2013. pünkösdi különkiadás

Kiáltó Szó

A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA
„Mi akar ez lenni?” (Ap.Csel.2,12b)

Ez a kérdés az első pünkösdkor hangzott el, az értetlenül csodálkozó, emberek ajkáról. Nem értették,
hogy hogyan hallhatják mindannyian a maguk nyelvén beszélni ezeket az embereket. Annyit felfogtak
belőle, hogy Isten dolgairól beszélnek, de azt már nem, hogy miként történik ez. Pünkösd előtt ma is
sokan állnak értetlenül. De nem csak pünkösd előtt, hanem Isten dolgai előtt is. Nem értik mi az,
amiről hallanak. Nem értik a karácsony üzenetét, ezért nem érthetik a nagypéntek és a húsvét üzenetét
sem. Mert Isten kijelentésében minden szépen egymásra épül. Aki pedig nem jut el a jászolbölcsőtől, a
Nagypénteken keresztül, a feltámadás örömén át a pünkösdig, az értetlenül kérdezgeti: mi akar ez
lenni? Mi akar az lenni, amit az egyház hirdet, amit a lelkipásztorok a templomokban, vagy a hívők
bizonyságtételeikben mondanak. De hogyan is érthetnék, ha nem megy ki hozzájuk és közéjük senki,
aki ezt nekik elmagyarázná. Az etióp pénzügyminiszter sem értette addig, amíg Fülöp el nem
magyarázta a saját nyelvén az evangéliumot. Azért van annyi értetlen ember, aki nem érti, vagy félre
érti az evangéliumot, mert Isten hívő népe sem érti sokszor. Vagy ha érti, akkor nincs meg benne a
pünkösdi tűz, ami megvolt Péterben és a többiekben. Valljuk meg, testvéreim, félünk attól, hogy mit
fognak szólni azok, akiknek elmondanánk az örömhírt. Félünk az elutasítástól, a gúnytól, a kudarctól.
Pedig pünkösd arról szól, hogy a Lélek kiáradt a tanítványokra, és a félelmes szívű tanítványokból,
bátor, hitvalló emberek lettek, akiket csak az érdekelt, hogy minél többeknek elmondhassák az
örömhírt, és kevéssé érdekelte őket az, hogy mit fognak ehhez szólni az emberek. A Szentlélek
elveheti félelmeinket, bátortalanságainkat (hogy ne mondjam: gyávaságainkat), és helyünkre állíthat.
A Szentlélek kimozdíthat megszokott helyünkről, a templom és a gyülekezet biztonságosnak tűnő
környezetéből, közegéből, és közelebb vihet másokhoz. A Szentlélek erőt adhat, hogy leküzdjük
közömbösségünket is, amivel sokszor csak legyintünk ismerőseinkre, rokonainkra, hogy nekik hiába
beszélünk, úgy sem hallgatnak meg. A pünkösd tehát először bennünk (bennem), hívőkben,
templomos emberekben kell csodát tegyen. Bárcsak átélnénk ezt az idei pünkösdön! Nekünk kell
elkezdenünk először is kitartóan imádkoznunk azért, hogy majd mozdulhassunk és mozdíthassunk.
Isten mozgósítani szeretne, kizökkenteni, átformálni. Ha pedig Neki ez a célja, akkor ne álljunk ellen,
hanem tegyük meg, ami rajtunk áll: kitartóan imádkozzunk, legyünk készen a Lélek mozdulására és
mozdítására, de semmiképpen ne értetlenkedjünk, és legalább mi ne kérdezzük: mi akar ez lenni?
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a testvéreknek áldott, a Szentlelket megtapasztaló pünkösdi
ünnepet!
Szilágyi Sándor lelkipásztor
A szerkesztő: Az idén a korai Húsvétot korai Pünkösd követi, még fel sem ocsúdtunk a Karácsony után, lehet, hogy
még elolvasatlan írások is maradtak a karácsonyi számból és már itt is van a következő különszám. Újra kézbe
vehetjük a K
Kiiáállttóó SSzzóó kibővített, ünnepi számát. Ez alkalommal is reménykedünk abban, hogy mindenki talál
benne lelki állapotának megfelelő erősítő, békességet, megnyugvást adó, tanító, hitet mélyítő, vidámító írást. Lehet
böngészni a versek, a tanítások, a bizonyságtételek között, lehet elmélyülni, elgondolkodni egy-egy kép láttán, együtt
imádkozni az imádkozókkal. Sajnos ebben a számban kevesebb gyülekezeti testvérünk írásait olvashatjuk, ezért
ezúton szeretnék bíztatni mindenkit, hogy fogjon tollat, vagy üljön le az író-, vagy a számítógép elé és vesse papírra-,
vagy képernyőre gondolatait, ossza meg velünk szomorúságát, örömét. Magasztalja Atyánkat, Megváltónkat! Ez
évben is könyörögjünk gyülekezetünk megújulásáért, a Szentlélek kiáradásáért, gyülekezetünk ébredéséért. Áldás és
békesség az Istentől!
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Mit ünnepel a kereszténység Pünkösdkor?
Pünkösd vasárnapján a kereszténység az egyház
megalakulására emlékezik: ezt a napot a karácsony
és a húsvét mellett a harmadik legjelentősebb
ünnepnek tekintik. A kereszténység egyházzá, azaz
szervezett közösséggé alakulása a Biblia szerint
akkor történt, amikor a tanítványok Jézus
feltámadása után hét héttel Jeruzsálembe mentek a
zsidó vallás szerinti zarándokünnepre. Ennek során
- azon túlmenően, hogy részt vettek a zsidó vallás
szertartásain - különvonultak az ünneplő tömegtől,
hogy mesterükre emlékezzenek és imádkozzanak. A pünkösd kifejezés azt mutatja, hogy mintegy
ötven nappal Jézus feltámadása után került sor erre a zsidó ünnepre, ugyanis a görög "pentecoste",
azaz "ötven" szóból ered a magyar pünkösd elnevezés. A kereszténység pünkösdje egybeesik a zsidó
vallásnak azzal az ünnepével, amellyel a Sínai-hegyen az Úrral történő szövetségkötésre, valamint az
isteni törvény átvételére emlékeznek. Ennek során a zsidóság hálát ad, hogy Isten törvényt adott
nekik, szövetséget kötött velük, és nem hagyta magára az emberiséget. Ezt az ünnepet az
őskeresztények a Krisztus halála utáni első néhány évtizedben szintén ünnepelték. Az ünnep jellege
azonban a kereszténység körében tartalmilag teljesen átalakult. Ez annak tudható be, hogy az első
alkalmon az apostolok elkülönülése során a hagyomány szerint a Szentháromság harmadik személye,
a Szentlélek áradt ki az apostolok körében, melynek eredményeként eltűnt hitbeli bizonytalanságuk, és
kezdték átérezni felelősségüket az evangélium hirdetését illetően. A Jézus halálát és feltámadását
követő 49 napban a tanítványok társaságára ugyanis a hitbeli tétovázás volt jellemző. Krisztus
kereszthalála után úgy érezték, hogy egyedül maradtak, hiszen annak ellenére, hogy Jézus húsvétkor
feltámadt, nem volt velük, vezető nélkül maradtak. A Jézus feltámadásáról szóló keresztény örömhír
pünkösd utáni terjesztése során viszont végbement az intézményesülés, mivel sokan csatlakoztak az új
hithez, amelyhez működési keretet találtak az egyház létrehozásával. A kereszténység terjesztésével
azonban az üldöztetés is sorsukká vált, az öngyilkos Júdáson kívül mind a 11 tanítvány kivétel nélkül
vértanúhalált halt. A kereszténység üldöztetése az egyház megalakulása után mintegy 300 évvel ért
csak véget, amikor Nagy Konstantin római császár a milánói ediktumban Kr. u. 313-ban elismerte a
vallásszabadságukat. A pünkösd a keresztény hit szerint az egyházalapításon túl a Szentlélek
kiárasztásának ünnepe. A Szentlélek a Biblia szerint apró lángnyelvek formájában jelent meg az
apostolok fejére szállva, s ez mintegy szimbolizálta a keresztények együvé tartozását. A keresztények
hite szerint az isteni harmadik személy, a Szentlélek segítségével gyakorolják vallásukat a hívők
jelenleg is. A Szentlélek egyúttal a Biblia szerzője is, mert a keresztény felfogás szerint az alkotókat ő
irányította a szent iratok papírra vetésekor. A pünkösdkor ünnepelt Szentlélek egységben van a másik
két isteni személlyel, az Atyával és a Fiúval, amit "emberi felfogással lehetetlen elképzelni". Lukács
evangélista többször megemlíti a Bibliában a Szentlélek munkáját, illetve segítségét, többek között
akkor, amikor Jézus negyven napra elvonult a pusztába, és a Szentlélek segítségével tudott úrrá lenni a
különböző kísértéseken. Ugyanígy az egyház nemzetközivé tételét is a Szentlélek munkájának
tulajdonítja a Biblia Apostolok cselekedetei című könyve, egyebek mellett azzal, hogy az apostolok
megkapták a nyelveken szólás tehetségét, így tudtak misszióba vonulni, és nemzeti egyházakat
alapítani a világ minden táján.
Uram! Restellni valóm van előtted, ha arra gondolok, hogy amikor ítélkezem
mások fölött – bár nem vagyok erre hivatott – akkor mértéktelen vagyok,
amikor adakoznom, segítenem kell, akkor kétszer is meggondolom, hogy
kinek, hogyan és mennyivel. Tedd helyre bennem ezt a kérdést és taníts az
előtted helyes úton járnom! Ámen
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Kányádi Sándor Az én Miatyánkom
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha senkise,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe:
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba – reményteljesen,
S fohászkodj: Mi atyánk, Ki vagy a
mennyekben.
Mikor a magányod ijesztően rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram! Szenteltessék meg a Te neved!
Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág”,
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó „Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, – hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!
Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, hajtsd meg a homlokod…
S mond: Uram! Legyen meg a Te akaratod!
Mikor a kisember fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a „gazdagság” milliót költ, hogy éljen,
Ó, „Lélek”, nem csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,
S kérd: Uram! Add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, sőt ellen támadsz,
Mikor lázad benned, hogy tagadd meg „Őt”…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
Uram! Segíts, s bocsásd meg vétkeimet!
Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S később rádöbbentél, hogy kihasználtak…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek:
Uram! Megbocsátok az ellenem vétkezőknek…
Mikor a „nagyhatalmak” a békét
megtárgyalják,
Mikor a BÉKE sehol – csak egymást
gyilkolják!
Azt kérded: Miért tűröd ezt?! Istenem!
MIATYÁNK!
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
Lelkünket kikérte a „Rossz”, támad, tombol!
Uram! Ments meg a kísértéstől! Ments meg a
„Gonosztól”
AMEN
UTÓHANG
S akkor szólt a Mester, kemény szelíden:
Távozz, Sátán! Szűnj vihar! Béke, csend
legyen!
Miért féltek ti, kicsinyhitűek?
Bízzatok! Hiszen Én megígértem nektek,
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!…
Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,
S a végső időkig Veletek maradok!
AMEN


Ezt tettem érted – és te mit teszel értem? (Történet egy művészről)
Sok évvel ezelőtt Stenburg festő neve Düsseldorfban már híressé vált. Éppen műtermében állt, amikor
Hugó páter, Szent Jeromos gazdag templomának plébánosa lépett be és nem kis megbízást hozott.
- Tisztelendő atyám, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen nagy oltárképet rendel nálam, de a
felkínált összeg nagyon kevés a munkához képest. Ezen a képen sok embert kell ábrázolnom,
tanulmányozásukhoz sok idő kell. Jézus Krisztus keresztre feszítését nem könnyű megfesteni, hiszen
már olyan sok kép készült róla. Nehéz lesz olyan festményt tervezni, amilyet elképzeltem, hogy
egészen más legyen, mint az eddigiek.
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- Nem szabok határt a költségeknek, ön becsületes ember, Stenburg úr, nem az egyház viseli a
költségeket, hanem egy vezeklő.
Az eredményes tárgyalás után jó hangulatban váltak el egymástól. A következő hetekben Stenburg
elkészítette a terveket és végigkutatta a zsidónegyedet megfelelő modellek után. Hugó páter meg volt
elégedve. Csak azt kívánta, hogy a kereszt legyen a festmény középpontja. Időnként eljött megnézni,
hogy halad a munka. Közben kitavaszodott, a művészt pedig elfogta a vágy, hogy otthagyja
Düsseldorfot. Vázlatfüzetével a környező vidéket járta. Egy nap az erdő szélén egy cigánylánnyal
találkozott. A művészt különösen élénk, tiszta szeme ragadta meg, amelynek kifejezése minden
pillanatban változott. A fájdalom, az öröm és a jókedv olyan gyorsan változott benne, mint a tó fölött
elsuhanó felhők árnyéka.
- Állj csak meg egy pillanatra – kiáltotta Stenburg, és gyorsan vázlatot készített róla. – Nemcsak szép,
nem, sokkal több annál – csodálatos modell! Spanyol táncosnőnek akarom megfesteni! Megegyeztek.
Pepita háromszor egy héten eljött Stenburghoz, hogy műtermében lefesthesse. Percre pontosan
érkezett.
Nagyon meglepődött. Nagy szemével kíváncsian nézett körül a műteremben. Most vette észre az
oltárképet, nemsokára minden figyelmét az kötötte le. Már majdnem készen volt. Végül félénken
megkérdezte:
- Ki ez?- mutatott a leginkább szembetűnő alakra.
- Krisztus – válaszolta közömbösen Stenburg.
- Mi történik vele?
- Keresztre feszítik – felelte a művész.
- Most fordulj jobbra – igen, így jó lesz. Ecsettel a kezében szűkszavú ember volt.
- És azok kicsodák, akik olyan dühös arccal állnak ott?
- Figyelj ide – szólt a művész – nem beszélgethetek veled állandóan! Az a dolgod, hogy csendben
maradj. – A lány ijedten elhallgatott, de továbbra is azon gondolkozott, hogy mindez mit jelenthet.
Időnként összeszedte bátorságát és kérdezett valamit, mert majd szétvetette a vágy, hogy minél többet
megtudjon.
- Miért feszítik keresztre? Nagyon nagy bűnt követett el?
- Nem, nagyon jó ember volt – hangzott a rövid válasz.
Megint csak ennyit tudott meg, de minden szót úgy őrzött szívében, mint nagy kincset.
- Ha jó volt, akkor miért feszítették keresztre? Utána újra szabadon engedték?
- Azért, mert… a művész abbahagyta, letette az ecsetet, egyet lépett előre és valamit igazított a lány
ruháján.
- Mert… ? – ismételte meg Pepita lélegzetét visszafojtva.
A festő újra visszament állványához, aztán ránézett és kérdő arckifejezése miatt megsajnálta.
- Ide hallgass, most az egyszer elmondom neked, de aztán ne zavarj a kérdéseiddel. És elmondta a
kereszt történetét. Pepitának minden új volt, a művésznek pedig olyan régi, hogy már nem is érintette.
Le tudta festeni a Megváltó halálfélelmét anélkül, hogy egy ideg rezdült volna benne, míg a lánynak a
puszta gondolat majdnem megszakasztotta a szívét. Fekete szeme megtelt könnyel, amelyet
büszkeségében el akart rejteni. Lassan megfordult:
- Ugye, nagyon szereti, ha ilyen sokat tett önért?
A férfi hirtelen elvörösödött. Szégyellte magát.
A lány szegényes, kifakult ruhájában rég elment, kérdő szavai
azonban még mindig visszacsengtek a művész lelkében.
Megpróbált szabadulni tőle, de nem tudott. Sietett elküldeni a
festményt a megbeszélt helyre, de nem tudta elfelejteni a szavakat:
Mindez érted történt!
Végül már nem tudta elviselni szíve gyötrelmeit, elment gyónni.
Hugó páter végighallgatta. Mivel egyháza minden tanítását elhitte,
feloldozta és biztosította róla, hogy újra rendben van minden. A
művész sokkal olcsóbban adta az oltárképet, mint eredetileg
akarta, így egy-két hétig felszabadultabbnak érezte magát.
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Aztán újra feltámadt benne a kérdés: – Ugye, nagyon szereti? És az választ követelt. Stenburg
nyugtalan lett, nem tudott dolgozni. Sokat mászkált a városban. Egy nap több embert látott a
városfalnál levő ház felé igyekezni. Megkérdezte, hogy mi történik ott, de senki sem tudott kielégítő
választ adni. Ez felkeltette kíváncsiságát. Néhány nap múlva megtudta, hogy egy idegen lakik ott – az
új tanítás híve, tehát a megvetettek közül való, aki mindenben Isten Igéjére hivatkozik. Lehet, hogy ott
megtalálja, amit keres. Összejövetelekre kezdett járni, hogy mindent megfigyeljen. Nem maradhat
azonban senki hidegen, ha a tűz közelébe megy. Ez a hívő prédikátor meggyőzően beszélt, és látszott
is rajta, hogy Krisztussal jár, és Jézus neki minden.
Stenburg megtalálta, amit keresett és ami után annyira vágyott: az élő hitet. Új barátja egy időre
kölcsönadta neki az Újszövetség egyik drága példányát. Már nem kellett keresnie. Szívében nagy
szeretetet érzett. „Mindezt értem tette, de hogyan beszélhetnék másoknak erről a szeretetről, erről a
határtalan szeretetről, ami az ő életüket is meggyógyítaná, ahogy az enyémet meggyógyította? Jézus
mindenkinek adja, de ezt nem látják, ahogy én sem láttam régebben. Hogyan hirdethetném ezt a
szeretetet? Hiszen én nem tudok prédikálni, nem tudok beszélni. Szívemben Krisztus szeretete ég, de
nem tudom kifejezni.”
Miközben ezen törte a fejét, véletlenül egy darab szenet fogott a kezébe. Pár vonással egy
töviskoronás fejet vázolt fel. Szeme közben megtelt könnyel. Hirtelen egy ötlet villant át agyán:
„Tudok festeni, majd az ecsetem hirdeti. Azon az oltárképen arca csak a halál szenvedését fejezte ki,
de az nem igaz. Kimondhatatlan szeretetet, végtelen irgalmat, önkéntes áldozatot kell látni rajta.”
Letérdelt és imádkozott: – Uram, segíts, hogy úgy tudjalak megfesteni, amilyen vagy, hogy
bizonyságot tehessek rólad.
Festeni kezdett. Tehetsége feltámadt, szinte föléje nőtt. A keresztre feszítésről készített újabb képe
olyan volt, mint az isteni kijelentés.
Nem akarta eladni, hanem szülővárosának, Düsseldorfnak ajándékozta. A nyilvános képtárban
állították ki, és a polgárok mindenfelől csodájára jártak. Aki előtte állt, elnémult és szíve megindult.
Isten szeretetének bizonyosságával ment el és lelkében azok a szavak visszhangoztak, amelyek a kép
alatt álltak: „Mindezt érted tettem – s te mit teszel értem?”
Stenburg is gyakran megnézte. Hátul, a terem egyik sarkában állt, onnan figyelte a kép körül tülekedő
embereket, és kérte Istent, hogy áldja meg megfestett bizonyságtételét. Amikor egyik nap a többi
látogató már elment, egy szegény lányt vett észre, aki keservesen sírt a kép előtt.
- Miért vagy olyan szomorú? – lépett oda hozzá.
A lány megfordult. Pepita volt. Most ismert csak rá.
- Uram, ha engem is így szeretett volna! – mondta és a Megváltó arcára mutatott, aki vágyakozó
szeretettel hajolt feléjük.
- Pepita, ezt érted is tette! – Utána elmondta neki ennek a szeretetnek az egész történetét. Késő estig,
záróráig ültek egymás mellett. A festő most nem fáradt bele a kérdések megválaszolásába. A lány
figyelt, szinte itta szavait és hitt neki:
- Mindezt érted tettem!
Azóta sok év telt el. A festő és a cigánylány már régen a dicsőségben voltak. Egy fiatal nemes
Párizsba menet pompás kocsiján Düsseldorfba érkezett, és míg lovait megetették, elment a híres
képtárba. Gazdag volt, fiatal és művelt, a világ minden kincse elérhető közelségben volt számára.
Stenburg festménye elé lépett. A kép mélyen megrendítette: – „Mindezt érted tettem – te mit teszel
értem?” Újra és újra elolvasta a feliratot, és nem tudott szabadulni tőle. Szívébe markolt, Krisztus
szeretete megragadta és örökre foglyul ejtette. A síró nemesembert a teremőrnek kellett kézen fognia
és figyelmeztetnie a zárórára. Este lett, de a fiatalember számára most kelt fel az örök élet hajnala.
Zinzendorfnak hívták. Visszament a vendéglőbe és beszállt kocsijába, de hátat fordított Párizsnak és
hazautazott. Attól a pillanattól kezdve életét, vagyonát, hírnevét, tekintélyét annak a lába elé tette, Aki
a kép által szólt hozzá. Stenburg festménye ma már nem látható a düsseldorfi képtárban. Tűzvész
pusztította el. Isten azonban felhasználta, hogy Fiáról, a golgotai Megváltóról tegyen bizonyságot.
El tudod mondani, hogy érted is meghalt? (V. Brunner)
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Tavaly már tartottunk női csendesnapot gyülekezetünkben, így az idén már hagyományként gyűltünk össze április
20.-án. Az öregedésről, az idő múlásáról, a tovatűnő életről, az elkövetett bűneinkről, az elszalasztott lehetőségekről,
a ki nem mondott bocsánatkérésekről gondolkodtunk. Vendég előadónk Zilah Péterné, Marika volt, aki a Nagyvárad
térről jött közénk, és a 90. zsoltár mentén vezette gondolatainkat. A több, mit egy órás előadásból, most csak egy
gondolatot ragadunk ki. A teljes hanganyag letölthető, meghallgatható, illetve Vida Éva presbiterünk jóvoltából
elolvasható honlapunk Kincsestárából.
"Arra gondoltam, amikor ránéztem arra a plakátra, ami itt készült
erre a napra, hogy nagyon tetszik nekem Azért, mert megragadja az
érzelmeinket, mert szól valahogy az ember szívéhez. Olyan
szomorú. És hogy ilyen a múló idő. Elfolyik, és arra gondolni, hogy
az idő múló, az szomorú dolog. Nehéz. Nem lesz tőle jókedvünk. De
miért olyan borongós és fájdalmas, hogy múlik felettünk az idő,
azért mert az idő nem valami jó felé visz, hanem az elmúlás, a
pusztulás felé is. És ez a bűneset óta van így. A bűneset óta a mi testi
életünk múlandó. Pusztulás alá vettetett, betegségeknek van kitéve,
öregszünk, elkopunk, meghalunk. Egyszer voltam egy
egészségvédelmi továbbképzésen, és ott azzal kezdte humorosan az
előadó, hogy igazából a leghalálosabb veszedelem megszületni, mert
aki megszületik, az egészen biztos, hogy meghal. Tehát még mielőtt
bármit tennénk azért, hogy ne haljunk meg, tudjunk róla, hogy ez be
fog következni. És hát ez így humorosan hangzik, de így érezzük a
fájdalmát is ennek, és hogy milyen rettenetes, hogy életveszélyes dolog megszületni. Azt azonban mi,
akik itt ülünk nyilván elhisszük Isten igéjének, hogy a mi testünk múlandó, pusztulás alá vettetett, de a
lelkünk örök. És ez az örök lelkünk jövője, ennek az örök lelkünknek a sorsa, örökkévalósága ebben a
földi életben dől el.
Ráadásul ez a romlás, ez a pusztulásnak való kitettség ez nem normális állapotunk. Mi nem erre
lettünk teremtve. Mert Isten nem erre teremtett. Adjunk hálát az Úrnak, hogy Ő nem ezt találta ki
nekünk. Adjunk hálát az Úrnak, hogy nem nyugodott bele abba, hogy mi elpusztulunk. Ő ki akar
bennünket menteni a pusztulás verméből.
Még néhány gondolatot szeretnék elmondani az időről, amit fontos látnunk, hogy azzal együtt, hogy
fájdalmas nekünk az idő múlása, az idő maga nem a bűnesetkor kezdődött. Az időt Isten teremtette.
Már a teremtéskor. Azt olvassuk a Bibliában a teremtésről, hogy "kezdetben teremtette Isten az eget és
a Földet". Még azt is olvassuk a teremtés-történetben, hogy nem azért teremtett Isten Napot és Holdat
meg csillagokat, hogy világítsanak, hanem (mert a világosság az előbb volt) azért teremtett Napot,
Holdat és csillagokat, hogy nekünk mutassák az időt. Tehát az idő a teremtés része. Az a teremtés. Az
nem rossz dolog önmagában. Isten ajándéka és ő teremtette. És azt is tudnunk kell, hogy amit Isten
teremtett, azon Ő uralkodik. Az Isten uralkodik az időn. És Ő határozza meg a kezdetét, Ő határozza
meg a folyását és Ő határozza meg a végét is.
Isten pedig nincs időhöz kötve. A 90. zsoltárban olyan
szépen látjuk, költőien leírva, hogy Istennek nincs
kezdete. Ezt mi fel sem tudjuk fogni, mert csak emberek
vagyunk, akiknek van kezdete és vége, és még nem
láttunk olyant, ami ne kezdődött és elmúlt volna. Ezt mi
nem értjük. Ennyivel nagyobb az Isten nálunk, és ne is
akarjuk ezt megérteni, mert kisebbek vagyunk Istennél.
Ő örökkévaló. Sohasem volt kezdete és sohasem lesz
vége. És éppen ezért fölötte áll az időnek, és az egész
időt átlátja. És a múltat az emlékezete és az érzelmi
állapota sem szelektálja. Őt nem az érzelmei, nem az
emlékezete befolyásolja, hanem teljesen reálisan látja a
teljes időt. És nem szelektál benne, nincs olyan benne, amit félredob, és jelentéktelennek tart, hanem
mindent a maga helyén és idejében, és a maga értékén lát.
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Mi keresztények az időt egy vonalként képzeljük el, hogyha a Biblia alapján képzeljük el, hiszen a
Biblia alapján azt mondjuk, hogy van egy kezdete, van teljessége és van vége. Ugye tudjuk, hogy az
idő teljessége akkor következett be, amikor az Úr Jézus eljött erre a világra. És a vége pedig akkor
lesz, amikor Jézus Krisztus visszajön erre a világra és Isten megtartja az ítélet idejét. Nincs
körforgása, nincs olyan, hogy az előző életem, meg a következő életem, tehát nincs ilyen, az idő
elkezdődik, befejeződik, ne hagyjuk magunkat becsapni semmiféle filozófia által, hogy amit
elrontottunk ebben az életben, majd a következőben helyre hozzuk, és ne higgyük el, hogy az emberek
még kisbaba korukban emlékeznek az előző életükre, és ne higgyünk azoknak az ördögi érzéki
csalódásoknak sem, amikor mi egy déja vu esemény kapcsán, hogy jó, hát lehet, hogy ezt még az
előző életemben volt. Ne higgyük el. Egyáltalán nem voltunk.
De Isten volt! És a mi életünk elkezdődött valahol és be fog fejeződni, és ennek a világnak az élete is
elkezdődött valahol és be fog fejeződni. Ez egy szakasz. Volt kezdete és lesz vége. Ezt azért tartom
fontosnak, hogy belássuk annak a jelentőségét, hogy a múltat nem lehet visszahozni. A múltat nem
lehet újra játszani, az elmúlt, azzal úgy kell szembenézni, ahogy most van. És nem lehet úgy sem
visszajátszani, hogy elmegyek egy pszichológushoz, az megturkálja a tudatalattimat, és majd
átvariálja a múltamat. Ma ez vesz körül bennünket. Ez hazugság. A múltunkat így nem lehet
megoldani. Elmúlt és szembe kell vele nézni. És itt jön az a lényeges dolog, ami miatt nekünk az
időről beszélni kell, mert szerintem az idő tekintetében a múltunk az, ami a leginkább előttünk van,
amivel szembe tudunk nézni, amit rendezni kell ahhoz, hogy bátran előre tudjunk nézni a jövőnkre és
egyáltalán el tudjuk helyezni magunkat a jelenben. Hogy tudjuk, hol állunk.
A múltunkban pedig a legérzékenyebb, legfájdalmasabb dolog, - az Isten igéje erre mutat rá, és a 90.
zsoltárt ilyen szempontból nézzük végig - hogy
helyzetünket a bűn fejezi be. Vagy mondhatjuk úgy,
hogy a bűn határozza meg. Ami romlik, az mind a
bűnnel van összefüggésben. A mi életünk azért romlik,
mert az idő előrehaladtával terheljük az életünket a
bűnös természetünk termékeivel. Ezért a múltunk
kapcsán a legfontosabb kérdésünk, hogy hogy állunk az
időben a bűnnel. Tehát egész életünk, a múltunk és a
jövőnk legnagyobb problémája és baja, és ezért
legérzékenyebb pontja a bűn. A múltunk általában
emiatt fájdalmas. Hogyha visszagondolunk és könnybe
lábad a szemünk, akkor bizonyára azért mert valamit
elrontottunk, elmulasztottunk. Ki-ki a saját életében végiggondolhatja, hogy a múltunk azért
fájdalmas, mert megfájdítja, megkeseríti a bűn. Azt mondja az I. Péter 4.3, hogy "bizony elég volt
abból, hogy a múltban, vagy életetek elfolyt idejében a pogányok szokása szerint kicsapongásokban,
kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen
bálványimádásban éltetek". Mert így elfolyt az idő a kezünkből. A 90. zsoltárban pedig ezt olvastam:
"bizony elmúlunk haragod miatt. Indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod
bűneinket. Titkolt vétkeinket ország világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt úgy,
úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás." Mit jelent ez? Az elmúlásnak ez a fajta siratása? A
fájdalmas emlékek leginkább ott fájdalmasak, ahol a legszeretetteljesebb kapcsolatainkat éltük meg.
És mégis elkövettük azokat a dolgokat, amelyek titkoltan vagy nyíltan bűnök. Ezek: gonosz szavak,
hazugságok, érzéketlenség, nemtörődömség, egyszerűen önzés, és ebben az a legrettenetesebb, hogy
ez nemcsak a múlt, hanem ez az egész megromlott természetünknek egyre nagyobb bizonyítottsága.
Újra és újra elkövetjük őket, és a pohár egyre jobban telik. Fáj, hogy nem törődtem azzal az emberrel,
de továbbra sincs energiám törődni vele. Értjük? A múltunk ezért fáj. És ráadásul ezt
hiábavalóságként éljük meg. Nem véletlen, hogy a 90. zsoltár végén kétszer mondja el, hogy "Kezeink
munkáját tedd maradandóvá!" Olyan rossz olyasmiért dolgozni, ami teljesen hiábavaló,
hiábavalóságért élni, hiábavalósággal tölteni az időnket. Mivel a múltunk olyan, amilyen, ezért mi
nagyon sokszor a tagadást választjuk. "Á, nem is úgy volt!" Enyhítjük, szőnyeg alá söpörjük,
megszépítjük, romantikusan emlékezünk vissza rá, meghamisítjuk a múltat.
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Amit mi követtünk el azt bagatelizáljuk, amit a másik azt nyomatékosítjuk, felnagyítjuk. Ezek a
technikák azonban nem megoldások. A bűnös múltunkkal szembe kell néznünk.
Azt azonban mindannyian érezzük, hogy emberi erővel lehetetlen! - Én egy-két olyan éles dolgára
emlékszem a múltamnak, amiről tudom, hogy Isten megbocsátotta, de ha visszagondolok rá, még
most is összerándul a gyomrom a szégyentől, hogy én ezt csináltam. Ezzel nagyon nehéz
szembenézni. Nincs is rá emberileg erő. Azonban Isten igéje olyan hatalmas erő, ami mögött ott áll
maga Isten, és ha Ő azt mondja, hogy ezt meg lehet tenni, és túl lehet élni, akkor nyugodtan
megtehetjük.
Azt mondja az Ézsaiás 46,25-ben: "Én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat, önmagamért és vétkeidre
többé nem emlékezem." Miért nézhetek szembe a múltammal? Mert maga Isten ott áll és képes
eltörölni a múltnak minden nyomorúságát. Az I. Péter 1,18-19-ben ezt olvassuk: "Nem veszendő
dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból,
hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a drága vérén." Ez azt jelenti,
hogy a múltból kísértő minden lelkiismeretfurdalásunk, gyötrelmünk okafogyottá vált. Nyugodtan
szembenézhetünk vele. Nyugodtan végiggondolhatjuk, mert csak az lesz a végeredménye, hogyha én
elhiszem, amit Isten mond, akkor még nagyobb a hálám, tisztán látom, hogy mit törölt el, hogy miből
váltott meg. A bűnöm Isten előtt többé nem fekete folt. Hadd ismételjem meg ezt a mondatot, tehát,
annak, hogy Jézus Krisztus megváltott, hogy nem veszendő holmin, hanem az Ő drága vérén
megváltott, ez azt jelenti, hogy a múltból kísértő minden lelkiismeretfurdalásunk okafogyottá vált.
Nyugodtan nézzünk szembe a múltunkkal, hiszen Jézus Krisztus ezért halt meg értem. És nemcsak a
múlttól váltott meg bennünket, hanem mindattól, ami a múltunkat tönkretette, és ezzel a jelenünkre és
a jövőnkre is veszélyes volt. Tehát a mi bűnös természetünktől váltott meg bennünket Isten, és így
lehetünk szabadokká arra, hogy éljük az életünket ebben a jelenvaló és múlandó világban. Mert mi
most már nem a természetünk törvényei alapján éljük. Az idő már nem folyik, nem múlik, hanem
most már telik Isten kegyelmében."
Zilah Péterné, Marika

"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek ... egészen a föld végső
határáig." (Apcsel 1:8)
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Füle Lajos: PÜNKÖSD.... AKKOR JÖN EL
"Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én
Lelkemmel…” (Zakariás 4,6)
Ha fájni kezd majd, ami vagy,
és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre,
hogy sosem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian vannak,
kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima,
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha bűnné lesz a bűn,
s a Golgotához sírva érsz el
letenni ott mind keserűn
nem alkudva testtel és vérrel,
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT,
s a döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a Vér
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha jobban érdekel kik ők,
akik vetnek, aratnak s közéjük állsz
és nem leszel többé olyan fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt,
amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit
akkor jön el az ébredés itt.
A csendes napi előadást bizonyságtételek keretezték. Borsos Emike szavait áhitattal hallgattuk az előadás előtt, míg
a Nagyvárad téri Weber Istvánné, Marika gondolatait az előadást követően könnyeztük meg.
Kedves Testvérek! Az öregedés témájához kértetek
tőlem személyes bizonyságtételt. Véleményem szerint
az öregedés egy folyamat az ember életében. Én erről a
folyamatról már mint megért valóságról beszélhetek,
hiszen azt olvassuk a 90. zsoltárban, hogy az ember
élete 70, vagy ha legfeljebb 80 esztendő, én pedig már
az utóbbi számhoz közeledve, azt kell megvallanom,
hogy:
I. Az öregkor sok mindenben hasonlítható a
gyermekkorra, mégpedig a fizikai és a lelki értelemben
egyaránt.
1. Fizikailag azért, mert a gyermek segítségre
szorul... Én sokszor átéreztem és egyre inkább átérzem
ezt a második gyermekkort "Támolyognak az erős férfiak" (Préd 12:3) Gondolom, elég ha csak
annyit mondok el, hogy közel 20 éve, amikor ebben a gyülekezetben megkezdtük férjemmel együtt a
helyettesítő szolgálatot, és visszaemlékezem, a mikor egy temetésre került sor a síkvölgyi temetőben,
és elment a busz gyalog indultam haza. Majd otthon letéve a palástot ugyancsak gyalog folytattam az
utat egy házi istentiszteletre. Ma pedig lakásunkról nem tudnék, nem tudnánk a templomig sem
eljönni. ha háztól házig nem hoznának el testvéreink autóval. Milyen jó, hogy vannak segítő szívek,
támogató kezek! Milyen jó megtapasztalni, átélni, amikor múlnak az évek, hogy van kegyelme
Atyánk, akinek minden gyengeségemet elmondhatom, és Ő támogat újra és újra megerősít.
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2. De mit jelent ez, hogy lelki értelemben is az öregedés második gyermekkor. Röviden úgy
válaszolhatok rá, hogy egyre inkább biztatásra, buzdításra, bátorításra szorul az öregedő ember. De
úgy is mondhatnám, hogy egyre nyitottabbá válik Isten igéjének a befogadására. Így vall erről az öreg
Jób "Én kérdezlek, Te pedig taníts meg engem" (Jób 42:4)
Én a lelki munkát, gyermek missziósként kezdtem el, sokszor megtapasztaltam a kicsik között, hogy
Jézus nem hiába mondja velük kapcsolatban, hogy "ilyeneké a mennyeknek országa. Mert a
gyermeknek szüksége van arra a biztonságot adó átölelő szeretetre, amely Isten igéjéből árad. Négy öt évesek lehettek iker unokáim, és még be se fejeztem, az elveszett bárány történetét, amikor Évike
komolyan rám nézett és azt kérdezte "Nem én vagyok az a kis eltévedt bárány?" Valahogy úgy
vagyunk mi is öregedő Testvéreim. Az ige üzenete, biztatása könnyebben eljut a szívünkhöz, mint a
java korabeliekhez. Hadd mondjam így, hogy ebben a korban érezzük azt, hogy erre, igazán erre van
szükségünk. Nem véletlen az, hogy a templomos hívek nagy része idős ember. Most arra gondolok,
hogy valamikor diák koromban beosztottam magamnak a napi igét. Reggel csak az egyik felét
olvastam el a megjelölt résznek, este pedig a másik szakaszt. Akkor úgy éreztem, hogy ez elég nekem.
De ma már végig olvasom reggel az egész napi igét és az aláhúzott részeket napközben újra és újra
megnézem, sőt éjszaka, ha felébredek idézem Isten nekem szóló szavát és hosszan elbeszélgetek az én
Urammal. Nem is tudom elképzelni, hogyan lehet kibírni az öregség sok-sok erőtlenségét.
II. Eddig arról beszéltem, hogy öregkori második gyermekkor fizikai és lelki értelemben. Most azzal
szeretném folytatni bizonyságtételemmel, hogy az öregkor az emlékezés ideje. "Emlékezzél meg az
egész útról, amelyen hordozott téged a te Istened"(5Móz 8:2) így hangzik az isteni parancs, de az a
különös, hogy ez nem csak a bibliából szól hozzánk, hanem a szívünk is ezt parancsolja.
1. Emlékezem arra a napra, konfirmációm előtt, amikor lelkipásztorom elmondta nekem, hogy
édesapám amikor a 2. világháború idején megkapta a katonai behívót és felkereste őt, és a
következőket mondotta: Gyulám én a harcmezőtől nem félek, életem Isten kezében van, de az fáj,
hogy kell elhagynom a családomat, amikor egészen odaadtam az életemet Krisztusnak és ezt nem
mondhatom el, erről nem tehetek bizonyságot gyermekeimnek. A lelkész akkor elővette bibliáját és
ezt az igét olvasta fel neki: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad
népe" (Apcsel 16:31)
Ezzel a hittel köszönt el tőlünk édesapám és milyen döbbenetes Isten ígéreteinek beteljesülése. Drága
apánk ugyan, ahogy megérezte 1943-ban, a fronton elesett, de élete Jézus kezében maradt. Bátyám
1945-ben, édesanyám és én 1946-ban találkoztunk az élő Úrral, és adtuk át életünket Őneki. De jó erre
emlékezni! Emlékezni arra a gyermek és ifjúkorra, amikor minden nehézség és nélkülözés mellett,
nagyon szép élmények töltöttek be. Így mondhatnánk, az ég összeért a földdel, mert Isten szólt,
beszélt velem, úgy, ahogy szól ma is, öregkori gyöngeségeim között és mennyei örömmel tölti be
lelkemet. De így hadd mondjam, mennyi örömmel tölti be lelkünket, hiszen együtt beszéljük meg
férjemmel, Isten üzenetét.
2. Bizonyságtételemből nem maradhat ki az emlékezés arra az igére, amelyet 57 évvel ezelőtt
húztam alá a bibliámban: "Mint almafa az erdő fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt"
(Énekek 2:3) Házasságkötésünk előtt pedig ezt ígérte az én Uram: "Együtt építtettek Isten hajlékává a
lélek által" (Ef 2:22)
3. Később, amikor mind a három lányunk RH összeférhetetlenségünk miatt agyhártya
gyulladásban szenvedett hangzott Isten igéjéből újra és újra a biztatás: "Nem szülök a korai halálnak"
(Ézs 65:23) Német - orgona és énektanárnő lányaim ismerik ezt a nagyon nehéz kezdetet, ám a csodás
folytatást is elmondhatják az unokáknak is, akikkel megajándékoztak.
4. Befejezésül még egy visszaemlékezéssel szeretném zárni bizonyságtételemet. Férjem első
műtétje után, amit még hat műtét követett a fiatal körzeti orvosunk felkeresett és elolvasva a
zárójelentést, amikor kettesben maradtunk ezt mondta: sajnálom, de nagyon szomorú hírt kell
mondanom, Sándor sejt szaporulata, rosszindulatú daganat. Elővettem az útmutatómat és felolvastam
a napi igémet: "Ez a betegség nem halálos" (Jn 11:7). Hozzátettem én ezt az igét fogadom el
prognózisnak. Sándor, az én drága férjem még ma is él, 85 évesen, a fiatal, kedves orvos barátunk
fájdalmas gyorsasággal, tragikus körülmények között távozott. Temetésén Sándor hirdette a
feltámadás és az örök élet evangéliumát.
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Az öregkor az emlékezés kora jó arra, hogy visszatekintsünk a hosszú útra, és ezt én most olyannak
látom, mint szülővárosom egyik leghosszabb útját, amit este is gyakran megtettem. A sötét úton
szabályosan ismétlődte a villanyoszlopok és a lámpák fénye megvilágította előttem az adott
útszakaszokat. Isten igéje így ragyogja be életünk útját mindvégig, hogy elmondhassuk Urunk biztató
szavaival "Kipróbáltatott és igaznak találtatott"
Isten lelke segítsen minket ilyen megtapasztalásra! Ámen!
A közelmúltban a férjemmel beszélgettem arról, hogy
hogyan is alakult az életem és hogyan is látom, miben
látom én Istennek a munkáját az életemben,
és
beszélgettünk arról, hogy hogyan alakult a mi kettőnk
élete, hogyan alakult a múltunk, mit tett velünk Isten, és
bátran elmondhatom nektek, hogyha Isten nem talált volna
meg, nem tértem volna meg, nem változott volna meg az
életem, biztos, hogy ma nem állnék itt. És nem tudnám
elmondani, hogy leéltem immár több évtizedet, mert
visszatekintve úgy érzem, hogy én nem tudtam volna leélni
az életemet, nemhogy egy boldog életet.
Bizonyságot szeretnék tenni az életemről, amiben egyértelműen látom Istennek a munkáját, az
életemről amiben minden az Isten keze munkáját dicsőíti, és azt a személyt, akit én hosszú évekkel
ezelőtt megismertem, Jézus Krisztust. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy egy pillanatra, hajtsuk
meg a fejünket és imádkozzunk:
Uram, te tudod a legjobban, hogy én méltatlan vagyok, és köszönöm Neked, hogy az életem egy
pontján megtaláltál, hogy kiemeltél abból, aki voltam, és azt is köszönöm neked, hogy azóta is
irgalmazol nekem, és mindenen keresztül megtartottál, köszönöm, hogy most itt lehetek és arról
beszélhetek, hogy ki vagy Te. Nekem az egész életem arról szól, hogy te alkalmassá tettél az életre, a
benne való járásra.
Ámen
Felolvasom nektek az 1Jn 2:12-17 verseket és mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért ezt az igét
olvastam fel. El szeretném nektek mondani, hogy én elég fiatal voltam, amikor megismertem Jézus
Krisztust, bár az is igaz, hogy nem kerestem őt, de az egész életem őérte kiáltott, megoldás után
kiáltott. Én idős szülők gyermekeként születtem és édesapám és édesanyám, akik nagyon szerettek
engem mivel egyetlen gyermek voltam, úgy nevelgettek mint egy kis virágot. Nagyon vigyáztak rám
és ennek következtében én rengeteg időt töltöttem velük. Nagyon sokat kísértem őket kórházba, végig
asszisztáltam tulajdonképpen a megöregedésük folyamatát, egészen közelről láttam őket, nem sok
kapcsolatom volt a kortársaimmal, és azok a kapcsolatok, amik voltak, azok is meglehetősen
elcsökevényesedtek. Persze fiatal lányként én is ábrándoztam arról, hogy szeretnék férjhez menni, én
is szeretnék gyerekeket, borzasztóan irigyeltem azokat a kortársaimat, akik fiúkkal jártak, akiknek
nagy társasága volt, akik népszerűek voltak, akik egy-egy csoportnak a középpontjában voltak, én is
nagyon szerettem volna így élni, de semmilyen eszközöm nem volt erre.
Két kérdést szeretnék most kiemelni a számotokra, ami nekem akkor nagyon meghatározó volt, az
egyik kérdés az volt, ami foglalkoztatott, hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt én
szeretném, ha nem én rendezem be az életemet, ha nem én irányítom az életemet, akkor kicsoda? Ez
volt az egyik döbbenetes kérdésem, a másik pedig az volt, hogy elmentem a templomba, vége volt az
istentiszteletnek, kijöttem és azt láttam, hogy az emberek ugyanúgy élik az életüket, mint korábban.
És azt mondtam magamban, hogy mi értelme van egy olyan vallásnak, ami képtelen arra, hogy az
emberek életét gyökeresen megváltoztassa? Hogy hol van az a vallás, hol van az a közösség, az az
eszme, ami gyökeresen meg tud változtatni egy embert úgy, hogy az élete teljesen mássá legyen, mint
korábban volt. Nem szeretnék most hosszan beszélni a küzdelmekről, viszonylag hamar lezajlott a
megtérésem, mivel egyetemista voltam, és volt egy nagyon jó barátnőm, több barátnőm is volt és úgy
kerültem végül is Istenhez közel, hogy elhívtak egy ifjúsági rendezvényre, ahol életemben először
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hallottam, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért.
Jártam templomba egyébként a szüleimmel, katolikus neveltetést kaptam, de azt, hogy Jézus Krisztus
teljesen újat tud kezdeni az életemmel, ez nekem egy teljesen új hír volt, egy üdítő hír, amit kezdetben
igazából nem is nagyon tudtam felfogni. Az a kép maradt meg bennem, hogy Jézus Krisztus vére úgy
eltörli a bűnt, mint amikor valakinek van egy táblája, és azt teleírja krétával mindenféle irka-firkával,
majd fog egy nedves szivacsot és letörli az egészet, ott lesz a tiszta üres tábla. A Jézus Krisztusban
való új élet is ilyen, egy tiszta, egy minden régit le-, és eltörlő, teljesen új élet veszi kezdetét.
Ez az üzenet nagyon komolyan megmaradt bennem, elkezdtem igét olvasni, elkezdtem olyan fiatalok
közé járni, akik hittek Jézus Krisztusban, és sokat is meséltek nekem erről, de valahogy Jézus
Krisztusnak a keresztjével nem igazán tudtam mit kezdeni. Nem értettem, hogy mi az, hogy bűn, sokat
foglalkoztam pszichológiával, és megpróbáltam mindent a környezetemben lévők bűneivel, ill. akkor
még nem mondtam, hogy bűneivel, csak egyáltalán a környezetemben lévőknek a hibáival, a vétkeivel
magyarázni, ill. a sajátommal, hogy talán ezeknek az összefüggéseknek a tükrében kellene látnom az
életemet, és ez magyarázza azt a sok nyomorúságot, amibe kerültem, én úgy éreztem.
Amikor egyetemista voltam és barátságot kötöttem azzal a barátnőmmel, aki immár 27 éve a
barátnőm, akkor nagyon-nagyon szorongatott engem a társkérdés, pontosabban az a kérdés, hogy
nekem nem volt fiúbarátom, és én ezt teljesen tragikusan éltem meg, úgy éreztem, hogy ez a világ
vége, hogy valami nem stimmel velem, mert hogyha mindenkinek van barátja, nekem meg nincs,
akkor ez azt jelenti, hogy én nem vagyok teljesen normális. Ezzel a barátnőmmel sokat beszélgettünk,
egyre szorosabb barátságot kötöttünk, szóba került az Isten-kérdés, elmondtam, hogy én keresem
Istent, ez a barátnőm teljesen hitetlen volt, csak a barátságunk folyamán egy borzasztó nagy
hazugságba kevertem őt, és egy évig, egy éven keresztül élt ebben a hazugságban, és amikor Isten
hívogatott engem, akkor egyre többet megértettem az
igéből, egy alkalommal az Ézsaiás könyvében azt
olvastam, hogy "ti gonosz szívűek, akik messze
vagytok az igazságtól, de szabadításom nincs már
messze", akkor megértettem, hogy vagy Istennel járok,
és elfogadom azt, hogy ő létezik, hogy ő van, akkor ezt
úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ugrom egy
nagyot a sötétbe, és tényleg elhiszem, hogy van Isten és
ő szól hozzám, vagy folytathatom a magam kis
nyomorult életét a küzdelmeimmel együtt. Akkor úgy
döntöttem, hogy én szeretnék ezzel az Istennel járni,
amely lassan kibontakozott előttem az igében, és azt
mondtam Istennek, hogy akkor bevallom ezt a
hazugságot. És hogy Isten milyen kegyelmes volt hozzám, elmentem a barátnőmhöz és elmondtam
neki, hogy én egy éve hazudok neki, és azt vártam, hogy azt fogja mondani, hogy takarodj innen, én
az életbe nem akarlak téged többé látni, ehelyett az történt, hogy azt mondta nekem a barátnőm, hogy
az az Isten, aki képessé tett té ged ennek a hazugságnak a bevallására,
erre az Istenre én is kíváncsi vagyok.
Elkezdte olvasni a Bibliát és három hónappal később megtért. Néhány nap elteltével, amikor
elmondtam a barátnőmnek, amikor megtettem ezt a vallomást, Isten az 1Jn 2:12-17 igéken keresztül
szólított meg, amit az előbb elolvastam. Ez volt az az ige, amiből megértettem, hogy ő megbocsátotta
a bűneimet, és eltörölte, és itt van egy új életnek a lehetősége, amibe ő belehív engem. Én akkor
nagyon boldog voltam, megértettem, hogy örök életem van, van mennyi Atyám, akire annyira
vágytam, hogy legyen egy Atyám, függetlenül attól, hogy az én édesapám nem volt alkoholista és
nem volt egy agresszív személyiség, mégis úgy éreztem, hogy ennél többre vágyom, valami
ürességnek a betöltésére, és Isten személyében ezt tapasztaltam meg, hogy Atyát kaptam, akinek van
hatalma a bűnt eltörölni.
Weber Marika bizonyságtételének teljes szövegét is olvashatjátok a honlapunkon a Kincsestárban. Érdemes végig
követni Marika üzenetét, megerősít hitünkben az Ő küzdelme, az Ő Istenbe vetett bizalma, az Ő őszinte hitvallása.
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Szabó Gizella: Hadd lehessek olyan, mint egy gyermek!
Ó, isteni szent szeretet,
szétosztható és mégis oszthatatlan!
Töltsd be egészen lényemet,
Ó, örök zenemű, lobogó dallam.
- Hadd lehessek olyan, mint egy gyermek!

Egyedül ölelő atyai karjaidban
érzem biztonságban magam, mint egy gyermek
Ha fáj a szívem, lelkem
hozzád futok, hogy letöröld a könnyem.
- Atyám, hadd lehessek minden nap benned
bízó gyermeked!

Járj át szépséges tiszta hő,
mint vasércet a föld tüze átjárja,
hullj rám, mint hajnali eső,
üss át titokzatos, eleven dárda.
- Hadd lehessek olyan, mint egy gyermek!
Adj szomjúságot, hogy legyek
fénylőbb, mint a fénylő hegyek,
és sóvár, minta fú a sivatagban.
- Hadd lehessek olyan, mint egy gyermek!
Ölelj át láng és sejtelem,
te véges és te végtelen,
világos, egyszerű s felfoghatatlan.
- Hadd lehessek olyan, mint egy gyermek!

Az idei évben Isten Szentlelke újra elvégezte munkáját két
felnőtt és két gyermek testvérünk szívében. A péntek
délutáni vizsgát követően gyülekezetünk előtt az elmúlt
vasárnap négyen konfirmáltak. Ők adtak számot bibliai
tudásukról, válaszoltak a lelkész által feltett kérdésekre, és
tettek hitük mellett bizonyságot.
Idei gyermek konfirmandusaink, Horváth Henrik és Szabó
Balázs, míg felnőtt bizonyságtevőink Pócsiné Szabó
Gyöngyi és Korán Imre voltak. Ők lettek gyülekezetünk
teljes értékű, Istennek hálát adó, és Őt dicsőítő, az
Úrvacsora sákramentumával élő tagjai. Hordozzuk
útjukat továbbra imádságban

"Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek
az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta
életetekre." (1Pt 3:1-2)
Egy részeges férj az egész estét borbarátaival töltötte a kocsmában, és azzal dicsekedett, hogy ha
éjfélkor vele mennének barátai a lakásába, és ő arra kérné keresztény feleségét, hogy keljen fel és
főzzön nekik vacsorát, minden panasz nélkül megtenné. A díszes csapat tagjai fellengzős
dicsekedésnek tartották ezeket a szavakat, és fogadást tettek, hogy vajon úgy történik-e, ahogy
mondja. A részeg társaság bement a férfi lakásába, a férfi felköltötte feleségét, aki felöltözött, finom
vacsorát készített, és a lehető legkedvesebben fölszolgálta. A vacsora után az egyik eléggé józan férfi
megkérdezte tőle, hogy hogy lehet ennyire kedves egy ilyen ésszerűtlen kívánsággal szemben is. A
hívő asszony ezt válaszolta: „Uram, amikor összeházasodtunk, mindketten bűnösök voltunk. Istennek
úgy tetszett, hogy engem kiemelt veszélyes állapotomból. A férjem még mindig ott van. Remegek a
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jövőjéért. Ha ilyen helyzetben halna meg, akkor örök nyomorúságba jutna. Azt hiszem, az a
kötelességem, hogy jelen állapotát a lehető legkényelmesebbé tegyem.” Ez a bölcs és hívőies válasz
nagy hatással volt a társaságra. A férfi hálát adott a figyelmeztetésért, és komoly keresztyén és jó férj
lett belőle. (Napi ige és gondolat)

Ezzel a kis történettel szeretnénk a házaspárok figyelmébe ajánlani
egy szeptemberben induló alkalmat, a két hetenként tartandó
"Hármasfonat" bibliakört. Fábián Dénes és Jutka azért végezte el a
Bibliai Házassággondozó Szolgálat tanfolyamát (Dr Pálhegyi
Ferenc vezetése és iránymutatása alatt), hogy az ige
tanulmányozása mellett, igei alapon, Jézushoz vezessenek olyan
párokat, akik megfáradtak kapcsolatukban, családi helyzetükben,
gondjaikban, hogy akiknek lelki problémái vannak , azokkal együtt
keressék az Istenhez oda-, illetve visszavezető utat. A bibliakör
leendő vezetői szeretettel várják jelentkezéseteket.

A disznók példája
“- Tudják, én szegény fiú voltam és gyermekkoromban anyám elszegődtetett a községhez
disznópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók előtt megemelheti a kalapját minden ember.
Tudják-e milyen jó szándékú, becsületes állatok azok? Három éven át jártam ki a legelőre velők,
tavasztól őszig. Megismertem őket. Hűségesek, tisztességesek. Értik? Szerettek engem! Pedig én nem
is voltam disznó, csak ember…
Nyelt egyet és egy pillanatig maga elé bámult a padlóra. Aztán folytatta:
- Egy őszön makkoltatni küldtek föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy farkasok kezdték kerülgetni a
kondát. Volt a rám bízott állatok között egy, amelyik mindig külön járt a többitől. Egy rühes, sovány
kis süldő. A többi nem tűrte meg maga között, mert, hogy maga alá piszkolt, fektiben. Mert a disznó
nagyon tiszta állat, tudják-e, az elveri magától az ilyet. A konda szégyene volt ez a süldő. És éppen
erre mentek rá a farkasok.
- Reggel történt, alig valamivel virradat után. Éppen kitereltem az állatokat a karámból s álmosan
dűtöttem neki hátamat egy bükkfának, amikor a visítást meghallottam. A kis rühes süldő megint
valamivel távolabb túrt a többitől s azt cserkészték be a farkasok. Négyen támadtak reá egyszerre. De
amikor én felütöttem fejemet a sivalkodásra, már valamennyi disznónak fönt volt a feje és a következő
pillanatban az egész konda összeröffent s mint egy roppant fekete henger rohant reá a farkasokra.
Képzeljenek csak el kétszázegynéhány disznót, tömötten egymás mellett, fölemelt ormánnyal rohanni,
fújva és fogcsattogtatva! Szempillantás alatt elkergették a farkasokat s a kis rühes süldőnek néhány
harapáson kívül semmi baja nem történt. Én pedig sokat gondolkoztam akkoriban azon, hogy miért is
védte meg a falka ezt az egyet, akit amúgy is kitaszított maga közül s akit azután sem fogadott vissza
soha. De csak most jöttem rá: azért, mert disznó volt az is.
- Hát látjátok, ezért szeretnék disznó lenni. Mert irigylem a disznóktól a szolidaritást, ami az én
emberi falkámból hiányzik. Mi tanokat hirdetünk és jelszavakat halmozunk jelszavakra, de közben
mindenki csak önmagával törődik, nemhogy a kisujját is mozdítaná másért. Ha akkor, ott az erdőn, az
én disznófalkám is úgy viselkedik mint ma az emberi társadalom: rendre az egész falkát fölfalhatták
volna a farkasok. Mint ahogy az embereket is fölfalja rendre a gonoszság és az önzés.”
(Wass Albert)
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Piován Győző: PÜNKÖSD
Ma is hirdetik az Igét
a pünkösdi tüzes nyelvek,
hogy részesei lehessünk
a mennyei szeretetnek.

Azért küldötte az Atya,
hogy vigaszul melléd álljon,
s az ég felé vivő úton
győzhess minden akadályon.

Lelkesedő, erős hittel
ma is járják a világot,
- égi kincset hintve szerte, a hűséges tanítványok.

A Szentlélek erejével
új édenkert nyílik itten;
de hit nélkül boldog élet
sem itt, sem odaát nincsen.

Ne csüggedj el, gyönge ember,
ha sújt nyomorúság, bánat,
az erősítő Szentlelket
Krisztus adta a világnak!

Az Atyánál úgy kaphatunk
örök üdvöt, égi helyet, ha szívünkbe zárjuk, amit
hirdetnek a tüzes nyelvek.

     
Gyülekezeti családos tábor
Fadd-Dombori
2013. augusztus 7-11.
(szerdától vasárnapig)
Idén ismét megrendezzük a gyülekezeti családos
tábort. Szekszárd közelében, a Holt-Duna partján
faházakban tölthetünk el 4 csodálatosnak ígérkező
napot családunkkal és gyülekezetünkkel.
Tavaly nyílt először alkalmunk arra, hogy kicsi és
nagy családunkkal – azaz a gyülekezettel – együtt tölthessünk el néhány szép nyári napot.
Kicsiktől a nagyokig mindenkit vártunk. Mintegy negyvenen vettünk részt Dömsödön a Duna
partján elhelyezkedő faházas üdülőben szervezett táboron augusztus 1-5. között. Napi
programunkhoz tartozott a reggeli és esti áhítat, délelőtt előadás, délután játékos vetélkedő,
fürdés, este tábortűz és a résztvevőkből alakult csoportok "színi előadása". Vidámság és
elmélyült gondolkodás szépen megfért egymás mellett.
Vasárnap a dömsödi gyülekezetben vettünk részt az istentiszteleten.
Urunk megáldotta ezt az új kezdeményezésünket, mindnyájunkat felüdített és közelebb vitt
bennünket egymáshoz és önmagához is. Övé a dicséret!
Idén is várjuk testvéreink jelentkezését. Ne hagyja ki ezt a kedvező lehetőséget a felüdülésre
és testvéri együttlétre! Legfeljebb 40 felnőtt és mintegy 20 gyermek elhelyezésére nyílik
lehetőség. A szállás teljes ellátással felnőtteknek 16.200,- Ft. A gyermekek részvétele
ingyenes.
Jelentkezés, információk: Fábián-Lukács Judit, Perjési Attiláné

16. oldal

 Kérjük azok jelentkezését, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak istentiszteletre vagy más alkalmakra
eljönni. Szívesen segítünk autóval, hogy ilyen akadály ne válasszon el senkit a gyülekezet közösségétől!
 Várjuk a kórházban fekvő betegekről, vagy az otthonukban gyengélkedőkről a híradást, hogy
meglátogathassuk őket, és vigasztalást vihessünk nekik.
 Kérjük, hogy akik új otthonba költöznek, jelezzék új lakcímüket, telefonszámukat!
 Várjuk testvéreink észrevételeit, véleményeit.
Reményik Sándor: Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen
vagy nem,

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

Jer kérjük Isten áldott Szentlelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jő a végóra mellénk álljon,
hazatérésre készen találjon! Szánj meg Isten!
Jer Világosság ragyogj fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk, el ne hagyjuk Őt, mi hű
Megváltónkat, aki népének örökséget ad! Szánj meg Isten!
Ó Szeretet árazd ránk meleged hadd kóstoljuk édességedet, tiszta szívből mindenkit hadd
szeressünk, egyességben és békében éljünk! Szánj meg Isten!
Ínségeinkben légy vigasztalónk, halál ellen megbátorítónk, össze ne hagyj esnünk, ha ellenségünk
reánk jő, s romlást készít már nekünk! Szánj meg Isten!
A K
Kiiáállttóó SSzzóó pünkösdi külön számának összeállítása végén, remélve, hogy ismét mindenki talált tanulságos,
megszívlelendő történetet, szép verseket, írásokat, képeket, szerzőtársaim nevében is hadd kérjem a Szentlelket, hogy
áldó munkáját végezze el mindannyiunk szívében, életében! Testvéri szeretettel a szerkesztő: Fábián-Lukács Judit
Templomunk – gyülekezetünk utolérhetőségei: 2800. Tatabánya, Árpád út 1. Oldalunk az interneten: www.refbanhida.hu,
Elektronikus postafiókunk: parokia@refbanhida.hu; Telefonunk: 06 34 333 577 és lelkészünké: 06 30 37 30 036

