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JÉZUSNAK AKARJAK JÓ LENNI
MLECSENKOV LÁSZLÓ ÉS MARIKA
Azt mondják, vendégszeretők vagytok.
Úgy érzem, nyitottak vagyunk az emberek iránt. Azt is állíthatom, hogy mindenkit szeretünk Jézus
szeretetével. Fontosnak tudjuk, hogy jól érezzék magukat nálunk azok, akik meglátogatnak bennünket.
Sok asszony-barátnőm van, aki megtisztel bizalmával és olyanokat is elmond, ami nagyon személyes
és kéri a tanácsaimat. Nagyon nagy öröm ez nekem, s jó tudni, hogy szükség van rám. Ugyanezt Laci
is magáénak érzi, neki is vannak ilyen pozitív élményei. Közvetlenek vagyunk, de nem tolakodók.
Hívunk, várunk és örülünk barátainknak, testvéreinknek, hiszen együtt van csak értelme élni Jézus
dolgaiért.
Mit jelent nektek a Bokor?
Egyfajta jelzést, rendet jelent az utak labirintusában. A Bokorhoz tartozás olyan háttér, amely
biztonságot ad, ugyanakkor én is teszem a magamét ezért a háttérért. Magunkénak valljuk a Bokor
elveit, a jézusi életet, az erőszakmentességet és az adást.
Milyen értékeket fontos átadnunk gyermekeinknek?
Nagyon bőven lehetne erről írni, de a lényeg címszavakban is megfogalmazható: a Tízparancsolatot
egy-az-egyben, s ezen kívül csak ismételni tudom: szeretet - szeretet - szeretet. Ezt nem lehet megunni,
mert változatos s mindent megold.
Vannak-e köztetek összezördülések, és hogyan bocsátotok meg egymásnak?
A legnagyobb egyetértést is felválthatja néha az összezördülés, a meg nem értés, az egymásra fújás.
Szívünk, lelkünk tiltakozik ez ellen, s elég egy mosoly, egy komoly pillantás és kész az egymásra
borulás. Nincs harag, dehogy van - miért is volt? Ó, de buták voltunk ilyen semmiség miatt feldúlni a
békét, lelkünk békéjét! Jézus segít, nem felejtjük el kérni Őt, s nem feledünk hálát adni azért, hogy
újra és újra erőt adott megbocsátani.
Milyen a kapcsolatotok a testvérekkel?
A Szikör (péceli kisközösség) nélkül nem tudnánk élni. Úgy kell nekünk az, mint a levegő vagy a víz
az élethez, tehát lételemként. Mindig számíthatunk egymásra. A szeretet erős köteléke, Jézus, összefűz
bennünket. Együtt tanulunk. Ha nem is mindig elég kitartással, de van, aki biztat, felhúz. Jó tudni,
hogy valamelyik testvérünk gondol ránk, hiányzunk, ha nem tudunk elmenni egy-egy találkozóra.
Tudjuk, hogy örömben - bánatban mellettünk vannak!
Milyen új szolgálati lehetőségek adódtak '89 után?
Amióta idetaláltam, közösségbe járok, együtt tanulunk, beszélünk Jézusról a tanultak vagy életünk
példáján. Az évek múltával továbbadjuk hitünket gyermekeinknek. Új szolgálati lehetőségek csak
akkor, s olyanok vannak, amikkel élünk, illetve teszünk azért, hogy legyenek. Így pl. '89 óta
dolgozunk a halásztelki SZEM (Szolgálat Egy Másért) keretében a szegényekért, rászorultakért. Nagy
öröm az, hogy a halásztelki önkormányzat partner ebben. Másképpen folynak a hittanok, az
elsőáldozások: baráti körben, bensőségesen, házaknál. Nagyon jó ez így! Fontos a forma is, de úgy
gondolom, most komoly hangsúly tevődik a tartalomra. Határozottan jobb az összhang.
Mi a nehéz a jézusi úton?

Nem szabad felvenni a világi életritmust! A lényeg az, hogy Jézusnak akarjak jó lenni, ne arra
figyeljek, mit mondanak az emberek! Ne mosódjak bele a tömegbe! Ne rejtsem el jézusi másságomat
akkor sem, ha az esetleg meg is botránkoztat másokat! Jézus lámpása vagyok - hadd lássanak - ne
dugjam el időnként a fényemet! Nehéz úgy élni, hogy mindig készen legyek, de a jézusi élet nem
könnyű, erről ismerni fel biztosan! Nem elég időnként lebegni. Ne "üljünk le" a lelkigyakorlat három
napja után! Minden nap megtérhetünk, ha tápláljuk ezt a tüzet. Bár nehéz, de újra és újra tesszük
dolgunkat, erőnkhöz mérten. Egy valami biztosan nem nehéz: hűnek lenni Jézushoz, a Bokorhoz, a
testvéreinkhez, önmagunkhoz.
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