2015.11.15 – Érdliget: Steinbach József Dunántúli református püspök missziói előadása - presbiter továbbképzésen

Ige egyházának szolgálata
1. Evangéliumhoz kötött szolgálat:
- Isten Jézus Krisztusban testet öltött
- Isten Jézus Krisztusban megmutatta magát
- Meghalt
- Feltámadott
- Megváltott és szolgálatra küldte a népét
- Üdvűséget ajándékozott nekünk ingyen kegyelemből
- Örök élet tágassága megjelenik a földi életünkben.
2. Adott helyhez kötött szolgálat:
Isten nem a világ összes emberét, és nem a világ összes nyomorúságát kéri számon rajtunk,
hanem ahová helyezett. (Megszabadít, keresztény túlpörgéstől és görcstől)
3. Folyamatos szolgálat:
24 órás szolgálat. Szent szenvedély (szenvedés-öröm), Krisztus ügye iránt. Nem tőlünk függ,
de ránk bízták.

Módja:
1. Szóbeli bizonyságtételt jelent, igéjén és igehirdetésén keresztül. A hitt hallásból van! Nem
kell hozzá tenni semmilyen módszert, direkt módon nem, indirekt módon igen.
2. Hiteles élet, Krisztus jó illata vagyunk. Hitelesség, nem tökéletességet jelent, hanem minden
evilági törékenységem, nyomorúságom, esendőségem ellenére látszik rajtam, hogy a
Krisztusé vagyok, hogy megváltott ember vagyok, kiábrázolódik bennem a Krisztus.
(Az eredményt bízzuk rá, ne a statisztikával foglalkozunk, akkor érezzük jól magunkat, ha mi
mindent megtettünk.)

Evangélium hirdetésének közege:
1. Életmódváltás (felgyorsult élet, kommunikációs robbanás [kezelhetetlen információ
mennyiség], mobilizációs irány [elvándorlás], urbanizáció, szekularizáció.
2. Érték vesztettség [van út, van igazság, van jó, van helyes, van irány] Immánuel Kant:
Gyakorlati ész kritikája: „Lehetetlen az, hogy ne legyenek olyan alapértékek, amelyek
kultúrától, kortól, időtől függetlenül e föltekén mindenkire érvényesek.” Ő a tíz parancsolatot
hozza és megfordítja: Akarhatod-e, hogy mindenki öljön? stb. Mi Sínen (kötött pályás a
kereszténység) vagyunk, Krisztusban vagyunk.
3. Értelem vesztettség. Az igazi terápia a logosz terápia, az élet értelmének megtalálásának
terápiája.
Fenyegetettség (Terror események kapcsán), Isten felrázó ébresztő karja, hogy egy
langymeleg kereszténységből, valódi követőket kovácsoljon.

Hogyan?
1. Nyilvános igazság szintje. Lehetséges-e az, a mai szekularizált társadalmakban, hogy az
evangélium újból a nyilvános igazság szintjére kerüljön. (Az evangélium a társadalom minden
fontos színterén megjelenik: meg jelenik az oktatásban, a gazdaságban, az emberek
egymáshoz való viszonyában)
2. Holisztikus misszió - egészlegesen szemlélni a missziót az egyház küldetését. Isten az egész
világ Ura, a történelem Ura, mindenütt jelen van, a hitetlen világban is jelen van, csak más
módon. Az egyháznak úgy kell szolgálnia, hogy ismeri a hitetlen világot is, és megtalálja
azokat az eszközöket, amivel ezt a világot meg tudja szólítani. Minket midig fenyeget a
belterjesség. Konkrétumokat, az általánosság helyet! A világ kérdése nem az evangéliumhoz
vezető kérdések, menjünk vissza kezdetekhez. (Rendszeresen összejöttek, hallgatták Isten
Igéjét, megtörték a kenyeret, és a hétköznapokban kiábrázolódott bennük a Krisztus.)
3. Istentiszteleteink összhatása – milyen érzésekkel távozik, amit a tanítványok a megdicsőülés
hegyén tapasztaltak, hogy jó volt.

