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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. március 4.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Ökumenikus szervezésû házasság hete Érden
Érd a kezdetektől részese a házasság hete magyarországi eseményeinek. Ahogy évről évre nőtt a programkínálat, s lett több a látogató, úgy nőtt
a társadalmi támogatottság, és úgy
bővült az ökumenikus szervezőcsoport is. 2012-ben hét egyházi közösség
szervezte a programokat, köztük a
kezdetektől aktív szerepet vállaló Érdi
Baptista Gyülekezet és az Érdligeti
Biblia Közösség Baptista Gyülekezet.
A védnöki feladatokat T. Mészáros
András polgármester és dr. Aradszki
András kereszténydemokrata országgyűlési képviselő vállalta.
Varga György érdligeti baptista lelkész volt a házigazda a február 11-én a
Városi Galériában tartott ünnepi megnyitón, ahol Uzsalyné dr. Pécsi Rita
neveléskutató vastapssal jutalmazott
előadásában azt bizonyította, hogy a
házasságok tartóssága elsősorban nem
a házastársak közötti ésszerű együttműködésen, hanem a kettőjük közötti
érzelmi kapcsolaton, az életükben
megteremtett harmónián múlik. Ezen
a napon nyílt meg az a kiállítás, amelyet a tavaly karácsonykor meghirdetett „A Szeretet” országos fotópályázat
zsűrizett alkotásaiból állítottak össze.
Míg a társadalom egészében a
házasulási kedv, a gyermekvállalási
hajlandóság csökken, a válások száma nő, addig a roma közösségekben
ezek nem tapasztalhatók. A romaházasság értékei elnevezésű kerekasztal-beszélgetésen részt vevő három
roma pár több mint húsz évvel ezelőtt (cigánymódra elhálással) megkötött házasságuk tartósságát a
nagy létszámú családban, a mély
szeretetben, a rokoni összefogásban,
a „férj dolgozik, az asszony otthon
van” formációban és a férfi-tekintélyelvűségben látja.

CVI. ÉVF. 10. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Élhet valaki kétezer évig is, ha nem
tud gyönyörködni a jóban!” (Prédikátor 6,6)

A szervezésben meghatározó szerepet
vállaló házaspár: Fórizs Gyula Zsolt
baptista lelkész és felesége, Magdi
A kevesebb házasság, több válás
szindrómával kapcsolatos felelősség
kérdését járta körbe egy tv-adás.
Labossa Péter háromgyermekes evangélikus lelkész szerint nem a házasság intézményével van baj, az ember
távolodott el Istentől. Izbéki Gábor 56
éves újságíró arról szólt, hogy a sajtó csupán tükröt tart a társadalom
elé, nem jobb, de nem is rosszabb
annál, mint amit láttatnia kell. A
drogosokkal hivatalból foglalkozó
28 éves Mondi Mónika szociális munkás a válás okozta devianciákra hívta fel a figyelmet, míg Acsay Judit, a
férjével kamasz gyermekeit nevelő
érdi tanítónő a vitapartnerek közös
felelősségéről szólt, s a párbeszéd
folytatását javasolta.
A hétközi templomi rendezvényeken a házasság, a család és a hit
összefüggéseiről hallhattunk különböző megközelítésű előadásokat. De
sor került rendhagyó osztályfőnöki
órákra, ahol Szabó Mihály görög
katolikus főesperes a családtípusokról, Varga György érdligeti baptista lelkész a párválasztásról és a
párkapcsolatok alakításáról beszélt.
(Folytatás a következő oldalon)

A csak intellektuálisan
fejlett ember
gyengeségét onnan
ismered fel, hogy
elmélete van – de ereje
nincs. (M. P.)

A HÉT GONDOLATA
...a léleknek és a lelki dolgoknak
első helyre kell kerülniük annak az
embernek az életében, aki gyönyörködni akar a jóban. Mik ezek a lelki
dolgok? Az Úrral való kapcsolat,
bibliaolvasás, az imában való elmélyülés. Lelkünkkel törődünk, ha közösségi alkalmakra járunk, segítünk
a szegényeken, ha értékesnek látjuk
embertársainkat, felnézünk a testvérekre, kérjük a segítségüket, és mi is
mindent megteszünk értük. Ezek a
legfőbb jók, ha ezeknek nem tudunk örülni, akkor semminek sem
fogunk. Kedves testvérem, ha életedben az emberi dolgok kerülnek
előtérbe, és azok foglalnak le, akkor
csak magaddal fogsz foglalkozni,
véleményed fontosabbnak tartod
majd másokénál, összeférhetetlen
ember leszel, viszálykodó, csak
azért, mert nem tudsz megelégedetten élni, mindig másra vágysz, mint
amid van. Legyél nagyon hálás
azért, amid van, és elégedj meg azzal! Hagyd abba a panaszkodást, ne
siránkozz folyton! Értékeld a közösséget, a gyülekezetet, és gondold át,
hogy mit tudnál tenni azért, hogy
mások örüljenek! Tégy többet az
Úrért és testvéreidért! Legyen bátorító szavad is mások felé, ne csak
kritika, elmarasztalás! (Szűcs Sándor,
Erdély)
A HÉT GYAKORLATA
Esténként szánj néhány percet
arra, hogy felidézd a napodból
mindazt, amiben tudsz gyönyörködni, mert szép volt, vagy tiszta,
vagy meglepő, vagy csodálatos,
vagy nagylelkű, vagy krisztusi!
A HÉT IMÁJA
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész
bensőm, az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót
tett veled!” (Zsolt 103,1–2)

behi10.qxd

2/23/2012

3:40 PM

Page 2

74 BÉKEHÍRNÖK

PROGRAMAJÁNLÓ
 Március 3-án a lelkipásztorfeleségek országos találkozóját a
József utcai imaházban tartjuk
délelőtt fél 10-től délután 3 óráig.
Előadónk Reimer Márta lesz, aki a
kiégést megelőző jelekről fog előadást tartani. Szeretettel várunk
benneteket: a Nőbizottság.
 Március 7-én, szerdán 18
órakor Az érzelmi intelligencia
tanulása és hatása címmel
Uzsalyné dr. Pécsi Rita (művészetpedagógus, neveléskutató, a pécsi Megyervárosi Iskolaközpont
főigazgatója) tart előadást a Pestszentimrei Baptista Imaházban
(XVIII. kerület, Nemes utca 28.) a
Közös kincsünk a gyermekek!
című, szülőknek és pedagógusoknak szóló előadás-sorozat keretében.
 Március 10-én, szombaton
kerül sor a harmadik baptista
méhésztalálkozóra a Gödöllői
Baptista Imaházban (Gödöllő,
Kornya Mihály út 2.). Folytathatjuk a kapcsolatépítést, akár határon túli hittestvéreinkkel-kollégáinkkal is. A program: 9 órától
bemutatkozás, ismerkedés; 10
órától előadás Balázs Zoltán részéről; 12.30-tól ebéd; 13.30-kor
igei buzdítás; 14.30-től különböző fórumtémák; és 17 óra körül
zárjuk alkalmunkat. A jelentkezéssel együtt ebéd is rendelhető,
amit egy közeli étteremben tudunk biztosítani. Költsége 1000
forint! A fórumtémákhoz videós
és szöveges felvezetéssel készülünk. Szívesen veszünk fórumtémaötleteket! Ha szeretnéd bemutatni valamilyen termékedet, kérjük,
előre jelezd, igyekszünk lehetőséget biztosítani. Az előzetes jelentkezés mindenképpen szükséges.
Elérhetőség: Hajas Elemér, 0620886-0220, hajelcsi@yahoo.com.
Határidő: március 6. Szervezők:
Kovács Attila, Király Zoltán, Hajas
Elemér.
 Március 11-én, vasárnap 17
órakor lesz a soron következő
kreatív ünnep a pestszentimrei
baptista imaházban (1188 Budapest, Nemes utca 28.), melynek
témája: Isten és a csend.
 Figyelem! Hetényi Attila
zsoltárokról szóló március 11-i
újpesti előadása betegség miatt
elmarad, később kerül megtartásra.

2012. március 4.
Ökumenikus szervezésû házasság hete Érden (folytatás a címoldalról)
Fórizs Gyula Zsolt volt a házigazdája (egyben az egész program főszervezője) a házasság világnapja alkalmából
február 15-én szervezett gyertyafényes házaspáros vacsorának. A 224
résztvevő mellett lezajlott ünnepségen
a Városi Zeneiskola tanárai és növendékei adták a műsort. Az Érden lakó
Gundel Takács Gábor műsorvezető és felesége, dr. Czeglédi Ágota mint az est
díszvendégei házasságukról, családi
életükről és a hit mindennapjaikban
betöltött szerepéről beszéltek. Bár a roBíró László tábori püspök: „Felette
mantikusabb férj és a racionálisabb fenagy titok a házasság, mert maga az
leség sok mindenben különböznek
ember is az.” (Bal oldalt Boros Zoltán
egymástól, rájöttek arra, hogy így egéérd-tusculanumi plébános, jobbról
szítik ki egymást, így lesznek vaSzabó Mihály görög katolikus parókus)
lójában egyek.
Február 17-én este az érdligeti bap- kat a szent házasságban, s akkor a vitista közösségben gyertyafényes va- tának, a hibának nem válás a vége, hacsorát szerveztek. A meghittséget a nem a megbocsátás. A szent házasságkörnyezet, a fogadtatás és a program ban a felek a krisztusi végleges szereegyütt biztosította. Nagy János dzsessz- tetet ígérik egymásnak. „Vágyni arra,
zongorista játékát követően egy refor- ami a miénk!” – Minden család egy kimátus házaspár, dr. Péterfai János gyer- csi egyház, amelyből egykor a nagy
mekorvos, és tanítónő felesége, Eszter egyházak kinőttek. A család – egyház
beszélt kapcsolatukról. A kötetlen be- kicsiben, de sajnos ma nem tölti be a
szélgetés felvezetőjéből megtudhat- szerepét, de rajtunk múlik, hogy tetuk, hogy hazánk János kezdeménye- gyünk ellene, ne így legyen.
zésére csatlakozott a házasság hete
„A házasság hete missziós ügyét
mozgalomhoz.
Európa-szerte az egyházak vállalták
A házasság hete hivatalos záró ese- fel, mert egyrészt ez része történelmi
ményét február 18-án szervezték a küldetésüknek, másrészt mert száCiszterci Nővérek Regina Mundi mukra a legfájdalmasabb, ha látják,
Apátságában. Az ökumenikus ének- mennyire nem becsüli az ember Isten
kar szolgálatával keretbe foglalt litur- ajándékát, a házasságot. Az egyházak
gikus alkalmat a védnöki szerepkört számára ez nem kampány. A párkapelvállaló dr. Aradszki András keresz- csolatok építése, a házasság előkészítéténydemokrata országgyűlési képvi- se, a házasság gondozása és a krízisselő köszöntője vezette be. Bíró László helyzetek kezelése hozzátartozik a
tábori püspök, a katolikus egyház csa- gyülekezeti élet mindennapjaihoz, és
ládreferense a házasság hete ez évi szerves része a lelkészek munkájának.
mottójára építve beszélt a hitről, a há- A házasság hete rendezvényei csupán
zasságról, a családról. „Vágyni arra, a betekintés lehetőségét nyújtják ebbe
ami a miénk!” – Valamennyien Isten a tevékenységbe, így a mi munkánk a
képmásai vagyunk, mi emberek, akik hét leteltével is folytatódik” – mondta
egyedüliként vagyunk képesek hor- Fórizs Gyula Zsolt, az Érdi Baptista
dozni Isten képmásjellegét. Ha az em- Gyülekezet lelkésze.
ber Isten képmása, akkor tudja, hova
Vizsy Ferenc
tartozik, akkor van értelme az életének. „Vágyni arra, ami a miénk!” – A
házasság nem az, ha két fél egymásnak adja magát, az ilyen házasságot
csak a falak tartják össze, az ilyen házasságnak nincs lényege, tartalma, ér 1902. március 11. 110 éve
telme. A szent házasságban a felek
született Peterden Meláth József
mindent meg is tesznek a másikért,
lelkipásztor.
miközben a párok magukban hordoz 1592. március 18. 420 éve
zák Isten képmását, egymásért és egyszületett Jan Amos Comenius Mormásban élnek, kapcsolatuk egyszerre
vaországban. Filozófus, lelkész,
testi és lelki. „Vágyni arra, ami a mipüspök, pedagógus és nyelvtuénk!” – Jézus annyira van bennünk,
dós volt, akit árvaságában Sárosamennyire mi átadjuk magunkat neki.
patakon a „hutteri testvérek” neJézus véglegesen szeret bennünket.
veltek föl.
Nekünk is így kell szeretnünk társun-

Fontos napok
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Az új egyházügyi törvényrõl tárgyalt az Európa
Tanács Velencei Bizottsága a MEÖT-székházban

A Velencei Bizottság tagjai

A MEÖT elnöksége

Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára januári levelében azt
javasolta, hogy Magyarország kérjen szakvéleményt a Velencei Bizottság nevű független jogi szakértői testülettől azokról a törvényekről, amelyek az igazságszolgáltatás
törvényességével, a vallásszabadsággal, valamint a parlamenti választásokkal kapcsolatosak. Indítványozta azt is, hogy vegye igénybe Magyarország az Európa Tanács
médiajogi szakértelmét. Martonyi
János külügyminiszter válaszában
együttműködési készségéről biztosította Thorbjorn Jaglandot, és jelezte, hogy az említett jogszabályokról Magyarország a Velencei Bizottság állásfoglalását is kéri.
Ennek kapcsán került sor az Európa Tanács égisze alatt működő,
független alkotmányjogi szakértőket tömörítő Velencei Bizottság delegációjának hazánkban tett látogatására, melynek során február 20án, hétfőn megbeszélést folytattak
Budapesten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
(MEÖT) székházában az új egyházügyi törvénnyel összefüggésben.
A találkozón részt vettek a
MEÖT (református, evangélikus,
baptista, ortodox, metodista, pünkösdi) tagegyházainak vezetői, kö-

zöttük olyanok, akiket az új egyházi törvény már eddig elismert,
vagy akiknek hivatalos bejegyeztetése folyamatban van, de olyan felekezetek és vallási közösségek
képviselői is, akik különböző indokok miatt eddig még kimaradtak a
hivatalos bejegyeztetés folyamatából. A MEÖT elnöksége az új egyházügyi törvénnyel kapcsolatban
hivatalos állásfoglalást bocsátott ki,
amit a Velencei Bizottság tagjainak
is átadott. Megállapításait négy
pontban foglalta össze:
1. A vallásszabadság az alkotmány és az egyházi törvény alapján
biztosított Magyarországon, és az
egyházi státus megszerzése is lehetséges.
2. A MEÖT tagegyházai egyetértenek a parlamenttel, hogy szükség
volt egy új egyházi törvényre a
visszaélések miatt.
3. A MEÖT (és tagegyházai)
azonnal reagáltak az egyházi törvényre, hogy a 14-es kört mindenképpen bővíteni kell. Ez a bővítés jelenleg is folyamatban van. Küszöbön áll újabb egyházak felvétele és
egyházi státusban való regisztrálása.
4. A MEÖT tagegyházai jobbnak
látták volna, ha az eredeti, részletesen kidolgozott egyházi törvényjavaslatot fogadja el a parlament. Ezzel sok hazai
és nemzetközi támadást
kerülhetett volna el.
Az Európa Tanács Velencei Bizottsága várhatóan március közepén
adja ki állásfoglalását erről a jogszabályról.
A híradást, a Magyar
Kurír és a kiadott MEÖTállásfoglalás alapján lejegyezte:

Az Európa Tanács Velencei Bizottsága
a magyarországi egyházak képviselőivel tárgyal
a MEÖT-székházban

Dr. Mészáros Kálmán
MEÖT-alelnök
baptista egyházelnök

Bátorság-gondolatok
 A bátorság nem más, mint
imádkozó félelem. (P. C.)
 A gyáva nap mint nap meghal,
a bátor csak egyszer. (Japán közmondás)
 A biztonság többnyire csupán
egy babonának tekinthető, mivel a
természetben sohasem fordul elő, és
az emberek életében sem tapasztalható. Hosszú távon a veszélyt elkerülni semmivel sem biztonságosabb, mint szembefordulni vele. Az
élet egy merész vállalkozás, vagy
egy nagy semmi. (Helen Keller)
 A megpróbáltatásban csak a
legelszántabb bátorság segít. A lélek
élvezi a bátorságot, és elfelejti, hogy
töprengjen a bajon. (Stendhal)
 ...éppen a gondok fölismerésének és megoldásának folyamatában
rejlik az élet értelme. A probléma a
próba, mellyel elkülönítjük a sikert
és a kudarcot. Gondjaink miatt van
szükségünk bátorságra és bölcsességre, sőt gondjaink tesznek minket
bátrakká és bölcsekké. Végső soron
ezek felelősek lelki fejlődésünkért.
(M. Scott Peck)
 A gyávák sosem engedik,
hogy lángra lobbantsa szívüket (...)
a tűz, mert ők csak arra vágynak,
hogy az új helyzet a lehető leggyorsabban visszaváltozzék olyanná,
amilyen volt, és ők továbbra is a
szokásos módon gondolkodhassanak. A bátrak azonban tűzre vetik,
ami régi, és akár óriási belső szenvedés árán is mindent maguk mögött
hagynak, (...) és haladnak tovább,
előre.
Amikor valaki megtalálja az útját, nem szabad félnie. Elég bátornak kell lennie hozzá, hogy rossz lépéseket tegyen. A csalódás, a vereség, a csüggedés mind-mind Isten
eszköze, hogy általuk megmutassa
nekünk az utat.
Ha ebben a másodperctöredékben úgy tekintünk vissza az életünkre, hogy tudjuk: elszalasztottunk egy lehetőséget, amikor az élet
csodáját ünnepelhettük volna – az a
pokol. Az viszont a paradicsom, ha
elmondhatjuk: „Követtem el hibákat, de nem voltam gyáva. Leéltem
az életem, és megtettem, amit meg
kellett tennem.” (P. C.)
 „De a gyáváknak és hitetleneknek,
az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az
osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál.” (Jel 21,8)
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Mi van a szív mélyén?
„Egyedül te ismered minden ember szívét” (1Kir 8,39)
Ahogy haladunk előre a huszonegyedik század évtizedeiben, mélyül a válság, növekszik a
hiány, és fokozódik a nélkülözés.
A jóléti társadalmak is megismerik a veszteségeket. Már egyáltalán nem mi magyarok vagyunk
világelsők a pesszimizmus terén.
A hívők szintén aggodnak egyremásra. Amit az ateista diktatúra
nem ért el, az úgynevezett demokratikus vallásszabadság korában a szemünk előtt zajlik le a
társadalom demoralizálódása, a
hitélet lebomlása. Ezt láthatjuk a
gyérülő templomlátogatáson, az
üres padsorokon, a lelkészhiányon, a protestáns igehirdetések
minőségi változásán.
Üdítő a világ más tájairól érkező jó hír Isten országa erősödéséről. Hadd szóljon néhány híradás, mik történnek az emberi
szívek mélyén!
Korinthusban áll egy hófehér
köztéri obeliszk. Görögül, latinul,
angolul és németül hozza 1Kor
13-at, a szeretet himnuszát. Érthető, hiszen Pál apostol oda írt levelében a keresztyéni szeretetről.
Ám az már meglepő, hogy egy
iparilag igen fejlett ázsiai államban, a házasságkötések keretében, elmondja a hófehér ruhába
öltözött ceremóniamester japánul
ezeket az igéket. Nem egy templomban, hanem egy nagy szálló
házasságkötő-termében. Miközben Budapesten hasonló ünnepélyes helyen minden vallási jelleget töröltek, és az anyakönyvvezető legfeljebb a talányos sorsnak
mond köszönetet a házasulandó
párral. Japánban értékelik: „Megmarad a hit, remény és a szeretet,
ezek közül pedig a legnagyobb a
szeretet.”
A legkülönbözőbb felekezetek
állnak a soknemzetiségű Európában azoknak rendelkezésére segélyprogramjaikkal, ahol nem
keresztyén emberek tömegesen
keresnek menedéket. A muzulmánok partra vergődve először
egy falat kenyérre és egy pohár
vízre vágynak. Az angol, hollandi, ír, skót lakosság templomaiban, baráti közösségeiben, intézményeiben milliókat áldozva lát(Folytatás a következő oldalon)
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Hogyan szeret Isten? (Jn 3,16)
Sokat és sokszor beszélünk a
szeretetről, és ajánlgatjuk is egymásnak ennek gyakorlását. Ez pedig néha követelésként is megfogalmazódik. Azonban ez nem lehet
mások számára előírt parancs, sem
a magunk számára kikövetelt elvárás. A szeretet gyakorlása valahogyan úgy történhet, amint a megajándékozás esetében is illik: feltűnés nélkül, a megszégyenítés árnyékát sem
láttatva, de a göngyöleg, amelybe
becsomagoljuk, sem érzékeltetheti a
viszonzás igényét. Más szóval, a
szeretet gyakorlásakor ne érezze
magát senki sem károsultnak, és
sajgó érzet helyett az öröm érzete
töltse el a szívet, de ez is csak belső
ujjongás legyen! A törvényben ez az
ajánlás mintha parancsolat és kötelező előírás lenne: Szeresd felebarátodat, mint magadat! – A „mint magadat” mutatja, hogy a szeretet
csakis örömteljes, kényszeredés nélküli odahajlás lehet valakihez. De
itt nincsen semmi fokozatbeli különbözőség: testvér, rokon, barát, ismerős. Jézus szerint még az „ellenség” sem kizáró ok ahhoz, hogy
szeretetünk körébe valakit bevonhassunk!
Természetesen az ellenség nem
feltétlenül fegyverrel ránk törő gonosztevőt jelent, hiszen az ilyen
nem ismeri a legcsekélyebb mértékben sem a mások iránti együtt érző
szeretetet. Legszélsőségesebb esetben az ördög iránt, akit Urunk is kikergetett az uralma alatt tartott emberből, nem táplálhatunk baráti érzést, indulatot! Az ördög mindig
embereken keresztül indít támadást
az Isten gyermekei ellen. Az ellenség fogalma nem egy zárt kategória.
Ezt most nem részletezzük, de az
emberi megítélő képesség szerfelett
hiányos lehet. Gondoljunk arra,
hogy Péter apostol Kornéliuszt, a
századost, aki imádkozó, szeretetet
gyakorló ember volt, nem tartotta
méltónak az isteni kegyelemre, csak
azért, mert nem zsidó volt, hanem
pogány. Ennek alapján helyesnek
vélte, ha nem tartja felebarátjának
ezt az istenfélő katonát. – Istennek
kellett Pétert vakságából kigyógyítani!
Akiket mi ellenségnek gondolunk, megtörténhet, hogy az ördög
támasztott ellenséges indulatot bennünk irántuk. De ez fordítva még
inkább megtörténhet. Ma gyakran
szóba jön, hogy valakik ellenségképet alakítanak ki magukban vala-

kiről vagy valakikről. A képzelődés
megrontja az ember és ember közti
kapcsolatot.
Ma, ebben a képzelődések által
is megrontott, összekuszált életben,
az egymásra acsarkodó, hazugságokat szóró, ontó, s gyűlöletet szító
emberek között még a jó szándékú,
békességre vágyó emberek sem tudnak eligazodni, tisztán látni! A szeretet ősforrásához, Istenhez kell
odajárulni, hogy megértsük: hogyan szeret Isten!
A fent jelölt egyetlen igevers is
kellő világosságba helyezi Isten tettekben kinyilvánított szeretetét. Úgy
szerette Isten a világot. A „világ” szó
(görögül kozmosz) a Mindenséget, a
rendet, az ékességet is jelenti. Átfogó jelentésű kifejezés tehát. Az Isten
szeretetéből nincsen eleve kizárva
senki és semmi. Azonban ebben az
igeversben a világnak mégis sajátos
jelentése van. A köznyelvben a világ,
és bibliai szövegi környezetben is,
jelentheti a világosságot (alapértelemben), jelentheti Jézust, aki a világ
világossága; jelentheti Istent, az örök
világosságot; jelentheti az embervilágot; és jelentheti a világias, vagyis
a krisztusi (vagy keresztyéni) életvezetéstől eltérő életfolyamatban leledzőket is! Itt most azokra vonatkozik Isten szeretetének kiterjesztése,
akik kizárták vagy kizárják az életükből azt az Igét, aki értük, megmentésükért jött a világba (a földre).
A múlt idejű kifejezés (Isten szerette) nem azt jelenti, hogy ez a szeretet már kihűlt, s elveszítette volna
hatóerejét, hanem azt, hogy volt egy
világtörténeti pillanat, amikor Isten,
mint Mózes idejében, meglátta a
nép nyomorúságát, meghallotta kiáltozását, és leszállt valóságosan az
örök Igében, hogy kimentse a sátán
fogságában vergődőket! Pál apostol
ezt így fogalmazza meg: Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte
Fiát, hogy a törvény átka alatt sínylődőket kiváltsa, és Isten fiaivá tegye őket! A múltnak ezt a felfénylő
pillanatát a bűneiből megszabadult
embervilág nem felejtheti el! Ennek
emlékére ünnepet szentelünk!
Botránkoztató, hogy Isten az
Igét nem az igazakért, hanem a bűnösökért küldte le a földre! Nem
azokért, akik méltók az örök élet elnyerésére, hanem azokért, akik a
kárhozatra bűnös tetteikkel rászolgáltak. Ezt a botránkozást azonban,
mint darócruhát le kell vetni magunkról, mert Isten előtt nincsen
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igaz ember egy sem! Ám a legkárhozatosabb az lehet, ha valaki magát igaznak tartja, ha nem érzi,
hogy Isten irgalmára rá van utalva;
ha valaki Urunk megtisztító vére
nélkül is alkalmasnak gondolja magát az üdvösségre. – Sokan vannak
olyanok, mint a tékozló fiú otthon
ülő „jó testvére”, aki megbotránkozott amiatt, hogy atyja lakomát rendezett a csavargó hazatérésének
örömére! – A bűnösök közelebb
vannak a mennyhez, mint a „szeplőtelen” szentek!
A bűn szolgáit megváltani (kiváltani) pénzzel, anyagi eszközökkel az örök életre nem lehet. Az
anyagi eszközöknek a földön is
csak múló, sokszor csupán pillanatokig tartó értéke van. Az élet értékével azonban semmi sem versenyezhet! Ezért az életet csak élettel
(vérrel!) lehet megváltani. A Mindenható Istennek az ember megvál-
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tására csak egyetlen módja volt és
van. – Isten, földi körülmények között gyermekáldozattal valamit jóvátenni, törvényével tiltotta meg.
Ha ilyen bekövetkezett, a legnagyobb bűnnek számíttatott be. A
bűnt bűnnel meggyógyítani nem lehet. Isten egyszülött Fiát adta váltságul a világ bűneiért, mert csak
tiszta vérrel mosható le minden
bűn. Ez az Isten Igazsága, amelyet,
ha nem is értünk, el kell fogadni,
mert más mód a bűneinktől való
szabadulásra nincs!
Magunkkal szemben követnénk
el jóvátehetetlen hibát, ha Istennek
Jézus Krisztus által adott ingyen való ajándékát nem fogadnók el. Aki
hisz Jézusban, nem veszhet el! – Ne
keresgéljük tehát a szeretet okát,
mert az igaz szeretet megbánhatatlan tékozlás!
Nagy Ferenc

Szenvedéseket megszüntetni,
szenvedéseket hordozni
Fizikai fájdalmak
Szenvedéseink jó része fizikai és elkerülhetetlen. Fejfájás, tüdőgyulladás,
baleset, krónikus betegségek fájdalmai... Ezeket a szenvedéseket jogunk
van, sőt kötelességünk saját és mások
életében is enyhíteni. Ez akkor is feladatunk, ha a szenvedés a saját hibánk
is. Megértőnek kell lennünk egymás
iránt: más és más a fájdalomküszöbünk, más és más enyhíti a fizikai fájdalmunkat. Sokszor a fájdalomcsillapító gyógyszereket is igénybe kell vennünk.
Lelki fájdalmaink
Szenvedéseink egy másik része lelki természetű. Ilyenek a csalódás, a
szégyen, a lelki erőszak, a szavakkal
való bántás, a keserűség, a szerelmi
bánat, a kudarc okozta fájdalom és
szenvedés. A lelkünknek ezen szenvedéseit sokkal nehezebb enyhíteni,
megszüntetni, mint a fizikaiakat. Viszont itt is kötelességünk enyhíteni, s
ha lehet, megszüntetni a szenvedést.
Sokszor segítséget jelent az, ha megértjük fájdalmunk okát, az események
logikáját, és a dolgokat magunkban
helyre tesszük: lezárjuk a kapcsolatot,
beismerjük magunknak önáltatásunkat, megértjük, hogy nincs szégyellnivalónk, vagy rájövünk, hogy az élet
megy tovább... Néha nagy segítséget
jelenthet ebben egy jó barát vagy a lélek egy szakavatott ismerőjével való
őszinte beszélgetés. Természetesen

ezen szenvedéseinknek is lehetünk mi
magunk az okozói, de akár mások is.
Fontos, hogy megértsük, nem végzet,
hogy örökre szenvedjünk. Igenis, tennünk kell ezen szenvedéseink ellen is,
mert ezek a szenvedések gátolni fogják életünk további kibontakozását.
Lelki szenvedéseink
Szenvedéseink egy harmadik csoportjába pedig azok tartoznak, melyeket azért kell átélni és viselni, mert jót
teszünk. Jótett helyébe jót várj. Erre tanítottak a mesék. Jézus Krisztus viszont sosem áltatta követőit azzal,
hogy ha hozzá hasonlóan az emberek
szolgálatára adják életüket, ha mindenben az embertársak segítése és támogatása fogja vezérelni őket, akkor
elkerülhetik azt, hogy ezért szenvedjenek. Jézus magától értetődőnek tartja azt, hogy a jóság útja szenvedésekkel jár.
Ha a bántások, a fájdalmak és a
szenvedések le tudnak téríteni a jóság
és igazság krisztusi útjáról, akkor félő,
hogy nem is hittünk benne. A jóság
igazságát nem embertársaink reakciói
igazolják számunkra, mert a jóság a jutalmát magában hordozza.
„Mert kegyelem az, ha valaki Istenre
néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket,
amikor igazságtalanul szenved. Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek.” (Péter apostol)
hgy

(Folytatás az előző oldalról)
ják el őket élelemmel, lakással,
munkahelyekkel, bölcsődékkel,
iskolákkal egészen az egyetemekig. Közben Jézus Krisztus nevében és önkéntes szándékuk tiszteletben tartásával igyekeznek
bemutatni nekik a helyzetük
megváltoztatásának egyetlen lehetőségét, a megbékélést Istennel. Az önzetlen szeretet dokumentálható a gyülekezetek öt-hat
írásrendszerével közzétett ismertetéseivel. Különös, hogy angolul
a felebarát, akit szeretnünk kell
(Jak 2,8), a szomszéd (az angol
szó, neighbour jelentése szomszéd
vagy felebarát).
Meglepő kérdés köszönti az
imaházak kapujában az először
érkező személyeket: Miért jött?
Felsorolnak öt-hat lehetőséget,
köztük az imatámogatást, ha súlyos beteg vagy csüggedt, problémás lenne az érkező. Az „imaszolgáltatást” kérők névsorát
már az istentisztelet keretében
rendezik, felhozzák a nyilvánosság elé, és helyben imádkoznak
értük. A kérelmezők neveit kiosztják, és egyes személyek
imádkoznak naponta többször is
értük; ha műtőbe viszik, ha nincs
munkája, ha vizsgák előtt áll,
vagy elvesztette szeretteinek valamelyikét. Ahol az imádkozáson
kívül talán más intézkedés szükséges lehet, valaki a „lélek indításából” aktív megoldást keres.
Tartsatok könyörgéseket, imádságokat minden emberért (1Tim
2,1)!
Egy szenvedő beteg ágyában
fekve írt egy gyülekezeti éneket.
Az Amerikába menekült ír nemzetiségű poéta, Joseph Madicot
Scriven (1819–1886) éneke a földön szinte valamennyi nyelven
ismert. Mi szintén ismerjük: Ó,
mily hű Barátunk Jézus! Még
csak harmadik hónapjában járunk ennek az évnek, de már
négy európai, egy északi és egy
távol-keleti nyelven hallottam ezt
az éneket különféle hangszeres
kísérettel. „Az embernek fia... vámszedők és bűnösök barátja.” (Lk
7,34)
Isten munkálkodik az emberek szívében. Azt a titkot, hogy
mi van a szív mélyén, egyedül ő
ismeri. Erről legyünk mindig
meggyőződve!
Szebeni Olivér
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Meghirdették az elsõ
ökumenikus filmszemlét
Országos filmszemlét hirdetett
katolikus, református és evangélikus általános és középiskolák diákjai számára a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája, a
Károli Gáspár Református Egyetem,
a Katolikus Pedagógiai, Szervezési
és Továbbképzési Intézet, valamint
a Budapesti Piarista Gimnázium. A
tavalyi, katolikus iskolák számára
szervezett országos diákfilmszemle
idén ökumenikussá bővül, amelyre
szeretettel várják a református és
evangélikus iskolák diákjainak alkotásait is. A filmek kiemelt témája:
Álarcok. Amikor – szándékosan
vagy akaratlanul – más látszik kívülről, mint ami belül van. Ezen kívül a szabadon választott kategóriában az alkotók bármilyen, őket foglalkoztató témát filmre vihetnek. A
tíz percnél nem hosszabb filmek
műfaja tetszőleges lehet: dokumentum-, kisjátékfilm, etűd, animáció,
burleszk, klip, reklám... Az alkotók
tetszőleges technikával dolgozhatnak, de kérik tőlük, hogy igényes,
színvonalas módon bánjanak a lehetőségekkel. A beküldött műveknek
az általános emberi értékeken túl a
keresztyén értékeket is tiszteletben
kell tartaniuk. Lehetnek humorosak,
problémafelvetők, ironikus hangvételűek, akár provokatívak is, de fontos, hogy a világ, az élet és a hit
evangéliumi szemléletével összhangban álljanak. A szemle ünnepélyes, nyilvános bemutatója 2012.
május 19-én, szombaton délelőtt 10
órakor lesz a Sapientia Főiskola
Auditorium Maximum termében.
A filmek beküldési határideje
2012. május 2. Nevezési lapot innét
lehet letölteni: www.reformatus.hu,
www.kre.hu, www.evangelikus.hu,
www.kpszti.hu, www.gimn.piar.hu.
A nevezés részletes tudnivalói a nevezési lap elején olvashatóak. Nevezési díj nincs.
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Gyors helyzetjelentés
Egy lány az arab világban
Most épp költözés előtt állok. Egy
beduin faluba fogunk ketten lányok
költözni. Ezen a környéken nem sok
nőt látni az utcákon, sokuk nem hagyhatja el még az otthonukat se, így még
a bevásárlást is férfiak végzik. A fővárosnál sokkal konzervatívabbak az emberek itt, és amint mi ketten külföldi lányok megjelenünk valahol, probléma
nélkül bámulnak minket a férfiak. De
megtanultuk az elmúlt hónapok alatt,
hogy ha azt akarjuk kommunikálni:
tiszteletre méltó nők vagyunk, ne vegyünk fel szemkontaktust, illetve hogy
ha egy férfi megszólít minket az utcán,
ignoráljuk.
Nem hordhatunk farmert, és ha
hosszú hajam lenne, össze kellene fognom. Természetesen nem hordhatok se
szűket, se rövidet. Ha buszra szállunk,
nem szólhatunk, hogy le akarunk
szállni. Helyette egy kulccsal vagy érmével kell az ablakot megkocogtatnunk, így a körülöttünk ülő valamelyik férfi utas szól majd a sofőrnek.
Mert a nők nem beszélnek a buszon.
Új otthonunk környékére a itteniek
így hivatkoznak: „rosszabb, mint Afganisztán”, mivel ez a város bűnügyi
központ (drog, csempészet stb.), és bizony első látogatásunk alatt feltűnt a
sok megviselt, kemény arc.
Viszont az Atya elvezetett minket
egy házhoz. A földszinten özvegyaszszony él (a harmincas éveiben jár), aki
hat hónapja veszítette el a férjét. Öt
gyereke van, mind tízéves kor alatt. A
fővárosban dolgozik hétköznap, mialatt a tízéves lánya vigyáz a kisebbekre.
A lakásuk üres, mindössze szőnyeg díszíti a helyiségeket, semmi bútorzat. A
mi lakásunk az első emeleten lesz, az
özvegyasszonytól béreljük majd.
Azonnal otthon éreztük magunkat. Az
asszony azt mondta, úgy fog rólunk
gondoskodni, mint a saját gyerekeiről.
Ő és a családja védelmet fognak nyújtani nekünk. Ebben a kultúrában
ugyanis szokatlan, ha egy egyedülálló
nem a saját családjával él. Ugyanakkor
pedig anyagi áldást is jelentünk a családnak, hiszen apa
hiányában minden fillérre
szükségük van.
Egy közeli városban fogunk arabórákat venni, egy
helyi hölgy lesz a nyelvtanárunk, a módszerről pedig nagyon jó véleményeket hallottunk, kiváló kiejtést ígér
ugyanis. Ámen! (Insha’allah,
amit ilyenkor mondani szok-

tak errefelé, ami annyit tesz, mint „Ha
Isten is úgy akarja!”.) Délutánonként
pedig egy nemzetközi keresztyén
szervezet által alapított családközpontban fogunk besegíteni délutáni
klubok vezetésével. Ebben a központban nem beszélhetek nagyon Jézusról,
de arra jó lesz, hogy kapcsolatok, barátságok alakuljanak ki a helyi nőkkel.
Úgy érzem, nagyon sokat adhatok nekik, az Atya olyan sokat dolgozott eddig az énképemen, és sokat növekedtem abban, hogy megértsem az ő szeretetét felém, és ebben a szeretetben
járjak. Látom, hogy ahogy végigvezetett a belső gyógyulás útján, segíthetek
más nőknek, lányoknak, hogy ők is
végigjárhassák ezt az utat, és az Atya
csendes vizeinél belső gyógyulást találhassanak. Annyi nőnek van szüksége arra, hogy hallják, értékesek, nem
pedig másodrangúak. Egyszerűen tudom, hogy a lakásunk biztonságos
„rejtek” lesz sokaknak, akik majd belépnek oda. Ma a buszon egy kb.
hétéves kislányt láttam, fejkendővel a
fején. Összeszorult a szívem, hogy
már hétévesen se lehet gyerekkora.
Mivel az év elején járunk, csak
megemlítem a havi kiadásaimat, és bízom az én Atyámban, aki ismeri a
szükségleteimet, hogy a szívetekre helyez, és indít majd minél többeket arra,
hogy a partnereim legyenek. Ez után a
levél után csak akkor említek majd
anyagiakat, ha valamilyen hirtelen
szükség támad. Tehát kb. 400 euró a
havi kiadásom, amiben persze nincs
benne a teljesen üres lakás berendezése (az kb. 500 euró lesz). Isten áldjon
meg, ha úgy döntesz, támogatni szeretnél! És Isten áldjon meg akkor is, ha
nem teheted!
Kérlek, imádkozzatok továbbra is,
hogy megtaláljam a helyem itt, mert
nagyon nehéz, mióta visszajöttem.
Nem számítottam ilyen nehéz kezdetre, sokszor kétségbeesettnek, elhagyatottnak érzem magam.
Keszeg Zsuzsi
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Mondd el legutóbbi istenélményedet!
Talán soha nem fogom elfelejteni
azt a szombatot, amikor meglátogatott
az osztályom. Negyedik osztály végén, négyévi közös munka és öröm
után elengedtem őket, hogy tíz év
múlva újra találkozzunk. Eljöttek
mind a 36-an. Ott volt köztük Ádám is,
akit a magaviselete miatt eltanácsoltam, és Máté is, akit az osztályom szeretett vissza a drogfüggőségből. Úgy
öleltek, mintha rég nem látott mamájuk lennék.
Elhelyezkedtek a szobámban,
minden talpalatnyi hely megtelt a felnőtt fiatalokkal. Magasak, erősek voltak, de szemem előtt a félénk elsős
gyerekek képe jelent meg. Hogy eltelt
az idő!
Az egymásra ismerés izgalma után
az első kérésük ez volt: „Mondd el a
legutóbbi istenélményedet!”
Megremegett a szívem, és eszembe
jutott sok megtapasztalás, amelyet
együtt éltünk meg. Hol az én hitem
erősödött valamelyik gyermek bizonysága által, máskor engem vezetett
az Úr a csodák útján, és gazdagodott
vele a hitük. A bizonyságok fellege
vett körül minket.
Tíz év telt el, és lám, nem felejtették
el a közös élményeinket, szeretnének
feltöltődni újabb erővel. Nagyon meghatódtam. Biztos voltam benne, hogy
a két héttel korábbi történés ezt a kérést vezette be. Igen, volt istenélményem, sőt még alig ocsúdtam fel a
megtapasztalás hatásából. Örömmel
kezdtem mesélni friss bizonyságomat.
Régóta vezettem a MERA gyermekműsort, amikor egyszer elment a
hangom. Ha géppel le tudtam volna
írni a szöveget, az segített volna a
helyzeten, de a kézírás nem. Nekem
azonban nem volt írógépem.
Akkor igen megkísértett a sátán.
Azt magyarázta, hogy „Elég volt a
szolgálatból! Nem is volt olyan érdekes, hogy ragaszkodjanak hozzád! Ne
gondold, hogy fontos vagy! Engedd a
fiatalokat is dolgozni! Különben is
nem jut el a műsor sehova!” Arra gondoltam, ha valóban Isten akarata,
hogy letegyem a szolgálatot, akkor
nem ellenkezek, hanem hálás szívvel
befejezem. Ebben megnyugodott a lelkem.

Azon a héten vendégeink voltak,
akiket szeretettel láttunk el. Pár nap
múlva továbbutaztak, és a párnájuk
alá tettek egy borítékot, amelyre ezt írták: „Vegyél valami speciális ajándékot, amely segít a munkádban!”
Ebből megtudtam, hogy Isten még
nem hozta el a szolgálatom végét, de
nem tudtam, hogy oldjam meg a kérdést. Másnap megkérdezte valaki,
nem szeretnék-e egy számítógépet,
újabb típust akar venni, és sajnálja kidobni a mostanit. Isten ujját láttam
benne. Megegyeztünk. Az én felajánlásom segítséget jelentett neki, és csodának tartottam, hogy hozzájutottam
egy számítógéphez. Így már folytathattam a gyermekműsort. Megszégyenültem kishitűségemen, hálát adtam a
nem kért, nem várt megoldásért. Mielőtt elváltunk volna egymástól, arra
kértek a fiatalok, imádkozzak értük.
Isten áldásával indultak útjukra.
Neked is van „legutóbbid”? Ne
tartsd meg magadban! Mondd el!
Csodát fogsz megélni, mert bátorságot nyernek mások, hogy elmondják
az ő megtapasztalásukat, és ettől te is
gazdagabb leszel! Csak el kell kezdeni! Mondd el a legutóbbit! Ugye, neked is van?
Frittmann Lászlóné

H I R D E T É S E K
 Ingyenes jogi tanácsadás az
MBE székházában (VI. kerület, Benczúr utca 31.) minden kedden 15–16
óráig. Ügyvéd: dr. Zolcsák Ottó. Előzetes bejelentkezés szükséges: 0630/3068-340-es vagy 06-20/7758181 (baptifon). Az ügyfelek fogadása előzetes időpont-egyeztetés
alapján történik. Szerződések, ingatlanjog, cégalapítás, -módosítás,
munkajog; öröklési jog; családjog,
birtokvédelem, kártérítési jog.
 Címváltozás Drenyovszki László testvér új címe: 2184 Vácegres, Petőfi Sándor út 38.
 Állásajánlat Németországban
háromgyermekes család németül
tudó fiatal au-pair maedchent keres augusztustól. Érdeklődni lehet:
monika.fassbender@imail.de.

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
BUDAPEST, WESSELÉNYI U.:
Dr. Margitai Gyula 84 éves korában hunyt el. Fiatalkorában a
mátészalkai és a balkányi gyülekezetben többször szolgált.
ALBERTIRSA: Czibula István
temetése 2012. január 7-én volt. Életének 65. évében tért haza Teremtő
Urához. Évtizedekig volt gyülekezetünk karmestere, orgonistája. Az
igét dr. Mészáros Kálmán hirdette,
Tóka Gyula, Tenkely Béla és Erdélyi
Csaba (evangélikus) lelkészek szolgáltak. Az összevont énekkart Oláh
Gábor karnagy vezette. Az énekeket
Tóka Szabolcs orgonaművész kísérte.
DEBRECEN: Kovács Gyulát
2011. november 6-án temettük,
közúti baleset következtében halt
meg 47 éves korában. A temetésen
a búcsúztató igei szolgálatot Szász
Ferenc testvér végezte.
BAGAMÉR: Balog Dánielt 63
éves korában, 2011. november
15-én temettük. A búcsúztató
igei szolgálatot itt is Szász Ferenc
testvér végezte, akárcsak Kovács
Gyulánál, mindkét alkalommal
mint lelkigondozottak esetében,
különös tekintettel a hozzátartozók szociális helyzetére, külön
felkérésre.
GYŐR: Faragó Jánosné Gitta
nénitől 2011. december 19-én búcsúztunk. Igével Békési Sándor lelkipásztor szolgált, énekekkel az alkalmi énekkar, verssel Benedek Zalán
vigasztalta a jelenlevőket. Gitta néniben egy lelkipásztori beszélgetés
során fogalmazódott meg, hogy
szeretne visszatérni a baptista közösségbe gyökereihez. Hálásak vagyunk Istennek testvérnőnkért.
PÉCEL: Alexovits Győző testvérünktől – életének 89. évében – 2012.
január 14-én köszöntünk el. A gyülekezet elöljárója és 35 évig karvezetője volt. Több talentumú ember
volt, kb. 1000 verset ismert, memorizált és ad hoc bármikor elő is adta az
éppen odaillő igehirdetés kapcsán.
Temetésén igével, vigasztalással
szolgáltak Eszes Zoltán és dr. Gerzsenyi László, volt péceli lelkipásztorok.
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Beszélgetek
magamban magammal
Felkavarodnak a mondataim.
Káin a ritmus és Ábel a rím.
Káin a fegyver, az áldozat Ábel.
Nyelvzavarok vér-városa Bábel.
Száll feketén fel az égre a füstje.
Hervad a rózsa és vérez a tüske.
Harci vihar hozott, nem puha szellő.
Lettem a nagy vadon vadja, szökellő.
Mint nyilat, Istenem karja kilőtt.
Szállni tanított. Nyertem erőt.
Visz, de megállít. A Könyve a kardom.
Kézbe kapom, de szívemben is hordom.
Rám tör az ős Gonosz. Támad a hitvány.
Nem lehetek soha gyáva tanítvány!
Küzdhetek ellene mind a halálig,
Míg a törekből a búza kiválik.
Eljön a vég, de ne félj soha, Sándor!
Meg ne riadj, költő, a haláltól!
Mert ha ragyogsz, ha az életed fény lesz,
Végül a mennyei honban is fénylesz.
G. S.

Ne hagyj aludni
minket!
Uram, könyörgök, kérlek,
Ne hagyj aludni minket!
Süket füleink zárát,
Szívünknek konok rácsát
Törd be, nagy vitéz, mert kell!
Suttogd lelkünkbe: Fel, fel!
Ha a gyengéd szó elég...
Hogy még!... még semmi se kész!
Uram, könyörgök, kérlek,
Ne aludjon el néped!
Salyámosy Éva

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz,
annak megadom, hogy velem együtt
üljön az én trónusomon; mint ahogy én
is győztem, és Atyámmal együtt ülök az
ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg,
mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”
(Jelenések 3,20–22)

2012. március 4.

A csendes, engedelmes József
Az Úr Jézus nevelőapjának, Józsefnek olyan ősatyái vannak, akiket a világ minden táján ismernek, ahol a
Szent Bibliát olvassák, illetve hirdetik.
Dávid király is az ősapja, azaz királyi
családból származott, de ezzel mégsem dicsekedett. Hordozta a nemzete
szegénységét, alávetett állapotát. Az
alant idézett igehelyekből megismerhetjük József hitéletét.
„Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek,
de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy
áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje,
József igaz ember volt, és nem akarta őt
megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy
titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt
végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt
mondta: »József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami
benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút
fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő
szabadítja meg népét bűneiből.« Mindez
pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit
az Úr mondott a próféta által. »Íme, a szűz
fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek« – ami azt jelenti: Velünk az
Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem
szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.” (Mt
1,18–25)
József eljegyezte Máriát, de még
nem házasodott össze vele. Amikor
pedig megtudta József, hogy viselős a
menyasszonya, akkor azért nem akarta megszégyeníteni a menyasszonyát,
mivelhogy ő igaz ember volt. Elgondolkodtató hozzáállás ez! Ezek után
megtudta, hogy Izrael Istene nemzett
gyermeket a menyasszonyában, akkor
tudott várni. Ezért a Máriával kötött
házasságában sok gyermeket ajándékozott neki az Isten, fiúkat is és lányokat is (Mt 13,55–56). Róluk jegyzi meg
az Írás, hogy akkoriban még nem hittek a bátyjukban (Jn 7,5). Viszont Jakab, Jézus öccse később megtérve a jeruzsálemi kihívott közösség egyik felvigyázója lett, aki megírta azt a róla
elnevezett levelet, amit a Szentírás
tartalmaz. Józsefnek ugyanúgy gazdagon pótolta Isten Jézust, ahogyan Annának gyermekeket adott az Úr Sámuel helyébe (1Sám 2,20–21).
„Történt pedig azokban a napokban,
hogy Augustus császár rendeletet adott ki:
írják össze az egész földet. Felment József is
a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek,
mert Dávid házából és nemzetségéből való

volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával
együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének
ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lk 2,1 és
2,4–7)
József engedelmeskedett a császár
népszámlálási parancsának. Már előrehaladott viselős volt a menyasszonya, mégis útra kelt vele. Szegények
voltak, az utazás pedig költségekkel
jár. József megint csak a részese és a
szemlélője volt az eseményeknek, és
nem a főszereplője. Az utazástól elfáradva rátört a feleségére a szülés az istállóban. Nem éppen higiénés helyen.
Azután pásztorok jöttek az angyaltól
vett hírrel. Isten nem hagyja az övéit a
nehézségben bátorító, vigasztaló üzenet nélkül. József csendben, a háttérben tudott maradni. (Folytatjuk)
Bognár Attila

Crescendo-szalonkoncert
Március 8-án, csütörtökön 18
órakor a a Crescendo-szalonkoncertek sorozat keretében hangversenyt
ad zongorán Anna Sofie Mojzesova
(Amadeus-győztes), valamint Szokolay Ádám Zsolt (a Budapesti Nemzetközi Chopin és a Zágrábi Ifjúsági
Zongoraverseny első díjasa) a Cseh
Centrumban (1063 Budapest, VI. kerület, Szegfű u. 4.), majd március 9én, pénteken 18 órakor a Sárospataki Református Kollégium imatermében (3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.).
A szalonkoncertekre a belépés díjtalan, a helyszínen támogatói jegyek
válthatóak.
Kérik, hogy a budapesti koncertre a terem befogadóképessége miatt
a részvételi szándékát előre jelezze
mindenki az alábbi elérhetőségeken: office@crescendohungary.org,
+36/1/321-7796.

