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Iklódy László kisvárdai lelkész igehirdetése átívelt a múltból a jelenbe. A bibliai purim idejéből a hejcei nyári ifjúsági tábor eseményein át
a mai alkalomhoz, a közös örömök megidézéséhez
vezetett.
A hejcei tábor ez évben a purim ünnepéhez
kötődött, hiszen minden nap az Eszter könyvének
egy-egy szereplője - viselkedésük, jellemük - került beszélgetéseink középpontjába.
Eszter
szépségéről, okosságáról, Ahasvérus ingatagságáról, Hámán gonoszságáról, Mordechaj bátorságáról
folytatott beszélgetések a jézusi példabeszédeken át kapcsol össze múltat és jelent. A bibliai hősök megpróbáltatásai saját gondjainkkal, személyes tapasztalatainkkal rokoníthatók. Mégis Jézus
a királyok királya, ő a szabadító, s csak rajtunk
múlik, hogy igénybe vesszük-e ezt a szabadítást,
élünk-e vele.
A viszontlátás örömünnepén Iklódy László,
a nyíregyházi gyülekezet lelkipásztora a budapesti
gyülekezetnek is közvetítette azt , hogy Istennel
lenni, Istent kérni, megszólítani, nemcsak az ünnepnapokon lehet, hanem Isten a hétköznapokban
is kísérőnk és szabadítónk, s ha akarjuk, bármikor
purimmá tehetjük életünket.
Ezen az októberi napsütéses vasárnapon aztán önfeledten végignéztük a nyári táborról készült filmet, felelevenítettük a mulatságos pillanatokat is, a résztvevők szerepléseit, nagy derültség fogadta kis Ruben akadályversenyben aratott
sikereit. Aztán megérkezett a finom ebéd, Ildikó
csodálatos szervezőképessége révén a közös étkezés közösségteremtő ereje hatotta át együttlétünket..

Iványi Miklós bevezető gondolatként a közös élmények közül egy
kedves történetet elevenített fel: a
nyári táborozás előkészületeiben, a
nagy lótás-futásban a zászló otthon
maradt. Az élet is ilyen és ennél súlyosabb akadályokat állít az ember
elé, gyakran útvesztőkbe vezet. Az
élet beláthatatlan labirintusaiban
harcokat kell vívnunk, s ehhez a
harchoz, merjük kipróbálni a zászlónkon is szereplő fegyvert, merjük
vállalni ezt a gondolatot.
- Ne félj, és ne rettegj, mert Veled
lesz a Te istened!
Ha követjük Urunk szavát - hiszen
Ő az igazmondó - akkor Isten is jóra fordítja életünket. Ahogy nyáron
a nehézség ellenére is Isten valóban
időben kínálta a segítséget, a zászló
időben elérkezett Hejcére, és így,
ezzel az erővel feledhetetlen élmények részesei lehettünk.

Örömünnep volt ez a mai. Afféle purim,
hiszen az igehirdetés is Eszter könyvét idézte.
Az ifjúsági gyülekezet szép emlékei, a heicei
nyári tábor élményei elevenedtek fel a
pillanatot megörökítő film erejével…. És
együtt voltunk,… és gondolkodtunk múltról és
jelenről, s főként a „sorsvetésről” a Biblia, az
Úr, Jézus Krisztus tanításai által.

Eszter könyve 9. 20.

