Kedves Testvérem az Úr Jézus Krisztusban!
Sajnálom, hogy gyengélkedésed miatt nem tudtál részt venni az EKE tavaszi Felnőtt hitmélyítő
csendes-hétvégén. Ígéretemhez híven megpróbálom összefoglalni a tartalmas, áldott programokkal
gazdag hétvége eseményeit. Március 15-én délután érkeztünk a Béthel Missziói Otthonba
Piliscsabára. Pénteken és szombaton a szokott időben 16 órától közös éneklés vezette be a 16 30-kor
kezdődő Fórumbeszélgetést, melynek kétnapi témája: Megtérésünk története, mit mondjunk el,
hogyan mondjuk el kérdéskörökre felbontva. Az előző évek délutáni programjához képest az idei
rendhagyó volt, mert nem csak konzultációval záruló elméleti előadás hangzott el, hanem a
beszélgetés interaktív volt. Az előadások feladatok csoportos megoldásával, gyakorlatban
alkalmazható tudással tették gazdagabbá a résztvevő testvéreket. Tóth Eszter bizonyságtételének
kielemzését követően az írásban kiosztott segítő kérdések átgondolásával önállóan megfogalmaztuk
saját megtéréseinket, majd a véletlenszerűen kiválasztott párok megosztották egymással saját
tanúságtételeiket. Első pillanatban meglepődtünk, hogy Tóth Eszter és Antal Kati előadók
feladatokkal aktivizálnak, „megdolgoztatnak” minket, de a Fórumbeszélgetések lezárását követően
meglepetten összegeztük, hogy mennyire gazdaggá tett minket ez a közös munka. Felemelő élményt
kaptunk azzal, hogy szinte újra átéltük megtérésünk folyamatát, annak egyes állomásait. Az utolsó
feladathoz négy főből álló csoportoknak 1-1 bibliai fogalmat kellett bibliát nem ismerőnek röviden,
tömören, számára érthetően megfogalmazni. Megdöbbentünk, hogy mennyire nem tudjuk a
fogalmakat – mint pl. megtérés, üdvösség, bűn, kegyelem, megváltás, újjászületés, hit, Menyország,
kárhozat, megszentelődés, kísértés, szeretet, imádság – félre nem érthető módon elmagyarázni
olyanoknak, akik bizonyságtételeinknek cél személyei lehetnek. Ennek a feladatnak az
összegzéseként bizony el kellett gondolkodnom korábbi bizonyságtételeim sikertelenségén.
Az esti istentisztelet mindkét nap 19 órakor kezdődött, Bozorády Zoltán igehirdetésével. A péntek
esti igehirdetés címe: Ember vagy az Úr uralkodjék rajtunk 1. Sámuel 12:12-25 versek alapján. „A
sátán áll a mögött, hogy ember uralkodik emberen. Az emberek legtöbbször a semmiben bíznak. Az
uralomcsere Isten ismerettel kezdődik. Uralomcsere: ha korábban emberek, démonok uralkodtak
rajtam, most pedig az Úr uralkodik. Nincs gyógyulás csak annak aki aláveti magát az Úr uralmának.
Istent megszentelt életű emberek imádságával lehet befolyásolni. Nem tehetjük meg, hogy nem
imádkozunk hitetlenekért, közömbösökért. Nem azért, hogy több keresztyén legyen, hanem azért,
hogy kevesebb kárhozat legyen.”
A második esti igehirdetés címe: Az engedetlenség: „Mivel te megvetetted az Úr igéjét...” 1.Sámuel
15:10-31 versek alapján.
„Engedetlenség az Úr igéjének megvetése. Az engedetlenség olyan mint a varázslás vétke. A
bálványimádás az Úrral való tudatos szembenállás.”
A délelőtti istentiszteleteken Ittzés István hirdette az igét. A szombati igehirdetés címe: Vallásos
rajongás vagy biblikus hit 1Sámuel 13:6-14; 14:18-20, 24-35, 43-45 versek alapján.
„Istent csak úgy lehet tisztelni, ahogy Ő elrendelte, nem úgy, ahogy én akarom. Hiábavaló Isten
tisztelet, ha nem az ige szerint, hanem hagyomány szerint tiszteljük Istent és nem az igéhez, hanem
emberek tanításához ragaszkodunk. Vallásos dolgokkal nem lehet Istent kényszeríteni, ez varázslás.
A vallásos ember csak rajongó és megkeveri az embereket. Óriási támadás alatt vagyunk, ezért most
sokkal jobban kellene ragaszkodnunk az Isten igéjéhez. Az Úr őrállóvá tett minket!”
Vasárnap morzsaszedéssel indult a program. Sokan tettek bizonyságot arról, hogy a személyre szóló
ige, vagy az igehirdetések alkalmával a Szentlélek milyen gondolatokat munkált ki benne. Egymás
gondolataiból gazdagodva, tovább erősödve kezdődött az istentisztelet, melynek címe: „ Az Isten
pedig eltávozott tőlem és nem felel többé.” 1Sámuel 28:7-20 versek alapján. „Önmagunkra nézve
tudatos döntésünk legyen: Atyám úgy legyen, ahogy Te akarod. Imádságaink ne parancs-kiosztás
legyen, hanem kérdés: Uram mit akarsz, hogy cselekedjek. Drága Urunk testi életében elénk élte az
engedelmességet. Az engedetlenektől eltávozik az Úr lelke, így az ember kiszolgáltatott lesz az
ördög számára és a démonok hatalma alá kerül. A kiszolgáltatott ember megszállottá válik, nem azt
teszi amit akar, nem a maga ura, mert rabságba került.” Az istentisztelet Úrvacsorával zárult.

Az istentiszteletekről csak 1-1 morzsa-töredéket ragadtam, ki bővebbet nem írtam, mert a
hanganyagok teljes terjedelemben elérhetők a www.eke.lutheran.hu honlapon.
Az ebéd után elbúcsúztunk a testvérektől azzal a küldetéssel, hogy az Úr őrállóvá tett minket, hogy
azon a helyen, ahova Ő állított ott teljesítsük engedelmesen, alázatosan a ránk szabott feladatokat.
Tegyünk bizonyságot az evangéliumról, hogy mit tett az Úr és arról amit velem cselekedett amióta
Ő uralkodik az életemben, illetve ami velem történt azt a bizonyságtételt-hallgatóval is megteheti.
Zárom rövid beszámolómat, mielőbbi jobbulást kívánok Neked! Az Úr gazdag áldása, békessége
kísérjen Téged és Családodat a legközelebbi találkozásunkig is.

