... legeltessétek az Isten köztetek lévõ
nyáját; ne kényszerbõl, hanem önként ... ne is úgy,
mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint
akik példaképei a nyájnak.
1Péter 5,2
Péter írja a presbitereknek:

2009. Április
XI. Évf. 1. Szám

Élõ Gyülekezetek
Tartalom:

Több mint 10 éve jelent meg
a lap elsõ száma, akkor 400
példányban. 1998 és 2007
között az Élõ Gyülekezetek
tíz évfolyamban, 45 számban
közölt több száz írást és
cikket. Néhány éven keresztül
január és december között
hat ízben is megjelent.
Feladatát részben betöltötte, közös fórumot
biztosítva a magyar testvérgyülekezetek számára úgy,
hogy a közölt írásokban a
Biblia tanítását, nem pedig
az esetleges felekezeti
sajátosságokat hangsúlyozta.
A szerkesztõi erõforrások
hiánya miatt az utolsó évben
(2007) már csak két szám
jelent meg. Sorozatok
szakadtak volna meg (ld.
jelenlegi tartalomjegyzéket),
ha megáll a folyóirat
kiadása. Tudjuk, hogy az
elektronikus sajtó és
kommunikáció aránya
folyamatosan nõ, de arra is
rájött már a ma embere,
hogy a nyomtatott irodalmat
nem fogja tudni helyettesíteni. Ezért a lapot másfél
év szünet után szeretnénk
újraéleszteni.
Ehhez elsõsorban imatámogatást kérünk. De hasonlóképpen fontosnak tartanánk
a magyar ajkú hazai és
környezõ országokbeli gyülekezetek, testvérek aktív
részvételét is írások, hírek,
könyvajánlók, gondolatok és
programfelhívások közreadásával... az olvasók
hasznára és épülésére.

A szerkesztõk

M

inden szabad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak semminek
a rabjává. – mondja Pál az 1Korintus 6,12-ben. A
hétköznapok egyes szituációiban, döntéshelyzeteiben
válthatjuk aprópénzre Isten Igéjének drága figyelmeztetéseit. De vajon hogyan élhetünk szabadságunkkal? A választ keressük a cikkben, amely befejezése az elõzõ számban megjelent elsõ résznek.

A

z archaizáló beszéd fennköltté teheti istentiszteleteinket, de távol tarthatják nem hívõ embertársainkat gyülekezeteinktõl – figyelmeztetett a sorozat elsõ része. A tegezõdés-magázódás kérdése nem
magyar sajátosság, de minden nyelvben mások az
írott és íratlan szabályok. A fiatalok elérésében fontos
a hangnem, a megszólítás és a megfelelõ kommunikáció, hogy új életet nyerhessenek és beépülhessenek
közösségeinkbe.

A hívõ ember
szabadsága 2.
2. oldal

Szellemi
régiségkereskedés 2.
3. oldal

jonnan megtért se legyen, nehogy felfuvalkodva

Úaz ördög tõrébe essen – mondja Pál Timóteusnak

a vezetõk választásánál. De vajon mit kell tennie a kiválasztott vezetõnek, ha megette kenyere javát? Ajándékai már kevésbé hasznosak, elmúlóban vannak és
Isten valaki mást szeretne megbízni a feladattal. Át kell
adni a stafétabotot, de nem mindegy, hogy hogyan. Isten vezetésére, bölcsességre, körültekintésre van szükség, mint hívõ életünk minden más területén.

F

olytatjuk az újszövetségi gyülekezeteket bemutató
sorozatunkat. A „G” betûnél járva jelen számunkban a galáciai gyülekezetet ismerjük meg. Korántsem
minden részletében, hiszen a Biblia számtalan helyen
emlékezik meg róluk. További részletek iránt érdeklõdõk számára ajánljuk John Heading könyvét, amely
alapján a cikkek születtek.

Z

enével foglalkozó sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk, mely rávilágít az Ige alaptanításaira: Isten hû, Isten a rend Istene, ezért a keresztyén zene
gyújtópontjában is Neki kell állnia. Ezt kell szem elõtt
tartanunk, amikor zenélünk, tegye azt profi vagy amatõr zenész a közösségeinkben. A témakör teljes áttekintéséhez javasoljuk a megelõzõ három résszel történõ együttes olvasást.

A staféta
továbbadása
4. oldal

Galácia
6. oldal

Milyen zenét szeret
Isten? (4.)
7. oldal
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A hívő ember szabadsága 2.
Minden szabad nekem?
„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden
szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” 1Kor 6,12
„Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad,
de nem minden épít.” 1Kor 10,23
Ezeket a sorokat olvasva sokszor arra koncentrálunk, ami
a „de” kötőszó után következik, és a kijelentés elejét
elfelejtjük. Miért azt tartjuk szem előtt elsősorban, hogy mit
nem szabad csinálni, és miért szeretjük meghatározni,
hogy mit hogyan kell tenni? Talán azért, mert egyszerűbb
előre lefektetni a sza-bályokat (esetleg átvenni az
elődöktől), mert ez nem igényel gondolkodást. Ez
bizonyára egyszerűbb, mintha az embernek állandóan oda
kellene figyelnie Istenre: folyamatosan gondolkoznia
kellene, meg kellene ítélnie a
dolgokat, és oda kellene fi-gyelnie a
benne lévő Isten Szellemére.

pénzt. Ebbe a körbe tartozó dolgok lehetnek azok,
melyekre azt mondja Pál apostol, hogy szabadságunk van.
Tehát nincsenek külső szabályok.
Ha ezekről a dolgokról gondolkodunk, és esetleg másokat,
mások tetteit megítéljük, az legyen az első, ami eszünkbe
jut: minden szabad. Aztán jöhetnek, és ne maradjanak el
azok a figyelmeztetések, hogy „nem minden használ”, vagy
az, hogy „ne váljak semminek a rabjává”. Ne kezdjen el
uralkodni az életemen semmi sem. Ne tegyek olyat, ami
nem szolgál a mások javára, saját javamra.
Mi lehet ilyen dolog az életünkben?
- Például az evés vagy az ivás. Az evés, ivás közömbös
dolgok. Biztosan? Van, amikor azt mondhatjuk valakire,
hogy a „hasuk az istenük”. Egy
mértéktelen fogyókúra is lehet káros
az egészségre, de bálvánnyá is válhat
valaki életében. Ivásnál az alkohollal
van probléma. Mértékkel az is
egészséges lehet.
- Öltözködés, díszítés, ékszerek. Az
öltözet, előfordul, hogy erkölcsi kategóriává válik. Ilyenkor inkább az
öltözék hiányáról beszélünk. De az
öltözék kife-jezhet bizonyos dolgokat
is: egy fajta világszemléletet vagy
lázadást stb.
- Életviteli kérdések, szabadidő eltöltése: moziba járás, színház, sport,
játé-kok, zene, ünnepek (húsvét,
karácsony pogány eredetű ünne-pek).
Pál azt mondja, a bálványáldozati húst meg lehet enni,
annak ellenére, hogy pogány isten imádatához
kapcsolódik, mert mi tudjuk, hogy nincs más Isten csak az
Atya, és a mi Urunk Jézus Krisztus.
- Gyülekezeti, közösségi szokások: hogy öltözünk, mit
ének-lünk, hova ülünk.

Isten országához
tartozunk, életünket az õ
igazsága határozza meg,
és a bennünk lévõ Szent
Szellem.

A hívő életgyakorlatát nem a külső
törvényeknek kell meghatároznia,
ha-nem a benne lévő Szent
Szellemnek és az új életnek (Róm
7,6; Gal 5,16. 25). Mégis inkább
szeretjük meghatá-rozni, hogy mit
szabad és mit nem, ahelyett, hogy
Isten Szellemére figyelnénk. Nem
nehéz megtanítani valakit arra, hogy
milyen szabályok szerint éljen. De
ezzel fennáll annak a veszélye, hogy
nem tartjuk fontosnak, hogy
figyeljünk Isten Szellemére.
Rászokunk arra, hogy minden meg
van határozva előre: mit szabad és mit nem, mit hogyan
kell tenni. Azt közben elfe-lejtjük, hogy hogyan kell elkérni a
dolgokat Istentől, hogyan kell Őrá odafigyelni, hogyan kell
vele állandó kapcsolatban lenni, hogyan kell hagyni, hogy a
Szent Szellem legyen az, aki átjárja az életünket, és Ő
határozza meg tetteinket. Nem könnyű így élni, egyszerűbb
szabályokat alkotni mindenre. Nehéz kivárni, hogy a hitben
még fiatalt (növekedésben lévőt) Isten formálja belülről.
Nagy kényszert érzünk, hogy azonnal a helyes
cselekedeteket várjuk el tőle. Nagy a kísértés, hogy a
külsőleg rendben lévő hívőről (pl. saját magunkról) azt gondoljuk, jól halad a krisztusi úton, holott lehetséges, hogy a
szíve tele van rejtett bűnökkel.

Mire vonatkozik az, hogy „minden szabad”?
Pál magáról írja, de ez minden hívőre igaz.
Mindjárt leszögezhetjük, hogy ez az állítás nem az erkölcsi
törvényekre vonatkozik. Nem azokra érvényes, amik ellentétesek Isten jellemével, az Ő igazságával. A hívő ember
életét ugyanis már ezek határozzák meg. Ami erkölcsi kategóriába tartozik, ami bűn, azon nem kell gondolkozni, hogy
szabad-e. Nem kell gondolkozni, hogy megcsaljuk-e a feleségünket. Az életnek olyan törvényei ezek, amelyek a
helyes élet kereteit adják, ahogyan azt Isten jónak látta
megalkotni.
Melyek lehetnek az életünknek azon területei, ahol
érvényes Pál kijelentése?
Ezek erkölcsileg semleges területek. Hétköznapi dolgok:
evés, ivás, öltözködés. Életviteli kérdések: időbeosztás,
sza-badidő eltöltése; hogy mire szánunk időt, energiát,

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szabadságunknak
is belülről kell fakadnia. A hívő ember életében egy belülről
induló átformálódásnak kell végbemenni, ezt hívjuk
megszen-telődésnek. Ezt a változást nem segíti elő a
szabályokban megmutatkozó külső kényszer. Sőt, éppen
ellentétes hatása lehet, amennyiben egy közösségben a
hangsúlyt a külső rendezettségre helyezik. Ennek
megfelelve könnyen becsaphatja magát a hívő, azt
gondolva, hogy ennyi elég. Emlékezzünk, mire
figyelmezteti az Úr Jézus a farizeusokat!
A külső rendezettség, formalitás a szeretet
ellen dolgozik, és ha ilyen életet élünk,
erőtlen lesz a bi-zonyságtételünk. Ha
viszont a szeretet szabad-sága
munkálkodik, az megérinti a
körülöttünk élő embereket
is.
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(2.)

Magázódás, mint
szellemi régiségkereskedés?
Elmúltál 40? Kopaszodsz vagy őszülsz, esetleg a ráncaid szaporodnak?
Tisztázd magadban, hogy kivel magázódsz és kit tegezel!
Vedd észre, hogy nemcsak a világ változik, hanem te is!
A nyelvek hatással vannak egymásra. Az angol nyelv népszerûvé válása befolyásolja a magyart is. Ez és a fiatalok közismert „lazasága” az egész magyar társadalomban a tegezõdés
irányába mozdítja hétköznapi társalgásainkat.
Vannak azonban élethelyzetek és vannak találkozások, amelyekben valószínûleg sohasem tûnhet el a magázódás. Ilyen például amikor orvos a (felnõtt) betegével, iskolai diák a tanárával,
fiatal férfi idõs asszonnyal vagy éppen fiatal hölgy idõs férfival
vagy nagymama korabeli nõvel találkozik.
Megannyi körülmény lehet befolyással az aktuális szituációra. Abban a pillanatban, amikor két ember elõször találkozik,
mindkét fél felméri a helyzetet. Megpróbálja megbecsülni a másik
korát, egymáshoz való viszonyukat és puhatolózik. Jelentõsen
változtat a helyzeten, ha jelen van egy közös ismerõs. Hiszen õ a
kapocs, valamifajta híd, aki összeköt, azáltal, hogy bemutat és
egyben mintát is ad: tegezõdjenek-e vagy magázódjanak.
Egy gyermekkori barátság, rokonság oldott légkört és teljesen
más hangnemet teremt például egy orvosi rendelõben is. A
nagyszülõket unokáik a 20. század vége óta általában már
tegezik. Kollégák a munkahelyen nagy korkülönbségeket is áthidalva választják a tegezõdést.
Az ellenkezõje is elõfordul. Van, hogy tekintélyét megtartani
próbáló idõs ragaszkodik a magázódáshoz (néha jogosan félve a
fiatal elszemtelenedésétõl). Vagy éppen a fiatal képtelen, hogy az
évek óta magázott idõsebb emberrel végre tegezõdjön, hiába a
hosszabb ideje fennálló kapcsolat. Mindezeken az együtt eltöltött
idõ, közös munka és beszélgetés, gyülekezeti programok sokat
segíthetnek, esetleg változtathatnak.
Nem mindig egyszerû a helyzet. A bizonytalan és tisztázatlan
helyzetekben megpróbál mindkét fél olyan mondatokat faragni,
amelyben nem kell használni azokat a ragokat, névmásokat,
amelyek elbillentenék a mérleget. Ki dönt?
Általában az idõsek, és ez így van rendjén, így illik.
Száz évvel ezelõtt
Néhány generációval ezelõtt, különösen a II. világháborút
megelõzõen a társadalmi viszonyok, a társalgási etikett merevebb
volt. Írott és íratlan szabályai voltak a beszélgetéseknek, a
megszólításoknak is. „Hivatalból tegezõdõen, egymást
kölcsönösen méltóságodnak titulálóan...” - olvassuk Dr. Kiss
Ferenc életrajzában (Lukátsi Vilma: Élõ kövek 151. oldal).
Számunkra talán meglepõ, hogy a professzor a gyülekezetben
szinte mindenkivel magázódott (még Ungár Aladárral is).
Hivatali státusza miatt viszont ismeretlen idegenekkel az etikett
szerint tegezõdnie kellett.
Az internet
Az internet elõnyeivel és hátrányaival más evangéliumi lapok
is foglalkoznak (Vetés és Aratás 2005/4 szám). Mi hívõk sem
hunyhatjuk be szemünket ezen a területen, hiszen alapvetõ
munkaeszközzé, tájékozódási formává vált a XXI. századi ember
számára. Úgy tûnik, nemcsak a fiatalok, hanem más generációk
kommunikációjára is hatással van. Az internetes fórumokon a
„kortalanság” és a beszélgetõk egyéb kapcsolatainak hiánya, a

„névtelenség” miatt a tegezõdés vált általánossá. (Az anonimitás
sokszor kritikátlansággal társul, sajnos.) De egészséges helyzetben is, talán egy keresztyén internetes levelezõ listán találkozva,
idõs és fiatal automatikusan a tegezõdést választja. Míg esetleg
egy konferencián, ismerve a másik korát, látva õszülõ halántékát,
másként indul a beszélgetés. Vagy lehet, hogy el sem indul a
generációk közötti szakadék miatt. Híd lehet-e az internet generációk között? Katalizálhatja-e a személyes kapcsolatok megindulását?
Hogyan volt és van a gyülekezetekben?
Ahogy fentebb említettük: Kiss Ferenc, koránál, tekintélyénél
fogva mutatott egy példát. Ugyanakkor az egy korosztályban felnövekvõ következõ generáció számára természetes volt a tegezõdés terjedése. Bár újabb néhány évtized múlva, a két generációs
különbség ismét magával hozta a magázódást különösen a fiatalok felõl az idõsek irányában. Ez egy idõ után a generációk
közötti kommunikációt is képes akadályozni. Képzeljük bele magunkat a helyzetbe. Az 50-60 év körüli korosztály, mivel együtt
nõtt fel, egymást ismerve tegezõdõ viszonyban jól megbeszél
mindent. Mondjuk az én, mint 18-20 éves fiatal ügyeit is. Mindent jól tudnak, mindenre van válaszuk. Merjek-e még kérdezni?
Hogyan szólítsam meg õket?
Ha nem teremt az idõs megfelelõ légkört, akkor mi történik? A
városban megjelennek a külföldi misszionáriusok, akik esetleg
csak angolul tudnak (amiben ugye nincs magázódás). Ha a magyart törve is, de biztosan tegezõdve beszélik. Megalakítják a
gyülekezetet, ahol mindenki fiatal, mindenki tegezõdik. Oldott a
légkör. Nyilván jól esik és vonzó számukra az új hely...
És a fiatalok kezdenek elszivárogni. Mi idõsek pedig meg
vagyunk „sértõdve”, hogy ezek a „nem szellemi” fiatalok elhagyják a közösségeinket.
Miért fontos ezzel foglalkozni?
A fentiek nem jelentik azt, hogy mindenkinek tegezõdnie kell a
másikkal a közösségben, de a viszonyokat érdemes tisztázni.
Mindannyian voltunk fiatalok, jelentettek ezek a kérdések problémát.
Igen, ehhez odafigyelésre, adott helyzetekben tudatos változtatásra, új hozzáállásra van szükségünk. A közösségbe ellátogató
fiatalok megszólításakor, ha felnõtt emberrõl van szó (mégoly ifjú
is esetleg), tiszteletben tarthajuk azáltal, hogy mi idõsebbek nem
tegezzük le. Gyors kapcsolatteremtést követõen felajánlható a
kölcsönös tegezõdés. Ha nem, a húsz-harmic évvel fiatalabb kölcsönös magázása sem szégyen. Ellenkezõ esetben a fiatal, nem
tudva, hogyan válaszoljon, könnyen feladhatja a gyülekezet látogatását, a kisebb lelki ellenállás irányába mozdulva: egy csak
fiatalokból álló gyülekezetet keresve.
Ezen a területen is: ügyeljünk a nyájra!
A szerzõ: korát tekintve 30-as éveinek második felében jár,
ami még lehetõséget ad a fiatalok megszólítására,
de már lehetõvé teszi az idõsekkel is a könnyebb kapcsolatteremtést.
Ugyanakkor aggódva szemléli a nagyobb gyermekek zavarát, hogy
tegezhetik-e még vagy már csókolomot köszönjenek-e?
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ADD TOVÁBB A STAFÉTABOTOT !
Hogyan teremnek új vezetők?

„És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”
2 Tim 2,2

N

ehémiás korában a támadás
veszélye oly fenyegetõ volt, hogy
a munkások egy kézzel
Jeruzsálem falait javították, a másikban
pedig fegyvert tartottak (Neh 4,16).
Minden nemzedékben jelentkeznek
problémák, amelyek ugyanilyen
megoldást vonnak maguk után, amikor
Isten népe kerül veszélybe. A mi
korszakunk sem különbözik ettõl.
Problémaként jelentkezik viszont az az
egyre táguló rés, amely a tegnap buzgó
szolgái és a ma elkötelezett keresztyénei
között fekszik. A kettõ között kellene
lenniük azoknak a megbízható
embereknek, akik hiányoznak. Azért,
hogy megállítsuk ezt a folyamatot, a mai
új vezetõknek már sokkal korábban el
kell kezdeniük a munkát, mint azoknak,
akik elõttük jártak. A mi elhívásunk tehát
az, hogy folytassuk a pásztorolás
munkáját, és ezzel egyidejûleg képezzük
ki a következõ nemzedéket, akik aktívak
a munkamezõn. Arra kell törekednünk,
hogy a szellemi munkát is fenntartsuk,
és az utánunk jövõket is felkészítsük.
„…add át…”
Pál szavai a 2Tim 2,2-ben
egybecsengenek jelenlegi
krízishelyzetünkkel. Régen az olyan
férfiakat, mint Phygellus, Hermogenész,
Hymenausz és Filétosz, iskolakerülõknek
bélyegezték. Pál viszont azt parancsolja
Timóteusnak, hogy képezze ki a
következõ nemzedéket. Az „add tovább
(paratitemi) azokat” azt jelenti, hogy
valamit valaki számára rendelkezésére
bocsátunk azért, hogy alkalma legyen
gyakorolni azon dolog feletti felügyeletet, de nem úgy, hogy közvetlenül a
kezébe adjuk, sokkal inkább hozzáférhetõvé tesszük számára, remélve,
hogy megosztja másokkal is a te
nézeteidet arról a témáról. Ez
kockázattal és aggodalommal jár. Ennek
valóságára akkor döbbentem rá, amikor
orvostanhallgatókat oktattam arra,
hogyan lássanak el egy sebet.
Gyötrelmes volt állni mellettük, látni a
hezitálásukat és bizonytalan kezeiket,
amint a szikémet és a tûvezetõmet
fogták. Az öltések sehogysem mentek

simán vagy nem voltak teljesen
egyenesek. Hamarosan annyira
felingereltem magam, hogy ki kellett
mennem a terembõl és csak akkor tértem
vissza, amikor a hallgató már végzett. A
beteget, aki hitt abban, hogy teljes
szakértelemmel látom el, olyan valakire
bíztam, aki lelkes, de tapasztalatlan.
Csak imádkozni tudtam, hogy
ugyanolyan óvatossággal kezelje a sebet
és a pácienst, ahogy én tenném.
Ugyanezt élhetjük át, amikor
fiatalokat képezünk ki arra, hogy
átvegyék a stafétabotot. Túl kell jutnunk
az érdektelenség és a vonakodás
szakadékán, és bíznunk kell a Jó
Pásztorban, akinek nyilvánvalóan
mélyebb szándékai vannak a jelöltekkel,
mint nekünk magunknak.
Ne felejtkezzünk el arról, hogy Pál
kötelességének érezte Timóteus képzését.
Az a mondat, hogy „amit tõlem hallottál,
add át megbízható embereknek”,
magában foglalja azt, hogy a tanító
felelõsségének érzi, hogy felkészítse
szeretett tanítványát, továbbá feltételezi,
hogy Pál nemcsak a tanításban volt
teljességre törekvõ, hanem egész életével
modellt állított. Nem mehetünk el
emellett. Azoknak, akik a felkészítéssel
vannak megbízva, hûségesnek kell
lenniük mind az átadásban, mind az
igazság megjelenítésében. A véneknek
ugyanez a megbízatásuk a jövõ
vezetõinek kiképzését illetõen.
„…megbízható embereknek…”
Timóteusnak meghatározott jellemû
személyiségeket kellett keresnie:
olyanokat, akik „megbízhatóak”. Ez alatt
a megbízhatóság alatt az ügyek
becsületes lebonyolítását kell érteni,
vagyis azokat kereste, akik Krisztus
munkáját kellõ szorgalommal végzik. A
becsületes munkás teljes mértékben a
tulajdonos érdekeit képviseli. Isten
hûséges embere ugyanezt teszi. Az Úr
ügyét helyezi elõtérbe, mintha a Mester
maga mindig jelen volna (ahogy jelen is
van!). Ugyanígy nekünk magunknak is
keresnünk kell a megbízható és az
állhatatos embereket. Amint megtaláltuk
õket, oda kell tárnunk/élnünk az

életünket eléjük, ahogy Timóteus is tette.
A feladat a megbízhatóság
táplálásában rejlik. Ahhoz, hogy a
vezetõk ezt tenni tudják, 4 fõ szempontra
kell összpontosítaniuk:
1. Magánélet
Ez utal a leendõ vezetõ személyi
szokásaira és fegyelmezettségére. Nem
csupán egy kimutatás a heti csendes idõ
tartásáról, hanem mindaz, amit õ
személyes üzenetként azt Úrral töltött
idõbõl kapott és alkalmazott. Ide
tartozik viszont a rossz szokások
felfedése is, mint például a hirtelen
döntéshozatal, késlekedés, logikátlan
gondolkodásmód, elkezdett
ügyek/folyamatok be nem fejezése, buja
kinézet után bóklászó szemek,
önelégültség, szeszélyesség, változékony
hangulat, ellenállásra való hajlam.
Lehetetlen teljes listát felállítani, de a
jellem megvizsgálásának fontossága nem
hangsúlyozható eléggé.
2. Személyes élet
Bátorítani egy embert a családi életre
a legfontosabb dolog, mivel a családi
élet a szellemi egészség legérzékenyebb
hõmérõje. A házastársától kapott
tisztelet mértéke és a bizalom általi
engedelmesség szintje, amelyet a
gyerekei jelenítenek meg, mind
rámutatnak személyes életére. Ezen kívül
felettesei és beosztottai véleménye is
sokat elárulhat jellemérõl. Mindezek
figyelembe vétele segíthet a szeretett
tanítvány jelleméhez igazítani a számára
elkészített szolgálatot. A Timóteushoz írt
2. levél vagy a Bibliában szereplõ istenfélõ férfiak és nõk életének tanulmányozása felbecsülhetetlen ahhoz, hogy
személyes életvezetésünkben fejlõdjünk.
3. Közélet
Ennél a szempontnál két dolgot kell
figyelembe vennünk. Egyik a stílus,
ahogy tanítványod kezeli az embereket.
Képes-e Isten kegyelmével fordulni
mindenki felé, különösen a szeretetlenek
felé? Rendelkezik-e helyes ítélõképességgel a körülményeket illetõen, pl.
egyedül maradni az ellenkezõ nem egy
tagjával? Képes-e tárgyilagosan értékelni
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mások véleményét? Keménnyakú, de
melegszívû-e az emberekkel? A Példabeszédek és a Filippi levél gondos tanulmányozása olyan szolgává nevel, aki
„felhasználóbarát” és önzetlen.
A másik szempont, amelyet érdemes
megvizsgálnunk, hogy hogyan tart a
leendõ vezetõ nyilvános igehirdetést.
Biblikus, érthetõ és gyakorlati-e a
szolgálata? Elég világosan fogalmaz-e
ahhoz, hogy a hallgatóság megértse a
lényeget? Vannak-e furcsa, bosszantó
szokásai, amelyek minden alkalommal
felbukkannak, ahányszor csak emberek
elõtt beszél? Jellemzõ-e rá, hogy
nagyszerû bevezetõ történettel áll elõ,
ám bibliai mondanivalójának nincs
„tápértéke”?
Amennyiben vannak hiányosságok, a
megoldás valószínûleg csak egy
átfogóbb bibliatanulmányozásban vagy
az Írások alapelveinek jobb
megértésében rejlik. Lehet, hogy csak
egy megfelelõ olvasmány az, ami
szükséges, mint pl. „Az igehirdetõ és az
igehirdetés” c. könyv (A. P. Gibbs).
4. Imaélet
Szellemi munka szellemi eszközök
által végezhetõ. Ez tulajdonképpen nem

is lenne bonyolult, hiszen kizárólag két
eszközt kell nagyon jól ismernünk: Isten
Igéjét és az imádságot (Csel 6,4). A kettõ
közül az imádság az, amely úgy tûnik,
többször szorul háttérbe. Tanítanunk kell
az összpontosított és folyamatos
imádság felbecsülhetetlen értékérõl.
Számos életrajzi bizonyságtétel
támasztja alá ezt a tényt. Ezen lehetõség
kiaknázása a tanítványt és a tanítót
együttesen szolgálja.
Nem kell túlzásba esnünk,
egyszerûen csak legyen a pásztorolás
kezdõpontja.
„…akik mások tanítására is
alkalmasak lesznek.”
Az utolsó alapelv, bár nagyon
egyértelmû, a gyakorlati életben
homályba vész. Pedig egyszerûen csak át
kell adni a buzgalmat másoknak. A
vének feladata az, hogy beleneveljék a
következõ generációba azt a felelõsséget,
hogy õk is tanítvánnyá tegyenek
másokat. Nem engedhetjük meg, hogy
rés képzõdjön ebben a folyamatban,
amelyben egy nemzedék elmulasztja
felfegyverezni az õt követõket. Nem elég
csupán megtartani Isten szellemi
házának falait, hanem ösztönöznünk kell

tanítványainkat arra, hogy õk is
átgondolják a felkészülés felelõsségét
azok miatt, akik utánuk jönnek. Ezt nem
tanítják egyetemen, hanem a Krisztusért
izzó szív bizonyságtétele, amely teljes
szívvel elkötelezi magát arra, hogy
továbbadhassa a stafétabotot. Valójában
ez a kötelessége és az elhívása a mi
nemzedékünknek is.
Te az a pásztor vagy, aki hûségesen
erõsíted a megmaradtakat, és arra
tanítod a fiatalokat is, hogy ugyanezt
tegyék? Bízol az Úrban annyira, hogy
letedd a szellemi kincseket a következõ
nemzedék elé és felügyelsz azokra, akik
becsben tartják ezeket az értékeket?
Elkerülhetetlen, hogy hibázzunk, de
nem mindegy, hogy miként reagálunk
ezekre. Tetteid elõrelépést
eredményeznek vagy hátráltatják a
munkát? Keresed-e a megbízhatókat, és
mi több, arra neveled-e õket, hogy minél
inkább azzá váljanak? Beléjük oltod-e
azt a gondolkodásmódot, hogy õk is
fektessenek be mindent azokba, akik õket
követik?
Ez a hívás minden korban hallható
az Õ Gyülekezete kezdete óta. Legyünk
azok, akik engedelmeskedünk ennek az
elhívásnak!

UPLOOK 2006 november

Hírek

Õszi férfikonferencia 2008
A 2008. november 8-án Biatorbágyon tartott, szombati napot egészében átölelõ férfikonferencia remekül sikerült, kimondhajuk, mert a
résztvevõk nagytöbbsége így élte át. Urunk áldása volt a több mint 80 férfitestvérrel, akik az ország minden részébõl, kisebb és nagyobb
gyülekezetekbõl érkeztek. A közös imádság, igeolvasás és éneklés, a napjainkban aktuális, gyülekezeteink körüli kérdések felfrissítettek
idõst és fiatalt egyaránt. Szó volt a helyi gyülekezetek fontosságáról, társadalmi szerepérõl. A ma emberének, a fiatalok megközelítésének problémái elgondolkodtattak. Gyülekezeteink történelmének tanulságai is elõkerültek. A konferencia felhívta figyelmünket
az együtt munkálkodás szükségességére, az eszmecserék, közös igetanulmányozások fontosságára. Emlékképpen mellékeljük alább a
közös fotót.

„A rád bízott drága kincset õrizd meg a bennünk lakozó Szent Szellem által.” 2Tim 1,14
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Galácia

Eredetileg Galácia volt a neve annak a területnek, amely magában foglalta Kisázsia
központi és északi részeit. A későbbi római
uralom alatt a galáciai provincia még magában foglalta ezt a hagyományos területet,
de Pontusz (észak), Frígia (nyugat), Pisídia
(délnyugat) és Likaónia (délkelet) további
részeit is. Így a következő városok: Antiókia, Ikónium, Listra és Derbé is Galácia római provincia területére estek.
A bibliamagyarázók véleménye eltér az
újszövetségi hivatkozások értelmezésében
a Galácia nevet illetőleg. Az észak-galáciai
hipotézis a hivatkozásokat úgy értelmezi,
hogy azok a rómaiak előtti területre mutatnak, azokra az északi városokra, amelyekben Pál első missziós útján evangélizált. A
dél-galáciai hipotézis azonban úgy értelmezi a hivatkozásokat, mint amelyek a római provinciára vonatkoznak, különösen
pedig annak déli területére, amelyen Pál
ugyancsak első útján evangélizált. Mi ezt
az utóbbi szempontot fogadjuk el.
Pál megtérésének az idején az Úr azt
mondja Anániásnak Damaszkuszban vele
kapcsolatban: „ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok előtt” (Csel 9,15). Hasonló dolgot
mondott Saulnak az Úr a damaszkuszi úton:
„megszabadítva téged... a pogányoktól, kik
közé most küldelek” (26,17). A kisázsiai
Antiókhiában a Szellem ezt parancsolta:
„Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam”
(13,2). Ezt tekinthetjük számukra annak a
kulcsnak, amely megnyitja a kapukat az Úr
célja előtt, hogy ők a pogányok között szolgáljanak. Ez a munka valójában akkor indult meg, amikor ők a pisídiai Antiókiába
mentek (Csel 13,14).
A kérdés az volt: hogyan lehet elérni a
pogányokat? Pál tapasztalatai csak az ószövetségi Szentírás alkalmazására terjedtek
ki, valamint az Isten Fiára vonatkozó új
kijelentésre és az evangéliumra. Így „bemenve szombatnapon a zsinagógába, leültek”, tudva, hogy valószínűleg lesznek ott
pogány vallásos prozeliták (43. v.) Ezek
jártasak voltak az ószövetségi Szentírásban, ahogy a zsidók is, így Pálnak volt alapja, amire építhetett. Az az alkalom, hogy
beszélhettek a zsinagógában, Istentől származott. A 15-41. versek egy prédikációt
tartalmaznak, amelyet Pál a zsidóknak és a
pogány proze-litáknak mondott. Ez az igehirdetés négy részből állt: ószövetségi történelem, újszövetségi történelem, ószövetségi prófécia és alkalmazások.
I. (16-22. vers) Saul királyt Isten elvetette és Dávidot királlyá „támasztotta”.

II. (23-31. vers) (a) Bemerítő Jánost
Isten félreállította és a „szabadítót, Jézust”
támasztotta Izráelnek. (b) Pilátus alatt
azonban megölték, de Isten feltámasztotta a
halálból.
III. (32-37. vers) (a) Isten feltámasztotta Jézust, és ezt az eseményt az idézett
Zsolt 2,7 is alátámasztja. (b) Isten „feltámasztotta őt halottaiból” (34. v.), melyre
az Ézs 55,3-at és a Zsolt 16,10-et idézi,
hogy bizonyítsa a nagy eseményt.
IV. (38-41. vers) Bizonyítja, hogy a
megigazulás hit által és nem Mózes törvénye által történik, hirdetve nekik a bűnöknek bocsánatát.
Az eredmény az volt, hogy a zsidók és
pogányok követték Pált. A zsidók ellenállása arra kényszerítette Pált, hogy ezt a
különös kijelentést tegye: „a pogányokhoz
fordulunk” (46.v.) A pogányok tehát
„magasztalták az Úrnak Igéjét”. Ráadásul
az Ige „terjedt... az egész tartományban”
(49. v.)
Az ezt követő események arra utalnak,
hogy gyülekezetek keletkeztek Antiókiában és a környező területeken. Jegyezzük
meg, hogy nincs ilyen fogalom, mint „galáciai gyülekezet”, csak helyi gyülekezetek
vannak.
Visszatérve a szíriai Antiókiába, elbeszélték, mily nagy dolgokat cselekedett az
Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput
nyitott a hitre. A megingathatatlan átállás
azonban a Mózes törvényéhez való ragaszkodásról az Úr Jézushoz nem volt könnyű,
különösen olyan körzetekben, ahol hitetlen
zsidók voltak, akik csak arra vártak, hogy
zavart kelthessenek.
Ezek után Pál híreket kapott azokról a
gyülekezetekről, amelyek első útjukon alakultak. Ezek is visszatértek a törvény tanításához, ezáltal Krisztust felcserélték vele.
Ez nyilvánvalóan a hitetlen zsidók műve
volt, és a véneknek nem volt elég erejük,
hogy szembeszálljanak ezzel a tanítással.
Ezért írta meg Pál a Galata levelet, hogy
helyreigazítsa ezt a hamis tanítást. Egy
rövid bevezető után (1,1-5) arról tesz
bizonyságot, hogy evangéliumát kijelentés
által kapta, nem pedig a jeruzsálemi többi
apostoltól (1,6-24). Ezután leírja a hasonló
hamis tanításokat és gyakorlatot Jeruzsálemben és Antiókhiában, amit a „hamis
testvérek”, valamint Péter idéztek elő. A
levél hátralévő részét annak szenteli, hogy
közvetlenül megvilágítsa a hit általi
megigazulás tárgyát (3. Fejezet). A levél
beszél a Pál és a galaták közötti kapcsolatról (4,1-20), majd allegóriát állít elénk
Ábrahámmal és két fiával (Izmáellel és

John Heading

Izsákkal) kapcsolatban. Az ószövetségi történelem ilyen értelmezése talán kissé furcsának tűnik a mi fülünknek, de világos belőle, hogy Pál hogyan alkalmazta. Nem
csupán példaként, hanem bizonyítékként.
Szabadság és Szellem, vagy megkötözöttség és hústest. Ezzel foglalkozik az 5.
fejezet, míg a 6. fejezetben annak a hívőnek a járását részletezi, akinek dicsekedése
csak a Krisztus keresztjében van.
Ennek ellenére a júdeai zsidók egyre
vakmerőbbekké váltak, és embereket küldtek a szíriai Antióchiába, hogy ráerőltessék
a Mózes törvényének tanát és a körülmetélkedés gyakorlatát a gyülekezetre. Pál
védte az igazságot. Az apostolok és a vének
írtak „a pogányok közül való testvéreknek”
(Csel 15,23), megerősítették, hogy ők nem
adtak ilyen parancsot ezeknek a zsidóknak,
akik a hívők lelkét megzavarták és felháborították.
Pál később átutazva ezeken a „gyülekezeteken” meghagyta nekik, hogy tartsák
meg a rendeléseket, amelyeket a jeruzsálemiek végeztek. Ez bizonyította ezeknek a
gyülekezeteknek, hogy Pál tanítása, amelyet a Galata levélben körvonalazott, megegyezett a többi apostolokéval.
A hamadik utazás kezdetén Pál megismételte ezt az útvonalat Galácián keresztül,
éspedig az Ázsiában lévő Efézusba tartva.
Meglátogatta „renddel” a gyülekezeteket,
utalva a sorrendre ennek a speciális útvonalnak a mentén, „erősítve a tanítványokat
mind” (Csel 18,23). Ezután volt, hogy
meghagyta: rendezzenek nagy gyűjtést a
jeruzsálemi szegény szentek részére (1Kor
16,1-4; Róm 15,25-27). Azt nem tudjuk,
mikor jutott Pál birtokába ez a pénzösszeg,
de nagymérvű hozzájárulást kapott a macedóniai és akhájai gyülekezetektől is. Úgy
gondoljuk, hogy akkor adta át Jakabnak és
a jeruzsálemi véneknek ezt az összeget,
amikor először meglátogatta őket a harmadik utazás végén (Csel 21,18).
Ennek a missziós útnak a vége felé a
derbéi Gájus és a listrai Timóteus elkísérték
őt Korintusból (Csel 20,4), mutatva Pál
tartós közösségét az Úr néhány szolgájával
a galáciai gyülekezetekben. Péter első
levelét a Galáciában és másutt élő hívőknek
címezte (1Pt 1,1), míg Pál utolsó érintkezése a galáciai gyülekezetekkel akkor volt,
amikor Krescens, a Rómában lévő Páltól
Galáciába távozott, nyilván azért, hogy
Pálról hírt vigyen ezeknek a gyülekezeteknek, amelyeket első útján, húsz évvel ezelőtt hozott létre.
Részlet John Heading:
Az újszövetségi gyülekezetek lexikona
c. könyvbõl.
(Evangéliumi Kiadó)
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Milyen zenét szeret Isten?
(4. rész)

...szellemi dallamokkal,
Véleményem szerint a helyi gyülekezetben Isten azt a zenét szereti, ami tõlünk szármaénekekkel és dalokkal
zik. A Krónikák könyvében az áll, hogy Kénániás volt felelõs a templomi zenéért, mert érbeszéljetek egymásnak,
tett hozzá (1Krón 15,22). Úgy gondolom, ez utal arra, hogy Isten szereti a hozzáértést tükszívetekkel daloljatok
rözõ muzsikát. De a mi gyülekezetünkben nem kérünk meg híres mûvészeket, hogy muzsikáljanak vagy énekeljenek. A mi muzsikánk nem éri el a „világi” mûvészet színvonalát, de a
és zengjetek
legjobbat adjuk egymás számára és mi szeretjük ezt, amint az apa örül a gyermeke rajzának.
az Úrnak...
Látogatók gyakran megjegyzik: „Szeretem a zenéteket.” Ez bátorítás számunkra. Sose volt
bennünk az, hogy szakzenészeket foglalkoztassunk, amivel az összejövetelek szórakoztató jelEf 5,19
legét fokoznánk. Ez nem áll a Bibliában. Ez az én véleményem. Sokan nem értenek ezzel egyet.
(Csia fordítás)
Gondolom, Isten szereti a régi és az új zenét egyaránt. Vannak keresztyén elõdeink, és nem
szabad tõlük elhatárolódnunk. Ismernünk kell elõdeink értékeit és érzelmeit, mi az, ami a korábbi
generációkat foglalkoztatta, és ami érzéseiket befolyásolta. Ez tágas helyre állít minket, nemcsak a
jelen pillanatban fogunk élni. Megfigyelem, hogy különösen fiatal emberek, mindinkább
beszûkülnek életterükben. Sok tizenéves nem ismer más zenét, mint az elmúlt két év zenéjét. Ezek
számára a Beatles, a Rolling Stones vagy Elvis ismeretlen fogalmak. Õk ismerik az Animal Cannibals-t és semmi mást.
Jézus Krisztus jött és azt mondta: Én azért jöttem, hogy életük legyen, sõt bõségben éljenek. Mi
védekezünk a bõség ellen, azért hogy a kicsi felett uralkodhassunk. A zene esetében látásban járunk és
nem hitben. Nem akarunk tanulni és nem akarunk növekedni. Nem hiszem, hogy tévednék, ha azt
mondom, hogy Isten akarata az, hogy tanuljunk és növekedjünk. A növekedés gyakran fájdalmas,
kihívásokkal teli és ijesztõ.
Három pontot említek azzal kapcsolatban, hogy milyen zenét szeret Isten.
1. Isten hû és nem változik. A világ, amiben élünk múló, változó, hûtlen, labilis. Nagy mûvészek, a
mûvészetek minden ágában valami tartósat akarnak alkotni egy kaotikus világban. Ezért becsüljük nagyra a
régi mûvészeket, mert alkotásaik remekmûvek. Isten tökéletes, a környezet, amiben élünk, hiányos,
részleges, elesett, elégtelen mind tapasztalatainkban, mind lényegében. A mûvész szeretné a hiányosságot
kiegészíteni. Sose fog neki sikerülni, de ebben az irányban munkálkodik, ez az õ célja. Ezt a célt tûzte ki Isten
nekünk. Persze ennek következménye, hogy a kielégítetlenség érzésével kell élnünk, miután sose érünk célba.
Mégis mozgásban vagyunk, haladunk.
2. Isten a rend Istene. Tudósok, asztronómusok, mikrobiológusok vagy atomfizikusok gyakran írásaikban
vallásos hangot ütnek meg, ha a rendrõl és formákról beszélnek. Mi a világot zavarosságában és bizonytalanságában tapasztaljuk meg. Ezért a zene, amit csinálunk és használunk, igyekezzen rendet teremteni, formát
adni a valóságnak. A keresztyén túllát az élet megtévesztõ és pillanatnyi helyzetén, és halad azon valóságok felé,
melyek nem mulandók. A keresztyén tapasztalata és élete örök, és erre emlékeznünk kell, ha muzsikálunk vagy zenét
hallgatunk. Ezt az örökkévalóságban is tenni fogjuk. Gondolom, az örökkévalóságban örömünk lesz, de az öröm
Isten jellemének és formájának fog megfelelni. Ezért hiszem, hogy a zene, ami felé törekednünk kell, tartós, tág,
hathatós és nem szétszórt vagy zavaros.

A cikk

Ellis Potter
2000. októberi,
Pozsonyban
elhangzott
elõadása
alapján
készült, és
négy részben
közöljük.

3. A zenének iránnyal kell rendelkeznie, egy gyújtópontra kell irányulnia, és Isten erejének kell áthatnia. A keresztyén
élet egyes részei hasonlóak a mûvészetek remekmûveihez. Ma egy posztmodern, dekonstruktív világnézet uralkodik
körülöttünk. A környezet és az emberi tapasztalat mindinkább tagolt, fragmentált lesz. Nincs, ami összetartaná és
formát tudna adni. Az irodalomban, az építészetben és minden mûvészeti mûfajban társadalmunk keresi azt az elvet,
amely az életet összetartja és egységet tud alkotni az élet különbözõ területei között a szemlélõ, az ember szemszögébõl,
aki a világot a saját bõrén tapasztalja. Magamra gondolok. Az én tapasztalatom ad értelmet a dolgoknak. A kígyó ezen
hazugságának hitt Éva. Az értelemnek a tapasztalomon kívülálló forrásból kell származnia, hit által. Alázatosan el kell
fogadnom azt a valóságot, amit Isten mutat nekem.
(VÉGE)

Vetés és Aratás 47. évfolyam 1. szám
A Vetés és Aratás 2009-ben is 3 alkalommal jelenik meg. Az elsõ szám a húsvéti üzenet
mellett foglalkozik az üdvbizonyosság kérdésével. Új sorozatként Káleb bemutatásával
indul a „Bibliai személyek” rovat. Folytatódnak a bizonyságtételek, a már megszokott új
ének bemutatása, a Gyermeksarok. A Nehezen érthetõ bibliai helyek sorozatban
Melkisédekrõl olvashatunk. Foglalkozik cikk a dicsõítés kérdésével, illetve a féltékenységgel.
A Biblia és Tudomány sorozat 8. részéhez érkezett: A Teremtõ „tervezõasztalán” címmel.
Új sorozat: Isten terve, amely F. A. Tatford hasonló címû könyve alapján készül.
Ajánljuk a sorozatot ismerõseinknek, barátainknak! A folyóirat szól hívõkhöz és nem
hívõkhöz egyaránt.

KIFI

Könyvajánló

Keresztyén Fiatalok Társasága Ken Anderson
2614 Penc, Mikszáth u. 46.
E-mail: info@kifinet.hu
www.kifinet.hu
Célunkat és munkánkat bibliai
motivációból és alapokon végezzük, és
készek vagyunk együttműködni más
keresztyén felekezetekkel, missziókkal is.
A KIFI célkitűzése: a gyerekek és a
fiatalok mellé állni. A programokon három
korosztály igényeit és érettségét vesszük
figyelembe, így a kisiskolástól az
egyetemistáig mindenki jól érzi magát.
Az egyesület felekezetközi, non profit
szervezetként végzi tevékenységét.
Felekezeti hovatartozástól függetlenül
mindenki számára kínáljuk
programjainkat, táborainkat.

SAMUEL LAMB - ÉBREDÉS A VÖRÖS SÁRKÁNY ORSZÁGÁBAN
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Elgondolkodtató, hogy a nagy szegénység és zaklatás ellenére, hogyan maradhattak fenn
Kínában élõ, növekvõ gyülekezetek az 1950-es években és azóta is. Ez a könyv rávilágít a
titok nyitjára. Isten hatalmába vetett bizalom az, amely nem bezárkózást, hanem hitük
nyílt megvallását eredményezte. Emberfeletti bátorság és erõ jellemezte a hívõket, amely
az Úr Jézus iránti mély szeretetbõl fakadt. Vezetõjük, Samuel húsz
évet töltött családjától és gyülekezetétõl távol börtönökben és munkatáborokban, azonban szellemi ereje, lelkesedése hazatérte után sem
csökkent, annak ellenére, hogy felesége addigra elköltözött szeretett
Urához. Mind a munkatáborban, mind hazatérése után Isten akaratát kereste, és az Õ Ura adott is lehetõséget hirdetni Isten kegyelmét a foglyoknak, de a kegyetlen hatóságoknak is. Hite és odaszánása szilárd volt, és ezzel példát adott gyülekezetének, akik hasonló
bátorságról tanúskodtak. Maga az Úr harcolt értük, mert az Úrért
harcoltak. Ma is erõsek ezek a gyülekezetek, mert nem a láthatókra
néznek, hanem a láthatatlanra.

Mindenkit szeretettel hívunk és

Helmut Mehringer

KIFI PROGRAMOK 2009

AZ IGAZSÁGOT KERESEM
Christliche Verlagsgesellschaft

Tavaszi kirándulás - Börzsöny

(a magyar kiadás a Hárfa Kiadó Alapítvány közremûködésével készült)

Időpontja: 2009. május 1-3.
Szállás: Nagybörzsöny - „Reménység háza”
és Vámosmikola - „Szeretet háza”
A kirándulás költsége: 4.500 Ft
Jelentkezési határidő: 2009. április 20.

„Mi az igazság?” – tette fel a kérdést már Pilátus is, amikor Jézus Krisztus elõtte állt. És
pontosan ezt a kérdést tette fel egykor újra meg újra a könyv írója is. Minél inkább kinõtt
gyermeki hitébõl, minél inkább maga akarta kikutatni élete értelmét és célját, annál
sürgetõbben kereste a megbízható választ erre a kérdésre. Egyetlen ember sem tudja,
mikor fog meghalni, és megéri-e még egy napon az estét. Így számára,
mint vallásos ember számára napról napra fontosabb lett, hogy biztos
legyen benne, „mennybe” jut-e halála után, és hogyan.
Kérdõjelekkel tele kereste a választ a vallásosság keretein belül. Sokszor került ellentmondásba saján elveivel. Hosszú idõbe telt, míg a
kérdések falán áttörve megtalálta az igazságot. Egyetlen vezérfonalat
választott magának, a Bibliát. Az emberi értékek, látványosságok,
egyházi struktúra könnyen elhomályosítják a valódi igazságot, aki
maga Jézus Krisztus. Neki kell lenni a kö-zéppontnak és vezetõnek a
XXI. században is.

Kalandos sátorozás
Időpontja: 2009. június 19-22.
Szállás: sátorban.
A kirándulás költsége: kb. 4.500 Ft
Jelentkezési határidő: 2009. június 10.

Tahi tábor
Időpontja: 2009. július 13-19.
Szállás: jól felszerelt tábor a Pilisi Nemzeti
Park területén!
A tábor költsége: kb. 18.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2009. június 13.

Kenutábor
Időpontja: 2009. július 22-26.
Szállás: Tokaj - tábor
A tábor költsége: később lesz megállapítva.
Jelentkezési határidő: 2009. június 13.
A jelentkezés feltétele a betöltött 16. életév és
úszás tudás.

„Cirkusztábor”
Penci napközis
tábor
Időpontja: 2009. augusztus. 3-8.
Délután különleges programok!
A tábor költsége: kb. 4500 Ft
A táborok költségéhez támogatás igényelhető.
Minden esetben a jelentkezés előleg
befizetésével történik. További információ a
kifinet.hu honlapon található, vagy a fenti
elérhetőségen kérhető.

Zenei tábor, Dömös (Biblia Centrum)
Idõpont: 2009. Augusztus 10-16.
Szeretettel várjuk azokat, akik énekléssel, hangszeres játékkal szeretnének bekapcsolódni egy
közösséget építõ, formáló szolgálatba. Zenei tudás vagy éneklési képesség nem feltétele a
részvételnek. (Részvételi díj 22.200,-Ft. Júl. 27- ig történõ jelentkezés esetén 21.000,-Ft.)

Élõ Gyülekezetek
Évente több alkalommal megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
Kiadó: Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán, Lemperger Róbert
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és lehetõség szerint
mindenkinek megküldjük költségmentesen, aki azt kéri.
Adományok a kiadó bankszámlájára fizethetõk be:
Budapest Bank Rt. 10103513-06216129-00000005
Közlemény: „adomány - Élõ Gyülekezetek”; vagy csekken, amelyet kérésre
küldünk. A példányszámot az igényeknek megfelelõen alakítjuk ki, amely
ebben a hónapban: 1150 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a
postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a
terjesztõkön keresztül.

