Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,
a közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban.
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A

z imádság és az összekulcsolt kezek nemcsak egy „kis telefon”, amelyen Istennel
beszélgethetünk, hanem energiaforrás is a
hétköznapok harcaiban. A helyi gyülekezet
életében sem ritkák a küzdelmek. Keressük
Isten vezetését, szeretnénk engedelmesekedni az Õ akaratának, de a közösségek természetesen emberekbõl állnak, nem vagyunk
tökéletesek. Gyakran megfáradunk és megújulásra, energiára van szükségünk. Az Úr maga a kiapadhatatlan forrás, aki képes betölteni szükségeinket.
Ennek hasznosításához – gyülekezeti szinten is – igénybe kell vennünk egy fontos lehetõséget, ami az imádság. A cikk írója az újszövetségi gyülekezetek példáján keresztül int bennünket sokkal nagyobb hûségre és kitartásra ezen a téren is.

V

annak akik úgy gondolják: ma, az utolsó idõkben, a gyülekezetek létszámban nem
növekednek, hiszen az emberek és a világ megváltozott, az evangélium iránti érdeklõdés megcsappant. Vannak akik túllépve ezen, azt gondolják, ha valahol számszerû növekedés van, az nem lehet az Úrtól. Ott biztosan „emberi praktikák” toborozzák össze a
gyülekezeti tagokat. Mégis azt látjuk az egyháztörténelemben, hogy az ébredések során új
gyülekezetek jöttek létre, s azok létszámban is növekedtek. Ilyen megújulásokat ma is tud
adni Isten, hol kisebb területen, hol egy-egy gyülekezetben. A számszerû növekedés önmagában azonban kevés. Az Úr a hûséges, Õt követõ helyi gyülekezetekben saját dicsõségét szeretné látni, amint azt visszatükrözzük. Másként nem lehetséges ez, csak ha az Õ Szelleme megteremheti gyümölcsét közöttünk. Ahol pedig szeretet, öröm, békesség..., ott a vágyakozó szívek otthonra találnak és az Úr Jézus dicsõségére jönnek össze.

A

z üdvtörténeti korszakokkal kapcsolatos kérdések egyszerre izgalmasak és érdekesek a
bibliatanulmányozó számára. Sok részlet, és a levonható következtetések azonban
nem válthatók a hétköznapok harcaiban aprópénzre. Sõt, bizonyos egyéni gondolatmenetek és igehely értelmezések tévtanítások melegágyai lehetnek. Az elmúlt század elsõ
éveitõl kezdõdõen a gyülekezetek egy részén világszerte szélsõséges látások söpörtek végig,
amelyek az 1900-as évek végére hazánkat is elérték. Mivel ezek érinthetik a mindennapi
gyülekezeti élet kérdéseit is, néhány cikk erejéig szeretnénk az üdvtörténeti korszakokkal
foglalkozni. Az elsõ cikk a „nagy nyomorúság” témakörét veszi elõ. Az író kérdése: Átmegye a Gyülekezet a „nagy nyomorúságon”?

A

család nemcsak egy nemzet alapvetõ sejtje, hanem a gyülekezetekben is fontos szerepet kap. Vannak akiket Isten az egyedüllétre hív el, de a helyi közösségek életében a
család, mint legkisebb közösség felmérhetetlen feladatokkal és kiváltságokkal bír. Ahhoz,
hogy egy család Isten akarata szerint mûködhessen, elengedhetetlen a férj és a feleség egysége, közös munkálkodása. Az ellenség természetesen szeretne léket ütni ezen a csónakon.
Férfi és nõ, két – ennyire különbözõ – ember csak az Úr akaratát közösen keresve találhatja
meg a helyes utat. Ehhez ad segítséget Don Schonberg kétrészes cikke. Jelen részlet olvasásához szükséges a korábbi számban megjelent elsõ szakasz ismerete. Megéri újra elõkeresni!
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Az imádság valóságos energiaforrás
„…mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk.” Lukács 18,1
„Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem?” Máté 26,40
Az imádság kezdete
Az Úr Jézus Krisztus az imádság embere volt, ahogy látjuk azt a Mk 1,35-ben:
„nagyon korán, a hajnali szürkületkor” és a
Lk 6,12-ben: „imádkozva virrasztotta át az
éjszakát”. Ha nem lenne ezeken kívül más
utalás, példa vagy bátorítás az imádkozásra vonatkozóan, már önmagában ennek a
ténynek is az ima embereivé kellene minket
tennie.
Az imaélet nem a testre hat. Nem vonja
maga után a tömegek tapsviharát. Nem dicsérik a magazinok oldalai. Áldásait és erejét csak maga az imaharcos ismeri, és néha
azok, akikért imádkoznak.
Az imádság létfontosságú eleme a gyülekezetnek. Hadd ismételjem meg, hogy
még hangsúlyosabb legyen! Az imaalkalom nem csupán egy jó tanács – hanem
életbevágóan fontos. Egyetlen gyülekezet
sem maradhat meg ima nélkül. Lehet, hogy
lenyûgözõ programokat és elfoglaltságokat
kínál. Lehet, hogy jól szervezett. Még az is
elõfordulhat, hogy embertömegeket vonz.
De hiányozni fog a szellemi erõ és az isteni
cél, ha nincs igazi imaalkalom.
Az imaóra éppoly nélkülözhetetlen,
mint az Ige magyarázata, az egymással való közösség, a dicsõítés, az úrvacsora és az
evangélium hirdetése. Urunk tanított az
imádságról. Ezt gyakorolta a korai egyház
és az apostolok. Minden kétséget kizáróan
az imádság a gyülekezet energiaforrása.
A sok dolog között, amit az Úr tanított
az imádságról, ott van, hogy egyfajta ellenszer az elerõtlenedéssel vagy a dolgok feladásával szemben: Lk 18,1. Azt is tanította, hogy a kitartó ima gyors jutalmat eredményez: Lk 18,8.
A tanítványok saját közönyünket szemléltetik, amikor álmosságuk miatt elmulasztanak imádkozni egy olyan kritikus esetben, amikor éber imára lett volna szükség. Érezhetjük az Úr csalódottságát a
nemtörõdömségük miatt. Vajon a mi imaéletünk is csalódottá teszi Õt? Nem tudunk
hetente egy órát Neki adni?

A gyülekezet elsõ alkalma egy
imaalkalom volt
„Ezek valamennyien egy szívvel és egy
lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával,
Máriával és testvéreivel együtt.” (Csel 1,14)

Ez a kicsiny, tanítványokból álló csapat
alkotta a korai gyülekezet magját. Arról
nincs feljegyzés, hogy az Úr azt kérte volna
tõlük, hogy jöjjenek össze imádkozni. A témával kapcsolatos korábbi tanítását nyilvánvalóan megértették, ezért imádkoztak.
Láthatjuk, hogy ezen az imaalkalmon
„egy szívvel és egy lélekkel” voltak együtt. Ez
egy nagyon szép kifejezés arra a harmóniára, ami a korai hívõk között volt, és kétségtelenül részben az áldások alapja volt azokban a régi idõkben. Errõl eszünkbe juthat a
Zsoltár 133,1.3: „Ó, mily szép és mily gyönyörûséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! …Csak oda küld az Úr áldást és életet
mindenkor.” Nehéz haragban lenni egymással, amikor imádságra gyûlünk össze.

A korai megtérõk megértették az
ima fontosságát
„Ezek pedig kitartóan részt vettek az
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér
megtörésében és az imádkozásban.” (Csel
2,42) Az imaórák állandóak voltak, nem
idõszakosak vagy véletlenszerûek. Ez a
példa nem pusztán valamiféle érdekes történelmi adat, hanem isteni kijelentés számunkra. Az imaalkalmainknak – és az azokon való saját részvételünknek is – kitartóaknak kellene lenniük.

Összejöttek imádkozni a válságos
idõkben
„Pétert tehát a börtönben õrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” (Csel 12,5)
Ennek az eseménynek az örömteli végkifejlete az volt, hogy Péter csodálatos módon kiszabadult. Mosolygunk azon, hogy a
tanítványok nem hisznek abban, hogy saját
imájuk válaszra talál. Lehet, hogy szintén
azért nem vagyunk lelkesek a gyülekezeti
imaalkalommal kapcsolatban, mert valahol mélyen mi sem gondoljuk, hogy az Úr
mindenekelõtt megválaszolja az imákat.
De bizalmat kell adnunk, amikor az kijár. Nem tekinthetjük gyengeségnek, amiért
válságos idõben az imádsághoz folyamodtak. Péter életveszélyes helyzetben volt. Heródes már kivégeztette Jakabot. Most pedig
Pétert veszi üldözõbe. A hívõk – emberileg
– képtelenek voltak bármit is tenni, de
imádkoztak. Szüntelen imádkoztak.
Pál így ír az efezusiaknak: „Minden

imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen
azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal
könyörögve az összes szentekért; és énértem
is, hogy adassék nekem az Ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg
az evangélium titkát, amelynek követe vagyok
a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt
úgy hirdetni, ahogyan kell.” (Ef 6,18-20)
Vagy nézzük meg a korintusiakhoz írt szavait: „mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel…” (2Kor 1,11)
Egyébként pedig észrevettük, hogy Péter
esetében a gyülekezet imádsága Péter szabadulásáért szólt? Pálnál pedig a gyülekezet azért imádkozott, hogy legyen bátorsága az evangéliumot hirdetni a börtönben.
Ha így tudnánk jönni az imaalkalmainkra, hogy ránk lennének terhelõdve az
evangélium hirdetésének frontvonalában
levõk az ezekkel járó veszélyekkel együtt,
akkor talán hûségesebbek lennénk, és nagyobb érdeklõdést mutatnánk az imaórák
iránt.

Imádkoztak, amikor
misszionáriusokat küldtek ki
„Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel
után elbocsátották õket.” (Csel 13,3)
Egy ember különleges, teljes idejû szolgálatra való kiküldése a Szent Szellem és
azoknak a hívõknek az együttes munkája,
akikkel az illetõ már régebb óta együtt
munkálkodik (Csel 13,2). Elengedhetetlen
volt az ésszerû imádság és a szellemi élet
gyakorlása ennek a fontos lépésnek a megtételében. Micsoda hatalmas bátorsága és
bizonyossága lehetett Barnabásnak és Saulnak elhívásukkal kapcsolatban, tudva,
hogy hittestvéreiket Isten megerõsítette efelõl, imáikon keresztül! Manapság túl sokszor küldenek ki úgy misszionáriusokat,
hogy nincs meg ez a fajta imaközösség. Túl
gyakran inkább egy általános érdeklõdés
érvényesül egymás elhívása iránt az egyéni
vagy közös ima gyakorlása nélkül. Így nem
kellene meglepõdnünk azon, hogy néha
nem megfelelõ misszionárius jelölteket
ajánlanak, és a megfelelõek pedig a helyi
közösség minimális tudtával és érdeklõdésével kerülnek kiküldésre. Valaha felmerült
már témaként Isten különleges szolgálatra
való elhívása az imaalkalmainkon az Õ jelenlétében?
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Bátorították õket, hogy
imádkozzanak az evangélium
terjedéséért
„Az imádkozásban legyetek kitartóak, és
legyetek éberek: ne szûnjetek meg hálát adni.
Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten
nyissa meg elõttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most
fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem.”
(Kol 4,2-4)
Pál védõbeszéde a kolossébeli hívõkhöz
arról szólt, hogy imádkozzanak azért, hogy
Isten nyisson ajtókat az evangélium hirdetésének munkájában. Nem becsülhetjük alá
egymással való partnerségünknek az értékét az evangélium terjedésében. Nemcsak
azért imádkoztak, hogy ajtók nyíljanak
meg, hanem azért is, hogy amikor megnyíltak, Pál maga ragadja meg az alkalmat
az Úrért. Hasonlóképpen folyamodik az
efézusiakhoz: bátorságért kér imát. Milyen
az imaalkalmunk az evangéliumi munkáért? Mindannyiunknak létfontosságú szerepe van az evangélium terjedéséért való
imádkozásban, és az ima nagy részét képezi ennek az ügynek. Összehasonlítva az
Efézusi és a Kolossé levélben elhangzó
imakéréseket a Római levél 15. részének 30.
és 31. versével, azt látjuk, hogy az apostol
hasonló segítséget kér a hívõk között végzett szolgálatában. Azoknak, akik hirdetik
az evangéliumot, és más evangéliumi munkákban szolgálnak, szükségük van az imáinkra. Ezenkívül azoknak is, akik tanítják a
szenteket.

Más gyülekezetekért imádkoztak
„És õk könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bõven kiáradt rátok.” (2Kor 9,14)
A macedóniai és korinthusi gyülekezetek anyagilag támogattak szegényebb,
máshol élõ hívõket. Azok pedig, akik elfogadták ezt a kedvességet, imádkoztak bõkezû segítõikért.
Valaha imádkozott már a mi gyülekezeti
imaközösségünk más gyülekezet szellemi
növekedéséért? Sajnálatos módon, gyorsan értesülünk más gyülekezetek szellemi
hiányosságairól, talán, arról, hogy féligaz-
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ságokkal táplálkoznak, de vajon komolyan
törekszünk a szellemi jólétükre? Ezek a hívõk, Pál idejében anyagi szempontból szegények voltak ugyan, de szellemileg rendkívül gazdagok az imaéletükben.

Példák Pál imaéletébõl
Imádkozott a hívõk gyakorlati megszentelõdéséért.
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen
meg titeket teljesen, és õrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben,
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére.” (1Tesz 5,23)
Milyen buzgó volt Pál azzal kapcsolatban, hogy a tanítás és a szolgálat jelen legyen a hívõk életében. Nem elég ha mondunk dolgokat, annak meg is kell mutatkoznia a gyakorlati életben. Itt, az apostol
valami életbevágóan fontos imatémára
hívja fel a figyelmünket „feddhetetlen lélekben, elmében (szellemben) és testben.” Az Úr
visszajövetele erõteljes indíttatás volt arra,
hogy a hívõk megtisztítsák az életüket a
bûntõl. Itt az apostol összekapcsolja az Úr
visszajövetelét a feddhetetlen élettel. Az Úr
visszatérése csak egy pillanatig fog tartani.
Mi lenne, ha éppen bûnt követnénk el abban a pillanatban? Isten õrizzen meg ettõl!
Istennek ez a tapasztalt embere azért imádkozott, hogy ez ne történjen meg.
Figyeljük meg milyen alapos: „szellem,
lélek és test”. Vannak bûnei a szellemnek, a
léleknek és a testnek? Életünk különbözõ
szakaszaiban és korunktól függõen különféle bûnök elkövetésére vagyunk hajlamosak. Mindannyian, idõsek és fiatalok egyaránt megszomorítjuk Urunkat. Az éberség
és az imádság elengedhetetlen mindanynyiunk számára. Változtatna rajunk, Isten
népén, ha imádkoznánk ezért a gyülekezeti
imaalkalmainkon.
Hely hiányában nem térünk ki az apostol összes imádságára. Természetesen sok
van belõlük szétszórva a leveleiben, és megéri õket tanulmányozni.

Az imaalkalom látogatottsága –
világszerte probléma
Nemrég olvastam egy Közép-Afrikában
szolgáló misszionárius hírlevelében, hogy

aggódik a gyülekezet hétközbeni imaalkalmainak látogatottsága miatt. A nyugati
országok gyülekezetei sem másak. Míg sokan jogos indokkal nem tudnak résztvenni
ezeken az alkalmakon, addig másoknak
koránt sincs elfogadható indokuk arra,
hogy ne járjanak, és mégsincsenek jelen.
Ha ugyanazt az elkötelezettséget éreznénk
az imaalkalmak iránt, mint a vállalkozásunk, karrierünk, tanulmányaink, szórakozásunk vagy társasági életünk iránt, akkor
sokkal többen járnának imaalkalomra. Sajnos, ez nem így van.
De nagyon erõsek vagyunk Istennel
még akkor is, ha csak néhányan gyûlünk
össze imádkozni. Pusztán az imaalkalmon
megjelent emberek nagy létszáma nem ér el
sok dolgot Istennél. Akik kevesen vannak,
de hisznek abban, hogy Isten válaszol az
imádságra, azok imája igazi megértésre talál, és akik kitartóak az imádkozásban,
nagy dolgokat érnek el. Õk lesznek a gyülekezet igazi energiaforrásai.

Végsõ védõbeszéd
Mi a helyzet akkor, ha üzletemberek vagyunk? Be tudjuk-e osztani úgy a napunkat, hogy elég idõ maradjon az imaórán
való részvételre? Elfoglalt diákként, be tudjuk-e osztani úgy a feladatainkat, hogy maradjon idõ az imaalkalomra? Nyugdíjasként tudunk-e idõt szánni arra a napunkból, hogy imádkozzunk? Ott leszünk-e
ezen a héten az imaórán?
Precious Seed 2004 február

Brian Gunning – nem ismeretlen
az Élő Gyülekezetek régi olvasói előtt.
A kanadai St. Catharines-i Brockview
gyülekezet előljárójaként, a Counsel c.
folyóirat szerkesztőjeként munkálkodik. Számtalan cikk szerzője. Ismert
igehirdető Észak-Amerika szerte. Nős,
4 gyermek apja. Világi foglalkozását
tekintve könyvelő, amelyet vállalkozóként végez. Korábbi számainkban főként a gyülekezet gyakorlati életével
kapcsolatos írásait olvashattuk, többek
között: A vendégszeretet öröme (I. évf.
1. szám), A nők szerepe a helyi gyülekezetben (III. évf. 5. szám) stb.

Könyvajánló
AZ IMÁDSÁGRÓL

O. Hallesby

Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

Hallesby professzor (1879-1961) könyvében az imádság lényegérõl, az imádkozás
nehézségeirõl, harcairól, az imádkozással való visszaélésrõl, módjáról és titkáról ír
és ezáltal olvasóit az Istennel való érintkezés teljesen új megértéséhez vezeti el. Ezt a
könyvet olyan ember írta, aki az intellektus útján hitben Istenhez fordult. Õszintén
és nagyon finoman ír a keresztyén hitnek errõl a legbensõbb titkáról.
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Randall Amos

Új gondolkodási irányelv:

Növekedés és dicsõség

A

Bibliában megfogalmazott módszerek feltétlenül szükségesek Isten
dicsõségéhez, a mai, modern eljárások viszont a növekedés elengedhetetlen összetevõi. Cikkünkben azt fogjuk tárgyalni, miként
helyezheti elõtérbe az új gondolkodási forma a növekedést a dicsõséggel szemben.
Manapság igen nagy hangsúlyt helyeznek a gyülekezetnövekedésre. Számos folyóiratot, könyvet és elõadást szentelnek ennek
a témának, amelyek hemzsegnek a sikersztoriktól. Ám az Úrnak a
Gyülekezethez írt levelei egyikében sincs egyetlen figyelmeztetés
sem a számszerû növekedésre. Találunk azonban rengeteg utalást
arra vonatkozóan, hogy a hívõ ember adja Istennek a dicsõséget.
Soroljunk fel néhányat ezek közül: Róm 4,20; 11,36; 1Kor 1,29-31;
2Kor 4,6.15; 10,17; Gal 1,5; 6,14; Ef 3,21; Fil 2,11; 2Tesz 1,12; Zsid
13,21; 1Pt 4,11; 2Pt 3,18; Júd 25; Jel 5,12.
A növekedés hangsúlyozása az ember számára lehet fontos, de
Isten számára az Õ dicsõségének a hangsúlyozása fontos.
Adjunk hálát az Úrnak azokért a hívõkért, akik kitartottak amellett, hogy a megigazulás emberi erõfeszítés nélkül megy végbe
(Róm 5-8). Olyanok is vannak, akik még mélyebben vizsgálják az
újszövetségi igazságokat, és azt állítják, hogy a megszentelõdés
sem a zsidó törvényeknek és az emberi erõfeszítésnek köszönhetõ
(Róm 6-8). Hányan vannak ma olyanok, akik úgy látják, hogy az
épülés is kizárólag Isten munkája – az emberi bölcsesség és
módszerek nélkül (Csel és 1Kor)? Ha Isten Gyülekezetének építése
közben emberi munkára és bölcsességre támaszkodunk, a feltámadt
Jézusnak mint Úrnak és a Szent Szellem által való munkájának a
hatalmát vonjuk kétségbe. Némelyek azt állítják, hogy ezek nem
annyira lényeges igazságok! Igenis, lássuk meg az élõ Úr szerepét
nemcsak a megváltásban, hanem a Gyülekezet építésében is.
Az Úr evangéliumi módon építi a Gyülekezetét. Az ember az Úr kegyelme által ültethet és öntözhet, de „a növekedést Isten adja” (1Kor 3,7) – Isten (és nem az ember) nyitja meg a lehetõségek ajtaját. Egyedül Õ nyitja meg az emberi füleket és szíveket az
evangélium üzenetére (Jel 3,8; Kol 4,3; Csel 16,14; Lk 24,45; Ef
1,18). Az ember szerepe az imádság, az igehirdetés és az Isten szerint való egyéni és gyülekezeti életmód gyakorlása (2Tim 4,2; 1Kor
1,21; Kol 4,3; 1Tesz 1,5). Az Újszövetség így például nem
beszél ökumenikus evangelizációról, elõrehívásról az
oltárhoz vagy a bûnbánó imádság ismételgetésérõl.
Az Úr földrajzilag kormányozza a Gyülekezetét. Isten Szelleme választja ki az Úr munkásainak szolgálati területét. „Kelj fel és menj el Dél felé…
mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét
Ázsiában” (Csel 8,26; 16,6). De miért tiltotta meg a Szent
Szellem, hogy hirdessék az Igét? A szükség nem mindig
társul szellemi elhívással. A Szentírás nem tanít arról,
hogyan célozzunk meg egy területet, nincs elõre feltérképezés azért, hogy lássuk, hová koncentrálódik a népesség,
és arról sem készül felmérés, hogy milyen az emberek viszszajelzése.
Az Úr pénzügyileg is fenntartja a Gyülekezetét. „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az õ gazdagsága szerint dicsõséggel a Krisztus Jézusban…” – írták a Filippi gyülekezetnek (Fil 4,19). Amikor bárki

anyagi szükségbe került, az Úr által a gyülekezet minden tagja tudomást
szerzett róla és cselekedett (Csel 11,27-30).
A jótékony célú gyûjtési módszerek, különleges keresztyén kiárusítások vagy a másokért való koldulás idegenek az Újszövetségtõl: „Ingyen
kaptátok, ingyen adjátok” (Mt 10,8).
Az Úr számszerûen növeli a Gyülekezetét. „Az Úr pedig napról
napra növelte a gyülekezetet üdvözülõkkel.” (Csel 2,47) Az Apostolok
Cselekedete bemutatja a mindentudó Urat, aki számos módszert – túl az
emberi bölcsességen és stratégiákon – felhasznál arra, hogy építse a
Gyülekezetét. Az embernek egyszerûen csak rá kell bíznia magát a cselekedeteiben. Egyáltalán nincs szükség arra, hogy mi tervezzük meg a helyi gyülekezetet olyan módszerekkel, amely majd vonzani fogja a ma piacát, szórakozást nyújt, könnyen eladható üzenetekkel szolgál, és felhasználó-barát stílust képvisel.
Az Úr szellemileg is fenntartja a Gyülekezetét. „Most pedig az
Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket és
örökséget adhat nektek a szentek között.” (Csel 20,32) Bár Pál apostol a
hívõket Efézusban hagyta, nem szerzett maga helyett valaki mást, hanem a Szellem által vezetett szolgálókat, embereket Istennek és az Õ Igéjének ajánlotta. Az Úr jó néhány ajándékot adott, hogy elõsegítse a szellemi növekedést, ami által mindenki bekapcsolódhat az Õ munkájába (Ef
4,1; 1Kor 14). Az Újszövetségben semmilyen nyomot nem találunk arra
vonatkozóan, hogy egy gyülekezetnek kizárólag egy állandó vezetõje
vagy különleges munkása lehetne.
Az Úr intellektuális világosságot is ad az Õ Gyülekezetének. „…hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk,…e világ bölcsessége
ugyanis bolondság az Isten elõtt.” (1Kor 2,7; 3,19) A Gyülekezet nem lett
magára hagyva, hogy emberi bölcsesség által mûködjék ebben a világban. Isten bölcsessége Krisztusban jelenik meg, és az Õ Igéje bölcsen feltárja a Gyülekezetre vonatkozó tervet, ami maga a legjobb épülés. (1Kor
14) Nincs egyetlen bibliai kijelentés sem arra vonatkozólag, hogy újra
kellene terveznünk a gyülekezeti alkalmakat, megkönnyítve ezáltal a tanulást és a dicsõítést: különbözõ kiscsoportok, szolgáló team-ek, dráma
csoportok által, vagy a nõknek a tanításba való bekapcsolódásával stb.
Az Úr megõrzi a Gyülekezetét lelkileg is. „…és Isten békessége,
mely minden értelmet meghalad, meg fogja õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,7) Isten nem csupán megmenti az
ember lelkét és megváltoztatja a testét, de gondoskodik az érzelmi és értelmi táplálékáról is. Az Újszövetség nem ad receptet az emberi lélektan
szabályairól önsegítõ programok, tanácsadó szemináriumok stb. keretében azért, hogy igazolja a gondolkodásmódot.
„Akinek szilárd a jelleme, azt megõrzöd teljes békében, mert benned bízik” (Ézs 26,3).
Az Úr a politika terén is gondot visel a
Gyülekezetrõl. „…a Fõhöz, pedig Õ tartja össze
az egész testet inak és izületek segítségével, és az Õáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel” (Kol 2,19). Az Apostolok Cselekedeteiben látunk olyan vallást, amely a politikára
tekint és attól vár táplálékot és túlélést (aztán csalódik), a
Gyülekezet viszont felfedezte, hogy nincs szükség világi
rendszerre az Úr Fõsége miatt (12,11; 20-24). A helyi gyülekezetnek nem szükséges bevonnia magát a politikába,
hogy elõsegítse jólétét és missziós tevékenységét.
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A bibliai módszerek fontossága és jellemzõi
Isten jellemét kell tükröznie: a dicsõséget. Néhányan úgy
vélik, hogy nem számít, milyen a módszer, amennyiben az evangélium megfelelõ és növekedés tapasztalható. Azonban kevés közük
van az Úr dicsõségéhez. Némelyek fel sem fogják, hogy az emberi
módszertanok valójában sértik és gátolják az Úr és az Õ Szellemének munkáját az építésben és a gyülekezet érési folyamatában, hogy
Istennek szentelt, hitben teljes életet éljenek. Õk az Úr munkáját
saját elképzeléseik szerint végzik. Az ember által szervezett jótékony célú módszerek elhomályosítják Isten élõ és minden hatalommal rendelkezõ mivoltát. Az ember által szervezett gyülekezetnövekedési stratégiák, amelyeket „hatékonyabb” módszernek
tekintenek, elkendõzik Isten mindentudó voltát. Az eredmény így
akaratlanul is az, hogy a hívõ gondolkodásmódja szerint Isten ereje
és bölcsessége az Õ Igéje által nem elég megfelelõ, mivel az ember
és módszerei osztoznak a dicsõségben.
Jusson eszünkbe Nádáb és Abihú története a 3Mózes 10-ben.
Az áldozati oltár bevezetésekor Mózes követte az Úr utasításait. Isten dicsõsége tûz alakjában jelent meg, és felemésztette az áldozati felajánlásokat az elégedettség és elfogadás jegyében.
Amíg a nép arcra borulva volt Isten elõtt, addig Nádáb és Abihú
idegen tüzet és tömjént ajánlottak fel Istennek, és éppen azt
cselekedték, amirõl „az Úr azt parancsolta, hogy ne tegyék”. Ez
nem parancs iránti engedetlenség volt, ellenkezõleg, többet
tettek attól, amit Isten parancsolt – olyat, amit Õ nem is kért.
(Ha a gyermekednek 1000 forintot adsz és megkéred, hogy vegyen
tejet és kenyeret, aztán õ hazajön a tejjel, a kenyérrel és két videokazettával, megelégednél azzal az érvelésével, hogy „nem mondtad, hogy nem vehetem meg”?) Isten komolyan bírálta õket, és a következõt jelöli meg okként: „Errõl beszélt az Úr, amikor azt mondta: A
hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész
nép elõtt, hogy dicsõséges vagyok! Áron némán hallgatott” (3Móz
10,3).
Isten bölcsességét és jelenlétét háttérbe szorították az emberi
módszerek.
Istenbe vetett hitet igényel napról napra. Van, amikor Isten nem munkálkodik egy területen, és lezárja az utat. Van, amikor
Igéjét hûségesen tanítják és hirdetik, mégis kevés a visszajelzés. Annak érdekében, hogy ne akarjuk az eseményeket a saját elképzelésünk alapján alakítani, bíznunk kell az Õ döntésében és képességében. Istenre várni (talán egy bûnt kell letenni vagy imádkozni
kell) és „megtartani az állhatatosságra való beszédet”, megelégíti Õt
(Jel 3,10).
Engedi, hogy Isten Isten legyen. Isten útjai nem az ember
útja (Ézs 55,8). Vegyük pl. hogyan alakult a filippibeli gyülekezet.
Milyen ember tudta volna ezt megtervezni? (Csel 16; Fil 1,1)
Pál és Szilás máshová akart menni, de a Szent Szellem megakadályozta õket ebben. Az Úr viszont világosan Macedóniába vezette
õket. A macedóniai Filippiben imádkozó asszonyokkal találkoztak a
folyóparton, akiknek bizonyságot tettek. Isten megnyitotta az egyik
asszony szívét az evangélium felé, így õ és háza népe bemerítkeztek, Pál pedig ott maradt.
Azután – elõre meg nem tervezett körülmények között – kiûzött egy tisztátalan lelket egy jövendõmondóból. Nagy zajongás
követte ezt, majd hirtelen börtönben találták magukat azzal a vád-

dal, hogy egy idegen kultúra üzenetét terjesztik. Az igazságtalanul
börtönbe vetett emberek – bár megverték õket – imádkoztak és dicsérték
Istent. Hirtelen megremegett a föld. A földrengés következtében a börtönõr azt gondolta, hogy a foglyok kiszabadultak, ezért öngyilkos akart
lenni. De kiderült, hogy senki sem szökött meg. A börtönõr a megtérésrõl faggatta Pálékat, akik elmondták neki és háza népének az evangéliumot. Azok hittek és bemerítkeztek. Pálnak és Szilásnak viszont ott
kellett hagynia a várost és a frissen újjászületett hívõket.
Annak ellenére, hogy Pál nem tartózkodott ott, a Filippi gyülekezet
késõbb megerõsödött és teljes egészében mûködött a vezetõk, a diakónusok és a szentek által.
Meg lesz ítélve. A Korintusi gyülekezetnek azt mondták: „vigyázzon mindenki, hogyan épít rá (Jézus Krisztusra, az alapra)” (1Kor 3,10).
Mert lesz egy nap, amikor a hívõk gyülekezetépítõ munkája meg lesz próbálva, mégpedig tûz által. „És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tûz fogja kipróbálni.” (1Kor
3,13) Nem csupán a „dolgoztunk-e?” kérdést teszik fel, hanem azt is,
hogy milyen minõségû munkát végeztünk az építés során. Isten munkálkodott-e rajtunk keresztül, vagy saját elképzelésünket vittük véghez
az Õ nevében?
Felemeli az Õ nevét. Érdekes látnunk, hogy a korai gyülekezet erõforrások hiányában
volt. Mégis a „Krisztusban való
hit” növekedése és megalapozása közel 40 éven keresztül világméreteket öltött. Az Apostolok
Cselekedetei 3. és 4. fejezete feljegyzi, hogy semmiféle gazdasági alapjuk nem volt. „Ezüstöm és
aranyam nincsen” (Csel 4,13).
Továbbá, iskolázottsággal sem
rendelkeztek: „írástudatlanok és
tanulatlanok voltak” (Csel 4,13). Mentesek voltak a politikai alapoktól is:
„Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az õ
Felkentje ellen” (Csel 4,26). Valamint el lettek különítve a vallási alapoktól
is: „Mert a te szent Szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett
Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izráel népével…” (Csel 4,27)
Szóval mit tettek a korai keresztyének? Gyengeségükben és a rendszertõl elkülönítve egyedül Istenhez könyörögtek és Hozzá, mint egyetlen megoldáshoz folyamodtak – az Úr Jézus Krisztus nevében. Isten pedig megerõsítette õket a Szent Szellem által – a többi már történelem.
Az Úr Jézus Krisztus nevének egyszerûségét, ami vezet, kijelent,
fenntart és gyarapítja az Õ Gyülekezetét, fantasztikus meglátni! Egyedül
az Õ neve által menekülhetünk meg, és ez az egyetlen név (hatalom és
forrás), amely által munkálkodhatunk (1Kor 1,31). „Aki dicsekszik, az
Úrral dicsekedjék.” Ez nem jelenti azt, hogy Isten a növekedés ellen van,
de igenis ellenzi azt, ami megfosztja Õt a dicsõségétõl és ami a mi bizalmunkat és hitünket másba helyezi, nem az Úr Jézus nevébe.
Helyezzük át a vágyainkat és prioritásainkat a növekedésrõl és az
emberekrõl Isten dicsõségére. „Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást
cselekesztek, mindent Isten dicsõségére tegyetek !” (1Kor 10,31)

Isten nem a növekedés
ellen van, de ellenzi
azt, ami megfosztja
Õt dicsõségétõl.
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Át fog-e menni a Gyülekezet a „nagy nyomorúságon”? (1.)
A. J. Atkins

Nyilvánvaló, hogy a Gyülekezet nyomorúságon megy át, néhány tagja jobban, mint a többiek. De át fog menni a Gyülekezet „a nyomorúságon”?

A

Forrás: Johannes Warns: Üdvtörténeti táblázatok (Evangéliumi Kiadó)

z Úr népe között, akik szeretik Õt, és a
személyes visszajövetelére várnak, különbözõ látások vannak a visszajövetel
módjára és idõpontjára vonatkozóan. A
különbözõségek nem hanyagolhatók el –
senki sem gondolhatja ezt, aki az isteni
igazságot értékeli, de a megfelelõ perspektívából kell szemlélni õket. A legfontosabb
dolog az, hogy vajon várjuk-e az Úr visszajövetelét, és ennek a reménységnek a világosságában élünk-e. Azokkal az emberekkel, akik ebben a reménységben osztoznak
velünk, egyfajta egységet kellene fenntartanunk, akik közé valószínûleg a legtöbb
evangéliumi keresztyén tartozik.
Ahogyan valaki írta: „Azt általában elfelejtik, hogy azok, akik a „nagy nyomorúságot” az elragadtatás elõtt várják, és
azok, akik elõbb az elragadtatást várják,
hasonlóan futuristák (a jövõre tekintenek)
a próféciák általános értelmezésében. A vélemények többnyire az eljövendõ események bekövetkezésének sorrendjére vonatkozóan térnek el, egyébként általában egyetértenek.”
Másrészrõl Isten népébõl sokaknak a
fejében okoznak zavart ezek az eltérõ nézetek, és ez ahhoz vezetett, hogy az áldott reménység alapvetõ igazsága – bizonyos
mértékben – elveszítette helyét a szentek hitében és ragaszkodásában. Itt az idõ, hogy
világosan és körültekintõen feltárjuk az

okokat, hogy miért hisszük még mindig azt,
hogy még a „nagy nyomorúság” eljövetele
elõtt elragadtatunk.
Elõször is tisztázzunk néhány dolgot. A
Gyülekezeten általánosságban a Krisztus
Testét értjük, és különösen a jelen esetben,
a Gyülekezet azon tagjait, akik a földön
élni fognak akkor, amikor az Úr jön. Nyilvánvalóan azok legtöbbje, akiket Krisztus
az övéinek nevez, már Vele vannak a feltámadásra várva.
A „nagy nyomorúságon” a gyötrõdésnek azt a szörnyû idõszakát értjük, amirõl
bizonyos próféták és különösen a mi Urunk beszélt. „Mert azok a napok olyan
nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett,
mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek” (Mk 13,19). (Lásd még: Mt 24,21, ahol a „nagy nyomorúság” kifejezés névelõ
nélkül szerepel és Jel 7,14: ahol minden
egyes szó határozott névelõvel szerepel.)
A földön lesz-e a Gyülekezetnek egy
tagja is, hogy végigszenvedje ezt az idõszakot, vagy el fognak távolíttatni a földrõl,
mielõtt ez bekövetkezne? És mivel ez az
idõszak (ahogyan legtöbben gondolják) a
hitehagyás és a bûn embere megjelenésének idõszaka – néhány tudós az Antikrisztussal azonosítja (2Tesz 2,3) – kell-e
várnunk az Urat, hogy még ezek bekövetkezése elõtt eljöjjön? Vannak-e meghatáro-

zott események, amelyeknek meg kell történniük, mielõtt az Úr eljön az övéiért, vagy
helyesen gondolkodunk, ha azt mondjuk:
bármikor jöhet?
Ez nem csupán teológiailag érdekes
kérdés a szakértõk részére, hanem minden
hívõ számára gyakorlati és nagy fontosságú kérdés. Kell lennie néhány nyilvánvaló válasznak az Igében, amikre alapulhat az egyszerû keresztények hite és reménysége.

Az elsõ napok
Az elsõ napok szentjei az Úr visszajövetelét még életükben várták – ezt tudjuk
meg az Újszövetség olvasása közben, és ez
a keresztyén tudósok általános nézete.
Nem kell azt hinnünk, hogy ezek a korai
keresztyének nagyon jártasak voltak a prófétai igazságokban. Legtöbbjük egyszerû
és tanulatlan ember volt, de megtérésüktõl
azt tanították nekik, hogy „várják az Isten
Fiát az égbõl” és ez az, amit õk tettek. Valóban úgy tûnhet, hogy néhányan túl
messzire mentek lelkesedésükben, föladták a munkájukat, és hasznavehetetlenné
váltak. Az apostoloknak kellett helyretenni
ezt az elgondolást (ld. 1 és 2 Tesz). Az elsõ
napok szentjei tehát az Úr közelgõ visszajövetelének a tudatában éltek.
Álljon itt még
egy idézet: „Pálnak
teljes elgondolását
a Krisztus gyors
visszajövetelének
várása alapozta
meg.” (Hastings,
B.D., under Parousia, 678. o.) Ha akkor ez így volt, miért ne kellene ennek
ugyanígy lennie velünk ebben a késõi
órában?

Pál írásainak
fontossága
Amíg mi helyesen úgy hisszük,
hogy az Isten emberének a teljes
Szentírásra szüksége van a teljes fel-
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szereléséhez, és nekünk Isten gondolatait
az Õ Igéjén mint egészen keresztül kell keresnünk, jó arra emlékezni, hogy Isten Pált
a pogányok apostolává és a gyülekezet
szolgálójává tette (Kol 1,25). Ebbõl egyértelmûen az következik, hogy minden dolog, ami alapvetõ a gyülekezet életében, az
õ írásaiban megtalálható. Talán valahol
máshol is le vannak írva, de itt bizonyosan
meg kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy jól
tesszük, ha a Szentírás más részeit – különösen a bonyolult részeket, mint a Jelenések könyvét – annak a fényében közelítjük meg, amit Pál leveleiben találunk.
Jó észben tartani, hogy bár az Evangéliumok olyan eseményeket beszélnek el,
amelyek korábban történtek, mint amik a
levelekben találhatók, az Evangéliumok
nem jártak kézrõl kézre a gyülekezetben,
csak viszonylag késõn, az elsõ század közepén. Ez azt jelenti, hogy az elsõ gyülekezeteknek sokáig csak Pál levelei álltak rendelkezésre (és talán még Jakabé). Ha a
gyülekezetnek át kellene menni a „nagy
nyomorúságon”, amirõl az Úr beszélt, és
késõbb Máté és Márk feljegyzett, miként le-
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hetséges az, hogy nincs errõl semmi feljegyzés Pál írásaiban, és semmi tanács arra
vonatkozóan, hogy a hívõknek hogyan kellene viselkedniük ilyen borzasztó körülmények között?
A hallgatással való érvelés kétségkívül
lehet nem megbízható, de itt határozottan
van egy olyan tény, amit nehéz félremagyarázni. Elképzelhetetlen, hogy Pál ne tett
volna egyértelmû utalást erre, ha a „nagy
nyomorúságban” a Gyülekezetnek része
volna. Ezen felül, Pál kifejezésmódja a
Tesszalonikaiakhoz írt elsõ levelében határozottan arra utal, hogy a Gyülekezet nem
fogja meglátni azt a napot – hisszük, hogy
ezt tanítja. Arról beszél, hogy „Jézus a mi
megszabadítónk az eljövendõ harag elõl”
(1,10) és „Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy üdvösséget szerezzünk a
mi Urunk Jézus Krisztus által” (5,9).
Ezt a gondolatmenetet támasztja alá a
nyomatékos kontraszt az 5. fejezet 1-8. verseiben a „ti” és „minket” (a hívõk) és az
„õk” és „õket” (a világ) között, akik nem
fognak megmenekülni az Úr napjának ítélete elõl. Kétségtelen, sokan törekedtek,

Elmélkedés a férfi vezetõ
szerepérõl a családban 2.
Milyen feszültségoldó megoldások jöhetnek szóba a házasságon belül?
1. Imádkozzanak együtt!
2. Tartsák tiszteletben egymás intelligenciáját!
3. Becsületesen, odafigyelve hallgassák meg egymást, értsék meg,
és elégedjenek meg azzal, amit a másik mond.
Ha mindezek után, hogy kedvesen és alázatosan kommunikáltak
egymással, nem tudnak egyezségre jutni, a férjnek döntést kell hoznia,
és ezért vállalnia is kell a felelõsséget. A feleségnek alá kell ennek rendelnie magát, és hit által bíznia kell Istenben a döntés következményeivel kapcsolatban. Ha az idõ elteltével bebizonyosodik, hogy a
férj tévedett, akkor a jövõben egy kicsit könnyebb lesz bíznia a segítõtársában. De eltekintve attól, hogy az idõ elteltével mi derül ki,
mindkét fél tudhatja, hogy megtette a magáét az üggyel kapcsolatban,
és tiszta lehet a lelkiismeretük.
Figyelem: a feleség alárendelésének az utolsó eszköznek kell lennie!
Milyennek kellene lennie egy Isten szerint való férjnek? Egyetértesz
azzal, hogyha olyan lenne, mint az Urunk Jézus Krisztus, akkor tökéletes feje lenne a családnak és a feleségének? Férjek! Nem kellene
rendszeresen megkérdezni magunktól, hogy: „Most úgy tekintek a
feleségemre, és úgy bánok vele, ahogy ezt Jézus tenné?”
Olyannak lenni, mint az Úr Jézus – ez annyira általános megfogalmazás. Olyan sok minden beletartozik. Hogyan ragadhatnánk meg

hogy más jelentést tulajdonítsanak ennek a
résznek, és bizonyítékokat gyártsanak az
ellen, ami nyilvánvalóan úgy látszik, hogy a
mondatok közérthetõ jelentése. De ezeket
nem teológusoknak írták, hanem egyszerû
hívõknek, akiknek vigaszra és biztatásra
volt szükségük. Ebben a megvilágításban
kellene olvasnunk ezeket a verseket.
Két dolgot szükséges kiemelnünk: (1)
„Az eljövendõ harag” egy tisztán érthetõ
szakkifejezés az Újszövetségben, amit jól
értett Keresztelõ János hallgatósága is (Mt
3,7). Isten ideiglenes földi ítéletét jelenti,
amely kitöltetik az istentelenekre e világon
nem a végsõ ítélet, a tûznek tavában; (2) a
névutó („az eljövendõ harag elõl”) segítségünkre lesz, ha összehasonlítjuk az 1Kor
3,15-tel – „Õ maga megmenekül, de úgy,
mint tûzön keresztül” – a prepozíciók a
görögben különbözõek: ek és dia. Mindenki
megérti a különbséget: megmenekülni a
tûzön keresztül, ami mindent megéget, csak
az embert magát nem, és megmenekülni
elõle: úgy mint Noé megmenekült a vízen
át, és Énók megmenekült elõle.
(folytatjuk)
UPLOOK 1999 március

Don Schonberg
Don és felesége Kansas államban, Lawrence-ben
laknak. Don elõljáró a helyi Bible Chapel
gyülekezetben.

ezt a jóságzuhatagot? Eszünkbe juthat önzetlensége, udvariassága,
segítõkészsége, kedvessége stb. De mégis, melyik az a tulajdonsága,
amelyik leginkább vonatkoztatható a férj családfõi szerepére?
Ahogy a mi Urunk, Jézus Virágvasárnap Jeruzsálem közelébe ért,
beteljesedett Zakariás õsi próféciája: „Királyod érkezik hozzád, aki igaz
és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán…” Egy másik
alkalommal pedig ezt mondta Jézus: „Jöjjetek énhozzám…tanuljátok
meg tõlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívû, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11,28-30)
Az a bizonyos egy szellemi tulajdonság, amelynek a családfõ jellemzõjének kell lennie: az alázatosság. Ugyancsak az alázatosság a kulcsa a nõk alárendeltségi szerepének.
Igen, változtunk az együtt töltött több mint 50 év során. Többet
tanultunk arról, hogy mit jelent társnak és egymás segítõjének lenni.
Mint férj, megtanultam értékelni a feleségem képességeit. Át tudom
ruházni a felelõsséget anélkül, hogy feladnám azt a szerepemet, hogy a
feleségem feje vagyok, de mindenek felett, bátorítom õt a hozzászólásra, amiket az esetleges aggodalmaival együtt figyelembe is veszek
a döntéseim meghozásakor. Békessége van, mert tudja, hogy meghallgatom. Ha már korábban értettük volna a dolgokat a Biblia szerinti családfõ szerepével kapcsolatban, akkor sok könnyet, szomorúságot megtakaríthattunk volna. Tapasztalat által tanultuk meg, hogy a házasság
szólhat a békességrõl, arról, hogy egymás társai vagyunk, és ezzel Istent
tiszteljük, és áldottak leszünk.

Menyegzõk
Dudás Attila és Forró Sarolta
2004. május 15., Tóalmás

Lemperger Róbert
és Juhász Emese
2004. június 5., Eger

Kiss János
és Török Ildikó Beáta
2004. július 24., Pécel

Kiss György és Jemima Jacobs
2004. augusztus 4., Miskolc

Bolla Sándor és Csikós Eszter
2004. augusztus 7., Budapest

Emlékezünk
ifj. Szabados Pétert, fiatal testvérünket 16 évesen magához szólította az Úr 2004. március 28-án.
Õ volt az, aki négyévesen énekelte el a „Kicsi vagyok én...” címû
gyermekkazetta-sorozat címadó
énekét.
Isten tökéletes akaratában megnyugodva emlékezünk most rá és
szolgálatára is sokak nevében.
a Szerkesztõség

A szél arra fúj, amerre akar

I

sten Szelleme szuverén. Arra hat, amerre neki tetszik. Megkísérelhetjük Õt
a mi saját kereteinkbe kényszeríteni, kísérleteink azonban eleve kudarcra
vannak ítélve.
Isten Szellemének legtöbb jelképe mozgékony dolog: – szél, tûz, olaj és víz.
Mindezeket megkísérelhetjük a kezünkkel megragadni, de világossá teszik
számunkra: „Ne akarj nekem határokat szabni!”
A Szent Szellem sohasem cselekszik erkölcsileg visszás dolgokat, másfelõl
azonban fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli és szokatlan módon
cselekedjék. Így például Isten a férfira bízta a vezetést teremtési rendjében, de
nem mondhatjuk azt, hogy a Szent Szellem nem támaszthat pl. egy Debórát, hogy
vezesse az Õ népét, ha úgy látja jónak.
Vészterhes idõkben a Szent Szellem olykor megenged olyan magatartásokat,
amelyek általánosságban tilosak. Dávidnak és társainak megengedte, hogy
egyenek a szent kenyerekbõl, amelyek pedig kizárólag a papok számára voltak
fenntartva. És a tanítványoknak is megengedte, hogy szombatnapon kalászokat
tépjenek.
Egyesek szerint a Cselekedetek könyvében az evangélizáció pontosan
meghatározott mintáját látjuk, márpedig egyetlen minta, amelyet fel tudok
fedezni benne, az a Szent Szellem szuverén volta.
Az apostolok és más hívõk nem követtek semmiféle tankönyvet, hanem
egyedül az Õ vezetését. Ez gyakran különbözött attól, amit egészséges emberi
ésszel tanácsoltunk volna.
Látjuk például, ahogyan Fülöpöt vezeti a Szellem, hogy hagyja ott a sikeres
szamáriai ébredést azért, hogy egy magányos embernek, az etiópiai kincstartónak
bizonyságot tegyen a gázai úton (Csel 8,26 kk).
Ma is óvakodnunk kell attól, hogy a Szent Szellemnek valamit is elõírjunk arra
nézve, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Tudjuk, hogy Õ sohasem tenne semmiféle
bûnös dolgot. Másfelõl viszont számolhatunk azzal, hogy esetleg szokatlan
módon munkálkodik. Nem köti magát a mi hagyományos munkamódszereinkhez.
Gyakran tiltakozik minden formalizmus, szertartásosság és megmerevedés ellen, miközben új mozgalmakat tölt el megelevenítõ erõvel. Ezért legyünk nyitottak a Szent Szellem szuverén munkája iránt, és ne vonuljunk
félre tele kritikával.
Részlet az „Ösvényem világossága” c. könyvbõl

Juhász Emese
és
Lemperger Róbert
Szeretettel meghívjuk testvéreinket,00
barátainkat a 2004. június 5-én 17
órakor az egri református templomban
(Deák F. u.) tartandó gyülekezeti
esküvõnkre.
„Ez a három dolog csodálatos elõttem,
sõt négy dolgot nem értek:
A sasnak az útját az égen,
a kígyó útját a kõsziklán,
a hajó útját a mély tengeren
és a férfi útját a leánnyal.”
Példabeszédek 30,18-19

William MacDonald

A Bibliai Barangolások Szolgálat meghívja Önt az alábbi programra:
2004. május 16-án, illetve május 17-én
„Nem azt kérem, hogy vedd ki õket e világból...”
c. egynapos szemináriumra.
Helyszín: Szabad Evangéliumi Gyülekezet
1035 Budapest, Béke u. 35/A
Jelentkezés illetve érdeklõdés:
Levélben: Kovácsné Simon Éva, 2028 Pilismarót, Arany J. u. 18.
E-mail: bibliaibar@axelero.hu
Mobil: 30-5471043; Telefon: 33-470014
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