Teljesítsétek be az én örömömet!
Filippi 2,2
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S

zomorúság és öröm egyaránt megtalálható a hívõ ember életében. Mindennek meg lehet az ideje. Az igazán különös dolog azonban az, amikor Isten gyermeke képes a körülményektõl függetlenül is örülni, és így szembenézni a legnehezebb szenvedésekkel is. Jó példával szolgál erre Pál apostol, amikor Rómában fogolyként, katonához láncolva is képes
volt örvendezni. Mi volt az oka örömének? Megérkezett rég nem látott testvére, munkatársa, aki híreket hozott a Filippiben lévõ gyülekezetrõl. A közösség ilyen módon történõ
gyakorlása is örömet okozott, mert a szeretet köteléke kapcsolta össze õket. Pedig Epafroditus a jó hírek mellett problémákról is beszámolt, az õszinteség és a szeretet nem engedte meg, hogy csak a napfényes oldalról szerezzen Pál tudomást. Már a cikk elsõ része is sok tanulsággal szolgálhat,
ha ennek kapcsán õszintén mérlegre tesszük életünket, kapcsolatainkat, vágyainkat.

S

okszor, sok helyen merül föl a kérdés, hogy hogyan kaphatok a legtöbbet az igehirdetés
üzenetébõl. Legtöbbször a válaszunk megáll ezen a szinten: úgy, hogy ha az igehirdetõ
kegyelmi ajándékkal bír, jól felkészült, tehetséges stb. Ezek a válaszok azonban csak az igehirdetõre koncentrálnak, mintha kizárólag rajta múlna a dolog. Talán sokan ezt
így is gondolják. Azonban vannak bizonyos tényezõk, amelyekkel a hallgató jelentõs mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az ige hirdetése Isten üzenetét hordozza úgy, hogy minél szélesebb kör számára legyen világos,
kézzelfogható és megélhetõ. A cikk néhány gyakorlati javaslattal áll elõ
a témával kapcsolatban, azonban a paletta bõvíthetõ további pontokkal is, Isten Szellemének vezetésével.
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A

z ember körülményei változhatnak. Egy-egy változást követõen felmerülhet a kérdés,
hogy hogyan tovább a szolgálattal kapcsolatban. Egy életút folyamán több olyan állomás is lehet, amikor a hívõ hirtelen elveszti a fonalat, nem találva a helyét, illetve Isten vezetését az adott helyzetben. Az ember egy ideig a szüleivel él, aztán elkerülhet iskolába, majd
vissza, él egyedülállóként, majd megházasodhat, születhetnek gyerekek,
megszûnhet a jól bevált munkahely, lehetõség nyílhat nagyobb vagyonra
szert tenni... Lehetséges-e minden helyzetben hûséges maradni az Úrhoz?
Lehetséges-e abban a megváltozott helyzetben is szolgálni az Urat, amibe
most kerültem? Sajnos sokan nem is teszik föl ezeket a kérdéseket, és hagyják,
hogy a körülmények felülkerekedjenek a szolgálaton. A cikk számos példával
igazolja, hogy mindig vannak lehetõségek.

A

Jelenések 2. és 3. részében található, gyülekezetekhez címzett levelek, sok esetben segítettek már felnyitni az Úr üzenetét befogadni kész olvasók szemét. A hét levél a hét
gyülekezetnek olyan erõvel szól, ami mellett nem lehet felelõtlenül elmenni. Sokat tanulhatunk a dícséretekbõl, amivel az Úr az egyes gyülekezeteket illeti, de legalább annyit a feddésekbõl is. A gyülekezetekrõl megtudott jó és rossz tulajdonságok alapján
hasznos lehet a saját személyes állapotom és közösségem helyzetének felmérése, azonban különös figyelmet kell fordítani az õszinteségre. Az ember könnyen megcsalja magát, emiatt szól az Úr komoly
figyelmeztetése Szárdisznak, hogy „az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy”, és Laodícea is csak külsõleg volt hasonló Filadelfiához, valójában hûtlenné lett.
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Teljes öröm a börtönben I.
Teljesítsétek be az én örömömet! (Filippi 2,2)
Azt könnyen megértjük, hogy teljes öröm van az Úr színe
elõtt a dicsõségben, amint errõl az igazságról Dávid a 16. zsoltár
11. versében zengedezik. De hogy valaki a sötét római börtönben
is telve lehessen örömmel, az bizonyára valami rendkívüli dolog.
A kegyelemnek micsoda diadala, a szívünkben munkálkodó
Szent Szellemnek milyen dicsõsége az, ha Istennek valamelyik
gyermeke a legnehezebb körülmények között, talán éppen a
kivégzés fenyegetõ veszedelmével szembenézve is igazán tud
örülni! Istennek ilyen gyermeke bizonyára megtanulta azt, hogy
bármilyen akadályon hitben felül emelkedjen, és ezért a mennyei
magaslatok tiszta levegõjét élvezheti.
Maga a mi Urunk, földi életében „örvendezett lelkében” (Lk
10,21), de eljött számára az az óra is, amelyben szomorú volt az
Õ lelke mindhalálig (Mk 14,34), mivel a halál keserûségét, mint a
bûnnek zsoldját, teljes mértékben meg kellett kóstolnia. Pál apostol Isten szolgáiról mondja, hogy olyanok, „mint bánkódók,
noha mindig örvendezõk” (2Kor 6,10). Mikor pedig Rómában
fogoly volt, bilincsek között szólította fel a filippibeli hívõket,
hogy teljesítsék be az õ örömét. Mélységes öröm volt a szívében,
bár éppen eléggé megtapasztalhatta azt is, hogy mit jelent, ha
szomorúság jön szomorúságra (Fil 2,27).
Alig tudjuk elképzelni azt a meglepõ felüdülést, amiben része volt az apostolnak akkor, amikor Epafroditus sok veszélyen keresztül egy napon
nála, a császár udvarában megjelent. Talán
éppen szomorúan, gondolatokban elmélyülve ült Pál apostol egy római katonához láncolva a börtönben, amikor egyszerre csak
megjelent elõtte a Filippibõl hozzáérkezett
testvére, munkatársa és bajtársa. Milyen
örömteljes lehetett ez a találkozás, milyen
bensõségesen üdvözölhették egymást, milyen
sugárzó tekintettel nézhettek egymás szemébe! Jól esett az apostolnak a filippibeli hívõk
bensõséges üdvözlete, amiket a gyülekezet
követe adott át neki. Epafroditus talán kissé
félénken érdeklõdött az apostol hogyléte
iránt, hogy vajon volt-e már kihallgatáson a császár ítélõszéke elõtt és, hogy
van-e jó kilátás arra, hogy csakhamar kiszabadul a börtönbõl?
Ezen bevezetõ beszélgetések után a
ruhájának egy rejtett sarkából egy kis csomagot vehetett elõ és átadta az apostolnak, mint a filippibeli szeretett és vágyott
testvérek különös szeretetének egy csekély jelét. Hogy ez a szeretet mennyire
érintette az apostol szívét, azt a következõ szavaiból láthatjuk: „Megkaptam pedig mindent és bõvölködöm; beteltem,
véve Epafroditustól, amit küldtetek, mint
kedves jó illatot, kellemes, tetszõ áldozatot Istennek” (Fil 4,18). Szívesen megismernénk, hogy mennyit és mit küldtek az
atyafiak az apostolnak, de az Írás nem
elégíti ki kíváncsiságunkat, és a mennyei
elszámoláson is a filippibeliek ezen szeretetadományának nem a római valuta,

hanem az adomány mögött lévõ szeretet és önfeláldozás foka
szerint lesz értéke.
Pál apostol ezután Epafroditustól a filippibeli szentek dolgai
felõl érdeklõdött, hogy megállanak-e egy szellemben, egy érzéssel viaskodva az evangélium hitéért (Fil 1,27), meg nem ijedve
semmiben az ellenségtõl? Bizonyosan éles figyelemmel követte
az apostol mindenben Epafroditus beszámolóját; az apostolt õrzõ római katona talán unatkozott mellettük, esetleg ásított is néhányszor, vagy elszundított, vagy talán már érdeklõdött is valamelyest az igazság iránt.
Epafroditus sok dicsõ dolgot mondhatott el Pál apostolnak a
filippibeli hívõkrõl. Ezt a levélnek abból a részébõl következtethetjük, amelyben az apostol hálát ad értük Istennek és megemlíti, hogy mindenkor mindegyikükért nagy örömmel könyörög.
Epafroditus megemlíthette Pálnak, hogy a filippibeli gyülekezet
tagjai milyen buzgók voltak szolgálataikban, amiket az Úrnak
tettek, és hogy készek is lesznek az apostolnak bizonyos meghagyásait teljesíteni, ha általa ilyeneket hozzájuk juttatni szándékozna. Ez fokozta az apostol örömét. De ennek a fényes és
világos képnek az árnyoldaláról is kellett Epafroditusnak valamit mondania, mert igazi õszinteséggel szerette a filippibeli
gyülekezetet. Mindenkinek szolgálni és segíteni szeretett volna, ezért az árnyoldal dolgait nem bírálgató szellemben mondta el, mintha õ jobb
volna azoknál, akikrõl beszél, mint ahogyan
talán mi tesszük ezt sokszor. Hanem beszélt
arról, hogy a hívõk buzgóságukban és a szolgálatukban sokszor abban a veszélyben forogtak, hogy egymásra irígykedõk és féltékenyek lehettek. Elõfordult, hogy egyesek a saját
munkájuk fontosságától túlságosan eltelve, a
másiknak az Úrért való munkáját lebecsülték.
Volt, aki így gondolkozott: Az én munkám
sokkal fontosabb, mint a testvéremé. Az egyik
nõtestvér erõsen meg volt gyõzõdve arról,
hogy egyedül csak az a mód volt a helyes,
amelyet õ követett az Úrért való munkában, és a többi testvérnõnek is az õ módszere szerint kell eljárnia. Sokan talán
büszkék is voltak az Úrért való fáradozásaikra, amelyeket ha nem részesített elég
elismerés és dicséret, akkor bántva érezték magukat és azon gondolkoztak szívükben, vajon nem volna-e tanácsosabb
teljesen visszavonulni a munkától. Nem
volt sürgõsebb dolga az ellenségnek, mint
hogy az elégedetlenségnek ezt a lappangó, füstölgõ zsarátnokját lobogó lángra
szítsa. Elhisszük, hogy nehéz lehet valakinek elviseni azt, hogy egy testvérnek különös eredménye legyen az Úrért való
munkájában, míg õ maga ugyanolyan
szorgalommal és ügyességgel fáradozva
az Úrért, alig tud gyümölcsöt felmutatni?
Hiszen mi olyan hamar elfelejtjük, hogy
nem a pillanatnyi külsõ siker a fõ dolog,
hanem az Úrnak az alázatos hûség felett
érzett gyönyörûsége ama napon.
(folytatjuk)
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Hogyan kaphatjuk a legtöbbet az igehirdetés üzenetébõl

I

sten olyan ajándékkal rendelkezõ férfiakon* keresztül gondoskodik az övéirõl, akik az Õ igazságát
szólják. Igaz az, hogy akik nyilvánosan
tanítják Isten Igéjét, kötelesek a legjobb
színvonalú, Isten adta tehetségükhöz
mérten a lehetõ legjobb szolgálatot teljesíteni. Az is igaz, hogy a hallgatóknak pedig
éppen annyira kötelességük, hogy a lehetõ
legjobban figyeljenek, Isten adta tehetségükhöz mérten. Íme néhány javaslat, hogy hogyan kaphatjuk a legtöbbet az igehirdetés üzenetébõl.
1. Imádkozzunk a prédikátorért!
Az az igehirdetõ, akiért imádkoznak, jobb igehirdetõ. Furcsa, hogy az imaalkalom a legkevésbé
látogatott alkalom. Majdnem úgy tûnik, hogy nem
is hiszünk az imádságban. Vagy ami még rosszabb,
még otthon sem imádkozunk. Amikor engedjük,
hogy a tanító az imatámogatásunk nélkül álljon fel
Igét hirdetni, akkor hozzájárulunk egy eredménytelen szolgálathoz (Ef 6,18-19).
2. Figyeljünk az igehirdetõre!
Péter a következõt mondja nekünk: „Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten szócsöve (orákuluma)” (1Pt 4,11). W. E. Vine az „orákulum”-ot a következõképpen magyarázza: „Isten kijelentése keresztyén tanítókon keresztül!” Hisszük, hogy amikor egy
férfi feláll prédikálni, egyetlen célja, hogy átadja Isten
üzenetét. Nem pedig az, hogy önmagát elõtérbe helyezze, vagy hogy csupán teljesítse az adott nap programját. Nem, a prédikátor Isten sáfáraként van ott. Figyeljünk rá!
3. Jegyzeteljünk!
Még ha ezek a jegyzetek nem is helyettesítik
személyes bibliatanulmányozásunk jegyzeteit, maga a jegyzetelés segíthet az olyan
gondolatmenetek követésében, amelyek a
puszta hallgatás során nem lennének egyértelmûek. Az ilyen koncentrálás segít a
Szentíráson való elmélkedésünkben, miközben megismerjük, mások hogyan gondolkodnak az Igérõl. A jegyzetelés arra
kényszeríti elménket, hogy megértsük az
üzenetet a jelentéktelen dolgokról való
lusta álmodozás helyett (1Tim 4,15-16).
4. Bátorítsuk az igehirdetõt!
Timóteust arra bátorították, hogy gerjessze
fel a kegyelmi ajándékát (2Tim 1,6). Pál azt
a benyomást kelti bennünk, hogy Timóteus
könnyen elcsüggedt, és szüksége volt biztatásra ahhoz, hogy továbbmenjen. Amikor egy férfi Isten üzenetét szólja, tévesen
azt feltételezhetjük, hogy az ember magabiztos és lelkesedéssel teli, holott mindig az
általa továbbított üzenet az, ami erõs. A
prédikátor lehet, hogy épp annak a határán
van, hogy feladja az egészet. Nem kell a
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magabiztosságot keresnünk vagy
embereket felmagasztalnunk, de sok
dolog elbátortalaníthat valakit a szolgálatban, egy-egy bátorító szó azonban
messzire elkíséri. Az Úr alázatban tartja
majd õket, ez nem a mi feladatunk.
Könnyû olyan alkalmakra járnunk, ahol
egy tehetséges, képzett igehirdetõ beszél,
de ha nem bátorítjuk az ilyeneket, soha nem
fogják megpróbálni felgerjeszteni a kegyelmi
ajándékukat, és akkor a szolgálat elgyengül és
nem fog fejlõdni.
5. Támogassuk az igehirdetõt!
A gyülekezet egyik szépsége a hívõk egyenlõségében rejlik. Az Újszövetség nem tesz különbséget pap és egyszerû hívõ között. Az ajándékok
sokféleségén keresztül így egy hatalmas szellemi
lakomán vehetünk részt tehetséges férfiakon keresztül. Sok gyülekezet élvezi, hogy egészségesen
és jól van táplálva az igazsággal az elõljárókon és
más gyülekezeti tagokon keresztül. Ezt nem kellene
természetesnek vennünk.
Mindemellett vannak olyanok, akiket Isten különleges szolgálatra hívott el, és kivonta õket a normális
világi követelményeknek megfelelõ munkahelyekrõl,
hogy az Urat szolgálják. Ez nem azt jelenti, hogy õk
nem dolgoznak, hanem eltérõ munkát végeznek. Mi
pedig parancsot kaptunk arra, hogy gondoskodjunk
szükségleteikrõl, és anyagilag támogassuk õket. Számtalan példát látunk erre Pál életében (2Kor 11,9; Fil
2,25). Ez a tanítás nem arról szól, hogy támogassuk a
lustákat vagy azokat, akik az Úr munkájának ürügyén akarnak vagyont gyûjteni.
Emlékeztet ellenben arra, hogy
felelõsségünk van, és hogy fogadjuk el a megígért áldását az
egymás szolgálatába való
befektetésünknek. Ma, a
komplikált adózás korában
már nem sokszor támogatjuk spontán
módon közvetlenül azokat, akik szolgálnak
felénk. Pedig jobban tudjuk értékelni annak
az embernek a szolgálatát, amibe befektetünk.

(*Egy másik cikkben áttekintjük majd a
férfiak és a nõk szerepbeli különbségét.
Ebben a cikkben a férfiakra az egész gyülekezetet megszólítva utalok. Ezek az
alapelvek azonban egyaránt vonatkoznak
a nõket tanító nõkre is.)
UPLOOK 1996 június
A cikk utolsó néhány sorából kiderül, hogy vannak
olyan testvérgyülekezetek is világszerte, ahol egyes
férfiak gyülekezetek közötti teljes idejû prédikátori
szolgálatot kapnak az Úrtól. Ez azonban nem kötõdik
teológiai végzettséghez, és nem gyülekezetbeli
lelkipásztori szolgálatot jelent, hanem tanítói vagy
evangélista feladatokat.
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ûség minden helyzetben

A

z Ó- és Újszövetségben bõségesen
találunk példát arra nézve, hogyan
szolgálhat az ember a legszélsõségesebb körülmények között is. Az alább
felsorolt szolgálatok kisebbek és nagyobbak, de valamennyibõl az Úrhoz és a felebaráthoz való nagy hûség és ragaszkodás tûnik ki. Lássuk tehát ezeket a különbözõ körülményeket és hûséges szolgálatokat.

1. Egészségben és betegségben
Ezékiás Júda királya volt (2Kir 18), aki
29 évi uralkodása alatt sok kedves dolgot
cselekedett az Úr szemei elõtt. Az Írás szerint egyedül az Úrban bízott, és utána nem
volt hasonló Júda királyai között. Ezért az
Úr is vele volt mindenütt, és ahová csak
ment, elõmenetele volt.
Ugyanez a király késõbb halálosan
megbetegedett, és maga Ézsaiás próféta
közölte vele, hogy rendezze el a házát,
mert nemsokára meghal. Ezékiás arccal a
falnak fordult és így imádkozott: „Ó, Uram, emlékezzél meg róla, hogy teelõtted hûséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt
cselekedtem, ami jó volt a te szemeid elõtt”
(2Kir 20,3). Ézsaiás még haza sem ért a
királytól, mikor visszafordította õt Isten
ezzel az üzenettel: „Meghallgattam a te
imádságodat, láttam a te könnyhullatásaidat, íme én meggyógyítlak téged. A te idõdet
15 esztendõvel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Asszíria királyának kezébõl” (2Kir 20,5-6). Így lett áldássá a király hûsége nemcsak a saját, hanem még népe életére is.

2. Ifjan és öregen
Sámuel kora gyermekségétõl szolgált
az Úrnak, és hûségérõl azt olvassuk, hogy
Isten Igéjébõl semmit nem hagyott a földre esni (1Sám 3,19). Ki az közülünk, akirõl Isten ezt ma feljegyeztethetné? Dávid
fiatal pásztor volt, amikor Góliátot legyõzte (1Sám 17), amely szolgálata által
egész népe megszabadult a filiszteusoktól. János evangéliuma 6. részében azt olvassuk, hogy az 5000 férfi megvendégeléséhez csupán egy gyermeknek volt 5 árpakenyere és 2 hala, melyet átengedve Jézusnak, nagy szolgálatot tett az éhezõ sokaságnak. Timóteus ifjú ember volt, amikor a nagy apostol, Pál, mintegy végrendeletileg reá hagyta a szolgálatot.

Simeon élemedett korban, kevéssel
halála elõtt volt, amikor a gyermek Jézust
karjaiba vette a templomban és bizonyságot tett róla mindeneknek. Ugyanekkor
egy öreg prófétaasszony, Anna is hálát adott az Úrnak nyilvánosan, és szólt Jézus
felõl mindeneknek, akik Jeruzsálemben a
váltságot várták (Lk 2,25-38). Ugyanezen
Annáról azt is olvassuk, hogy magas kora
dacára böjtölésekkel és imádkozásokkal
szolgált éjjel és nappal. De sok koros keresztény megtehetné ezt ma is, aki azt hiszi magáról, hogy õ már semmi szolgálatra nem való!

3. Szabadon és fogságban
Dánielrõl és Józsefrõl olvassuk, hogy
nagy méltóságukban és késõbb fogságukban ugyanazon hûséggel szolgáltak Istennek. Akár királynak, mint Dániel, akár
fogolytársnak, mint József, változatlan
hûséggel tettek bizonyságot az igazságról.
Pál apostol évtizedekig hirdette az evangéliumot szabadon mint római polgár, de
ugyanazt a bizonyságtételt képviselte,
mint fogoly a helytartók, királyok és a császár elõtt is. Bizonyos, hogy Pálnak a fogságban tett szolgálatai és az onnan írott
levelek is bennfoglaltattak az isteni tervben. A pogányok nagy apostola a pogányok legfõbb urához, a római császárhoz,
csak mint fogoly vihette el az evangéliumot. S csak mikor missziójának ezt a részét is megtette, akkor írhatta Timóteusnak, hogy teljesen bevégezte az igehirdetést amelyet meghallottak az összes pogányok (2Tim 4,17). János apostol szabadon is sokat buzgólkodott, de ki tudná
megmondani, nem nagyobb missziót teljesített-e Pátmosz szigetén, a számûzetésben, ahol megírta a Jelenések könyvét.

4. Jólétben és szegénységben
A föld egyik leggazdagabb királya Salamon volt, aki jóléte dacára Istennek
szolgált. Alázatosságára vall imája, melyben a következõket mondja: „Ó, én Uram,
Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá Dávid, az én atyám helyett. Én kicsiny gyermek
vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Adj
azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy
tudja ítélni a te népedet” (1Kir 3,7-9).
Senki sem szolgált még nagyobb szegénységben Istennek, mint a sareptai özvegy Illés idejében (1Kir 17,9-16). Abban

az idõben éhínség volt azon a vidéken, és
az özvegynek már csak egy marok lisztecskéje és kevés olaja volt a korsóban.
Maga is úgy látta, hogy miután ezt elkészíti magának és a fiának, azután már
csak a halál következik. Ilyen nagy szükségben kérte õt az Isten embere, Illés,
hogy elõbb neki süssön a maradék lisztecskébõl. Amint olvassuk, az asszony elment és az Illés beszéde szerint cselekedett. Ezen nagy hitbeli szolgálatának nagy
áldása lett, mert sem a liszt, sem a korsóbeli olaj el nem fogyott az egész éhínség
ideje alatt. Minthogy pedig az Isten emberének szállást is adott, még azt az áldást is
örökölte, hogy idõközben meghalt fiát Isten az Illés imájára megelevenítette. Jézus
méltónak tartotta, hogy beszédeiben Salamont is, a sareptai özvegyet is példának
állítsa hallgatói elé. Tudjuk, hogy Jézus
még egy szegény özvegyet állított oda példának, aki utolsó fillérjét dobta a perselybe. Az összeg ugyan magában véve kicsiny volt, de nagy volt a mértéke és a hit,
amellyel az özvegy azt feláldozta.

5. Király és szolga
Dávid híres és nagyhatalmú király
volt, mégis újra és újra úgy említi Isten: az
én szolgám, Dávid; és sok hûtlen király elé
példa gyanánt állítja õt. Viszont Pál apostolnak Filemonhoz írott levelében egy
szökött rabszolgáról (Onézimuszról) olvasunk, aki egykor Pál szerint is haszontalan volt, de megismerve Pál bizonyságtételébõl Jézus Krisztust, Pál apostol szerint mind a gazdájának (Filemonnak),
mind pedig Pálnak „nagyon hasznos” lett
(11. vers). Onézimuszhoz hasonló rabszolgaságban sínylõdött a Szíriába hurcolt szolgálóleány is, de milyen nagy szolgálatot tett a gazdájának, Naámán fõvezérnek, amikor õt bélpoklosságának gyógyítására az Isten emberéhez, Elizeushoz
irányította (2Kir 5,1-19)!

6. Férfi és nõ
Az Ó- és Újszövetség legnehezebb
szolgálatait kétségtelenül férfiakra bízta
Isten. Az újszövetségi igehirdetést pedig
kizárólag férfiaknak rendelte Isten, de
mindezek mellett a nõk egész sorának van
fontos szolgálata a Szentírás szerint.
Csak Jézus körül több hûséges asszonynak a szolgálata van feljegyezve, kik mind
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életében, mind halálában szolgáltak neki.
A 12 tanítvány közül csak János látta Jézus halálát, míg nõi követõi közül egész
csapat állott a kereszt elõtt. Jézus temetésénél és feltámadásánál pedig éppenséggel nagyobb hûséget látunk az asszonyokban, mint a tanítványokban. Az apostoli
idõk egyik asszonyáról, Tábitáról azt olvassuk, hogy „gazdag volt jócselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott” (Csel 9,36). Az asszonyok hû magatartását Péter apostol többre tartja, mint a
puszta prédikációt, mert szerinte a feleség
jó magaviselete által olyan férj is megnyerhetõ az Úrnak, akik egyébként nem
engedelmeskednek az Igének (1Pt 3,1).

7. Beszéddel és némán
A vakon született elõbb szótlanul, példamutatásával, azután szóval is bizonyságot tett Jézusról, a következõ nehéz kérdést adva fel a farizeusoknak: „Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való (ti. Jézus), és az én szemeimet megnyitotta” (Jn 9,30). Keresztelõ János atyja,
Zakariás, mind némasága idején, mind
szavának megjöttekor bizonyságot tett fiának isteni küldetésérõl (Lk 1,57-80).

8. Békében és üldöztetésben
Arimátiai József (Lk 23,50-53) és
Kornélius százados (Csel 10,1-2) jómódban, békességben élõ emberek voltak,
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mégis mindegyik a maga módján, vagyonával és tehetségével szolgált Istennek.
Arimátiai József a meghalt Jézust helyezte el a sírboltjába, Kornélius pedig az üldözött és megvetett apostolokat fogadta
be a házába.
Nehémiás és társai nem éltek ilyen békében, mert miközben egyik kezükkel építették Jeruzsálem kõfalait, a másik kezükben dárdát tartottak a fenyegetõ ellenség
miatt (Neh 4,16-17). A próféták és az
apostolok sok üldözésen mentek keresztül
bizonyságtételük miatt, de szolgálatukat
soha meg nem tagadták, és mint Pál apostol mondja, a hitet megtartották. Igaz,
hogy az üldöztetésben való hû szolgálat
nehezebb, de valószínûleg becsesebb is
Isten szemében.

9. Életben és halálban
Alig van nagyobb különbség az életben, mint a Krisztussal megfeszített gonosztevõ és a megfeszítést ellenõrzõ római százados helyzete között, mégis
mindkettõ nyíltan Jézus mellé állt. A gonosztevõ az ott tolongó sokaság hallatára
kijelenti, hogy Jézus semmi méltatlan dolgot nem cselekedett, a százados pedig a
halálos ítélet dacára hasonlóan kiáltott
fel: „Bizony, ez az ember igaz volt” (Lk
23,41.47). Pál apostol tisztában volt vele,
hogy nemcsak életében, hanem még halálában is szolgálat vár reá, ezért így ír a fi-

lippibelieknek (1,20-21): „...semmiben
meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár
életem, akár halálom által. Mert nékem az
élet Krisztus, és a meghalás nyereség.”

Az itt felsorolt helyzetek és példák
egyáltalán nem merítik ki mindazokat
a lehetõségeket, amelyekben hû lelkek
szolgáltak és ma is szolgálnak Istennek. De az említett példák is kétség
nélkül bizonyítják, hogy minden helyzetben szolgálhatunk Istennek és
Krisztusnak. Sokan a hanyagságukat
és a hûtlenségüket a körülményekkel
indokolják, holott a példák szerint a
hû szolgálat nem a külsõ körülményeken, hanem a szív és a lélek hûségén fordul meg. Valaki ezt úgy fejezte
ki, hogy amikor idõnk és körülményeink hiányával mentegetjük hanyagságunkat, akkor voltaképpen a
szívünkbõl hiányzik valami. Az életnek bármily helyzetében talál is e cikk
bennünket, ennek példái legyenek
megszégyenítésünkre, de egyszersmind bátorításunkra és erõsítésünkre is, hogy mi is mint hû sáfárok találtassunk Krisztusnak ama napján.

Kegyelem és Igazság 1935

Könyvajánló
Frederick A. Tatford

EZÉKIEL KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Minden bibliaolvasó és bibliatanulmányozó bátran bevallhatja, Ezékiel könyvének megértése nem könnyû. Felületes asszociációkkal, értelmezésekkel sokan próbálkoztak már,
de a könyv megértéséhez alaposan ismerni kell a hátteret és a részleteket, hogy Isten valódi üzenetét kaphassuk ezekbõl az igékbõl.
Ezékiel Izráel történetének egyik legsötétebb korszakában prófétált, és megjövendölte
a nemzet tragikus és gyalázatos végét. Ugyanakkor elõre látta a nép egyesült nemzetként való újbóli, végsõ helyreállását, amikor Jahve dicsõsége oly módon lakozik majd
közöttük, ahogy még soha nem tapasztalták meg. Ezékiel, aki világosabban és logikusabban gondolkodott, mint az õt követõ korok írásmagyarázói, akik megpróbálták
értelmezni üzenetét, nyilvánvalóan elég sok idõt fordított írásai sorrendjének és elrendezésének megtervezésére. Mint a jelképek és allegóriák mestere, elõadásmódja
révén lebilincselte korának hallgatóit, ma pedig a bibliaolvasó hívõ embert, feladva a
leckét az írásmagyarázóknak.
Frederick A. Tatford életének nagy részét a próféciák összefüggéseinek és magyarázatainak
kutatásával töltötte. Ebben az igemagyarázatában közel 430 oldalon keresztül a történelmi háttér és az egész Szentírás összefüggéseit
ismertetve kalauzolja el olvasóit Ezékiel kijelentéseinek forgatagában. „Ezt a magyarázatot átlagos olvasóknak szántuk, nem pedig tudósoknak...” – írja Tatford könyve elõszavában. Ez a hiánypótló mûve bátran ajánlható kezdõ és haladó bibliatanulmányozóknak,
valamint a Bibliát összefüggéseiben ismerni vágyóknak.

Élõ Gyülekezetek
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William Hoste

Önnek hét olvasatlan üzenete érkezett...
A Jelenések könyvének 2. és 3. részében található levelek egyértelmûen nekünk - akik egy Szellembe oltattunk be - címzett
különleges üzenetek, amelyek széles körben alkalmazhatók. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek!

E

zek a levelek Urunknak a gyülekezetei iránt tanúsított gyengéd gondoskodását vázolják, amelyekben megtalálhatjuk az Õ szent bírói tevékenységét,
azét, akinek „szeme, mint a tûz lángja”,
amint felméri a gyülekezeteket nyilvános
bizonyságtételük és felelõsségük szempontjából. Az ítélet Isten Házánál kezdõdött.
Az Úr elsõdleges célja, hogy felhívja a
hét gyülekezet figyelmét, és rajtuk keresztül
minden keresztyénét is a szellemi hanyatlás
és a hitehagyás veszélyére. Hiszen ha figyelnek arra, „mit mond a Szellem a gyülekezeteknek”, az Úr Jézusban, az Isten Fiában
való hit gyõzelmet eredményez (1Jn 5,5).

Efézus
A hanyatlás korán elkezdõdött az elsõ
gyülekezetekben. Pál levele ecseteli az efézusiak számára, milyen magasra emeltettek; míg az Úr üzenete most rámutat, hogy
már hanyatlanak is. Elõször azonban dicséri, amit lehet: a jó cselekvésében való állhatatosságukat (1Tesz 1,3), a gonosz dolgok
elutasítását és a tanítások körültekintõ
megvizsgálását. Ez a szolgálat ne lett volna
értékes az Õ szemében? Ám a szeretet szereti a szeretetet, és az Úr túlságosan szereti
az Övéit ahhoz, hogy megelégedjen bármivel, ami kevesebb az õ szeretetüknél. Egyetlen, még az érte végzett tevékenység sem pótolhatja azt.
Ez a hanyatlás szükségszerûen a gyertyatartók kimozdulásához vezet, hacsak
meg nem térnek. Mielõtt lezárja ezt a témát,
az Úr még egy elismerést tesz hozzá. Bár
már elhagyták az iránta való elsõ szeretetüket, de nem veszítették el a gonosz dolgok
iránti gyûlöletüket. „Az viszont megvan benned, hogy gyûlölöd a nikolaiták cselekedeteit,
amelyeket én is gyûlölök”, és mindeddig közösségben maradtak vele. Manapság némelyek úgy gondolják, hogy a keresztyén könyörületesség abban áll, ha semmit nem
gyûlölünk, és semleges álláspontot kell felvenni a pártatlanság megõrzésének látszatához. Márpedig a gonosszal igenis foglalkozni kell, hiszen az Úr is így tett.
Majd egy ígérettel zárja a témát, amely
annak szól, aki mindvégig kitart és odaszánja magát, hogy a Gyülekezet élõ tagja
maradhasson igazságban.: „...annak enni
adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.” Mi lehet annak a fának a
gyümölcse, hacsak nem Krisztus tökéletes
szolgálata az Övéi felé?

Szmirna
A szmirnai gyülekezet idõszaka egybeesik a Római Birodalom tíz uralkodójának
üldözéseivel, kezdve Nérótól Maximianusig
(286-305). Az Úr szavai is, „nyomorúságotok lesz tíz napig”, erre mutatnak rá.
Így foglalkozott tehát Õ azon gyülekezettel, amely elhagyta az elsõ szeretetet,
megengedve, hogy átmenjen a üldöztetés
nyomorúságán. Világosan elmondja nekik,
hogy ki az ellenségük. „Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát
álljatok ki.” Feddés nem hangzik el a szmirnai gyülekezet felé. A szenvedés megtette a
hatását. Maga a szó „mirhát” jelent. Csakúgy, mint amikor a fa a karcolásakor kiereszti a gyantát, úgy csordítja ki a nyomorúság a szentekbõl a drága kegyelmet.
Jézus úgy mutatkozik be, mint az Örökkévaló, „az elsõ és az utolsó”. Õ felette áll az
idõnek és minden eseménynek, hiszen aki
„halott volt, de most él”, megtapasztalt minden fenyegetõ körülményt, mégis gyõzött.
Õ ismeri munkájukat és nyomorúságukat.
Szegények, mégis sokkal gazdagabbak, ellentétben a laodiceaiakkal, akik gazdagnak
gondolták magukat, mégis meg voltak
fosztva az igazi gazdagságtól. Jézus bátorítja a szmirnaiakat a díj ígéretével: „Légy hû
mindhalálig, és neked adom az élet koronáját”, és hogy „ne féljenek attól, amit el fognak
szenvedni”. Egyedül a szmirnai és filadelfiai gyülekezet esetében beszél az Úr az élet
koronájáról, mivel ezek a közösségek nem
adtak okot a feddésre.

Pergamon
A következõ üzenet Pergamonnak szól.
A dolgok teljesen másképpen állnak itt. A
pergamoniak ott laknak, „ahol a Sátán trónusa van”, aki többé nem „ordító oroszlán”ként, hanem a „világosság angyala”-ként
csábítja bûnre a szenteket a világi valláshoz
és a hústesti dolgok élvezetéhez való alkalmazkodás által úgy, mint Bálám tette
Izráelben. Itt a nikolaiták életmódja vált
megszokottá. És milyen gyakran jár együtt a
rossz gyakorlat a rossz tanokkal. A korai keresztyénüldözések helyet adtak a világi befolyásnak azáltal, hogy hatalmasságok felkaroltak közösségeket. Amikor Constantinus a kereszténységet, amely pogány elemekkel vegyült, államvallássá tette, késõbb
néhányan azt mondták, hogy egyesek leborultak a kereszténység elõtt, holott maga a
keresztyénség hódolt be.

Az Úr azonban bátorítja az Õt követõ
igazakat. Ismeri körülményeiket, és dicséri
õket azért, mert ragaszkodnak az Õ nevéhez, és nem tagadják meg az Õ hitét. Nem
csoda tehát, hogy az Úr itt éppen abban a
jellemében mutatkozik meg, amellyel a bûnre csábítókat az ítéletével fenyegeti. „Térj
meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar,
és harcolok ellenük számnak a kardjával.”
Aki gyõz, annak hármas díjat ígér, mennyei
táplálékot: az „elrejtett mannát”, az Õ nyílt
elismerését: „egy fehér kövecskét” és titkos
jutalmat: „egy új nevet, amelyet senki sem
tud, csak az, aki kapja.”

Thiatira
A helyzet itt rosszabb, mint Pergamonban, mivel amit gyakorolnak, azt biztos,
hogy tanítják is, nyilvánosan és egyénileg.
Ezért így olvassuk: „Az a panaszom ellened,
hogy eltûröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja
szolgáimat, hogy paráználkodjanak”,
követed Bálám tanítását, amelyet Pergamonban is gyakoroltak. Azonban még Jezábel napjaiban is volt Istennek egy maradéka, akik „nem hajtottak térdet a Baál elõtt”,
így itt is voltak néhányan.
Nem lenne könnyû létrehozni egy olyan
apostoli egyházat, amelyrõl itt szó esik, és
bár nem kérdõjelezem meg ennek valóságos
karakterét, de bármilyen nehézség eltûnik,
ha emlékezünk ezeknek az üzeneteknek a
prófétai vonására. Az, ami most elõttünk
van, rámutat a sötét pápai idõk kereszténységére, valamint a még eljövendõ hatalmas
ökumenizmusra. Akkor majd úgy látják azt,
mint „misztériumot, a Nagy Babilont” szentségtelen szövetségben a világ nagy vezetõivel. Az „utolsó órában” a nõ, aki a szörnyön
ül, de hamarosan elnyelve általa. A thiatirai
maradék hûsége kétségtelenül nagyon elfogadható volt az Úr számára a gonosz jelenvaló, szörnyû megnyilvánulásai ellenére.
Nem csoda ezért, hogy Õ Isten Fiaként jelenik meg, a hit tárgyaként mindenki számára, aki legyõzi a világot (1Jn 5,5), de úgy is,
mint „akinek szeme, mint a tûz lángja, és a
lába hasonló az aranyérchez”. Ott áll az
ajtóban Bíróként.
Dicséri a hûségeseket munkájukért, szeretetükért, hitükért és szolgálatukért, és
hogy „utóbbi cselekedeteik többet érnek az
elsõknél.” A mindvégig kitartóknak a jövõbeni királyságból való részesedést ígér.
Utolsóként a hallókhoz intézett felhívás következik ismét, mint az eddigi három üzenet
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mindegyikében, bár ez utóbbiban csak a
gyõzedelmeskedõknek címezi azt.
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Szárdisz van a legrosszabb helyzetben.
Az Úr semmi elismerni valót nem talál a
gyülekezet egészében: „...az a neved, hogy
élsz, pedig halott vagy.” Ez a protestantizmus meghatározása is, nem a kezdeti stádiumában, hanem amikor nemzetileg és politikailag már sablonossá vált.
Szárdisz azt a tanácsot kapja, hogy legyen óvatos, és „erõsítse meg a többieket,
akik halófélben vannak”. Vannak „maradvány” dolgok (gör.: ta loipa 3,2) és a maradék (gör.: hoi loipoi 2,24). Néhányan még
itt is, akik tiszták, „õk fehérben fognak járni
az Úrral együtt, mert méltók rá.” És ha még
ki is kellett törölni korábban egy-egy nevet a
szárdiszi gyülekezet névsorából, a hûségesek nevei soha nem lesznek kitörölve az élet
könyvébõl, és egyáltalán semmilyen olyan
név nem lesz kitörölve, ami egyszer oda be
lett írva. Az Úr vallást tesz majd az Övéirõl
az Atya és az Õ angyalai elõtt. És nem fog
szégyenkezni miattuk.

nem az egyetlen megmozdulások voltak,
nélkülözték a Szentírás pontos követését, és
nem jutottak túl messzire. Sajnálatos módon megváltoztak. Ennek ellenére ki vonná
kétségbe, hogy Istennek ne lett volna minden egyes esetben maradéka, akik „megtartották az Õ Igéjét, és nem tagadták meg az Õ
nevét.” Az Úr kegyelmi munkája nem ért véget. Milyen dicsõséges megújulásra adott
lehetõséget! Micsoda újraásása az apostoli
kutaknak! Elmondható, hogy ez a megújulás távolabbra és mélyebbre nyúlik, mint
bármikor korábban. Legyünk hálásak azért,
ha részünk lehet ebben, és ne fuvalkodjunk
fel a felsõbb kegyelem és tudás érzésével,
hanem inkább alázzuk meg magunkat úgy,
hogy a Sátán és a hústest megerõtlenedjenek az isteni bizonyságtétel nyomán. A
filadelfiaiaknak ezt írja: „...tartsd meg, amid
van, hogy senki el ne vegye koronádat.”
Ez meg fog minket menteni a „kísértés
órájában”. A mindvégig kitartók Isten
templomának oszlopai, kegyelmének szemtanúi lesznek, és rajtuk lesz Isten, az Új Jeruzsálem és Jézus új neve, ami a kapcsolatra, az állampolgárságra és a közösségre
utal.

Filadelfia

Laodicea

Az Úr nem feddi a filadelfiai gyülekezetet, csakúgy ahogy a szmirnait sem. Ha Isten megfelelõnek találja a bizonyságtételét,
Õ maga emeli azt fel. Filadelfia az újjászületést képviseli. Az Úr itt az Övéiben a ragaszkodást találja meg. Ez nem csupán a
gonosz elutasítását jelentette, hanem az Õ
Igéje és Személye iránti pozitív elkötelezettséget. Nem kétségesek a protestantizmus
erõsségei, amelyeket az ellenség támad. De
nem lehet élni kompromisszumokkal. A
megalkuvás veszélye áll fenn, ha nem állítjuk meg Krisztus munkájának lekicsinyítését.
Egyetlen gyülekezet sem igényelheti
magának, hogy Filadelfiaként emlegessék,
még kevésbé, hogy kisajátítsa magának ezt
a megjelölést. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a Szellem munkáját a reformációt követõ évszázadokban. Kétségtelen, hogy a
XVI. és XVIII. századi puritán, kvéker és
metodista mozgalmak, amelyek messze

Laodicea nagyszerû kiváltságokkal rendelkezett: Pál féltõ szeretetének tárgya volt
(Kol 2,1; 4,15); az egyik levél címzettje (Kol
4,16); Epafrász imádságban hordozta (Kol
4,13); és az is nagyon valószínû, hogy János
munkaterülete is ez volt. Viszont olyan
mélyre zuhant, hogy az Úrnak a következõket kellett mondania: „Tudok cselekedeteidrõl, hogy nem vagy sem hideg, sem forró… kiköplek a számból.” Közöny és önteltség.
Nem bukkan fel ez a magatartás manapság
is?
Az Úr úgy jelenti meg magát számukra,
mint „az Ámen, a hû és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete”. Véleményem szerint az
Úr itt azt hangsúlyozza, hogy Õ az Egyetlen, aki Isten elõtt áll, igazolja Isten összes
célját, ígéretét, jóslatát, és látja, hogy mindaz jó. Jézus nemcsak az Egyetlen, aki tökéletesen megbízható, de az is, aki teljesen felkészült ahhoz, hogy személyes tudása és alkalmassága által képes bizonyságot tenni

Szárdisz

az Atyáról, és mégha mindez a régi teremtésre vonatkozna is, Isten újat kezd Krisztussal, hiszen Õ az „Isten teremtésének kezdete”.
Miként függ össze a laodiceai gyülekezet helyzete a mai állapotokkal? Hogyan
vonhatunk párhuzamot? A szokásos válasz
a modernizmust és az efféléket említi. Ám
semmilyen rossz tanításról nem esik szó ebben az üzenetben, de még csak erkölcsi botlásról sem. Laodicea nem keveredett bálványimádásba a Bálámokkal, Jezábelekkel,
és nyilvánvaló, hogy nem távolodott el az
Írás rendjétõl.
Lehetséges, hogy a külsõ dolgokban
egészen jól megegyeznek a filadelfiai gyülekezettel, de a két gyülekezet temperamentuma mégis teljesen eltérõ volt. Õk Filadelfia
forróságáról langymelegre hûlt változata
voltak, ahol Krisztus az ajtón kívül rekedt.
Az Úr azt kívánta, bárcsak forróak vagy hidegek volnának, akkor egyáltalán nem lenne szükségük az Õ rosszallására, vagy
amennyiben hidegek, akkor annak megtéréshez kellene vezetnie. De így, semmiféle
utalást nem kapunk a valós állapotukra vonatkozólag.
Maradt-e valami remény? Igen, de kizárólag az Úr személyes hozzáállása. „Tanácsolom neked, végy tõlem…” Az Úr tanácsa
csak a 19. vers fényében érthetõ: „Akit én
szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát és térj meg!” Az Övéi iránt érzett
változatlan szeretete a helyreállítás titka, és
Õ biztosítja is õket errõl.
Mi megfizetjük az árat? Engedjük, hogy
Õ formáljon, és megalázzuk magunkat feddõ keze alatt, hogy „vehessünk” tõle? Laodiceával külön foglalkozott azért, „hogy ne
elegyedjen bele a világ dolgaiba”. De mindezek után is egyéni a felhívás. Nem a mi dolgunk megállapítani, hogy Isten gyermekeinek tömege fog-e hallani. De ha hallanak,
az csakis egyénileg lehetséges. „Íme, az ajtó
elõtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a
hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem.” A
válasz viszont ne ilyesmi legyen: „Gyere be
Uram, miért maradnál kívül?” Aki mindvégig kitart, annak Õ Maga ígéri, hogy vele
együtt ülhet a trónra. Kell-e nekünk ennél
több?

Hírek

Biblia Centrum
Március 11-étõl kezdve egy lipcsei német testvér két segítõvel újból – egy éven belül már
nyolcadik alkalommal – Dömösre érkezik, hogy a készülõ új ház munkálataiban segítségünkre legyen. Isten segítségével szeretnénk ebben az évben az elõadótermet, és ha lehet, a
konyhát, valamint az ebédlõt használatba venni. Ehhez viszont még sok szorgos kéz segítségére van szükségünk. Március 11. és 19. között szeretettel várunk minden testvért , aki –
akár a teljes idõ alatt, vagy akár egy napig is – segítségünkre szeretne lenni. Aki tíz napig segít az építkezési munkálatokban (további építkezési idõpontokat a késõbbiek folyamán fogunk közölni), az ingyen vehet részt egy rendezvényen a Biblia Centrumban.

Hasonlóvá lett az Isten Fiához.

Hírek

(Zsidók 7,3)

Szögligeten
volt a miskolci gyülekezet ifjúságának téli
tábora február 18. és 20. között.

Ha önmagadat teljesen megüresíted és mindig a mások üdvösségét
munkálod, ha mindenki elõtt meg tudsz alázkodni és nem vársz az
emberektõl semmi jót, hanem mindig te adsz, te szolgálsz nekik:

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha azoknak, akiket szeretsz, akikért imádkozol és akiknek szolgálsz,
nem becsülnek meg, vagy rosszat is mondanak néha rólad; de te tovább
is ugyanolyan szeretettel küzdöl boldogságukért és üdvösségükért:

Vámosgálfalva
Az erdélyi Vámosgálfalván február 25. és
27. között evangélizáció lesz. Az Úr áldja
meg az Õ Igéjét, hogy terjedjen, és emberek
hitre jussanak. (Az alkalmakra Miskolcról
is testvérek érkeznek.)

Thompson

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha egy percet sem töltesz el hiába, hanem szüntelen az örökkévaló
célért dolgozol:

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha mindent azért teszel, hogy Isten neve magasztaltassék e földön és
minél több lélek visszajöjjön az atyai házhoz; s ebben a szent munkában
önmagadat örömmel és hálával fel tudod áldozni:

akkor Jézushoz vagy hasonló.

testvér idén is ellátogat Magyarországra.
2005. április 29. és május 7. között Miskolcon hirdeti Isten Igéjét. Közben ellátogat
Bódvaszilasra és Egerbe is.

Ha gondolataid tiszták, szentek:

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha beszéded kedves, vigasztaló, gyógyító, erõsítõ; a bûnt mindenkor
feddõ, igazságos és Isten országát építõ:

akkor Jézushoz vagy hasonló.

Martin Baker

Ha az igazságért megvetnek, rágalmaznak, kitagadnak és te szelíden és
némán tûröd, sõt jóval viszonozod:

testvér magyarországi útjának idõpontja
még bizonytalan. 2004 decemberében operáción esett át, utókezelésekre jár. Imádkozzunk egészségi állapotáért!

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha egyforma szent indulat van lelkedben: akár dicsérnek, akár szidnak,
akár szeretnek, akár gyûlölnek, akár hallgatnak rád, akár nem, akár
befogadnak, akár elkergetnek:

akkor Jézushoz vagy hasonló.

Esztergomban
evangélizációs alkalom lesz március 20-án
délután 4 órakor a Márta panzióban. Két fõ
téma lesz:
! A családi élet egészséges megalapozása
! A feltámadás legenda vagy történelmi
tény?

Húsvéti

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha folyton vágyol mennyei Atyád után és vele állandó közösséged van és
szívedben teljes béke uralkodik:

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha életedet oda tudod adni azért, hogy ellenségeid a mennybe jussanak:

akkor Jézushoz vagy hasonló.
Ha teljesen meghaltál és Jézus él benned:

konferencia lesz ismét a budapesti Ó utcai
gyülekezetben március 26-tól 28-ig.

(kifi@invitel.hu)

Ha földi javakat, kincseket nem gyûjtesz, ha a magad kényelmét nem
keresed, ha megelégszel egy darab kenyérrel és azzal, hogy fejed egy kõre
hajtsd le; s teljes örömödet találod az Úrban:

Varjas János dr. (1928)

KIFI

Rövidesen itt a tavasz és a következõ KIFI
kirándulás. Ezúttal a Börzsöny és a Cserhát közötti Pusztaberkibe mennek a fiatalok március 12. és 14. között. A kirándulás témája: Zákeus története a Lukács e-

(www.kifinet.hu)

vangéliuma 19,1-10 alapján. A közös igetanulmányozás mellett kiscsoportos beszélgetések keretében lesz szó a fiatalok aktuális problémáiról a bibliai történet alapján.
Tel.: 27/374-883 vagy 30/4979-704

akkor Õhozzá vagy hasonló!

Menyegzõ

Mészáros Gábor
és Lõrinc Klára
2005. március 12., Miskolc

Élõ Gyülekezetek
Kéthavonta (febr., ápr., jún., aug., okt., dec.) megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (masza@axelero.hu), Lemperger Róbert (lemperg.r@axelero.hu)
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: 1220 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a
postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

