Tégy engem mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy
pecsétet a te karodra; mert erõs a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tûznek
lángjai, az Úrnak lángjai.

Énekek Éneke 8,6
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yilvánvaló, hogy ma ismét megújult az érdeklõdés az imádat iránt. Sok konferencián és
gyülekezetben hallhatjuk a témával kapcsolatos tanítások sorát – néha a vének vagy
mások külön kérésére. Ezt a megújult érdeklõdést pozitív, szellemileg egészséges jelnek
tekinthetjük.
Az úrvacsora az elsõdleges nyilvános kifejezése a gyülekezet imádatának. Ez az az alkalom,
ahol a hívõk gyakorolhatják a királyi papságukat (1Pt 2,9). Nem tudok nagyobb kiváltságot
elgondolni a hívõ számára, mint más hívõkkel közösen részt venni az Úr imádatában.
Bár legtöbben elismerik az imádat fontosságát, mégis marad egy kérdés: „Hogyan
gyakoroljuk?” Mit tehetünk, hogy felkészülve érkezzünk az alkalomra (akár szólok ott, akár
nem), amikor a gyülekezet összejön a kenyér megtörésére? Ha az imádatot tanulni
szeretnénk, nem korlátozhatjuk mechanikus lépésekre. Álljon itt néhány gyakorlati tanács
útmutatóul, segítségképpen!
1. Tanuljuk meg felismerni a Bibliában azokat a dolgokat, amelyek az Úr Jézusról szólnak! A
legjobb könyv az imádat gyakorlásához a Biblia. Amikor imádjuk Õt, Isten nem kéri, hogy
költõi kreativitással tervezzük meg gondolataink kifejezését. Õ már adott erre alapanyagot a
Bibliában. Amikor olvassuk, szánjunk idõt arra, hogy felismerjük azokat a megállapításokat,
amelyek dicsõítik az Urat! Ismerjük fel például az Ószövetség Úr Jézust ábrázoló képeit,
amelyeket Isten Izraelnek adott!
2. Tanuljunk meg különbséget tenni az áldás és az áldást adó között! Amikor megtérünk, elõször
még nem tudunk másoknak segíteni, de bennünket elhalmoznak Isten ajándékai. A bûnök
bocsánata, a hívõk közössége, Isten gondoskodása és vigasztalása – mindezek egyre csak
áradnak ránk. Az áldásokon elgondolkodva, fel kell tennünk magunknak a kérdést, milyen is
az az Isten, aki ilyen mértékben áld meg. Milyen az az Isten, aki annyira szereti a bûnöst, hogy
saját Fiát küldi el, hogy életét adja értük? Miért kellett az Úrnak szenvednie és meghalnia ilyen
módon? Más szavakkal: nem abban gondolkodunk már, hogy „én” vagy „enyém”, hanem
„Õ”. A figyelmünk középpontjában mindig Õ maradjon, és máris imádók leszünk.
3. Ismerjük meg az imádat énekeit! Az énekeskönyv nem minden éneke fejez ki imádatot.
Néhány ének az imádságban bátorít, néhány a keresztyén szolgálatban, vagy az Úrral való
járásra. Más énekek evangelizálóak, vagy személyes bizonyságtételek. Válogassuk ki az
imádat énekeit, amikor eljön az ideje a kenyértörésnek! Jó, ha tudjuk, melyek azok az énekek,
amelyek Krisztusról, az Õ haláláról, feltámadásáról, mennybemenetelérõl és dicsõségérõl
szólnak. Nézzük át, illetve jelöljük meg az énekeskönyvben már hét közben!
4. Figyeljük meg a körülöttünk lévõ tapasztaltabb imádókat! Egyikünk sem tökéletes, és ne is
akarjuk egyszerûen utánozni egymást. Másrészt viszont tanulhatunk azoktól az istenfélõ
emberektõl, akik maguk is megtanultak valamit az imádatról. Figyeljük meg az Úrról való
gondolkodásmódjukat! Nézzük meg, hogyan kezelik az Írásokat! Vegyük észre a harmóniát,
amely az imádatukban van! Hallgassunk és figyeljünk!
5. Ne felejtsük el, hogy a csendes imádat is imádat! Minden hívõ, férfi és nõ egyaránt imádó. A
nõtestvérek is létfontosságúak a gyülekezeti imádatban, mivel nem az a fontos, amit mi
hallunk, hanem az, amit Isten hall. Az emlékezés szellemi atmoszféráját sokszor a csendben
lévõk istenfélõ imádata hozza létre.
6. Legyünk a hét minden napján imádók! Bár a kenyértörés a legnyilvánvalóbb közös kifejezése
a gyülekezet imádatának, ez nem jelenti azt, hogy nem gyakorolhatjuk a hét minden napján.
Biztos van mindennap legalább egy olyan Istennel kapcsolatos csodálatos dolog, amelyet
észrevehetünk. Ha összegyûjtjük ezeket a gondolatokat, az Úr napján teljes lehet az
imádatunk.
Hadd bátorítsak a helyes imádatra fiatalt, idõset, középkorút! Nincsenek tökéletes imádók, és
nincs szükség imádatot kritizálókra sem. De elhatározhatjuk, hogy megtanulunk olyan
imádók lenni, amilyet Isten keres, mert „eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók
szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Õ imádóiul.”
(Jn 4,13)

Tartalom:
Brian Gunning
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Összeállította: Kovács János (Miskolc)

Elõdeink bizonyságtétele

az újszövetségi Gyülekezetrõl
,,1825-ben Írország fõvárosában, Dublinban néhány hívõ ember szívét Isten arra indította, hogy
Isten minden gyermekét szeressék, függetlenül attól, melyik felekezethez tartoznak. Ezt a szeretetet nem
tették tönkre a felekezeti válaszfalak. Elkezdték felismerni, hogy a Szentírásban Isten Igéje azt mondja,
hogy Krisztusnak csak egy Teste van, függetlenül attól, hogy az emberek hány szektára osztják fel.”
,,Ezek a hívõk a világ szemében alacsony rendûek és ismeretlenek voltak. De köztük volt az Úr és a
Szent Szellem vigasztalása. Két tisztán felismert igazság alapján álltak: elõször, hogy a Gyülekezet
Krisztus Teste, és ez a Test csak egy; másodszor, hogy az Újszövetségben nincs klerikális rendszer... Hittek
abban, hogy minden igaz hívõ ennek az egy Testnek a tagja.”
,,Nem volt semmiféle szektás öntudatuk. Hittek abban, hogy minden igaz hívõnek papi hivatása van,
szabadon beléphet a Szentek Szentjébe. Abban is hittek, hogy a mennybe ment Úr különbözõ
adományokkal ajándékozta meg a Gyülekezetet, hogy tökéletesítse a szenteket, és építse a Krisztus
Testét.”
,,Egy év múlva, 1828-ban John Nelson Darby kiadott egy kis könyvet, amelynek ez volt a címe:
‘Krisztus gyülekezetének természetérõl és egységérõl.’”
,,1839-ben Nagy-Britanniában: Londonban, Plymouthban és Bristolban szintén voltak
összejövetelek. Késõbb az Egyesült Államok sok helyén és Európában is számos helyen. Ezután majdnem az egész világon ily módon gyûltek össze azok, akik az Urat szerették.”

J. N. Darby
J. G. Bellett
Müller György
C. H. Mackintosh
D. L. Moody
James G. Deck
Georg Cutting
William Kelly
F. W. Grant
Robertt Anderson
Charles Stanley
S. P. Tregelles
Andrew Miller
R. C. Chapman
Henry Ironside
és még sokan mások

„Nos, lássuk, mit adtak ezek a testvérek nekünk: megmutatták, az Úr vére hogyan elégíti ki Isten igazságosságát. Megajándékoztak az
üdvbizonyossággal, megtanítottak arra, hogy a leggyengébb, legerõtlenebb hívõ embert is elfogadja Krisztus, ha õ elfogadja Krisztust; és
hogyan kell hinnünk Isten Igéjében, mint üdvösségünk alapjában. ...õk tanítottak a Krisztus Testének egységére és a Szent Szellemben való
egységre. [...] Az õ fellépésüktõl kezdve tudják az emberek, hogy mi a Gyülekezet,
(Watchman Nee:
hogy a Gyülekezet Krisztus Teste, hogy az Isten gyermekei egy Gyülekezetet
Krisztus
gyülekezeteinek
igazhitûsége, Evangéliumi
alkotnak, amely nem osztható részekre.”
Kiadó, 432-434. old.)
„S ez a gyülekezet mindig missziói gyülekezet volt. Mikor 1836-ban Groves úr és neje elhagyták Bristolt, hogy Kelet-Indiában missziói
munkát alapítsanak, ez Müller Györgyöt arra indította, hogy azért imádkozzék, hogy gyülekezete kebelébõl saját munkásait küldhesse ki a
világ nagy szántóföldjére. Isten megemlékezett ez imádságról, s a meghallgatás minden kérésen és értelmen felül gazdag volt. Azóta
mintegy 60 misszionáriust küldtek ki, akik közül Müller György életében
(P. T. Arthur: Müller
legalább 20 dolgozott a világ különbözõ részeiben, a bristoli testvérek
György, Evangéliumi Kiadó, 262. old.)
önkéntes adományain.”
„...az ÓSZ nem tartalmazza a nagy titkot: Krisztus és a Gyülekezet titkát. Mert ugyan hol találunk az ÓSZ-ben csak egyetlen szót is arról
a tényrõl, hogy a zsidók és a pogányok e g y Testet alkotnak, és hogy a Szent Szellem által egy élõ Fõvel vannak összekapcsolva? ...Az ÓSZ-i
háztartás (üdvkorszak) legfõbb jellemzõje éppen a zsidóknak a pogányoktól való legszigorúbb elkülönülése, míg a Gyülekezet vagy a
keresztyénség kiváltképpen való ismertetõjele a zsidók és a pogányok legszorosabb egysége az e g y Testben (Ef 3,6). Ez a kétféle állapot
tehát a lehetõ legkiáltóbb ellentétben áll egymással, és teljességgel lehetetlen volt, hogy a kettõ együtt, egy idõben, egymás mellett létezzék.
Amíg állt az „elválasztó fal”, addig nem lehetett kijelenteni a Gyülekezettel kapcsolatos igazságot. Krisztus halála azonban lerontotta ezt az
elválasztó falat, és a Szent Szellem eljött a mennybõl, hogy megalkossa az e g y Testet, és azt jelenléte által egyesítse a feltámadott és
megdicsõült Fõvel. Ez Krisztus és a Gyülekezet nagy titka (Ef 5,32),
(C. H. Mackintosh:
amelynek semmi más alapja nem lehetett, mint a megváltás elvégzett
A
hitbõl
való
élet,
Evangéliumi Kiadó, 167-168. old.)
mûve.”
„Az új teremtés Isten öröme: ennek az új teremtésnek a Feje Krisztus, és Krisztus a Gyülekezettel egységben áll Isten elõtt. A Gyülekezet,
Krisztus Teste nem tud mostani, alantas állapota fölé emelkedni, míg
(F. Holmes,
minden tagja ki nem fejleszti azt a tudatot, hogy a Test szolgálatára van
R. C. Chapman, Evangéliumi Kiadó, 102. old.)
kötelezve.”
„A tévtanítás sohasem következetes, így van ez még az agyafúrt Bullingerrel is, aki nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy Pál ebben a
levélben már korábban is kijelenti az egy Test igazságát, mégpedig éppen olyan tisztán és határozottan, akárcsak az Efézusiakhoz írt vagy
bármelyik késõbbi levelében. Figyeljük meg különösen a Rómaiakhoz írt levél 12,4-5. verseit: „Mert miképpen egy testben sok tagunk van,
minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai
vagyunk.” Tudná-e bárki ennél világosabban megfogalmazni a titok igazságát? Ki az a szélsõséges korszakos tanító, aki veszi a bátorságot és
azt mondja, hogy ez a szakasz is egy beszúrás, évekkel késõbb hozzáadva a
(H. A. Ironside:
szöveghez, azért, hogy a Rómaiakhoz írt levél összhangban legyen az
Az
Igazság
beszédének
helytelen hasogatása, 38. old.,
Efézusival? Isten Igéje tökéletes és mindig pontos!”
Hárfa Evangéliumi Kiadó)
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„Arra a több alkalommal feltett kérdésre, hogy melyek a Testvér Gyülekezetek jellegzetes ismertetõjelei vagy különleges célkitûzései,
amelyekkel elõremutatóan járulnak hozzá az egyetemes Gyülekezet életéhez és a világban való feladatának megvalósításához, általában ezt
az ötöt említették: a Szentíráshoz való viszonyulás, minden hívõ papi
(A békesség
mivolta, vasárnaponkénti kenyértörés, az Úr közeli visszajövetelének
fejedelmének útján, 4. szám, 58. old., Ernst Schrupp
várása és Krisztus Testének egysége.”
Wiedenest)
„...az EKKLESIA tágabb értelemben ennek az üdvkorszaknak minden hívõjét magában foglalja mind a földön, mind a mennyben,
mégpedig úgy, hogy egységet alkot ,,az EKKLESIA, amely az Õ
(A békesség
(Krisztus) Teste” (Ef 1,22-23). Amíg ehhez az igazsághoz
fejedelem
útján,
4.
szám,
97. old., közreadja: Pócsy
ragaszkodunk, addig biztos alapon állunk.”
Ferenc és Vohmann Péter)
„Kikbõl áll a gyülekezet? Belõlünk áll, a gyülekezet tagjaiból. Mi a gyülekezet szellemi színvonala? A gyülekezet tagjai szellemi
színvonalának az összessége. Mi a gyülekezet engedelmessége az Úrhoz és az Õ Igéjéhez? A gyülekezet tagjai összességének
engedelmessége az Úrhoz és az Õ Igéjéhez! Nem vonhatjuk ki magunkat ez alól az együvé tartozás alól. Egy Testnek a tagjai vagyunk és
testvérek, akár vállalja valaki, akár nem. Ha úgy akar járni, élni valaki
(A békesség
közülünk, hogy bár a Test tagja, de a Test többi tagjától mégis
fejedelmének
útján,
5.
szám, 107. old., Ungár Aladár)
függetlenül, ez nem megy!”
„A bibliai gyülekezetben nem lehet személyválogatás, nem lehet részekre bontani a Krisztus Testét! Az egység kötelékét meg kell
õriznünk a szeretet és a Szent Szellem által.”
(Lukátsi Vilma: Igen,
Atyám!, Ungár Aladár életrajza, Evangéliumi Kiadó,
217. old.)
„...az összes hívõk és gyülekezetek alkotnak egy teljes egészet, amit a Szentírás Krisztus Testének nevez... Ez az összes hívõkbõl álló
krisztusi test nem valami szervezkedés (organizáció), hanem valóságos élõ szervezet (organizmus), amelynek tagjait nem külsõ szabályok,
hanem belsõ életerõ tartja össze... Minden hívõ, minden gyülekezet egy-egy
(Ti vagytok a föld sója,
tag az Úr Testén, összeköttetésben áll Vele, a Fõvel, a Szent Szellem ereje
182. old., Dr. Kiss Ferenc)
által.”
„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” A keresztyénség mint egy test kezdõdõtt. Az apostoli keresztyénség nem ismert kétféle
keresztyénséget, hanem csak egy Urat, egy hitet, egy Szent Szellemet és egy népet, amely az egy Úr, az egy hit és az egy Szent Szellem
vezetése alatt járta útját a pogány világban. Ez volt a keresztyénség kiindulópontja.”
(Ti vagytok a föld
sója,187. old., Dr. Kiss Ferenc)
„Az újszövetségi keresztyénség sarkalatos tétele Isten népének Krisztussal való egysége.”

(John Stott: Az Efézusi
levél, Harmat Kiadó, 66. old.)

Könyvajánló
Don Carson

EXEGETIKAI TÉVEDÉSEK
Keresztyén Ismeretterjesztõ Alapítvány
„Azért fontos beszélni errõl a témáról, mert fájdalmasan gyakoriak közöttünk az írásmagyarázati téveszmék – közöttünk, akiknek Isten kegyelmébõl az a felelõsségteljes feladatunk, hogy Isten Igéjét hûségesen hirdessük. Shakespeare egy színdarabjának félreértelmezése, Edmund Spenser egy költeményének felületes tanulmányozása aligha jár
következményekkel az örökkévalóságra nézve. A Biblia értelmezésében azonban nem engedhetünk meg ilyen nagyvonalúságot. Itt Isten gondolataival van dolgunk: kötelességünk minden erõnkkel azon lenni, hogy megértsük és világosan értelmezzük azokat.
Annál is inkább megdöbbentõ tehát az evangéliumot hirdetõ szószékek, a Bibliát
„hivatalból” tisztelõk részérõl tapasztalt azon gyakori és megbocsáthatatlan pongyolaságot látni, amellyel Isten Igéjéhez viszonyulnak. [...] Fájdalmasan emlékszem néhány tévedésemre, melyeket csak évek múltán ismertem fel, vagy amelyekre olvasmányaim és éber tanártársaim hívták fel a figyelmemet, akik szeretnek annyira, hogy
kijavítsanak. Annál tragikusabb viszont a helyzet, ha egy igehirdetõ vagy tanár egész
élete során nincs tudatában annak, milyen égbekiáltó ostobaságot hirdet, és ennek következtében milyen kárt okoz Isten egyházának” — írja Don Carson könyve elõszavában. A könyv nagy segítség lehet igemagyarázataink
megvizsgálásában és Isten drága Igéjének helyesebb értelmezésében.
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Az Úr angyala
Igehely

Megjelenés

Helyzet

1Mózes 16,7-14

Hágárnak először

1Mózes 21,8-21

Hágárnak másodszor

Hágár és Izmáel a pusztában

1Mózes 22,1-19

Ábrahámnak először

Ábrahám felajánlja Izsákot

1Mózes 24,7.40

Ábrahámnál másodszor

Hágár a pusztában

a szolga előtt jár

Jákóbnak először

Jákób álma Bételben

1Mózes 31,1-16

Jákóbnak másodszor

Jákób Lábán nyájával

1Mózes 32,22-32; Hós 12,13

Jákóbnak harmadszor

küzdelem Jákóbbal Peniélnél

Mózesnek először

Mózes és az égő csipkebokor

2Mózes 14,15-20

Mózesnek másodszor

Izráel és az egyiptomiak között

2Mózes 23,20-23; 32,34

Mózesnek harmadszor

Izráel előtt ment be a földre

1Mózes 28,10-22; Jn 1,51

2Mózes 3

4Mózes 22,21-35

Bálám

Bálám és szamara

Józsué 5,13-15

Józsué

Józsué a Kánaánba lépés előtt

Bírák 2,1-5

Bírák - első

Bírák 5,23

Bírák - második

Méróz átka

Bírák 6,11-24

Bírák - harmadik

Gedeon Ofrában

Bírák 13

Bírák - negyedik

Mánóahnak fiú ígérete

1Krónika 21; 2Sámuel 24
2Királyok 19,35-37; Ézs 37,36

Dávid király
Ezékiás király

1Királyok 19,1-8

Illésnek először

2Királyok 1,3.15

Illésnek másodszor

Dániel 3,13-30

Dánielnek először

Dániel 6,16-24

Dánielnek másodszor

Zakariás 1,7-17

Zakariásnak először

Zakariás 3

Zakariásnak másodszor

Izráel népe Bókimban

Dávid Jeruzsálemnél
megölt 185 000 asszír katonát
táplálta és bátorította Illést
vezette és biztatta Illést

megvédte Dánielt és társait
megvédte Dánielt a veremben
a mirtuszfák alatt
Júsua és a Sátán állt előtte
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Megjelenik
Az esemény röviden

Krisztus munkája

fiú születését ígéri a pusztában

lát bennünket

a fiú halála fenyeget a pusztában

hall bennünket és megnyitja szemeinket

mást találnak helyette

helyettünk meghalt, hogy megmentsen a halálból

menyasszonyt találnak

jó cselekedeteink szerzője és bevégzője

találkozás Jákóbbal, amint elhagyja földjét

közbenjáró ember és Isten között

találkozás Jákóbbal, amint távol van földjétől

törődik velünk, amikor mások hibáztatnak is

találkozás Jákóbbal, amint visszatér földjére

harcol velünk, hogy átformáljon

az égő csipkebokor — kihozza az Ő népét

elhívás, elkötelezettség, engedelmesség

a tűzoszlop — keresztülviszi az Ő népét

megvédi az Ő népét, megítéli ellenségeiket

tűz a Sinai hegyen — beviszi az Ő népét

előttünk jár, egyengeti népe útját

karddal a kezében mint ellenség

az engedetlenség elkeseríti

karddal a kezében mint pártfogó

parancsnok és vezető

fegyelmezés a pogány népekkel való keveredésért

megdorgál és fegyelmez az engedetlenségért

dorgálás, mert nem törődtek egymással

dorgálja azokat, akik nem munkálkodnak

a gyenge-erős bíra

békességet ad

az erős-gyenge bíra

drága illat Isten számára

megtámadta Jeruzsálemet az Ő dicsőségére

megítéli a bűnt

megvédte Jeruzsálemet az Ő dicsőségére

felel az imádságra; összetöri ellenségeinket

tűz jött alá, amikor Izráel királya Baált imádta

bátorít a nehézségek idején

tűz jött alá, amikor Izráel Baálzebubot kérdezte

vezérel bennünket

Sidrák, Misák és Abednegó épen a kemencében

megszabadít

az oroszlán nem bánthatta Dánielt

megvéd bennünket az oroszlán szájától

közbenjárt Jeruzsálemért

mindig kész és vár, hogy áldást hozzon

közbenjárt Józsuáért

megtisztít bennünket a szolgálatra
UPLOOK
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Hírek
Röviden
Évente megrendezésre kerül Dömösön a testvérgyülekezeti felelõs férfiak
konzultációja. Az idén április 6-án és
7-én vettek részt gyülekezeti vezetõk az
ország közösségeibõl.

Ismét megrendezésre került április 15.
és 17. között az országos húsvéti konferencia a budapesti Ó utcai gyülekezetben. Az összejövetelen több százan
vettek részt Magyarországról, de voltak vendégek a környezõ országokból
is.
Május utolsó hetének végén Parajdon
(Erdély) körzeti ifjúsági találkozó volt,
amelyen Segesvár, Dicsõ, Gálfalva és
Parajd gyülekezeteinek ifjúsága vett
részt. Vendégek a Miskolci Testvérgyülekezetbõl látogatták meg a konferenciát.
Ismét lesz miskolci ifjúsági konferencia az õsszel. Az idõpontja: 2006. október 20-22. Helye: Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet. További részleteket a késõbbiekben közlünk.
Ismét megújultak a következõ internetes oldalak:
www.bibliacentrum.org
www.evangeliumikiado.hu
www.bibliatanitas.org
www.vetesesaratas.hu

Ifitalálkozó Biatorbágyon
Néhány nappal ezelõtt, pünkösdkor ismét Ifjúsági Találkozó volt Biatorbágyon! A biai
Testvérgyülekezet színeiben immár negyedik éve került megrendezésre e Találkozó, amely az
évek múlásával egyre jobb! Pénteken kitartóan zuhogott az esõ, miközben a BICE sátrát
felállítottuk. Aztán szombat reggel már szép idõre ébredtünk! És eljött a
délelõtt, amikor az utolsó elõkészületek után megérkeztek az elsõ
5
vendégek ... és aztán csak jöttek, és jöttek, és
200
benépesült ismerõs és ismeretlen testvérekkel
a néhai munkásõrbázis! A létszám általában
60-70 körül mozgott. Vasárnap több mint
százan voltunk, mert a biai gyülekezet is
csatlakozott hozzánk teljes létszámmal. A
téma (Sámson – akinek „szemet szúrt” egy
filiszteus) nagyon jó volt, az igehirdetésekbõl
mindannyian erõt merítettünk. Emellett volt
röplabda, foci, a dunakeszi ifjak jóvoltából
mega-csocsóbajnokság, valamint éjszakai
túra és kalácssütés is! Az említett Dunakeszi
2006
mellett jöttek testvéreink Pilismarótról,
Budapest több közösségébõl, Nagyérrõl,
Érdrõl és egyéb helyekrõl, ami most nem jut
eszembe! A dolgok summája ez: Hálásak
vagyunk Urunknak az elmúlt hétvége minden
pillanatáért! Dicsérjük Õt a megfelelõ
idõjárásért, a vendégekért, az elõadásokért és
mindazért, amit személyesen tanulhattunk
Tõle, és talán még nem adtuk közre.
Ha Urunk akarja és élünk, jövõre ismét találkozunk! Addig egy kis ízelítõ a
www.ktgybia.echt.hu, és a www.ifyousagi.hu oldalakon. És itt ajánlom a kedves olvasó
figyelmébe a következõ ifjúsági rendezvényt, amely június 24-én Dunakeszin kerül
megrendezésre. (Részletek: www.ifyousagi.hu, ezazaz_2@hotmail.com)
Csikós Péter

Bemerítkezés
volt a Miskolci Keresztyén
Testvérgyülekezetben április 23-án
este hat órai kezdettel. 7 testvér
merítkezett alá, bizonyságot téve
hitükrõl. A bemerítést Kovács
János miskolci testvér, az
igeszolgálatot pedig Szabó Jenõ
kolozsvári testvér végezte.
A bemerítkezõk csoportja (jobboldalt Kovács János, a bemerítõ)

Május 6-án, szombaton országos férfitalálkozó volt az Ó utcai gyülekezetben. A vendég David Gooding testvér
(Észak-Írországból) a Krónikák elsõ
könyvérõl beszélt.
Fájdalommal tudatjuk, hogy 68 éves
korában hazaköltözött Urához és
Megváltójához Trombitás József, országszerte ismert és szeretett testvér,
az Ó utcai gyülekezet tagja. Temetése
június 18-án 15 órai kezdettel Feldebrõn lesz.

Az Igét Szabó Jenõ (Kolozsvár) hirdette

Az alkalmon a miskolci gyülekezet fiataljai is énekeltek
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Meghívó — Nyári ifjúsági programok

KIFI 2006
www.kifinet.hu
kifi@invitel.hu

Az elmúlt években megszokott módon, most is több programot kínálunk azoknak, akik a
természetben, egy-mással közösségben, Isten közelségében kívánják eltölteni a
szünidejük egy részét. Nyáron négy fő progra-munk lesz, amelyre ezennel szeretettel
meghívunk. Minden program és a legfrissebb információ megtalálható a www.kifinet.hu
internetes honlapon. Információ, jelentkezés a munkatársaknál: Balázs Dániel, Boldizsár

Elsõ nyári programunk:

Számíthatsz:
·kalandos túrára
·közös étkezésre
·és természetesen
nomád körülményekre.

Túlélõ tábor
Idõpontja: 2006. jún. 30. – júl. 02.

Bükk (4 nap)
Idén nyáron újra kipróbáljuk, mennyire vagyunk bátrak és kitartóak. Ha emlékszel
még a tavalyi túrára, biztosan kíváncsian várod már a „vének” újabb ötleteit.

Második programunk:
Alkalmazkodva a helyszínhez
tervezünk:
•
hajókirándulást
•
fürdést a déli part egyik legjobb
részén
•
focit, métát, pingpongozást
Idõpontja: 2006. júl. 08-12. (5 nap)
•
gyalogtúrát a déli parton
Ez nem az a „nomád” tábor, mert kényelmes, jól felszerelt ház vár
•
napozást
minket a Balaton déli partján. Szinte otthon érzed majd magad.

Balatoni táborozás

Balatonszemes

Harmadik programunk:

Tiszai kenutúra
Tiszafüred - Szolnok

Tervezett programjaink lehetõségekhez képest:
· Fürdés a Tiszában
· strand-röplabda
· vízilabda
· esti tábortüzek
· és beszélgetések

Idõpontja: 2006. aug. 09-13.
(5 nap)
Ebben az évben újra a jól bevált nomád vándortáborra készülünk a KözépsõTiszán. Tiszafüredrõl indulva a cél Szolnok lesz. Úszni tudás ajánlott. Esetleg
aki nem tud, mentõmellényre szüksége lesz. Miközben megpróbálunk
haladni az árral, alkalmunk lesz naponta újabb és újabb sátorhelyeket
felfedezni, közösen elkészíteni és elfogyasztani a legjobb bográcsos
ételeket.

Akkor sem maradhat el:
· a kirándulás
· játék, foci
· közös étkezés

Utolsó nyári programunk:

Hegyi tábor

A hely késõbbi idõpontban lesz meghatározva…
Idõpontja: 2006. aug. 23-27. (5 nap)
A nyár utolsó elõtti szabad hetében még egy
alkalom arra, hogy együtt legyünk és a Biblia
olvasása, tanulmányozása által megerõsödve
kezdjünk neki az új tanévnek.

Kirándulásaink témája: Ennek az évnek a témája: „megszentelõdésünk Krisztusban”;
„azok (tehát mi, akik Krisztusban vagyunk) az Õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek…”
(Róma 8,29) Hívõ életünk nehézségei, buktatói és természetesen az örömei is.

Hírek

Mindennek rendelt ideje van
Olyan idõszak következik, amikor a Borsod A.-Z. megyei gyermekmissziói munkát a – mindenki
számára kedves és szeretett – Rueck házaspár nem folytatja tovább. Július végén hazaköltöznek
Kanadába. Nagyon fognak hiányozni, de nem csak ûrt hagynak maguk után: Isten gondoskodásaként éljük meg, hogy a szolgálat folytatódik az Õ távozásuk után is. Tóth Melinda két éve
velük együtt munkálkodik, és jó tanítványként igyekszik tõlük átvenni a módszereket. Mind a
tanítás, mind a szervezõi és irodai tevékenység egyre inkább Melinda és a mellette mûködõ
csoport révén valósul meg, és hisszük, hogy a terület gyermekei a továbbiakban sem maradnak
Isten Igéje nélkül.
(Huba István)
Köszönjük Urunk, hogy John és Faye oly hosszú ideig – több mint 12 évig – hûségesen végezték nálunk és velünk a szolgálatot. Kérünk,
vezesd és õrizzed õket tovább a Te bölcsességed szerint otthonukban is! Ámen.

Anna-nap
Május 20-25. között Egerben került megrendezésre a European Leadership Forum. A konferencián több mint 300 evangéliumi gyülekezeti vezetõ és munkás vett
részt 32 országból. A közös igehirdetéseket ismert evangéliumi tanítók: John Lennox, Pablo Martinez, Don Carson, Dallas
Willard tartották. Rendszeres tanítás
hangzott el a keresztyén vezetõk jellemzõivel kapcsolatban a Timóteushoz írt levél
alapján. Az egyes szemináriumokon a keresztyénséget napjainkban érõ hatásokkal, valamint égetõ kérdéseivel foglalkoztak, többek között: apologetika, bioetika,
család, teológia, tudomány témakörökben. (2004-2005-ben a rendezvényt Sopronban, idén elõször Egerben tartották.

John Lennox
a European Leadership Forum
egyik szeminárimán

Családias, jó hangulatban
töltötték el 2006. május 1214. között az elsõ ANNA (anyák napi) találkozót a
résztvevõk Dömösön. Reménység szerint, jövõ áprilisban lesz a következõ!
Egy-hat gyermekes édesanyák voltak a hallgatóságban, az elõadónõ Beth von
Bebber amerikai misszionárius volt, aki már kilenc éve itt él Magyarországon, és magyar
nyelven tartotta az alkalmakat. A témakör az anyaság körül forgott (pl. Anyai hivatás –
Mi is a foglalkozásod?, Hol vannak a munkatársaim? – Barátság – Munkaeszközeink –
Vidámság és rend). Szombat délután lehetõség volt egy kis pihenésre.

Zenei napok
Idén is megrendezésre kerülnek a dömösi Bibliacentrumban a Zenei napok. A rendezvény augusztus 13-án 17 órától 22-én (kedden) 14 óráig tart. Az idei vezérige a Filippi
1,11 lesz: „Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten
dicsõségére és magasztalására!” A programban szó lesz az Istentõl kapott ajándékok
alkalmazásáról gyülekezeteinkben és környezetünkben, énekkar és zenekar szervezése.
Szabadidõs játékok és pihenés mellett
felkészülés a börtönszolgálatra (börtönmissziósok számára). Cél: a közösségi élet gyakorlása és a szolgálat (Kolossé 3,12-15).
Jelentkezés: Soproni János (3300
Eger, Egészségház u. 23. (36-418510, Email: v3218@t-online.hu)
Zenei napok – Dömös
2005

Élõ Gyülekezetek
Évente több alkalommal megjelenõ evangéliumi gyülekezeti folyóirat.
Kiadja a Hárfa Evangéliumi Kiadó Alapítvány (3300 Eger, Egészségház u. 23.).
Szerkesztõk: Maszárovics Zoltán (maszazoli@gmail.com), Lemperger Róbert (lemperger.robert@invitel.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: 1200 pld. Amennyiben lehetséges, a megrendeléseket a
postaköltség miatt összesítve kérjük, vagy nagyobb gyülekezetekben a terjesztõkön keresztül.

