ŐRÁLLÓ
A TEMESVÁRI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZET INFORMÁCIÓS LAPJA

2017 December

A hónap igeverse:

"Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek
mindenkinek a cselekedete szerint." Jel22:12
Izrael. Bár tudom, hogy ebben
Advent, Krisztus-várás,
a témakörben többféle nézet is van,
és mi!
mégis én úgy látom, hogy a fügefáról
Ez a Jézus, aki felment tőletek a
mennybe, ugyanúgy jön majd vissza,
ahogy felmenni láttátok”. (ApCsel 1,11)
Nem ismerjük sem a napját,
sem az óráját, amikor Ő visszajön,
viszont nem ismerünk egy órát sem,
amelyben Ő nem jelenhetne meg. Lehet,
hogy sok év múlva lesz, de akár holnap
is, sőt nem kizárt, hogy épp ma. Ő maga
úgy írja le annak a napnak az eljöttét,
mint égből a villámcsapás (Mt 24,27).
Vagyis hirtelen, meglepően, váratlanul,
ami
kizár
minden
intézkedési
lehetőséget. Azért, aki úgy tervezné,
hogy ráér még azzal a bizonyos
megtéréssel, annak álljon itt az intő szó:
„Figyelj ide, hamarosan visszajövök”!
(Jel 21,7)
Jézus azonban előjelekről is
beszélt.
Azok
fokozatossága
és
gyakorisága kézzelfoghatóbbá teszik
annak a jellegzetes napnak a közelségét,
bár újra hangsúlyozom, a pontos napot
senki sem tudja csak az Atya.
A jelek sokaságát három
alapvető vonalon lehet végigkövetni: az
izraeli, a missziói, és az ítéletek vonalán.

mondott jézusi példázat félreérthetetlen
és alapvető igazsága az, hogy bár az
Izrael nemzetét jelképező fügefa,
gyümölcstelensége miatt isteni ítéletben
(kiszáradásban) részesül, az idők végén
mégis újra kizöldül. (Lk 21,29-31)
Lenyűgözően lélekemelőek az
Ószövetség azon részei, amelyek Isten
kiválasztott népének helyreállíttatásáról
beszélnek: „jelt ad a nemzeteknek és
összegyűjti Izrael szétszórt fiait,
egybegyűjti Juda elszéledt leányait a
föld négy széléről.” (Ézs 11,12)
Ezeknek a próféciáknak a szó szerinti
beteljesedésüknek valószínűsége szinte
nevetséges volt a 20. század elejéig.
Ami azonban 1948 májusában
Izrael államának a mondernkori
kikiáltása, ráadásul az atyáknak ígért
földön történt, az megcáfolhatatlan jelét
adta annak, hogy Isten megkezdett
valamit, amit sok más a végidőkkel
kapcsolatos esemény követni fog, úgy
ahogyan azt a próféciákban írva
találjuk.
A missziói vonal. „Isten
országának ezt az evangéliumát pedig

hirdetik majd az egész világon,
bizonyságul minden népnek, és akkor jön
el a vég.” (Mt 24,14)
A 20. században hatalmas
növekedésnek
örvendhetett
a
világmisszió – az iszlám megerősödése
ellenére is. Bibliai részek ma kb. 2000
különféle nyelven olvashatóak, amit a ma
élő emberek közül 97% megérthet.
Hozzávetőlegesen az egész világon 1500
rádió- és TV műsör sugároz keresztyén
jellegű
adást.
Főleg
Afrikában,
Indonéziában, Kínában, Dél-Koreában,
Latin- és Dél-Amerikában nagy lelki
ébredések voltak és vannak az elmúlt
évtizedekben. Csak Kínában 50 millió
ember jutott élő hitre az evangélium
hallatára.
A „Jézus élete” (Lukács szerint)
filmet 5,5 milliárd ember látta már 1979
óta, és mára 900 nyelvre fordították le. A
vetítés végén kitöltött űrlap szerint 201
millió néző döntött Jézus mellett. Bár
Európáról ez nem mondható el, és talán
tőlünk is oly távolinak tűnik, mégis Isten
munkálkodik, az evangélium (örömhír)
terjed, és ma is vannak, akik hitre jutnak,
és Jézus követői lesznek.
Az ítéletek vonala. Az Úr azt
prófétálta
meg,
hogy
az
Ő
visszajövetelének napját megelőzően a
világ addig soha nem látott mélypontra
süllyed:
politikai,
gazdasági,
természetvédelmi, szellemi és erkölcsi
értelemben.
Olyan rossz lesz a helyzet, mint
Nóé napjaiban, amire Isten az özönvíz
ítéletével válaszolt.
A
Megváltó
háborúk
sokaságáról
beszélt,
éhségről
és
földrengésekről. A múlt századtól kezdve

soha nem tapasztalt élelemhiányról és
éhhalálról veszünk tudomást. Jelenleg
100 emberből 20 jól táplált, 30
rendelkezik a szükségessel, de 50
alultáplált, akik valószínű, hogy ebből
kifolyólag fognak megbetegedni és
meghalni.
A földrengések intenzitása
félelmetes növekedésben van. 1897 és
1966 között 27 rengés volt 6 fokozatnál
erősebb. Az utána következő 10 év alatt
180 földmozgás volt 7 fokozatnál
erősebb.
A sok megrendítő jel közül
hadd legyen szó még csak egyről: „…sőt
meg is ölnek titeket, és minden nép
gyűlölni fog titeket azért, mert hisztek
bennem…”
(Mt
24,9).
Hozzávetőlegesen 40 millió mártírja van
már Krisztusnak, amelyből kb. 27 millió
keresztyén a 20. században halt meg
kommunista ill. iszlám uralom alatt.
Sok mindent lehetne még
említeni, mégis a legfontosabb, amit
maga Jézus is hangsúlyozott, hogy
miként reagálunk mi ezekre: „aki
segítségül
hívja
az
Úr
nevét,
megtartatik” (Róma 10,13), és „... aki
mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt
24,13)
„Ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok,
hogy közel van ő, az ajtó előtt.” (Mt 24,
33)
Boros Róbert

Milyen egy jó igehirdetés?
Mit vár el a gyülekezet
az igehirdetőtől?
- Az igehirdetés legyen rövid és érdekes.
Aki igét hirdet, annak tudnia kell, hogy
mit akar mondani, és úgy kell átadnia az
üzenetet, hogy a hallgató is legalább
három gondolattal maradjon.

-Szeretem, amikor az igehirdető a bűnre
mutat rá, nem takargatja azt. Amikor az
ihletet az Úrtól kapja, akkor ezt ki is
hangsúlyozza. Az igehirdetés csak úgy
hasznos, ha én is elfogadom azt. Van,
amikor egy igehirdetés által az Úr szól
hozzám, de tőlem is függ, milyen szívvel,
lelkülettel jövök. Az igehirdetés élő
legyen, tiszta és igaz. Tetszik, amikor az
igehirdető vidám, s humorral fűszerezi az
igehirdetést.
- Az igehirdetés aktuális legyen, illetve
alkalmazható legyen a mindennapi életre.
Nekem tetszenek a praktikus ötletek,
amelyek nem kánaáni nyelven vannak
kimagyarázva, hanem gyakorlati lépések
arról, hogy hogyan is kell alkalmazni az
igét, amit hallunk, hogyan kell a világ
felé megnyíljunk, hiszen a kánaáni
nyelvet a nem hívő ember úgysem érti,
ezért kellene egyszerűbb nyelven
megfogalmazni, amely mindenki számára
érthető. Hallanék néha arról, hogy az
elméleti tudást hogyan tudjuk a
gyakorlatban elmondani a körülöttünk
élő, nem hívő embereknek.
- Az igehirdető Istennek jellemes és
hiteles eszköze kell legyen, tiszta edény
az Úr kezében, akit Isten szellemileg
használ ebben a munkában. Szeretem
azokat az igehirdetéseket, amelyekben az
igei üzenetek minél több gyakorlati
példával vannak alátámasztva, minél
rövidebbek, mert ahogyan észrevettem,
az embereknek a befogadási képességük
az istentiszteletek alatt egyre csak szűkül.
Fontos, hogy tiszta ige legyen, ne egy
kompromisszumos, jóléti evangélium, az
üzenet pedig olyan, amely az embert
elgondolkoztatja a jelen és a jövő felől.

-Az igehirdetés legyen rendszerezett,
legyen úgy felépítve, hogy az üzenetre
tudjon koncentrálni a hallgató, az
igehirdető
ne
veszítse
el
a
gondolatmenetet. A Szentlélek ihletése
legyen közvetítve, amely által a
hallgatók feltöltekeznek, útravalót,
erősítést kapnak az élet minden
helyzetére.
Kérdezett Boros Viktoria

Karácsonyvárás
Ha egyszer kitörő örömmel
tudnálak dicsérni Uram!
És nemcsak hűvös köszönöm-mel,
melynek már szegett szárnya van,
röpülni nem bír magasan,
elakad porban szavakon.
Tudnék úgy ujjongani Néked,
mint gyermekből a hang kitör,
midőn játékot édességet
átvesz anyja kezeiből.
Lehet-e Uram édesebb
ajándék - mint Szereteted?
Törj fel örömmel! Közel karácsony,
a szív ilyenkor ifjodik.
Hadd lássak túl fenyőn, kalácson,
jussak el mind a Jászolig,
zengvén angyali éneket:
Eljöttél! Dicsőség Neked!
Scholz László

Meghívó
Szeretnénk ebben az évben is
december 31-én, óév estéjén együtt
átlépni az új évbe, 2018-ba.
Éppen ezért meghívjuk gyülekezetünk
minden tagját, hogy az esti összejövetel
után maradjon vissza, töltsük együtt a

hátralévő órákat együtt, meghitt testvéri
közösségben, a gyülekezetben.
A végén hazamenni a járműről
gondoskodunk.

Fejtörő
Novemberi kérdések megfejtése:
- József kb. 38-39 éves volt, mikor
testvérei először leborultak előtte.
- A frigyládában ott volt: Zsid 9,4 szerint
a mannás korsó, Áron kihajtott vesszeje
és a szövetség táblái.
Decemberi kérdések:
Kérdés vasárnapi iskolásoknak:

- Hát ez már kritikán aluli ...,
- Az emberek arról beszélnek, hogy ...,
- De amit most mondtam, ne mond el
senkinek!

ÉBEN-HÁÉZER
Múltam. Ha nézem, ámulva nézem.
Ében-Háézer! Ében-Háézer!
A mát ha nézem, csodákat látva
gyümölcsöt érlel bennem a hála.
Jövőm ha nézem, Jézusra nézek:
Őbenne áll fenn minden ígéret!
Füle Lajos

- Hányan voltak a keleti bölcsek, és hol
van megírva?
A megfejtők akik megírják a helyes
választ sms-ben a 0735 501 094 telefonra
jutalmat kapnak.
Kérdés fiataloknak és felnőtteknek:
- Hol van megírva a Bibliában, hogy
Isten bűneinket a feledékenység
tengerébe veti?

Szeretettel köszöntjük azokat,
akik decemberben ünnepelik
születésnapjukat!
Szavak,
amelyek akadályozzák az
ébredést:
- Azt hallottam hogy ...,
- Mindenki azt mondja, hogy ...,
- Hallottad már ...?

Fordul az év
Ismét határ-küszöbhöz értünk,
fénylő, nagy mérföldkő vakít
-az úton bár ködös a messzeség …
Titkokat őriz az új év.
Ám menni kell, távlatok hívnak,
elég ha térdünkön megpihenhetünk,
magához von a messzi ég
s jeleket az évszakok írnak …
Venyercsán László

A lap célja, hogy az őrállók kiáltása, az
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Szerkesztik: Nagy Géza, Gál János, Boros
Viktoria.
E lapból minden anyag szabadon
felhasználható rendeltetésének megfelelően.
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