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Egység
Kedves Testvérek!

■ NAK International

Ha hazatérek egy-egy utazásomról, mindig magammal hozok
egy rendkívüli érzést: Mennyire színes és sokrétű is az egyházunk!
De ez a sokrétűség nem mindig egyszerű. A világ szinte minden országában otthon vagyunk, több száz különböző nyelvet
beszélünk, eltérő kultúrkörökből jövünk, saját nézetekkel rendelkezünk.
Jézus Krisztus számára azonban fontos, hogy „egyek” legyünk.
Ezért imádkozott egy rendkívüli pillanatban: röviddel elfogatása előtt.
De hogyan működjön ez? Saját erőnkből nem tudjuk megvalósítani. De Istennel lehetséges. A legjobb példa az egységre az
Atya, a Fiú és a Szentlélek szentháromsága:

Krisztussal, annál egyszerűbb, hogy egymás között is egyek
legyünk. Munkálkodjunk ezért azon,
■ hogy ugyanazt akarjuk, mint ő: Ő azt akarja, hogy bejussunk a vele való örök közösségbe.
■ hogy mindent megosszunk vele: Az ő gondolatai a mi gondolataink. Az ő érzései a mi érzéseink. Az ő barátai a mi barátaink. Az ő ellensége a mi ellenségünk.
■ hogy tanúbizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról: Nem beszélünk már olyan sokat a saját cselekedeteinkről, hanem az
ő tetteiről, az ő szeretetéről, az ő áldozatáról mesélünk.
■ hogy elősegítsük céljának az elérését: Vele közösen építjük
az ő művét.

■ Ugyanazt akarják.
■ Mindent megosztanak.
■ Nem sokat beszélnek magukról, hanem tanúbizonyságot
tesznek a másikról.
■ Közösen munkálkodnak ugyanazért a célért.
És hogyan sikerül nekünk, embereknek, hogy ily módon
egyek legyünk? Ehhez az első lépést maga Jézus Krisztus tette
meg: Emberré lett, hogy mindent megosszon velünk. Az életét
ajándékozta nekünk. A víz és a Szentlélek általi keresztséggel
bennünk él. És a szent úrvacsora által ez az élet kibontakozhat.

Az egység nem azt jelenti, hogy egyformáknak kell lennünk.
Sem a személyiségünket, sem a hagyományainkat vagy a kultúránkat nem kell feladnunk. Különbözőek vagyunk, de egyet
és ugyanazt akarjuk: Követjük Jézus Krisztus akaratát.

A többi a mi feladatunk. Gondoskodjunk arról, hogy Isten valóban bennünk lakozzék. Minél inkább egyek vagyunk Jézus

Szeretteim, tartsunk össze, örömben és bánatban. Egyesüljünk
Isten imádásában, ahelyett, hogy egymást kritizáljuk. És vessük be minden erőnket az Úr szolgálatára!
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Az istentiszteletnek 71.000 résztvevője van a
National Heroes Stadiumban/Lusaka, több millióan
csatlakoznak hozzájuk közvetítés útján gyülekezeteikben

Pünkösd
2015
Bibliai ige: Jelenések könyve 22,17

“A Lélek és a menyasszony így
szól: Jöjj!”
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Kedves Testvérek és Vendégek! Számomra nagy öröm,
hogy az idei pünkösdöt itt, Lusakában, Zambiában ünnepelhetem. Afrika majdnem minden apostola jelen van. Már
tegnap hálát adtunk Istennek, és dicsőítettük kegyelmét,
amiért művét itt, Zambiában – és egyáltalán Afrikában –
oly nagy áldásban részesítette. Ezen a kontinensen egy csodálatos fejlődés tapasztalható.

Kedves Testvérek itt, a stadionban és a közvetítéshez kapcsolt gyülekezetekben, először bibliaolvasást hallunk – az
idei pünkösdhöz Jóel próféta könyvéből és az Efezusiakhoz
írt levélből.
„Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok
és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben” (Jóel 3,1.2).

Ma több ezer gyülekezet kapcsolatban áll velünk, és az a
vágyunk, hogy megosszuk
velük örömünket. Érezzék
azt az örömöt Krisztusban,
A Krisztusban való öröm alapja az
ami a mi szívünkben él itt,
Istenbe vetett bizalmunk. Minél erősebb Zambiában!

„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről
nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön:
adja meg nektek dicsőséaz Isten iránti bizalmunk, annál
Tudom, egyes helyeken és
gének gazdagsága szerint,
egyes szívekben jelen vanhogy hatalmasan megnagyobb az örömünk Krisztusban.
nak a szomorúság nyomai,
erősödjék bennetek a bellátva az afrikai kontinenst,
ső ember az ő Lelke által;
hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben és hogy Istennek milyen sok gyermeke van itt. Valakik tameggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni lán azt gondolják: Zambia miért olyan áldott, és mi miért
minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magas- vagyunk csak maroknyian? De sok más afrikai országban
ság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden sokkal kevesebb tagja van az egyháznak. Ez Európában is
ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, így van. Sőt, bizonyos területeken egyre csökken a taglétaz Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent szám. Ez szomorúsággal tölthet el, és talán azt gondolhatná
megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy az ember: Mi nincs rendben nálunk? Gondoljunk az egyház
gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicső- történelmére. Minden Jeruzsálemben kezdődött, a Szentléség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről-nemze- lek kiáradásával. Ott van az egyház kezdete. Egy idő elteltével azonban Kis-Ázsiában már több keresztény élt, mint
dékre, örökkön-örökké. Ámen” (Ef. 3, 14-21).
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Jeruzsálemben. És akkor felvetődhetett volna a kérdés: „Jé- jatok arra, hogy a külső körülmények nem mérvadóak a
zus elveszítette a harcot Jeruzsálemben, mert most máshol megváltásunk tekintetében. Ne hagyjuk, hogy ilyen gondotöbb keresztény van?” Az egyház azonban tovább fejlődött, latok elhomályosítsák az örömünket Krisztusban!
mégpedig Európában. Itt egyre terjedt a kereszténység, és
kezdetben a legtöbb újapostoli keresztény is ott élt. Ma Af- A Krisztusban való öröm alapja az Istenbe vetett bizalrikában több az újapostoli keresztény, mint Európában. Mi munk. Minél jobban bízunk Istenben, annál nagyobb az
ebben a helytelen? Nem
örömünk Krisztusban. Pál
szabad elfelejtenünk, hogy
apostol azt írta a korinthuországok, határok és törsiaknak: „Isten pedig hűAzok, akik Krisztus menyasszonyához
zsek Isten számára nem
séges, és nem hagy titeket
fontosak. Pál azt mondtartoznak, telve vannak a Szentlélekkel. erőtökön felül kísérteni;
ta: „Krisztusban tehát
sőt a kísértéssel együtt el
És ők is azt mondják mindenkinek:
nincs zsidó, sem görög,
fogja készíteni a szabadunincs szolga, sem szabad,
„Jöjj, bármilyen vagy. Isten szeret téged, lás útját is, hogy elbírjátok
nincs férfi, sem nő, mert ti
azt viselni” (Kor. I. 10,13).
és én is szeretlek! Isten azt akarja, hogy Ez Isten hűségének csodámindnyájan egyek vagytok
a Krisztus Jézusban” (Gal.
latos leírása. Isten hűségére
megváltásban részesülj.”
3,28). Fontos, hogy azok,
hagyatkozunk. A „kísérakiket Isten elhívott, kötés” fogalom itt a szenvevessék hívását, és hűségesek maradjanak mindvégig. Ilyen dések szinonimája, melyeket át kell élnünk. Isten hűséges,
gondolatok ne homályosítsák el örömünket Krisztusban!
és minden szenvedés mellett, amit át kell élnünk, megígéri,
hogy véget vet, vagy, ahogy más fordításokban áll, „megAfrikában és néhány más országban egyesek azért is szo- teremti a kiutat”. Hogy néz ki ez a kiút? Nem valamiféle
morúak, mert nagyon nehéz körülmények között tudnak látványos csoda. A szenvedésekből való kiút a Szentlélek
csak hitük szerint élni. A testvérek nagy száma miatt pél- jelenlétével és egyházon belüli működésével adatott meg.
dául nincs lehetőség arra, hogy mindenhol jól felszerelt Ez a kiút, amit Isten megteremt nekünk. A pünkösd pedig
templomépületeink legyenek. Bizonyos területeken egy- az öröm ünnepe a Szentlélek jelenlétéért és működéséért az
általán nincsenek épületeink, és a gyülekezetek nélkülö- egyházban.
zik a legszükségesebbeket. Ha aztán a testvérek Európára
vagy Amerikára tekintenek, azt mondhatnák: „Azoknak Kedves testvérek, bízzunk a Szentlélek erejében! A Szentott olyan szép templomaik vannak, nekünk pedig bele kell lélek jelen van és működik Krisztus egyházában. Bárhol is
nyugodnunk ezekbe a szűkös körülményekbe.” Ezeket a hirdessék az evangéliumot az egyházban, ott a Szentlélek
gondolatokat is meg tudom érteni. De, testvérek, gondol- jelen van és működik. És mi még egy pontban bízunk a
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1| Az istentisztelet elején testvérek felolvasnak Jóel könyvéből és az Efezusiakhoz írt levélből
2–4| A zene lelkesít: a kórust, a zenekar tagjait, a főapostolt és az istentisztelet résztvevőit

Szentlélek erejében: Az evangéliumot hirdetik a világ végéig. Ha véget ér a békesség birodalmának időszaka, már
minden ember hallott a boldog üzenetről.

Ez rejlik a Szentlélek erejében. Nem kell hallgatnunk a gonoszra. Többé már nem vagyunk a gonosz rabszolgái. Van
erőnk, hogy ellenálljunk a gonosznak, és azt mondjuk:
„Nem, nem kell a gonosz eszközévé válnom.” Jakab levelében olvassuk: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de
álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek” (Jakab 4,7). Minden keresztény átélheti ezt a Krisztusban való örömöt, mert
a keresztséggel megkapta az erőt, hogy felvegye a harcot az
ördöggel, és ellenálljon neki.

A Szentlélek működik Krisztus egyházában a szent úrvacsora által. A Lélek így szól az emberhez: „Jöjj Istenhez!”,
és aki hisz Krisztusban, megkeresztelkedhet vízzel. A
Szentlélek így szól a szent vízkeresztségben: „Jöjj Krisztus
egyházába, légy Krisztus testének egyik tagja!” A Szentlélek működése által a szent vízkeresztségben ajándékba
kapjuk Istentől az erőt, amire szükségünk van a bűn legyőzéséhez.

A Szentlélek ereje az apostoli tisztség által bontakozik ki
teljesen. Jézus elküldte apostolait azoknak a lelkeknek az
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elhívására, akik kiválasztottak, hogy Krisztus menyasszonyához tartozzanak, és a királyi papság részei legyenek. Ebben a pontban is bízzunk a Szentlélek erejében: Az apostoli
tisztség elhív mindenkit, akik kiválasztottak, hogy Krisztus
menyasszonyához tartozzanak. Az apostolok megpecsételik őket, és így felkészül a menyasszony. Ehhez nem fér
kétség. Bízzunk a Szentlélekben és az ő erejében: Jöjjön
bármi – az apostolok egybegyűjtik és felkészítik Krisztus
menyasszonyát.

“A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj!” A menyasszonyi
gyülekezet egyik jellemvonása a Krisztus iránti szeretet. A
hívők vágyakoznak a közösségre ővele. Leghőbb vágyuk,
hogy az Úrnál legyenek. Ezért imádkoznak és könyörögnek
eljöveteléért.
„A Lélek és a menyasszony …” Ez egy másik jellemvonása
a menyasszonyi gyülekezetnek: A lelkek, akik a menyasszonyi gyülekezethez tartoznak, telve vannak a Szentlélekkel.
Gondolataikat, beszédüket, tetteiket a Szentlélek vezérli.
Ezért ugyanazt mondják, mint amit a Szentlélek mond.
Hallottuk, hogy a Szentlélek mindenkinek azt mondja:
„Jöjj, Isten szeret téged!” Azok, akik Krisztus menyasszo-

A Szentlélek erejét a szent úrvacsorában is megtapasztalhatjuk. A szent úrvacsorában így szól hozzánk a Szentlélek: „Jöjj a Feltámadott közösségébe!” Amikor a gyülekezet
szent úrvacsorát ünnepel, a Szentlélek erejének hatására
Jézus Krisztus valóságosan jelen van a szent úrvacsora elemeiben. Függetlenül attól, hogy hányan ünneplik a szent
úrvacsorát és milyen körülmények között: Krisztus jelenléte a szent úrvacsorában éppúgy átélhető egy menekülttáborban, mint egy szép templomban. Krisztus jelenléte a
szent úrvacsorában éppúgy megtapasztalható egy kis gyülekezetben, Ausztráliában, mint egy nagy gyülekezetben,
Zambiában vagy Fokvárosban. A Szentlélek ereje nem attól
függ, milyen sok ember gyűlik össze. Bárhol is ünneplik Isten gyermekei a szent úrvacsorát, Jézus Krisztus a Szentlélek által jelen van. Ez a mi örömünk Krisztusban.

jobbra: az istentiszteleten szolgál - Noel Barnes körzeti
apostol és Michael Ehrich körzeti apostol mellett – Tshitshi Tshisekedi körzeti apostol is
lent: Jean-Luc Schneider főapostol imádkozik az istentisztelet végén

fent, balról jobbra: Michael Deppner, Michael
Ehrich, Joseph Ekhuya, Markus Fehlbaum és Urs
Hebeisen körzeti apostolok
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Szombaton délben egybegyűlik Afrika összes apostola, minden körzeti apostol és
körzeti apostol helyettes csoportkép készítésére

nyához tartoznak, telve vannak Szentlélekkel, és ők is azt
mondják mindenkinek: „Jöjj, bármilyen vagy! Isten szeret
téged, és én is szeretlek. Isten azt akarja, hogy megváltásban
részesülj.”

Ott, ahol a lelkeket eltöltötte a Szentlélek ereje, látható és
hallható, hogy azt mondják felebarátjuknak: „Jöjj, megbocsátottam neked.” A menyasszony egységre és megbékélésre vágyakozik. És mert a menyasszony olyanná akar
válni, mint amilyen Jézus Krisztus, megkeresi azokat, akik
elhagyták a nyájat – ahogy Jézus tette. A menyasszony így
szól: „Kérünk, jöjj vissza! Talán valaki csalódást okozott
neked. Sajnáljuk. Kérünk, bocsáss meg, és jöjj vissza Jézushoz!”

A Szentlélekkel eltöltve szól a menyasszonyi gyülekezet
mindenkihez: „Jöjjetek, Isten megbocsátott nektek, és mi
is.” Minden gyülekezetben hallható ez a hívás?

Kedves testvérek, ez néhány gondolat az idei pünkösdi ünnephez.
Ne hagyjuk, hogy szomorú gondolatok elhomályosítsák
örömünket Krisztusban! Megélhetjük a Szentlélek erejét, és
bízunk ebben az erőben, ami mindvégig működni fog.

ALAPGONDOLAT
A Szentlélek jelenléte megtapasztalható ott, ahol hirdetik az evangéliumot, ahol adományozásra kerülnek
a szentségek, ahol az apostolok felkészítik Krisztus
menyasszonyát.
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A megváltásra szorult
ember
2015. szeptemberében megjelenik az „Új Apostoli Egyház katekizmusa kérdésekben és
válaszokban” című könyv. Az összesen 750 kérdésből és válaszból a community kiemel
néhány kérdést és választ - mostani kiadásunkban a megváltásra szorult emberről és
Isten törvényeiről lesz szó.

a rossz” (Mózes I. 3, 4.5). Ádám és Éva engedett a bűnre
csábításnak. Isten ellen szegültek, megszegték parancsát, és
ettek a fa gyümölcséből. Ezt az Istennel szembeni engedetlenséget nevezzük bűnbeesésnek.

Miért szorulnak az emberek megváltásra?
A bűnbeesés óta minden ember bűnös: A gonosz bűnre
csábította. Egyetlen ember sem képes bűn nélkül élni, mindenkit fojtogat a bűn. Ebből az állapotból Isten meg akarja
szabadítani az embert, vagyis meg akarja váltani.

Milyen következményekkel járt a bűnbeesés az
emberek számára?
A bűnbeesés változásokat hozott az ember életébe, melyeket az ember nem tudott visszafordítani. Az ember félt Istentől, és elbújt előle. Az emberek egymás közötti kapcsolata is kárt szenvedett, ugyanúgy, ahogy az ember kapcsolata
a teremtéshez. Azóta az ember élete csupa vesződség, és
korlátozott: „Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba”
(Mózes I. 3,19). A bűnbeesés egyik további következménye
volt az ember elszakadása Istentől: Isten kiűzte az embert
az Éden kertjéből (v.ö. Mózes I. 3,23.24). „Kiűzte az Isten
az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.
És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé
a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet
fájához vezető utat” (Mózes I. 3,23.24).

Mit jelent a „megváltás”?
„Megváltás” ebben az értelemben, az eredeti szóhasználat
szerint feloldozást jelent kötelékektől és béklyóktól. Jézus
áldozatával összefüggésben a megváltás azt jelenti, hogy a
bűnben fuldokló ember kiszabadul a gonosz kötelékeiből.
Mit közvetít a Szentírás a bűnbeesésről?
Isten megparancsolta Ádámnak és Évának, hogy ne egyenek a jó és a rossz tudásának fájáról, mely az Éden kertjének
közepén állt. Isten figyelmeztette őket a következményekre
is, melyekkel számolniuk kell, ha megszegik a parancsot:
„Mert ha eszel róla, meg kell halnod” (Mózes I. 2,17). Az
ördög befolyásolta az embert, és kételkedést ébresztett benne Isten szava iránt: „Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja
Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi
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Miben különbözik egymástól a bűn és a vétek?
A bűn abszolút (feltétlen), tehát nem relavitizálható. Ezzel
szemben abból kell kiindulnunk, hogy vétkeinket, melyeket
a bűnök által ellene elkövettünk, igazságosságában és irgalmasságában Isten különböző módon szemléli és értékeli.

Hogyan lehet ma elnyerni az üdvösséget?
Önmaga erejéből senki nem nyerheti el az üdvösséget. Üdvösségre jut az ember, ha hisz Jézus Krisztusban, és hagyja,
hogy kifejthesse hatásait rajta mindaz, amit Jézus Krisztus
adott az emberek üdvösségéhez: a szentségek és Isten igéje.

Mi a hívő ember feladata?
Az ember felszólítást kapott, hogy befogadja Isten igéjét, bízzon benne, és annak megfelelően cselekedjen. Jézus Krisztus követelte: „Higgyetek Istenben, és higgyetek
énbennem!” (János 14,1). Jézus megígéri, hogy „aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János
3,16). A hitetlenség minden következményét felsorakoztatta: „Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok
bűneitekben” (János 8,24) „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Róm. 10,17).

Milyen üdvösségben részesül a menyasszonyi
gyülekezet Krisztus visszajövetelekor?
A menyasszonyi gyülekezet az égi menyegző által már
Krisztus visszajövetelekor bejut az örök közösségbe Istennel.
Mikor teljesedik be Isten üdvözítő terve?
A Szentírás szerint Isten üdvözítő terve az új teremtéssel
teljesedik be.
Mit jelent a kiválasztás az evangélium szemszögéből?
Az evangélium szemszögéből a kiválasztás Isten szeretetének ajándéka. Az ember szabad akaratából dönthet, elfogadja vagy visszautasítja-e ezt az ajándékot. Az Isten általi
kiválasztás nem jelenti, hogy előre el lenne tervezve, miként
cselekszik az ember.

Mi az üdvösség alapja?
Jézus Krisztus az örök üdvösség megalkotója: „És miután
tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki” (Zsidó 5,9).
Ő az egyetlen közvetítő Isten és ember között (v.ö. Tim.
I. 2,5). Csel. 4,12-ben azt olvassuk: „És nincsen üdvösség
senki másban [csak Jézus Krisztusban], mert nem is adatott
az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” Jézus Krisztus az Istentől elküldött Üdvözítő, a Megváltó, aki legyőzte a bűnt. Benne az ember gyógyulást talál
sebeire, melyeket a bűn okoz: Az áldozat, amit Jézus meghozott a kereszten, lehetővé teszi a szabadulást a bűnöktől,
és megszünteti a szakadékot Isten és az ember között.

Hová vezet a kiválasztás elfogadása?
Isten a saját üdvösségükre választja ki az embereket, de
mások üdvösségére is. Az isteni kiválasztáshoz feladat és
felelősség társul. A kiválasztás hitben történő elfogadása
azt jelenti, hogy az ember konzekvensen követi Jézus Krisztust, az üdvösség megalapítóját, tehát életét az evangélium
szerint alakítja. Ez isteni áldást von magával. A kiválasztás
a jövőben is hatással bír: Amikor Jézus Krisztus felépíti a
békesség birodalmát, a királyi papság minden embernek
hirdetni fogja a Krisztusban való üdvösség boldog üzenetét. Kiválasztottak erre azok, akiknek részük van az első
feltámadásban.

„Közbenjáró“: Jézus Krisztus egyrészről közbenjáró Isten és
az emberek között. Ez azt jelenti, hogy képviseli az embereket
Isten előtt és Istent az emberek előtt. Közbenjár az emberekért Istennél, és ismerteti az emberekkel az isteni akaratot.
Másrészről az üdvösség útjának „közvetítője”; visszavezet az
Istennel való közösségbe: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró
is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért …” (Tim. I.2,5.6).

Kiadó: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Zürich/Schweiz
Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Triforum A, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg/Deutschland
Szerkesztő: Peter Johanning
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Isten parancsolatai
retet irgalmasságot és az annak megfelelő cselekvésmódot
jelenti. Hogy ezt Jézus mennyire komolyan értette, kitűnik
felszólításából is, miszerint még az ellenséget is szeretni
kell.

Mit szolgálnak Isten parancsolatai?
Isten parancsolatokat adott az embereknek. Bennük kinyilatkoztatja akaratát az emberek javára. A parancsolatokban
kifejezésre jut, hogyan alakítsa kapcsolatát az ember Isten
iránt. Ezen kívül a parancsolatok jó alapot képeznek az emberek közötti helyes együttéléshez.

„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat
(Mózes III. 19,18), és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok
azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai” (Máté 5,43-45).

Milyen beállítottsággal tartsa be az ember Isten
parancsolatait?
Aki hisz Istenben, a Mindenhatóban, aki mindent tud és
maga a szeretet, keresi az ő akaratát, és igyekszik gondolatait és tetteit Isten akaratának megfelelően, tehát parancsolatai szerint is alakítani. A felismerésben, hogy Isten az ember iránti szeretetében adta parancsolatait, az ember nem a
büntetéstől való félelemből, hanem Isten iránti szeretetből
teljesíti azokat.

Ki a „felebarát”?
Az irgalmas szamaritánus példázatából kitűnik: A felebarát
egyrészről az, aki segítségre szorul. A felebarát másrészről
az, aki segít. Tehát mindenki lehet felebarát, akivel csak
kapcsolatba kerülünk.

Melyik a legfőbb parancsolat?
A kérdésre, hogy melyik a „nagy parancsolat a törvényben”,
Jézus két idézettel válaszolt a mózesi törvényből: „Szeresd
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második
hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két
parancsolattól függ az egész törvény és a próféták” (Máté
22,36-40). A parancsolatot, miszerint szeretni kell Istent és
a felebarátot, a „szeretet kétszeres parancsolatának” is hívják.

Hogyan mutatkozzék meg a felebaráti szeretet a
gyülekezetben?
Amit Jézus az apostolainak tanított, ugyancsak vonatkozik
a gyülekezetre is: „Új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket … Attól fogja
megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást” (János 13,34.35). Ez a tanítványaihoz intézett felszólítás tehát túlnyúlik az „aranyszabályon”.
A felebaráti szeretet parancsolata, miszerint felebarátunk
mellett kell állnunk és vészhelyzetben segítséget nyújtanunk, kiemelten teljesüljön a gyülekezetben: „Tegyünk jót
mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink
a hitben” (Gal. 6,10). Mindenkinek, aki a gyülekezethez
tartozik, feladata, hogy szívből jövő irgalmassággal, szívélyességgel, alázattal, szelídséggel és türelemmel bánjon a
másikkal.

Mire szólít fel a felebarát szeretetének
parancsolata?
A parancsolat arra szólít fel, hogy szeretettel forduljunk
minden emberhez. Világos határokat szab az egoizmusnak. Az irgalmas szamaritánus példázatában (v.ö. Luk.
10,25-37) Jézus kifejezően ábrázolta, hogy a felebaráti sze11
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Hogy szól a Tízparancsolat?
Az első parancsolat: „Én, az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más istened rajtam kívül!”

Mi az első parancsolat?
„Én, az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más istened rajtam kívül!”

A második parancsolat: „Ne mondd ki hiába Istenednek, az
Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha
valaki hiába mondja ki a nevét!”

Mit jelent az első parancsolat számunkra ma?
Az első parancsolat felszólít bennünket, hogy szeretetből
tiszteljük Istent. Isten tisztelése imádatban, engedelmességben és istenfélésben mutatkozik meg. Az istenfélés az Isten
iránti szeretetből növekszik. Nem félelmet juttat kifejezésre,
hanem alázatot, szeretetet és bizalmat Isten iránt. Be kell
fogadni Istent úgy, ahogy eljött a világba: Jézus Krisztusban
(v.ö. János 14,9). A parancsolat megszegése, ha az ember
hatalomban, tiszteletben, pénzben, idolokban vagy saját
személyében egyfajta „istenséggé” emeli magát, aminek
minden más az alárendeltettje. Ugyancsak az első parancsolat megszegése, saját kívánságok vagy nézetek szerint
elképzelni az „istent”. Szintén megszegi a parancsolatot, aki
szobrokban, fákban, természeti jelenségekben stb. valamiféle isteneket lát. Ezen kívül az első parancsolat megszegését jelentik cselekmények, mint sátánizmus, jóslás, mágia,
boszorkányság, szellem- és halottidézés.

A harmadik parancsolat: „Emlékezzél meg a nyugalom
napjáról, és szenteld meg azt!”
A negyedik parancsolat: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élhess a földön!”
Az ötödik parancsolat: „Ne ölj!
A hatodik parancsolat: „Ne paráználkodj!”
A hetedik parancsolat: „Ne lopj!“
A nyolcadik parancsolat: „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!“

A „mágia” görög eredetű szó, melynek jelentése: varázslás,
szemfényvesztés. A mágiához tartozik az elképzelés, hogy
bizonyos cselekményekkel (rituálékkal) és/vagy szavakkal
(varázsigékkel) emberek, állatok, de események és tárgyak is
befolyásolhatók vagy uralom alá vethetők. A mágiát gyakran
összekötik a gonosszal.

A kilencedik parancsolat: „Ne kívánd felebarátod házát!
A tízedik parancsolat: „Ne kívánd felebarátod feleségét, se
szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit,
ami a felebarátodé!”
A „Tízparancsolat” ill. „dekalógus” megjelölés a Mózes II.
34,24 és Mózes V. 10,4 versekben említett „tíz ige” („deka
logoi”) bibliai megfogalmazásból ered. A Biblia tízben állapítja meg a parancsolatok számát, melyek azonban nincsenek megszámozva. Az Új Apostoli Egyházban használatos
számozási forma egy Kr.u. negyedik évszázadi hagyományra
nyúlik vissza.

A jósok, jövendőmondók olyan emberek, akiknek meggyőződése, hogy a jövőbe látnak, ill. képesek előre megmondani a
jövőt. Jövendölésük titokzatos jeleken alapszik, melyeket aztán megfejtenek. Királyi udvarokban, az Ószövetség korában
mindennapi gyakorlat volt a jövendőmondás, Izráel népe körében azonban szigorúan tiltották.
A halottidézés a jövendőmondás egy rendkívüli formája: A
cél kapcsolatfelvétel halottakkal, és tőlük megtudni a jövő
eseményeit (v.ö. Sám. I. 28,3). „Magasztaljátok Istenünket!”
(Mózes V. 32,3).

Miként értelmezendők Isten parancsolatai a társadalmi törvények mellett?
Isten parancsolatai a társadalmi törvények felett állnak. A
döntő abban, hogy megszegésre kerül-e Isten parancsolata,
kizárólag Isten akarata, és nem a törvényhozóé.

Mi a második parancsolat?
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert
nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja
ki a nevét!”

Mit jelent Isten parancsolatának a megszegése?
Isten parancsolatainak minden megszegése bűn. A bűn vétkessé teszi az embert Isten előtt. A bűnből növekvő vétek
nagysága különböző lehet. Egyedül Isten dönti el, mekkora
a vétek. Egyes esetekben lehetséges, hogy a bűnből alig válik vétek Isten ellen.

Mit jelent a második parancsolat számunkra ma?
Mindent tartsunk szentnek, aminek köze van Istenhez és az
ő nevéhez! Ez vonatkozik gondolkodásunkra, beszédünkre
és életvitelünkre. Keresztényekként rendkívüli felelősséggel
tartozunk az Úr Jézus Krisztus neve iránt. Isten gyermekeiként, akik az Atya és a Fiú nevét viseljük, hatalmas a felelősségünk, hogy Isten nevét szentnek tartsuk.

Hogyan teljesedik be az egész törvény?
Az Isten és a felebarát fenntartás nélküli szeretete jelentené
az egész törvény betöltését (v.ö. Róm. 13,8.10). Erre kizárólag Jézus Krisztus volt képes.
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És úrvacsorát mindenhol
ünnepelnek

■ Fotó: Brendan Bannon/IOM/UNHCR,
https://www.flickr.com/photos/acnurlasamericas/6883520220

Mindenüket elveszítették: teljes vagyonukat, a hazájukat, és sokan közülük szeretett
embereket is. Világszerte több mint 50 millió menekült ember él. community ellátogat
kelet-afrikai menekülttáborokba – és megtudja, vannak emberek, akik a történések ellenére is élik a hitüket.

Dadaab/Kenya, a világ legnagyobb menekülttábora: 350.000 menekült él itt

Szinte egész városok – általában csak sátrakból és bádogkunyhókból – terülnek el 50 négyzetkilométeren Kenya,
Tanzánia és Uganda sík vidékein. Az Egyesült Nemzetek
adatai szerint kereken 1,5 millió menekült él ezekben az
országokban. Egyiptomból, Dzsibutiból, Eritreából, Ruandából, Szomáliából, Szudánból és a Kongói Demokratikus
Köztársaságból érkeznek. Népcsoportok közötti fegyveres
konfliktusok, politikai polgárháborúk vagy éhínség üldözte
el az embereket hazájukból.

Naponta nem egészen 70 gramm kukoricakenyér
Kakuma, Katumba, Kyaka, Kyangwali, Nakivale, Nyarugusu vagy pedig Dadaab, a világon a legnagyobb – így hívják
a menekülttáborokat. Bár számtalan sok segélyszervezet
aktívan együttműködik: Igen nagy a nyomor. Erről tudósítanak újapostoli hittestvérek. A nac.today kérésére David
Mwaniki apostol beszélt az ott élőkkel. Az „éhség” a leggyakoribb szó, amit hall: Vannak helyek, ahol öt személynek
kell megélnie havonta 10 kilogramm posóból, vagyis kukoricapépből – alig 70 gramm fejenként és naponta.
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Hittestvérek Kyaka II. gyülekezetében templomuk építése közben

A táborok túlzsúfoltak, nem biztosítottak a higiéniás feltételek. Ezért egyre terjednek az újabb és újabb betegségek.
Ezen kívül igen gyakori a malária, valamint a vérszegénység és a légúti fertőzések. Sok ember átélt valamilyen traumát, és félelmektől szenved – hegek, melyeket borzalmas
élmények ejtettek rajtuk a hazájukban: kínzás, gyilkosság,
erőszak. És mindezek mellett hiányos az egészségügyi ellátás: túl kevés orvos, túl kevés gyógyszer, túl kevés kórház.

fugee táborában, Tanzánia északnyugati részén. Rendszeresen tartanak istentiszteleteket, van, ahol nem csak vasárnaponként, hanem szerdánként is. És úrvacsorát ünnepelnek,
mindenhol.
A felszereltség messze elmarad attól, amit a hittestvérek
máshol „minimálisnak” tartanak: Biblia? Egyetlen egy a
gyülekezetben. Énekeskönyv? Igen kevesüknek van. Oltár?
Legjobb esetben egy asztal. Templomépület? Nakivaléban
egy fa alatt tartják az istentiszteletet, a gyülekezetet sátorponyva védi. Kyakában cölöpöket vertek le, amire felállították az egyháztól kapott hullámlemez-tetőt. Nyarugusuban
pedig téglaépületek vannak, fűből készített tetővel.

Istentisztelet egy fa alatt
És mindezek ellenére: Ilyen körülmények között is él a hit.
Joseph Opemba Ekhuya körzeti apostol munkaterületén 15
gyülekezet táborokban található, ebből hat Nyarugusu Re-

14

Hírek a nagyvilágból

community 03/2015

■ Fotó: NAC South East Africa

A gyerekek Kyaka II. gyülekezetében
„Segítsetek az árváknak, az özvegyeknek. Mert itt olyan sok van belőlük”, hangzik a kérés Kyakából.

Hála és öröm a nyomorban
A hit erőt ad: „A testvérek, az általuk átélt borzalmak ellenére, hálásak Istennek és átélik az örömöt Krisztusban”,
hallható ebből a táborból északnyugat Tanzániában. És ezt a
többnyire kongói menekültek „nagy, jó kórusokkal” is kifejezésre juttatják. De a menekülteknek – a reménység mellett,
hogy megszabadulnak a mindennapok nyomorúságától –
kérésük is van világszerte élő hittestvéreikhez: „Segítsetek az
árváknak, az özvegyeknek. Mert itt olyan sok van belőlük”,
hangzik a kérés Kyakából. És minden további kérés összefoglalásaként így esdekelnek Kakumában: „Imádkozzatok
bensőségesen békéért, hogy a menekültek ismét hazatérhessenek!”

Lelki gondozás nem csak egyháztagoknak
Vallást tenni a hitükről – erre a testvéreknek majdnem
minden táborban lehetőségük van. Csak Dadaaban – a világ legnagyobb menekülttáborában nincs így: Az ott élők
többsége szomáliai muszlim, és közülük sokan ellenségesek
a kereszténységgel szemben. Az ottani gyülekezet nem a táborban található, hanem annak közelében, egy biztonsági
zónában. Az istentisztelet látogatói kizárólag a tábor vezetőségének munkatársai és kereskedők.
A többi táborban szabadon mozoghatnak a pásztorok,
evangélisták, lelkészek és diakónusok, és akadálytalanul végezhetik a lelki gondozást a hittestvérek sátraiban és kunyhóiban. Nyarugusuban néha felkérik őket, hogy tartsanak
istentiszteletet olyan embereknek is, akik nem tartoznak az
Új Apostoli Egyházhoz.

15

Nemzetközi
Új Apostoli Egyház

