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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

száradhatott el „azonnal” az a fügefa,
vagy másnap reggelre (Mk 11:12kk).
Problémát okoz viszont az a Márknál
olvasható megjegyzés, hogy nem volt
fügeérés ideje (Mk 11:13). Én Péter he-
lyében azt kérdeztem volna a Mestertõl,
hogy miért átkozza el a fügefát, amikor
nincs is fügeérés ideje? Hiszen talán
éppen az lenne a furcsa, ha lenne rajta
füge. (Persze ma is vannak, akik ügye-
sen megmagyarázzák, hogy azért le-
hetett volna rajta füge...) Ezt a feszült-
séget az enyhíti bennem, ha arra gon-
dolok, hogy mint mindig, most is, ezzel
is tanította az Úr Jézus a tanítványait. A
hit értékérõl, erejérõl, a hittel mondott
imádság jelentõségérõl.

Egyúttal arra is tanította õket, hogy a
gyümölcstelen élet értelmetlen, azt
megítéli Isten.

De mi az a gyümölcs, ami értelmessé
teszi az életünket? A levél nem elég?
Jónás a gyorsan növõ tök levelei árnyé-
kában enyhülést talált, s nyugodtabban
tudta várni Ninive pusztulását. Nem
elég, ha az éhezõnek enni adunk, a
szomjazónak inni, ha meglátogatjuk a
betegeket, árvákat? (Mt 25:35, Jak 1:27)

Általában úgy gondoljuk, hogy az
„igazi” gyümölcs a hívõ ember életén a
másik ember megmentése, megtérítése.
(Jak 5:20) Közkedvelt énekünk is ezt
fogalmazza meg: Egy lelket se hozzak-é
el, gyümölcs nélkül nézzem õt? (BGyÉ
377) Jóllehet én is úgy gondolom, hogy
ez a legcsodálatosabb gyümölcs, egyre
jobban látom annak veszélyét, ha ezt
tartjuk az „egyetlen számottevõ” gyü-
mölcsnek. A terméketlen fügefa elát-
kozásának meg-nem-értése hozzájárul

ahhoz a siker-orientált, eredmény-éhes,
szüntelen csak számokat-produkálni-
akaró missziós látáshoz, ami jellemzi
manapság a keresztyénséget, benne a mi
maroknyi magyar baptista missziónkat
is.

Félreértés ne essék, nem arra gondo-
lok, hogy nem fontos a gyümölcstermés,
sõt. Megváltónk félreérthetetlenül ma-
gasra emeli ezt a témát: az lesz az én
Atyám dicsõsége, hogy sok gyümölcsöt
teremtek (Jn 15:8). Ám a kétségbeesett
gyümölcsöt-teremni-akarás (félelem a
terméketlenségtõl, az elátkozástól?),
vagy az eredmények csodálatos babér-
koszorúja iránti vágy, vagy akár a tény-
leges gyümölcsök magunknak tulajdo-
nítását követõ önelégültség szomorú
eredményeket érlel, fájdalmas sebeket
üt Krisztus népének testén.

Nem dicsõíti az Atyát, amikor e világ
a keresztyének számokat produkáló
erõlködését érzékeli. Ezek a számok
legtöbbször „nem jönnek össze”. Sok-
szor ma vannak, holnap már nincsenek.
Nem dicsõíti az Atyát, amikor a nagy
erõlködések miatt a munkások kiégnek,
vagy leégnek, vagy kiállnak a szolgá-
latból – ami a „teljesítmény orientált-
ság” szükségszerû velejárója.

100. ZSOLTÁR

Hálaadó zsoltár.
Vígan énekelj az Úrnak

te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak

örvendezéssel; menjetek eléje
vígassággal.

Tudjátok meg, hogy
az Úr az Isten;

õ alkotott minket
és nem magunk; az õ népe és
az õ legelõinek juhai vagyunk.

Menjetek be az õ kapuin
hálaadással,

tornácaiba dicséretekkel;
adjatok hálákat néki,
áldjátok az õ nevét!

Mert jó az Úr,
örökkévaló az õ kegyelme,

és nemzedékrõl nemzedékre
való az õ hûsége!

(Károli fordítás)

folytatás a 3. oldalon
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Máté evangéliuma 21-dik részében a
Megváltó földi életének utolsó hetében
vagyunk. Jeruzsálemi bevonulása után a
Mester Betániában töltötte az éjszakát,
majd reggel újra a városba ment, tanít-
ványaival együtt. A szabadban töltött
éjszaka után megéhezett, az út mentén
lévõ fügefán gyümölcsöt keresett. Mivel
csak levelet talált rajta, megátkozta: Ne
teremjen rajtad gyümölcs soha többé!
(Mt 21:17-22)

Nekem nem probléma, ami a tanít-
ványokat foglalkoztatta, hogy miként

GYÜMÖLCS NÉLKÜL NÉZZEM ÕT?
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Alapítva 1981-ben

Sítábor, Snowmobil és
Jéghorgászat CANADÁBAN!
Sok szeretettel várunk minden érdek-

lõdõt a Rama táborba, ahol ebben az
évben a hagyományos sítúra mellett azok
is élvezhetik a tél gyönyörûségét, akik
nem tudnak síelni, hiszen a kanadai test-
vérek jéghorgászatra és snowmobilo-
zásra is várják a természetbe vágyókat.

Azok akik nem tudnak eljönni, kérjük
lélelben legyenek velünk és imád-
kozzanak értünk!

Imatéma:
- lelki növekedés
- oda vissza utazás, idõjárás
- baleset mentes napok

Helyszín: Rama Taábor, Canada
Idõpont: február 1-3, 2008.
Érkezés: (január 31)

Szeretettel, Gerstner Kornél
Az Ifjúsági Szövetség elnöke

ÉVKÖZI GYÛLÉS
2008. március 7-8.

Az idei évközi gyûlést a Detroiti
Gyülekezet rendezi március elején,

a gyülekezet 100 éves jubileuma
elõtti napokban.

A pénteken és szombaton sorra
kerülõ megbeszélésekre a

Végrehajtó Bizottság, illetve a
Missziós és Jótékonysági Bizottság

tagjai hivatalosak.

Centenáriumi Jubileumi
Közgyûlésünket 2008. július
18-20-án tartjuk a Chicagó
közeli Wheaton, Illinoisban,
a Billy Graham Centerben.

Jegyezze be naptárába
ezeket a napokat, hogy ott
tudjon lenni a hálaadással
ünneplõ amerikai magyar

baptisták között.

The Centennial Celebration
of The Hungarian Baptist

Convention of North
America will be held at
Wheaton College / Billy

Graham Center in Wheaton,
Illinois between 18-20 of

July, 2008.

100

Áldott újesztendõt kívánunk
kedves Olvasóinknak!

A 2008-as esztendõ elsõ számának
utolsó sorait írom ezen a hasábon. A
fejlécen ezt olvasom: 100. évfolyam 1.
szám. Jubileumi évbe lépett az Evangé-
liumi Hírnök is. 1908 június 15-én jelent
meg a lap elsõ száma. A jubileumi számot
ahhoz az évfordulóhoz igazítva júliusra
tervezem. Munkatársaim aktív közremû-
ködésére, az olvasók imádságaira és
Urunk áldására számítva azt remélem,
hogy szép esztendõ lesz ez az Evangé-
liumi Hírnök szempontjából is.

Ezt elõlegezi a megszokottnál több
hirdetés is ezen az oldalon. Lesz szer-
vezett program bõven azoknak, akik
készek arra, hogy áldozatok árán is talál-
kozzanak testvéreikkel és így is építsék a
szeretet kapcsolatokat. A közös szolgála-
tunknak, az evangélium terjesztésének is
hasznos alkalmai lesznek ezek.

Szeretettel várjuk nemcsak a gyüle-
kezeteink testvériségét, hanem azokat is,
akik a szórványban élnek, magyar gyü-
lekezeteinktõl távol, de - talán éppen e lap
segítségével - mégis kapcsolatban van-
nak, vagy maradtak az észak-amerikai
magyar baptista misszióval. A sok szép
alkalom közûl a jubileumi közgyûlés
emelkedik legmagasabbra.

Találkozzunk többször is, de ha elõbb
nem, akkor júliusban, Wheatonban!

Ökumenikus Imahét 2008. jan. 18-25
2008 Week of Prayer for

Christian Unity
Téma: Szüntelen imádkozzatok!

1 Thess 5:12a, 13b-18
Részletes program: www.geii.org

Meghívó
NÕI CSENDESNAPOK

a clevelandi gyülekezet
rendezésében

2008. április 11-13.

2 éjszaka, 4 étkezés az Amish Country
területén (Sugarcreek, OH) szemé-
lyenként $130.00 (ha valaki külön szobát
igényel, az ennél drágább).

Téma: Amilyennek Isten
a nõt megalkotta

Vendég elõadó: Szommer Hajnalka
(Budapest).

További információ, jelentkezés:
Sánta Rózsa, tel: (330)467-8309
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Nem hiszem, hogy a fügefa megát-
kozásának esete jogot adna, felhatal-
mazna bennünket arra, hogy minden
áron számokat produkáljunk (vagy arra
kényszerítsünk másokat), hogy azt
higgyük, hogyha nem „szállítottunk”,
akkor az õ ítélete alatt állunk! Az, hogy
én nem szeretem az önmutogató, min-
den áron „gyümölcsözni” akarókat, nem
sokat számít; de hogy a misszió Ura
hogy gondol rájuk, hogy örül vagy
szomorkodik felettük, az már nem
mindegy. Hogy dicsõíttetik az Atya,
vagy esetleg még káromolják is õt
miattunk – erre oda kell figyelnünk.

Végül három példa segítségével
szeretném egy kicsit körbejárni ezt a
problémát.

Lelkipásztori szolgálatom egyik kü-
lönleges alkalma volt, amikor váci
szolgálatom ideje alatt, 1989-ben, a
Billy Graham társaság megbízásából a
Népstadionba tervezett evangélizációt
elõkészítõ bizottságok egyikét vezet-
tem. A társaság hónapokon keresztül
készült erre az alkalomra. Az evan-
gélizáció szervezõi, céltudatos munká-
val, gyakorlott elõrelátással végezték
feladatukat. A kiváló szervezés ered-
ményeként rekord létszámú hallgatóság
gyûlt össze az igehirdetés meghall-
gatására. Mi volt a gyümölcse ennek a
nagy erõfeszítéssel, hónapokon ke-
resztül készített missziós alkalomnak?
A 30000 ember, aki a felhívásra le és
elõrejött a lelátókról? Minden harmadok
ember megmozdult – szinte hihetetlen!
Magam is az eredmény bûvöletébe ke-
rültem, de az mindenesetre meglepett,
hogy azonnal, még azon az éjszakán
pontos kimutatást küldtek a felettes
munkatársaim a Minneapolis-i irodá-
nak, aminek a lényege az elõrejött
emberek száma és a hallgatókhoz viszo-
nyított számaránya volt.

Valahogy elhittük, hogy „teljesíteni,
szállítani” kell. Amikor ebbe a csapdába
beleesik az ember, amikor a számok
válnak céllá, amikor azok kezdenek
diktálni, problémák sorával kerülünk
szembe.

A lélekmentés során nem lényeg-
telen, hogy ténylegesen elérjük-e az
embereket és hányat – a cél, a Mester
által elénk állított cél az egész világ
elérése az evangéliummal -, de amikor
nem az Úrnak, hanem a számoknak van
jelentõsebb szava a szolgálatunkban,
akkor már baj van.

Örömmel tölt el, amikor Kornya Mi-
hály 11000 bemerített emberére gondo-
lok. Kornya testvér a számokkal ugyan

nem túl sokat törõdött, de törekedett
arra, hogy minél több lelket vezessen az
Úrhoz, s ne kelljen üres kézzel állni
majd elõtte.

Az új missziós módszerek alkal-
mazásával kapcsolatban már többször
megpróbáltam arra kérni az óhazában
szolgáló testvéreinket, hogy ne vegye-
nek át nyugatról mindent, kritikátlanul.
Sajnos, mégis az történik az utóbbi két
évtizedben.

A másik példa, aminek segítségével a
lélekmentés, mint egyetlen gyümölcs
teóriájának gyengeségére szeretnék rá-
mutatni, szintén nyugaton kezdõdött, de
mára mindenütt megfigyelhetõ. Amikor
az eredmény a lényeg, a számok domi-
nálnak, olyan munkamódszerek és kap-
csolatok alakulnak ki, aminek a követ-
kezménye a missziómunkások leégése és
fõleg kiégése. Az „iparággá” transz-
formálódott missziómunka egyre gya-
koribb mellékterméke a szolgálatból
kiállt vagy kiesett lelkipásztorok, gyüle-
kezetplántálók, missziómunkások. A sta-
tisztikai adatok elszomorítóak. A lelki-
pásztorok 45%-a kiég a szolgálata végzé-
se során. Amerikaszerte havonta 1500-an
adják fel „küldetésüket”, több gyülekezet
zár be, mint amennyi keletkezik.

A probléma természetesen ennél
sokkal bonyolultabb, mégis azt gondo-
lom, hogy jelentõs része van abban a
rosszul értelmezett, számosított „gyü-
mölcstermésnek”, az eredményközpon-
túsított missziós szemléletnek.

A harmadik példám egy egyszerû
megfigyelés. Nemrégen festettünk a szol-
gálati lakásban, magam is részt vettem a
munkában. Fárasztó volt, de a nap végén
megelégedetten, örömmel tértem nyugo-
vóra, azzal az érzéssel, hogy elvégeztük
az aznapi munkát. Amikor 6 helyett 10
órát dolgoztunk, annyival többet végez-
tünk. Arra gondoltam, hogy a lelki munka
terén egészen máshogy van. De ha ezt
általában mindenki tudja, akkor miért van
az, hogy úgy a lelki munkások, mint a
gyülekezetek tagjai azt képzelik, hogy ott
is „teljesítményre” megy a munka?

A csak levelet hozó fügefa szomorú
esete ösztönözzön bennünket arra, hogy
törekedjünk gyümölcstermõ életet élni.
De értsük meg, hogy nem a mi erõfe-
szítéseinkre fogan meg és érik meg a
gyümölcs. Õrizzen meg az Úr bennün-
ket a számok bûvöletétõl, rabságától,
vagy szabadítson meg attól, ha már
beleestünk volna. Õrizzen meg a ma-
gunk erejének és képességeinknek bár-
gyú csodálatától, de õrizzen meg az
erõtlenségünk és eredménytelenségünk
miatti kétségbeeséstõl is.

Ha a mindenáron gyümölcsöt terem-
ni akaró erõfeszítésünk nem „lelkeket”
terem, hanem kiégést, csalódásokat,

3. oldal

Megígért és elkészített jövõ
...Az Isten sátora az emberekkel van, és

õvelük fog lakni, õk pedig népei lesznek, és
maga az Isten lesz velük; és letöröl minden
könnyet a szemükrõl... (Jel 21,3-4)

Az élet, konkrétan az emberélet érté-
kére utal igénkbõl az elsõ kép, a teremt-
ményei között lakó Istenrõl. Az Örökké-
való Isten velünk lakozása hozza ember-
közelbe az - áhított és igen, rettegett -
örökkévalóságot. A “népei lesznek, és
maga az Isten lesz velük”, ember és Isten
különös kapcsolatára utal. A hit nyelvén
ez “szövetségi viszony”, aminek a célját
és a jellegét az üdvözítés történetében
mondja el a Szentírásban, de – Isten ke-
gyelmébõl - a mi rövid életünk is szólhat
róla. Az Úr Jézus is beszélgetett errõl a
tanítványokkal, hiszen az õ Személyében
közöttük, sõt bennük élt már az Isten
Országa. Mint õ, uralma és és országlása
is örökkévaló. Az Úr Jézus Krisztustól
nyert üdvösség, hasonlóképpen, örök-
kön-örökké megáll.

Az örökkévalóságot, ami a Krisztussal
élõk jussa, egy szeretõ kézmozdulattal
minõsíti a Megváltó. Minõsíteni kell a
végtelen idõt is, csakúgy mint minden
percet, órát, évet és életet. A Pokol csa-
kúgy öröklét, mint a Menny. Jézus Krisz-
tus azt igéri, hogy letörli a szemünkrõl a
könnyet. Vagyis, Isten szeretetét élvezõ
lét az üdvösség. A kárhozat gyötrelmei is
örökké tartanak - tanítja a Biblia - de az az
Isten szeretettel teljes uralkodását már itt
visszautasítók örökké ítéletes állapota.

Ezt a percedet is, tehát, a Megváltó Úr
Jézussal való kapcsolatod minõsíti. Most
bízva benne örökké tartó örömök felõl is
döntesz. Ezért mondja a Biblia: “ma, ha a
szavát hallod, ne keményítsd meg a
szívedet!” Adjunk hálát az Úr által
megígért és elkészített jövõért!

Novák József

megbotránkozást - világos jele ez an-
nak, hogy baj van a módszerekkel.
Számolgató, teljesítmény-központúvá
vált missziós stratégiánk nem olyan
eredményt, „gyümölcsöt” hoz, ami az
Atyát dicsõítené.

Énekeljük hát énekünket újra, meg
újra: Egy lelket se hozzak-é el, gyümölcs
nélkül nézzem õt?, de ne összeszorított
fogakkal és gyomorral és ököllel, ha-
nem imádkozva.

Herjeczki Géza

Az írás a Múlt, Jelen, Jövõ Baptista
Naptár 2008 számára készült és abban
jelent meg elõször. A 256 oldalas naptárt
alcíme: Gyümölcstermés. Megvásárlását
szeretettel ajánljuk olvasóinknak. A
budapesti baptista könyvesbolt árulja.

ISTEN SZERETETT...
folytatás az 1. oldalról

ÁHÍTATOS PERCEK


