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Árad az evangélium Lukács bizony-
ságtétele szerint, amit az Apostolok
Cselekedeteiről írott könyvben ol-

vasunk. Kilépett Júdából, és Pál első missziói
útja által egyre beljebb hatol Kis-Ázsiában.
Amerre hömpölyög ez az élő víz, ott nagy
dolgok mennek végbe. Olyan események
történnek, amik korábban nem. Emberek
bűnbocsánatot nyernek, elhagyják addigi po-
gány kultuszukat, és az Úr Jézust életükbe fo-
gadva egészen új életet kezdenek. Egy olyan
életforma indul meg, ami addig nem volt is-
mert. Árad az élet vize, és elromlott, tönkre-
ment életek állnak helyre. Mert az
evangélium helyreállító erő. Ahol megjele-
nik, ott a gyógyulás, a szabadulás, a gonosz
által tönkretett élet megjavulásának lehető-
sége adatik meg. Bűnös, elveszett emberek
térnek meg, gyógyul meg a szívük, és telnek
be Szentlélekkel és örömmel. 

Fantasztikus és csodálatos mindez.
Azonban ez nem csupán egy rég letűnt kor
irodalmi emléke, hanem ma is ezt kínálja ne-
künk az Úr. Ha befogadjuk Őt az életünkbe,
és a világtól elfordulva követjük Őt, öröm és
a Szentlélek jelenléte kísér utunkon. Öröm az
Úrban, ez ma is lehetséges. Mégpedig azért,

mert ez az öröm belülről fakad. A Krisztusra
találás hozza felszínre ezt az örömöt, mert
Benne elmúlhatatlan kincset kapunk. A
Krisztusban való örvendezés átsegít hullám-
hegyeken, a mélységek völgyein, és erőt, len-
dületet kölcsönöz. Krisztusban öröm van a
szívünkben, akkor is, amikor a körülmények
nem adnak okot örömre. Miért? Mert a mi
életünk és örömünk forrása nem a körülmé-
nyekben rejlik, hanem Krisztusban. Pál apos-
toléknak sem volt mindig okuk az örömre,
mégis örültek, mert megtapasztalták az Úr
jelenlétét és munkáját. Nincs nagyobb öröm
a saját életünk megváltozása után, mint látni,
hogyan változnak meg körülöttünk emberek.
Az evangélium azért hirdettetik ma is, mert
az Úr ki akarja emelni az embereket a bűnből.
Azt akarja, hogy megtérjenek és éljenek.
Mindez ma is lehetséges, mert élő Urunk van.
Aki Hozzá fordul és segítségül hívja, meg
fogja tapasztalni az Ő valóságát. Mivel él,
azért tud cselekedni. Csak élők képesek cse-
lekedni. Jézus él!

Örömmel és Szentlélekkel betelve jut-
nak el Lisztrába. A Szentlélek jelenléte
munkálja ki bennük, hogy a bántalmazá-
sok, támadások után nem adják fel, nem
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Ne félj, hanem szólj és ne hallgass,
mert én veled vagyok!  ApCsel 18,9-10

Evangélium és szappan

Egy gazdag portugál szappangyáros sétája közben találkozott a lelkésszel és beszél-
getni kezdtek. 
A gyáros bevallotta, hogy nem szokott Istentiszteletre járni, hite is gyenge lábakon áll..
A lelkész rögtön azt kérdezte, mi az oka közömbösségének?
- Tudja, lelkész úr, a kereszténység nem sokat használt az emberiségnek...Csaknem
kétezer éve hirdetik Jézus Krisztus Evangéliumát, de az emberek mégse lettek jobbak...!
Hazudnak, lopnak, gyűlölnek...Véres háborúban gyilkolják egymást! 
A lelkész ekkor a közelben megpillantott egy maszatos, koszos gyereket. Az útszéli
árokban pancsolt, így nyakig sáros lett közben. 
- Nézzen, uram erre a gyerekre és gondolja meg! Mennyi piszkos, mosdatlan ember
szaladgál az utcákon! Lám, a maga szappanja sem használ nekik...! Nem lesznek tisztáb-
bak tőle! - mondta a lelkész. 
- Ó, azért nem a szappan a felelős! - felelte a gyáros - hanem azok az emberek, akik
nem használják a szappant !
- Nos, kedves barátom! Ugyanez érvényes az Evangéliumra! A kereszténységre is! Csak
akkor "használ", ha az szerint élünk.
Forrás:Internet.
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fordulnak vissza, hanem mennek tovább
előre. Győztes üzenetet visznek, és a Lélek
ereje által ők már nem a meghátrálás em-
berei, hanem a hitéi. A hit emberei nem
hátrálnak meg, nem adják fel, és nem is
menekülnek pótszerekbe vagy pótcselek-
vésekbe. A Szentlélek az ő belső motorjuk,
és viszi előre győzelmesen őket. A legna-
gyobb győzelem az önmaguk feletti, ami-
kor nem a test szavára hallgatnak. Hiszen
a test gyógyulni, pihenni szeretne. A test
nem akar szenvedést, negatív kritikát és
elutasítást. A Szentlélekkel betelt tanít-
vány azonban a test vágyaira már nemet
tud mondani, és megy előre Jézussal. 

Lisztrában ott ül egy lábával tehetetlen
ember. Hol van az az ott? Helyileg nem tud-
juk. Lehet a város kapuja, főtere, vagy egy
pogány kegyhely bejárata is. Ott ül, ahol
sokan járnak, ahol reméli, hogy kap valamit.
Mi is mindig ott vagyunk, ahol reméljük,
hogy kapunk valamit, ahol előrébb lendülhet
az életünk. 

Azonban azt kell mondanunk, hogy ez a
sánta ember ott ül, ahol Pál beszél, ahol hall-
hatja őt. Ez nagyon megrendítő, mert ülhetne
máshol is. Elvánszoroghatna a kocsmába,
mondva, nincs szükségem kegyes beszédre.
Rázhatná az öklét is, elegem van mindenféle
Istenből, hiszen hagyta, hogy sánta legyek.
De ő nem az öklét rázza, hanem megnyitja a
szívét, és szívja magába az igehirdetést. Fi-
gyeli, amit Pál hirdet, hisz ilyet még soha
nem hallott. Hol ülsz életed nyomorúságai-
val? Ott, ahol az emberek adhatnak valamit?
Oda indulsz, ahol segítenek elfeledni a bajt?
Vagy esetleg oda mész, ahol valódi gyógyu-
lásra van esély? Ahol Jézus jelen van, ott a

valódi és teljes gyógyulás érkezik meg. Mert
Ő nem a felszínt javítgatja, hanem lehatol a
mélybe. Isten igéje olyan, mint a kétélű kard,
ami mélyre hatol és kitakarítja a sebet. A
probléma gyökerére kínál az Úr megoldást.
Fontos, hogy én akarom-e ezt? Akarok-e tel-
jesen rendbe jönni és Vele egy új életet kez-
deni? Olyan életet kínál az Úr, ami már az Ő
vezetése alatt, Isten igéjének útmutatása sze-
rint megy végbe. Akarok-e Vele élni? És erre
csakis én adhatom meg a választ.

Minden ott kezdődik, hogy hallja ez az
ember Pált beszélni. Nem tudjuk, hogy Pál
telepedett-e le azon a helyen, vagy a sánta
közeledett Pálhoz. A lényeg, hogy hallgatja
őt. Mert a hit hallásból van, és a hallás Isten
igéje által.  Szükségünk van Isten szavának a
hallgatására, mert általa lesz hitünk. Ha úgy
gondoljuk, nincs hitünk, vagy kevés, amivel
rendelkezünk, foglalkozzunk még többet az
igével. Olvassuk és hallgassuk minél többet,
és hallgassunk rá. Isten szava létrehozza a
hitet, és erősíti is azt. 

Pál nem prédikációt ír, amiben jobbnál
jobb gondolatokat fogalmaz meg, hanem ki-
próbált, megtapasztalt igét ír. A levelei is bi-
zonyságtételek. És amit Lukács papírra vet,
azok is a valóságról, az Úr Jézus munkájáról
tesznek bizonyságot. Pál apostol látja, hogy
az ige hirdetése által valóban hit jön létre a
hallgatóban. És ez nem is akármilyen hit.
Nem csak valaminek az elhívése, hanem
Krisztusba vetett hite van, és ez gyógyító hit.
Pál látja, hogy ez az ember hiszi, hogy az Úr
Jézus Krisztus meg tudja oldani a problémá-
ját. Hiszi, hogy olyan sok rossz tapasztalat,
reménytelenség után eljött az igazi, a teljes
gyógyulás, változás.

Hétfő
17:00  Megnyitó áhítat:                 Megértettük                    ApCsel 15,36-16,10                   
18:00  Vacsora                                                                    
19:00 Igetanulmány:                     Jézus Krisztus nevében      ApCsel 16,11-24   

Kedd
7:30   Reggeli áhitat:                                                                Zsoltár 34,4
8:00    Reggeli
9:30   Igetanulmány:                  Életmentő tanács                    ApCsel 16,25-40

11:00  Csoportos beszélgetés
12:30  Ebéd - szabadidő
15:30  Előadás:A Biblia: Könyv 
17:00  Közös beszélgetés
18:00  Vacsora
19:00  Evangelizáció:     Isten kérdez: Hol vagy?          1Móz 3,1-13

Szerda
7:30   Reggeli áhitat:                                                             Hós 14,5
9:30   Igetanulmány:                 Jó válasz                              ApCsel 17,1-15                                                        
11:00  Csoportos beszélgetés                                                                   
15:30  Előadás: A Biblia: Isten Igéje                                                                                                              
17:00  Közös beszélgetés            
19:00  Evangelizáció: Az Úr Jézus kérdez: Mit akarsz, mit tegyek veled?    Mk 10,46-52                                                                                                                            

Csütörtök
7:30   Reggeli áhitat:                                                                   2Kor 3,5                                                                 
9:30   Igetanulmány: Ajándékozó Isten                    ApCsel 17,16-34

11:00  Csoportos beszélgetés
15:30  Előadás: A Biblia Istene                                         
19:00 Evangelizáció:  Hol van a többi kilenc?          Lk 17,11-19

Péntek
7:30  Reggeli áhitat:                                                            Ef 5,20                                                          
9:00  Igetanulmány:Ne félj, hanem szólj!              ApCsel 18,1-22

10:30 Beszámoló a héten nyert áldásokról
12:00 Ebéd - elutazás

A Segítség
Lélekmentő konferencia
Mad, 2019. október 7-11.
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Hogyan is hallgatjuk az igét? Így, mint
ez a sánta ember? Engedem, hogy hit szüles-
sen a szívemben? Krisztusba vetett teljes bi-
zalom, ami hiszi, hogy Ő megoldja? Igen,
megoldja azt, amivel én nem boldogulok,
amire nincs emberi megoldás. Olyan hit van
a szívemben, ami azt üzeni, hogy meg fogok
szabadulni, Krisztus leoldja a szenvedélyek
rabláncát? Hányszor csak addig terjed a hi-
tünk, hogy valami kellemes érzést kapunk,
jó együtt lenni, kicsit felszabadulunk a belső
nyomás alól, kisimulnak az arcok. Azonban
az Úr azt akarja, hogy minden megváltozzon.
A Vele való találkozás után már Neki éljek.
És ez lehetséges. Nemcsak ennek a sántának
volt gyógyuláshoz való hite, hanem lehet ne-
künk is. Ha hallgatom és befogadom az igét,
és megismerem Jézust, hinni fogom, hogy
Neki lehetséges az, ami nekem nem. Az Úr
Jézus megismerése felszabadít, és meglát-
tatja, hogy nincs szükség emberi erőlködésre,
fogak összeszorítására, mert ami erőlködés-
ből fakad, az nem szabadság. 

Pál rászólt erre az emberre, és ő talpra
ugrott és járt. A hit engedelmességet hoz
létre. Engedelmeskedett a sánta Pál szavának,
és megtapasztalta, hogy kap hozzá erőt. Ké-
pessé vált a lábra állásra. Ez az ember eddig
tehetetlen volt, másokra szorult, most már
nem tehetetlen. Mennyi mindenben érezzük,
hogy tehetetlenek vagyunk. Lehetőségeink
határára érkeztünk, de az ige Jézusra mutat,
és elmondja: ami nekünk lehetetlen, az Neki
lehetséges.

Az Úr munkáját félreértik Lisztrában,
mint ahogy sokan ma is. Amit az Úrba vetett
hit végzett el, embereknek tulajdonítják. Pál
azonban nem fogadja el az istenítést, hanem

ruháját megszaggatva elutasítja, és az Úrról
tesz bizonyságot. Az ördög mindig akkor és
úgy támad, amikor nem számítunk rá, és
ahogyan azt nem várjuk. Azonban nemet
mondhatunk rá. Bár nem is olyan könnyű ez,
mert szeretünk egy kicsit a rivaldafényben
sütkérezni. Szeretjük, ha rólunk szólnak a
dolgok, és a környezetünk látja, mire va-
gyunk képesek. Pál azonban elutasítja az
imádatot, mert tudja, hogy nem ő gyógyí-
totta meg a sántát, hanem az Úr Jézus Krisz-
tus.

Örvendetes üzenetet hirdetett: meg lehet
térni az emberimádatból, és az önimádatból
is. Az Úr megszabadíthat belőle. Az élő Isten
várja, hogy Hozzá forduljunk. Az az Isten,
Aki Jézusban emberré lett, hogy megkeres-
sen és megmentsen. Amíg nem érkezett meg
az evangélium, addig is adott jelt magáról. A
teremtett világ, és benne mindaz, ami az élet-
hez szükséges, az Ő hatalmáról tesz bizony-
ságot. Minden Isten ajándéka. Ő ajándékozó
Isten. Az életet, az élet feltételeit is mind Ő
adja. És mindaz, ami a megélhetést lehetővé
teszi, az Ő keze munkája. Meghódolunk-e
teljes szívvel Előtte? Vagy hálaadás helyett
megmagyarázzuk tudománnyal, mindenféle
természeti jelenséggel, ami történik? Felis-
merjük-e, hogy a természet erői által Isten
tesz bizonyságot, és keres általuk minket?

Az ember szeret mindent magának tu-
lajdonítani: Fejlődésünk, tudományunk ered-
ménye. Pál rámutat: Isten volt a jótevőnk.
Őtőle száll alá minden tökéletes ajándék, még
a tudásunk is. És ha nem nem Őt dicsőítjük
Vele és érte, akkor rosszul bánunk vele. 

Isten legnagyobb ajándéka az Úr Jézus
Krisztus. A legnagyobb jótette, hogy a Fiát

Ne csak szavakban légy hívő

Két autó állt a jelzőlámpánál. A lámpa
zöldre váltott, de ezt az autóban ülő férfi
vezető nem vette észre. A mögötte levő
autóban a női vezető figyelte a környező
elhaladó forgalmat. A nő egy idő után
megelégelte a várakozást, elkezdett kia-
bálni a férfira és elkezdte ütni a kocsija
kormányát, hogy mozduljon már a férfi. A
férfi nem mozdult.

A nő düh rohamot kapott az autójá-
ban, összefüggéstelenül kiabálva a férfira,
csapkodva és nyálát fröcsögtetve a kocsi
kormányára. A lámpa közben sárgára vál-
tott és a nő elkezdte nyomni a dudát, kö-
zépső ujjával vadul felfele mutogatva,
csúnya szavakat és átkokat szórva a fér-
fira.

A férfi felnézett, meglátta a sárga lám-
pát és gyorsan áthajtott a kereszteződésen
még mielőtt a lámpa pirosra váltott volna.

A nő magán kívül van és őrjöng a
gondolattól, hogy elmulasztotta a lehető-
séget átmenni a kereszteződésben. Félig
még mindig magán kívül egyszer csak
hallja, hogy kopognak a kocsi ablakán, és
amikor oldalra néz, egy pisztoly csövével
találja szemben magát, amit egy nagyon
komoly kinézetű rendőr tart.

A rendőr felszólítja, hogy állítsa le a
gépkocsi motorját és közben a kezeit
tartsa végig jól látható helyen. A nő enge-
delmeskedik, szótlanul szemlélve a törté-
néseket. Miután leállítja a motort, a rendőr
utasítja hogy feltartott kezekkel szálljon ki
a kocsiból. A nő kiszáll a kocsiból és a
rendőr felszólítja, hogy rakja a kezeit a ko-

csira. A nő megfordul, rárakja a kezeit a
kocsi tetejére, ami után gyorsan megbilin-
cselik és betuszkolják a rendőrautóba. Túl-
ságosan zavarban lévén az esemény
sorozattól egy kérdést sem mer feltenni
útközben, majd amikor megérkezik

a rendőrőrsre, ott ujjlenyomatot vesz-
nek tőle, lefotózzák, megmotozzák, felve-
szik az adatait és berakjak egy cellába.

Néhány órával később egy rendőr
megjelenik a cellánál és kinyitja neki az
ajtót. Elkíséri az adatfelvevőhöz, ahol az
Őt elfogó rendőr fogadja, kezében az el-
kobzott értékeivel.

Átadja a nőnek a személyes dolgait
tartalmazó zacskót és ezt mondja:

- Elnézést kérek ezért a tévedésért. De
tudja, én akkor érkeztem Ön mögé amikor
már nyomta a gépkocsi dudáját, a középső
ujját mutogatta az Ön előtt lévő vezető-
nek, és káromkodásokkal árasztotta el.

Aztán észrevettem a "Válaszd az
életet!" feliratú rendszámtábla keretet, a
"Mit tenne most Jézus?" matricát, a "Kö-
vess engem a Vasárnapi Biblia órára!"
matricát, és a krómból levő keresztény hal
emblémát a csomagtartón. Így hát csak
arra tudtam gondolni, hogy a gépkocsit
biztos lopta...

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság
iránti engedelmességgel képmutatás nél-
küli testvérszeretetre, egymást kitartóan,
tiszta szívből szeressétek, mint akik nem
romlandó, hanem romolhatatlan magból
születtetek újjá, Isten élő és maradandó
igéje által (1Péter 1:22-23),

Forrás: Internet.
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Gyorsan szalad az idő, rég mögöt-
tünk van már a tavaszi konfe-
rencia, és most már készülődünk

az őszi alkalomra. Feledésbe merült a mag-
vető példázata, mint ahogy mögöttünk
van már a tavaszi veteményezés is. Azon-
ban a földbe elvetett magok kikeltek, és
már a termést fogyaszthatjuk. Mi maradt a
lelki vetésből? Elfeledtünk mindent, vagy
meggyökerezett bennünk az ige?  Látha-
tók a gyümölcsök is? Reméljük, igen. Min-
denki a saját életében fedezheti fel az ige
hatását. Jó tudnunk, hogy van ígéretünk,
ami arról biztosít, hogy az Úr szava nem
tér vissza Hozzá üresen, elvégzi, amiért
küldte az Úr.

Az is nagy ajándéka Urunknak, hogy
még ma is szól az ige, sőt, kézbe véve ol-
vashatjuk is. Az Apostolok Cselekedetei-
ről írott könyvben, ami inkább a
Szentlélek cselekedeteiről szól, Lukács bi-
zonyságot tesz az evangélium hódító útjá-
ról. Miért is tudott olyan lendületesen
előre törni a Krisztus jó híre? Talán azért,
mert nem egy új vallást hirdettek az apos-
tolok, hanem Krisztust. A feltámadott élő
Krisztust állították az emberek elé, el-
mondva, hogy az Ő nevébe vetett hit által
gyógyulhatunk és van örök életünk. Krisz-
tust az emberek elé állítva valóságos se-
gítséget kaptak problémáikra. 

Az ige ma is megoldást kínál, ma is a
Krisztusra mutat, és hirdeti: „Higgy az Úr
Jézus Krisztusban, és üdvözülsz” (ApCsel
16,31)! Ma is biztassuk az értékvesztett, ki-

utat nem találó embereket erre a hitre.
Egymás után hallunk olyan hírt, hogy va-
laki önkezével vetett véget az életének.
Van köztük fiatal és idős, mindez jelzi: a
jólét, a tudás, a modern technika sem elé-
gíti meg a lelkünket. Mindezek ellenére
üres marad a szív. És ez az üres szív vá-
gyakozik valamire, és mi tudjuk, hogy
nem valamire, hanem Valakire. Az élő
Isten után szomjazik a lelkünk, és ha
Hozzá fordulunk, megtapasztaljuk segít-
ségét.

Az október 7-11. között Madban meg-
rendezésre kerülő konferencia lehetőséget
biztosít az ige hallgatására és az Úr segít-
ségének az átélésére.  Jöjjünk Hozzá, vi-
gyük Elé minden gondunkat, válságunkat,
és kérjük, hogy vegye kézbe az életünket.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a ke-
reső és érdeklődő testvéreket!

S. J.

Kedves Testvérek!
odaadta értünk a keresztre, hogy Általa eltö-
röltessenek a bűneink, és örök életünk le-
gyen. Nekünk adta a legnagyobb ajándékot,
hogy Általa megszabaduljunk a bűn uralma

alól, és örvendező, Neki szolgáló életet él-
jünk.

S. J.

Eldőlt a szívemben

Az 1800-as évek elején az Észak-nyugat
Indiába érkező misszionáriusnak lehető-
ségük volt először beszélni Jézusról az it-
teni primitív törzseknek. Sokan közülük
mártírhalált haltak az agresszív kultú-
rának köszönhetően (a fiatal férfiak közül
az számított a legrátermettebbnek, akinek
a legtöbb levágott fej volt a háza falára ki-
függesztve.) Egy férfi a feleségével és két
gyermekével együtt elfogadta a megvál-
tást egy Walesi misszionárius munkájának
hatására. A törzsfőnök azonban nagyon
ellenezte a dolgot, és összehívta az egész
törzset, hogy példát statuáljon rajtuk.
Azt mondta a családfőnek, tagadja meg a
hitét az egész törzse előtt, különben meg-
halnak. A férfi így válaszolt:
"Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Nincs
visszaút!".
A törzsfőnök erre parancsot adott, hogy
repítsenek nyílvesszőt a fiainak szívébe. A
holtan összeeső fiúk teste felett a törzsfő-
nök ismét megkérdezte, megtagadja-e Jé-
zust, mielőtt a feleségét is megölik. A férfi
ezt mondta:
"Ha nincs is itt társam, követem Jézust.
Nincs visszaút!"
A feleségét is megölték, majd azt mondták
neki, kap egy utolsó esélyt, hogy meggon-
dolja magát. Ennyit mondott:

"Mögöttem a világ, előttem a Kereszt.
Nincs visszaút."
Ezután mártírhalált halt.
A férfi hite azonban annyira megrendí-
tette a falut, hogy végül a törzsfőnök és az
egész törzs megtért.
A misszionárius tanúja volt a férfi halálá-
nak, elhíresült az eset, Sandu Singh indiai
evangélista pedig egy indiai dallamot ül-
tetett a férfi utolsó szavai alá, így született
meg India első keresztény himnusza, az
"Eldőlt a szívemben, követem Jézust".

Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Nincs visszaút, nincs visszaút!

Ha nincs is társam itt, én követem mégis
őt,
Ha nincs is társam itt, én követem Jézust,
Ha nincs is társam itt, én követem mégis
őt,
Nincs visszaút, nincs visszaút!

Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Mögöttem a világ, előttem Jézus,
Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Nincs visszaút, nincs visszaút!

Forrás: Internet.

AZ ATYA VÁR
Az ATYA vár ma még ... Ki tudja,
meddig még?

Előnkbe jött, egészen a keresztig!
Karja kitárt, a keze, lába véres ...

Elér-e hát szívünk e szenvedéshez?!

“És útra kelve el is ment az apjához.
Még távolt volt, amikor apja meglátta
őt, megszánta, elébe futott, nyakába
borult, és megcsókolta őt.” 

(Lk 15,20)
Füle Lajos
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Gyorsan szalad az idő, rég mögöt-
tünk van már a tavaszi konfe-
rencia, és most már készülődünk

az őszi alkalomra. Feledésbe merült a mag-
vető példázata, mint ahogy mögöttünk
van már a tavaszi veteményezés is. Azon-
ban a földbe elvetett magok kikeltek, és
már a termést fogyaszthatjuk. Mi maradt a
lelki vetésből? Elfeledtünk mindent, vagy
meggyökerezett bennünk az ige?  Látha-
tók a gyümölcsök is? Reméljük, igen. Min-
denki a saját életében fedezheti fel az ige
hatását. Jó tudnunk, hogy van ígéretünk,
ami arról biztosít, hogy az Úr szava nem
tér vissza Hozzá üresen, elvégzi, amiért
küldte az Úr.

Az is nagy ajándéka Urunknak, hogy
még ma is szól az ige, sőt, kézbe véve ol-
vashatjuk is. Az Apostolok Cselekedetei-
ről írott könyvben, ami inkább a
Szentlélek cselekedeteiről szól, Lukács bi-
zonyságot tesz az evangélium hódító útjá-
ról. Miért is tudott olyan lendületesen
előre törni a Krisztus jó híre? Talán azért,
mert nem egy új vallást hirdettek az apos-
tolok, hanem Krisztust. A feltámadott élő
Krisztust állították az emberek elé, el-
mondva, hogy az Ő nevébe vetett hit által
gyógyulhatunk és van örök életünk. Krisz-
tust az emberek elé állítva valóságos se-
gítséget kaptak problémáikra. 

Az ige ma is megoldást kínál, ma is a
Krisztusra mutat, és hirdeti: „Higgy az Úr
Jézus Krisztusban, és üdvözülsz” (ApCsel
16,31)! Ma is biztassuk az értékvesztett, ki-

utat nem találó embereket erre a hitre.
Egymás után hallunk olyan hírt, hogy va-
laki önkezével vetett véget az életének.
Van köztük fiatal és idős, mindez jelzi: a
jólét, a tudás, a modern technika sem elé-
gíti meg a lelkünket. Mindezek ellenére
üres marad a szív. És ez az üres szív vá-
gyakozik valamire, és mi tudjuk, hogy
nem valamire, hanem Valakire. Az élő
Isten után szomjazik a lelkünk, és ha
Hozzá fordulunk, megtapasztaljuk segít-
ségét.

Az október 7-11. között Madban meg-
rendezésre kerülő konferencia lehetőséget
biztosít az ige hallgatására és az Úr segít-
ségének az átélésére.  Jöjjünk Hozzá, vi-
gyük Elé minden gondunkat, válságunkat,
és kérjük, hogy vegye kézbe az életünket.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a ke-
reső és érdeklődő testvéreket!

S. J.

Kedves Testvérek!
odaadta értünk a keresztre, hogy Általa eltö-
röltessenek a bűneink, és örök életünk le-
gyen. Nekünk adta a legnagyobb ajándékot,
hogy Általa megszabaduljunk a bűn uralma

alól, és örvendező, Neki szolgáló életet él-
jünk.

S. J.

Eldőlt a szívemben

Az 1800-as évek elején az Észak-nyugat
Indiába érkező misszionáriusnak lehető-
ségük volt először beszélni Jézusról az it-
teni primitív törzseknek. Sokan közülük
mártírhalált haltak az agresszív kultú-
rának köszönhetően (a fiatal férfiak közül
az számított a legrátermettebbnek, akinek
a legtöbb levágott fej volt a háza falára ki-
függesztve.) Egy férfi a feleségével és két
gyermekével együtt elfogadta a megvál-
tást egy Walesi misszionárius munkájának
hatására. A törzsfőnök azonban nagyon
ellenezte a dolgot, és összehívta az egész
törzset, hogy példát statuáljon rajtuk.
Azt mondta a családfőnek, tagadja meg a
hitét az egész törzse előtt, különben meg-
halnak. A férfi így válaszolt:
"Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Nincs
visszaút!".
A törzsfőnök erre parancsot adott, hogy
repítsenek nyílvesszőt a fiainak szívébe. A
holtan összeeső fiúk teste felett a törzsfő-
nök ismét megkérdezte, megtagadja-e Jé-
zust, mielőtt a feleségét is megölik. A férfi
ezt mondta:
"Ha nincs is itt társam, követem Jézust.
Nincs visszaút!"
A feleségét is megölték, majd azt mondták
neki, kap egy utolsó esélyt, hogy meggon-
dolja magát. Ennyit mondott:

"Mögöttem a világ, előttem a Kereszt.
Nincs visszaút."
Ezután mártírhalált halt.
A férfi hite azonban annyira megrendí-
tette a falut, hogy végül a törzsfőnök és az
egész törzs megtért.
A misszionárius tanúja volt a férfi halálá-
nak, elhíresült az eset, Sandu Singh indiai
evangélista pedig egy indiai dallamot ül-
tetett a férfi utolsó szavai alá, így született
meg India első keresztény himnusza, az
"Eldőlt a szívemben, követem Jézust".

Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Nincs visszaút, nincs visszaút!

Ha nincs is társam itt, én követem mégis
őt,
Ha nincs is társam itt, én követem Jézust,
Ha nincs is társam itt, én követem mégis
őt,
Nincs visszaút, nincs visszaút!

Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Mögöttem a világ, előttem Jézus,
Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Nincs visszaút, nincs visszaút!

Forrás: Internet.

AZ ATYA VÁR
Az ATYA vár ma még ... Ki tudja,
meddig még?

Előnkbe jött, egészen a keresztig!
Karja kitárt, a keze, lába véres ...

Elér-e hát szívünk e szenvedéshez?!

“És útra kelve el is ment az apjához.
Még távolt volt, amikor apja meglátta
őt, megszánta, elébe futott, nyakába
borult, és megcsókolta őt.” 

(Lk 15,20)
Füle Lajos
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Hogyan is hallgatjuk az igét? Így, mint
ez a sánta ember? Engedem, hogy hit szüles-
sen a szívemben? Krisztusba vetett teljes bi-
zalom, ami hiszi, hogy Ő megoldja? Igen,
megoldja azt, amivel én nem boldogulok,
amire nincs emberi megoldás. Olyan hit van
a szívemben, ami azt üzeni, hogy meg fogok
szabadulni, Krisztus leoldja a szenvedélyek
rabláncát? Hányszor csak addig terjed a hi-
tünk, hogy valami kellemes érzést kapunk,
jó együtt lenni, kicsit felszabadulunk a belső
nyomás alól, kisimulnak az arcok. Azonban
az Úr azt akarja, hogy minden megváltozzon.
A Vele való találkozás után már Neki éljek.
És ez lehetséges. Nemcsak ennek a sántának
volt gyógyuláshoz való hite, hanem lehet ne-
künk is. Ha hallgatom és befogadom az igét,
és megismerem Jézust, hinni fogom, hogy
Neki lehetséges az, ami nekem nem. Az Úr
Jézus megismerése felszabadít, és meglát-
tatja, hogy nincs szükség emberi erőlködésre,
fogak összeszorítására, mert ami erőlködés-
ből fakad, az nem szabadság. 

Pál rászólt erre az emberre, és ő talpra
ugrott és járt. A hit engedelmességet hoz
létre. Engedelmeskedett a sánta Pál szavának,
és megtapasztalta, hogy kap hozzá erőt. Ké-
pessé vált a lábra állásra. Ez az ember eddig
tehetetlen volt, másokra szorult, most már
nem tehetetlen. Mennyi mindenben érezzük,
hogy tehetetlenek vagyunk. Lehetőségeink
határára érkeztünk, de az ige Jézusra mutat,
és elmondja: ami nekünk lehetetlen, az Neki
lehetséges.

Az Úr munkáját félreértik Lisztrában,
mint ahogy sokan ma is. Amit az Úrba vetett
hit végzett el, embereknek tulajdonítják. Pál
azonban nem fogadja el az istenítést, hanem

ruháját megszaggatva elutasítja, és az Úrról
tesz bizonyságot. Az ördög mindig akkor és
úgy támad, amikor nem számítunk rá, és
ahogyan azt nem várjuk. Azonban nemet
mondhatunk rá. Bár nem is olyan könnyű ez,
mert szeretünk egy kicsit a rivaldafényben
sütkérezni. Szeretjük, ha rólunk szólnak a
dolgok, és a környezetünk látja, mire va-
gyunk képesek. Pál azonban elutasítja az
imádatot, mert tudja, hogy nem ő gyógyí-
totta meg a sántát, hanem az Úr Jézus Krisz-
tus.

Örvendetes üzenetet hirdetett: meg lehet
térni az emberimádatból, és az önimádatból
is. Az Úr megszabadíthat belőle. Az élő Isten
várja, hogy Hozzá forduljunk. Az az Isten,
Aki Jézusban emberré lett, hogy megkeres-
sen és megmentsen. Amíg nem érkezett meg
az evangélium, addig is adott jelt magáról. A
teremtett világ, és benne mindaz, ami az élet-
hez szükséges, az Ő hatalmáról tesz bizony-
ságot. Minden Isten ajándéka. Ő ajándékozó
Isten. Az életet, az élet feltételeit is mind Ő
adja. És mindaz, ami a megélhetést lehetővé
teszi, az Ő keze munkája. Meghódolunk-e
teljes szívvel Előtte? Vagy hálaadás helyett
megmagyarázzuk tudománnyal, mindenféle
természeti jelenséggel, ami történik? Felis-
merjük-e, hogy a természet erői által Isten
tesz bizonyságot, és keres általuk minket?

Az ember szeret mindent magának tu-
lajdonítani: Fejlődésünk, tudományunk ered-
ménye. Pál rámutat: Isten volt a jótevőnk.
Őtőle száll alá minden tökéletes ajándék, még
a tudásunk is. És ha nem nem Őt dicsőítjük
Vele és érte, akkor rosszul bánunk vele. 

Isten legnagyobb ajándéka az Úr Jézus
Krisztus. A legnagyobb jótette, hogy a Fiát

Ne csak szavakban légy hívő

Két autó állt a jelzőlámpánál. A lámpa
zöldre váltott, de ezt az autóban ülő férfi
vezető nem vette észre. A mögötte levő
autóban a női vezető figyelte a környező
elhaladó forgalmat. A nő egy idő után
megelégelte a várakozást, elkezdett kia-
bálni a férfira és elkezdte ütni a kocsija
kormányát, hogy mozduljon már a férfi. A
férfi nem mozdult.

A nő düh rohamot kapott az autójá-
ban, összefüggéstelenül kiabálva a férfira,
csapkodva és nyálát fröcsögtetve a kocsi
kormányára. A lámpa közben sárgára vál-
tott és a nő elkezdte nyomni a dudát, kö-
zépső ujjával vadul felfele mutogatva,
csúnya szavakat és átkokat szórva a fér-
fira.

A férfi felnézett, meglátta a sárga lám-
pát és gyorsan áthajtott a kereszteződésen
még mielőtt a lámpa pirosra váltott volna.

A nő magán kívül van és őrjöng a
gondolattól, hogy elmulasztotta a lehető-
séget átmenni a kereszteződésben. Félig
még mindig magán kívül egyszer csak
hallja, hogy kopognak a kocsi ablakán, és
amikor oldalra néz, egy pisztoly csövével
találja szemben magát, amit egy nagyon
komoly kinézetű rendőr tart.

A rendőr felszólítja, hogy állítsa le a
gépkocsi motorját és közben a kezeit
tartsa végig jól látható helyen. A nő enge-
delmeskedik, szótlanul szemlélve a törté-
néseket. Miután leállítja a motort, a rendőr
utasítja hogy feltartott kezekkel szálljon ki
a kocsiból. A nő kiszáll a kocsiból és a
rendőr felszólítja, hogy rakja a kezeit a ko-

csira. A nő megfordul, rárakja a kezeit a
kocsi tetejére, ami után gyorsan megbilin-
cselik és betuszkolják a rendőrautóba. Túl-
ságosan zavarban lévén az esemény
sorozattól egy kérdést sem mer feltenni
útközben, majd amikor megérkezik

a rendőrőrsre, ott ujjlenyomatot vesz-
nek tőle, lefotózzák, megmotozzák, felve-
szik az adatait és berakjak egy cellába.

Néhány órával később egy rendőr
megjelenik a cellánál és kinyitja neki az
ajtót. Elkíséri az adatfelvevőhöz, ahol az
Őt elfogó rendőr fogadja, kezében az el-
kobzott értékeivel.

Átadja a nőnek a személyes dolgait
tartalmazó zacskót és ezt mondja:

- Elnézést kérek ezért a tévedésért. De
tudja, én akkor érkeztem Ön mögé amikor
már nyomta a gépkocsi dudáját, a középső
ujját mutogatta az Ön előtt lévő vezető-
nek, és káromkodásokkal árasztotta el.

Aztán észrevettem a "Válaszd az
életet!" feliratú rendszámtábla keretet, a
"Mit tenne most Jézus?" matricát, a "Kö-
vess engem a Vasárnapi Biblia órára!"
matricát, és a krómból levő keresztény hal
emblémát a csomagtartón. Így hát csak
arra tudtam gondolni, hogy a gépkocsit
biztos lopta...

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság
iránti engedelmességgel képmutatás nél-
küli testvérszeretetre, egymást kitartóan,
tiszta szívből szeressétek, mint akik nem
romlandó, hanem romolhatatlan magból
születtetek újjá, Isten élő és maradandó
igéje által (1Péter 1:22-23),

Forrás: Internet.
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fordulnak vissza, hanem mennek tovább
előre. Győztes üzenetet visznek, és a Lélek
ereje által ők már nem a meghátrálás em-
berei, hanem a hitéi. A hit emberei nem
hátrálnak meg, nem adják fel, és nem is
menekülnek pótszerekbe vagy pótcselek-
vésekbe. A Szentlélek az ő belső motorjuk,
és viszi előre győzelmesen őket. A legna-
gyobb győzelem az önmaguk feletti, ami-
kor nem a test szavára hallgatnak. Hiszen
a test gyógyulni, pihenni szeretne. A test
nem akar szenvedést, negatív kritikát és
elutasítást. A Szentlélekkel betelt tanít-
vány azonban a test vágyaira már nemet
tud mondani, és megy előre Jézussal. 

Lisztrában ott ül egy lábával tehetetlen
ember. Hol van az az ott? Helyileg nem tud-
juk. Lehet a város kapuja, főtere, vagy egy
pogány kegyhely bejárata is. Ott ül, ahol
sokan járnak, ahol reméli, hogy kap valamit.
Mi is mindig ott vagyunk, ahol reméljük,
hogy kapunk valamit, ahol előrébb lendülhet
az életünk. 

Azonban azt kell mondanunk, hogy ez a
sánta ember ott ül, ahol Pál beszél, ahol hall-
hatja őt. Ez nagyon megrendítő, mert ülhetne
máshol is. Elvánszoroghatna a kocsmába,
mondva, nincs szükségem kegyes beszédre.
Rázhatná az öklét is, elegem van mindenféle
Istenből, hiszen hagyta, hogy sánta legyek.
De ő nem az öklét rázza, hanem megnyitja a
szívét, és szívja magába az igehirdetést. Fi-
gyeli, amit Pál hirdet, hisz ilyet még soha
nem hallott. Hol ülsz életed nyomorúságai-
val? Ott, ahol az emberek adhatnak valamit?
Oda indulsz, ahol segítenek elfeledni a bajt?
Vagy esetleg oda mész, ahol valódi gyógyu-
lásra van esély? Ahol Jézus jelen van, ott a

valódi és teljes gyógyulás érkezik meg. Mert
Ő nem a felszínt javítgatja, hanem lehatol a
mélybe. Isten igéje olyan, mint a kétélű kard,
ami mélyre hatol és kitakarítja a sebet. A
probléma gyökerére kínál az Úr megoldást.
Fontos, hogy én akarom-e ezt? Akarok-e tel-
jesen rendbe jönni és Vele egy új életet kez-
deni? Olyan életet kínál az Úr, ami már az Ő
vezetése alatt, Isten igéjének útmutatása sze-
rint megy végbe. Akarok-e Vele élni? És erre
csakis én adhatom meg a választ.

Minden ott kezdődik, hogy hallja ez az
ember Pált beszélni. Nem tudjuk, hogy Pál
telepedett-e le azon a helyen, vagy a sánta
közeledett Pálhoz. A lényeg, hogy hallgatja
őt. Mert a hit hallásból van, és a hallás Isten
igéje által.  Szükségünk van Isten szavának a
hallgatására, mert általa lesz hitünk. Ha úgy
gondoljuk, nincs hitünk, vagy kevés, amivel
rendelkezünk, foglalkozzunk még többet az
igével. Olvassuk és hallgassuk minél többet,
és hallgassunk rá. Isten szava létrehozza a
hitet, és erősíti is azt. 

Pál nem prédikációt ír, amiben jobbnál
jobb gondolatokat fogalmaz meg, hanem ki-
próbált, megtapasztalt igét ír. A levelei is bi-
zonyságtételek. És amit Lukács papírra vet,
azok is a valóságról, az Úr Jézus munkájáról
tesznek bizonyságot. Pál apostol látja, hogy
az ige hirdetése által valóban hit jön létre a
hallgatóban. És ez nem is akármilyen hit.
Nem csak valaminek az elhívése, hanem
Krisztusba vetett hite van, és ez gyógyító hit.
Pál látja, hogy ez az ember hiszi, hogy az Úr
Jézus Krisztus meg tudja oldani a problémá-
ját. Hiszi, hogy olyan sok rossz tapasztalat,
reménytelenség után eljött az igazi, a teljes
gyógyulás, változás.

Hétfő
17:00  Megnyitó áhítat:                 Megértettük                    ApCsel 15,36-16,10                   
18:00  Vacsora                                                                    
19:00 Igetanulmány:                     Jézus Krisztus nevében      ApCsel 16,11-24   

Kedd
7:30   Reggeli áhitat:                                                                Zsoltár 34,4
8:00    Reggeli
9:30   Igetanulmány:                  Életmentő tanács                    ApCsel 16,25-40

11:00  Csoportos beszélgetés
12:30  Ebéd - szabadidő
15:30  Előadás:A Biblia: Könyv 
17:00  Közös beszélgetés
18:00  Vacsora
19:00  Evangelizáció:     Isten kérdez: Hol vagy?          1Móz 3,1-13

Szerda
7:30   Reggeli áhitat:                                                             Hós 14,5
9:30   Igetanulmány:                 Jó válasz                              ApCsel 17,1-15                                                        
11:00  Csoportos beszélgetés                                                                   
15:30  Előadás: A Biblia: Isten Igéje                                                                                                              
17:00  Közös beszélgetés            
19:00  Evangelizáció: Az Úr Jézus kérdez: Mit akarsz, mit tegyek veled?    Mk 10,46-52                                                                                                                            

Csütörtök
7:30   Reggeli áhitat:                                                                   2Kor 3,5                                                                 
9:30   Igetanulmány: Ajándékozó Isten                    ApCsel 17,16-34

11:00  Csoportos beszélgetés
15:30  Előadás: A Biblia Istene                                         
19:00 Evangelizáció:  Hol van a többi kilenc?          Lk 17,11-19

Péntek
7:30  Reggeli áhitat:                                                            Ef 5,20                                                          
9:00  Igetanulmány:Ne félj, hanem szólj!              ApCsel 18,1-22

10:30 Beszámoló a héten nyert áldásokról
12:00 Ebéd - elutazás

A Segítség
Lélekmentő konferencia
Mad, 2019. október 7-11.



A legnagyobb ajándék
ApCsel 14,8-18
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A Református Mentő Misszió körlevele 2019. szeptember

Árad az evangélium Lukács bizony-
ságtétele szerint, amit az Apostolok
Cselekedeteiről írott könyvben ol-

vasunk. Kilépett Júdából, és Pál első missziói
útja által egyre beljebb hatol Kis-Ázsiában.
Amerre hömpölyög ez az élő víz, ott nagy
dolgok mennek végbe. Olyan események
történnek, amik korábban nem. Emberek
bűnbocsánatot nyernek, elhagyják addigi po-
gány kultuszukat, és az Úr Jézust életükbe fo-
gadva egészen új életet kezdenek. Egy olyan
életforma indul meg, ami addig nem volt is-
mert. Árad az élet vize, és elromlott, tönkre-
ment életek állnak helyre. Mert az
evangélium helyreállító erő. Ahol megjele-
nik, ott a gyógyulás, a szabadulás, a gonosz
által tönkretett élet megjavulásának lehető-
sége adatik meg. Bűnös, elveszett emberek
térnek meg, gyógyul meg a szívük, és telnek
be Szentlélekkel és örömmel. 

Fantasztikus és csodálatos mindez.
Azonban ez nem csupán egy rég letűnt kor
irodalmi emléke, hanem ma is ezt kínálja ne-
künk az Úr. Ha befogadjuk Őt az életünkbe,
és a világtól elfordulva követjük Őt, öröm és
a Szentlélek jelenléte kísér utunkon. Öröm az
Úrban, ez ma is lehetséges. Mégpedig azért,

mert ez az öröm belülről fakad. A Krisztusra
találás hozza felszínre ezt az örömöt, mert
Benne elmúlhatatlan kincset kapunk. A
Krisztusban való örvendezés átsegít hullám-
hegyeken, a mélységek völgyein, és erőt, len-
dületet kölcsönöz. Krisztusban öröm van a
szívünkben, akkor is, amikor a körülmények
nem adnak okot örömre. Miért? Mert a mi
életünk és örömünk forrása nem a körülmé-
nyekben rejlik, hanem Krisztusban. Pál apos-
toléknak sem volt mindig okuk az örömre,
mégis örültek, mert megtapasztalták az Úr
jelenlétét és munkáját. Nincs nagyobb öröm
a saját életünk megváltozása után, mint látni,
hogyan változnak meg körülöttünk emberek.
Az evangélium azért hirdettetik ma is, mert
az Úr ki akarja emelni az embereket a bűnből.
Azt akarja, hogy megtérjenek és éljenek.
Mindez ma is lehetséges, mert élő Urunk van.
Aki Hozzá fordul és segítségül hívja, meg
fogja tapasztalni az Ő valóságát. Mivel él,
azért tud cselekedni. Csak élők képesek cse-
lekedni. Jézus él!

Örömmel és Szentlélekkel betelve jut-
nak el Lisztrába. A Szentlélek jelenléte
munkálja ki bennük, hogy a bántalmazá-
sok, támadások után nem adják fel, nem

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/

Ne félj, hanem szólj és ne hallgass,
mert én veled vagyok!  ApCsel 18,9-10

Evangélium és szappan

Egy gazdag portugál szappangyáros sétája közben találkozott a lelkésszel és beszél-
getni kezdtek. 
A gyáros bevallotta, hogy nem szokott Istentiszteletre járni, hite is gyenge lábakon áll..
A lelkész rögtön azt kérdezte, mi az oka közömbösségének?
- Tudja, lelkész úr, a kereszténység nem sokat használt az emberiségnek...Csaknem
kétezer éve hirdetik Jézus Krisztus Evangéliumát, de az emberek mégse lettek jobbak...!
Hazudnak, lopnak, gyűlölnek...Véres háborúban gyilkolják egymást! 
A lelkész ekkor a közelben megpillantott egy maszatos, koszos gyereket. Az útszéli
árokban pancsolt, így nyakig sáros lett közben. 
- Nézzen, uram erre a gyerekre és gondolja meg! Mennyi piszkos, mosdatlan ember
szaladgál az utcákon! Lám, a maga szappanja sem használ nekik...! Nem lesznek tisztáb-
bak tőle! - mondta a lelkész. 
- Ó, azért nem a szappan a felelős! - felelte a gyáros - hanem azok az emberek, akik
nem használják a szappant !
- Nos, kedves barátom! Ugyanez érvényes az Evangéliumra! A kereszténységre is! Csak
akkor "használ", ha az szerint élünk.
Forrás:Internet.


