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János 3,16-18: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem
azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a
világ általa.”
Vajon értékelem-e eléggé azt a tényt, hogy a kegyelem ingyen van? Nekünk
legalábbis ingyen, de Jézus drága árat fizetett érte: a saját vérét, a saját
életét adta értünk, hogy „miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak
éljünk” (1Péter 2,24).
Ha kapok valakitől egy felbecsülhetetlen értékű ajándékot, és legközelebb,
amikor eljön hozzám, azt látja az ajándékozó, hogy az ajándéka a földön hever
a szemetes mellett, vajon mit gondol majd rólam?
Vajon Isten mire gondolhat, ha azt tapasztalja, hogy nem becsülöm eléggé az
Ő kegyelmét, és megfeledkezek arról, hogy neki milyen nagy áldozat volt már
maga az, hogy emberi testben megszülessen erre a földre: az Örökkévaló az
idő és tér korlátai közé jött. Ő mégis vállalta ezt, és a szenvedést is, mert
annyira szeret minket, hogy nem érdekelte, mekkora árat kell fizetnie értünk,
csak kiszabadíthasson a bűn fogságából.
Ez az evangélium, az örömhír: nem kell elvesznem, élhetek szabadságban,
élhetek békességben Istennel! Legyünk hát hálásak az Úrnak naponta ezért a
nagy szeretetért, és tegyük ezt úgy is, hogy hirdetjük az Ő kegyelmét minél
több embernek!
A. L. A.
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Minden csütörtökön este 17.30-kor bibliaóra.
Minden vasárnap délelőtt 10.00-kor istentisztelet.
Az istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyerekekkel.

Máté 25,31-36
Emlékezés. Az Igében találkozunk ezzel a felszólítással: „Emlékezz!”
„Emlékezz, hogyan vetted és hallottad!” „Emlékezz az útra!”
Sorolhatnánk még többet, amire jó, ha emlékszünk. Vannak olyan
esetek hívő életünkben, amikre nem szívesen emlékszünk.
Amikor e szavakat írom,
visszaemlékszem arra az
időre, amikor elindultam a
szolgálatba,
a
börtönmisszióba tizenegy évvel
ezelőtt. Tizenegy év nem
kevés. Azóta több minden
történt velem, körülöttem.
Az idő telik felettem is. Nem
mondhatom úgy, mint Káleb,
Jefunné
fia
a
Józsué
14,6-11-ben. Ő azt mondja,
hogy 85 éves vagyok, és még mindig olyan erős, mint 40 éves
koromban. 45 év elteltével mondja ezt, 85 évesen. Felettem csak 11 év
telt el. Most már én is betöltöttem a 85. évet, mindjárt a 86.-at is.
Lelkileg-szellemileg én is úgy érzem, az erőm nem fogyott el. Testileg
igen.
Ha indulni kell a börtönökbe szolgálni, nem tudok nemet mondani.
Nagyon kivételes esetekben mondom le. Van egy énekem: „Létünk sok
rejtelmes sikátorán bús lelkek serege vár. Ki gyújt fényt nékik zordon
éjszakán? Övezz fel engem, Jézus, esengem, áldás sugára hadd legyek.”
És az Úr imám, énekem meghallgatja. Erőt ad, és én indulok örömmel.
Elmondom, amit az Úr a szívemre helyez.
Néha nagyon nehéz körülmények között, a
bűnözők között. Ott megtalálható strici,
meleg, útszéli nő, gyilkos, csaló, drogos stb.
Figyelem az Igét (Lukács 7,39): „Ha ő próféta
volna – mármint Jézus –, tudná, ki és miféle
asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az
asszony.” Közel kell menni, közel kell engedni
őket magamhoz! Meg kell hallgatni ezeket az
embereket, segíteni kell nekik!

Így hát ezt tettük ez év Húsvét másodnapján
is. Engedélyt kaptunk, és többedmagammal
bementünk a gyulai börtönbe. Hangszerekkel
mentünk, énekeltünk, voltak fiatalok, akik
elmondták tapasztalataikat. Nagyon kevés
időt kaptunk: összesen egy órát. Ez az egy óra
is megosztva volt, mert két csoportban jöttek
ki a fogvatartottak. Adamik Laci testvér
szolgált az Igével. Férfiak, nők és fiatal fiúk is
jöttek. Nagyon figyelmesen hallgatták az Igét
és mindazt, amivel szolgáltunk. Nekem csak a
köszöntő, bevezetés jutott, de így is nagyon
jó volt. Hogy kiben mit tudott elvégezni az Úr
az Ő Szentlelke által, azt még nem látjuk. Vetni kell! Ez a
megbízatásunk. „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem
tudod honnan jő és hová megy...” (János 3,8).
Eszembe jut az a két ember, akiket Jézussal együtt feszítettek meg.
Biztos, hogy hallhatták Jézust
beszélni,
tanítani
valamely
összejövetelen, de ide jutottak.
Már nem menekülhettek el. A
lehetőség megadatott nekik, és az
egyikük megragadta azt. Így szólt
Jézushoz (Lukács 23,42): „Uram,
emlékezzél meg én rólam, mikor
eljössz a te országodban!” Jézus
nem utasította el őt. Biztos vannak
ilyen emberek most is.
„Mert hitben járunk, nem látásban” (2Korinthus 5,7). Van, amikor
láthatjuk is, amit az Úr az Ő Szentlelke által elvégez valakiben. A hála,
köszönet, dicsőség az Övé! Mi csak eszközök vagyunk az Ő kezében,
de nagyon jó, ha ott lehetünk az Ő kezében.
Egy Igével zárom bizonyságomat. Példabeszédek 24,11: „Szabadítsd
meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak,
tartóztasd meg!”
Hajnal László

Testvéreink,
akikért folyamatosan
imádkozzunk:

Zsidók 13,7: „Ne feledkezzetek meg
vezetőitekről,
akik
Isten
igéjét
hirdették nektek. Figyeljetek életük
végére, és kövessétek hitüket.”

Makovei Jánosné Flórikáért
(Kétegyháza-Békés)

Április elején két idős szolgáló
testvérünk is hazaköltözött az Úrhoz:
6-án, 83 éves korában kapta a
hazahívó
szót
Nyári
István,
nyugalmazott körzeti lelkipásztor
testvérünk; 9-én éjjel hazatért égi
hazájába Gulyás István evangélistatanító, Kelet-Európa apostola.

Trippon Mihályné Marikáért
(Kétegyháza)
Nagyné Fábián Évikéért
(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)
Elhunyt Nyári István
testvérünk feleségéért Ilonkáért
(Kiszombor-Makó)
Ne feledkezzünk meg róluk!

Imádkozzunk elhunyt testvéreink
családtagjaiért és gyülekezeteikért,
hogy Isten szerető vigasztalását
megtapasztalják.

Rendszeres imatémáink:
1. Egyházunk helyzetéért, megújulásáért ebben a kialakult új helyzetben.
2. Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Márk Tamás testvérért és
családjáért.
3. Gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért.
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. Kétegyháza lakóiért, hogy eljusson hozzájuk Isten Igéje.
6. A Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthonban (Dunaharaszti) gondozottakért, és
az Otthonban dolgozókért.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, munkatársaiért, minden
támogatójáért és azokért a fogvatartottakért, akik részt vesznek az
alkalmakon.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.

