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AZ IGE KIHIRDETÉSÉNEK
EREJE
Minden egyes hívőnek
kiváltsága és felelőssége, hogy
Isten Igéjét kihirdesse.

A Kiadó előszava
Köszöntjük az Olvasót!

Örömünkre szolgál, hogy ezt a kivételes
könyvet átnyújthatjuk, mert segíthet abban, hogy
Isten Igéjével összhangba kerüljünk - erre pedig
nagyon is szükségünk van!
Ugyanakkor szeretnénk felhívni a Kedves
Olvasó figyelmét arra, hogy az Igék megvallása
és kihirdetése nem helyettesíti az istenfélő, odaszánt és engedelmes életet, s nem használható
a vétkek, mulasztások és bűnök „ellensúlyozására”!
Bármilyen igei megvallás haszontalan, ha az életünk ellentmond annak, amit a szájunkkal kihirdetünk!
Isten Igéje nem választható el Isten személyétől: Ő mindig azt mondja, amit gondol – és azt
teszi, amit mond. Harmóniában lenni Istennel – ez
mindennél többet ér, de csak úgy lehetséges,
ha ebben is követjük Őt: gondolkozásunk, szavaink
és tetteink egyaránt harmóniában vannak az
Ő gondolataival, szavaival és tetteivel.
Amikor megvalljuk és kihirdetjük Isten beszédét – egyúttal magunkra is vesszük: ránk is
érvényes, bennünket is megmér, sőt megítél az Ige!
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A megvallás és kihirdetés tehát semmiképpen nem szolgálhatja a saját akaratunk érvényesítését. Nem arra való, hogy ezzel a „módszerrel”
teljesüljenek a kívánságaink, és nem „varázspálca”,
amellyel rövid úton elérhetjük önző céljainkat.
Másfelől, talán arra van leginkább szükségünk, hogy az Ige megvallása által a saját gondolkozásunkat egyre jobban hozzáigazítsuk Isten
gondolataihoz, akaratunkat az Ő akaratához, stb.
Mert az általunk kihirdetett Igék a saját lelkünk
mélyébe is behatolnak – és elvégzik ott azt
a „sebészi” munkát, amelyre egyedül Isten eleven
és hatékony beszéde képes – ahogyan ezt a Zsidók
4,12-13 verse mondja.
Derek Prince Ministries
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1. Az Ige kihirdetése
Isten Igéjének kihirdetése által hatalmas erő
szabadul fel.
Annak ellenére, hogy ez a csodálatos lehetőség a rendelkezésükre áll, a keresztények közül
sokan mégsem tudnak erről. Pedig Isten Igéje
a személyes problémáktól a nemzetközi krízisekig
minden helyzetbe erőteljesen és hatékonyan be
tud avatkozni.
Miután már megtanultuk, hogyan alkalmazzuk Isten Igéjének kihirdetését a saját körülményeink között, Isten teremtő és átformáló ereje
minden helyzetben felszabadul – függetlenül attól,
milyen problémával kell szembenéznünk. Minden
egyes hívőnek kiváltsága és felelőssége, hogy Isten
Igéjét kihirdesse.
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Szolgálatom évei során, amikor a feleségem,
Ruth, mellettem volt, mindig azzal kezdtem a mondanivalómat, hogy vele együtt nyilvánosan kihirdettünk egy-egy igét. Isten megtanított bennünket,
hogy mindig így kezdjük a szolgálatot. Fölfedeztük,
hogy amikor a kezdés előtt az Igét hittel kihirdetjük – az hatalmas mértékben megváltoztatja az
egész összejövetel szellemi légkörét és az előadón
lévő kenet mértékét.
A következő ige számomra az egyik legkedvesebb, amelyet sokszor kihirdettünk Ruth-tal
együtt. Egyúttal sok tekintetben összegezi ennek
a könyvnek a mondanivalóját:

„Ahogy az eső és hó leszáll az égből,
és addig vissza nem tér, míg a földet meg nem
öntözi,
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
hogy magot teremjen a magvetőnek,
és kenyeret az éhezőnek,
úgy az én szavam is, amelyet kimondok:
nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,
amíg minden tervem meg nem valósítja,
s mindenben célhoz nem ér.”
Ézsaiás 55,1o-11
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Mit jelent az Igét „kihirdetni”?
Az angol eredetiben használt „to proclaim”
ige egy latin szóból ered, amelynek jelentése: „hangosan kihirdetni, kikiáltani”. Igen erőteljes szó.
Az Újszövetség nyelvében van egy rokon
értelmű szó, amely azt jelenti: „megvallani” – vagyis „ugyanazt mondani”. Nekünk, akik hiszünk a
Bibliában, a megvallás azt jelenti, hogy mi is
ugyanazt mondjuk, amit Isten már előzőleg
kimondott. Vagyis ilyenkor Isten Igéjét mondjuk:
a saját beszédünket harmóniába hozzuk Isten
szavával. Így számíthatunk Jézusnak és hatalmának
teljes támogatására.
A Zsidókhoz írt levélben (3,1) azt olvassuk,
hogy „Jézus a megvallásunk Főpapja”.
Ez nagyon lényeges kijelentés!

Jézus a Főpapunk: vagyis annak a Főpapja,
amit mi megvallunk. Más szavakkal: amikor mi itt,
a földön a saját szavainkkal kijelentjük azt, amit
a Biblia rólunk, mint Jézusban hívőkről mond,
akkor Jézust magunk fölött tudhatjuk, mint Főpapunkat a Mennyben. Ilyenkor – a megvallásunk
által – Jézus hatalma és áldása működni kezd.
Viszont, ha nem szólunk semmit, akkor bizonyos értelemben véve elvágjuk és megfosztjuk magunkat Jézus főpapi szolgálatától.
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Ha negatív dolgokat vallunk meg, az még
rosszabb! Ilyenkor – bizonyos értelemben – negatív erőket hívunk magunkhoz, hogy vegyenek körül
és telepedjenek ránk.
A kihirdetés is megvallás, csak még erőteljesebb, agresszívebb. Ez már a szellemi hadviselésről
szól. A kihirdetés által Isten Igéjének hatalma működésbe lendül egy adott helyzetben: behatol
a saját életedbe, a gyülekezeted életébe, egy bizonyos politikai helyzetbe, akármilyen is legyen az
a helyzet. Megszámlálhatatlan sok helyzet van,
amelyben szükség van arra, hogy Isten ereje közbelépjen. Az Ige kihirdetése a leghatékonyabb
módja annak, hogy Isten ereje felszabaduljon
és mozgásba lendüljön.

A kihirdetés a hírnök feladata. Ez a személy
és a feladata manapság ritkán kerül szóba, de
a középkorban még ismert volt. Ő volt az, akit
a király, a herceg, vagy más hatalmasság kiküldött
és felhatalmazott, hogy egy nyilvános helyen az
uralkodó rendeletét vagy határozatát kihirdesse.
A hírnökök hangosan kiáltva hívták fel az emberek
figyelmét: „Halljátok meg mindannyian!” – azután
következett a király üzenete. Tehát amikor az emberek azt hallották: „Halljátok meg mindannyian!”
– azonnal tudták, hogy ez a hatalom hangja, ezért
megálltak és figyeltek.
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Az Újszövetségben – bár a legtöbb fordításból
ez nem derül ki – amikor az evangélium vagy az Ige
hirdetéséről van szó, ez a kifejezés szerepel:
„kihirdetni” – ahogyan a hírnök közhírré teszi az
üzenetét.

A kommunikáció erejének
megsokszorozása
Manapság a modern kommunikációs technológiák segítségével, sokkal szélesebb körben hirdethetjük Isten Igéjét, mint ahogy eddig lehetséges
volt. Több mint ötven éve vagyok bibliatanító, és
mindig úgy éreztem, hogy a Biblia értelmezése és
magyarázása a feladatom – hogy ezzel segítsek
az embereknek az Írás megértésében.
Több mint húsz évvel ezelőtt az Úr a szívemre helyezte a „kihirdetést”. Éreztem, arra bíztat,
hogy lépjek túl a tanítói szolgálaton, és kezdjem
gyakorolni a kihirdetést. Az eredmény a rádiós
bibliatanítói szolgálatom lett, amely 1979-ben
Amerikában indult el nyolc állomás adásán keresztül. 2002-ben már tíz nyelven sugározták, és ezek
az adások együttesen majdnem az egész világon
hallhatók.
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Lényegét tekintve ez a kihirdetés szolgálata.
Ez volt a kulcs-ige, amely arra indított, hogy
elkezdjem a rádiós szolgálatomat:

„Isten Királyságának örömüzenetét az egész világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet
számára hiteles bizonyíték lesz.
Csak azután érkezik el a vég.”
Máté 24,14
A jelenlegi korszak nem zárulhat le addig,
amíg mi, akik Jézus Krisztus eklézsiájához tartozunk, és őróla tanúskodunk, el nem végeztük a feladatunkat. Ez a feladat pedig az, hogy az
evangéliumot hirdessük az egész világon, és
minden népnek tanúskodjunk Jézusról.

Saját tapasztalataimból tudom, milyen hatalmas ereje van Isten Igéjének. Amikor egyszerűen, hittel kihirdetjük, a legcsodálatosabb dolgokat
végzi el. Emlékszem egy amerikai hölgy esetére,
akiről igazán el lehetett mondani, hogy mindenben
szöges ellentéte volt a keresztényeknek: marxista
és feminista volt, ráadásul leszbikus is. Egyszer
a dél-kínai tengeren hajózott gonosz társaival
együtt egy kis hajón. Mikor látták, hogy vihar készülődik, a többiek mondták neki, hogy menjen le
a fedélközbe, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa
meg az időjárás-jelentést.
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A hölgy bekapcsolta a rádiót, és történetesen
éppen az én rádióműsoromat sikerült elcsípnie,
amelyet Manilából, a Fülöp-szigetekről sugároztak.
Amit hallott, az elég volt ahhoz, hogy ott rögtön,
helyben üdvösségre jusson. Azóta teljesen megváltozott, bár éppolyan elszánt és radikális maradt –
csakhogy most már Isten követésében.
Akkor, ott a hajón nem tanítást hallott, csak
egyszerűen az Ige kihirdetését – és az Ige ilyen
munkát végzett benne.
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