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A

hívõ ember kisértései között szerepel, hogy nevet szerezzen magának, vagyis híres,
elismert ember legyen. Vannak, akik a világi életben hitük miatt háttérbe szorulnak,
Isten viszont csodálatosan használhatja Népe életében õket, különösen üldözések
esetén. Vannak, akik világi munkájukban, az emberek között elismertek, de feladják ezt és
Isten országának építésére fordítják életüket, javaikat, képességeiket, az Úr pedig
használja õket. Olyan is elõfordul, hogy a társadalomban elismert hívõ ember pozícióját
áldja meg Isten, és teszi hasznossá a gyülekezetek számára, gondoljunk Kiss Ferenc
anatómus professzorra. De olyanok is vannak, akik az életben tapasztalt sikertelenségek
miatt Isten szolgálatában próbálnak nevet szerezni maguknak, de sem hûségük, sem
adományaik nem megfelelõek. Ezek a szolgák általában béresek, és a nyáj szenved.
Ugyanakkor hány olyan testvér él, akik hûsége példás, életük nyomán környezetükben
áldás támad, de nevük feljegyzésre sem kerül. Ilyen testvérek vannak többségben, adjunk
hálát érte, ha így állhatunk a helyünkön.

H

ogyan próbálod elérni környezetedben az embereket Isten Igéjével? Bedobsz egy
traktátust? Fennhangon hivatkozol mindenben Isten Igéjére? Erõszakosan kényszeríted rá õket, hogy eljöjjenek veled egy evangelizációra, és várod, hogy megtérjenek?
Ezért már kezd elegük lenni a keresztyénekbõl? Ahhoz, hogy a körülötted élõk meghallják és megértsék Isten Szavát, megismerjék Jézus Krisztust, bölcsességre van szükséged abban, hogyan közvetíted feléjük az örömhírt. A módszerek változhatnak, de nem
kerülheted el, hogy életedet odaszánd, példát mutass és a legfontosabb, hogy úgy szeresd
a környezeted, ahogyan Krisztus szereti. Tedd félre a marketing fogásokat, tervezz bölcsen, de legfõképp add oda magadat a körülötted élõ embereknek. Nem azért, hogy õk
használhassák, hanem, hogy Isten használhassa.

A

z Antiókhia név ismerõsen cseng a bibliaolvasó ember fülének, de kevesebben tudják,
hogy abban az idõben két ilyen nevû város létezett a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában.
Mint elsõ nemzetekbõl is álló gyülekezetet, „missziós bázist” ismerjük a szíriai Antiókhiát.
A másik pedig Pisidiában volt. A cikk írója röviden áttekinti a hellyel kapcsolatos bibliai eseményeket bemutatva Pál apostol és az evangélium szerepét.

A

z eutanázia kérdése újra és újra megbolygatja a közvéleményt. Nem könnyû befejezni
az életet. Igaz ugyan, hogy bölcsen élni sokkal nehezebb, és az élet nagyon fontos, de az
ember halála is fontos. Sok ember számára jelentõséggel bír,
hogyan hal meg. Beleszólhat-e a halála körüli dolgokba vagy
sem. Befolyással lehet-e az utolsó órák, percek egészségügyiorvosi ellátására. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a
„porsá-tor” elhagyása után mi vár ránk. Minden
ember utolsó, ép elmével töltött perceit alapvetõen
meg-határozza, hogy életét hogyan élte. A hívõ
ember halála közeledtével sem lényegtelen,
hogyan áll majd meg Ura és Megváltója elõtt.
Éljünk bölcsen és bár a földi lét elhagyása nem
könnyû, örömteli dolgok várnak ránk azután.
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Az ismeretlen” testvérek
”
Ray Gonzalez

Nem tudom mi a helyzet veled, de én szeretnék magamnak olyan nevet, mint Billy Graham vagy Dwight Moody. Olyan emberek
voltak, akik az Urat példásan szolgálták, sokakat Krisztushoz vezettek, és közben reflektorfényben éltek. De hallottál valaha is
Tomról, vagy mi a helyzet Kennel vagy Jannal, és ki az a Rachel? Minden bizonnyal hívõ életed hétköznapjaiban is vannak
olyan testvérek, akik odaadással és elszántsággal szolgálják az Urat, de csak néhányan tudják, kik ezek az emberek, és még
kevesebben ismerik a nevüket. Egy dolgot azonban tudnunk kell róluk: szeretik az Úr Jézust, és hûségesen szolgálják Õt.

Az ismeretlen
nevû szolgák jóval
többen vannak

Esettanulmány 2.

„Hála legyen az Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta
Titusz szívébe. Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb
Az apostol – talán elsõlévén, önként ment el hozzátok. Elküdtük vele együtt azt a testvért
re furcsának tûnik – egy máis, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta
sik olyan testvérrel folytatja,
valamennyi gyülekezetet. Sõt ezenkívül a gyülekezetek
Mindannyiunk szeme felakinek
a bizonyságtétele csokiválasztották õt útitársunknak is ebben az adománygyûjtéscsillan, amikor a következõ
dálatos. Figyeljük meg, hoben, amelyben szolgálunk, magának az Úrnak a dicsõségére
neveket halljuk: Péter, Pál, Tigyan írja le õt Pál a 2Korintus
és a mi készségünk megmutatására. Mert óvakodni akarunk
móteus, Luther, Kálvin, Gra8,22-ben: „Elküldtük velük
attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunkham vagy Moody. A lista hosszú,
(mármint Titusszal és az elõzõ
de mi a helyzet Isten ismeretlen
nak eme bõséges eredménye miatt: mert gondunk van a
testvérrel) azt a testvért, akinek az
nevû szolgáinak tömegeivel, akik
tisztességre nemcsak az Úr elõtt, hanem az emberek
alkalmasságát sokmindenben kihûségesek voltak és ma is azok
elõtt is. Elküldtük valük együtt azt a testvért , akinek
próbáltuk, mert sokszor buzgó volt,
Urukhoz és Megváltójukhoz?A
az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk,
most pedig még sokkal buzgóbb,
Szentírás feljegyzéseibõl könnyû emmert sokszor buzgó volt, most pedig még sokmert nagyon bízik bennetek.” Nézzük
lékezni Mózesre és Áronra, de mi a
újra! Az összes rendelkezésre álló
kal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek.
helyzet Mérári családjával? Õk hûségetestvér közül hármat választottak:
Akár Tituszról van szó, aki nekem társam és
sen bontották le a sátrat és vitték tovább
Tituszt, egy testvért és egy másik testvért.
közöttetek munkatársam, akár a mi testaz alkatrészeit minden egyes alkalommal,
Miért döntött úgy a Szent Szellem, hogy
véreinkrõl,
a
gyülekezetek
küldöttei
õk:
amikor a nép továbbköltözött. Sajnos ez
nem említi a neveiket? Fogalmunk sincs,
Krisztus dicsõsége. Tanúsítsatok tehát
sokszor nem elég ahhoz, hogy emlékezde
amit megtudunk, hogy ennek a testirántuk szeretet és mutassátok meg
zünk rájuk, vagy ritkán halljuk, hogy valavérnek az alkalmasságát sokszor kiprónekik, hogy méltón dicsekedtünk veki a bizonyságtételében a következõt
bálták. Minden bizonnyal a helyi gyüleletek a gyülekezetek elõtt.”
mondaná: „Mérári családjáról hallva erõt
kezet figyelte az életét és meggyõzõnek takaptam, hogy úgy éljek, ahogyan õk szétlálta. Buzgó volt abban, ami rábízatott,
2 Korintus 8,16-24
szedték, majd újra összerakták a sátrat,
állhatatos abban, amiben odaszánta mavagy ahogyan szállították az asztalokat.”
gát, keményen dolgozott, és a hívõk isIgen, ezt a földinek tûnõ és színfalak mömerték. Ha rendben vagyunk Istennel,
götti szolgálatot kapták az Úrtól, és nem
nem kell zászlót lobogtatnunk, vagy a
kétséges, hogy azzal az odafigyeléssel vésaját trombitáinkat fújni. Azt olvassuk a
gezték, amit Õ elvárt tõlük.
Példabeszédek 20,11-ben, hogy még a
gyermeket is megismerik a cselekedeteirõl,
Titusszal utazzon szétosztani ajándékuha az, amit tesz tiszta és helyes. Menykat, szeretet adományukat, amit azért
nyivel inkább megismerhetõ egy felnõtt,
Néha csodálkozunk, miért kapunk fölgyûjtöttek, hogy a rászoruló szenteket seegy anya, egy apa vagy egy üzletember. Az
dinek tûnõ feladatot, olyat, ahol senki sem
gítsék. De nemcsak õk, hanem a 20-21.
embereket nehéz megtéveszteni. A körüismerhet meg, mert a színfalak mögött
versben Páltól megtudjuk, hogy bizonylöttünk élõ nem hívõk figyelik, hogy amit
zajlik. Két ilyen személyrõl olvasunk a 2
ságtételének tisztasága miatt választotta
mondunk, megegyezik-e azzal, ahogyan
Korintus 8. fejezet 18-22. verseiben. „Elki sok testvér közül, hogy elkísérje Tituszt.
élünk. A testvérek szintén figyelik, ha pélküldtük vele együtt (mármint Titusszal)
De ki volt õ? Mindenekelõtt nem a neve
daként járunk elõl a hitben, szeretetben,
azt a testvért is, akinek az evangélium hirszámít, hanem a jelleme, nyilvánvaló
beszédben, tisztaságban és buzgóságban.
detésével szerzett jó híre bejárta valaélete. Valaki azt mondta: „Az Úr inkább
Mindenek fölött pedig Isten ismer benmennyi gyülekezetet.” Õ az elsõ, és bár
választana egy embert, aki 100 százaléknünket, jobban, mint mi saját magunkat,
nem tudjuk, ki volt, de nyilván jól ismerték
ban elkötelezett felé, mint 100 olyan emÕ tudja, hogy hitelesek vagyunk vagy sem.
az evangélium hirdetése miatt. Miért dönbert, akik csak 75 százalékban kötelezik el
Tehát a testvér alkalmassága kipróbáltatött úgy a Szent Szellem, hogy nem említi
magukat neki.” Isten tudja, ki volt õ, hotott, be kellett bizonyítania, hogy méltó
meg a nevét? Bizonyára ugyanolyan egygyan élt és szolgált. Minden bizonnyal ez
erre a feladatra, és a szolgálat jó néhány
szerû lett volna említeni a nevét, mint azt
volt, amit a Szent Szellem meg akar muéve után a gyülekezetek láthatták, hogy
mondani: 'a testvér'. Hasonlóképpen láttatni számunkra. Néha ez áll annak hátvalóban jól felkészült arra a feladatra,
hatjuk a szövegbõl, hogy ennek az emberterében, ha Õ azt akarja, hogy névtelenek
amire szánták.
nek olyan csodálatos bizonyságtétele volt,
maradjunk.
hogy a gyülekezetek kijelölték arra, hogy

Ha rendben vagyunk Istennel,
nem kell zászlót lobogtatnunk.
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Mi a reakció és mi a
megoldás az észrevétlen
szolgálatokkal kapcsolatban?
Nagyon természetes reakciónak tekinthetõ, ha egy szolgálatot nem vesznek
észre mások, akkor azt mondjuk: „Többet
nem szolgálok, mert annak ellenére, hogy
mindent elvégeztem, senki nem vett észre,
és azt sem mondták, hogy köszönöm.
Senki nem törõdött azzal, hogy az életemet Krisztusért és az Õ népéért áldoztam és úgy kezelnek, mint egy ismeretlen
testvért.” Vagy természetesek az érzéseink
is: „Jól átnéztek ezeken a szegény fickókon, nem lettek ismertek, hogy hagyhatta
ki a neveiket Pál?”
A következõ kérdést mindenképpen fel
kell tennünk: „Hogyan tekintette ezt Isten?” Azt olvassuk: „... akár a mi testvéreinkrõl, a gyülekezetek küldöttei õk: Krisztus dicsõsége.” (2Kor 8,23b) Olyan emberek voltak, akik dicsõséget hoztak Krisztus nevére! Hát nem ez az, ami igazán
számít, és nem ez a vágyunk, mint újjászületett hívõk vágya? Egyértelmûen: IGEN! Minden bizonnyal! Mindannyian
azt szeretnénk, ha az Úré lenne a dicsõség. Ennek a fényében ki törõdik azzal,
hogy ismert lesz vagy sem? Ami számít,
hogy a mi áldott Urunk és Megváltónk dicsõíttessék, felmagasztaltassék és imádassék.

3
Bár mindezt tudjuk és meg is értjük, de
lehetnek bennünk kétségek jelenlegi körülményeink között. Kísértés, hogy azt
mondjuk: „Milyen régóta szolgálok a kis
vasárnapi iskolában, és még senki nem
vette észre. Frusztráló és lehangoló, hogy
évrõl évre teszem ezt, de soha nem kapok
semmi elismerést, és nem látok eredményt.” Néhány évvel ezelõtt összefutottam az idõs vasárnapi iskolai tanárommal. Tizenegy éves voltam, amikor õ hûségesen tanított az osztályunkban. Csendes ember volt, nem túl lelkesítõ, de hûségesen szolgálta Urunkat. Amit õ akkor
nem vett észre azon a bizonyos vasárnapon, hogy amíg tanított és elénk tárta az evangéliumot, a Szent Szellem elkezdte
meggyõzni a szívemet arról, hogy szükségem van a Megváltóra. Azon az éjszakán nehéz teherrel voltam ébren, térdeltem az ágyam mellett, és elfogadtam,
hogy Krisztus megváltott az én bûneimbõl. De addig a találkozásig (28 évvel késõbb), nem említettem ezt az én tanáromnak. Elmondtam neki, hogyan használta
õt Isten abban, hogy megismerjem az Úr
Jézus Krisztust. Izgatott lett. „Miért nem
mondtad ezt eddig nekem?” – kérdezte.
Õszintén be kellett látnom, hogy ez eddig
eszembe sem jutott. De akkor õt látva emlékeztem arra a napra, amikor megértettem az evangéliumot.

Isten hûsége és nem a földi
elismerés számít
Isten mindenkor munkálkodik, ennek
ellenére soha nem tudhatjuk, hogy Isten
mikor cselekszik! Isten, tudva, hogy mikor
van szükségünk bátorításra a szolgálatban, feljegyzést hagyott a számunkra arról, hogy Õ: „Nem igazságtalan, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekrõl és arról
a szeretetrõl, amelyet az Õ nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok.” (Zsid 6,10)
Nem tudom, vajon a nevem számítani
fog-e, ha az Úr itt lesz majd velünk a földön, és abban sem vagyok biztos, hogy
ismert leszek a munkám alapján. Amit
viszont tudok, hogy Isten nem fog megfeledkezni semmirõl, amit tettem az iránta
és az Õ népe iránt érzett szeretetbõl. A
számonkérés napján ott fogok állni a
Megváltó elõtt, és Õ jutalmat oszt mindazoknak, akik szolgálták Õt, attól függetlenül, hogy nevünk ismert vagy ismeretlen. Azt mondta: „Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek
mindenkinek a cselekedete szerint” (Jel
22,12). Így nincs okunk félni! Amióta
szolgálok az én Megváltómnak, Õ annyi
dicsõséget ad, amennyire szükségünk
van. Bárcsak minden hívõ elmondaná:
„Krisztus dicsõsége vagyunk.”

Precious Seed Magazine 2005 május

Négy fontos ima
Aki a Zsoltárok könyvét figyelmesen olvassa, számtalan imát talál abban. Jó volna, ha azok közül néhány Isten gyermekeinek
állandó könyörgésévé válna. Emez imák közül négyre szeretnék rámutatni, mert ezek Isten minden gyermekének élete
szempontjából igen fontosak. Az elsõ imát a 17. zsoltárban találjuk, ahol az 5. versben a következõt olvassuk:
1. „A TE ÖSVÉNYEIDHEZ RAGASZKODTAK LÉPTEIM, LÁBAIM NEM INGADOZTAK.” Milyen könnyen elcsúszik a lábunk a
sikamlós talajon! Milyen gyorsan eltévelygünk az Õ ösvényeitõl,
ha a magányos, egyéni imádkozás erõsítõ légkörét elhagyjuk!
Legyenek ezek a szavak állandóan a mi lelki szemeink elõtt és
tarsuk meg azokat maradandóan szívünkben! Csak ha az Õ szava
maradandó bennünk, akkor leszünk képesek e gonosz napokban
megállni. Adja meg nekünk az Úr azt a kegyelmet, hogy mindig az
Õ ösvényén maradhassunk!
2. „LEGYENEK KEDVEDRE VALÓK SZÁJAM MONDÁSAI, ÉS
AZ ÉN SZÍVEM GONDOLATAI ELÕTTED, Ó URAM, KÕSZIKLÁM
ÉS MEGVÁLTÓM” (Zsolt 19,15). A 19. zsoltár utolsó verse a mi
beszédünkre és gondolatainkra, illetve gondolkozásmódunkra
vonatkozik, és azoknak bensõséges óhaját fejezi ki, akik elõtt
Krisztus drága kincs! Az ember arról beszél, amirõl gondolkodik.
Mennyire fontos tehát, hogy a mi bensõ életünk Neki tetszõ
legyen! Csak azután lesz majd a mi szánk beszéde hozzánk méltó
és csak azután neveztethetünk mi is az élõ Isten szenteinek.

3. „URAM, NYISD MEG AZ ÉN AJKAIMAT, HOGY HIRDESSE
SZÁM A TE DICSÉRETEDET” (Zsolt 51,17). Nemcsak nyilvános
alkalmakkor, hanem az egyéni, személyes életben is igen fontos,
hogy az Úr megnyissa a mi ajkainkat. Ha Õ az, aki megérinti
ajkunkat és azok feltárulnak, úgy az egyedül csak az Õ dicséretére
és az Õ csodamûveinek dicsõítésére történik.
4. „TÉGY URAM ZÁRAT AZ ÉN SZÁMRA! ÕRIZTESSED AZ ÉN
AJKAIM NYÍLÁSÁT.” Ez a kérdés talán a legszükségesebb minden
ima között! Egy gyorsan kiszalajtott szó, egy meggondolatlan
kijelentés, egy esztelen kifejezés milyen könnyen elhagyja a mi
szánkat! Ha oly szelídlelkû ember is, mint Mózes, meggondolatlanul szólhatott (Zsolt 106,33), mennyire szükséges hát
Isten minden gyermekének, hogy ajkainak ajtaját a legnagyobb
éberséggel õrizze! Minden napon és minden órában ébren kell
tartani e szavakat a mi szívünkben, mert különben a nyelv, „a
testnek e kicsiny tagja nagy dolgokkal hányja magát, megszeplõsítheti az egész testet és lángba boríthatja életünk folyását”
(Jk 3,5-6).

Kegyelem és Igazság 1935
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„ÚGY KÜLDTEM ÕKET”
A misszióról

A

korai egyház tévelygésnek tartotta és elítélte a doketizmust. A doketisták gnosztikus irányzata szerint a Fiú nem
lett emberré, csak annak látszott, a megtestesülés nem
történt meg. A Fiú megmaradt szellemnek, Isten nem egyesült az
anyaggal. A hithû korai keresztyének János apostollal együtt,
szembeszegülve az irányzattal vallották, hogy „az Ige testté lett, és
közöttünk lakozott” (Jn 1,14). Hitték, hogy a Fiú valóságosan részesült az emberi létben, anyaggá és emberi szellemmé lett. Behatolt létünkbe és eggyé vált velünk. János apostol arra figyelmeztet, hogy ha valaki ezt tagadja, az az Antikrisztus szelleme által beszél. Pál szerint Jézus Krisztus „bûnös test hasonlatosságában” (Róm 8,3) jött el, de a hasonlatosság szó nem a test valóságosságától, hanem a bûntõl távolítja Õt el. Ha bûnös testrõl
beszélünk, csak hasonló. Ha bûnrõl, akkor egészen más. Ha
csak testrõl, õ ugyanolyan. „Hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, kivéve a bûnt” (Zsid 4,15). Osztozott emberségünkben,
mégis tiszta maradt. „Fájdalmak férfia, betegség ismerõje” lett
(Ézs 53,3).
„Ahogy engem a világba küldtél, úgy küldtem õket én is a világba” (Jn 17,18) – mondja az Úr Jézus a „fõpapi” imájában. A fenti
gondolatok fényében érdemes megvizsgálni, hogy mit is jelent ez
az „úgy… ahogy…”! Jézus a világba küldte tanítványait, miközben küldetésük jellegét saját testet öltéséhez hasonlította. A minta adott. Mégis a missziót a doketista gondolkodásmódnak megfelelõen gyakoroljuk, vagy gondolkodunk róla! Jézus eljött hozzánk, beszélt nekünk, meghalt értünk. Mi is elmegyünk
az emberekhez, beszélünk nekik, áldozatot hozunk
értük. Ha így van, helyes, de hiányos! Figyeljük
meg: Krisztus szolgálata a testet öltéssel kezdõdött, egyesült az emberrel. Velük volt. Milyen a
doketista jellegû misszió? Kívül áll az embereken, az egzisztenciájukon. Módszereket
dolgozunk ki, programokat szervezünk, alkalmakat hirdetünk meg, szórólapokat osztogatunk, emberekkel Krisztusról beszélgetünk. Felmérjük, hogy mivel lehet „megfogni
õket”. Kis késéssel de rájövünk, hogy az utcai
evangelizáció ideje lejárt, helyette új módszereket javaslunk. Néha tényleg úgy teszünk, mintha azonosulnánk az emberekkel. Felfedeztük a
„barátság-evangelizáció” nevû evangelizációs módszert. Ez áll a legközelebb a Krisztus-hûséghez, de ha a „cél
szentesíti az eszközt” alapon létesítünk barátságot, a „módszer”
doketista.
Az ortodox misszió a testet öltés elvének szükségességébõl
indul ki. Ahogy John Stott megfogalmazta: „Valójában minden
hiteles misszió inkarnációs misszió. Identitásvesztés nélküli azonosulást követel meg. Ez azt jelenti, hogy be kell lépnünk más
emberek világába, ahogy Õ a miénkbe lépett, anélkül azonban,
hogy saját keresztény meggyõzõdéseinket, értékeinket vagy mércéinket feladnánk.” Ne felejtsük el: a keresztyének adósok (Róm
1,14-15). Rájuk bíztak egy üzenetet, amelyet át kell adniuk. Az
üzenet kézbesítésének méltónak kell lennie a feladóhoz.
A doketista misszió könnyed, hiányzik belõle az emberré válás

fájdalma. Az ortodox misszió lassú és
fáradságos, mert behatol azoknak a világába, akikhez üzenete szól. Ez a behatolás
nehezen megy, mert a világ komplex. A doketista
misszió az azonosulás fájdalmát módszerekkel helyettesíti. Az
ortodox misszió abból a ténybõl indul ki, hogy a prédikációt megelõzi az azonosulás. Krisztus elõször velünk van, hogy aztán
hozzánk szólhasson. Az ortodox misszió a krisztusi mintát tekinti a küldetés alapjának.
Cinikus világunknak egyre inkább elege van a doketista keresztyénekbõl. A látszat világában a látszatembereknek ugyanúgy nincs súlyuk, mint a reklámoknak. A doketista evangelizáció
virtuális azonosulás. A biztosítási ügynök és az evangélista ebbõl
a szempontból ugyanazzal a mércével méretik. És ez még nem a
hitetlenség jele. Amíg nem vesszük emberszámba felebarátainkat, miért hinnék el, hogy evangéliumunk Jézusa emberként váltja meg õket? Hogy lehetne válaszunk egzisztenciális megoldás,
ha éppen egzisztenciájukat vonjuk kétségbe? Aki naponta többször éli át a reklám és a valóság között húzódó szakadékot, az
jogosan gyanakszik az emberinek látszó jelenségekre. Manapság
bizonyítani kell az emberséget.
Hány és hány csalódásban van része a mai embernek. Felhív
egy régi barát, érdeklõdik családról, egészségrõl, meghív az otthonába is, és a végén kiderül, hogy egy fogkrémet szeretne eladni.
Ha nem vásárlok, a mutatott szeretet gyorsan sértõdéssé válhat.
Az emberséget idõ, odaszánás és fájdalmas azonosulás nélkül nem lehet bizonyítani. Egzisztenciális
válaszokat ma csak olyantól fogadnak el, aki
meghallotta az egzisztenciális kérdéseket.
Jézus Krisztus testté lett. Azonosult velünk, részévé vált egzisztenciánknak. Bûnösök barátjának mondták, mert az volt.
„Nagyevõ és részeges” – mondták róla.
„Utcalányokkal és sikkasztó hivatalnokokkal tölti az idejét.” Úgy tûnik, jól érzi
magát közöttük. Asztaltársai legalábbis
szívesen vannak vele. Olyan, mintha egy
lenne közülük, és mégis mennyire más! Része létüknek, önmagával mégsem hasonlott
meg. Szentsége megkérdõjelezhetetlen. A válasz
kívülrõl érkezik, mégis belülrõl hallják.
A veszély ezen a ponton az, hogy a doketista missziót kenotikusra cseréljük. A kenózis-elmélet szerint Jézus emberré válásával föladta isteni természetét, mindenhatóságát. A misszióban
ez az identitásvesztéssel járó teljes azonosulás. A hatás elmarad,
mert nincs kihívás, nincs különbség. A missziós azonosulás nem
lehet feloldódás. Tudatában kell maradnunk célunknak: Jézus
Krisztus evangéliumának szolgái vagyunk. A szentség életbevágóan fontos, hisz ez a cél. Végtelen különbségnek kell maradni
köztünk és a világ között. „Ha valaki szereti a világot, abban nincs
meg az Atya szeretete” (1Jn 2,15). A kenotikus misszió végsõ soron
nem is misszió. Az azonosulás a világgal mindig azzal a tudattal
párosuljon, hogy különbség van a világ szeretete (dolgai) (1Jn
2,15), és a világ szeretete (a bûnös ember) (Jn 3,16) között.
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Az identitásunkat mégsem azon az áron kell megõriznünk,
hogy „otthon maradunk”, mert így viszont minden evangelizációs törekvésünk doketista lesz.
Az inkarnációs missziót lehetetlenség módszerekkel körülírni.
Sematikus módszerek helyett empátiára és a Szellemtõl kapott
ajándékaink használatára van szükség. A megtestesülés nem
azonos a marketinggel. A marketing hatékonyabb lehet, de a kieszközölt választást nem nevezhetjük valódinak.
Ez nem azt jelenti, hogy minden evangelizációs módszert,
programot el kell vetni, mert vannak olyanok is, amik az alkalmazkodás elvébõl következnek. A baj azzal van, ha ezeket azért
tesszük, hogy elkerüljük az azonosulást.
A misszionárius feladata a szív megszólaltatása és állásfoglalásra késztetése. Erre leginkább a közvetett kommunikáció alkalmas. Ez volt Jézus módszere is: „Mindezt példázatokban
mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik” (Mt 13,34). A példázatok egyszerre kinyilatkoztatnak
és elrejtenek. Nem mindenki érti, de aki érti, az egzisztenciálisan
érti. „Akinek van füle, hallja!” – figyelmeztetett az Úr Jézus. Hasonló példákat találunk az ószövetségi prófétáknál is, akikre Isten nemegyszer az üzenet „eljátszását” bízta (Jer 27,2). A kommunikációnak ez a formája kevesebbekhez szól, de mélyebbre
viszi az üzenetet. Akinek van füle a hallásra, többet is hall. A
többiek hallván nem hallanak.
Krisztussal ellentétben, aki maga volt a kinyilatkoztatás és a
hit tárgya, mi csak közvetítõk lehetünk, cél nem, ezért egy ponton

túl közvetlen kommunikációval el kell távolítanunk magunktól az
üzenetet, hogy félreérthetetlenül Krisztusra mutathassunk. Mi
csak bábaasszonyokként állunk a megtermékenyítõ Isten és a
befogadó ember között.
Ha valakit el akarunk vezetni valahova, akkor meg kell találnunk, hogy hol van most, és onnan kell elindulni. A mentést ott
kell kezdeni, ahol a másik van. Krisztus azért evett együtt paráznákkal és vámszedõkkel, mert onnan kellett kihoznia õket az
örök életre. A tanítás azzal kezdõdik, hogy a tanító belehelyezkedik a tanuló helyzetébe, hogy megértse, mi az, amit megértett,
és hogyan értette. Az inkarnációs misszió a szó legnemesebb értelmében pásztori feladat: a szeretet megalázkodása, lemondás,
engedelmes szolgálat, másokért való összetöretés. Hogy ez nehéz? Krisztus a Szent Szellem által fogantatott, az azonosulásra
mi is csak a Szellem ereje által válunk képesekké. Az ortodox
misszióhoz valóban szükségünk van felülrõl jövõ erõre.
Hosszú az út a szakadéktól a juhok akláig, de a jó pásztor a
kilencvenkilencet otthagyva megteszi ezt az utat mindkét irányban. Vajon Istentõl kapott ajándékainkat Krisztus szolgálatába
állítjuk-e, hogy némelyeket, de legalább „amaz egyet” megnyerjük? Készek vagyunk missziónkat emberekként emberekért
végezni, vagy türelmetlenek vagyunk, és a hatékonyságot tartjuk
mindenható szempontnak, esetleg otthon ülünk félve a beszennyezõdéstõl?
Lemperger Róbert

Könyv és traktátus ajánló
Ahhoz, hogy embereket érjünk el az evangéliummal, Isten Igéjét kell
a kezükbe adnunk. Az elsõ lépés lehet ebben egy figyelemfelhívó
traktátus vagy könyv kölcsönadása, ajándékozása. Mai társadalmunkban az írott irodalom figyelemfelhívó képességében szerepet
játszik a kiadvány szerkesztése, illusztrálása. Ebbõl a szempontból
kifogástalan két könyvet, valamint két kisebb traktátust ajánlunk.

William MacDonald

EZT TETTE ISTEN
A képekkel is illusztrált
könyv bátran ajánlható
minden érdeklõdõ
nemhívõ számára.

Ken Ham és Jonathan Sarfati

MIÉRT VAN SZENVEDÉS ÉS HALÁL?
Színes, remekül megszerkesztett, és a ma
emberéhez szóló füzet. Átmenet a rövid
könyv és a traktátus között. A füzet taglalja
az evolució történetét. Megpróbál
válaszolni a mai társadalom kérdéseire a
szenvedés és a halál problémakörében.

MÉG MINDEN JÓRA
FORDULHAT...
A kis füzetben rövid történetek kaptak helyet, amelyek bemutatják, hogy
Isten kegyelme bármilyen mélységbõl képes kihozni az embert.

A gyermekek egyszerû hittel képesek Istenhez fordulni. Hitük õszinte, és
nagyon fogékonyak a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet iránt. Nyitottságuk jóval felülmúlja a felnõttekét. Õket is szükséges elérni az evangéliummal. Ebben segít a bemutatott traktátus. Rövid történetekben
mutatja be Isten munkálkodását, érthetõvé téve azt gyermekek részére.

Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

Wolfgang Heiner

TOMI CÉDULÁI
és más történetek

A
Élõ Gyülekezetek
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Hírek
Támadják az evangelizációt Ausztráliában: Támadják az
evangéliumi keresztyénséget Viktóriában (Ausztrália). Elõször két lelkészt idéztek bíróság elé, mert a
„muzulmánok ellen beszélt.” Most pedig
egy rab – aki boszorkánysággal foglalkozik – az egyik börtönben tett feljelentést
az Üdvhadsereg Alfa Kurzusa ellen, amiért a boszorkányságot elítélik.

Hatalmas felvonulás volt Madridban a homoszexuálisok házassága ellen: Százezrek tiltakoztak a
kormány rendelettervezete ellen, amiben
engedélyeznék a homoszexuálisok házasságát és gyermekek örökbefogadását. A
tüntetést 20 római katolikus pap vezette,
konzervatív vezetõkkel együtt.

A Nagy-Britanniában élõ zsidók hangosan tiltakoznak a temetõk megszentségtelenítése miatt: A zsidó temetõkben visszatérõ vandalizmus
miatt élesen tiltakoznak a zsidó közösségek, és a sajtó is figyelmet szentelt az ügynek.
Forrás: SundayVoice

„Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem,
hogy tudjam erősíteni a megfáradtat
beszéddel” (Ézs 50,4).
Félek beszélni, ha nem vagyok egészen
meggyõzõdve arról, hogy amit mondani szeretnék Istentõl jön?
Kínosan meg kell vizsgálnom újra meg
újra, vajon igazán a Szent Szellem indít-e ennek vagy annak a kimondására?
Amikor nagyon biztos akarok lenni abban, hogy mondanivalóm Istentõl jön,
nem szellemi szegénységemrõl teszek
bizonyságot?
Egy gazdag keresztyén mindig az
életében megtapasztalt bõséges kegyelembõl meríti mondanivalóját. Napról-napra arra ébred, hogy Isten Igéjébõl új tanítást kap, s így olyan szellemi
gazdagságot halmoz fel, hogy abból
mindig meríthet. A szûkös, máról-holnapra való életmód és kegyelemkenyér
helyett állandó felesleget gyûjthet és
tehet félre magának, amibõl aztán „ót
és újat” hozhat elõ. Ilyen tapasztalatok
birtokában, ha szükséges, a Szent
Szellem értelme szerint beszél az
ember, azon gõgös érzés nélkül, hogy
õ most Isten közvetlen tanácsosa.
Részlet Watchman Nee: Asztal a pusztában c. könyvébõl.

Csel 13,14-52;14,21-23.27; 15,36; 16,4-5; 18,23; 1Kor 16,1-4; 2Tim 3,11

John Heading

a pisidiai

Antiókhia

Körülbelül 300 évvel Krisztus elõtt alapították. A város Kisázsiában, Frígia tartományában volt, de a római uralom alatt Galáciához tartozott. Az Efezusból Cilíciába, kelet
felé haladó kereskedelmi útvonal mentén feküdt, a szárazföldön, körülbelül 190 kilométerre
a Földközi-tengertõl.
Pál az elsõ missziós útján (Barnabással és Márkkal együtt) elhagyta Ciprust, és áthajózott a szárazföldre, Pergába (ahol János Márk elhagyta õket – Csel 13,13). Bár a tényleges
kikötõ Attalia volt (14,25), nincs feljegyezve az a munka, amit ebben a két városban végeztek (kivéve, hogy késõbb hirdették az Igét Pergában - 14,25), elutaztak 190 kilométerre
északra, Antiókhiába. Szombaton a zsinagógában felkérték õket, hogy prédikáljanak, és
Pál élt a lehetõséggel (13,15).
A Csel 13,16-41. versek Pálnak egy tipikus evangelizáló igehirdetését tartalmazzák, éppen úgy, mint a Csel 2,14-36-ban Péternek az igehirdetését. Pál ezáltal hozzájárult ahhoz,
hogy Antiókhiában megalakuljon a hívõk elsõ gyülekezete. Az igehirdetés végig az Ószövetségen alapult. Azokat az Írásokat, amelyeket a zsidók és pogányok elé tárt, ismerték betû
szerint, de nem a Krisztusra vonatkozó megfelelõ szellemi értelmezés szerint. Pál az itt található tényeket úgy sorakoztatta fel, hogy azok Krisztusra mutassanak. A 16-22. versek azt
mutatják be, hogyan váltotta fel a királyságban Dávid Sault; a 23-31. versek azt mutatják,
hogy Bemerítõ Jánost hogyan váltotta fel Jézus, az Üdvözítõ, akit az emberek keresztre
feszítettek, de Isten feltámasztotta a halálból. A 32-37. versek az Ószövetséget használják
fel, hogy bemutassák: ezeket a történelmi eseményeket az ószövetségi idõben megjövendölték. „Ma nemzettelek téged” (Zsolt 2,7) – idézi, hogy bemutassa az Úr nyilvános szolgálatra született Izraelben Bemerítõ János félreállásakor. Az Ézs 55,3-at és a Zsolt 16,10-et
idézi, hogy bemutassa az Úr feltámadását. Végül a 38-41. versek a hitet vagy a hitetlenséget
mutatják be.
Ennek az igehirdetésnek az volt az eredménye, hogy „sokan a zsidók közül követték
Pált, aki biztatta õket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében” (43. vers). A
szembehelyezkedõ zsidók ellentmondása és istenkáromlása nagy változást hozott Pál szolgálatának irányvonalában, ezért kijelentette: „Ímé a pogányokhoz fordulunk” (13,46), aminek az lett az eredménye, hogy a pogányok boldogok voltak, és dicsõítették az Úr Igéjét (48.
vers). Az Ige ezután elterjedt az egész tartományban, végül azonban elûzték Pált, azok
pedig „lábuknak porát lerázták ellenük” (Mt 10,14), és elutaztak Ikóniumba. Az ottmaradó
tanítványok pedig beteltek Szent Szellemmel, és nyilvánvalóan egy helyi gyülekezetet hoztak létre.
Mikor visszatértek Antiókhiába, Pál és Barnabás kiválasztotta az érett férfiakat „minden gyülekezetben”, és ezek lettek a vének, akiket az Úrnak ajánlottak (Csel 14,23). Végül,
amikor visszatértek a szíriai Antiókhiába, részletesen elmondták az egybegyûlt gyülekezetnek, mily nagy dolgokat cselekedett az Isten õvelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott
a hitre (27. vers). Az igemagyarázók feltételezik, hogy a galatákhoz írt levél (pontosabban
ezekhez a Dél-Galáciában lévõ gyülekezetekhez) ebben a helyzetben született, hogy szembeszálljon a fiatal gyülekezetekbe történõ alattomos zsidó beszivárgással – amikor is nem
volt jelen apostol a gyülekezetben, és nem állt rendelkezésükre az újszövetségi Szentírás,
amellyel most rendelkezünk. Hasonló probléma állt elõ a szíriai Antiókhiában is, még
amikor Pál ott volt, és a jeruzsálemi apostolok a Szent Szellem által megláthatták és
kijelentették az igazságot (15,1-29). A második missziós út kezdetén Pál a következõket
javasolta: „Visszatérve most, látogassuk meg a mi testvéreinket minden városban,
amelyben hirdettük az Úrnak Igéjét, hogyan vannak” (36. vers). Pál és Sílás tehát a
jeruzsálemi döntésrõl szóló levelet magával vitte a pisidiai Antiókhiába, és ennek eredményeképpen a gyülekezetek „erõsödtek a hitben, és gyarapodtak számban naponként”
(16,4-5). Pál meglátogatta ugyanazokat a helyeket harmadik utazása kezdetén is „erõsítve
a tanítványokat mind” (18,23). Ezalatt a látogatás alatt „tanította Galácia gyülekezeteit”,
hogy gyûjtsenek a „szentek számára alamizsnát”, éspedig a „jeruzsálemi szentek szegényei
részére” (Róm 15,26-27), bár azt nem mondja a Szentírás, hogy ezt a pénzösszeget hogyan
jutatta el Pál Jeruzsálembe. Tíz évvel késõbb, életének végén beszél Timóteusnak azokról az
üldözésekrõl, amelyeket Antiókhiában szenvedett el, „de mindezekbõl megszabadított
engem az Úr” (2Tim 3,11).
Részlet John Heading: Az újszövetségi gyülekezetek lexikona c. könyvbõl.
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Donald Norbie
„Életünk ideje hetven esztendõ, vagy ha
több, nyolcvan...” (Zsolt 90,10) Egy énekünk pedig azt mondja: „Legjobb, ha életünk nagyon rövid...” Az örökkévalósághoz
viszonyítva életünk csak egy felvillanó kép
az idõ képernyõjén. 2004-ben egy olyan
asszony halt meg, aki 115 éves volt, és úgy
ismerték, mint az Egyesült Államok legidõsebb asszonyát. A halála elõtt készült
riportban a következõt mondta: „A haldoklás nagyon nehéz dolog, remélem jól csinálom majd.” A riportban nem mondták,
hogy keresztyén volt-e vagy sem. Kenneth
Hildebrand évekkel ezelõtt írt egy éneket,
amiben azt mondja: „Ha jól élek, dicsõség
az Úrnak! Ha jól halok meg, dicsõség az
Úrnak!”
Lehetséges jól meghalni, békességben
Istennel és emberrel, annak tudatában,
hogy betöltöttük Isten akaratát az életünkben. Pál élete végén a következõt írja: „Mert
nemsokára kiöntetem italáldozatként, és az
én elköltözésem ideje elérkezett. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Tim 4,67). Üldözték a hitéért, a történetírás alapján
úgy tûnik, lefejezték Rómában. Ez a belépés
a menny dicsõségébe egy igazi diadal volt.
Pál jól halt meg.
A prédikátor a Prédikátor könyvében
azt mondja: „Jobb a hírnév a drága kenetnél, és a halálnak napja jobb az õ születésének napjánál” (Préd 7,1). A szülõk örülnek
a kis csöppségük születésekor. Ez egy új
élet, friss és élénk, sugározza a reménységet. De ki tudja, hogyan fordul majd az az
élet? A baba felnõhet, az Úrhoz fordulhat,
és hasznos, gyümölcsteli életet élhet boldog házasságban, áldott gyermekekkel. De
a gyermek más úton is járhat, lázadóvá válhat, megszégyenítve Istent és embert. Korán meghalhat elvesztegetett élettel. Emlékezzünk Sámson utolsó napjaira, az erõteljes kezdetek után. Egy verseny kezdete
fontos és izgalmas, de a verseny vége az,
ami meg fogja határozni, hogy ki futott jól.
A halál napja sokkal fontosabb, mint a
születés napja. Akkor nyilvánvalóvá válik
az egyes ember életének minõsége. Milyen
fontos bölcsen élni!

Bizonyossággal teli halál
Hallgassuk csak Pál szavait: „A jó harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett
nékem az igazság koronája” (2Tim 4,7-8).
A halállal nézett szembe, de bizonyosságot
sugárzott. Ez egy diadalteli kiáltás volt. Diadalt aratott a halállal, a hústesttel és a világgal szembeni harcban. Kemény csata
volt, de végül gyõzött. Az élet egy maratoni
verseny volt, ami a célra való folyamatos
koncentrálást és erõs kitartást igényelt. Õ
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Milyen halálod lesz?
A halál közeledtével kapcsolatos gondolatok

nem alkudott meg Isten igazságaival kapcsolatosan. Bátorítani
tudta Timóteust: „Az egészséges
beszédeknek példáját megtartsd,
amiket tõlem hallottál” (2Tim
1,13). A gyõzedelmes élet hûséges élet, hûséges az Úrhoz és az
Õ Igéjéhez. Ilyen diadalmasan
tudjuk majd mi is befejezni az
életünket, ahogyan Pál tette?

Felkészülés a
halálra
Születésed napjától kezdve
készülnöd kell a halálod napjára. Hallottam egyszer, amint
egy idõs presbiter kérlelte a fiatal embereket, hogy adják oda
magukat Istennek minél hamarabb. Azt mondta: „Ne
vesztegessétek el életeteket!
Ne várjatok az Istennek való
szolgálattal addig, amíg idõsek lesztek. Az idõs kor a hanyatló egészség, energia és látás ideje. Válasszatok bölcsen
fiatalon, hogy gyümölcsözõ, értékes életetek legyen!” Jó tanács! A
bölcs életnek bölcs célja lesz. Isten elsõ
helyre állítása az életünkben a legfontosabb
döntés, amit meghozhat az ember a megtérését követõen. Ez hatással lesz minden
örökkévalósággal összefüggõ döntéshozatalra. Az a döntés, hogy Istent minden más
fölött szereted, vezetni fog abban, hogy
odaszánd magadat Istennek és az Õ szolgálatának. Pál kéri a hívõket: „Az Isten irgalmára kérlek titeket testvéreim, hogy okos
istentiszteletként szánjátok oda testeteket
élõ és szent áldozatul, ami tetszik az Istennek” (Róm 12,1).
Évekkel ezelõtt egy minnesotai bibliai
táborban egy fiatal ember az alkalom után
odajött hozzám és azt mondta: „Don bátyám! Már jó ideje hívõ vagyok, de még
nem adtam oda magam az Úrnak. Most
szeretném ezt megtenni.”
Imádkoztunk együtt, és kiöntötte szívét Istennek. Az élete
ma már több mint 40 éve áldás Isten népe számára. Az
a döntés Isten és az Õ dolgai felé irányította az életét.
Ez a döntés téged is fegyelmezett
élethez vezethet.
Kezded felismerni,
hogy az élet értékes,
és nem szabad el-

vesztegetni. Mindazt a belsõ indíttatást,
ami a bûnre csábít, vissza kell utasítani.
Ezen a ponton légy irgalmatlan, kerüld a
médiákat, amelyek befolyással vannak arra,
hogy a hústest feltámadjon benned. A gondolati életet Krisztus ellenõrzése alá kell terelni. A gondolatvilág az, ahol a bûn kezdõdik (Jk 1,14-16).
A fegyelmezett életnek be kell rendezkednie a rendszeres igetanulmányozásra és
az Ige fölötti elmélkedésre, valamint az imádságra. Nem lehet a szellemi élethez és
az érettséghez vezetõ utat levágni. Isten
szeretete az Õ Igéjének szeretetét jelenti. A
fegyelmezett élet bölcsen osztja be az idõt.
A jót gyakran félre kell tenni a legjobbért. Az
idõt meg kell tervezni és be kell osztani egy
jó naptár segítségével. Mindig Isten dolgai
legyenek az elsõk. Minden nap vannak lehetõségek, amelyeket nem szabad elmulasztani. Az egészséges életben szintén helye van a testmozgásnak és a pihenésnek.
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne
esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az
alkalmas idõt, mert az idõk gonoszak” (Ef
5,15-16).
Egy Isten szerinti életet a jó lelkiismeret fémjelez: „A parancsolat célja pedig a
tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és képmutatás nélküli hitbõl fakadó szeretet.” Bármilyen bûnt meg kell vallani és elvetni, ha
valaki meg akarja õrizni jó lelkiismeretét.
Hogy jól halj meg, õrizd meg a lelkiismeretedet tisztán. A megbocsátó szellem elemi
feltétel a szellemi egészséghez és áldáshoz.
A meg nem bocsátás, a keserû szellem megkeseríti az életedet, és tönkretesz másokat
(Zsid 12,14-15). Az életed folyamán biztosan lesznek olyan idõszakok, amikor mások
megsértenek, vagy te sértesz meg másokat.
Ahogy az Úr és mások megbocsátanak, úgy
nekünk is meg kell bocsátanunk (Ef 4,32).
Szomorú látni keresztyéneket, akiknek az
élete végén a szívük tele van keserûséggel.
Ahhoz, hogy jó halálod legyen, el kell
fogadnod a sorsodat. Pál azt írhatta: „Mert
én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek”
(Fil 4,11b). Abban az idõben Pál
fogoly volt Rómában, várva a
tárgyalásra. Vannak emberek,
akik állandóan elégedetlenek,
boldogtalanok a munkájukban, panaszkodnak az idõjárásra vagy a gyülekezetükre. Az idõs korral fizikai korlátok jönnek, amelyeket nehéz elfogadni. Rájössz, hogy romlik a hallásod, és a látásod is homályosodik,

erõd fogy, és fájdalmaid sokszorozódnak.
Talán életed elején tragikus fogyatékosságot szereztél. Nehéz irigység nélkül tekinteni azokra, akik egészségesek. Életünk
próbáinak elfogadása és a bennük való
megalázkodás nem könnyû. De az elégedetlenkedés és a sorsod szidalmazása csak
növeli a fájdalmat. Mindig vannak mások,
akik rosszabb körülmények között vannak.
Egy ember, aki tolókocsiban volt, nagyon
hálásan ezt mondta: „Nagyon hálás vagyok, hogy használhatom a karjaimat. Ha a
gerincsérülésem magasabban történt
volna, teljesen lebénulok.” Az õ életét a hálaadás jellemezte. Ahhoz, hogy jól haljunk
meg, el kell fogadnunk az élet körülményeit, és fel kell ismernünk, hogy Isten a mi javunkra és az Õ dicsõségére munkálkodik
(Róm 8,28), hiszen a menny dicsõsége van
elõttünk. Az apostol maga jelenti ki: „De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni
a testbõl, és hazaköltözni az Úrhoz” (2Kor
5,8). Isten kegyelmébõl kezdd korán a bölcs
utat választani! Akkor, ha az Úr nem jönne
el addig, jól fogsz meghalni, méghozzá diadalmasan.
UPLOOK 2005 január

Hírek 1941
Imádkozások a felsõbbségekért. Pál
apostol a következõ gyülekezeti tanácsot
helyezi a fiatal Timóteus szívére: „Intelek
azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és
minden méltóságban levõkért, hogy csendes
és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel” (1Tim 2,1-2).
A mostani szorongó, nehéz idõben mi is
minden gyülekezetnek, és különösen a
gyülekezetek lelki vezetõinek nyomatékosan felhívjuk a figyelmét az apostol e tanácsának rendszeres gyakorlására. A Keresztyén Testvérgyülekezetek megbízottai
a kormányhatósággal való megbeszéléseknél általában nagy jóindulatot és megértést tapasztalnak Isten országa és a gyülekezeti keresztyénség iránt. Ezt is hordozzuk hálaadással imáinkban.

Csikós Péter

beszámoló a Biatorbágyi Ifi Találkozóról
„Mert nem a félénkség szellemét adta nekünk az Isten, hanem erõnek,
szeretetnek és józanságnak szellemét.”
2Timóteus 1,7

Néhány héttel ezelõtt, pünkösdkor Biatorbágyon ismét megrendezésre került a KTGY Biatorbágyi Ifjúsági Találkozó. Az elõkészületek olajozottan folytak, mert
idén már harmadik alkalommal lehetett részünk e találkozó lebonyolításában. A meghívók különbözõ utakon indultak, telefonon, emailen, és „szájról-szájra” terjedt
a hír. Azt hiszem, a legtöbb gyülekezethez eljutott meghívásunk!
A szervezésbõl és lebonyolításból a gyülekezet apraja-nagyja kivette részét, amire szükség is volt,
tekintettel a nagy érdeklõdésre. Az
ország különbözõ részeibõl jöttek a
jelentkezések, köztük olyan ifjak,
akiket az elõzõ években még nem
láthattunk vendégül, de családi
nevük ismerõsen csengett! Fiatalok és már nem annyira fiatalok sokan jelentkeztek, és végül még
többen jöttek! Képviseltette magát Budapest, Dunakeszi, Pilismarót
és egyéb közösségek. Vasárnap pedig a
biai gyülekezet
is csatlakozott
hozzánk!

Az elõkészületek során voltak
olyan pillanatok, amikor egy-egy
folyamat megakadt, de Urunk minden helyzetben megoldást adott!
Azt hiszem, minden megoldódott
idõben! (A BICE sátra például a
DHL Expressz egyik teherautóján
jutott el hozzánk!)
Mindhárom nap hallhattunk
egy-egy igehirdetést. Forró József,
Nagy Ernõ és Bolyki László testvérek hirdették Isten Igéjét. Alapja a
fenti igevers volt, az ERÕ, a SZERETET és a JÓZANSÁG témájában.
Az esti szemináriumok is kapcsolódtak a témához, tartalmas beszélgetéseink voltak.
Mikor eljött az „egyéb jellegû
ellátmány” magunkhoz vételének
ideje, a gyülekezet több konyhájának remekmûveit kóstolgathattuk.
Emellett kirándulás, foci, röplabda, versenyszerû Trabant-húzás és
pihenés töltötte ki a napot. Este
tüzet raktunk, és aki éhes maradt, tésztát süthetett.
Azt gondolom, jó idõt töltöttünk együtt! Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a segítségért, és mindenekelõtt Istenünknek az Õ áldásaiért, melyekben e hétvégén részesített.

A 64 évvel ezelõtti
üzenet ma is megáll. Az
élet más, de nem könnyebb.
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