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okat kacag és huncutkodik. Nevet és már szalad is tovább... de õszinte. Sokszor el-Scsodálkozunk milyen egyszerû, de mégis megragadó hittel tudnak a gyermekek 
Istenhez közeledni, imádkozni, beszélni róla. Ez a gyermeki hit gyakran hiányzik 
belõlünk. Jézus odahívott egy kisgyermeket, a tanítványok közé állította, és ezt 
mondta: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, 
mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen 
kisgyermeket az én nevemben, engem fogad be...”  (Máté 18,2-5) Van mit tanulni a 
kisgyermekektõl Jézusról és a benne való hitrõl, és van mit tanulni az Úr Jézustól 
a kisgyermekekrõl.

z idõsebbek fel vannak háborodva, hogy a fiatalok lázadnak, de sem-Amit nem tesznek, hogy közelebb kerüljenek hozzájuk. A fiatalok lá-
zadnak, mert az elõttük járó generációt maradinak, lassúnak tartják. Az 
biztos, hogy a mai világ és e világ fejedelme szeretné ezt a szakadékot elmé-
lyíteni. Ehhez megvannak az eszközei, melyek felismerése alapvetõ az el-
lene való védekezésben. Ezért értékes ez a lista, mely sorra veszi azokat a 
változásokat, melyek befolyásolják a mai fiatalság gondolkodását. Vegyük 
komolyan és figyelmeztessük a testvéreket a veszélyre! Emellett vegyük fel 
a harcot – szelídség szellemével –, hogy fiataljainkat mindezek ellenére 
megnyerjük Krisztus számára, amíg el nem jön az Övéiért.

 gyermekekkel való foglalkozáshoz mindenek elõtt elhívásra Avan szükség a gyülekezetekben. Ugyanakkor minden hívõ 
szülõ részt vesz valamilyen formában a gyermekmunkában, 

amikor saját gyermekét Krisztushoz vezeti, vagy éppen tanít-
ja. De vajon csak erre korlátozódik feladatunk? Nemcsak az 
Egyesült Államokban, hanem hazánkban is rengeteg gyer-
mek kerül a társadalom peremére. Szeretetre éhesen, Krisz-
tust nem ismerve hányódnak és nõnek fel gyermekek ezrei. 
Több missziós szervezet is felvállalta a feléjük irányuló szol-

gálatot. Támogassuk õket, ha pedig bármilyen munkára elhív az 
Úr ne szégyeljük igénybe venni segítségüket, legyen az egy Ö-
römhír Klub beindítása, akár egy segédkönyv, vagy csupán egy jó 
ötlet, amit megvalósíthatunk.

 cikk angol nyelvû eredetije kb. 20 évvel ezelõtt íródott. Olyan veszélyekre hívja fel a fi-Agyelmet, amelyek igazán csak 1990 után kezdtek megjelenni hazánkban. A szabadság-
ban, ami minden bizonnyal Isten kegyelme, számtalan lehetõség adódik, hogy az ellenség 
kihasználja kényelmünket, meglankadt figyelmünket. Más helyen támad, mint 20-30 évvel 
ezelõtt. Az egyetemekre való bejutás megnehezítése a hívõk számára már a múlté. A keresz-
tyén családokban felnõtt gyermekek társaikkal szemben semmiféle társadalmi hátrányban 
nem szenvednek. Így azután sok hívõ szülõ vagy nagyszülõ számára kísértés, hogy gyer-
meke életében fontosabbnak lássa a karriert, a nyugodt, kényelmes életet, mint bármiféle – 
akár az életét is követelõ – szolgálatot. A világ rengeteg fiatal munkást követel. Marad elég 
Isten Országának építésére?

1. Az iskolákban 
imádság, bibliaolvasás és 
Isten hiánya.

2. A testi fegyelmezés szinte 
teljes hiánya az 
otthonokban.

3. Azt tanították nektek, hogy 
a testi fenyítés a gyermek 
veszélyeztetését jelenti.

4. Az AIDS és egyéb nemi 
betegségek járványszerû 
elterjedése.

5. A feminizmus és a nõi 
liberalizációs mozgalmak 
elõretörése.

6. Az abnormális szexuális 
viselkedésformák 
elfogadásának erõltetése.

7. Mindennek politikailag 
megfelelõnek kell lennie.

8. A korcsoportodban a 
halálokok között az egyik 
legjelentõsebb az 
öngyilkosság.

9. A családok több mint 
50%-ában csak egy szülõ 
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Bizonyságtétel a gyermeknek
R. Miller

ndrásról nem sokat olvasunk a Bib- felajánlotta a kislánynak, hogy õ kimossa és Csak egyetlen ember tért ki e bizony-
liában, de azt tudjuk, hogy volt látá- rendbehozza a ruháját. A kislány megörült ságtétel elõl. Az illetõ jeget szállított a kon-Asa az elveszett lelkek felõl, sõt a ki- neki, és miközben a testvérnõ a munkát vé- ferencia helyére, és amíg õ a jéggel a házban 

csinyek felõl is. Ezen a ponton is sok hibát gezte, megkérdezte a kislánytól, hogy sze- járt, a kislány felmászott az autóra. Amikor 
követnek el a hívõk, hogy elmulasztják már reti-e az Úr Jézust? A gyermek azzal felelt, visszatért, siettette a gyermeket, hogy száll-
a kisgyermeket Krisztushoz vezetni. hogy mutassa meg elõször neki, hogy az Úr jon le, mert neki tovább kell mennie. De a 

János evangéliuma 6,1-14 verseiben ol- Jézus szereti õt. A nõ ez igeverset olvasta fel kislány elõbb megkérdezte õt, hogy hogy 
vassuk azt a mindenki által jól ismert tör- a Bibliából: „Úgy szerette Isten e világot, hívják? „Nincs idõm veled beszélgetni” – 
ténetet, hogy az Úr Jézust mintegy 5000 hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki volt az elutasító válasz. De a gyermek nem 
férfi veszi körül (nõkön és gyermekeken kí- hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök engedett. „Mi a neved?” – kérdezte újra. 
vül), akik tanításait hallgatják. Jézus testi- élete legyen” (Jn 3,16). De a kislány nem „Tomy” – felelte, s ezzel megfogta a kis-
leg is táplálni akarta õket, de kétszáz dénár volt megelégedve ezzel a verssel és azt lányt és letette a földre. Ezalatt a kis leány 
(egy munkás kb. féléves munkabére) áru mondta, hogy ebbõl még nem látja azt, hogy gyorsan azt mondta: „Tomy, az Úr Jézus 
kenyér sem lett volna elegendõ ilyen nagy õt személyesen szereti az Úr, pedig hallotta szeret téged és meghalt érted.” Az ember 
sokaságnak. Ez az összeg különben is sok- a konferencián énekelni is ezt: „Engem nem felelt, felugrott az autóra, és gyorsan 
kal nagyobb volt, mint amennyi Jézusnál és szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom…” A elrobogott. A gyermek egy ideig utána bá-
tanítványainál összesen lehetett. nõ nem tudott mit válaszolni, hanem imád- mult, majd így imádkozott: „Uram, ne en-

A 8-9. versekben azonban azt olvassuk, kozott! S az Úr eszébe juttatta a következõ gedd Tomyt így elfutni.”
hogy András egy kisfiút vezet Jézushoz, verset: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra Két év múlva ismét konferencia volt 
akinek 5 árpakenyere és 2 hala volt. And- méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világ- ugyanazon a helyen, s akkor eljött a jeges 
rásnak volt látása afelõl is, hogy az Úr Jézus ra, hogy megtartsa (megmentse) a bûnö- férfi, és kereste azt a kislányt, aki neki 2 
mit tud tenni ily kevés eledellel, mint söket, akik közül elsõ vagyok én” (1Tim évvel azelõtt beszélt Krisztus szeretetérõl. 
amennyi a kis fiúnál van. Bárcsak mind- l,15). Azután megkérdezte a gyermektõl, Elmondotta, hogy a hallott szavak nem 
nyájan Andráshoz hasonlítanánk ebben és hogy bûnösnek tartja-e magát? Ha igen, ak- hagyták õt nyugodni. Szinte a fél világot be-
felismernénk azt, hogy Isten mit tud tenni kor Jézus azért jött, hogy õt megmentse, ha járta azóta, igyekezett elmenekülni e sza-
kicsiny gyermekkel is, ha az azt, amije van, pedig megmenti, bizonyára szereti is. A kis- vak elõl, melyek folyton a fülébe csengtek: 
valóban az Úr kezébe helyezi. lány megértette, elhitte és elfogadta ezt, és Jézus szeret téged, Jézus meghalt érted. 

Az árpából készült kenyér abban az idõ- kimondhatatlanul boldog volt, hogy a Bib- Egyszer aztán õ is elfogadta Jézus szeretetét 
ben is a szegényebb eledelekhez tartozott, s liában van egy olyan vers, amely azt bizo- és halálát. Azóta boldog, és most eljött meg-
ebbõl a szegényes kenyérbõl az Úr mégis nyítja, hogy Jézus õt szereti. köszönni a kislánynak, hogy e néhány szó 
5000 férfit tudott megelégíteni, vagyis jólla- Ezek után a gyermek elvezette a test- által elvezette õt Jézus megismerésére.
katni, asszonyokon és gyermekeken kívül. vérnõt édesanyjához, és megkérdezte tõle a Isten egy kis zsidó leányt használt fel ar-

Vajon, van-e családunkban olyan kis- nevét. Édesanyja csodálkozással felelte: ra is, hogy Naámánt, a híres hadvezért el-
gyermek, akit az Úr Jézushoz vezetni eddig „Mama.” „De én az igazi nevedet kérde- küldje Elizeushoz, Isten emberéhez, aki õt 
elmulasztottunk? Gondoljuk meg, hogy a zem” – válaszolt a kislány. „Aliz vagyok” – poklosságából meggyógyította (2Kir 5,1-
gyermeknek nemcsak éppen úgy szüksége volt az újabb felelet. „Tudod, hogy az Úr Jé- 14).
van az Úr Jézusra, mint a felnõtteknek, ha- zus szereti Alizt és meghalt érte?” – foly- Legyünk mindnyájan hasonlók András-
nem az Úr a gyermeket felhasználhatja arra tatta a kis leány. Aztán megkérte a nõt, hogy hoz, és lássuk meg, mit tud tenni Krisztus 
is, hogy másokat tápláljon. Ha a te kisfiad olvassa fel újra azt a bibliai verset, de úgy, egy kisgyermeken keresztül!
vagy kisleányod már az Úré, Õ éppen õket hogy fûzze bele az Aliz nevet. Megtette, és 
használhatja arra, hogy másokat az Úrhoz az édesanya erre a bizonyságtételre teljesen 
vezessenek. Személyes munkámban sok- összetört, könnyekre fakadt, és elfogadta 
szor tapasztaltam azt, hogy Isten kisgyer- Krisztust Megváltójának.
meket használt fel ott, ahol felnõttet nem Ez a kislány nem nyugodott ezután 
tudott használni. sem, hanem a konferencián mindenkihez 

odavezette ezt a testvérnõt, és újra meg újra Ezek közül hadd mondjak el csak egyet, 
meg kellett neki ismételni ugyanezt a bib-mely egy konferencián történt. Ott egy kb. 
liaverset. Isten úgy megáldotta ezt az egy-3 éves kislánynak igen piszkos, sáros vízzel 
szerû bizonyságtételt, hogy 85 lélek fogadta befröcskölt ruhája volt. A ruha szennyes 
el ott az Urat. S mindez egy 3 éves gyermek volta nagyon feltûnt egy nõtestvérnek, és 
által történt.

1. Az iskolákban imádság, bibliaolvasás és Isten hiánya.

2. A testi fegyelmezés szinte teljes hiánya az otthonokban.

3. Azt tanították nektek, hogy a testi fenyítés a gyermek veszélyeztetését jelenti.

4. Az AIDS és egyéb nemi betegségek járványszerû elterjedése.

5. A feminizmus és a nõi liberalizációs mozgalmak elõretörése.

6. Az abnormális szexuális viselkedésformák elfogadásának erõltetése.

7. Mindennek politikailag megfelelõnek kell lennie.

8. A korcsoportodban a halálokok között az egyik legjelentõsebb az öngyilkosság.

9. A családok több mint 50%-ában csak egy szülõ van.

10. A két dolgozó szülõbõl adódóan a családi élet a háttérbe szorult.

11. Számítógépek, Internet, videók és videojátékok megjelenése.

12. A szabályok és határok szinte teljes hiánya. (Hogyha valami számomra jó, akkor az egy jó dolog.)

13. Igen kevés a valóban kiemelkedõ politikai személyiség.

14. A kormányzatban az õszinteség, a jellem és a megbízhatóság hiánya.

15. Az abortusz legalizálásának széleskörû elterjedése és központi kérdéssé való formálása.

16. Az otthon harcmezõvé válása; az erõszak és a terrorizmus az élet részévé vált.

17. Liberális sajtó és média, mely megveti a keresztyéneket és a keresztyénséget.

18. A médiában megjelenõ szex, erõszak, durvaság és igénytelenség.

19. Környezettudatosság; a fák és az élõvilág messze nagyobb jelentõséggel bírnak, mint az emberi 
élet. (Egy faóriás, egy veszélyeztetett emlõs vagy hüllõfaj inkább megérdemli, hogy megmentsük, 
mint egy emberi magzat.)

20. Az idõsebbek és szokásaik tiszteletének szinte teljes hiánya. (Például ez az elsõ generáció, 
melyben a férfiak többsége nem veszi le a kalapot vagy a sapkát, ha belép valahová.)

21. Multikulturalizmus; nem „egy nép Isten alatt”, hanem sokféle nemzetiségi széthúzás.

22. A szerencsejátékok széleskörû elterjedése; annak tanítása, hogy a szerencsejáték az élet normális 
és elfogadott része.

23. Szinte teljesen a saját elképzeléseid szerint élni: nincs számonkérhetõség vagy személyes 
felelõsség.

24. A legtöbb információt kép vagy hangforrásból szerzed; egy nem olvasó generáció nõtt fel, ami a 
Biblia tanulmányozás jövõjével kapcsolatban súlyos kérdéseket vet fel.

25. Domináns életérzéssé vált az irónia, a cinizmus, a szkepticizmus, a bizalmatlanság és a 
reménytelenség.

26. A droggal folytatott háború elvesztése, a drogfüggõk igen magas aránya, mivel a vezetõ helyeken 
eltûrik a jelenséget.

27. A tekintély elleni lázadás, mint az akarat kifejezõdése.

28. Olyan társadalom, melyben ami helytelen, az gyorsan helyessé válik, valamint ami helyes, azt ma 
helytelennek tartják. Daniel Patrick Moynihan szenátor mondta nagyon helyesen, hogy a ma 
társadalmának az erkölcsi normákat a feje tetejére állító tendenciája azt eredményezte, hogy a 
devianciát nem kezelik fontos kérdésként.

HírekHírek

SzépalmaSzépalma
A budapesti, Ó utcai gyülekezet vidéki 

testvérek részvételével Szépalmán pihen Is-
ten Igéje mellett. Két turnusban a nyár fo-
lyamán, majd egy héten keresztül az õsszel.

Kegyelem és Igazság 1939

KEGYELEM és IGAZSÁG
„A tör vé ny Móze s á l ta l adatot t ,  a keg ye lem  
és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.”

(János evang. 1:17)
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liában, de azt tudjuk, hogy volt látá- rendbehozza a ruháját. A kislány megörült ságtétel elõl. Az illetõ jeget szállított a kon-Asa az elveszett lelkek felõl, sõt a ki- neki, és miközben a testvérnõ a munkát vé- ferencia helyére, és amíg õ a jéggel a házban 

csinyek felõl is. Ezen a ponton is sok hibát gezte, megkérdezte a kislánytól, hogy sze- járt, a kislány felmászott az autóra. Amikor 
követnek el a hívõk, hogy elmulasztják már reti-e az Úr Jézust? A gyermek azzal felelt, visszatért, siettette a gyermeket, hogy száll-
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János evangéliuma 6,1-14 verseiben ol- Jézus szereti õt. A nõ ez igeverset olvasta fel kislány elõbb megkérdezte õt, hogy hogy 
vassuk azt a mindenki által jól ismert tör- a Bibliából: „Úgy szerette Isten e világot, hívják? „Nincs idõm veled beszélgetni” – 
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leg is táplálni akarta õket, de kétszáz dénár volt megelégedve ezzel a verssel és azt lányt és letette a földre. Ezalatt a kis leány 
(egy munkás kb. féléves munkabére) áru mondta, hogy ebbõl még nem látja azt, hogy gyorsan azt mondta: „Tomy, az Úr Jézus 
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tanítványainál összesen lehetett. nõ nem tudott mit válaszolni, hanem imád- mult, majd így imádkozott: „Uram, ne en-
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akinek 5 árpakenyere és 2 hala volt. And- méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világ- ugyanazon a helyen, s akkor eljött a jeges 
rásnak volt látása afelõl is, hogy az Úr Jézus ra, hogy megtartsa (megmentse) a bûnö- férfi, és kereste azt a kislányt, aki neki 2 
mit tud tenni ily kevés eledellel, mint söket, akik közül elsõ vagyok én” (1Tim évvel azelõtt beszélt Krisztus szeretetérõl. 
amennyi a kis fiúnál van. Bárcsak mind- l,15). Azután megkérdezte a gyermektõl, Elmondotta, hogy a hallott szavak nem 
nyájan Andráshoz hasonlítanánk ebben és hogy bûnösnek tartja-e magát? Ha igen, ak- hagyták õt nyugodni. Szinte a fél világot be-
felismernénk azt, hogy Isten mit tud tenni kor Jézus azért jött, hogy õt megmentse, ha járta azóta, igyekezett elmenekülni e sza-
kicsiny gyermekkel is, ha az azt, amije van, pedig megmenti, bizonyára szereti is. A kis- vak elõl, melyek folyton a fülébe csengtek: 
valóban az Úr kezébe helyezi. lány megértette, elhitte és elfogadta ezt, és Jézus szeret téged, Jézus meghalt érted. 

Az árpából készült kenyér abban az idõ- kimondhatatlanul boldog volt, hogy a Bib- Egyszer aztán õ is elfogadta Jézus szeretetét 
ben is a szegényebb eledelekhez tartozott, s liában van egy olyan vers, amely azt bizo- és halálát. Azóta boldog, és most eljött meg-
ebbõl a szegényes kenyérbõl az Úr mégis nyítja, hogy Jézus õt szereti. köszönni a kislánynak, hogy e néhány szó 
5000 férfit tudott megelégíteni, vagyis jólla- Ezek után a gyermek elvezette a test- által elvezette õt Jézus megismerésére.
katni, asszonyokon és gyermekeken kívül. vérnõt édesanyjához, és megkérdezte tõle a Isten egy kis zsidó leányt használt fel ar-

Vajon, van-e családunkban olyan kis- nevét. Édesanyja csodálkozással felelte: ra is, hogy Naámánt, a híres hadvezért el-
gyermek, akit az Úr Jézushoz vezetni eddig „Mama.” „De én az igazi nevedet kérde- küldje Elizeushoz, Isten emberéhez, aki õt 
elmulasztottunk? Gondoljuk meg, hogy a zem” – válaszolt a kislány. „Aliz vagyok” – poklosságából meggyógyította (2Kir 5,1-
gyermeknek nemcsak éppen úgy szüksége volt az újabb felelet. „Tudod, hogy az Úr Jé- 14).
van az Úr Jézusra, mint a felnõtteknek, ha- zus szereti Alizt és meghalt érte?” – foly- Legyünk mindnyájan hasonlók András-
nem az Úr a gyermeket felhasználhatja arra tatta a kis leány. Aztán megkérte a nõt, hogy hoz, és lássuk meg, mit tud tenni Krisztus 
is, hogy másokat tápláljon. Ha a te kisfiad olvassa fel újra azt a bibliai verset, de úgy, egy kisgyermeken keresztül!
vagy kisleányod már az Úré, Õ éppen õket hogy fûzze bele az Aliz nevet. Megtette, és 
használhatja arra, hogy másokat az Úrhoz az édesanya erre a bizonyságtételre teljesen 
vezessenek. Személyes munkámban sok- összetört, könnyekre fakadt, és elfogadta 
szor tapasztaltam azt, hogy Isten kisgyer- Krisztust Megváltójának.
meket használt fel ott, ahol felnõttet nem Ez a kislány nem nyugodott ezután 
tudott használni. sem, hanem a konferencián mindenkihez 

odavezette ezt a testvérnõt, és újra meg újra Ezek közül hadd mondjak el csak egyet, 
meg kellett neki ismételni ugyanezt a bib-mely egy konferencián történt. Ott egy kb. 
liaverset. Isten úgy megáldotta ezt az egy-3 éves kislánynak igen piszkos, sáros vízzel 
szerû bizonyságtételt, hogy 85 lélek fogadta befröcskölt ruhája volt. A ruha szennyes 
el ott az Urat. S mindez egy 3 éves gyermek volta nagyon feltûnt egy nõtestvérnek, és 
által történt.
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Hûha! Meghökkentõ lista; furcsa, új, szomorú és kétségbeejtõ.
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Words in Season 2002 február

Generációtok, melyet a média „X generációnak” hív, és melyet a 18-30
év közötti fiatalok alkotnak, számos olyan jelentõs kulturális, társadalmi,
családi, oktatási, politikai és technológiai változással szembesült az utóbbi
30 évben, mely igen nagymértékben érintett titeket. [...] A te generációd
nõtt fel elsõként a következõ körülmények között:

Kedves Fiatal testvérem!

Legyünk mindnyájan hasonlók Andráshoz, és lássuk 
meg, mit tud tenni Krisztus egy kisgyermeken 

keresztül!

Hasonlóképpen a gyõri gyülekezet egy 
hetet tölt a nyáron ezen a gyönyörû helyen. 
Dicsõség érte Istennek!
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Bizonyságtétel a gyermeknek
R. Miller

ndrásról nem sokat olvasunk a Bib- felajánlotta a kislánynak, hogy õ kimossa és Csak egyetlen ember tért ki e bizony-
liában, de azt tudjuk, hogy volt látá- rendbehozza a ruháját. A kislány megörült ságtétel elõl. Az illetõ jeget szállított a kon-Asa az elveszett lelkek felõl, sõt a ki- neki, és miközben a testvérnõ a munkát vé- ferencia helyére, és amíg õ a jéggel a házban 

csinyek felõl is. Ezen a ponton is sok hibát gezte, megkérdezte a kislánytól, hogy sze- járt, a kislány felmászott az autóra. Amikor 
követnek el a hívõk, hogy elmulasztják már reti-e az Úr Jézust? A gyermek azzal felelt, visszatért, siettette a gyermeket, hogy száll-
a kisgyermeket Krisztushoz vezetni. hogy mutassa meg elõször neki, hogy az Úr jon le, mert neki tovább kell mennie. De a 

János evangéliuma 6,1-14 verseiben ol- Jézus szereti õt. A nõ ez igeverset olvasta fel kislány elõbb megkérdezte õt, hogy hogy 
vassuk azt a mindenki által jól ismert tör- a Bibliából: „Úgy szerette Isten e világot, hívják? „Nincs idõm veled beszélgetni” – 
ténetet, hogy az Úr Jézust mintegy 5000 hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki volt az elutasító válasz. De a gyermek nem 
férfi veszi körül (nõkön és gyermekeken kí- hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök engedett. „Mi a neved?” – kérdezte újra. 
vül), akik tanításait hallgatják. Jézus testi- élete legyen” (Jn 3,16). De a kislány nem „Tomy” – felelte, s ezzel megfogta a kis-
leg is táplálni akarta õket, de kétszáz dénár volt megelégedve ezzel a verssel és azt lányt és letette a földre. Ezalatt a kis leány 
(egy munkás kb. féléves munkabére) áru mondta, hogy ebbõl még nem látja azt, hogy gyorsan azt mondta: „Tomy, az Úr Jézus 
kenyér sem lett volna elegendõ ilyen nagy õt személyesen szereti az Úr, pedig hallotta szeret téged és meghalt érted.” Az ember 
sokaságnak. Ez az összeg különben is sok- a konferencián énekelni is ezt: „Engem nem felelt, felugrott az autóra, és gyorsan 
kal nagyobb volt, mint amennyi Jézusnál és szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom…” A elrobogott. A gyermek egy ideig utána bá-
tanítványainál összesen lehetett. nõ nem tudott mit válaszolni, hanem imád- mult, majd így imádkozott: „Uram, ne en-

A 8-9. versekben azonban azt olvassuk, kozott! S az Úr eszébe juttatta a következõ gedd Tomyt így elfutni.”
hogy András egy kisfiút vezet Jézushoz, verset: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra Két év múlva ismét konferencia volt 
akinek 5 árpakenyere és 2 hala volt. And- méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világ- ugyanazon a helyen, s akkor eljött a jeges 
rásnak volt látása afelõl is, hogy az Úr Jézus ra, hogy megtartsa (megmentse) a bûnö- férfi, és kereste azt a kislányt, aki neki 2 
mit tud tenni ily kevés eledellel, mint söket, akik közül elsõ vagyok én” (1Tim évvel azelõtt beszélt Krisztus szeretetérõl. 
amennyi a kis fiúnál van. Bárcsak mind- l,15). Azután megkérdezte a gyermektõl, Elmondotta, hogy a hallott szavak nem 
nyájan Andráshoz hasonlítanánk ebben és hogy bûnösnek tartja-e magát? Ha igen, ak- hagyták õt nyugodni. Szinte a fél világot be-
felismernénk azt, hogy Isten mit tud tenni kor Jézus azért jött, hogy õt megmentse, ha járta azóta, igyekezett elmenekülni e sza-
kicsiny gyermekkel is, ha az azt, amije van, pedig megmenti, bizonyára szereti is. A kis- vak elõl, melyek folyton a fülébe csengtek: 
valóban az Úr kezébe helyezi. lány megértette, elhitte és elfogadta ezt, és Jézus szeret téged, Jézus meghalt érted. 

Az árpából készült kenyér abban az idõ- kimondhatatlanul boldog volt, hogy a Bib- Egyszer aztán õ is elfogadta Jézus szeretetét 
ben is a szegényebb eledelekhez tartozott, s liában van egy olyan vers, amely azt bizo- és halálát. Azóta boldog, és most eljött meg-
ebbõl a szegényes kenyérbõl az Úr mégis nyítja, hogy Jézus õt szereti. köszönni a kislánynak, hogy e néhány szó 
5000 férfit tudott megelégíteni, vagyis jólla- Ezek után a gyermek elvezette a test- által elvezette õt Jézus megismerésére.
katni, asszonyokon és gyermekeken kívül. vérnõt édesanyjához, és megkérdezte tõle a Isten egy kis zsidó leányt használt fel ar-

Vajon, van-e családunkban olyan kis- nevét. Édesanyja csodálkozással felelte: ra is, hogy Naámánt, a híres hadvezért el-
gyermek, akit az Úr Jézushoz vezetni eddig „Mama.” „De én az igazi nevedet kérde- küldje Elizeushoz, Isten emberéhez, aki õt 
elmulasztottunk? Gondoljuk meg, hogy a zem” – válaszolt a kislány. „Aliz vagyok” – poklosságából meggyógyította (2Kir 5,1-
gyermeknek nemcsak éppen úgy szüksége volt az újabb felelet. „Tudod, hogy az Úr Jé- 14).
van az Úr Jézusra, mint a felnõtteknek, ha- zus szereti Alizt és meghalt érte?” – foly- Legyünk mindnyájan hasonlók András-
nem az Úr a gyermeket felhasználhatja arra tatta a kis leány. Aztán megkérte a nõt, hogy hoz, és lássuk meg, mit tud tenni Krisztus 
is, hogy másokat tápláljon. Ha a te kisfiad olvassa fel újra azt a bibliai verset, de úgy, egy kisgyermeken keresztül!
vagy kisleányod már az Úré, Õ éppen õket hogy fûzze bele az Aliz nevet. Megtette, és 
használhatja arra, hogy másokat az Úrhoz az édesanya erre a bizonyságtételre teljesen 
vezessenek. Személyes munkámban sok- összetört, könnyekre fakadt, és elfogadta 
szor tapasztaltam azt, hogy Isten kisgyer- Krisztust Megváltójának.
meket használt fel ott, ahol felnõttet nem Ez a kislány nem nyugodott ezután 
tudott használni. sem, hanem a konferencián mindenkihez 

odavezette ezt a testvérnõt, és újra meg újra Ezek közül hadd mondjak el csak egyet, 
meg kellett neki ismételni ugyanezt a bib-mely egy konferencián történt. Ott egy kb. 
liaverset. Isten úgy megáldotta ezt az egy-3 éves kislánynak igen piszkos, sáros vízzel 
szerû bizonyságtételt, hogy 85 lélek fogadta befröcskölt ruhája volt. A ruha szennyes 
el ott az Urat. S mindez egy 3 éves gyermek volta nagyon feltûnt egy nõtestvérnek, és 
által történt.

1. Az iskolákban imádság, bibliaolvasás és Isten hiánya.

2. A testi fegyelmezés szinte teljes hiánya az otthonokban.

3. Azt tanították nektek, hogy a testi fenyítés a gyermek veszélyeztetését jelenti.

4. Az AIDS és egyéb nemi betegségek járványszerû elterjedése.

5. A feminizmus és a nõi liberalizációs mozgalmak elõretörése.

6. Az abnormális szexuális viselkedésformák elfogadásának erõltetése.

7. Mindennek politikailag megfelelõnek kell lennie.

8. A korcsoportodban a halálokok között az egyik legjelentõsebb az öngyilkosság.

9. A családok több mint 50%-ában csak egy szülõ van.

10. A két dolgozó szülõbõl adódóan a családi élet a háttérbe szorult.

11. Számítógépek, Internet, videók és videojátékok megjelenése.

12. A szabályok és határok szinte teljes hiánya. (Hogyha valami számomra jó, akkor az egy jó dolog.)

13. Igen kevés a valóban kiemelkedõ politikai személyiség.

14. A kormányzatban az õszinteség, a jellem és a megbízhatóság hiánya.

15. Az abortusz legalizálásának széleskörû elterjedése és központi kérdéssé való formálása.

16. Az otthon harcmezõvé válása; az erõszak és a terrorizmus az élet részévé vált.

17. Liberális sajtó és média, mely megveti a keresztyéneket és a keresztyénséget.

18. A médiában megjelenõ szex, erõszak, durvaság és igénytelenség.

19. Környezettudatosság; a fák és az élõvilág messze nagyobb jelentõséggel bírnak, mint az emberi 
élet. (Egy faóriás, egy veszélyeztetett emlõs vagy hüllõfaj inkább megérdemli, hogy megmentsük, 
mint egy emberi magzat.)

20. Az idõsebbek és szokásaik tiszteletének szinte teljes hiánya. (Például ez az elsõ generáció, 
melyben a férfiak többsége nem veszi le a kalapot vagy a sapkát, ha belép valahová.)

21. Multikulturalizmus; nem „egy nép Isten alatt”, hanem sokféle nemzetiségi széthúzás.

22. A szerencsejátékok széleskörû elterjedése; annak tanítása, hogy a szerencsejáték az élet normális 
és elfogadott része.

23. Szinte teljesen a saját elképzeléseid szerint élni: nincs számonkérhetõség vagy személyes 
felelõsség.

24. A legtöbb információt kép vagy hangforrásból szerzed; egy nem olvasó generáció nõtt fel, ami a 
Biblia tanulmányozás jövõjével kapcsolatban súlyos kérdéseket vet fel.

25. Domináns életérzéssé vált az irónia, a cinizmus, a szkepticizmus, a bizalmatlanság és a 
reménytelenség.

26. A droggal folytatott háború elvesztése, a drogfüggõk igen magas aránya, mivel a vezetõ helyeken 
eltûrik a jelenséget.

27. A tekintély elleni lázadás, mint az akarat kifejezõdése.

28. Olyan társadalom, melyben ami helytelen, az gyorsan helyessé válik, valamint ami helyes, azt ma 
helytelennek tartják. Daniel Patrick Moynihan szenátor mondta nagyon helyesen, hogy a ma 
társadalmának az erkölcsi normákat a feje tetejére állító tendenciája azt eredményezte, hogy a 
devianciát nem kezelik fontos kérdésként.

HírekHírek

SzépalmaSzépalma
A budapesti, Ó utcai gyülekezet vidéki 

testvérek részvételével Szépalmán pihen Is-
ten Igéje mellett. Két turnusban a nyár fo-
lyamán, majd egy héten keresztül az õsszel.

Kegyelem és Igazság 1939

KEGYELEM és IGAZSÁG
„A tör vé ny Móze s á l ta l adatot t ,  a keg ye lem  
és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.”

(János evang. 1:17)

ndrásról nem sokat olvasunk a Bib- felajánlotta a kislánynak, hogy õ kimossa és Csak egyetlen ember tért ki e bizony-
liában, de azt tudjuk, hogy volt látá- rendbehozza a ruháját. A kislány megörült ságtétel elõl. Az illetõ jeget szállított a kon-Asa az elveszett lelkek felõl, sõt a ki- neki, és miközben a testvérnõ a munkát vé- ferencia helyére, és amíg õ a jéggel a házban 

csinyek felõl is. Ezen a ponton is sok hibát gezte, megkérdezte a kislánytól, hogy sze- járt, a kislány felmászott az autóra. Amikor 
követnek el a hívõk, hogy elmulasztják már reti-e az Úr Jézust? A gyermek azzal felelt, visszatért, siettette a gyermeket, hogy száll-
a kisgyermeket Krisztushoz vezetni. hogy mutassa meg elõször neki, hogy az Úr jon le, mert neki tovább kell mennie. De a 

János evangéliuma 6,1-14 verseiben ol- Jézus szereti õt. A nõ ez igeverset olvasta fel kislány elõbb megkérdezte õt, hogy hogy 
vassuk azt a mindenki által jól ismert tör- a Bibliából: „Úgy szerette Isten e világot, hívják? „Nincs idõm veled beszélgetni” – 
ténetet, hogy az Úr Jézust mintegy 5000 hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki volt az elutasító válasz. De a gyermek nem 
férfi veszi körül (nõkön és gyermekeken kí- hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök engedett. „Mi a neved?” – kérdezte újra. 
vül), akik tanításait hallgatják. Jézus testi- élete legyen” (Jn 3,16). De a kislány nem „Tomy” – felelte, s ezzel megfogta a kis-
leg is táplálni akarta õket, de kétszáz dénár volt megelégedve ezzel a verssel és azt lányt és letette a földre. Ezalatt a kis leány 
(egy munkás kb. féléves munkabére) áru mondta, hogy ebbõl még nem látja azt, hogy gyorsan azt mondta: „Tomy, az Úr Jézus 
kenyér sem lett volna elegendõ ilyen nagy õt személyesen szereti az Úr, pedig hallotta szeret téged és meghalt érted.” Az ember 
sokaságnak. Ez az összeg különben is sok- a konferencián énekelni is ezt: „Engem nem felelt, felugrott az autóra, és gyorsan 
kal nagyobb volt, mint amennyi Jézusnál és szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom…” A elrobogott. A gyermek egy ideig utána bá-
tanítványainál összesen lehetett. nõ nem tudott mit válaszolni, hanem imád- mult, majd így imádkozott: „Uram, ne en-

A 8-9. versekben azonban azt olvassuk, kozott! S az Úr eszébe juttatta a következõ gedd Tomyt így elfutni.”
hogy András egy kisfiút vezet Jézushoz, verset: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra Két év múlva ismét konferencia volt 
akinek 5 árpakenyere és 2 hala volt. And- méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világ- ugyanazon a helyen, s akkor eljött a jeges 
rásnak volt látása afelõl is, hogy az Úr Jézus ra, hogy megtartsa (megmentse) a bûnö- férfi, és kereste azt a kislányt, aki neki 2 
mit tud tenni ily kevés eledellel, mint söket, akik közül elsõ vagyok én” (1Tim évvel azelõtt beszélt Krisztus szeretetérõl. 
amennyi a kis fiúnál van. Bárcsak mind- l,15). Azután megkérdezte a gyermektõl, Elmondotta, hogy a hallott szavak nem 
nyájan Andráshoz hasonlítanánk ebben és hogy bûnösnek tartja-e magát? Ha igen, ak- hagyták õt nyugodni. Szinte a fél világot be-
felismernénk azt, hogy Isten mit tud tenni kor Jézus azért jött, hogy õt megmentse, ha járta azóta, igyekezett elmenekülni e sza-
kicsiny gyermekkel is, ha az azt, amije van, pedig megmenti, bizonyára szereti is. A kis- vak elõl, melyek folyton a fülébe csengtek: 
valóban az Úr kezébe helyezi. lány megértette, elhitte és elfogadta ezt, és Jézus szeret téged, Jézus meghalt érted. 

Az árpából készült kenyér abban az idõ- kimondhatatlanul boldog volt, hogy a Bib- Egyszer aztán õ is elfogadta Jézus szeretetét 
ben is a szegényebb eledelekhez tartozott, s liában van egy olyan vers, amely azt bizo- és halálát. Azóta boldog, és most eljött meg-
ebbõl a szegényes kenyérbõl az Úr mégis nyítja, hogy Jézus õt szereti. köszönni a kislánynak, hogy e néhány szó 
5000 férfit tudott megelégíteni, vagyis jólla- Ezek után a gyermek elvezette a test- által elvezette õt Jézus megismerésére.
katni, asszonyokon és gyermekeken kívül. vérnõt édesanyjához, és megkérdezte tõle a Isten egy kis zsidó leányt használt fel ar-

Vajon, van-e családunkban olyan kis- nevét. Édesanyja csodálkozással felelte: ra is, hogy Naámánt, a híres hadvezért el-
gyermek, akit az Úr Jézushoz vezetni eddig „Mama.” „De én az igazi nevedet kérde- küldje Elizeushoz, Isten emberéhez, aki õt 
elmulasztottunk? Gondoljuk meg, hogy a zem” – válaszolt a kislány. „Aliz vagyok” – poklosságából meggyógyította (2Kir 5,1-
gyermeknek nemcsak éppen úgy szüksége volt az újabb felelet. „Tudod, hogy az Úr Jé- 14).
van az Úr Jézusra, mint a felnõtteknek, ha- zus szereti Alizt és meghalt érte?” – foly- Legyünk mindnyájan hasonlók András-
nem az Úr a gyermeket felhasználhatja arra tatta a kis leány. Aztán megkérte a nõt, hogy hoz, és lássuk meg, mit tud tenni Krisztus 
is, hogy másokat tápláljon. Ha a te kisfiad olvassa fel újra azt a bibliai verset, de úgy, egy kisgyermeken keresztül!
vagy kisleányod már az Úré, Õ éppen õket hogy fûzze bele az Aliz nevet. Megtette, és 
használhatja arra, hogy másokat az Úrhoz az édesanya erre a bizonyságtételre teljesen 
vezessenek. Személyes munkámban sok- összetört, könnyekre fakadt, és elfogadta 
szor tapasztaltam azt, hogy Isten kisgyer- Krisztust Megváltójának.
meket használt fel ott, ahol felnõttet nem Ez a kislány nem nyugodott ezután 
tudott használni. sem, hanem a konferencián mindenkihez 

odavezette ezt a testvérnõt, és újra meg újra Ezek közül hadd mondjak el csak egyet, 
meg kellett neki ismételni ugyanezt a bib-mely egy konferencián történt. Ott egy kb. 
liaverset. Isten úgy megáldotta ezt az egy-3 éves kislánynak igen piszkos, sáros vízzel 
szerû bizonyságtételt, hogy 85 lélek fogadta befröcskölt ruhája volt. A ruha szennyes 
el ott az Urat. S mindez egy 3 éves gyermek volta nagyon feltûnt egy nõtestvérnek, és 
által történt.
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Hûha! Meghökkentõ lista; furcsa, új, szomorú és kétségbeejtõ.
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Words in Season 2002 február

Generációtok, melyet a média „X generációnak” hív, és melyet a 18-30
év közötti fiatalok alkotnak, számos olyan jelentõs kulturális, társadalmi,
családi, oktatási, politikai és technológiai változással szembesült az utóbbi
30 évben, mely igen nagymértékben érintett titeket. [...] A te generációd
nõtt fel elsõként a következõ körülmények között:

Kedves Fiatal testvérem!

Legyünk mindnyájan hasonlók Andráshoz, és lássuk 
meg, mit tud tenni Krisztus egy kisgyermeken 

keresztül!

Hasonlóképpen a gyõri gyülekezet egy 
hetet tölt a nyáron ezen a gyönyörû helyen. 
Dicsõség érte Istennek!
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milyen elõnytelen lenne társadalmilag is Egyetemek
A keresztyén szülõi mindnyájukra nézve fiának ez a lépése.A szülõk nyomása kívált a középiskola házakban túlságo- Végül a fiú egyenesen apja szemébe né-utolsó osztályába járó gyermek számára san gyakran nevelik zett és megkérdezte:érezhetõ. Az, hogy tovább fog tanulni, a gyermekeket a vi- – Apám, szeretnéd, hogy ezután az Úr-nem is kérdés. Hogy van-e hozzá tehet-lág számára, és nem nak éljek, vagy sem?sége, az nem érdekli a szülõket. Egysze-a Megváltó számá- Szerencsére ez a kérdés megtörte az apai rûen kell felsõfokú képzettséget szerez-ra: a pokol, és nem a menny számára. ellenállást.nie. Hiszen a gyülekezet fiataljai, ahová Ha ma megkérdezzük az átlag keresz- Számos szülõ, akinek nem állt módjá-tartoznak, szintén egyetemre járnak!tyén szülõket: „Mi a céljuk gyermekük ban egyetemre vagy fõiskolára járnia, Úgy látszik, a szülõknek eszükbe sem jut, nevelésével?” – akkor többnyire ilyen valósággal megszállottja annak a gon-hogy gyermekeik talán alkalmasabbak válaszokat kapunk: „Legyen egy jó dolatnak, hogy gyermekének meg kell volnának valamilyen ipari szak-hivatásuk”; „Legyenek anyagi- adnia ezt a lehetõséget. Igen sok esetben mára. Miért ne? Végül is a ke-lag függetlenek”; vagy: „Le- azonban ez csupán vak, át nem gondolt resztyén embernél a hivatás fõ-gyenek képesek családjukat el- szenvedély, amelynek egyetlen célja ként arra szolgál, hogy élete tartani”; és „Eljussanak bizo- gyermeküknek a világban való elõreju-puszta fenntartásáról gondos-nyos életszínvonalra”. tása, nem pedig szellemi-lelki jóléte.kodjék, úgy, hogy idejének nagy Talán más szavakkal fejezik ki A felsõfokú képzésnek megvan a maga részét és személyes adottságait magukat, de alapjában véve a helye, de csak Krisztus átszegezett lábai-Krisztus ügyének szolgálatába válaszok mind ugyanilyenek. nál. Jogosult akkor, ha közvetlenül Isten állíthassa.Szeretnénk, ha gyermekeink akaratát tölti be az ember életében. De Az ipari mesterséget ûzõ keresz-boldogulnának. Nem akarjuk, teljesen célt tévesztett, ha arra irányul, tyén ember gyakran jobban hogy anyagi téren lemaradja- hogy a keresztyén ember nevet szerez-megvalósíthatja ezt a célt, mint az, aki nak mások mögött. Határozott elképze- zen magának a világban; vagy hogy „többre” vitte, és akinek erejét és idejét lésünk van arra nézve, hogy mi az, ami idejét és energiáját földi sikerek szap-valamely mulandó vállalkozás teljesen gyermekeinknek kívánatos; és minden- panbuborékjának kergetésére tékozolja. kiszipolyozza.féle nyomást gyakorolunk rájuk, hogy Jogosult, ha teljes egészében Isten tervei Mindez azonban semmit nem segít. A ebbe a sémába belekényszerítsük õket. megvalósításának a szolgálatában áll, szülõk annyira át vannak itatva azzal: Szeretnénk, ha híres egyetemre vagy fõ- de mindenképpen kárnak és szemétnek „Felsõfokú végzettség nélkül manapság iskolára járnának, minél híresebb, annál kell tartani akkor, ha az ember figyelmét semmire sem viszed”, hogy szóba sem jobb. Szeretnénk, ha tekintélyes válla- a lényegesrõl a mellékesre tereli.jöhet a gyermek számára valami más latnál nyernének állást. Szeretnénk, ha „Henry Martynra (1781-1812 – miután lehetõség.jó partit csinálnának – olyasvalakivel, nagyszerû sikerrel fejezte be tanulmá-Egyes szülõk valószínûleg szinte elájul-akinek bizonyos társadalmi tekintélye nyait Cambridge-ben, misszionárius-nának, ha fiuk vagy leányuk azzal jönne van. Szeretnénk, ha elegáns városne- ként Indiába ment, hogy ott az Újszövet-haza, hogy elhatározta, a misszióba gyedben laknának, ha jó családi életet séget többek között urdu és perzsa menne.élnének, s ha mindazt élvezhetnék, amit nyelvre lefordítsa) gondolok, aki kitün-– Micsoda – kiáltanának fel rémülten –, tõlünk fiatal korunkban megtagadott az tetésekkel elhalmozva végzett így akarod eltékozolni életed leg-élet. Szeretnénk, ha kevés szabad esté- Cambridge-ben, és aki oly na-jobb éveit?jüket és vasárnapjaikat a helyi gyüleke- gyon vágyott szeretett egyetemé-Ismerek egy hívõ fiatalembert, zetnek szentelnék. nek elismerésére, s aki mégis va-aki rokonainak és barátainak Hol vannak azok a szülõk, akik az Úrért lami belsõ ürességet érzett, ami-nagy megelégedésére beiratko-való szolgálatot kívánatos életút gya- kor eljött diadalának nagy napja: zott egy ismert egyetemre: Isten nánt mutatják meg gyermekeiknek? ‘Egészen meg voltam lepõdve, azonban ott megszólította, és õ Hány édesapa buzdítja gyermekeit arra, amikor világos lett elõttem, hogy arra a következtetésre jutott, hogy az élet kellemességeit mellõzve, csak a levegõt markoltam.’ Ez hogy az egyetemen nem azt a minden kényelmet feladva, a missziói azonban kegyelemmel teljes kiképzést kapja, amire szüksége parancsnak engedelmeskedjenek? meglepetés volt, áldott csalódás, van. Amikor legközelebb hazament, el-Hány édesanya kínálja leányainak a amelyet a Szent Szellem készített. Az Úr mondta édesapjának (aki szintén hívõ Krisztusért való szolgálatot és áldozatot? szele ráfuvall – és a kívánván kívánt ember volt), hogy ott akarja hagyni az Életszemléletünk alapjában elvilágiaso- dicsõség elhervad, mint a fû. Ebben a egyetemet, és az Úrnak akar szolgálni. dott, és ennek következtében gyermeke- csalódásban sok kegyelem rejlett, mert Az apa fölismerte, hogy egy ilyen lépés inket a halál angyala számára szüljük. Henry Martyn szeme most már túllátott halomra döntené fiával kapcsolatos, si-Olyan nemzedéket nevelünk, amely az egyetemi kitüntetéseken, szeme elõtt kerre vivõ, jól átgondolt terveit. Több legjobb tehetségét valamiféle nagy vál- már a mi Urunk Jézus Krisztusért való órán át felsorakoztatta határozott érveit, lalkozásnak szenteli, de nem Jézus Krisz- küzdelem gyõzelmi útja lebegett, amely-hogy miért volna oktalanság ilyesmit tusnak. A pénzért teszik meg mindazt, re Istentõl elhívást nyert. Miután meg-tennie. Az apa már látta lelki szemeivel, amit a Mesterért nem tesznek meg.

látta Isten dicsõségét, tisztán látta azokat Íme egy példa: lefelé vezet az út. Keze remeg, idegei 
a munkamezõket is, amelyek munkás – Mi van Péter fiaddal, szépen halad? – tönkrementek, és már vágyik arra, hogy 
nélkül voltak az Úr szántóföldjén, s életét Köszönöm, igen. nyugdíjba menjen.
teljesen átadta az Úrnak, és Indiába – Mit csinál? Ami elszomorítja, az az, hogy élete leg-
ment.” (J. W. Jowett) – A „Semmiresejó és Társa” cégnél a termékenyebb korszakát a cégnek ál-

Gemkapocsüzemegység helyettes veze- dozta. Ha már nem használhatják töb-
Sport tõje. bé, jön az ünnepélyes búcsúvacsora, és 
Keresztyén kultúrkörünkben egészen – És hogyan halad szellemileg? õ holtvágányra kerül. Most már nagyon 
helyénvalónak tartjuk, ha a fiatalok a – Errõl nem sokat mondhatok. Az Úr sajnálja, hogy ezeket az évtizedeket nem 
sportban sikerekre törekszenek. Az ügyére nincs annyi ideje, amennyit sze- az Úrnak szentelte, és hogy állása csu-
észak-amerikai kollégiumokban még retne. pán eszköz volt arra, hogy kiadásait fe-
nagyobb jelentõséget tulajdonítanak a Pontosan errõl van szó! Sok mindent dezni tudja.
sportnak, mint Európában. Valami egé- megtesz ezért az életért, de nem annyit Amit mindezzel mondani akarok, az az, 
szen különösen vonzó van abban a jó- azért az életért, ami egyedül fontos. hogy az állás nem minden! A keresztyén 
vágású fiatalemberben, aki bekerül az Többnyire ez az eset: embernek jobb és több feladata van 
egyetem elsõ csapatába, s az egyetem- Péter buzgó fiatalember, tele van az Úr annál, mint hogy életét tiszavirágéletû 
nek dicsõséget és érméket szerez. Persze iránti lelkesedéssel. Alighogy elkezdi vállalatok felvirágoztatásának szentelje.
bizonyos sportok kockázattal járnak. munkáját a hivatásában, a vezetõség Jenny Lind pályafutásának csúcsán 
Meglehet, hogy a kedves ifjú keresz- felismeri benne a tehetséget, elõlépteti hagyta ott a színpadot. Amikor egy na-
tyénünk íntágulással, törött medence- és felemeli a fizetését. Természetesen pon, Bibliájával az ölében az ostendei 
csonttal vagy más törött testrésszel fejezi elvárja tõle a nagyobb teljesítményt: tengerparton ült és nézte a tengert, a 
be az idényt, de hát ez teljesen rendjén többet igényel idejébõl. Elvárja, hogy csodálatos napnyugtát, valaki megkér-
való! A gipszkötés végül is arra szolgál, üzleti utakra elmenjen. dezte tõle, hogy miért hagyta ott trónját 
hogy mindenki felírja rá autogramját, s a éppen koronázásának napján. Rámu-
mankók bizonyos dicsõséget jelentenek. tatott nyitott Bibliájára, és ezt mondta:
Megtanultuk, hogy a sportbaleseteket – Azért, mert nem engedett idõt a Bib-
filozófikus nyugalommal fogadjuk. liámra és erre sem – mutatott a lemenõ 
Valljuk meg õszintén: éppen ilyen nagy napra. – Ezért szívfájdalom nélkül fel-
örömet szerez-e nekünk az is, ha derék adtam mindent, hogy életem teljesebb 
ifjú hõseink a Krisztusért vonulnak harc- legyen.
ba, és a világ Megváltójának szereznek Mivel olyan nagy fontosságot tulajdoní-
dicsõséget? tunk a jó állásnak, a gyülekezeti munka 
Éppoly filozófikus nyugalommal fogad- mindig csak másodlagos szerepet játszik 
juk azt is, ha a Krisztusról való bizony- a hivatásunk után, és a világ evangélium 
ságtételükért megkövezik õket? Éppen nélkül marad. Ne értsük félre: nem a 
olyan örömet szerez-e az is, ha például lustaságot hagyjuk ezzel jóvá. Nem is 
Bombayben utcai evangélizációt tarta- arra gondolunk, hogy fiataljaink tétlen-
nak, mint amikor egy zsúfolt stadionban kedjenek, a társadalom szélére kerül-
rúgják a labdát? jenek, és egész nap csellengjenek, kólát 
De éppen itt van az árnyalatnyi különb- igyanak; és olykor-olykor valamiféle Péter pedig rájön, hogy elõléptetése ál-
ség a „rajongók” és a „fanatikusok” missziói tevékenységben vegyenek tal kevesebb ideje marad a családja szá-
között. Amikor egy labdarúgómérkõzé- részt. Semmiképpen! Rendkívül szük-mára, és még kevesebb az Úrért való 
sen a nézõk a végsõkig tüzelik a ségesnek tartjuk, hogy mindenkinek le-munkára. Gyülekezetében nem tud 
csapatukat, akkor õket „rajongóknak” gyen jövedelmezõ, rendszeres munkája. rendszeresen szolgálatot vállalni, mert 
(szurkolóknak) nevezzük. De ha az De itt a fontossági sorrendrõl van szó! Az gyakran van úton. Szívesen kitörne, és 
éjszakába nyúló imaközösségekben állás törvényes eszköz mindennapi ke-tenne valamit, ami közvetlen szolgálná 
tusakodnak Istennel, ha minden útjukba nyerünk megkeresésére, de el kell jut-mások üdvösségét, de már benne van a 
kerülõ embernek az Úrról tesznek nunk egy olyan pontra, amikor az állá-csapdában. Növekvõ családja, új háza 
bizonyságot (és ezzel zavarba ejtik in- sunk egyre növekvõ igényeit alá kell ren-és kocsija egyre több pénzt követel. 
tellektuálisabb társaikat), akkor „fana- delnünk Jézus Krisztus szolgálatának.Azonkívül arra is gondolnia kell, mit 
tikus”-nak mondják õket. Értékítéletünk szólnak majd az emberek. Õ maga talán (folytatjuk)
valamiképpen eltorzult … félelmetesen el tudná viselni, de felesége már nehe-
eltorzult! zebben.

Vállalatának különleges képessége van 
Minden az állás arra, hogy alkalmazottaiból a lehetõ leg-
Ha gyermekeink jó állást találnak több energiát kivegye. Péter szüntele-
maguknak és karrierjük fölfelé ível, nül e nyomás alatt él. A konkurrencia 
akkor a kiteljesedés boldog érzése tölt el egyre erõsebb, a követelmények egyre 
bennünket. Végre hátradõlhetünk nagyobbak, és egyes beosztottjai máris 
megelégedetten és föllélegezhetünk. sóvárgó pillantásokat vetnek a poszt-
Százféle módon áruljuk el azt a meg- jára.
gyõzõdésünket, hogy számunkra min- Egy napon azután megkapja utolsó elõ-
den az állás. léptetését. A csúcsra ért. Ettõl kezdve 

„Egészen meg voltam 
lepõdve, amikor világos 
lett elõttem, hogy csak 
a levegõt markoltam.”

Henry Martyn

Keresztyén szülõk
nevelési céljai
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látta Isten dicsõségét, tisztán látta azokat Íme egy példa: lefelé vezet az út. Keze remeg, idegei 
a munkamezõket is, amelyek munkás – Mi van Péter fiaddal, szépen halad? – tönkrementek, és már vágyik arra, hogy 
nélkül voltak az Úr szántóföldjén, s életét Köszönöm, igen. nyugdíjba menjen.
teljesen átadta az Úrnak, és Indiába – Mit csinál? Ami elszomorítja, az az, hogy élete leg-
ment.” (J. W. Jowett) – A „Semmiresejó és Társa” cégnél a termékenyebb korszakát a cégnek ál-

Gemkapocsüzemegység helyettes veze- dozta. Ha már nem használhatják töb-
Sport tõje. bé, jön az ünnepélyes búcsúvacsora, és 
Keresztyén kultúrkörünkben egészen – És hogyan halad szellemileg? õ holtvágányra kerül. Most már nagyon 
helyénvalónak tartjuk, ha a fiatalok a – Errõl nem sokat mondhatok. Az Úr sajnálja, hogy ezeket az évtizedeket nem 
sportban sikerekre törekszenek. Az ügyére nincs annyi ideje, amennyit sze- az Úrnak szentelte, és hogy állása csu-
észak-amerikai kollégiumokban még retne. pán eszköz volt arra, hogy kiadásait fe-
nagyobb jelentõséget tulajdonítanak a Pontosan errõl van szó! Sok mindent dezni tudja.
sportnak, mint Európában. Valami egé- megtesz ezért az életért, de nem annyit Amit mindezzel mondani akarok, az az, 
szen különösen vonzó van abban a jó- azért az életért, ami egyedül fontos. hogy az állás nem minden! A keresztyén 
vágású fiatalemberben, aki bekerül az Többnyire ez az eset: embernek jobb és több feladata van 
egyetem elsõ csapatába, s az egyetem- Péter buzgó fiatalember, tele van az Úr annál, mint hogy életét tiszavirágéletû 
nek dicsõséget és érméket szerez. Persze iránti lelkesedéssel. Alighogy elkezdi vállalatok felvirágoztatásának szentelje.
bizonyos sportok kockázattal járnak. munkáját a hivatásában, a vezetõség Jenny Lind pályafutásának csúcsán 
Meglehet, hogy a kedves ifjú keresz- felismeri benne a tehetséget, elõlépteti hagyta ott a színpadot. Amikor egy na-
tyénünk íntágulással, törött medence- és felemeli a fizetését. Természetesen pon, Bibliájával az ölében az ostendei 
csonttal vagy más törött testrésszel fejezi elvárja tõle a nagyobb teljesítményt: tengerparton ült és nézte a tengert, a 
be az idényt, de hát ez teljesen rendjén többet igényel idejébõl. Elvárja, hogy csodálatos napnyugtát, valaki megkér-
való! A gipszkötés végül is arra szolgál, üzleti utakra elmenjen. dezte tõle, hogy miért hagyta ott trónját 
hogy mindenki felírja rá autogramját, s a éppen koronázásának napján. Rámu-
mankók bizonyos dicsõséget jelentenek. tatott nyitott Bibliájára, és ezt mondta:
Megtanultuk, hogy a sportbaleseteket – Azért, mert nem engedett idõt a Bib-
filozófikus nyugalommal fogadjuk. liámra és erre sem – mutatott a lemenõ 
Valljuk meg õszintén: éppen ilyen nagy napra. – Ezért szívfájdalom nélkül fel-
örömet szerez-e nekünk az is, ha derék adtam mindent, hogy életem teljesebb 
ifjú hõseink a Krisztusért vonulnak harc- legyen.
ba, és a világ Megváltójának szereznek Mivel olyan nagy fontosságot tulajdoní-
dicsõséget? tunk a jó állásnak, a gyülekezeti munka 
Éppoly filozófikus nyugalommal fogad- mindig csak másodlagos szerepet játszik 
juk azt is, ha a Krisztusról való bizony- a hivatásunk után, és a világ evangélium 
ságtételükért megkövezik õket? Éppen nélkül marad. Ne értsük félre: nem a 
olyan örömet szerez-e az is, ha például lustaságot hagyjuk ezzel jóvá. Nem is 
Bombayben utcai evangélizációt tarta- arra gondolunk, hogy fiataljaink tétlen-
nak, mint amikor egy zsúfolt stadionban kedjenek, a társadalom szélére kerül-
rúgják a labdát? jenek, és egész nap csellengjenek, kólát 
De éppen itt van az árnyalatnyi különb- igyanak; és olykor-olykor valamiféle Péter pedig rájön, hogy elõléptetése ál-
ség a „rajongók” és a „fanatikusok” missziói tevékenységben vegyenek tal kevesebb ideje marad a családja szá-
között. Amikor egy labdarúgómérkõzé- részt. Semmiképpen! Rendkívül szük-mára, és még kevesebb az Úrért való 
sen a nézõk a végsõkig tüzelik a ségesnek tartjuk, hogy mindenkinek le-munkára. Gyülekezetében nem tud 
csapatukat, akkor õket „rajongóknak” gyen jövedelmezõ, rendszeres munkája. rendszeresen szolgálatot vállalni, mert 
(szurkolóknak) nevezzük. De ha az De itt a fontossági sorrendrõl van szó! Az gyakran van úton. Szívesen kitörne, és 
éjszakába nyúló imaközösségekben állás törvényes eszköz mindennapi ke-tenne valamit, ami közvetlen szolgálná 
tusakodnak Istennel, ha minden útjukba nyerünk megkeresésére, de el kell jut-mások üdvösségét, de már benne van a 
kerülõ embernek az Úrról tesznek nunk egy olyan pontra, amikor az állá-csapdában. Növekvõ családja, új háza 
bizonyságot (és ezzel zavarba ejtik in- sunk egyre növekvõ igényeit alá kell ren-és kocsija egyre több pénzt követel. 
tellektuálisabb társaikat), akkor „fana- delnünk Jézus Krisztus szolgálatának.Azonkívül arra is gondolnia kell, mit 
tikus”-nak mondják õket. Értékítéletünk szólnak majd az emberek. Õ maga talán (folytatjuk)
valamiképpen eltorzult … félelmetesen el tudná viselni, de felesége már nehe-
eltorzult! zebben.

Vállalatának különleges képessége van 
Minden az állás arra, hogy alkalmazottaiból a lehetõ leg-
Ha gyermekeink jó állást találnak több energiát kivegye. Péter szüntele-
maguknak és karrierjük fölfelé ível, nül e nyomás alatt él. A konkurrencia 
akkor a kiteljesedés boldog érzése tölt el egyre erõsebb, a követelmények egyre 
bennünket. Végre hátradõlhetünk nagyobbak, és egyes beosztottjai máris 
megelégedetten és föllélegezhetünk. sóvárgó pillantásokat vetnek a poszt-
Százféle módon áruljuk el azt a meg- jára.
gyõzõdésünket, hogy számunkra min- Egy napon azután megkapja utolsó elõ-
den az állás. léptetését. A csúcsra ért. Ettõl kezdve 

„Egészen meg voltam 
lepõdve, amikor világos 
lett elõttem, hogy csak 
a levegõt markoltam.”

Henry Martyn

Keresztyén szülõk
nevelési céljai
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Gyermekek közt munkálkodva

Roger Brind gyerekórát tart a cardiffi gyülekezetben (Llandaff North, Wales)

z 1850-es évek végén alakult Chicago- tennünk annak érdekében, hogy elérjünk ményezéssel mûködhetnek, akkor jöhetnek Aban a legnagyobb Vasárnapi Iskola a minden generációt Krisztusért, különösen a össze, amikor más, oktatástól független 
közismert evangélista, D.L. Moody szer- fiatalokat. William Kelly szerint: „Nem szá- klubok alkalmai vannak (ebédidõben vagy 
vezésében. Több mint 1000 gyermek járt mít, hogy a saját gyermekünkrõl van szó iskola elõtt/után), továbbá a résztvevõ di-
oda a város minden részérõl. Egy fiatal fiú vagy valaki máséról. Igényt tartunk-e arra a ákok politikai, filozófiai és vallási nézeteik 
egy nap épp Moody iskolájába igyekezett – gyermekre az Úrért? Hogyan érez Isten a alapján nem különböztethetõek meg. Kez-
más vasárnapi iskolák elõtt elhaladva –, gyermekek iránt? Õ hatalmas és mindenha- detben rengeteg oktatási intézmény, külö-
amikor egy pásztor, aki az egyik iskolából fi- tó, mégsem küld el senkit. Micsoda figye- nösen az északkeleti államokban, megta-
gyelte a fiút, kijött és szigorúan rákérdezett: lemmel tekintett Urunk a gyermekekre! Õk gadta a diákoktól ezt a jogot. 1990 júniusá-
„Fiatalember, miért teszi meg ezt a hosszú az Atyai szeretet céljai, akikért a Fiát adta és ban azonban az Amerikai Egyesült Államok 
utat addig az iskoláig?” „Azért, Uram, mert akikért a Fiú eljött, hogy meghaljon. Min- Legfelsõbb Bírósága jogerõre emelte ezt a 
ott szeretik az embert”– felelte a srác. den gyermek egy-egy lélek: és milyen az ér- törvényjavaslatot. Sajnálatos módon ez 

Ma, a 2000-es években hatalmas igény téke?” mégsem tett pontot az ügy végére. 1993-
van arra, hogy „szeressék az embert”. Ben- Tény, hogy a bibliaklubok manapság ban a Washington államban lévõ Renton is-
nünk is ott kellene lennie az égetõ érzésnek, hatékony munkát végeznek a szükségben lé- kolakerület megtiltotta a Lindbergh közép-
hogy a gyermekeket megnyerjük Krisztus- võ gyermekek között, és példa nélküli mér- iskola diákjainak a tanítási idõ elõtti ima-
nak. A gyermekek a ma szellemi befektetései tékben alakulnak Amerika szerte. Az Ifjúsá- alkalmakat és bibliatanulmányozást, idéz-
és a holnap örök nyereségei. Bár egyre ri- gi Szolgálatok Nemzeti Hálózatának (Nati- ve azt az államtörvényt, amely korlátoz 
asztóbb mértékben növekszik azoknak a onal Network of Youth Ministries) adatai minden vallási tevékenységet az iskola terü-
gyermekeknek a száma, akiket szüleik bán- szerint jelenleg tízezer bibliaklub mûködik letén. A Fellebbviteli Bíróság azonban el-
talmaznak, eldobnak vagy szexuálisan zak- az egész országban. Ezen klubok többsége sõdlegességet állapított meg az Egyesült 
latnak. Néhány évvel ezelõtt a Gyermekjólé- általános iskolák és középiskolák területein Államok törvénye javára a helyi állami tör-
ti Hivatal 600 000 és 1 200 000 közé tette a- tartják alkalmaikat. Egyedül Long Beach- vénnyel szemben. Kezdve az iskolai szerve-
zoknak a gyermekeknek a számát, akik é- ben (Californiában) 50 középiskolai klub zésû bibliaklubokkal, a Krisztus ügyéért a 
vente szexuális zaklatásnak vannak kitéve van, míg többezer máshol az országban. frontvonalon harcolók között igen sok gyü-
Amerikában. 1970 óta 44 %-kal növekedett Nemzetszerte gyorsan szaporodnak az is- lekezeti bibliakör és a nem hívõk felé szolgá-
a tizenévesek által elkövetett öngyilkossá- kolai szervezésû bibliakörök, pontosan tük- ló misszió létezik (outreach ministries). 
gok száma, a fiatalok 76 %-a fogyaszt alko- rözve azt, amit a Gallup (statisztikai inté- Ezek az evangélizáló klubok gyermekek ez-
holt heti rendszerességgel, ebbõl 50% két- zet) nemzeti, szellemi megújulásnak neve- reit nyerik meg, és egyúttal felkészítik a fia-
hetente kerül erõsen ittas állapotba. zett. 1984-ben az amerikai kongresszus el- tal generációt a Krisztus melletti bátor bi-

Mit teszünk mi azért, hogy megnyerjük a fogadott egy törvényjavaslatot, mely szerint zonyságtételre.
gyermekeket Krisztus ügyének? Hiszünk-e az iskolai bibliakörök azonos jogot kapnak Néhány, a jobban ismert szolgáló cso-
abban, hogy az általános iskolás vagy a még más, nem közvetlenül oktatással foglalkozó portok közül: az „AWANA” és az „Élet 
fiatalabb korú gyermekek is valóban meg- klubokhoz. Ezen törvényjavaslat szerint a Szava”. Ezek a szolgálatok már bizonyítot-
menthetõk? Hiszünk e abban, hogy ez az el- diákok meghívhatnak vendég elõadókat, ták hatékonyságukat bármilyen korú és ré-
szabadult középiskolás korosztály is Krisz- igénybe vehetnek minden olyan eszközt, gióban élõ gyermekek elérésében. A kisebb 
tus felé fordítható? Ezek a kérdések eddig amely segítségével informálhat- és számos nagyobb gyülekezet is megfizet-
sok keresztyént és keresztyén munkást el- ják diáktársaikat az alkalmak- hetetleneknek véli ezeket a nagyobb szol-
gondolkodtattak. Ha azonban hûségesek ról, továbbá különbözõ ren- gáló csoportokat. A csoportok a különbözõ 

akarunk lenni Isten Igéjé- dezvényeket szervezhet- korosztályok szerinti igevers-memorizálást 
hez, mindent meg nek. Ezek a klubok és Biblia-tanítást helyezik erõfeszítéseik kö-

k e l l  kizárólag diákveze- zéppontjába. Ezen elsõdleges cél elérését 
téssel és kezde- segítik a különbözõ gyerekjátékok, kézmû-

ves foglalkozások, versenyek és ösztönzõ 
jelvények vagy kitûzõk.

Hogyan láthatnak neki ennek a fon-
tos feladatnak azok a hívõk, akik sze-
retnének gyermekeket Krisztushoz ve-
zetni? Melyek azok a kulcsszempon-
tok, amelyek a helyi gyülekezetekben is 
hatékony evangélizáló gyerekszolgálat-
hoz vezetnek? Legyen a szolgálat isko-
lailag szervezett, egy nemzeti program 
keretében vagy egyszerûen csak egy 
helyi gyülekezethez tartozó hívõk lelkes 
kezdeményezése? Jó néhány fontos el-

vet szem elõtt tartani, amelyek segíthet-
nek. 

! A fiatalok elérésének szolgálatában az vagy hitelvekben összecsengõ leckeanya- vagy keresztyén könyvet kapni jutalomként. 
egyik legfontosabb beépítendõ szempont az  gok elengedhetetlenek egy jól vezetett gyer- 10 évi gyermekek között végzett munka, 
empátia. Ezáltal megismerhetjük személyes mekszolgálatban. Az Élet Szava és Awana gyermekszolgálat után elmondhatjuk: 
életüket, beszélgethetünk velük, és beter- kluboknak remek, bibliahû segédanyagaik mindegy, hogy milyen ösztönzõ módszert 
vezhetjük azokat az alkalmakat is, ahol vannak. A fiatalok igen sokat gyarapodnak választunk. Nem a drága jutalmakon van a 
megoszthatják velünk problémáikat. Lehe- általuk szellemileg. Ezen segédeszközök hangsúly; a gyerekek jobban értékelik, ha 
tõséget kell adnunk nekik, hogy megtapasz- igénybevételéhez azonban szükséges, hogy nyíltan elismerjük eredményeiket. 
talhassák, hogy foglalkozunk velük, és hall- valamelyik szolgáló csoport tagja legyünk. Egyszer egy evangélistát arról kérdez-
hatnak Krisztus irántuk való szeretetérõl. A Gospel Folio Kiadónak is kitûnõ va- tek, hogy hány ember fogadta el az Urat 
Ez a „szeretik az embert” alapelv, amely D. sárnapi iskolákban vagy gyülekezeti biblia- azon az alkalmon, ahol õ szolgált. Ragyogó 
L. Moody Vasárnapi Iskoláját olyan nép- klubokban is alkalmazható segédanyagaik szemmel válaszolt abban a hiszemben, 
szerûvé tette. vannak. (Magyarországon remek segéda- hogy rámutathat egy fontos dologra: „Két 
! Amennyire lehetséges, vonjuk bele a nyagokat kaphatunk a Vasárnapi Iskolai és fél lélek fogadta el az Urat.” „Úgy érti, két 
szülõket is az igeverstanulásba, a munka- Szövetség munkatársaitól: 2119 Pécel, felnõtt és egy gyermek?” – kérdeztek vissza. 
füzetek használatába és az otthoni felada- Nyírfa u. 1. Gyermekmunkával kapcsolatos „Nem – felelte õ –, két gyermek és egy fel-
tok elvégzésébe. Ez kettõs célú: odavezet irodalmat terjeszt az Evangéliumi Kiadó és nõtt, mivel a két gyermek elõtt még ott az e-
egy még hitetlen szülõt a Bibliához, továb- Iratmisszió: 1066 Budapest, Ó utca 16. gész életük, hogy Istennek szolgáljanak, ám 
bá megláttatja vele Isten Igéjének erejét Gyermekénekek eddig 5 kazettán jelentek a felnõttnek már csak a fél élete maradt.”
gyermeke életén keresztül. meg – „Kicsi vagyok én” címmel – a Hárfa És valóban, a gyermekek nem a gyüleke-

Hetente összejövõ bibliaklubunkban Evangéliumi Kiadónál: 3300 Eger, Egész- zetek jövõje, hanem a jelenje. Azok a gyer-
például különbözõ bónuszpontokkal jutal- ségház u. 23. – szerk. megj.) mekek, akikkel helyes módon foglalkoztak, 
mazzuk a gyermekeket, ha megtanulják az !Használjunk olyan ösztönzõ módszere- másokat is az Úrhoz vezethetnek, és meg-
Újszövetség könyveit. Nemrégiben egy nem ket, amelyek bátorítják a gyermekeket arra, nyerhetik õket Krisztus ügyének. Épp ezért 
hívõ édesanya megkért minket, hogy másol- hogy minél jobban kutassák Isten Igéjét. Az nem szabad könnyedén kezelnünk a gyer-
juk át neki magnókazettára A. P. Gibbs „A ösztönzõ módszerek helyes megválasztása mekek Krisztushoz vezetését, hiszen ez egy-
Biblia könyvei” c. dalát azért, hogy segítsen nagyszerû lehetõséget kínál arra, hogy a ezik Isten akaratával. A keresztyéneknek i-
4 éves kislányának megtanulni az Újszövet- gyermekek egyre inkább megismerjék Is- mádságos szívvel és komolyan kell azon 
ség könyveit. Gyermeke szellemi fejlõdése tent. munkálkodni, hogyan szolgálhatnak mind 
teljesen lenyûgözte õt. Ez kétségkívül jó Délutáni bibliaklubunkból az egyik gye- a hívõ szülõk gyerekei, mind azon gyerekek 
szolgálatot tett annak érdekében, hogy az rek pl. képes emlékezetbõl elmondani szá- felé, akik még nem ismerik az Urat. Urunk 
anya megnyissa szívét az evangélium hal- mos igeverset (többek között az egész 23. így figyelmeztet minket a Máté 19,14-ben: 
latán. Zsoltárt), a Tízparancsolatot, az Ó- és az „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy 
! Újszövetség könyveit. A mi csoportunkban hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyen-
nyagokat. A jól elõkészített és tanításban még a pontokat is díjazzuk, lehet pl. pizzát eké a mennyek országa.”

Használjunk kitûnõ bibliai tanítási a-

David Dunlop
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Ha mi nem vetünk magot a gyermekek termékeny szívébe, majd az ellenség megteszi.
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am Doherty életét megtérése óta szinte teljesen a gyermekszolgálat töltötte be, 
Isten Igéjét vitte a gyermekek közé, vagy másokat tanított arra, hogyan hirdethetik Saz evangéliumot a kicsiknek. Most szolgálatát félretéve, a Gyermekevangélizációs 

Közösségben (Child Evangelisation Fellowship) eltöltött évek tapasztalatait adja közre, 
hogy ilyen módon is segítse a gyermekmunkásokat a világ minden táján. Szívén viseli a 
gyermekek sorsát. Isten csodálatosan felhasználta azoknak a keresztyéneknek a 
tanításában és szolgálatában, akik a gyermekek közé viszik az evangéliumot. A könyvek 
segítenek abban, hogy tisztán lássuk, mi Isten gondolata a gyermekeket illetõen, miért és 

hogyan hirdessük a Biblia igazságait a gyermekeknek. 
Nagyon ajánljuk ezt a sorozatot mindazon szülõknek, 
akikben kérdés, mikor és hogyan kezdjék el gyermeke-
iket tanítani Isten Országára, illetve azoknak, akiket Is-
ten elhívott a gyermekek közötti szolgálatra.

A GYERMEKMUNKÁS PROBLÉMÁI – ISTEN MEGOLDÁSA

HOGYAN TANÍTSUNK BIBLIAI TANTÉTELEKET GYERMEKEKNEK?

HOGYAN VEZETHETÜNK EGY GYERMEKET KRISZTUSHOZ?
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Gyermekek közt munkálkodva

Roger Brind gyerekórát tart a cardiffi gyülekezetben (Llandaff North, Wales)

z 1850-es évek végén alakult Chicago- tennünk annak érdekében, hogy elérjünk ményezéssel mûködhetnek, akkor jöhetnek Aban a legnagyobb Vasárnapi Iskola a minden generációt Krisztusért, különösen a össze, amikor más, oktatástól független 
közismert evangélista, D.L. Moody szer- fiatalokat. William Kelly szerint: „Nem szá- klubok alkalmai vannak (ebédidõben vagy 
vezésében. Több mint 1000 gyermek járt mít, hogy a saját gyermekünkrõl van szó iskola elõtt/után), továbbá a résztvevõ di-
oda a város minden részérõl. Egy fiatal fiú vagy valaki máséról. Igényt tartunk-e arra a ákok politikai, filozófiai és vallási nézeteik 
egy nap épp Moody iskolájába igyekezett – gyermekre az Úrért? Hogyan érez Isten a alapján nem különböztethetõek meg. Kez-
más vasárnapi iskolák elõtt elhaladva –, gyermekek iránt? Õ hatalmas és mindenha- detben rengeteg oktatási intézmény, külö-
amikor egy pásztor, aki az egyik iskolából fi- tó, mégsem küld el senkit. Micsoda figye- nösen az északkeleti államokban, megta-
gyelte a fiút, kijött és szigorúan rákérdezett: lemmel tekintett Urunk a gyermekekre! Õk gadta a diákoktól ezt a jogot. 1990 júniusá-
„Fiatalember, miért teszi meg ezt a hosszú az Atyai szeretet céljai, akikért a Fiát adta és ban azonban az Amerikai Egyesült Államok 
utat addig az iskoláig?” „Azért, Uram, mert akikért a Fiú eljött, hogy meghaljon. Min- Legfelsõbb Bírósága jogerõre emelte ezt a 
ott szeretik az embert”– felelte a srác. den gyermek egy-egy lélek: és milyen az ér- törvényjavaslatot. Sajnálatos módon ez 

Ma, a 2000-es években hatalmas igény téke?” mégsem tett pontot az ügy végére. 1993-
van arra, hogy „szeressék az embert”. Ben- Tény, hogy a bibliaklubok manapság ban a Washington államban lévõ Renton is-
nünk is ott kellene lennie az égetõ érzésnek, hatékony munkát végeznek a szükségben lé- kolakerület megtiltotta a Lindbergh közép-
hogy a gyermekeket megnyerjük Krisztus- võ gyermekek között, és példa nélküli mér- iskola diákjainak a tanítási idõ elõtti ima-
nak. A gyermekek a ma szellemi befektetései tékben alakulnak Amerika szerte. Az Ifjúsá- alkalmakat és bibliatanulmányozást, idéz-
és a holnap örök nyereségei. Bár egyre ri- gi Szolgálatok Nemzeti Hálózatának (Nati- ve azt az államtörvényt, amely korlátoz 
asztóbb mértékben növekszik azoknak a onal Network of Youth Ministries) adatai minden vallási tevékenységet az iskola terü-
gyermekeknek a száma, akiket szüleik bán- szerint jelenleg tízezer bibliaklub mûködik letén. A Fellebbviteli Bíróság azonban el-
talmaznak, eldobnak vagy szexuálisan zak- az egész országban. Ezen klubok többsége sõdlegességet állapított meg az Egyesült 
latnak. Néhány évvel ezelõtt a Gyermekjólé- általános iskolák és középiskolák területein Államok törvénye javára a helyi állami tör-
ti Hivatal 600 000 és 1 200 000 közé tette a- tartják alkalmaikat. Egyedül Long Beach- vénnyel szemben. Kezdve az iskolai szerve-
zoknak a gyermekeknek a számát, akik é- ben (Californiában) 50 középiskolai klub zésû bibliaklubokkal, a Krisztus ügyéért a 
vente szexuális zaklatásnak vannak kitéve van, míg többezer máshol az országban. frontvonalon harcolók között igen sok gyü-
Amerikában. 1970 óta 44 %-kal növekedett Nemzetszerte gyorsan szaporodnak az is- lekezeti bibliakör és a nem hívõk felé szolgá-
a tizenévesek által elkövetett öngyilkossá- kolai szervezésû bibliakörök, pontosan tük- ló misszió létezik (outreach ministries). 
gok száma, a fiatalok 76 %-a fogyaszt alko- rözve azt, amit a Gallup (statisztikai inté- Ezek az evangélizáló klubok gyermekek ez-
holt heti rendszerességgel, ebbõl 50% két- zet) nemzeti, szellemi megújulásnak neve- reit nyerik meg, és egyúttal felkészítik a fia-
hetente kerül erõsen ittas állapotba. zett. 1984-ben az amerikai kongresszus el- tal generációt a Krisztus melletti bátor bi-

Mit teszünk mi azért, hogy megnyerjük a fogadott egy törvényjavaslatot, mely szerint zonyságtételre.
gyermekeket Krisztus ügyének? Hiszünk-e az iskolai bibliakörök azonos jogot kapnak Néhány, a jobban ismert szolgáló cso-
abban, hogy az általános iskolás vagy a még más, nem közvetlenül oktatással foglalkozó portok közül: az „AWANA” és az „Élet 
fiatalabb korú gyermekek is valóban meg- klubokhoz. Ezen törvényjavaslat szerint a Szava”. Ezek a szolgálatok már bizonyítot-
menthetõk? Hiszünk e abban, hogy ez az el- diákok meghívhatnak vendég elõadókat, ták hatékonyságukat bármilyen korú és ré-
szabadult középiskolás korosztály is Krisz- igénybe vehetnek minden olyan eszközt, gióban élõ gyermekek elérésében. A kisebb 
tus felé fordítható? Ezek a kérdések eddig amely segítségével informálhat- és számos nagyobb gyülekezet is megfizet-
sok keresztyént és keresztyén munkást el- ják diáktársaikat az alkalmak- hetetleneknek véli ezeket a nagyobb szol-
gondolkodtattak. Ha azonban hûségesek ról, továbbá különbözõ ren- gáló csoportokat. A csoportok a különbözõ 

akarunk lenni Isten Igéjé- dezvényeket szervezhet- korosztályok szerinti igevers-memorizálást 
hez, mindent meg nek. Ezek a klubok és Biblia-tanítást helyezik erõfeszítéseik kö-

k e l l  kizárólag diákveze- zéppontjába. Ezen elsõdleges cél elérését 
téssel és kezde- segítik a különbözõ gyerekjátékok, kézmû-

ves foglalkozások, versenyek és ösztönzõ 
jelvények vagy kitûzõk.

Hogyan láthatnak neki ennek a fon-
tos feladatnak azok a hívõk, akik sze-
retnének gyermekeket Krisztushoz ve-
zetni? Melyek azok a kulcsszempon-
tok, amelyek a helyi gyülekezetekben is 
hatékony evangélizáló gyerekszolgálat-
hoz vezetnek? Legyen a szolgálat isko-
lailag szervezett, egy nemzeti program 
keretében vagy egyszerûen csak egy 
helyi gyülekezethez tartozó hívõk lelkes 
kezdeményezése? Jó néhány fontos el-

vet szem elõtt tartani, amelyek segíthet-
nek. 

! A fiatalok elérésének szolgálatában az vagy hitelvekben összecsengõ leckeanya- vagy keresztyén könyvet kapni jutalomként. 
egyik legfontosabb beépítendõ szempont az  gok elengedhetetlenek egy jól vezetett gyer- 10 évi gyermekek között végzett munka, 
empátia. Ezáltal megismerhetjük személyes mekszolgálatban. Az Élet Szava és Awana gyermekszolgálat után elmondhatjuk: 
életüket, beszélgethetünk velük, és beter- kluboknak remek, bibliahû segédanyagaik mindegy, hogy milyen ösztönzõ módszert 
vezhetjük azokat az alkalmakat is, ahol vannak. A fiatalok igen sokat gyarapodnak választunk. Nem a drága jutalmakon van a 
megoszthatják velünk problémáikat. Lehe- általuk szellemileg. Ezen segédeszközök hangsúly; a gyerekek jobban értékelik, ha 
tõséget kell adnunk nekik, hogy megtapasz- igénybevételéhez azonban szükséges, hogy nyíltan elismerjük eredményeiket. 
talhassák, hogy foglalkozunk velük, és hall- valamelyik szolgáló csoport tagja legyünk. Egyszer egy evangélistát arról kérdez-
hatnak Krisztus irántuk való szeretetérõl. A Gospel Folio Kiadónak is kitûnõ va- tek, hogy hány ember fogadta el az Urat 
Ez a „szeretik az embert” alapelv, amely D. sárnapi iskolákban vagy gyülekezeti biblia- azon az alkalmon, ahol õ szolgált. Ragyogó 
L. Moody Vasárnapi Iskoláját olyan nép- klubokban is alkalmazható segédanyagaik szemmel válaszolt abban a hiszemben, 
szerûvé tette. vannak. (Magyarországon remek segéda- hogy rámutathat egy fontos dologra: „Két 
! Amennyire lehetséges, vonjuk bele a nyagokat kaphatunk a Vasárnapi Iskolai és fél lélek fogadta el az Urat.” „Úgy érti, két 
szülõket is az igeverstanulásba, a munka- Szövetség munkatársaitól: 2119 Pécel, felnõtt és egy gyermek?” – kérdeztek vissza. 
füzetek használatába és az otthoni felada- Nyírfa u. 1. Gyermekmunkával kapcsolatos „Nem – felelte õ –, két gyermek és egy fel-
tok elvégzésébe. Ez kettõs célú: odavezet irodalmat terjeszt az Evangéliumi Kiadó és nõtt, mivel a két gyermek elõtt még ott az e-
egy még hitetlen szülõt a Bibliához, továb- Iratmisszió: 1066 Budapest, Ó utca 16. gész életük, hogy Istennek szolgáljanak, ám 
bá megláttatja vele Isten Igéjének erejét Gyermekénekek eddig 5 kazettán jelentek a felnõttnek már csak a fél élete maradt.”
gyermeke életén keresztül. meg – „Kicsi vagyok én” címmel – a Hárfa És valóban, a gyermekek nem a gyüleke-

Hetente összejövõ bibliaklubunkban Evangéliumi Kiadónál: 3300 Eger, Egész- zetek jövõje, hanem a jelenje. Azok a gyer-
például különbözõ bónuszpontokkal jutal- ségház u. 23. – szerk. megj.) mekek, akikkel helyes módon foglalkoztak, 
mazzuk a gyermekeket, ha megtanulják az !Használjunk olyan ösztönzõ módszere- másokat is az Úrhoz vezethetnek, és meg-
Újszövetség könyveit. Nemrégiben egy nem ket, amelyek bátorítják a gyermekeket arra, nyerhetik õket Krisztus ügyének. Épp ezért 
hívõ édesanya megkért minket, hogy másol- hogy minél jobban kutassák Isten Igéjét. Az nem szabad könnyedén kezelnünk a gyer-
juk át neki magnókazettára A. P. Gibbs „A ösztönzõ módszerek helyes megválasztása mekek Krisztushoz vezetését, hiszen ez egy-
Biblia könyvei” c. dalát azért, hogy segítsen nagyszerû lehetõséget kínál arra, hogy a ezik Isten akaratával. A keresztyéneknek i-
4 éves kislányának megtanulni az Újszövet- gyermekek egyre inkább megismerjék Is- mádságos szívvel és komolyan kell azon 
ség könyveit. Gyermeke szellemi fejlõdése tent. munkálkodni, hogyan szolgálhatnak mind 
teljesen lenyûgözte õt. Ez kétségkívül jó Délutáni bibliaklubunkból az egyik gye- a hívõ szülõk gyerekei, mind azon gyerekek 
szolgálatot tett annak érdekében, hogy az rek pl. képes emlékezetbõl elmondani szá- felé, akik még nem ismerik az Urat. Urunk 
anya megnyissa szívét az evangélium hal- mos igeverset (többek között az egész 23. így figyelmeztet minket a Máté 19,14-ben: 
latán. Zsoltárt), a Tízparancsolatot, az Ó- és az „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy 
! Újszövetség könyveit. A mi csoportunkban hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyen-
nyagokat. A jól elõkészített és tanításban még a pontokat is díjazzuk, lehet pl. pizzát eké a mennyek országa.”
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Ha mi nem vetünk magot a gyermekek termékeny szívébe, majd az ellenség megteszi.
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am Doherty életét megtérése óta szinte teljesen a gyermekszolgálat töltötte be, 
Isten Igéjét vitte a gyermekek közé, vagy másokat tanított arra, hogyan hirdethetik Saz evangéliumot a kicsiknek. Most szolgálatát félretéve, a Gyermekevangélizációs 

Közösségben (Child Evangelisation Fellowship) eltöltött évek tapasztalatait adja közre, 
hogy ilyen módon is segítse a gyermekmunkásokat a világ minden táján. Szívén viseli a 
gyermekek sorsát. Isten csodálatosan felhasználta azoknak a keresztyéneknek a 
tanításában és szolgálatában, akik a gyermekek közé viszik az evangéliumot. A könyvek 
segítenek abban, hogy tisztán lássuk, mi Isten gondolata a gyermekeket illetõen, miért és 

hogyan hirdessük a Biblia igazságait a gyermekeknek. 
Nagyon ajánljuk ezt a sorozatot mindazon szülõknek, 
akikben kérdés, mikor és hogyan kezdjék el gyermeke-
iket tanítani Isten Országára, illetve azoknak, akiket Is-
ten elhívott a gyermekek közötti szolgálatra.
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Következõ számKövetkezõ szám
Levegõt markolni 2. (W. MacDonald)
Két harc, két gyõzelem (Sterner G.)
Mi a szekta? (Csia Lajos)
Egy Krisztus-hívõ zsidó Miskolcon
Egység (Brian Gunning)

HírekHírek
Harold BarringtonHarold Barrington

testvér (USA) Miskolcon tartózkodik jú-
lius 21-27-ig. A tervek szerint július 22-én, 
hétfõn délután körzeti férfitalálkozón hir-
deti az Igét. 28-tól augusztus 4-ig Erdély-
ben látogat gyülekezeteket. Majd augusz-
tus 5-11-ig a miskolci ifjúsággal tölt egy he-
tet az évente megrendezésre kerülõ hejcei 
táborban (lásd az elõzõ hírt!).

Zenei hétZenei hét
lesz ismét a Dömösi Biblia Centrumban jú-
lius 3-13-ig. Címe: Hozzád szól az ének!

„A Krisztus Beszéde lakjék bennetek gazdagon 
úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcses-

séggel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicsé-
retekkel, szellemi énekekkel; hálaadással éne-
keljetek szívetekben az Istennek.” (Kol 3,16)

Minden énekelni és zenélni szeretõ gyerme-
ket és felnõttet szeretettel vár a hét felelõse: 
Soproni János. Jelentkezés: (36) 418-510.

Szabó JánosnéSzabó Jánosné
Erzsike néni, feldebrõi testvérnõ 76. éves 
korában elköltözött Urához és Megváltó-
jához. Földi porsátorának temetése 2002. 
május 25-én du. 2 órakor volt a feldebrõi 
temetõben. Fájdalommal, de a viszontlátás 
reményében búcsúztattuk.

Baranyi RezsõBaranyi Rezsõ
„Õ – Jézus Krisztus – megváltja életedet a 
koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal 

koronáz meg téged.” (Zsolt 103,4)

E földi búcsú fájdalmával, de a találkozás 
reménységével tudatjuk, hogy Baranyi 
Rezsõt (1919-2002), szeretett férjet, édesa-
pát, nagypapát, testvért, szerettünket, a 
Mennyei Honba hazavitte a mi Urunk. Te-
metése 2002. május 6-án (hétfõn) 14 óra-
kor volt a dunaharaszti temetõben, a Ke-
resztyén Testvérgyülekezet szolgálatával.

SátorevangelizációSátorevangélizáció
elõkészületei kezdõdtek ismét a miskolci 
gyülekezetben. A tervezett idõpont szep-
tember 10-15. Imádkozzunk, hogy Isten 
Szava hirdettessék és megdicsõüljön!

Menyegzõk a nyáronMenyegzõk a nyáron

Horváth Csaba
és Bognár Hajnalka

2002. július 27., Budapest

OktóberOktóber
vége még messze van, de nem baj, ha imád-
kozunk és készülünk az õszi férfikonferen-
ciára. Október 31-e és november 2-a kö-
zött Dömösön a Biblia Centrumban Fred 
Colvin lesz a vendég.

Galamb Zsolt
és Jávori Eszter
2002. július 6., Miskolc

Ifj. Koncz Ferenc
és Farkas Margit

2002. május 25., Miskolc

HejceHejce
Evangélizációs ifjúsági tábor lesz augusz-
tus 4-11-ig Hejcén. A miskolci testvérek 
szeretettel várnak minden érdeklõdõt más 
gyülekezetekbõl is. Vigyünk magunkkal 
nem hívõ ismerõsöket, barátokat is! Jelent-
kezés: Nagy Ágoston, tel.: (20) 3916960.

 gyermeki hitnek megvan a maga gya-
lázata. A gyermeki hit a világ bölcsei-Anek úgy tûnik, mintha a hit közön-

séges butaság volna. Az ilyen hitet a Szent 
Szellem csak Jézusra irányítja, és ezt a világ lé-
lek nélküli korlátoltságnak nevezi. Üdeségét, 
mint hiszékenységet mosolyogják meg az em-
berek. A gyermeki hit Jézusban nyugszik, és 
ezt sokan terméketlen lustaságnak minõsítik. 
A Szent Szellemtõl való származását kétségbe 
vonják, s múló, földi léleknélküliség következ-
ményévé alacsonyítják le. Istenhez való viszo-
nyát – a Krisztus által –, a visszás emberek visz-
szásságnak nevezik. Mennyei gondolkozásán 
az emberek, mint korlátoltságon, mosolyog-
nak. Krisztusban való boldog önmegtagadása 
felett az emberek, mint értelmetlen pusztulá-
son, sajnálkoznak. Bensõleg gazdag életét pe-
dig nyomorúságos halálnak tüntetik fel.

Gúnyos közmondásokkal lesajnált, kine-
vetett „gyermeki hit”, minél nagyobb a te ön-
zetlen odaszentelésed, annál nagyobb a gya-
lázatod! De ugyanez volt a te Mestered sorsa 
is, aki nem állott be a világ bölcseinek sorába, 
és az ótestamentumi papi rendtõl függetlenül 
végezte a gyermeki hit isteni munkáját; amiért 
a kapun kívül kellett szenvednie is. Jer, men-
jünk ki Õhozzá, hogy az úgynevezett okos 
emberek táborán kívül megosszuk vele az Õ 
gyalázatát is! (Zsidók 13,12-13) Én lelkem, 
Hozzá és csakis Hozzá vezet a mi utunk, a 
gyermeki hitnek az útja, az az út, mely az Õ 
keresztje körül tolongó gyalázók szemében 
bolondságnak látszott!

Igen, drága gyermeki hit, legyen ez a bo-
londság a te bölcsességed, és gyalázatod le-
gyen a te méltóságod! Mindegy, hogy nevedet 
az emberek meghamisítják és azzal visszaél-
nek. Nem baj, ha igazi lényedet félreismerik és 
elítélik, mégis te vagy és te maradsz az út és az 
ajtó Jézusnak és Istennek a szívéhez! E világ 
okosai sohasem fogják napjaidnak kezdetét és 
õseidnek családfáját felfedezni, pedig elrejtett-
séged dacára te vagy a béke királyának leg-
nagyobb hatalommal bíró gyermeke (Zsidók  
7,1-4).
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