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Elvégeztetett

	 Amikor	gyerek	voltam	és	a	húsvéti	liturgiában	részletesebben	előkerült	Jézus	szen-
vedése	és	halála,	ennél	a	szónál	‒	„elvégeztetett”	‒	mindig	azt	gondoltam,	Jézus	ezt	azért	
mondta, mert tudta, most meghal. Vége a szenvedéseinek, vége a földi életének.

	 Sok	évnek	kellett	eltelnie,	mire	megértettem,	hogy	amit	Jézus	kimondott,	az	én	éle-
temre vonatkozó legfontosabb szó volt. Elvégeztetett – azt jelenti, hogy Isten betelje-
sítette	 a	 bűnbeeséskor	 tett	 ígéretét.	 Szabadítót,	Megváltót	 küldött,	 aki	 emberi	 testben	
megszületett,	és	emberi	testben	meghalt	minden	ember	bűnéért.	Kiengesztelte	Istent	az	
egész	világgal,	örök	életet	szerzett	nekünk	a	mennyben,	mert	Isten	elfogadta	az	áldoza-
tot. A megtérésem úgy történt, hogy mindezt személyesen a saját életemre vonatkozóan 
értettem	meg	és	fogadtam	el.	Felszabadító	érzés	volt,	hogy	a	megváltásért,	az	üdvössé-
gemért	semmit	nem	kell	tennem.	Az	üdvösség	az	ember	számára	Isten	terve	volt,	Ő	is	
vitte	véghez,	az	Úr	Jézus	áldozatán	keresztül.	Amíg	azt	hittem,	tennem	kell	valamit	az	
üdvösségemért,	önigazult	voltam.	Amikor	megértettem,	hogy	nem	kell,	de	nem	is	tudok	
tenni	semmit,	megigazult	ember	lettem.	Üdvösségem	lett.	Mindez	Isten	műve!	Biztosak	
lehetünk	abban,	hogy	elrontani,	semmissé	tenni	sem	tudjuk,	sőt	kérni	sem	kell,	csupán	
elfogadni!

	 Sátán	egyik	legcélravezetőbb	támadása	ellenünk,	hogy	elbizonytalanítson	Isten	igaz-
ságaiban,	hatalmában,	irántunk	tanúsított	szeretetében,	így	az	üdvösségünkben	is.	Elül-
teti	a	gondolatot,	hogy	nem	lehet	ilyen	egyszerűen	üdvözülni,	hiszen	Jézus	óriási	árat	fi-
zetett	értünk,	azt	viszonozni	kell,	tenni	kell	érte.	Emlékszem,	mennyi	gyötrődést	okozott	
megtérésem	előtt,	hogy	sosem	lehettem	biztos	abban,	örök	életem	lesz-e	a	mennyben,	



mert	nem	tettem	érte	eleget.	Nem	vagyok	elég	jó,	mennyit	vétkezem!	De	amikor	elfogad-
tam	a	kegyelmet,	világossá	vált,	hogy	Isten	igaznak	nyilvánít	engem	Jézus	Krisztusért.	
	 Az	„elvégeztetett”	szó	győzelmet	jelentett	a	halál	felett.	Azt	gondolom,	mielőtt	vala-
ki	megtér,	fél	a	haláltól,	ahogy	én	is	féltem.	Nem	csak	a	bizonytalanság	miatt,	hogy	van-e	
üdvösségem,	hanem	mert	a	halál	mindennek	a	végét	jelenti,	amit	ismerek.

	 Tapasztalom,	 hogy	 templomba	 járó	 emberek	 sem	hisznek	 a	 feltámadásban.	 Jézus	
feltámadását egyfajta szellemi test feltámadásának vélik, mert ezt még el tudják fogadni 
értelemmel.	De	Isten	Jézust	emberi	testben	támasztotta	fel,	emberi	testben	vitte	a	meny-
nybe	és	most	Ember	ül	Isten	jobbján	megdicsőült	testben,	de	a	kereszthalál	minden	rajta	
ütött	sebével.	Ez	az	én	reménységem	is,	a	mi	reménységünk	is.

 „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert em-
ber által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádám-
ban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki 
a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor 
következnek azok, akik a Krisztuséi.”	(1Kor	15,20-23)

Rózsahegyi Emőke

Önmegtagadás és kereszthordozás

„Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt:
Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még saját lelkét is,

nem lehet az én tanítványom.
Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét,

és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.”
 (Lk 14,25-27)

	 Jézus,	 tanítványaival	 együtt	megy,	 a	 jeruzsálemi	úton.	Nem	először	 tette,	 és	mint	
mindig,	most	is	nagy	tömeg	gyűlt	köréje.	Azt	is	tudjuk,	hogy	a	tömeg	szívesen	követi	
Jézust.	Arról	 azonban	nem	 tudunk,	hogy	a	 tömeg	 igazán	 tudja-e,	mivel	 jár	 az,	ha	 Jé-
zus	Krisztust	követik.	Csodálják,	tisztelik,	hallgatják	Őt,	de	azt,	hogy	mit	kíván	tőlük	a	
Krisztus	követése,	nem	értik.	Amit	nem	hallanak,	és	amit	nem	látnak	meg;	azt	mondja	el	
nekik	Jézus.	A	felolvasott	versekben	arról	beszél,	hogy	mit	is	jelent	az	Isten	Fiát	követni.	
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	 Jézus	arról	beszél,	hogy	bárki jöhet hozzá; „...ha valaki hozzám jön...”, de tanít-
vánnyá az lesz, aki minden kapcsolat és minden érték elé helyezi Isten Fiát. Tanít-
vánnyá az lesz, aki vállalja az Istentől kapott életet, mégpedig hűséggel és alázattal.

	 1.	Jézussal	együtt	menni,	még	nem	jelenti	azt,	hogy	tanítványa	is	vagyok.	Jézus	nem	
azt	mondja,	hogy	gyűlöljem	az	egész	világot,	hanem	azt,	hogy	ha	életünk	legbensősé-
gesebb	kapcsolatai	ütköznek	Jézus	Krisztus	igényeivel,	és	előbbre	tartunk	valami	mást,	
mint	Őt,	akkor	nem	vagyunk	tanítványok.

	 Jézus	azt	mondja,	hogy	neki	kell	feltétel	nélkül	engedelmeskedni.	Rá	akarja	ébresz-
teni a tömeget arra, hogy a magatartásukkal tesznek tanúbizonyságot, hitvallást maguk-
ról,	a	bennük	lévő	hitről.	Rávilágít	arra,	hogy	az	Ő	követésének	komoly	következményei	
vannak.

	 Ismertem	egy	falumbeli	fiút,	akivel	együtt	jártam	ifire.	Nagyon	lelkesnek	és	elszánt-
nak	tűnt,	ha	énekkel,	imádsággal	kellett	az	Úrnak	szolgálni.	Azonban	minden	más,	ke-
vésbé	élményszerű,	kevésbé	izgalmas,	számára	esetleg	nehézkes	szolgálat	hidegen	hagy-
ta.	Volt	kifogása,	hogy	itt	vagy	ott	kellett	segítenie,	most	jött	meg	a	számítógép,	kedvenc	
sorozata	legjobb	része	jön,	stb.;	egy	idő	után	nem	bírta	a	kettősséget,	és	nem	jött	többé.

	 Mit	 helyezek	 előbbre?	Kinek	 engedelmeskedek?	 Ez	 dönti	 el,	 hogy	 tanítvány	 va-
gyok-e	vagy	csak	megyek	valameddig	Jézussal	az	úton.

	 Az	 itt	 olvasható	 versekben	 Jézus	 az	 önmegtagadásról	 beszél.	 Erős	 szavak	 ezek:	
meggyűlölni,	keresztet	hordozni.	Párhuzamként	megtaláljuk	a	Máté	10,37-ben	ugyan-
ezt,	ahol	Máté	a	„gyűlöl” szó helyett a „jobban szeret” kifejezést használja, ami kevésbé 
radikális. „Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem...” Az akkori héber-arám 
nyelv	szerint	Lukács	az	eredeti,	kemény	kifejezést	használja,	mert	hangsúlyosnak	tartja,	
hogy	tisztában	legyünk	azzal,	mikor	vagyunk	igazán	Jézus	tanítványai.

	 2.	Mikor	vagyok	tanítvány?	Akkor,	ha	Jézushoz	jövök,	Jézussal	járok,	és	Jézusnak	
engedelmeskedek	is.	A	tanítvány	a	Mestert	követi,	figyeli,	hogy	mit	 tesz,	a	közelében	
marad,	és	szolgálja	a	Mesterét.	Nem	rabszolgaként,	kényszerből,	hanem	szeretetből.

	 Krisztus	tanítványának	lenni	nem	időszakos	feladat,	mint	ahogyan	Jézus	ezt	ki	is	fe-
jezi,	amikor	azt	mondja;	„…ha akar valaki utánam jönni…” ebben a kifejezésben benne 
van	annak	a	lehetősége,	hogy	egy	ideig	is	lehet	Jézussal	menni.	A	tanítványság	azonban	
életforma,	egy	pillanatról	pillanatra	élt	élet,	amiben	szakítanunk	kell	„kívánságainkkal, 
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lemondás önmagunkról”	ahogyan	azt	a	Márk	8,	34-ben	is	olvassuk.	„Ha valaki énutá-
nam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.”

	 A	halálra	ítéltnek	magának	kellett	a	vesztőhelyre	vinnie	a	keresztjét,	amire	felfeszí-
tették.	Ezt	a	képet	használja	Jézus	is.	Amit	mond,	azt	meg	is	fogja	tenni.	Arra	tanít,	hogy	
önmagunkat	állandó	áldozatul	kell	adnunk,	Isten	követésében.	Ez	a	vértanúság	kockáza-
tával	is	járhat,	mint	az	első	keresztyéneknél,	vagy	éppen	napjainkban,	de	a	tanítvány	nem	
tehet	mást.	Az	áldozatra	magunktól	nem	vagyunk	képesek.	Krisztus	ereje	kell	hozzá,	de	
éppen	ez	a	bizonyságtétele	annak,	hogy	az	Ő	tanítványai	vagyunk,	mert	csak	Vele,	Benne	
és	Általa	tudunk	engedelmesek	lenni.	A	szenvedés	épp	oly	közösségvállalás	Krisztussal,	
mint	imádságban	Vele	lenni,	vagy	örömben	együtt	lenni	Ővele.

	 Tanítvány	az,	aki	egy	ügyért,	érdekért,	elgondolásért	szenvedélyesen	és	személye-
sen	odaszánja	magát.	Krisztus	követőire	ez	a	meghatározás	nem	pontosan	így	igaz.	Mi	
ugyanis	nem	egy	eszméért,	vagy	ügyért,	hanem	egy	személyért,	az	Isten	Fiáért	szánjuk	
oda	magunkat.	Ezért	a	tanítványnak	nem	csodálni,	tisztelni	kell	egy	eszmét,	vagy	gon-
dolatot,	hanem	szeretni	kell	Krisztust.	A	tanítványnak	Krisztusban	kell	megtanulnia	sze-
retni,	hogy	szolgálni	tudjon.	Ez	a	szeretet	egyikünkben	sincs	jelen,	ezt	a	szeretetet	csak	
a	Szentlélek	által	kapjuk	meg,	hogy	szolgálni	tudjuk	Őt.

	 Krisztus	követésében	van	egy	önkéntes	erkölcsiség,	amit	 sokan	nem	értenek,	és	
amiért	következetlenséggel	 is	vádolhatnak	az	értetlenkedők,	ahogyan	azt	Jézussal	 is	
tették.	Jézus	pedig	következetes	volt	Istenhez,	mint	mennyei	Atyjához,	nekünk	pedig	
Isten	Fiához,	Jézushoz,	az	Őbenne	való	életünkhöz	kell	következetesnek	maradnunk.	
Így	tudunk,	mint	tanítványok,	mindent	az	Ő	akarata	szerint,	Vele	járva,	és	Neki	enge-
delmeskedve tenni.

	 Nekünk,	akik	Jézus	követőiként	szeretnénk	élni,	ahogyan	a	tanítványoknak	is,	meg	
kell hoznunk azt a döntést, hogy egészen akarjuk-e magunkat Isten követésében elköte-
lezni.	Mert	ha	igen,	akkor	változtatnunk	kell	szokásainkon,	életmódunkon,	akár	azzal,	
hogy	nem	alszunk	el	imádság	nélkül,	vagy,	hogy	elmegyünk	a	gyülekezet	közösségébe,	
hogy	odaszánjuk	az	 időt	 a	 templomba,	 arra,	hogy	meg	akarjuk	érteni	 az	 igehirdetést.	
Könyörögnünk	kell	Isten	megszabadító	kegyelméért,	hogy	annak	rabságából	is	megsza-
badítson,	ami	a	Jézussal	való	együttlét	tudata,	de	ami	még	nem	Krisztus	követése.

	 3.	Hogyan	lehetek	tanítvány?	Először	is	kimondom	Jézusnak,	hogy	a	tanítványa	aka-
rok	 lenni.	 Fontos	 ezt	 Jézusnak	megvallani.	Másodszor	 kimondom	 Jézusnak,	 hogy	 én	
magam	adom	oda	önként	az	életemet.	Harmadszor	megvallom	Jézusnak,	hogy	vállalom,	
hogy	Ő	van	az	első	helyen	az	életemben.	Nem	a	szeretteim,	nem	a	kedves	időtöltéseim,	
hanem	egyedül	Ő,	és	minden	más	ezután	következik.
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	 Végül	kérem	Isten	Szentlelklét,	hogy	adjon	erőt	hogy	ne	tagadjam	meg	Jézust	akkor	
sem,	ha	egyedül	maradok	ezzel	a	hitvallással,	mert	Jézus	mindent,	a	kereszthalált	is	vál-
lalta értem.

	 Személyes	döntést	kér	Jézus,	bátorít	azzal,	hogy	személyes	példát	ad,	és	az	ígéretét,	
hogy	minden	nap	velünk	van	Lelke	 által.	Ez	 az	 ígéret	 erősít	minden	 tanítvánnyá	 lett	
Krisztus	követőt,	engem	is.

Magyar Csanád lelkipásztor

Hálaadás

	 Hála	 Istenünknek,	 hogy	 ezen	 az	 éven	 is	 átsegített!	Hála	 azért,	 hogy	nem	vagyok	
ágyhoz	kötött,	tudok	járkálni,	mozoghatok,	beszélhetek	és	imádkozhatok;	hogy	belsőleg	
naponként	készülődhetek	a	földi	életből	való	elköltözésre	az	örökkévaló	hazába.	De	még	
ebben	is	az	Úr	Jézusra	van	szükségem,	hogy	segítségével	végig,	a	„vérig”	megharcol-
hassam	a	hit	harcát,	és	elnyerjem	a	mennyei	koronát.	Bízok	Benne,	a	feltámadott	és	élő	
Jézus	Krisztusban,	hogy	nem	hagy	magamra.	„Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen 
erejét megsokasítja.”	(Ézs	40,29)

	 Ezt	éltem	át	ott,	a	betegágyon,	miután	szívinfarktussal	kórházba	kerültem,	és	úgy	
éreztem,	hogy	kimegy	az	élet	a	testemből.	Azt	mondtam:	„Uram, ha most jött el az idő, 
hogy Hozzád menjek, én szívesen megyek, hisz a tiéd vagyok, de ha még adsz életet, hadd 
mondjam el az embereknek, hogy Te szereted őket, és azt várod, hogy Hozzád menjenek.” 
Ezután	az	imádság	után	azt	éreztem,	hogy	az	erő	visszajön	a	testembe.

	 Örülök,	hogy	ezt	a	pár	sort	is	leírhatom	nektek,	drága	testvéreim,	és	elmondhatom,	
hogy	az	Úr	Jézus	régóta	várja,	hogy	Hozzá	fordulj	segítségért.	Hidd	el,	Nála	jobban	ezen	
a világon senki nem szeret. 

	 Add	át	a	szívedet	Jézusnak,	és	mondd	el	Neki:	„Úr Jézus, a Tiéd akarok lenni, bo-
csásd meg a bűneimet és fogadj be a Te országodba!”

	 Hidd	el,	hogy	meghallgatja	az	imádságodat,	ha	teljes	szívből	és	hitből	kéred.	Őszinte	
szívvel	és	szívből	kívánja	ezt	neked	Istennek,	a	Jézus	által	megváltott	gyermeke.

Sz.Vné, Szlovákia
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Találkozások

	 Vallását	rendesen	gyakorló,	hithű	reformátusnak	tartottam	magam.	Istenfélő	magyar	
ember	módjára	hittem	Jézus	Krisztusban,	mint	Isten	Fiában,	gyötrelmes,	megváltó	halá-
lában.	Vasárnaponként	eljártam	a	templomba.	Figyelmesen	hallgattam	a	prédikációkat,	
„nyakas”	kálvinistaként	hol	egyetértettem	az	igehirdetővel,	hol	pedig	nem.	Akkor	még	
nem	tudtam,	nem	is	gondoltam,	hogy	az	én	templomjáró	státuszom	nem	elég	az	üdvös-
séghez.	Ha	valaki	akkor	ezt	kifejti	nekem,	nagyon	megbántódom.	Miért?	Mi	mást	kelle-
ne	még	tennem?	Másoktól	hallottam	már,	hogy	megtértek.	De	én?	Minek?	Nem	vagyok	
én	pogány!

	 A	Biblia	olvasását	 is	 többször	elkezdtem.	Mondanom	sem	kell,	mindig	beletört	 a	
bicskám	már	az	elején.	Az	Ószövetségben	sokkolt	a	sok	öldöklés,	az	erkölcstelenség,	a	
térben	és	időben	távoli,	a	miénktől	eltérő	kultúra	és	szokásrend.

	 A	tavalyi	évben	Húsvéttól-Pünkösdig	nagy	változáson	mentem	keresztül.	A	Húsvét	
előtti	Nagyhéten	egy	evangélikus	lelkész	szolgált	nálunk.	A	prédikációja	nyomán	meg-
érintett	valamilyen	különös	érzés.	Személyes	beszélgetésünk	alkalmával	helyére	került	
néhány	fontos	dolog;	hogyan	tudom	letenni	a	bűneimet,	miért	hiteles	a	Biblia,	hogyan	
olvassam,	és	választ	kaptam	egyéb	kérdéseimre	is.	Húsvét	után	találkoztam	egy	kariz-
matikus	erdélyi	igehirdetővel,	akinek	prédikációja	megrázott	és	felrázott.	Akkor	minden	
megváltozott.	Rám	talált	az	Úr	és	én	is	megtaláltam	Őt

	 Majd	jött	egy	csendes,	de	intenzív	hét	Mátraházán	a	Református	Üdülőben,	ahol	sok	
csodálatos	emberrel	találkoztam,	ahol	a	béke	és	a	szeretet	vett	körül	bennünket,	és	való-
sággal	lehetett	érezni,	hogy	ott	van	Isten	köztünk.	Ez	az	egy	hét	nagyon	sokat	jelentett	
nekem,	az	én	lelki	fejlődésemben.	A	ragyogó	tavaszi	napsütés,	a	csodálatos	panoráma,	
a	jó	levegő,	a	tapinthatóan	szeretetteljes	légkör,	a	meghitt	étkezések,	a	finom	falatok,	az	
őszinte	beszélgetések,	a	kiváló	prédikációk,	az	elmélyült	imádságok,	a	Szentlélek	érez-
hető	jelenléte	megerősítette	hitemet,	amely	Isten	hatalmas	ajándéka	volt.

 Új értelmet nyert minden, egyes dolgok jelentéktelenné váltak, más dolgok a he-
lyükre	kerültek,	megváltoztak	a	hangsúlyok,	és	már	 láttam	az	 irányt,	hogy	merre	kell	
mennem.	Pünkösdkor	már	éreztem,	hogy	mi	a	különbség	egy	templomba	járó	református	
egyháztag	és	egy	református	hívő	között.	Pünkösdkor	úgy	tudtam	venni	az	Úrvacsorát,	
hogy	először	éreztem	át	igazán	Jézus	Krisztus	áldozatát,	a	Szentlélek	jelenlétét	és	Isten	
kegyelmét.

H.I.T.
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A Szentlélek jelenléte Mátraházán

	 Istennek	hála,	ismét	egy	áldott	hetet	tölthettünk	Mátraházán,	október	elején.	Az	or-
szág	minden	pontjáról	érkeztek	testvérek	erre	a	hétre,	még	Kárpátaljáról	is	volt	közöt-
tünk	egy	házaspár.	Több	mint	hatvanan	voltunk	együtt.

	 Csendeshetünk	címe	a	Heidelbergi	Káté	53.	kérdés-felelete	volt:	Mit hiszel a Szent-
lélekről? „Először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlő valóságos és örök Isten. 
Másodszor, hogy Ő nekem is adatott; hogy igaz hit által engem Krisztusban s minden Ő 
jótéteményében részeltessen, vigasztaljon, és mindörökké velem maradjon.”

	 Délelőtt	előadásokat	hallgattunk	meg,	melyeket	kiscsoportos	beszélgetések	követ-
tek, ahol nagyon mély beszélgetések alakultak ki.

	 Csütörtök	délelőtt,	Meleg	Attila	Bódvaszilasi	lelkipásztor	előadása:	Hogyan	„műkö-
dik”	a	Szentlélek?	–	teljesen	„felkavart”	bennünket.

	 Ekkor	nem	is	mentünk	el	kiscsoportos	beszélgetésre,	hanem	egymás	után	tették	fel	a	
kérdéseket	a	testvérek	az	előadónak	és	a	jelenlévő	szolgálattévőknek.

	 A	Szentlélek	kiáradását	éltük	meg	ezen	a	délelőttön.	Évtizedes	bűnökből,	szabadul-
tak, gyógyultak meg életek.

	 A	csütörtök	délutáni	 áldások	és	 az	esti	Úrvacsora	 tette	 teljesé	ezt	 a	Szentlélekkel	
teljes	hetet.	Legyen	áldott	az	Úr	ezért	a	csendeshétért!

Prókai Árpád és Ilona

Krisztusian 

	 Amikor	egyszer	a	kórházban	voltam,	volt	ott	 egy	fiatal	 apáca,	akit	megismertem.	
Márta	nővérnek	hívták.	A	testvérét	látogatta	többször	is.	„Milyen	jó	társaság	‒	mondta	‒	
egyikünk	színész,	a	másik	tanár,	én	meg	papnövendék.”

	 Vidám	is	volt	a	légkör	általában,	azonban	egy	alkalommal	elvesztettem	a	türelmem.	
	 -	Hát	tényleg	nem	világos,	hogy	ezt	csak	a	katolikusok	látják	így?	‒	támadtam	rá	egy	

VIGASZTALÓ 2018/1 7



hitvitának	induló	„beszélgetésben”,	amikor	nagyon	szelíden	nem	vágott	vissza,	hanem	
hallgatott.	Rögtön	elpárolgott	minden	dühöm,	aztán	pedig,	ahogy	folytattuk	a	társalgást,	
ő	csendesen,	de	hosszan	rám	szegezte	a	tekintetét.	Nagyon	kényelmetlenül	éreztem	ma-
gam.	Eszembe	jutott	Jézus,	aki	az	Őt	bántókra	nézett	szelíden,	vádlóan.

	 -	Ne	haragudj	már,	Gabikám	(ez	volt	 az	eredeti	neve)	‒	nyögtem	ki,	mire	 rögtön	
mondta, hogy semmi baj. Tudtam, hogy azért történhetett így, ami történt, mert szeretet-
tel volt felém.

 Évek elteltével, amikor itt Vaján, az otthonban egyszer beszélgettem a többiekkel, 
egyik	lakónk,	a	derék	Árpi,	valami	miatt	rám	kiáltott.	Eszembe	jutott	az	előbbi	lecke.	
Nem	válaszoltam	vissza,	hanem	csendben	maradtam.	Ő	lelohadt,	aztán,	ahogy	folytató-
dott	a	terefere	(tudniillik	a	többiekkel),	szelíden,	sokáig	őrá	néztem.	Kezdte	nagyon	rosz-
szul	érezni	magát.	Kínok	között	préselte	ki	magából	a	szót,	csak	hogy	ne	bántsam	tovább	
vádló	pillantásommal.	Abba	is	hagytam,	megbocsátottam	neki,	és	tovább	beszélgettünk.

	 Kedves	Testvérem,	Te	is	megtanulhatod,	és	ha	szeretet	van	benned,	másnak	is	átad-
hatod	ezt	a	leckét.

Komoróczy István

Gondolatszilánkok

Isten	megbocsátja	a	bűnt,	de	nem	tűri	meg.	Fel	kell	venned	a	harcot	mindegyik	bűnöd	
ellen.
Minden	embert	bebolondít	a	maga	dicsősége.	Szánalomra	méltó	az	ilyen,	a	maga	dicső-
ségével	eltelő	ember.
Krisztus	keresztáldozatának	hirdetésénél	nincs	drágább	üzenet	az	ember	számára.
Te értékes vagy Isten szemében, de a másik ember is ugyanúgy értékes Neki, mint te.

Komoróczy István
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„Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik…”	(Márk	16,	17a)

	 Sokszor,	 és	 sokan	 megkérdőjelezik	 ennek	 az	 igének	 a	 valóságtartalmát.	 Vajon	 a	
Krisztus	követésének	a	jelek	alapvető	részei,	vagy	egy	választható	opció,	egy	plusz,	ami	
a	bűnbocsánathoz,	a	Krisztusban	nyert	új	élethez	„kérhető”?	Vajon	hisznek	azok	is,	akik-
kel	különösképp	nem	történik	semmi	megrendítő	csoda,	vagy	csupán	gyönyörködnek	az	
élet	apró	örömeiben?

	 Az	én	történeteim	nem	általánosítások.	Nem	vallom,	hogy	meg	kell(ene)	történnie	
mindenkivel,	aki	elindul	Jézus	Urunk	követésében.	De	azt	vallom	az	igék	alapján,	hogy	
lehetséges,	és	kérhető	is	az	Úrtól,	hogy	hitünk	bizonysága	ne	csupán	szavakon	próbáljon	
megállni,	hanem	erőnek	és	hatalomnak	jeleiben,	az	eljövendő	királyság	mennyei	ízeinek	
megismerésében.

	 Amikor	először	olvastam	Márk	evangéliumának	utolsó	verseit	a	kérdésem	az	volt:	
„Én nem hiszek Uram? Vagy talán nem eléggé hiszek, hogy mindezeket én is megtapasz-
talhassam?”	A	válasz	egyszerű,	és	mindent	megváltoztató	volt	az	életemben:	„Eddig 
nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömtök teljes le-
gyen.”	(Jn	16,24).	A	következő	történetek	bizonyságok	arról,	hogy	Jézus	Krisztus	él,	az	
Ő	nevében	erő	van,	és	hogy	ígéretei	igazak.

 2010-ben, amikor harmadéves teológus hallgató voltam, az a felkérés érkezett a teo-
lógia	tanulóihoz,	hogy	a	közeli	város,	Sátoraljaújhely	Erzsébet	Kórházában	szolgáló	lel-
kipásztor	helyettest	keres	a	soron	következő	istentiszteleti	alkalomra.

	 Elsősorban	felsőbb	éves	hallgatót	keresett.	Közel	hetven	fő	járt	akkor	a	teológiára,	
és majdnem mindenkihez el is jutott a hír. Amikor meghallottam azonnal éreztem a lel-
kemben, hogy a felszólítás nekem szól. Azonban vártam, hogyha valaki alkalmasabb a 
feladatra, és jelentkezik, elvállalhassa. Senki nem jelentkezett. Ez a hívás nekem szólt.

	 Megkaptam	az	instrukciót,	hogy	a	liturgia	hogyan	haladjon,	és	azt	is,	hogy	ne	szá-
mítsak	nagy	 létszámra,	ugyanis	 sok	az	ágyban	 fekvő	beteg.	A	kórházba	nem	egyedül	
indultam	el,	hanem	egy	teológus	társnőmet	hívtam	el,	aki	kiváló	énekhangjával	vezet-
hette	az	éneklést.	Vágytam	arra,	hogy	az	Úr	cselekedjen	a	betegek	között.	Imádságban	
csak	azt	kértem,	hadd	lehessek	engedelmes,	és	bátor	szolgája	ebben	a	feladatban.	Meg-
lepetésünkre	nem	hogy	kevesen	 jelentek	meg,	hanem	pótszékekkel	kellett	 feltölteni	a	
rendelkezésre	álló	nem	túl	nagy,	de	kellően	 tágas	 termet,	amelyet	a	kórház	biztosított	
az	istentiszteletek	részére.	Ráadásul	ez	a	hely	az	emeleten	volt,	megnehezítve	az	igazán	
Igére	szomjazók,	de	az	egészségükben	akadályozottak	eljutását	is	az	alkalomra.
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	 Az	 istentiszteleten	megjelent	 a	 helyi	 gyülekezet	 nőszövetségének	 három	 tagja	 is,	
akik	 segítettek	 a	 nehezen	mozgó	 betegeknek	 feljutni	 lifttel	 és	 lépcsőn	 is.	Tizenheten	
voltunk	összesen.	Válogatott	 betegségektől	 gyötört	 idősebb	 és	fiatalabb	 asszonyok	 és	
férfiak.	Volt	közöttük	hitét	komolyan	vevő	római	és	görög	katolikus,	és	református	is.	
Voltak	olyanok	is,	akik	számára	kétségbeesésükben	nem	volt	más	segítség,	csak	egyedül	
Isten.

	 A	Szentlélek	jelenléte	az	alkalom	kezdetétől	betöltötte	a	helyet.	Már	a	kezdő	imád-
ságot	is	nehéz	volt	elmondanom,	mert	zokogásban	törtek	ki	a	jelenlévők.	A	felolvasott	
textus	János	evangéliumából	hangzott:	„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” 
(Jn	7,	37-38.)	Egy	gombostűt	nem	lehetett	volna	leejteni,	akkora	lett	a	csend,	és	figyelt	
idős	és	fiatal	egyaránt.	Imádság	után	erős	indítást	éreztem	a	szívemben,	hogy	kérdezzem	
meg,	ki	honnan	érkezett	és	mit	hisz,	mert	az	Úr	cselekedni	akar	közöttünk.	Sorban	meg-
kérdeztem hát, ki honnan jött, és milyen bajjal.

 A megkérdezettek között az ötödik egy olyan asszony volt, akinek kezei és lábai is 
gipszben	voltak.	Tolókocsival	 tolták	 fel,	mert	meg	akarta	köszönni	a	Mindenhatónak,	
hogy	életben	maradt.	Elmesélte,	hogy	egyedül	volt	otthon	és	fejjel	előre	beleesett	a	zöld-
séges	verembe	(földbe	ásott	üreg,	ahol	 télen	eltették	hűtő	híján	a	régiek	a	megtermelt	
zöldségek	jelentős	részét).	Fél	napon	át	jajgatott,	míg	az	utcáról	meghallották,	de	olyan	
szerencsétlen	volt	a	segítségnyújtás,	hogy	miközben	kihúzták	volna	a	nénit,	visszaesett	a	
verembe,	és	a	lábai	is	eltörtek.	Mindezen	túl	mégis	hálás	volt,	hogy	az	életét	megkímélte	
az Úr.

	 Nyomorának	elmesélése	után	azonban	azt	mondta:	„Hiszem, hogy Jézus volt, aki 
ott megőrzött, és Ő az, aki meg is gyógyíthat!”	Szinte	azonnal	 rákérdeztem:	„Hiszi-e 
asszonytestvérem, hogy az Úr Jézus most azonnal is meg tudja gyógyítani?” ‒	válasza	
azonnali	és	minden	kétséget	kizáró	volt:	„Erősen hiszem!” Felálltam az asztaltól, ahol 
körben	ültünk,	és	odaléptem	az	asszonyhoz.	Letérdeltem,	és	kértem	a	többieket,	hogy	
velem	együtt	imádkozzanak.	Készségesen	mindenki	meghajtotta	a	fejét,	és	imádságban	
együtt	adtunk	hálát	a	megőrzött	életért,	és	kértük,	hogy	az	összetört	csontok	forrjanak	
össze, mint ahogy most a lélek fájdalmai összeforrtak ebben az asszonyban, ahogy hitet 
tett	Jézus	nevéről.	Majd	rátettem	a	vállára	a	kezem.	Könnyek	szöktek	a	szemekbe,	mert	
az	asszony	testvéren	egy	remegés	fogott	erőt,	és	hálaadásban	tört	ki.

	 A	következő	pillanatban	elroppant	az	első	gipsz	a	kezén.	Majd	a	másikon,	és	végül	
a	szabad	kezeivel	elkezdte	lehántani	a	lábáról	is	a	gipszet.	Nem	tudtuk,	hogy	megaka-
dályozzuk-e,	vagy	hagyjuk,	akkora	ámulat	vett	erőt	rajtunk.	Letörte	a	gipszet.	Felállt.	
Áldotta	 az	Urat,	mi	pedig	 a	könnyben	úszó	 szemünkkel	 alig	 láttuk	már	 egymást	 is	 a	
teológával.	„Meggyógyultam,	meggyógyultam!”	‒	kiáltotta.
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	 A	következő	percben	egy	agyvérzést	szenvedett	férfi	próbált	felállni.	Mankóval	jött.	
Jobb	oldala	 teljesen	bénult	volt.	Kérte,	hogy	őérte	 is	 imádkozzunk.	Letette	a	mankót,	
felállt	és	csukott	szemmel,	kezét	összetéve	adott	folyamatosan	hálát	Istennek.

	 A	sarokban	egy	asszony	ült.	Úgy	tűnt,	hogy	nem	tetszik	neki,	amit	lát.	Rekedt	han-
gon	kérte,	hogy	érte	is	imádkozzunk.	Kiderült,	hogy	nem	harag	van	az	arcán,	csupán	egy	
olyan	neurotikus	betegség	gyötri	évek	óta,	ami	miatt	a	mimikai	izmait	szinte	képtelen	
mozgatni,	és	folyamatos	depressziótól	szenved.	Régóta	nem	tud	se	sírni,	se	nevetni.	Mi-
után	érte	is	együtt	imádkoztunk,	a	könnyek	és	a	mosoly	is	ott	volt	az	arcán.

	 Legvégül	egy	92	éves	asszony	kérte	az	imát,	de	nem	gyógyulásért.	Azt	kérte,	hogy	a	
halála	utolsó	percében	is	erre	az	alkalomra	gondolhasson	és	tehesse	majd	Jézus	kezébe	
az	életét.	Leélte	az	életét	a	templom	padjaiban,	de	közel	egy	évszázad	alatt	sose	érezte	
magát annyira közel az Úrhoz, mint akkor.

Tolókocsit,	mankót	hagytunk	hátra	a	szobában.	A	könnyes	és	hálával	teljes	pillanatokat	
pedig	magunkkal	vittük.	A	kórház	értetlenül	állt	a	gyógyulások	előtt.	Rövid	úton	hazaen-
gedték az immár gyógyult betegeket.

Ez	volt	az	első	istentisztelet	a	kórházban,	amelyeket	az	Úr	Jézus	jelekkel	és	csodákkal	
pecsételt	meg.	Akkor	még	nem	sejtettem,	hogy	ez	csupán	a	kezdet.

Pál László ref. lelkész 

HÍREINK:

Kálvin téri alkalmainkat minden hó első hétfőjén 10 órától tartjuk.
Vezeti:	Dr.	Vassné	Baki	Ilona

*

A Parakletos Alapítvány lelkipásztori közössége	folytatva	lelki	elöljáróinak	példáját,	
ismét rendszeressé teszi a havonta tartott lelki közösség, imaalkalom gyakorlását.

Minden hónap első keddjén 16-1800 óra között várjuk azokat a lelkipásztorokat, 
akik	 fontosnak	 tartják,	 hogy	gyülekezeti	 szolgálatuk	megújulásához,	megerősítéséhez	
Isten Szentlelkének segítségét kérjék.

VIGASZTALÓ 2018/1 11



Imaalkamainkat Budapesten, a Református Missziói Központban tartjuk
(XV.Alag	utca	3.)

„Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”
Jn	4,24

*

Tavaszi hitmélyítő konferencia Mátraházán:	2018.	május	7-11.
A	konferencia	címe:	Élet a Szentlélekben
Vezeti:	Prókai	Árpád	boldvai	lelkipásztor

Az	alkalom	hétfőn	délutántól,	péntek	délig	tart.	A	szobák	regisztrálás	után,	1500 órától 
foglalhatók el. A közös alkalom 1600	órakor	kezdődik.	Az	első	közös	étkezés	a	vacsora,	
a	hét	pénteken	ebéddel	zárul.

A	konferencia	díja:

Készpénz	esetén:	18-70	éves	korig	22.960	Ft	(IFA	is	benne	van)
18	év	alatt	és	70	év	fölött	21.200	Ft

A	korábban	érkező	vendégek	kérhetnek	ebédet	is,	de	ezt	a	jelentkezéskor	jelezni	kell.	A	
hétfői	ebéd	ára,	1.400	Ft-a	fent	említett	összegbe	nincs	beszámítva.	Fizetés	a	helyszínen.	

Jelentkezés írásban a következő címen:

Gazdag Tiborné Zsuzsa
E-mail:	gazdagne@startadsl.hu

Postacím:	Gazdag	Tiborné	1091	Budapest,	Üllői	út11-13	4./9.

Jelentkezési határidő: amíg van hely, de legkésőbb 2017. április 25-ig. 

A	 levélben	 írjuk	meg	 nevünket,	 (asszonyoknál	 a	 keresztnevet	 is)	 címünket,	 születési	
időnket,	telefonszámunkat,	és	E-mail	címünket.	

Kérjük,	közöljék,	ha	diétás	étkezést,	vagy	hétfőn	ebédet	is	kérnek.	Aki	üdülési	csekkel	
fizet,	előre	jelezze	a	jelentkezéskor!

Amennyiben	személybeszállításhoz	és	csomagok	szállításához	a	buszjárathoz	segítséget	
kérnek,	kérjük	az	üdülőnek	jelezzék	a	+36	37	374	011	telefonszámon.

*
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Nyári családos és ifjúsági konferencia Vajtán 2018. július 23-27. 
A konferencia címe: A szent sátor üzenetei (2Móz 24-28)

Táborkezdés:	2018.	július	23.	hétfő	vacsora.	Táborzárás:	2018.	július	27.	péntek	ebéd.
Felhívjuk a Testvérek figyelmét,	hogy	nincs	lehetőség	a	konferencián	rövidebb	ideig	
részt	venni,	a	napijegyet	kérők	számára	nem	tudunk	szállást	biztosítani.	

Jelentkezni	Rózsahegyi	Emőkénél	lehet,	az	emoke@benedetti.hu	e-mail	címen,	illetve	
a	+36	20	566	0993-as	telefonon.	Kérjük	minden	jelentkező	nevét	és	életkorát	megadni.

Foglaló	fizetés:
- Azoktól, akik nem SZÉP kártyával	fizetnek,	50%	foglalót	kérünk	a	Parakletos	Alapít-
vány	számlájára:	11732071-20025524.
A	közlemény	rovatba	kérjük	beírni	a	neveket	és	ezt:	Vajtai	tábor.	A	második	50%-ot	majd	
készpénzben	fizethetjük	a	konferencián.
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szállás/fő/éj Pénteki ebéd/fő IFA/fő/éj Összesen/fő
H-P

18-70 éves korig
5.830 Ft 1.270 Ft 250 Ft 25.590 FtKastély

kollégiumi elhelyezés
Maranatha Szálló
4 ágyas elhelyezés 6.420 Ft 1.270 Ft 250 Ft 27.950 Ft

Maranatha Szálló 
2 ágyas elhelyezés 7.010 Ft 1.270 Ft 250 Ft 30.310 Ft

10-18 év között és 70 év fölött
5.830 Ft 1.270 Ft 0 Ft 24.590 FtKastély

kollégiumi elhelyezés
Maranatha Szálló
4 ágyas elhelyezés 6.420 Ft 1.270 Ft 0 Ft 26.950 Ft

Maranatha Szálló 
2 ágyas elhelyezés 7.010 Ft 1.270 Ft 0 Ft 29.310 Ft

3-9 éves korig
bármelyik szállástípus esetén 3.507 Ft 762 Ft 0 Ft 14.790 Ft

0-be nem töltött 3 éves korig 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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- Akik SZÉP kártyával	szeretnének	fizetni,	azok	rózsaszín	postai	csekken	legyenek	szí-
vesek	átutalni	10	000	Ft/fő	foglalót	az	alábbi	névre	és	címre:

RÓZSAHEGYI	EMŐKE
1152	Budapest,	Hunyadi	u.	8/A.

Családonként	1	csekken	lehet	utalni,	de	a	közlemény	rovatba	kérjük	beírni	a	neveket.	Az	
átutalt	összeget	Vajtán	a	konferencia	kezdetekor	visszakapják.

*

KÖNYVAJÁNLÓ

A	Nagykőrösi	Református	Egyházközség	támogatásával	Szabó	Imre:	Sírjanak	a	pa-
pok	című	könyvének	negyedik	kiadása	is	megjelent,	Imre	bácsi	fia,	Szabó	Sándor	
kiadásában. 

A	könyv	megvásárolható,	illetve	megrendelhető	a	Parakletos	Könyvesházban
az	alábbi	elérhetőségeken:

www.parakletos.hu	és	a	www.konyves.hu
Cím:	6100,	Kiskunfélegyháza,	Pacsirta	u.	10.

Telefon:	76/463-106
E-mail:	parakletoskonyveshaz@parakletos.hu

Nyitvatartás:	hétfő-péntek	8-1600	óra,	minden	hónap	első	szombatján	9-1200 óra

Péntek László 
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Alapítványi beszámoló

Hálával	és	tisztelettel	köszönjük	mindazok	támogatását,	hűségét,	akik	adójuk	1	%-át	a	
Parakletos	Alapítvány	számára	ajánlották	fel	a	2017.	évben.	

Megköszönjük	a	különböző	konferenciákon,	postai	vagy	banki	úton	eljuttatott	adomá-
nyokat.	Köszönjük,	hogy	imádságban	hordozzák	a	Vigasztaló	megjelenését,	különböző	
konferenciák	és	csendesnapok	szervezését.	

A Parakletos Alapítvány 2017. évi pénzügyi beszámolójából az alábbiakról tájékoz-
tatjuk	a	Vigasztaló	olvasóit:

A	2017.	évben	899.900	Ft	adományt	kaptunk	magánszemélyektől,	66.500	Ft	adományt	
gyülekezetektől.

A	személyi	jövedelemadó	1%	-ból	212.822	Ft	érkezett.

Perselyadomány	a	Kálvin	téren	és	a	Mátraházi	konferenciákon	217.500	Ft	volt.

Egyéb	bevételünk	a	konferenciákra	befizetett	részvételi	díj	volt,	amit	tovább	is	adtunk	a	
konferencia	központoknak	(Mátraháza,	Vajta,	Galyatető).

A	2017.	év	kiadásaiból	a	Vigasztaló	testvéri	körlevél	nyomdaköltsége	434.848	Ft;	posta-
költsége	464.634	Ft;	a	bankköltség	és	a	könyvelési	díj	együttesen	193.523	Ft.	

A	konferenciák	költségeinek	kiegyenlítése	után	az	éves	eredményünk	1.7	MFt.

Hálás	 szívvel	megköszönjük	a	Testvérek	áldozatos	 támogatását	 amellyel	 a	Vigasztaló	
testvéri körlevél kiadását támogatják. 

A	Vigasztaló	évente	4	alkalommal,	számonként	2400	példányban	jelenik	meg.

Szeretettel	kérjük	a	Testvéreket,	hogy	a	személyi	jövedelem	adó	1%	-al	támogassanak	
bennünket	továbbra	is.

A	rendelkező	nyilatkozatot	ne	felejtsék	el	kitölteni:
Parakletos Alapítvány Adószám: 19045229-1-13

Testvérünk	munkájára	és	Családjára	Istentől	megáldott,	a	Szentlélek	erejében	járó	életet	
kívánunk.	Imádkozva	Önért,	nagy	szeretettel	köszöntjük!	Tisztelettel	és	szeretettel,

Tóth Zoltán
titkár

Dr. Tatai István
kuratóriumi elnök



VIGASZTALÓ

A	Parakletos	Alapítvány	testvéri	körlevele.
Kiadványunkat	adományokból	tartjuk	fenn.	

Ingyenesen	megküldjük	mindazoknak,	akik	kérik.
Az	Alapítvány	címe:	2336	Dunavarsány,	Határ	út	70.

Adószám:	19045229-1-13	•	Számlaszám:	11732071-20025524
E-mail:	zolitoth@xnet.hu

A	Vigasztaló	számára	írt	bizonyságtételeket	az	alábbi	címre	kérjük:
Rózsahegyi	Emőke,	1152	Budapest,	Hunyadi	u.	8/A.

E-mail:	emoke@benedetti.hu
A	Szerkesztőbizottság	tagjai:	Magyarné	Balogh	Erzsébet,	Szalontai	Zsuzsanna,	

Rózsahegyi	Emőke	és	Dr.	Tatai	István
Honlap:	www.parakletosalapitvany.hu
Következő	lapzárta:	2018. május 15.

A Vigasztaló minden kedves Olvasójának Áldott és az Úr kegyelmének
megismerésében gazdag Húsvéti Ünnepeket kívánunk szeretettel!

„Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt.” 
Mt	28,6


