éves szolgálatára

2019. szeptember 21-én, szombaton
péceli székházában (Pécel, Kálvin tér 2/b),
amire szeretettel hívja tagjait, az érdeklődőket és családtagjaikat.

PRoGRAMTERv:
– 8.00 órától gyülekezés (BSz székház)
– regisztráció
– a 0-12 éves gyermekek átkísérése református óvodába (egész napos foglalkozásra)
– hozott gyümölcs, sütemény leadása

– 10.00 órakor hálaadó istentisztelet a péceli református templomban
– gyülekezeti ének és orgonazene (Alföldy-Boruss Csilla)
– igeolvasás, imádság és köszöntés (dr. Viczián Miklós és dr. Makrai Tibor)
– igeszolgálat: A megtett út (dr. Cs. Nagy János)
– az alkalomra szerveződött ének- és zenekar szolgálata (vezeti Alföldy-Boruss Csilla)
– köszöntés a külföldi testvérszervezet részéről
– visszatekintés az elmúlt 30 évre
– imádság és áldás
– 12.00 órától ebédszünet a BSz épületében, ill. az ingatlanán felállított sátor alatt
(szendvicset, kávét, teát, hozott süteményt és gyümölcsöt kínálunk)
– az eltelt 30 évről készített fényképek vetítése az aulában
– kötetlen együttlét régi és új ismerősökkel
– 13.30 órától délutáni program a református templomban
– közös ének, imádság
– igehirdetés: Úton vagyunk (Alföldy-Boruss Dezső)
– záró igehirdetés: Útra készen (Sipos Ete Zoltán)
– imádság
– a hálaadó nap bezárása (dr. Makrai Tibor)
– áldás

A gépkocsival érkezők számára parkolóhelyet a Ráday kastély udvarán foglaltunk.
A vonattal érkezők a Keleti pályaudvarról fél óránként induló vonattal, vagy a Hatvan felől érkező vonatpótló
autóbusszal, a péceli vasútállomástól a 169E kék autóbusszal a Kossuth térig utazva,
vagy 20 perces sétával érhetik el a program helyszínét.
Egyébként a 169E jelzésű autóbusz Bp. Örs vezér térről indul, és egy vonaljeggyel elérhető a péceli megálló.
Kérjük, segítsék a szervezést azzal, hogy előzetesen jelzik érkezésüket (postai cím: Biblia Szövetség Egyesület
2119 Pécel, Kálvin tér 2/b, email: bsz@bibliaszov.hu, tel/fax: +3638452334)!
A vendéglátáshoz süteményt, gyümölcsöt szívesen fogadunk.
A kisgyermekek felügyeletéről, foglalkoztatásáról a szomszédos református óvoda munkatársai és
önkénteseink gondoskodnak.

Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők!

1

BSz családi nap Pécelen (2019. június 8.) (1-6)
2
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A március-április-májusi BSz női csendesnapok
helyszíne a Budapest, hold utcai református
gyülekezeti terem volt. (7)
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A 2018/2019. évi tanévzáró ünnepség (1-3), az oklevelet szerzett hallgatók tanáraikkal (2)

A májusi, péceli genezis konferencia (előadó helmut Welke (j), a konferencia egyik szervezője,
mint tolmács is: dr. Szilágyi Imre (b)) és a konferencia résztvevőinek egy csoportja (4-5)
A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni
Előfizetési díj 2019-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
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