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„… tedd vissza kardodat a helyére…” (Máté 26,52)

Péter a Gecsemáné kertben Jézus védelmére kardot ránt. Milyen oktalan tanítvány! Urát karddal akarja megvédeni. Az együtt töltött három év alatt ennyit tanult a

legjobb tanító iskolájában. Péter úgy cselekszik, mintha nem hallotta volna a Hegyi Beszédet: „… annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is,"  vagy

nem látta volna, hogy Mesterének egészen más módszerei vannak.

Kardot ránt, pedig meg sem ütötték. Levágja az egyik szolga fülét. A tanítvány miatt a legszentebb ember közelében vér folyik. Ha ez folytatódott volna tovább, a

tanítványok kis csapata felmorzsolódik és az ellenség azt mondhatta volna, hogy a tanítványok kis közössége a megszálló rómaiak ellen harcoló fegyveres közösség

és nem több. Jézus ügye pedig eltűnt volna a világ színpadáról.

Milyen jó, hogy Jézus itt megálljt parancsolt! Ő más utat mutatott: a szeretet, az önfeláldozás útját. Nem karddal kell nekünk harcolnunk. Mielőtt bármilyen „fegyvert" 

kezünkbe vennénk, gondoljunk Péterre és Jézus parancsára: „tedd vissza".

A kérdés az, hogy milyen tanuló vagyok én a Jézus iskolájában. Megbukom-e én is, vagy jól vizsgázom? Nem elég, hogy életemben a Jézus ügyében, az

egyházban valahogy ott vagyok. Sokkal fontosabb, hogy hogyan vagyok ott.

SEGÍTSEN  BENNÜNKET  URUNK, HOGY  OTTLÉTÜNKKEL  NE SZÉGYENT, HANEM  DICSŐSÉGET  HOZZUNK  AZ  Ő  NEVÉRE !

Kiss Ervinné

Kálvin a böjtről

(Cseri Kálmán igehirdetéséből)

Kálvin a böjtnek három formáját különbözteti meg. Azt mondja: van egy alapvető böjt, ami az újjászületett, hívő embereket jellemzi, hogy tudniillik ők egyszer és

mindenkorra lemondtak arról, hogy a saját akaratukat érvényesítsék Isten akaratával szemben, és törekednek szüntelenül arra, hogy Isten akarata valósuljon meg az

életükben, ha kell, a saját akaratukat félretéve is, vagy annak a halála árán is. Ez alapvető böjt, amire csak újjászületett ember képes. Egyszer és mindenkorra úgy

döntöttem: legyen meg a te akaratod. Taníts engem a te akaratodat teljesítenem - kéri Dávid a 143. zsoltárban - mert te vagy Istenem. Többé nem én vagyok a

magam istene, te vagy az én Istenem, ez pedig azzal jár, hogy félreteszem a magam akaratát, alárendelem a tiednek. Taníts engem a te akaratodat teljesítenem. Ez
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alapvető böjt Kálvin szerint.

Aztán van időszakos böjt, amikor bizonyos rövidebb ideig valamiről lemond a hívő, valamilyen magasabb szempont érdekében. Kevesebbet eszik, nem eszik, amit

evett volna, másnak adja, amíg evett volna, addig inkább imádkozik. Ez teljesen szabad, ki-ki úgy, ahogy jónak látja, ahogy kialakult hívő gyakorlatában. Bizonyos

időnként tudatosan a lelkiekre összpontosít, és ez csak úgy megy, ha valami testi dolgot háttérbe szorít, félretesz egy bizonyos ideig…

Böjt minden ki nem mondott bántó szó, böjt minden meg nem torolt sérelem. Visszaadhatnám, alkalmam van rá, mindenki igazat adna, még biztatnak is. Ne legyél

ennyire mafla, hogy fát lehet vágni a hátadon. Azért megmondhatnád neki a magadét. Nem mondom meg a magamét, mert én nem a magamét akarom már

mondani senkinek, hanem azt, amit az Úr ad a nyelvemre. Ezt, ami most eszembe jutott, és mögötte fűtenek az indulataim, ezt nem Ő adja a nyelvemre. Akkor nem

mondom el.

A harmadik formája a böjtnek, amiről ő a legszívesebben és legbővebben ír, az, hogy általában a lelkieket akarja érvényesíteni a hívő ember az életében, és

alkalomról alkalomra, helyzetről helyzetre erre figyel mindig, hogy az isteni, az igeszerű, a Szentlélektől ihletett érvényesüljön. Itt Kálvin gyakran idézi a Jóel 2,12-t,

ami így hangzik: „Így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat,

úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas Ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt."

Itt ezt a két kifejezést hangsúlyozza Kálvin: teljes szívetekből térjetek meg, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruhátokat. A böjtnek külső jelei is voltak abban az

időben. A ruha szélét behasogatták annak jeleként, hogy ők most nagyon szomorúak valami miatt. Bánkódnak a bűneik miatt vagy valami más miatt. Vagy hamut

szórtak a fejükre sokszor, vagy a farizeusok már odáig vitték, hogy eltorzított, keserves arccal közlekedtek, hogy lássák az emberek, hogy ők milyen kiválóan

vallásosak és böjtölnek. Nekik mondja Jézus: ne csináljatok cirkuszt ebből. Aki böjtöl, az éli tovább úgy a maga életét normálisan, mint másképp. Miért kell arról

mindenkinek tudnia, hogy ő böjtöl? Ha szíved szerint böjtölsz, a legfontosabb személy úgyis tudja, és ez a mindenható Isten. Ez legyen elég, hogy Ő tudja. Erre

mondja Jézus: kend meg a te arcodat. A hajukat meg az arcukat kis olajjal megkenték az emberek, ha nagy ünnepre mentek, vagy valami örömalkalom volt.

Örvendezve böjtöljetek - mondja Jézus. Ez nem a gyásznak az alkalma. Önként böjtöl, aki helyesen böjtöl, és az Úrnak akar kedveskedni. Ne emberek előtt játssza

magát. Szíveteket szaggassátok meg - mondja a próféta, - és ne ruháitokat.

(Forrás: http://isten.0catch.com/tallozo/cskjezusibojt.htm)

Felajánlás

Kedves Testvérek! Néhány évvel ezelőtt adományba kaptunk két varrógépet, melyekkel a foltvarró körben azóta is nagy hálával dolgozunk. A most felújított Kárász

utcai gyülekezeti teremben sikerült olyan helyet kialakítani az egyiknek, hogy nem kell minden használat után áthelyezni. Ezzel új lehetőséget tudunk felajánlani:

Akinek nincs otthon varrógépe, de szüksége lenne rá, és tudná használni, egyeztetett időpontban igénybe veheti.

Kereskényiné N. Lívia

Áprilisban lesz
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1. Április 3. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után

2. Április 3. 15:00 – Istentisztelet Mórahalmon

3. Április 3. 18:00 – Vendég igehirdető: Szaplonczay Miklós görög katolikus lp.

4. Április 11. 16:30 – Presbiteri gyűlés

5. Április 11. 19:00 – Zenés áhítat

6. Április 16. 14:00-16:00 – Húsvéti játszóház

7. Április 17. – „Süteményes” szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után

8. Április 18. 16:30 – Presbiteri bibliaóra

9. Április 21. 18:00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet

10. Április 22. 18:00 – Nagypéntek. Istentisztelet

11. Április 24. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

12. Április 24. 18:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

13. Április 25. 10:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Imádkozzunk

● a japán természeti katasztrófa károsultjaiért;

● a cigány testvéreinkért, kérjük Urunkat, hogy adjon szolgálókat, akik hirdetik az igét közöttük;

● azért, hogy a húsvét ünnepnapjai örömet jelentsenek minden családnak!

Adjunk hálát meghallgatott imánkért.


