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lap önkéntes adományokból tartja fenn magát, vagyis kiadását meghatározza, hogy érkezik-e
a nyomtatásához szükséges adomány. Az adományok kizárólag a nyomdai
költségek fedezetéhez
szükségesek, más költség
nem kerül elszámolásra.
Tájékoztatásul közöljük a
következõ adatokat:
2004.

2005.12.11-ig

Adomány 222.500 Ft 43.500 Ft
Kiadás

241.440 Ft 148.464 Ft

Egyenleg

-18.940

-104.964 Ft

Amennyiben adakozni
kíván, megteheti a kiadó
alapítvány számlájára
történõ befizetéssel, vagy
csekken, ami az alapítvány címén kérhetõ.
Köszönettel:
a szerkesztõk

A

társadalom mûködéséhez alapvetõ fontosságúak a
családok. Ahol ez az alapvetõ közösség nem mûködik, elõbb-utóbb általános erkölcsi romlás, pusztulás áll
be. Isten Igéjében is szerepelnek családok. Az Ószövetség
tele van példákkal az újszövetségi hívõ ember számára.
Ábrahám és családjának élete, hibáikkal együtt is bemutatja azokat a jellemzõket, amelyeket Krisztusban mi is
nyertünk. Ami által erõt kapunk arra, hogy Õt képviseljük ebben a világban. Ábrahám a hit és a szeretet embere
volt, bárcsak tudnánk mi is ezt gyakorolni hétköznapi családi életünkben, és így világítani környezetünk számára.

A keresztyén család
2. oldal

S

zélsõségeket látunk. Vannak, akik nyilvánosan nem
hirdetik az evangéliumot, mondván, akit az Úr elhív,
úgyis megismeri az igazságot. Vannak közösségek, ahol a
hangsúly a hitetlenek elérésén van, kevesebb a hitbeli növekedésen. Van, ahol könnyen tradícióvá válhat az evangelizációs alkalmak rendszeres megtartása, van, ahol évtizedek óta nem volt. Megoszlanak a nézetek arról, szükség van-e egyáltalán az ilyen összejövetelekre. Nem kérdés, hogy a hitetlenek elérése, a gyülekezetek növekedése
fontos. Ennek lehet eszköze az evangelizációs alkalom is,
de a helyi szükségek felismerése bölcsességet igényel.

Lejárt az ideje?
4. oldal

C

sodálatos, ahogy idõs és fiatal emberek élete változik, formálódik. A hitélet fejlõdésében vannak akadályok, és vannak, amik elõre visznek. A hátráltató tényezõk általában saját magunkhoz köthetõk, a segítséget
pedig mások jelentik: elõször is az Úr Jézus, akivel járunk
nap mint nap, valamint a testvérek, akikkel egy szellemi
család légkörét élvezzük az alkalmakon. Együtt táplálkozunk Isten Igéjébõl és gyakoroljuk a közösséget.
Használjuk ki az idõt, ami adatott (szabatott)! Az
Úr hitben érett keresztyéneket, szépen épülõ Szellemi Házat szeretne látni.

A hitélet fejlõdésének
akadályai
6. oldal

S

„Ne
gyûjtsetek
magatoknak
kincseket a földön!”
Máté 6,19a

purgeon nyelve csípõs. Nem a megszokott, altató, kánaáni szófordulatok. A tárgyra tér, tömören mond kritikát, rövid, de velõs mondatai felébresztik önkritikánkat. Egyaránt szólnak idõsekhez és fiatalokhoz. Erre az írására is jellemzõ
azonban, hogy gondolatai között ott fénylik a buzdítás,
bátorítás, ami elengedhetetlen a szolgálatban. Sokszor
elfelejtjük, hogy Urunk csodálatosan használja testvéreink egy-egy bátorító szavát. Spurgeon felhív a szolgálatra és tanácsokkal lát el.

Néhány tanács
7. oldal
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A keresztyén család

„Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendõ volt és
kiment, nem tudva, hová megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátrakban lakva Izsákkal és
Jákóbbal, ugyanazon ígéret örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építõje és alkotója az
Isten. Hit által nyert erõt Sára is az õ méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hûnek tartotta
azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytõl, mégpedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai
sokaságra nézve és mint a tenger partja mellett a föveny, amely megszámlálhatatlan.” Zsidók 11,8-12
Ezen bibliai rész tanulmányozásánál
mély betekintést nyerünk abba, hogy milyen nagy fontossággal bír egy igazi hívõ,
keresztyén család, és milyen nagy ereje
van annak a jóra. Foglalkozva ezen ószövetségi család életével, nem tévedünk,
ha azt keresztyén családnak nevezzük,
minthogy Ábrahámot prófétának mondja a Szentírás (1Móz 20,7), a próféták
felõl pedig azt olvassuk, hogy a Krisztusnak Szelleme volt bennük (1Pt 1,11).
Ha Isten az özönvíz után ismét tervbe
vette volna a népek megmentését, nem
tehette volna, mert az ember már megpróbálta, alkotva magának egy új vallást
vagy új szervezetet. Ezért Isten egyszerûen kiválasztott egy házaspárt és azt
mondta nekik, hogy hagyják el az országukat. Aztán egy ígéretet tett nekik, amit
õk hit által elfogadtak és amely egy gyermek születéséhez vezetett. Így alapíttatott az a család, amelyrõl fentebb olvastunk, és amely elsõ láncszeme volt azoknak az eseményeknek, amelyek Isten tervének megvalósítására történtek. Egy istenfélõ családnak sok alkalma van a jó
gyakorlására. Amikor Jézus a földön
járt, egy kedves otthon Bethániában szívesen látta Õt nehézségei idején. Az Úr
Jézus most is hajlandó bemenni oda,
ahol szívesen látják. Istenfélõ családok
megtapasztalták a következõ évszázadok alatt, hogy ebben rejlett lelki erejük forrása. Ezek adták a jellemes és
kegyes utódok igazi talaját, ezekbõl
származott sok hatalmas szolgája Istennek, mint pld. Wesley, Spurgeon és
sokan mások.
Ezek, akikrõl a fenti igeversekben olvastunk, olyan emberek voltak, mint
mások. Nekik is megvoltak a saját
gyengeségeik, kételkedéseik stb., és legyünk hálásak, hogy a Szentírás így emlékezik meg róluk, mert ha több angyali
természetet tüntetne fel, mint emberit,
példájuk nem sokat használna számunkra.
Ennek az otthonnak megkülönböztetõi a következõk: Istenbe vetett hit, elkülönülés a világtól és annak szellemétõl.
Itt két csoport volt, az elsõ: Ábrahám,
Sára és Izsák; azután Ábrahám, Izsák,

Rebeka – bár õ nincs említve – és Jákób,
aki 15 évvel nagyapja halála elõtt
született, és bizonyosak lehetünk abban,
hogy – fiatalkorában észrevehetõ romlottsága ellenére is – lelki értékébõl sokat
örökölt nagyapjától, Ábrahámtól.
Vizsgáljuk meg azokat a vonásokat,
amelyek Ábrahámot, Sárát és Izsákot jellemezték.
Ábrahám a hit embere volt, ezért
Isten õt a barátjának nevezi (Jk 2,23). S
minthogy Isten változatlan, Õ ma is kész
barátja lenni annak, aki hisz Benne.
Ábrahám az engedelmesség embere is
volt. Szeretteinek és hazájának
elhagyásában megmutatta, hogy engedelmessége bátorsággal párosul, a körülmetélés teljesítésében pedig nyilvánvaló
lesz azonnali engedelmessége (1Móz
17,26). Izsák feláldozásakor pedig bizonyítékát adta annak, hogy engedelmességében tökéletes alázatosság van. Továbbá bátor ember volt, amit a négy király üldözésének a történetébõl ismerünk
(1Móz 14). A teljesség embere is, amit az
az eset jellemez, amikor visszautasít a
gonoszból még egy sarukötõt is (1Móz
14,23). Békességszeretõ volt, mert nem
akart civakodni Lóttal, és kész volt inkább elveszteni minden anyagi elõnyt,
csakhogy elkerülje azt (1Móz 13,8).
Közvetítõként látjuk, amint az Sodoma
(1Móz 18) és Abimélek esetében
nyilvánvalóvá lesz (1Móz 20,17).
Volt Ábrahámnak még egy jellemvonása, amelyrõl nem szabad elfeledkeznünk. Isten azt mondta róla: „... tudom
róla, hogy megparancsolja fiainak és az
õ házanépének...” (1Móz 18,19) Ez
egyike azoknak a megfontolásoknak,
amiért Isten õt kiválasztotta. Jó ezt nekünk is megszívlelni, és megvizsgálni saját jellemünket.
Úgy kell fejleszteni jellemünket Isten
félelmében és az Õ Igéje alapján, hogy
képesek legyünk irányítani azokat, akik a
gondjainkra lesznek bízva. Tanácsaink
keveset fognak érni, ha nem lesz mögöttük erkölcsi erõ. Olyan ifjainknak, akiknek vágyuk van Isten országa fejlesztésére, sokkal inkább erre kellene figyelniük,
nem pedig tanulmányikban vagy olyan

tevékenységeikben bizakodni, amelyek
talán elsõ látásra vallásosabb színûnek
látszanak.
Végül Ábrahám a szeretet embere is
volt az erõs és férfias jellem mellett. Õ
szerette Izmaelt is, ezért nagyon sajnálta õt, amikor el kellett távolítania a házából (1Móz 21,11). Természetesen nagyon szerette Izsákot is, és ezért mondhatta neki Isten a következõ szavakat:
„Vedd a te fiadat, ama te egyetlenedet,
akit szeretsz” (1Móz 22,2). Ábrahám
szeretetének legmeghatóbb jele azonban
mégis az õ gyöngédsége feleségével, Sárával szemben, aki zarándoklásában társa volt. Sára 127 éves volt, amikor meghalt, férjének szeretete mégis épp olyan
erõs volt iránta, mint kezdetben. Úgy,
hogy a Szent Szellem méltónak tartotta
megjegyezni az Írásban, hogy Ábrahám
gyászolta és siratta õt (1Móz 23,2).
Ábrahám azonban mindenek fölött
szerette Istent, mert csakis a szeretet
által munkálkodó hit (Gal 5,6) tette õt
képessé arra, hogy megfogadja Isten
szavát még fiának feláldozása árán is.
A Szentírásban Sára felõl többször
olvasunk dicsérõ szavakat. Péter
apostolnál olvassuk (1Pt 3,3-6), hogy
Sárának az ékessége nem külsõségekben nyilvánult
meg,
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hanem a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságában, amely igen becses Isten elõtt. Õ engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve õt. Ha azonban a
mai férjek vágynak a feleségük részérõl
való megbecsülésre, akkor elsõsorban
arra kell figyelniük, hogy ezt kiérdemeljék. Sára sokféleképpen megmutatta
vándorlásuk alatt és otthonában férje
iránti hûségét és szolgálatkészségét.
Tapasztalati tény, hogy az igazi
feleségnek olyan érzéke van, amely
gyakran a dolgok titkáig hatol, míg a
férfi az õ értelmével még nem látja ezt.
Ez volt egyik oka annak, hogy férje teljes
szívbõl bízott benne (Péld 31,10-11). De
Sára nagy hitû asszony is volt: „Hit által
nyert erõt Sára az õ méhében való
foganásra, és életkora ellenére szült”
(Zsid 11,11). Korábbi kételkedését elûzte
mélységes hite, és így a hit egyik hõsnõjévé vált.
Izsákról azt olvassuk, hogy engedelmeskedett atyjának. Nem állt neki ellene
akkor sem, amikor õt feláldozni vitte,
pedig lett volna ereje hozzá, hiszen õ vitte fel a hegyre az áldozáshoz való fát.
Sok mai fiataltól eltérõen, Izsák elmélkedõ természetû volt, és esténként szeretett kimenni a magányba, kétségtelenül
azért, hogy Isten dolgain elmélkedjék.
Éppen ilyen elmélkedés közben pillantotta meg azt is, akit Isten feleségül rendelt
neki (1Móz 24,63-67). Hogy mennyire
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mély belátása volt Isten terveibe, azt
megismerjük az õ fiaira adott áldásaiból
(1Móz 27,29). Szülõi tisztelete is erõs
volt, mert anyja halálán sokat szomorkodott, és a Szent Szellem feljegyezte,
hogy csak házassága után vigasztalódott
meg az õ anyja halála felett (1Móz
24,67). Szüleinek nagy hitére is szüksége
volt, mert az õ felesége is gyermektelen
lévén, hosszú ideig bizonyára sokat
kellett tusakodnia imában, míg 20 évi
házasság után gyermekei születtek.
Ilyenek voltak tehát ama ótestamentumi család tagjai. Lelki életük valósága
legvilágosabban abból tûnt ki, hogy roppant földi gazdagságuk dacára szívük
mégis a mennyei országra tekintett,
azokra a városokra, amelynek építõje és
alkotója maga az Isten (Zsid 11,10). Örvendeztek Isten földi ajándékaiban is, de
még inkább vágytak magának az ajándékozónak a jelenlétébe (Zsid 11,16).
A fent említett jellemvonásoknak kellene a mi életünkben is kidomborodni.
Ábrahám Istene ugyanúgy méltó a bizalmunkra ma is, mint akkor volt. Ne gondoljuk, hogy ami nekik lehetséges volt,
az nekünk kevésbé lehetséges az általános hitetlenség és a körülöttünk levõ világi szellem miatt. Gondoljuk meg, hogy
ezen istenfélõ házaspárnak szülõföldjérõl olyan népek közé kellett kimennie,
melyek reménytelenül gonoszok voltak,
és Istennek az égbõl kellett megsem-

misítenie azok városait (Sodoma és Gomora). Erejük ezen népek között lelki elkülönülésükben is rejlett, mert egy hajó
bármily mély tengeren biztosan úszik
mindaddig, amíg a víz beléje nem hatol.
Minthogy a hívõ keresztyén család
ilyen sok erõnek és áldásnak forrása,
nem kell csodálkoznunk, hogy a három
gonosz erõ (a test, a világ és a Sátán)
összefog ennek megrontására. Hány boldog otthon ment már tönkre testi bûnök
folytán! Nem igyekszik-e a világ divatja
és sokféle más eszköz meghiúsítani Isten
rendeléseit a családi életben? Nem
látjuk-e a szülõknek engedetlen gyermekeit, hogy miként válik a gyakran dédelgetett kis gyermekbõl zsarnok, aki
azonban teljesen alkalmatlannak bizonyul az önálló életre?
Az általános erkölcsi romlás arra a
gondolatra vezet bennünket, hogy a bûn
és a hitetlenség elleni utolsó harcosok a
hû egyének, egyes családok és a hû keresztyének egyes kis csoportjai lesznek.
Ilyen körülmények között micsoda beláthatatlan fontossága lesz a hívõ keresztyén családnak a közeljövõben! Vigasztalhatjuk azonban magunkat azzal az élõ
reménységgel, hogy amíg egy országból
ki nem vesznek a fent említett egyének,
családok és csoportok, addig mégsem
gyõzhet véglegesen a gonosz!
Kegyelem és Igazság 1937

Könyvajánló
Haddon W. Robinson

IGEHIRDETÉS IGEI MÓDON
Keresztyén Ismeretterjesztõ Alapítvány
Kezdõ és rutinos igehirdetõkkel is megtörténhet,
hogy az Istentõl kapott üzenetet nem tudják továbbadni, pusztán azért, mert alapvetõ emberi hibákat követnek el, miközben a közösség elé kiállva
beszélnek. Vannak, akik fiatal korban felismert tehetségüket felhasználva hamar rutint szereznek a
nyilvános igehirdetéshez, vannak, akiknek ajándékukat "gerjeszteniük" kell. Ahhoz, hogy emberi tényezõk ne akadályozzák a szolgálatban, bizonyos
dolgokat meg kell tanulniuk. Ehhez nyújt segítséget ez a könyv. Számtalan példával illusztrálva,
sokszor humoros formában mutat rá az író az igeszolgálat lehetséges buktatóira, és azokra a fontos jellemzõkre, amelyek alapvetõen
szükségesek Isten Igéje üzenetének átadásához. Érdemes minden igével szolgáló testvérnek végig gondolnia: Hányszor nézik a testvérek a plafont vagy az órájukat, miközben
beszélek? Vagy hányan kérdezik meg az alkalom után egymástól: Mirõl is beszélt ez a
testvér? Amennyiben felmerülnek kétségek, érdemes a könyv elolvasása és a tanulságok
levonása. Egyaránt kritikus és méginkább buzdító az író hangvétele, az igehirdetés legfontosabb jellemzõinek remek vázlatával és a gyakorlatot segítõ kérdésekkel, fogalomtárral.

A HÁRFA Evangéliumi
Kiadó Alapítvány
kuratóriuma köszönetet
mond mindazoknak, akik
a 2004. évi
jövedelemadójuk 1%-át
az alapítvány
támogatására ajánlották
fel. Köszönetet mond
azoknak is, akik az „Élő
Gyülekezetek” c.
folyóirat kiadására,
valamint egyéb munkák
támogatására küldtek
adományt.
Adószámunk: 19134886-1-10
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Jeremy Sampson (Hong Kong)

Lejárt-e az ideje az evangelizációs alkalmaknak?
Ha nincsenek evangelizációs alkalmak, akkor
hogyan hirdettetik az evangélium?
Az alacsony látogatottság,
a nem megfelelõ prédikáció, a „mogorva” énekek, a fáradt légkör
mind arra engednek következtetni, hogy az evangelizációs alkalmak ideje lejárt.

G

yakran felbukkannak a fenti
szembenálló nézetek az evangelizációs alkalmak hatékonyságát
illetõen, és kétségtelenül az ellentétes oldalán vannak a vélemények palettájának.
Azonban mindkettõ elmulasztja értékelni
akár kisebb vagy nagyobb mértékben az
evangelizációs alkalmak kulturális jelentõségét. Sok gyülekezetben túlzott bizalmat vetettek a tradicionális alkalmakba,
mint a felnõttevangelizáció fõ eszközébe,
és nem vették figyelembe a nem hívõk
szellemi szükségleteit modern társadalmunkban. Viszont ez nem jelenti azt, hogy
az evangelizációs alkalom teljes kudarc
lenne. A hagyományos evangelizációs alkalom erõs evangelizáló eszköz a világ sok
területén, beleértve Dél-Amerikát, Afrikát
és Ázsiát. Ezzel a cikkel szeretnénk a címben elhangzó kérdésre is választ adni.
Természetesen egy egyszerû „igen”
vagy „nem” nem válaszolhatja meg a címben felmerülõ kérdést. Azonban elöljáróban elmondható, hogy az Újszövetség
nem említi az evangelizációs alkalmat abban az értelemben, ahogy azt ma használjuk. Igaz, hogy Péter prédikált Jeruzsálemben (Csel 2), és Pál prédikált
Athénben (Csel 17), de sehol nincs arról
szó, hogy a hitetleneket meghívták egy vasárnapi alkalomra, 18:30-ra egy gyülekezeti terembe. Ebbõl láthatjuk, hogy az
evangelizációs alkalom, bár egy bibliai
parancs teljesítése (Mt 28,19-20), ugyanakkor kulturális szülemény. Nem az I., hanem nagyon valószínû, hogy a XIX. században alakult ki. A kultúra szülötteként
szükségleteket elégített ki, és tudjuk, hogy
nagyon sikeresen tette ezt a múltban.
Amikor azonban már nem elégíti ki ezeket
a szükségleteket, vajon keresztyénekként
az a feladatunk, hogy megváltoztassuk,
vagy inkább eltöröljük valami kulturálisan
elfogadottabb dolog kedvéért, hogy hûségesek maradjunk a bibliai parancshoz?
A XIX. század közepe óta lényeges
változások mentek végbe – nem csupán
szellemi területen – Nagy-Britanniában és
máshol is. Ma egy „posztkeresztény”-nek

(kereszténység utáninak) nevezett társadalomban élünk. A „posztkeresztény” kifejezés kíváncsiságot ébreszthet. Egészen
egyszerûen azt a nézõpontot fejezi ki, miszerint a kereszténység egy történelmi jelenség, amelynek ma már nincs mondanivalója, és a múltba kellene számûzni.
Mindemellett, ahogy David Gooding érvel „A krisztusi hithez hûen” címû könyve
elõszavában (magyarul megjelent az
Evangéliumi Kiadónál – szerk. megj.), a
modern világgal szembenézõ akadályok
és ellenérvek nem különböznek azoktól,
amelyekkel az apostolok mérkõztek meg,
amikor elõször hirdették az evangéliumot.
Igazság szerint manapság sokan saját életükre nézve mellékesnek látják az evangélium mondanivalóját, talán éppen
azért, mert mi nem tettünk erõfeszítéseket
annak érdekében, hogy meglássák a fontosságát (Csel 17,23). Sokakat rászedtek
a „post-keresztény” szónoklatok, és hagyták, hogy széljegyzetként kezeljék õket,
abban a hitben, hogy az evangélium üzenetének nincs jogos helye korunk társadalmában. Ennek következtében kevés
nem hívõ látogatja az evangelizációs alkalmakat, az igehirdetõre pedig az marad,
hogy a megtérteknek prédikáljon.
Másik, az evangelizációs alkalmak hatékonyságát csökkentõ tényezõ lehet,
hogy a közösségek tagjai – legalábbis a
nyugati világban – túlnyomórészt másodharmad- vagy negyedgenerációs keresztyének. Vannak nyilvánvaló elõnyei annak, ha valaki keresztyény családban nõ
fel. Egyike ezeknek az adott gyülekezet
szociális környezete, amely leggyakrabban meleg és barátságos. Mégis lehetséges, hogy pont ennek a védett fészeknek a
következtében veszítik el a hívõk a késztetést a hitetlenek elérésére. Az is lehet, hogy
a család és a közeli barátok is keresztyének már, és ez egyfajta közönyös légkört
hozhat létre a bizonyságtétel területén.
Ennek szélsõséges formája az, amikor a
helyi gyülekezet olyan hívõk társas klubjává válik, akik meg vannak elégedve jelenlegi állapotukkal (Jel 2,4). Következésképpen az evangelizációs alkalom rendezése

gyorsan rutinná és rituálévá válik. Egy
további tényezõ néhány gyülekezetben az
a hallgatólagos vagy szókimondó vélekedés, hogy ha nem keresztény barátaink
vannak, akkor világiasak vagyunk. A világiasságból való megszentelõdés egy jól
érthetõ és nem figyelmen kívül hagyható
feladat az 1Tesz 5,22 szerint. Sõt, az 1Kor
10,12 azt is megjegyzi, hogy van kockázata annak, hogy egy keresztényt megront
egy hitetlen életstílus. Mégis, a Szentírás
szerinti megszentelõdés a tanúskodásra
való felkészítés (1Pét 3,15). Ha a hívõk
nem barátkoznának és nem töltenének
idõt nem hívõkkel, hogyan léphetnének
velük kapcsolatba (Róm 10,14-15)? Az a
parancs, miszerint ne legyünk közösségben a világgal, egy istentelen rendszerre
vagy gondolkozásmódra céloz úgy, mint
az Ef 5,11-ben, de semmiképpen sem hív
arra, hogy elszigeteljük magunkat a modern társadalom átlagemberétõl.
Vannak keresztények, akik amellett érvelnek, hogy a válasz olyan dolgokban rejlik, mint a hétköznapibb ruhákba való öltözködés, a találkozóhely nevének megváltoztatása, új énekeskönyv szerkesztése,
még modernebb bibliafordítás használata azzal a szándékkal, hogy az alkalom
vonzóbb legyen a hitetlenek szemében.
Azonban némelyek számára radikálisnak
és feszültségkeltõnek tûnnek a változások
ilyesfajta kezdeményezései, és ha nem értik meg valóban az evangélium hatalmát
és természetét, és nem készek azt tanítani
(Róm 1,15-16), akkor mindez csupán felszíni kozmetikázása lesz a valódi szellemi
dolgoknak, ami önmagában kevés eredményt hoz.
Ha az evangelizációs alkalmat hatékony evangelizációs eszköznek szeretnénk
tekinteni, akkor elõször is emlékeztetnünk
kell magunkat arra, hogy mitõl is olyan
különleges kereszténynek lenni. Mennyit
tudunk mi személyesen Krisztus kikutathatatlan gazdagságáról (Ef 3,8), vagy a
bõvölködõ életrõl, amit csak Õ tud biztosítani (Ján 10,10)? Másodszor, folyama-
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tosan imádkoznunk kell az evangelizációs
törekvéseinkért, reménnyel tekintve az Úrra, hogy áldjon meg és mentsen meg embereket (Csel 4,31). Harmadszor, mindannyiunknak oda kell szánnia magát arra,
hogy hidat építsünk és bizonyságot tegyünk a hitetleneknek (Csel 8,35). Akkor a
leghatékonyabb az evangelizálás, amikor
a személyes bizonyságtétel valódi érdeklõdést gerjeszt egy nem keresztényben a
szellemi dolgok iránt. Negyedszer, minden gyülekezetben szigorúan felügyelniük kellene a véneknek az evangelizációs
alkalmak minõségét. Minden hívõ ismeri
az evangéliumot, de nem minden hívõnek
van ajándéka arra, hogy azt átéléssel és
meggyõzõdéssel hirdesse (Ef 4,11-13).
Végül pedig, a helyi gyülekezet autono-
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mitása többet jelent, mint pusztán egy
közösség elkülönülése a kereszténység
egyházi hierarchiájától. Az autonomitás
azt a szabadságot kínálja a szenteknek,
hogy reagáljanak a helyi szükségletekre
egyedi evangelizációs programokkal és
tanítással. A rend nem szabad, hogy törvényeskedést jelentsen. Az egység pedig
nem azonos az egyformasággal vagy
uniformitással (Gal 5,18).
Nem gondolom, hogy az evangelizációs alkalom ideje lejárt. Viszont nem élhetnek a keresztények továbbra is abban a
hitben, hogy csupán egy evangelizációs
alkalom megrendezésével eleget tesznek
az evangelizálás felelõsségének. Az evangelizációs alkalomnak csupán egynek kel-

lene lenni a sok módszer és stratégia közül, amit használunk, hogy megnyerjük az
embereket Krisztusnak (1Kor 9,18-23).
Alapvetõen azért nagyszerû evangelizáló
eszköz sok országban még ma is, mert
olyan keresztyének segítik elõ, akik nem
csupán bizonyságot tesznek Krisztus
megmentõ hatalmáról, hanem napról
napra megélik az evangéliumot, és akiknek az élete vonzó és hívogató a hitetlenek
számára (Fil 1,21). Hogy ellensúlyozzuk
a „posztkeresztény” társadalom elképzelést, olyan népnek kell lennünk, akik odaszánják magukat az evangéliumnak, és
„megõrzik annak valóságát” (1Kor
15,58).
Precious Seed 2003 november

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az elõzõ számban megjelent „Úgy küldtem õket” címû cikk végérõl lemaradt, hogy
Szabados Ádám: „A misszió mint megtestesülés” c. írása nyomán készült. A hiányosságért elnézést kérünk.

Kedves Testvérek!
Isten kegyelméből október utolsó hétvégéjén megrendezhettük a kilencedik őszi
ifjúsági konferenciát Miskolcon. Alkalmaink péntek estétől vasárnap délig tartottak.
Összesen 4 igeszolgálat volt, melyeket Madarász Péter tartott, József és az élet nagy
vizsgái címmel. Ezen kívül volt egy alkalom, amin különböző munkákról lehetett
beszámolni. Itt ragadta meg a lehetőséget a bemutatkozásra az Élet Szava
Bibliaiskola, a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ), a Keresztyén Fiatalok Társasága
(KIFI), illetve egy pályázathirdetés is helyet kapott. Szombat este a konferencián
résztvevő fiatalok számoltak be közösségenként az otthoni ifjúsági életükről,
énekkísérettel és – többen – képes összeállítással színesítve beszámolójukat. Jó volt
látni, hogy milyen sok helyről érkeztek, hogy hogyan élik a hétköznapjaikat és
törekszenek az Urat követni. Ezt követően a miskolci énekkar szolgált a témához
kapcsolódó énekekkel. Vasárnap a gyülekezettel együtt törtük meg a kenyeret, ahol
több mint 260-an voltunk. Óriási élmény, amikor ennyi ember egyszerre énekel,
dicsőséget adva ezzel Istennek, majd ez a sok ember egy pillanat alatt elcsendesedik,
hogy imádságban is hálát adjon. A konferencián kb. 170-180 fiatal vett részt. A 140
vendég 17 helységből érkezett – köztük 5 erdélyi településről.
Hálásak vagyunk Urunknak, hogy ilyen nagyszerű alkalmat engedett meg számunkra, és
reménységünk, hogy a találkozások örömén túl a fiatalok hitbeli épülését is
szolgálhatta ez a hétvége. Reménységünk továbbá, hogy konferenciáink elősegítik a
gyülekezetek
közötti élő
kapcsolatokat
is. Végül
szeretnénk
megköszönni a
konferenciáért elmondott
imádságokat!
Szeretettel:
Nagy Ágoston
Miskolc,
2005.11.03.

A kolozsvári fiatalok
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A hitélet fejlõdésének akadályai
Kegyelem és Igazság 1937

Reichert Gyula

A

hitélet fejlõdésének több akadályát
mutatja be nekünk a Szentírás. Két
akadályról maga az Úr Jézus is
megemlékezik. Igaz, hogy csak burkoltan
beszél ezekrõl, és valószínû, hogy szavait
ebbõl a szempontból még nem is figyeltük
meg eléggé:
Az apostolok ezzel a kéréssel fordultak
az Úrhoz: „Növeljed a mi hitünket!” Õ pedig így válaszol: „Ha annyi hitetek volna,
mint a mustármag, ezt mondanátok ím az
eperfának: Szakadj ki gyökerestõl és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek.”
Sokan úgy vélik, hogy az Úr ezzel a szavával tagadja a hit növekedésének lehetõségét. Hogy a hit nem növekedhet, ezt némelyek abból a ténybõl is következtetik,
hogy a hit Isten ajándéka (1Kor 12,9; Ef
2,8). Ezt az ajándékot az ember vagy elfogadja és akkor a hit a maga tökéletességében az övé és nem szorul fejlõdésre, vagy
pedig nem fogadja el, és akkor nincs nála a
hitbõl semmi, tehát nincs alapja a fejlõdésnek sem.
Azonban a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy a hit erõsödhet valakiben, és hogy
viszont mi is erõsödhetünk, növekedhetünk a hitben. Ilyen értelemben reméli Pál
apostol a korintusbeli hívõkrõl, hogy hitük
majd növekszik (2Kor 10,15), és hálát ad
Istennek, hogy a tesszalonikai hívõk hite
„felettébb megnövekedett” (2Tesz 1,3). Filemonnak pedig azt kívánja, hogy a hitnek
közössége erõteljes legyen nála (Filem 6).
A hit tehát állapot is, amelyben növekedhetünk, és ami velünk együtt növekedhet.
Idézett igénkben sem azt kárhoztatja
az Úr, hogy a tanítványok hitük növelését
kérik Tõle, hanem egészen más valamit.
Azt hibáztatja, hogy a tanítványok bizonyos hiú öntetszelgéssel vizsgálgatva magukat, örömmel állapítják meg, hogy mekkora hitük van! Persze azt látják, hogy minden eredményük dacára a hitnek olyan
mértékére még nem jutottak el, hogy ahhoz
több már nem volna hozzáadható. Ezért

kérik is az Urat, hogy ahhoz a hithez, ami
már van nekik, adjon Õ még többet. „Növeljed a mi hitünket!” A hitükrõl beszélnek,
nem a hitben való szegénységükrõl. A hívõ
embert nagyon fenyegeti az a veszedelem,
hogy a saját hitére támaszkodik, és ennek
még nagyobb mértékére azért vágyakozik,
hogy tündökölhessen benne, dicsekedhessék vele. De, ha ebbe a kisértésbe beleesünk, akkor jobban bízunk a hitünkben,
mint az Úrban, és az Urat a magunk tetszése szerinti hittel helyettesítjük, sõt kiküszöböljük.
„Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok az eperfának: Szakadj
ki gyökerestõl és plántáltassál a tengerbe, és
engedne néktek!” Krisztus eme mondásával nem szertelenségekre biztatja a tanítványokat. Nem azt akarja, hogy az eperfákat a szárazföldrõl a tengerre plántálják át
a hitükkel, hanem ezzel a példával azt tanítja, hogy az igazi hit, amely nem önmagára, hanem Istenre támaszkodik, olyan
tapasztalatokat is szerezhet, amelyek az
emberi értelem elõtt lehetetlenek, mivel abban bízik, akinek minden lehetséges.
Hitéletünk fejlõdésének, hitünk mérlegelésén kívül egy másik akadálya: az Úrért
való szolgálatunk és fáradozásaink fejében
az elismerés igénylése, a jutalom elvárása.
Az Úr megjutalmazza az övéinek minden
érte való fáradozását. De a hû szolga
mégsem a jutalomért dolgozik. Ezt a béres
teszi. A hû szolga Ura iránt érzett szeretetbõl dolgozik. Az a jutalma, hogy munkájával hasznára lehet Urának. Ez a tudat
örömmel tölti be a szívét, úgyhogy szívesen
szolgál Urának. Ezt az igazságot a szolga
példájával akarja elmélyíteni az Úr a tanítványok szívében. Ezért szól így hozzájuk: „Kicsoda pedig tiközületek az, aki,
ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a
mezõrõl megjön: Jer elõ, ülj asztalomhoz?
Sõt nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szol-

gálj nekem, amíg én eszem és iszom, és
azután egyél és igyál te? Avagy megköszöni-e annak a szolgának, hogy azt mûvelte,
amit néki parancsolt? Nem gondolom” (79. vers).
A szolgának az a feladata, hogy szolgáljon. Elvégzett munkája fejében mégcsak köszönetet sem várhat, mert nem
szívességbõl dolgozik, hanem kötelességet teljesít. „Ezenképpen ti is – hangzik az
Úr intése –, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük” (10. vers).
Krisztus igazi szolgája nem várhat elismerést a munkája fejében, nem akarhat
megpihenni a babérjain, nem elégedhet
meg bizonyos elért eredményekkel. Nem
néz hátra, hanem folyvást csak elõre. Így
tett Pál apostol. Azt mondja: „Amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak
pedig, amelyek elõttem vannak, nékik
dõlvén, célegyenest igyekszem az Istennek
a Krisztus Jézusban onnét felülrõl való
elhívása jutalmára” (Fil 3,14). Mikor Pál
apostol ezt írta, akkor nemcsak a bûnben
töltött élete volt a háta mögött, hanem a
Krisztusért való szolgálatának egy jó része
is. Egy Krisztus szolgálatában gazdagon
gyümölcsözõ életnek sok áldott eredménye
volt mögötte. De õ ezeket is elfelejti és csak
arra figyel, ami még elõtte van. Krisztus
igazi szolgája nem igényelhet kényelmet és
úri módot, hanem abban telik öröme, hogy
egyre szolgál annak, aki szerette õt és életét
adta érte. Ilyen önzetlen szolgálatban, ilyen
teljes engedelmességben növekszik a hívõ
hite.
Mindkét akadály: a saját magunk által
megszerkesztett hitnek mérlegelése és az
Úrért végzett munkánk elismerésének
igénylése: az önszeretet közös gyökerébõl
táplálkozik. Azért mind a hitélet fejlõdésének, mind a Krisztus követésének, egyik elengedhetetlen feltétele az önmegtagadás.

Könyvajánló
1. kiadás

Reichert Gyula

2. kiadás

AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Reichert Gyula tollából két kiadásban is megjelent a Jelenések könyvének
magyarázata az Evangéliumi Kiadónál.
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„Te azonban légy józan mindenekben, a bajokat szenvedd el, végezd az
evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat!” (2Tim 4,5)
Józan légy!

Az evangélista munkáját cselekedd!

Sohase építs arra, amit Isten nem ígért meg, de amit
megígért, annak is józanul tudakold meg elõbb minden
feltételét. Az emberektõl ne várj többet, csak amennyit
egy csalárd emberszív adhat. Ne keserítsen el felébredt,
de hitványul visszaesett emberek bûne.
Ne fordulj vissza Egyiptom felé, ha Áron borjút önt, és
ne fordulj el az Igéktõl, melyeket Isten Mózes által adott.
Ne nézd kétségbeesetten a roppant kárt, amelyet visszaesett emberek okoztak, vedd józanul tudomásul, hogy a
tizenkettõ között Isten terve szerint ott volt Júdás is: a
veszedelem fia az irgalom fiai között. De ne félj, hogy veled is ez fog történni, te az irgalom edénye vagy. Józan
légy! Abban a kegyelemben bizakodjál, amely néked adatott, s amelyet nem gyengíthet meg elõdeid közül egynek
a rossz példája sem. A józanság tartalma a helyes számvetés: mindent a maga mértéke szerint mérni. Sohase
engedd összehasonlítani a mulandót az örökkévalóval,
mert ez nagy bolondság. Amit te kaptál, ahhoz semmi
sem mérhetõ abból, amit a világ, a test adhat. Józan légy!
Ne gondold, hogy tökéletes munkát végeztél, de azt se
hidd, hogy erõtelen szolgálatod hiábavaló volt az Úrban.
Balgaság lenne azt gondolni, hogy pótolhatatlan vagy, de
azt is józanul kell látnod, hogy Jónás helyett senki sem
mehet el Ninivébe. Ne végy részt üres szóvitákban, de
boldogan tégy vallomást Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról, arról a Jézusról, aki benned él.

Örömhírt mondj azoknak, akik még nem tudnak róla.
Szolgálatod munka legyen: hívõk ébresztgetése, hitetlenek hívogatása. Megfontolt, alapos, de szabadon, csak Istentõl függõ, nem érzéseid szerint csapongó. Engedj mindig Uradnak, ha nem is érted, hogy mit akar. Legyen
munkád komoly elcsendesedés, amíg megindulnak a patakok a déli földön, s tóvá lesz a délibáb, míg a sziklahasadékában megmutatja neked áldott jelenlétét. Akkor indulhatsz, és van mit mondanod. Sohase gondold, hogy
magadnál bûnösebb emberekkel van dolgod. Adj inni a
szomjazónak, és az éhezõnek szegd meg kenyeredet, a
bujdosó testvért pihentesse meg erõs hitednek oltalma.

Szenvedj!
Amint valaki õszintén belépett a lelki szolgálatba,
megkezdõdik nagyszerû és szinte szüntelen szenvedése,
az Úrban való állandó öröme mellett is. Elõbb önmagunktól, alkalmatlan voltunktól szenvedünk, de ezt is józanul
tegyük. Minél õszintébbek szándékaid az odaadásra, annál élesebbek lesznek fájdalmaid. De a szolgálatot nem
adhatod fel, Ninivébe neked kell elmenned. Gondolj arra,
hogy Jónás volt az Ószövetség leghitványabb prófétája,
és mégis reá bízatott egy egész város, egy pogány város
megtérése.

Az evangélista munkáját cselekedd!
Ne csak mondd az evangéliumot, hanem Isten irgalmából cselekedd is. Változtasd nappalaidat és éjszakáidat
munkaterületté, ahol Isten elõtted dolgozik. Te csak szedegesd utána a kalászokat, mint Ruth. Legyenek álmaid
és látásaid, amirõl Jóel beszélt, nappal pedig váltsad
valóra azokat az álmokat, mert az mind valóság.

Szolgálatodat teljesen betöltsd!
Mindig csak szolgálat, és sohasem uralom! Szolgálat
és nem felfelé ívelõ pálya. Szolgálat és nem bankbetét.
Teljes betöltése éppen egész életedet igényli, minden
erõdet. Semmid sem marad. Annak örülj, hogy közben
egyre hasonlóbb lettél Jézushoz. Teli kalászok vagy kopár
mezõk jelzik utadat – ne annak örülj, és ne ez búsítson.
Örülj annak, hogy nevedet felírta! Kicsoda nyúlhatna ahhoz a Könyvhöz, amelyet csak a Bárány illethet, más még
ránézni sem tud.
Pál betöltötte szolgálatát, ezért ajánlhatta ezt másnak
is. Életed lesz a legjobb felszólítás mások felé, hogy álljanak be õk is a szolgálatba. Józan légy hát, szenvedj, szeretettel az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat
Isten kegyelmébõl teljesen betöltsd. Ne alkudozz a részletekre, vállald hálásan az egészet!

Reménykedj, ha szenvedve viseled is önmagadat!
Szenvedned kell sok hetyke, alig elindult atyafi miatt,
akiket nem lehet félretenni, noha mindig láb alatt vannak... Egy ideig együtt kell dolgozni a Démásokkal, és az ércmíves Sándorok
sokszor nagyon ellenünk állnak.
De a számunkra terhes atyafiakra
nézve is igaz, amit Isten a maradék szõlõrõl mondott: Ne veszesd
el, mert áldás van benne. Sokszor
a komoly testvérek is szeretetlenek
– segítség helyett ostoruk pattog.
Szenvedj! Amikor fejedet nagyon közel hajtod Megváltódhoz, téged is szúrni
kezd a neki juttatott töviskorona.

Könyvajánló
C. H. Spurgeon

TANÁCSOK...
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Spurgeon szókimondó – mint mindig –
ebben a könyvében is. Éles kritikával illeti a
restséget, ugyanakkor szavai bátorítóak
azok számára, akik tiszta szívbõl szeretnének szolgálni Uruknak és Megváltójuknak.
Ebben a rövid füzetben ismét tömör és helyénvaló gondolatokat találunk. Egyszerre buzdítanak és intenek óvatosságra a
szolgálattal kapcsolatban.

Hírek

ETK
A Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek Elöljárói Testvéri Közössége
(ETK) 2005. november 20-án tartotta tanácskozó ülését a gyülekezetek képviselõinek részvételével Budapesten. A köszöntés, az igei bevezetõ (Madarász Lajos) és a
közös imádkozás után, a napirendnek megfelelõen, a következõ témákról volt szó: 1.)
A jogi személyiség kérdése a helyi gyülekezetek vonatkozásában (Szabados László).
Az alapszabálynak megfelelõen a jogi képviselet tagjainak a bíróság felé történõ bejelentésével kapcsolatos lépések ismertetése.
2.) Beszámoló a gyülekezetek látogatásáról
(Apostol Imre). A gyülekezetek látogatásával kapcsolatban a kis közösségek (3-5
személy vagy családi kör) helyzetérõl is volt
szó. Felmerült a gyülekezetek kölcsönös
látogatásának hiánya, amelynek pótlása a
jövõben mindenképpen hasznos és áldásos
lenne mindkét fél részére. 3.) Egyes gyülekezetek és közösségek közérdekû beszámolói, bejelentései. Szó volt még a Budapesti
Gyülekezet Ó utcai épületének és területének földhivatali rendezésérõl. 4.) Az Ökumenia és az Aliansz kérdése. Az Aliansz
alkalmakkal kapcsolatban alapvetõ gond,
hogy az alianszi közösség kezdi elveszíteni
alapvetõ célját, sõt a Biblia igazságaihoz
való hûséges ragaszkodását. Kezd összemosódni az ökuméne mozgalommal. Be
akar (vagy tette is) kapcsolódni az ENSZ
2006-os világegység megteremtését célzó
programjába. Átveszi a másképpen gondolkodók elfogadásának gondolatát, sõt a
New Age felé való közeledést is. Ezek az információk arra intenek, hogy a gyülekezetek „a végsõ idõk helyzetébe” kezdenek
kerülni. Ezektõl a gyülekezeteket csak az
Isten Igéjéhez való szoros és egyértelmû
ragaszkodás védheti meg.

Menyegzõ

Buzsik Attila
és Kiss Andrea

2005. október 22., Esztergom

2005. október 23-án, vasárnap a
Kolozsvári Testvér Gyülekezet fennállásának 75. évfordulója alkalmából hálaadó ünnepélyt rendeztek.
A megemlékezés középpontjában
a Gyülekezet feje, az Úr Jézus
Krisztus állt. Minden elhangzott
szó a „mindenekben Õ legyen az
elsõ!” törekvést fejezte ki. A délelõtt kenyértöréssel, az ige körüli együttléttel telt. Szabó Jenõ
(Kolozsvár) képekkel illusztrálva a gyülekezet történelmérõl beszélt. A délelõtti és a délutáni alkalom során is több erdélyi és külföldi testvér
szólt Isten Igéjébõl, valamint köszöntéseket adtak át.
A helyi testvérgyülekezet évfordulója mellett egy másik kolozsvári szolgálat évfordulója is az idei évre esett. A BIBLOS Alapítvány tíz éve kezdte meg munkálkodását, melynek része az evangéliumi irodalom terjesztése, a Kolozsvár belvárosában mûködõ keresztyén könyvtár és egy ápolási szeretet otthon mûködtetése. Ez alkalomból az Alapítvány egy háromnyelvû, képekkel illusztrált füzetet adott ki. Ebben nyomon követhetõek
az elmúlt 10 év örömei, nehézségei és eredményei.

Felekezettõl független bibliaismereti program
Egyedülálló tanulási lehetõség minden korosztálynak! Fiatalok ezreinek biztosíthat izgalmas idõtöltést és újabbnál
újabb felfedezéseket a Bibliából ez a program. Vannak, akik a
levelezõ bibliaiskolához csatlakozva postán kapják az ingyenes leckéket, mások a feladatlapokat az iskolában, a vasárnapi iskolában vagy a gyülekezetekben használják és töltik ki. A
hároméves program alatt a munkafüzeteket havonta küldjük
meg a tanulóknak.
A
-t Bert és Wendy Gray indította el Írországban 1958-ban több mint 10000 gyermek részvételével,
emellett a leckéket világszerte használják, sok nyelvre lefordították. Az anyagot egy csapat ifjúsági szolgálatban dolgozó ember szerkesztette gyülekezeti és iskolai tapasztalataik
felhasználásával. A leckéket rendszeresen bõvítik és javítják a
legmagasabb színvonal elérése érdekében.
A bibliaiskola ingyenes! Hétéves kortól használható. Felsõ korhatár nincs. Börtönmisszióban is felhasználható.

Magyarországi kapcsolatcím:
Dorkáné Lévai Csilla
2028 Pilismarót, Miklós-deák utca 23. — Tel. 06-33-470364

Élõ Gyülekezetek
Változó idõközönként 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.

