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Szolgálatokra készülve olvasgattam a
Szentírást, kerestem az igét, amin keresz-

tül majd szólnom kell az Úr üzenetét. Így ol-
vasgatva jutottam el a királyi menyegző
példázatáig. Sokszor olvastam már ezt az igét,
és most mégis megragadott. Úgy láttam, erről
szólni, illetve írni kell. Megérintett ez a pél-
dázat, és elgondolkodtatott. Megláttam,
mennyire aktuális, és mennyire hasonlóan
van az én életemben és a mai hívők életében
is. Ez a példázat mintha rólunk szólna, nem
másokról, hanem rólunk, akik a rendszervál-
tást követően hallhattuk szabadon a hívást.
Sok embert meg is szólított az ige, tele vol-
tunk örömmel, jó volt hallani az evangéliu-
mot, együtt lenni testvérekkel különféle
alkalmakon. De mi van ma? Lobog még a
tűz? Megvan még a lelkesedés, az első szere-
tet? Bizony, ezen el kell gondolkodnunk.

A király elküldi szolgáit a meghívot-
takhoz, vagyis ezek olyan emberek, akik
korábban megkapták a meghívót. Tudták,
hogy majd eljön a menyegző napja. Vagyis
ezek az emberek kapcsolatban voltak a ki-
rállyal, szerették is. De az idő egyre telt, a
menyegzőre várni kellett, és amikor a ki-
rály elküldi a szolgáit, már megváltozott a
hozzá való viszonyuk. Nem akarnak el-

menni, nem érdekli már őket a király,
semmi kedvük az egészhez. Jól elvannak
már maguknak, minek nekik a király, eset-
leg néha még gondolnak rá, megnyugtat-
ják magukat, a királyhoz tartozunk,
minden rendben. Igen, formailag odatar-
toznak, a király számon is tartja és hívja
őket, mert fontosak neki. Azonban a meg-
hívottak szíve kihűlt a király iránt, már
nincs kapcsolatuk Vele. Kiüresedett, élet-
telenné vált a kapcsolatuk Vele.

Újabb szolgákat küld a király, tehát nem
adja fel, úgy gondolja, nála van a hiba, eset-
leg a szolgákban, rosszul adták át az üzenetet.
Talán nem volt elég egyértelmű, amit hallot-
tak a meghívottak. Azonban az egyértelmű
üzenet sem hoz változást. Ezek az emberek
már nem tudják a királyért félretenni a dol-
gaikat. Nincs már bennük öröm és szeretet,
nem motiválja már őket a királlyal való ta-
lálkozás. Motivál-e még engem az Úrral való
találkozás? Érte megyek istentiszteletre? Az
élet dolgai fontosabbak lettek számukra a ki-
rálynál. Már nem tudják saját ügyeiket, a
megélhetés gondjait vagy a szórakozást fél-
retenni a menyegzőért, a királyért. A saját
dolgaik előrébbvalók lettek a királynál, a me-
nyegzőnél.

Kinek lát az Úr?

Az Úr ismeri övéit, tudja dolgainkat, tisztában van életünkkel, nem lehet Őt meg-
téveszteni (Jel 2,1-7). A kegyeskedés, a látszat nem téveszti meg az Urat. És Ő többet
kíván üres tetteknél, formaságoknál. Mit kíván? Szeretetet, azt, hogy szeretetére szere-
tettel válaszoljunk. A tanítványok motivációja az Úr iránti szeretet. Nem azért veszem
kezembe az igét, mert muszáj, mert így szoktam meg, hanem azért, mert szükségem
van rá. Lelkem tápláléka, és általa beszélgethetek az Úrral.

A hitre jutást követően ez a szeretet lángol, visz előre, egyre jobban meg akarjuk
ismerni Megváltónkat, és készek vagyunk mindent megtenni Érte. Ám van úgy, hogy
megfeledkezünk arról, hogy a tüzet állandóan táplálni kell, mert egyébként kialszik. A
tanítványság lényege a kapcsolat az Úrral. Ezt nem lehet munkával helyettesíteni, és itt
szoktunk elcsúszni, a hév elragad, sok szolgálatot vállalunk, és kevés idő jut az Úrra.
Ezen változtatnunk kell, foglalkozzunk minél többet az Úr Jézussal, az igével, ismerjük
meg Őt, és azt tegyük, amit kér tőlünk.

A pozitív dolgokat megdicséri az Úr, sőt, előbb a jót látja meg és sorolja fel, aztán
mutat rá a hibára. Ezt a sorrendet eltanulhatjuk Tőle. De nem hallgatja el a problémát
sem, a panaszt is közli. A növekedés érdekében a problémával is szembe kell nézni. Meg
kell hallani az Úr panaszát. Mert itt nem arról van szó, hogy mit mondanak mások,
hanem, mit mond az Úr, hogyan látja Ő a gyülekezetet. Ez nagyon fontos: kinek lát
engem az Úr? Nem a másik ember véleménye a döntő, hanem az, amit az Úr mond. Ne-
künk az Úrnak kell megfelelnünk.

Azt javasolja: térj meg! Fontos visszatérni Hozzá, hogy semmi ne legyen fontosabb
az életemben Őnála. Jó végiggondolni: valóban az Úr a legfontosabb nekem? Nem ke-
rült semmi Elé?

S. J.
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Valamikor nem így volt. A király
szólt, és mindent félretéve mentek, örömet
jelentett Vele lenni. Boldogok voltak, ami-
kor hallották a hangját. Azonban mos-
tanra megváltozott a helyzet, már nem
ugranak, ha hív a király. Már nem jelent
örömöt az Ő üzenete. Már közömbösek.
Nem arról van szó, hogy valaki tiltja nekik
a menetelt, vagy akadályozza, hogy el-
menjenek. Mehetnének, de ők nem akar-
nak már menni. Nem érzik már jól
magukat a királlyal. Már nem vonzza őket
sem a Király, sem a Fia, idegenné váltak a
számukra. Már valami más vonzza őket.
Már a világban, a munkában, a szórako-
zásban érzik jól magukat, és nem a me-
nyegzőn, a Királlyal való közösségben.
Nem vált-e már számomra is idegenné az
Úr, nem távolodtam-e el Tőle? Mert járha-
tunk úgy is alkalomra, hogy a szívünk már
távol van az Úrtól.

Hogy van a mi életünkben? Nem va-
gyunk mi is hasonlóak ezekhez az emberek-
hez? Emlékezzünk vissza a megtérésünk
idejére, és vizsgáljuk meg a szívünket: ma is
lángol-e az Úrért? Úgy, mint amikor az Úr
ránk talált, és megtapasztaltuk drága kegyel-
mét, tele volt a szívünk örömmel és hálával.
Mindig Vele akartunk lenni. Semmi nem volt
fontosabb az igénél, faltuk, mint az éhező a
kenyeret. Igen, éheztünk az igére, és bizony,
semmi sem volt fontosabb. Akkor kikapcsol-
tuk a tévét, csakhogy csendben olvashassuk
a Bibliát. Talán még kényelmetlen és elha-
gyatott helyre is elmentünk, csakhogy
egyedül lehessünk Urunk igéjével. Nem
lehetett egy Ulm, egy meccs, vagy bármi-
lyen műsor fontosabb az Úrral való kö-

zösségnél. Lemondtuk a világ által szerve-
zett programokat, nem maradtunk ott a
kollégákkal a születésnapi bulin, mert
vonzott az istentisztelet vagy a bibliaolva-
sás. Természetes volt, hogy a vasárnap va-
lóban az Úr napja, vagyis az Övé, és Vele
töltöttük. Nem cseréltük le az istentiszte-
letet munkára, szórakozásra, hanem von-
zott a gyülekezet és az evangélium.
Szomjasak voltunk az Úrra. Vizsgáljuk
meg: így van ez ma is? Vagy talán már
megfordultak a dolgok, és a Bibliát tesszük
le, vagy nem is vesszük kézbe, mert inkább
a tévé, a számítógép, a világ által kínált
sok program fontosabb, vonzóbb. Belelan-
gyosodtunk a világba. Sőt, ez a világ is
már annyiféle programot kínál a hétvé-
gére, hogy kinek van még ereje, ideje a
gyülekezetre, Istenre? Hol is tartunk? Mi a
baj? Talán menet közben nem erősítettük
magunkat a hitben, a kezdeti tüzet hagy-
tuk lecsendesedni, nem tápláltuk. Az ige
helyett valami más került az életünkbe.
Fontosabb lett a gyülekezetben az igénél,
az Úrral való kapcsolatnál, a formalitás, a
szokás. Észre sem vettük, és szórakozás,
pihenés címszó alatt visszatértek a bűnök.
Átcímkéztük őket, és közben meg va-
gyunk elégedve magunkkal, mert dolgo-
zunk a gyülekezetért. Azonban az Úr a
szívünket keresi. Nem áldozatokat vár,
hanem azt, hogy előbb magunkat adjuk
Neki.

Olyan csodálatos: a Király nem sértő-
dik meg a közömbösségre, hanem új szol-
gákat küld. Minden készen van. Ha esetleg
valaki azt gondolta, neki kell majd valamit
tennie, akkor legyen világos, csak jönni

Hétfő
17:00 Megnyitó áhítat: Jézus tanít Márk 4,1-2/a
18:00 Vacsora
19:00 Igetanulmány: Halljátok! Márk 4,2/b-3; 13-14
Kedd
7:30 Reggeli áhitat: Zsoltár 130,6
8:00 Reggeli
9:30 Igetanulmány: Jönnek a madarak Márk 4,4; 15
11:00 Csoportos beszélgetés
12:30 Ebéd - szabadidő
15:30 Előadás:Biblikus böjt
17:00 Közös beszélgetés
18:00 Vacsora
19:00 Evangelizáció: Vizsgálat 2Kor 13,5-6

Szerda
7:30 Reggeli áhitat: Zsoltár 25,8
9:30 Igetanulmány: Örömmel fogadják…. de Márk 4,5-6; 16-17
11:00 Csoportos beszélgetés
15:30 Előadás: A Biblia szerinti tanítványság
17:00 Közös beszélgetés
19:00 Evangelizáció: Többé nem 2Kor 5,14-15

Csütörtök
7:30 Reggeli áhitat: Péld 4,18
9:30 Igetanulmány: Tövisek között Márk 4,7; 18-19
11:00 Csoportos beszélgetés
15:30 Előadás: A gyülekezet feladata ma
19:00 Evangelizáció: Nem bizonytalan a cél 1Kor 9,24-27

Péntek
7:30 Reggeli áhitat: János 8,12
9:00 Igetanulmány: A jó földbe vetett mag Márk 4,8-9; 20
10:30 Beszámoló a héten nyert áldásokról
12:00 Ebéd - elutazás

A MagvetőA Magvető
Hitmélyítő konferencia
Mad, 2019. április 8-12.
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kell, csak részt venni kell. Jöhet úgy, ahogy
van, kegyelemből válunk méltókká.

Jöjjetek! Még mindig hív, csak hív.
Nincs szemrehányás, azt akarja, hogy el-
menjünk. Szeret minket, és velünk sze-
retne lenni a menyegzőben. Az örök életet
kínálja nekünk. Az új teremtést az ember-
nek készíti majd. Azt akarja, hogy minél
többen ott legyünk Vele.

Ezzel sem törődnek, mindenki megy a
dolgára. A munka, a vállalkozás annyira
beépült az életükbe, hogy már csak azzal
tudnak foglalkozni. Nem lehet kiszakadni
belőle. Amikor nem üldözik a keresztyé-
neket, nagy veszély, hogy a megélhetésért
folytatott küzdelem annyira fontossá
válik, hogy már Istenre nem is marad idő.
A többiekkel való lépéstartáshoz, az
anyagi növekedéshez állandóan fejleszteni
kell. Még több, és még több, és közben
kihűl a szív. Már meg sem halljuk, hogy
hív az Úr. Ha igen, akkor megsértődünk.
Miért most hív, most nem mehetek, mert
olyan jó üzlet van kilátásban, annyi támo-
gatást nyerhetek. Igazán nem akarhatja
Isten sem, hogy ezektől elessek. Sőt, Tőle
vannak mindezek. Ami szükséges az élet-
hez, az is az Ő ajándéka, de amikor az
ajándék fontosabbá válik, mint az Ajándé-
kozó, el kell csendesednünk, és fel kell
tenni a kérdést: Jól van-e ez így? Amikor a
pénz, az életszínvonal tartása fontosabb
lesz Istennél, a családnál, és már a kapcso-
lat ápolására sincs időnk, akkor felül kell
vizsgálnunk az életünket. Nézzünk bele az
ige tükrébe, és engedjük, hogy az Úr meg-
vizsgálja a szívünket, megmutassa, hol is
tartunk, hová is jutottunk?

Úgy gondoljuk, a mi dolgunk, Isten se
szóljon bele az életünkbe. Örüljön, ha
néha még elmegyünk igét hallgatni. Azt
látjuk, hogy némelyek mérgesek lesznek,
és bántalmazzák, megölik a szolgákat. Már
nem fogadják nyitott szívvel az igét, már
úgy látják, mindig csak ellenük beszélnek.
Mindig a bűnről, és nem a szeretetről van
szó. Most már a szolgák a hibásak, tőlük
kell megszabadulni. Ha megszabadulnak a
szolgáktól, úgy vélik, a királytól is szaba-
dok lesznek, és végre békén hagyja őket.
Micsoda tiszteletlenség ez a királlyal
szemben! Milyen sokan tiszteletlenné vál-
tak Istennel szemben.

Micsoda gondolkodás ez, ők a király
alattvalói, engedelmességgel tartoznak.
Eddig türelmes volt a király, de most ha-
ragra gerjed. Még a Király türelmével ta-
lálkozunk, még tart a kegyelmi idő, még
küldi a meghívást, de van haragja is. Ha
visszautasítjuk a meghívást, haragjával ta-
lálkozunk. Ha nem ragadjuk meg az Úr ke-
gyelmét, nem vesszük komolyan Isten
szavát, a harag marad. Akkor megtapasz-
taljuk ítéletét. A kegyelem nélkül ítélet
alatt vagyunk. Az elutasítással maguk
mondták ki maguk felett az ítéletet.

A menyegző azonban nem marad el.
A Király hív másokat, olyanokat, akik nem
is gondolták, hogy valaha is a vendégei le-
hetnek. Akik azt gondolták, nekik jár, ott
a helyük, megérdemlik, azok kimaradnak.
Azok jutnak be, akik méltatlan, ítéletre
méltó bűnösnek látják magukat. Mindenki
kegyelemből jut be, nem az állapota, tár-
sadalmi helyzete, hanem a menyegzői
ruha felvétele teszi alkalmassá őket. A me-

Csak árnyék

Askót felföldön meglátogattam egy-
szer egy öreg pásztort. Valahol a
tágas legelőn volt az istenfélő öreg

kunyhója. Nagyon beteg volt; kicsiny
kamrácskájában feküdt az ágyon, felpol-
colt párnákon. Már légszomja volt és lát-
szott, hogy közel a vég. Mélyenülő
szemében nagy félelem tükröződött. Min-
dent elkövettem volna, hogy segítsek
rajta.

Elfúló hangon suttogta: „Meg kell hal-
nom és nagyon félek “.

Elővettem a Bibliámat, és elolvastam
belőle néhány ígéretet, ő azonban félbesza-
kított, és szomorúan mondta: „Mindezt is-
merem, de nem vigasztalnak most engem “.

„De hiszel az Úr Jézusban?”
„Teljes szívemből” — hangzott azonnal

a válasz.
„És ez nem elég ahhoz, hogy teljes biz-

tonságban tudd magad?”
„De igen, és mégis félek, — nagyon

félek “.
Fellapoztam a 23. zsoltárt és megkér-

deztem: „Emlékszel a 23. zsoltárra?”
„Hogy emlékszem-e?” — felelte indula-

tosan — „kívülről tudtam már akkor, ami-
kor te még a világon sem voltál, és azóta is
sok százszor elolvastam “.

„Egy verset azonban nem tanultál
meg elég jól” — és lassan felolvastam:
„Még ha a halál árnyékának völgyében
járok is, nem félek a gonosztól, mert te
velem vagy”. Aztán így folytattam: „Bizto-
san emlékszel, milyen az, amikor árnyék
borul a völgyre. Féltél az árnyéktól?”

„Én — és a félelem? Nem, Dávid Do-
naldson ereiben bátor vér folyik, és ilyes-
mitől még soha nem félt”.

„Arra sem gondoltál ugye, hogy az ár-
nyék mindörökre ott marad, és soha többé
nem látod a napot?”

„Nem, ilyen ostoba sem voltam soha”.
„És most mégis félsz egy árnyéktól.”
Hitetlenkedve nézett rám. „Bizony —

folytattam — a halál árnyéka csak rövid
ideig borul rád, hogy elsötétítse Isten ke-
gyelmének napját. De hát csak árnyék … ”

Reszkető kézzel fedte be a pásztor az
arcát. Egy pár percig semmit sem szólt.
Aztán kezeit a takaróra ejtve, önmagának
mondta: „Annyiszor olvastam ezt a verset,
de soha még így nem értettem meg, mint
most. Árnyéktól félek, igen, árnyéktól.”

Aztán rámnézett, arca sugárzott és fel-
tartott kézzel kiáltott: „Igen, most már
látom, — a halál csak árnyék, mely elvo-
nul. Nem, most már nem félek.”

Ne áltasd magad! Ha még nem tértél
meg, és a halál hirtelen eléd áll, akkor nem
árnyék csupán, hanem borzalmas valóság,
nem felhő, hanem szétzúzó ököl, amely
odataszít, a kárhozottak helyére. Aki ettől
nem fél, az nem érez normálisan, csak
Isten szabadíthatja meg tévedéséből. A
halál után ítélet következik.

De ha valóban félsz ettől, akkor bízva
tekints Krisztusra, aki meghalt, hogy
sokak bűneit hordozza / Zsid 9, 28 /.

Forrás: Internet.
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Rohan az idő, már rég elmaradt mö-
göttünk a konferencia és a kará-
csony is. Lassan itt lesz húsvét, egyik

ünnep jön a másik után, de vajon mi van
bennünk? Maradt-e valami karácsony üze-
netéből? Látjuk-e még, hogy értünk szüle-
tett az Úr Jézus, de ez az esemény több egy
ünnepi alkalomnál? Nem azért jött a világba,
hogy egy évben egyszer az Ő születésnapja
címszó alatt ünnepeljük magunkat. Mert
erről szól az ünnep, ünnepeljük, ajándékoz-
zuk magunkat és egymást. Dől a pénz az üz-
letekbe, és kinek jut eszébe az Úr? Ki
ünnepelte úgy Jézust, hogy Neki adott aján-
dékot, és nem magának várt? És kit ugrálunk
körül, kinek sütünk-főzünk? Bizony, ma-
gunknak!

Ki töltött el sok időt az igével, az Úrral?
És hogyan haladunk most a böjtbe, majd a
húsvét ünnepébe? Készülünk rá? Ki készül
egyáltalán az istentiszteleti alkalmakra? Ho-
gyan megyünk az Úr elé? Felállunk a tévé
elől, a számítógép elől, és bosszúsak va-
gyunk, hogy pont most kell lenni az isten-
tiszteletnek? Vagy esetleg a térdeinkről
indulunk, mert imádkozva vártuk az isten-
tiszteletet, könyörögtünk, hogy az Úr adjon
vágyat az emberek szívébe, zökkentse ki
őket a hamis biztonságból, és munkálkodjon
hatalmasan, igéje által? Szükségünk van az
emberekért való imádkozásra, sokan gon-
dolják, elég, hogy beleszülettek a felekeze-
tükbe, és megtették, amit a vallásuk vár
tőlük. Jó lenne felébredni, és meglátni, hogy
mindez nem elég. Hiszen a zsidók is hittek,
Isten választott népe voltak, és az Úr Jézus
ennek ellenére szemükre vetette, hogy

Őbenne nem hisznek. Sőt, azt mondta, az a
bűn, hogy nem hisznek Benne (Jn 16,9).

A böjti időszakhoz érkezünk, jelent ez
nekünk ma valamit? Ma már inkább azt ke-
ressük, hogyan lehet a legegyszerűbben, ke-
vésbé húsba vágóan elintézni. Az Úr Jézus
komolyan vette, és élt ezzel a lehetőséggel.
Kivonult a világból, és teljes mértékben az
Atyára hangolódott. Nem evett, nem ivott,
nem aludt, és nem dolgozott, az így felsza-
badult időt Istennel töltötte. A böjt ma is azt
jelenti, hogy egy bizonyos időt az Úrral töl-
tök, és azért nem végzek más tevékenységet
abban az időszakban, hogy zavartalanul le-
hessek Vele. Tarthatunk szóböjtöt, számító-
gép- vagy okoseszköz-böjtöt is, de csak
akkor válik igazán biblikussá, ha fölösleges
beszéd helyett az Úrral beszélgetek, a gé-
pektől nyert időmet pedig az igében való el-
mélyedésnek szentelem. Egyébként csak
öncélú lesz a böjt.

Április 8–12. között kerül sor Madban a
hitmélyítő konferenciára. Ezen az alkalmon
lehetőségünk lesz az Úrtól tanulni a keresz-
tyén életet. Maga fog erről beszélni nekünk
a magvető példázatán keresztül és más ige-
helyek által. Az előadások is segítenek a ta-
nulásban, talán meglepődünk, nem akarunk
mi tanulni, kinőttünk már az iskolás korból.
Azonban ez nem így van, a hívő ember min-
dig tanítvány marad. Soha nem mondhatjuk,
mi már mindent tudunk a keresztyén életről.
Így tehát mindenkit szeretettel hívunk és vá-
runk a Megmentő Úr iskolájába.

S. J.

Kedves Testvérek!nyegzői ruha a kegyelem. Jézus drága
vére, ami megtisztít a bűntől. Mindenki
jöhet, ahogy van, a leggonoszabb és a leg-
jobb is, egyetlen kritérium van: mindenki-
nek fel kell vennie a menyegzői ruhát.
Anélkül senki sem lehet tartósan jelen a
menyegzőn. Hogyan jössz? Felvetted már
a menyegzői ruhát? Örülsz, hogy ott le-
hetsz, hogy bűnös létedre beengednek?
Legyünk hálásak, maradjunk meg a ke-
gyelemben, éljünk mindennap belőle. Táp-

lálkozzunk a Király asztaláról. Éljünk az
igével. Ne engedjük, hogy lohadjon a tűz,
csillapodjon az éhség. Inkább éljük át,
hogy egyre éhesebb, szomjasabb vagyok
az ige és Jézus után. Ne azt mondjam,
hosszú az istentisztelet, és legyen már
vége. Inkább legyen a szívünkben: több,
több, amire vágyom, mert ennyi nem elég.

S. J.

A vasúti átjáró
Évekkel ezelőtt egy kis középnyugati vá-
roskában egy embernek az volt a dolga,
hogy figyelje a vasúti átjárót. Ha vonat kö-
zeledett éjszaka, meg kellett lengetnie egy
lámpást, hogy figyelmeztesse a keskeny
úton arra járó autósokat a vonat közeled-
tére, hogy megálljanak, amíg a vonat el-
halad.

Egy bizonyos estén szokás szerint arra jött
a vonat, és a férfi elfoglalta helyét, hogy
figyelmeztesse az arra haladó autókat.
Látta is, hogy messziről közeledik egy
autó a vasúti sínek felé, így hát elkezdte
lengetni lámpását a holdsütötte estében.
Az autó csak jött tovább, úgyhogy az
ember gyorsabban lengette a lámpást. A
vonat már csak másodpercekre volt az át-
járótól. A kocsi még csak nem is lassított.
A férfi nem hitt a szemének, még erőseb-
ben lengette a lámpását. Az autó csak jött

tovább. Már majdnem az átjáróhoz ért, és
a vonat éppen áthaladni készült. Újra tel-
jes erejéből meglengette a lámpást, ám az
autó teljes sebességgel közeledett. Végül a
férfi elugrott az útból, ahogy az autó to-
vább száguldott, és összeütközött a vonat-
tal. Az autó minden utasa meghalt.

A nyomozás során a bánat sújtotta férfi
azt mondogatta a hatóságoknak, hogy ő
megpróbálta figyelmeztetni a közeledő
járművet, de az nem állt meg. A nyomo-
zást vezető tiszt így szólt az átjárónál dol-
gozó férfihez: „Uram, ön meglengette a
lámpást, de elfelejtette meggyújtani!”

Jézus arra hívott el bennünket, hogy fé-
nyek legyünk a világban. A mi feladatunk
elvinni az Evangélium jó hírét, akinek
csak tudjuk. De mit sem ér beszélni az em-
bereknek Jézusról, ha a bennünk levő fény
nem ég. Krisztus fénye nélkül kevés hatást
gyakorolhatunk.

Forrás: Internet.
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Rohan az idő, már rég elmaradt mö-
göttünk a konferencia és a kará-
csony is. Lassan itt lesz húsvét, egyik

ünnep jön a másik után, de vajon mi van
bennünk? Maradt-e valami karácsony üze-
netéből? Látjuk-e még, hogy értünk szüle-
tett az Úr Jézus, de ez az esemény több egy
ünnepi alkalomnál? Nem azért jött a világba,
hogy egy évben egyszer az Ő születésnapja
címszó alatt ünnepeljük magunkat. Mert
erről szól az ünnep, ünnepeljük, ajándékoz-
zuk magunkat és egymást. Dől a pénz az üz-
letekbe, és kinek jut eszébe az Úr? Ki
ünnepelte úgy Jézust, hogy Neki adott aján-
dékot, és nem magának várt? És kit ugrálunk
körül, kinek sütünk-főzünk? Bizony, ma-
gunknak!

Ki töltött el sok időt az igével, az Úrral?
És hogyan haladunk most a böjtbe, majd a
húsvét ünnepébe? Készülünk rá? Ki készül
egyáltalán az istentiszteleti alkalmakra? Ho-
gyan megyünk az Úr elé? Felállunk a tévé
elől, a számítógép elől, és bosszúsak va-
gyunk, hogy pont most kell lenni az isten-
tiszteletnek? Vagy esetleg a térdeinkről
indulunk, mert imádkozva vártuk az isten-
tiszteletet, könyörögtünk, hogy az Úr adjon
vágyat az emberek szívébe, zökkentse ki
őket a hamis biztonságból, és munkálkodjon
hatalmasan, igéje által? Szükségünk van az
emberekért való imádkozásra, sokan gon-
dolják, elég, hogy beleszülettek a felekeze-
tükbe, és megtették, amit a vallásuk vár
tőlük. Jó lenne felébredni, és meglátni, hogy
mindez nem elég. Hiszen a zsidók is hittek,
Isten választott népe voltak, és az Úr Jézus
ennek ellenére szemükre vetette, hogy

Őbenne nem hisznek. Sőt, azt mondta, az a
bűn, hogy nem hisznek Benne (Jn 16,9).

A böjti időszakhoz érkezünk, jelent ez
nekünk ma valamit? Ma már inkább azt ke-
ressük, hogyan lehet a legegyszerűbben, ke-
vésbé húsba vágóan elintézni. Az Úr Jézus
komolyan vette, és élt ezzel a lehetőséggel.
Kivonult a világból, és teljes mértékben az
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a magvető példázatán keresztül és más ige-
helyek által. Az előadások is segítenek a ta-
nulásban, talán meglepődünk, nem akarunk
mi tanulni, kinőttünk már az iskolás korból.
Azonban ez nem így van, a hívő ember min-
dig tanítvány marad. Soha nem mondhatjuk,
mi már mindent tudunk a keresztyén életről.
Így tehát mindenkit szeretettel hívunk és vá-
runk a Megmentő Úr iskolájába.

S. J.
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vére, ami megtisztít a bűntől. Mindenki
jöhet, ahogy van, a leggonoszabb és a leg-
jobb is, egyetlen kritérium van: mindenki-
nek fel kell vennie a menyegzői ruhát.
Anélkül senki sem lehet tartósan jelen a
menyegzőn. Hogyan jössz? Felvetted már
a menyegzői ruhát? Örülsz, hogy ott le-
hetsz, hogy bűnös létedre beengednek?
Legyünk hálásak, maradjunk meg a ke-
gyelemben, éljünk mindennap belőle. Táp-

lálkozzunk a Király asztaláról. Éljünk az
igével. Ne engedjük, hogy lohadjon a tűz,
csillapodjon az éhség. Inkább éljük át,
hogy egyre éhesebb, szomjasabb vagyok
az ige és Jézus után. Ne azt mondjam,
hosszú az istentisztelet, és legyen már
vége. Inkább legyen a szívünkben: több,
több, amire vágyom, mert ennyi nem elég.
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Évekkel ezelőtt egy kis középnyugati vá-
roskában egy embernek az volt a dolga,
hogy figyelje a vasúti átjárót. Ha vonat kö-
zeledett éjszaka, meg kellett lengetnie egy
lámpást, hogy figyelmeztesse a keskeny
úton arra járó autósokat a vonat közeled-
tére, hogy megálljanak, amíg a vonat el-
halad.

Egy bizonyos estén szokás szerint arra jött
a vonat, és a férfi elfoglalta helyét, hogy
figyelmeztesse az arra haladó autókat.
Látta is, hogy messziről közeledik egy
autó a vasúti sínek felé, így hát elkezdte
lengetni lámpását a holdsütötte estében.
Az autó csak jött tovább, úgyhogy az
ember gyorsabban lengette a lámpást. A
vonat már csak másodpercekre volt az át-
járótól. A kocsi még csak nem is lassított.
A férfi nem hitt a szemének, még erőseb-
ben lengette a lámpását. Az autó csak jött

tovább. Már majdnem az átjáróhoz ért, és
a vonat éppen áthaladni készült. Újra tel-
jes erejéből meglengette a lámpást, ám az
autó teljes sebességgel közeledett. Végül a
férfi elugrott az útból, ahogy az autó to-
vább száguldott, és összeütközött a vonat-
tal. Az autó minden utasa meghalt.

A nyomozás során a bánat sújtotta férfi
azt mondogatta a hatóságoknak, hogy ő
megpróbálta figyelmeztetni a közeledő
járművet, de az nem állt meg. A nyomo-
zást vezető tiszt így szólt az átjárónál dol-
gozó férfihez: „Uram, ön meglengette a
lámpást, de elfelejtette meggyújtani!”

Jézus arra hívott el bennünket, hogy fé-
nyek legyünk a világban. A mi feladatunk
elvinni az Evangélium jó hírét, akinek
csak tudjuk. De mit sem ér beszélni az em-
bereknek Jézusról, ha a bennünk levő fény
nem ég. Krisztus fénye nélkül kevés hatást
gyakorolhatunk.
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kell, csak részt venni kell. Jöhet úgy, ahogy
van, kegyelemből válunk méltókká.

Jöjjetek! Még mindig hív, csak hív.
Nincs szemrehányás, azt akarja, hogy el-
menjünk. Szeret minket, és velünk sze-
retne lenni a menyegzőben. Az örök életet
kínálja nekünk. Az új teremtést az ember-
nek készíti majd. Azt akarja, hogy minél
többen ott legyünk Vele.

Ezzel sem törődnek, mindenki megy a
dolgára. A munka, a vállalkozás annyira
beépült az életükbe, hogy már csak azzal
tudnak foglalkozni. Nem lehet kiszakadni
belőle. Amikor nem üldözik a keresztyé-
neket, nagy veszély, hogy a megélhetésért
folytatott küzdelem annyira fontossá
válik, hogy már Istenre nem is marad idő.
A többiekkel való lépéstartáshoz, az
anyagi növekedéshez állandóan fejleszteni
kell. Még több, és még több, és közben
kihűl a szív. Már meg sem halljuk, hogy
hív az Úr. Ha igen, akkor megsértődünk.
Miért most hív, most nem mehetek, mert
olyan jó üzlet van kilátásban, annyi támo-
gatást nyerhetek. Igazán nem akarhatja
Isten sem, hogy ezektől elessek. Sőt, Tőle
vannak mindezek. Ami szükséges az élet-
hez, az is az Ő ajándéka, de amikor az
ajándék fontosabbá válik, mint az Ajándé-
kozó, el kell csendesednünk, és fel kell
tenni a kérdést: Jól van-e ez így? Amikor a
pénz, az életszínvonal tartása fontosabb
lesz Istennél, a családnál, és már a kapcso-
lat ápolására sincs időnk, akkor felül kell
vizsgálnunk az életünket. Nézzünk bele az
ige tükrébe, és engedjük, hogy az Úr meg-
vizsgálja a szívünket, megmutassa, hol is
tartunk, hová is jutottunk?

Úgy gondoljuk, a mi dolgunk, Isten se
szóljon bele az életünkbe. Örüljön, ha
néha még elmegyünk igét hallgatni. Azt
látjuk, hogy némelyek mérgesek lesznek,
és bántalmazzák, megölik a szolgákat. Már
nem fogadják nyitott szívvel az igét, már
úgy látják, mindig csak ellenük beszélnek.
Mindig a bűnről, és nem a szeretetről van
szó. Most már a szolgák a hibásak, tőlük
kell megszabadulni. Ha megszabadulnak a
szolgáktól, úgy vélik, a királytól is szaba-
dok lesznek, és végre békén hagyja őket.
Micsoda tiszteletlenség ez a királlyal
szemben! Milyen sokan tiszteletlenné vál-
tak Istennel szemben.

Micsoda gondolkodás ez, ők a király
alattvalói, engedelmességgel tartoznak.
Eddig türelmes volt a király, de most ha-
ragra gerjed. Még a Király türelmével ta-
lálkozunk, még tart a kegyelmi idő, még
küldi a meghívást, de van haragja is. Ha
visszautasítjuk a meghívást, haragjával ta-
lálkozunk. Ha nem ragadjuk meg az Úr ke-
gyelmét, nem vesszük komolyan Isten
szavát, a harag marad. Akkor megtapasz-
taljuk ítéletét. A kegyelem nélkül ítélet
alatt vagyunk. Az elutasítással maguk
mondták ki maguk felett az ítéletet.

A menyegző azonban nem marad el.
A Király hív másokat, olyanokat, akik nem
is gondolták, hogy valaha is a vendégei le-
hetnek. Akik azt gondolták, nekik jár, ott
a helyük, megérdemlik, azok kimaradnak.
Azok jutnak be, akik méltatlan, ítéletre
méltó bűnösnek látják magukat. Mindenki
kegyelemből jut be, nem az állapota, tár-
sadalmi helyzete, hanem a menyegzői
ruha felvétele teszi alkalmassá őket. A me-

Csak árnyék

Askót felföldön meglátogattam egy-
szer egy öreg pásztort. Valahol a
tágas legelőn volt az istenfélő öreg

kunyhója. Nagyon beteg volt; kicsiny
kamrácskájában feküdt az ágyon, felpol-
colt párnákon. Már légszomja volt és lát-
szott, hogy közel a vég. Mélyenülő
szemében nagy félelem tükröződött. Min-
dent elkövettem volna, hogy segítsek
rajta.

Elfúló hangon suttogta: „Meg kell hal-
nom és nagyon félek “.

Elővettem a Bibliámat, és elolvastam
belőle néhány ígéretet, ő azonban félbesza-
kított, és szomorúan mondta: „Mindezt is-
merem, de nem vigasztalnak most engem “.

„De hiszel az Úr Jézusban?”
„Teljes szívemből” — hangzott azonnal

a válasz.
„És ez nem elég ahhoz, hogy teljes biz-

tonságban tudd magad?”
„De igen, és mégis félek, — nagyon

félek “.
Fellapoztam a 23. zsoltárt és megkér-

deztem: „Emlékszel a 23. zsoltárra?”
„Hogy emlékszem-e?” — felelte indula-

tosan — „kívülről tudtam már akkor, ami-
kor te még a világon sem voltál, és azóta is
sok százszor elolvastam “.

„Egy verset azonban nem tanultál
meg elég jól” — és lassan felolvastam:
„Még ha a halál árnyékának völgyében
járok is, nem félek a gonosztól, mert te
velem vagy”. Aztán így folytattam: „Bizto-
san emlékszel, milyen az, amikor árnyék
borul a völgyre. Féltél az árnyéktól?”

„Én — és a félelem? Nem, Dávid Do-
naldson ereiben bátor vér folyik, és ilyes-
mitől még soha nem félt”.

„Arra sem gondoltál ugye, hogy az ár-
nyék mindörökre ott marad, és soha többé
nem látod a napot?”

„Nem, ilyen ostoba sem voltam soha”.
„És most mégis félsz egy árnyéktól.”
Hitetlenkedve nézett rám. „Bizony —

folytattam — a halál árnyéka csak rövid
ideig borul rád, hogy elsötétítse Isten ke-
gyelmének napját. De hát csak árnyék … ”

Reszkető kézzel fedte be a pásztor az
arcát. Egy pár percig semmit sem szólt.
Aztán kezeit a takaróra ejtve, önmagának
mondta: „Annyiszor olvastam ezt a verset,
de soha még így nem értettem meg, mint
most. Árnyéktól félek, igen, árnyéktól.”

Aztán rámnézett, arca sugárzott és fel-
tartott kézzel kiáltott: „Igen, most már
látom, — a halál csak árnyék, mely elvo-
nul. Nem, most már nem félek.”

Ne áltasd magad! Ha még nem tértél
meg, és a halál hirtelen eléd áll, akkor nem
árnyék csupán, hanem borzalmas valóság,
nem felhő, hanem szétzúzó ököl, amely
odataszít, a kárhozottak helyére. Aki ettől
nem fél, az nem érez normálisan, csak
Isten szabadíthatja meg tévedéséből. A
halál után ítélet következik.

De ha valóban félsz ettől, akkor bízva
tekints Krisztusra, aki meghalt, hogy
sokak bűneit hordozza / Zsid 9, 28 /.
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Valamikor nem így volt. A király
szólt, és mindent félretéve mentek, örömet
jelentett Vele lenni. Boldogok voltak, ami-
kor hallották a hangját. Azonban mos-
tanra megváltozott a helyzet, már nem
ugranak, ha hív a király. Már nem jelent
örömöt az Ő üzenete. Már közömbösek.
Nem arról van szó, hogy valaki tiltja nekik
a menetelt, vagy akadályozza, hogy el-
menjenek. Mehetnének, de ők nem akar-
nak már menni. Nem érzik már jól
magukat a királlyal. Már nem vonzza őket
sem a Király, sem a Fia, idegenné váltak a
számukra. Már valami más vonzza őket.
Már a világban, a munkában, a szórako-
zásban érzik jól magukat, és nem a me-
nyegzőn, a Királlyal való közösségben.
Nem vált-e már számomra is idegenné az
Úr, nem távolodtam-e el Tőle? Mert járha-
tunk úgy is alkalomra, hogy a szívünk már
távol van az Úrtól.

Hogy van a mi életünkben? Nem va-
gyunk mi is hasonlóak ezekhez az emberek-
hez? Emlékezzünk vissza a megtérésünk
idejére, és vizsgáljuk meg a szívünket: ma is
lángol-e az Úrért? Úgy, mint amikor az Úr
ránk talált, és megtapasztaltuk drága kegyel-
mét, tele volt a szívünk örömmel és hálával.
Mindig Vele akartunk lenni. Semmi nem volt
fontosabb az igénél, faltuk, mint az éhező a
kenyeret. Igen, éheztünk az igére, és bizony,
semmi sem volt fontosabb. Akkor kikapcsol-
tuk a tévét, csakhogy csendben olvashassuk
a Bibliát. Talán még kényelmetlen és elha-
gyatott helyre is elmentünk, csakhogy
egyedül lehessünk Urunk igéjével. Nem
lehetett egy Ulm, egy meccs, vagy bármi-
lyen műsor fontosabb az Úrral való kö-

zösségnél. Lemondtuk a világ által szerve-
zett programokat, nem maradtunk ott a
kollégákkal a születésnapi bulin, mert
vonzott az istentisztelet vagy a bibliaolva-
sás. Természetes volt, hogy a vasárnap va-
lóban az Úr napja, vagyis az Övé, és Vele
töltöttük. Nem cseréltük le az istentiszte-
letet munkára, szórakozásra, hanem von-
zott a gyülekezet és az evangélium.
Szomjasak voltunk az Úrra. Vizsgáljuk
meg: így van ez ma is? Vagy talán már
megfordultak a dolgok, és a Bibliát tesszük
le, vagy nem is vesszük kézbe, mert inkább
a tévé, a számítógép, a világ által kínált
sok program fontosabb, vonzóbb. Belelan-
gyosodtunk a világba. Sőt, ez a világ is
már annyiféle programot kínál a hétvé-
gére, hogy kinek van még ereje, ideje a
gyülekezetre, Istenre? Hol is tartunk? Mi a
baj? Talán menet közben nem erősítettük
magunkat a hitben, a kezdeti tüzet hagy-
tuk lecsendesedni, nem tápláltuk. Az ige
helyett valami más került az életünkbe.
Fontosabb lett a gyülekezetben az igénél,
az Úrral való kapcsolatnál, a formalitás, a
szokás. Észre sem vettük, és szórakozás,
pihenés címszó alatt visszatértek a bűnök.
Átcímkéztük őket, és közben meg va-
gyunk elégedve magunkkal, mert dolgo-
zunk a gyülekezetért. Azonban az Úr a
szívünket keresi. Nem áldozatokat vár,
hanem azt, hogy előbb magunkat adjuk
Neki.

Olyan csodálatos: a Király nem sértő-
dik meg a közömbösségre, hanem új szol-
gákat küld. Minden készen van. Ha esetleg
valaki azt gondolta, neki kell majd valamit
tennie, akkor legyen világos, csak jönni

Hétfő
17:00 Megnyitó áhítat: Jézus tanít Márk 4,1-2/a
18:00 Vacsora
19:00 Igetanulmány: Halljátok! Márk 4,2/b-3; 13-14
Kedd
7:30 Reggeli áhitat: Zsoltár 130,6
8:00 Reggeli
9:30 Igetanulmány: Jönnek a madarak Márk 4,4; 15
11:00 Csoportos beszélgetés
12:30 Ebéd - szabadidő
15:30 Előadás:Biblikus böjt
17:00 Közös beszélgetés
18:00 Vacsora
19:00 Evangelizáció: Vizsgálat 2Kor 13,5-6

Szerda
7:30 Reggeli áhitat: Zsoltár 25,8
9:30 Igetanulmány: Örömmel fogadják…. de Márk 4,5-6; 16-17
11:00 Csoportos beszélgetés
15:30 Előadás: A Biblia szerinti tanítványság
17:00 Közös beszélgetés
19:00 Evangelizáció: Többé nem 2Kor 5,14-15

Csütörtök
7:30 Reggeli áhitat: Péld 4,18
9:30 Igetanulmány: Tövisek között Márk 4,7; 18-19
11:00 Csoportos beszélgetés
15:30 Előadás: A gyülekezet feladata ma
19:00 Evangelizáció: Nem bizonytalan a cél 1Kor 9,24-27

Péntek
7:30 Reggeli áhitat: János 8,12
9:00 Igetanulmány: A jó földbe vetett mag Márk 4,8-9; 20
10:30 Beszámoló a héten nyert áldásokról
12:00 Ebéd - elutazás

A MagvetőA Magvető
Hitmélyítő konferencia
Mad, 2019. április 8-12.



Jöjjetek a menyegzőre!
Mt 22,1-14
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Szolgálatokra készülve olvasgattam a
Szentírást, kerestem az igét, amin keresz-

tül majd szólnom kell az Úr üzenetét. Így ol-
vasgatva jutottam el a királyi menyegző
példázatáig. Sokszor olvastam már ezt az igét,
és most mégis megragadott. Úgy láttam, erről
szólni, illetve írni kell. Megérintett ez a pél-
dázat, és elgondolkodtatott. Megláttam,
mennyire aktuális, és mennyire hasonlóan
van az én életemben és a mai hívők életében
is. Ez a példázat mintha rólunk szólna, nem
másokról, hanem rólunk, akik a rendszervál-
tást követően hallhattuk szabadon a hívást.
Sok embert meg is szólított az ige, tele vol-
tunk örömmel, jó volt hallani az evangéliu-
mot, együtt lenni testvérekkel különféle
alkalmakon. De mi van ma? Lobog még a
tűz? Megvan még a lelkesedés, az első szere-
tet? Bizony, ezen el kell gondolkodnunk.

A király elküldi szolgáit a meghívot-
takhoz, vagyis ezek olyan emberek, akik
korábban megkapták a meghívót. Tudták,
hogy majd eljön a menyegző napja. Vagyis
ezek az emberek kapcsolatban voltak a ki-
rállyal, szerették is. De az idő egyre telt, a
menyegzőre várni kellett, és amikor a ki-
rály elküldi a szolgáit, már megváltozott a
hozzá való viszonyuk. Nem akarnak el-

menni, nem érdekli már őket a király,
semmi kedvük az egészhez. Jól elvannak
már maguknak, minek nekik a király, eset-
leg néha még gondolnak rá, megnyugtat-
ják magukat, a királyhoz tartozunk,
minden rendben. Igen, formailag odatar-
toznak, a király számon is tartja és hívja
őket, mert fontosak neki. Azonban a meg-
hívottak szíve kihűlt a király iránt, már
nincs kapcsolatuk Vele. Kiüresedett, élet-
telenné vált a kapcsolatuk Vele.

Újabb szolgákat küld a király, tehát nem
adja fel, úgy gondolja, nála van a hiba, eset-
leg a szolgákban, rosszul adták át az üzenetet.
Talán nem volt elég egyértelmű, amit hallot-
tak a meghívottak. Azonban az egyértelmű
üzenet sem hoz változást. Ezek az emberek
már nem tudják a királyért félretenni a dol-
gaikat. Nincs már bennük öröm és szeretet,
nem motiválja már őket a királlyal való ta-
lálkozás. Motivál-e még engem az Úrral való
találkozás? Érte megyek istentiszteletre? Az
élet dolgai fontosabbak lettek számukra a ki-
rálynál. Már nem tudják saját ügyeiket, a
megélhetés gondjait vagy a szórakozást fél-
retenni a menyegzőért, a királyért. A saját
dolgaik előrébbvalók lettek a királynál, a me-
nyegzőnél.

Kinek lát az Úr?

Az Úr ismeri övéit, tudja dolgainkat, tisztában van életünkkel, nem lehet Őt meg-
téveszteni (Jel 2,1-7). A kegyeskedés, a látszat nem téveszti meg az Urat. És Ő többet
kíván üres tetteknél, formaságoknál. Mit kíván? Szeretetet, azt, hogy szeretetére szere-
tettel válaszoljunk. A tanítványok motivációja az Úr iránti szeretet. Nem azért veszem
kezembe az igét, mert muszáj, mert így szoktam meg, hanem azért, mert szükségem
van rá. Lelkem tápláléka, és általa beszélgethetek az Úrral.

A hitre jutást követően ez a szeretet lángol, visz előre, egyre jobban meg akarjuk
ismerni Megváltónkat, és készek vagyunk mindent megtenni Érte. Ám van úgy, hogy
megfeledkezünk arról, hogy a tüzet állandóan táplálni kell, mert egyébként kialszik. A
tanítványság lényege a kapcsolat az Úrral. Ezt nem lehet munkával helyettesíteni, és itt
szoktunk elcsúszni, a hév elragad, sok szolgálatot vállalunk, és kevés idő jut az Úrra.
Ezen változtatnunk kell, foglalkozzunk minél többet az Úr Jézussal, az igével, ismerjük
meg Őt, és azt tegyük, amit kér tőlünk.

A pozitív dolgokat megdicséri az Úr, sőt, előbb a jót látja meg és sorolja fel, aztán
mutat rá a hibára. Ezt a sorrendet eltanulhatjuk Tőle. De nem hallgatja el a problémát
sem, a panaszt is közli. A növekedés érdekében a problémával is szembe kell nézni. Meg
kell hallani az Úr panaszát. Mert itt nem arról van szó, hogy mit mondanak mások,
hanem, mit mond az Úr, hogyan látja Ő a gyülekezetet. Ez nagyon fontos: kinek lát
engem az Úr? Nem a másik ember véleménye a döntő, hanem az, amit az Úr mond. Ne-
künk az Úrnak kell megfelelnünk.

Azt javasolja: térj meg! Fontos visszatérni Hozzá, hogy semmi ne legyen fontosabb
az életemben Őnála. Jó végiggondolni: valóban az Úr a legfontosabb nekem? Nem ke-
rült semmi Elé?

S. J.

Református Mentő Misszió
Reformovaná záchranná misia

930 14 Mad 104
Telefon: 031/551-3073

Web: http://mentomisszio.sk/
E-mail: sbkjns@gmail.com

Blog: http://sbkjns-
immanuel.blogspot.sk/

Lábam előttLábam előtt
mécses a te igéd,mécses a te igéd,

ösvényemösvényem
világossága.világossága.

Zsoltárok 119,105


