A Biblia Szövetség ifjúsági csendesnapja
Nyékládháza, 2012. június 30. szombat 10,00-15,30-ig
Bevezetés:
Isten mindannyiunkat a Vele való örök életre teremtett, nem volt benne tervében az elgyengülés, a megbetegedés, a megöregedés
és az elmúlás. Ez a bűnesetnek a következménye. Isten elültette az Éden kertjében az élet fáját, ami által örökké élhettünk volna. Ez
ma nekünk Jézus Krisztus, aki által újra örök életünk lehet. Új, romolhatatlan testet is kapunk majd a feltámadáskor.
Az ifjú kor ebben a múlandó földi életben egy szép időszak, valamint a gyermeki lelkület fogékonyságát az Isten országára
követendő példaként állítja elénk Jézus Krisztus. „Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” (Mk 10,15.) „Az ifjaknak dísze az erő.” (Pld 20,29.) „Mint a hős kezében a
nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha
ellenségeivel van szóváltása a kapuban.” (Zsolt 127,4-5.) „Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején,
és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod!” (Préd 11,9a.)
Mindaztáltal azt is elmondja Isten, hogy az ifjú kor egy múlandó és veszélyes időszak. „De tudd meg, hogy mindezekért Isten
megítél téged! Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság
mulandó!” (Préd 11,9b-10.) A bűneset miatt sajnos „gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva” (1Móz 8,21.)
Ezért már egészen fiatal korban hívja Isten a gyermekeket és fiatalokat Jézus Krisztushoz, hogy megmeneküljenek a bűn
rabságából és pusztításából. „Adjad, fiam, a te szívedet Nekem, és a te szemeid az Én útaimat megőrizzék.” (Pld 23,26.)
„Engedjétek Hozzám jönni a kisgyermekeket.” (Mk 10,14.) „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” (Lk 7,14.) Kéri ezt a mentő
szolgálatot tőlünk, felnőttektől is. „Mondd el fiaidnak.” (2Móz 13,8.) „Neveld a gyermeket!” (Pld 22,6a.) A hívő fiatalokat inti
Isten Igéje. „Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld!” (2Tim 2,22.) „Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok
mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot.”
(Tit 2,6-7.)
Az ifjú kor egyik nagy veszélye a tapasztalatlanság (Pld 7,7.), ami azt jelenti, hogy a tudatlan fiatalnak nincs világos igei ismerete és
meggyőződése (pl. 5Móz áldásai és átkai) a kísértések, döntések és események végkimenetele felől, nem látja Isten szerint világosan
az élet összefüggéseit és a cselekedetek következményeit. Így a tudatlanság és engedetlenség miatt könnyen be tudja őket csapni a
Sátán, és sok baj éri őket. „Az elvetemült szívűek dacosak maradnak, nem kiáltanak Istenhez, ha megkötözi őket. Már
fiatalon elhal a lelkük, s életük, mint a paráznáké.” (Jób 36,14.) Ezért kell Jézushoz hívnunk és vezetnünk őket, Akiben új életet
(1Jn 1,9., 2Kor 5,17.), biztos menedéket (Jn 10,28-30.), valamint csalhatatlan (Rm 10,11.) kősziklát és igazodási pontot találnak.
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10.) A hitre jutott fiatalokat bátorítanunk
kell, hogy minden körülmények között hagyatkozzanak Isten Igéjére, mindenben teljes szívvel engedelmeskedjenek Neki a
Szentlélek ereje által („engedelmesség lelkével támogass engem” /Zsolt 51,14b./), mert rövid és hosszú távon is meg fogják
látni annak a jó gyümölcseit és eredményeit. „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja Igédet.” (Zsolt
119,9.) Tehát csak a Krisztus- és Igeközpontú fiatal élhet boldog hívő életet.
Az utolsó napokról azt olvassuk, hogy nehéz idők jönnek, mert a hittől való elszakadás lesz (2Thessz 2,3.), szüleik iránt
engedetlenek lesznek a gyermekek, és inkább magukat és az élvezeteket fogják szeretni, mint az Istent (2Tim 2,1-4.). Így már most,
mihamarabb a kicsapongó élet posványából, a bűn mocsarából Jézushoz hívjuk a fiatalokat, mert Ő szabadságot (Gal 5,13.),
szeretetet (Jn 15,9.), reményteljes jövőt (Jer 29,11.), valamint igazi, teljes örömöt (Jn 15,11.) tud adni, amelyre annyira szomjaznak.
Mivel nemcsak hívők, hanem keresők is lesznek az alkalmon, ezért jó, ha mindig a megváltó evangéliummal kezdődik a szolgálat.
10,00 – Igei köszöntés, imádság: Mátyás Sándor lp.
10,10 – Ének: 1. Találkozni jöttem Veled
10,15 – A jelenlevők bemutatkozása (ki, honnan érkezett, álljanak fel együtt, és mondják a település nevét) Mátyás Sándor lp.
10,20 – Ének: 2. Jöjj, az Úr vár reád
10,25 – 1. előadás: A fiatal lelki csendessége – Tárnok Tamás
Vázlat:
Evangélium: Isten minket a Vele való boldog, szeretetteljes és békességgel teli kapcsolatra teremtett. Mivel sajnos vettünk a
Paradicsomkertben a tiltott gyümölcsből, ezért elszakadtunk az Ő személyétől, és így elveszítettük a szeretetet, a boldogságot és a
békességet. Isten elküldte az Ő szeretett, egyetlen Fiát, Jézus Krisztust, hogy helyreállítsa a Vele való kapcsolatunkat. Sőt, még
többet is tett, mert már nem csak teremtményei lehetnek azok, akik Jézus Krisztust befogadják, hanem felhatalmaz minket arra, hogy
gyermekei lehetünk egyetlen Fia mellett (Jn 1,12.), és Vele együtt ülhetünk majd az Ő trónján (Jel 3,21.). Jézus Krisztus által Istennel
újra örömteli, szeretetteljes és békességgel teli kapcsolatban lehetünk ezen a világon, és az eljövendő országában is.
Hitmélyítő: Jézus Krisztus azt mondja, hogy „az ég és a föld elmúlik, de az Én beszédeim nem múlnak el” (Mt 24,35.). Ezért
nem a földiekkel, nem a múlandókkal, hanem az örökkévalókkal, odafelvalókkal kell foglalkoznunk (Kol 3,1-2., 2Kor 4,18.). Isten
párbeszédben akar lenni velünk, Ő szól hozzánk Igéje által (Józs 1,8. , Mt 4,4.), mi pedig válaszolhatunk erre imádságban (1Thessz
5,17.). Mind a kettő naponta nagyon fontos. Isten Igéje örökkévaló, tökéletes igazodási pont (Zsolt 119., Zsolt 19,7-10.). Az szereti
Jézust, aki megtartja parancsolatait (Jn 15,10.), és az ilyen élet kősziklára épített (Mt 7,24-27.). Jézus Krisztus, az Isten Fia, szolgánkká
lett, meghalt értünk a kereszten, de feltámadt Úr, akinek engedelmességgel tartozunk. Nem függetlenségre, hanem Vele való áldott
függőségre teremtettünk. Jézus Krisztus mondja: „Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (Jn 15,5.). Ne a magunk
kívánságát, vágyait, terveit akarjuk tehát megvalósítani, hanem az Ő kívánsága és üdvözítő terve valósuljon meg az életünkben. Ő a
végtelen Isten, mi pedig véges emberek vagyunk, ezért csak a Jézusban való hit és a Szentlélek által érthetjük meg Isten Igéjét egyre
jobban és jobban. Ha Ő lesz az első helyen az életünkben, akkor minden mást ráadásul kirendel az Úr (Mt 6,33.), pályaválasztásban,
társválasztásban, tanulásban, munkában, időbeosztásban, családban, gyülekezeti közösségben, megélhetésben…. Ezért minden nap
figyeljünk Őrá, és kérdezzük meg mindig mindenek előtt: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 9,6.)
10,45 – Ének: 3. Ha napjában csak egyszer
10,50 – 1. bizonyságtétel: Varga Sándor

11,05 – Ének: 4. Eldőlt a szívemben
11,10 – 2. előadás: A fiatal a világban – Balogh Tibor
Vázlat:
Evangélium: habár „az egész világ a gonosz hatalmában van” (1Jn 5,19.), Isten mégis annyira szerette benne a bűnös embert,
hogy „egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16.). Ellenállhatatlan sodrás
van a világban a bálványok és a kárhozat felé (1Kor 12,2., Rm 7., 1Pt 4,2-3.), de Jézus Krisztus ebből kegyelméből kiemel. A
bálványok mögött az ördög áll (1Kor 10,20.), de Jézus Krisztus erősebb nála, és a kereszten, valamint a feltámadásakor legyőzte.
Ebben a győzelmében minket is részesít naponta (2Kor 2,14.).
Hitmélyítő: Jézus Krisztus nem a világért könyörög, mert az a pusztulás felé halad, hanem a világban azokért, akik hisznek
Őbenne (Jn 17,9.). „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: Én legyőztem a világot.” (Jn 16,33b.) A világban kell
világítanunk (Jn 17,15., Mt 5,14-16.), de ki kell szakadnunk a világból. „Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt
mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és Én Magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek Atyátok, és ti lesztek
fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6,17.) Hogyan lehetséges ez? „Ami miatt csodálkoznak, hogy
nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.” (1Pt 4,4.) „Ők térjenek meg tehozzád,
de te ne térj ő hozzájuk!” (Jer 15,19.) A misszió így működik. A világban kell élnünk, de nem a világ szabályai szerint, hanem Isten
Igéje szerint (pl. József Potifár házában). Nem vagy egyedül a világban („de az Úr Józseffel volt”, Immánuel, Illésnek 7000 hittársról
beszélt Isten), kérhetsz az Úrtól hittestvéreket. Hithőseink az Úrral győztek a világban (Zsid 11., valamint Dániel, Hananjá, Mísáél és
Azarjá Babilóniában.) Jézus Krisztus győzött a kísértő felett, neked is tud ebben segíteni, valamint az egyházban a gyülekezeti,
hittestvéri közösségben is védelmet nyújt (lelki elöljáróink, lelki társaink a korosztályunkban). Kísértési területek a Mt 4-ben: 1.
anyagiak, megélhetés; 2. tévelygés, vakmerőség, túlzás; 3. hatalom- és dicsőségvágy. Kísértések még: a világ szeretete (1Jn 2,15.), a
világgal való barátság (Jk 4,4.), test kívánságai és cselekedetei (Rm 8, Gal 5.). Fel kell fegyverkeznünk a világban való hívő életben (Ef
6,10-20.). Az elvilágiasodás a hit ellen van (pl. korinthusi gyülekezet, Salamon, Sámson). Vissza lehet térni kegyelmes Urunkhoz (1Jn
1,9., Péter, Júda /elhagyta családját Kánaán földjén, majd pedig visszatért, és az egyik legerősebb hitvallóvá tette őt Isten/) „Írtam
nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten Igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt.” (1Jn 2,14.) „Légy hű
mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10c.)
11,30 – Ének: 5. Ezt a világot…
11,35 – 2. bizonyságtétel: Mércse Dávid
11,50 – Ének: 6. Atyám, két kezedben…
12,00 – Ebéd (közös énekléssel és imádsággal kezdjük, valamint így zárjuk).
13,00 – Szünet: A fiatalok kötetlen beszélgetése, ismerkedése (Isten segítségével épüljenek maradandó testvéri, lelki kapcsolatok),
közben az ebéddel szolgálók összepakolhatnak (minél többen segítenek, annál hamarabb van kész).
13,30 – Ének: 2. Jöjj, az Úr vár reád
13,35 – 3. előadás: A fiatal a szolgálatban – Szegedi Gyula
Vázlat:
Evangélium: a bűn rabszolgaságába születtünk bele („aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája” /Jn 8,34./), de Jézus eljött, hogy
kiszabadítson ebből a rabságból, és az Ő szabadságában szolgálatba állítson szeretetben (Gal 5,13.). „Ha tehát a Fiú megszabadít
titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36.) Jézus Krisztus Magára vette bűneid büntetését, ezért ha megvallod bűneidet, akkor
Ő megbocsát, és megszabadít a bűn hatalmából (1Jn 1,9.).
Hitmélyítő: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat
újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 5,1.) „Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj,
ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szólt
az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom
igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és
plántálj!” (Jer 1,7-10.) Már egészen ifjú kortól lehet szolgálni az Urat (pl. József, Józsué /2Móz 33,11b./, Sámuel, Dávid, Salamon,
Jósiás, Timóteus…). „Mert Őbenne (ti. Jézus Krisztusban) kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy
szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által,
akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett
Fiában.” (Ef 1,4-6.). „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek,
népek prófétájává tettelek.” (Jer 1,5.) Dávid (Zsolt 139,13-16.) és Pál is (Ef 1,4., Gal 1,15.) erre csodálkozik rá. Isten azért váltott
meg, hogy élj Belőle, és másokat is hívj Hozzá. Isten ad tálentumokat, ne ásd el, hanem szolgálj vele Jézus erejével, nevében és
dicsőségére. Ne élj önmagadnak. „Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel;
mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval.” (Fil 2,20-21.) Szolgálni lehet a családban,
gyülekezetben, iskolában és bárhol, ahova kerülsz. Ha nem szolgálod az Urat, jön a kísértő, hogy neki engedelmeskedj (pl. Dávid a
palota tetején, 1Pt 5,8.). Szolgálni lehet példamutatással is a tanulásban, a szorgalomban, a becsületességben, a lelki életben, a
szabadidő eltöltésében, az internet használatban, a TV használatban, a zenehallgatásban, segítségnyújtásban, gyülekezeti szolgálatban.
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben,
tisztaságban.” (1Tim 4,12.) „Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot
és komolyságot.” (Tit 2,7.) „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle
kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4,10.)
14,05 – Ének: 7. Krisztus testének…
14,10 – 3. bizonyságtétel: Laskai József
14,30 – Ének: 8. Tégy Uram engem áldássá
14,35 – Csoportos beszélgetés
15,10 – Ének: 2. Jöjj, az Úr vár reád
15,15 – Imaközösség
15,25 – Záróének: 9. Vezess, Jézusunk
15,30 – Áldás

