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Két pünkösd

 Kedves Olvasó! A Pünkösd csodáját egy rövid mondat foglalja össze: „Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel,”(ApCsel 2,4). Először a 12 apostol élte át a Szentlélekkel való 
betöltekezést, majd az őket hallgatók közül 3000 ember. Azóta is nagyon sokak életében 
megtörtént a Pünkösd. Hol egy-egy személyre, hol sok-sok vágyakozó szívű emberre 
áradt ki Isten Lelke, töltötte be őket. Mi akar ez lenni? – olvassuk az igében. Több mint 
40 éve foglalkoztat engem is ez a kérdés: Mi akar ez lenni? 

1. Egy egyháztörténelmi esemény? 

 Úgy gondolom, egy folyamat, amely kétezer éve elindult és azóta is lendületben 
tartja az egyházat; szakadásokon és megújulásokon át biztos alapját adva a keresztyén-
ségnek; végig kísérve egyházunk történelmét. (A Dunántúli Református Egyházkerület 
1612-es első pecsétjén a Pünkösdi jelenet látható.)



2. A keresztyén élet kezdete?

  A Szentlélek munkája már az is, amikor „szíven talál” bennünket Isten szava. Nem 
lehet kitérni előle, érezzük, hogy nekünk szól, rólunk szól. Mi sem tehetünk mást, mint 
az első pünkösdön Péter prédikációját hallgatók, megkérdezzük „Mit tegyünk, testvé-
reim…?” S készek vagyunk megtenni, amit megértünk az Igéből: „Térjetek meg, és 
keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és meg-
kapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké 
is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

3. Talán egy csodálatos élmény? 

 Amely jobb, mint az édes bor vagy a kábító- és bódító szerek hatása. De ez is elmú-
lik? Megpróbáljuk visszahozni, keresni és kutatni, hogy miként élhetjük át újra és újra?  
Csodálatos és megismételhetetlen élmény csupán, amelynek emléke megfakul, vagy ép-
pen még színesebbé válik az idő múlásával? Több annál! Az Úr tudja, mikor van szüksé-
günk felüdülésre, örömre, boldogságra. Ő meg tud bennünket lepni. Néha akkor vidámít 
meg, amikor nem számítunk rá, amikor elesettnek, méltatlannak érezzük magunkat. 

 Azt mindannyian tudjuk mi történt az első pünkösdön, amikor tiszta szívből új nyel-
veken magasztalták az apostolok Istent. Létrejött az első keresztyén gyülekezet és növe-
kedett naponta az üdvözülőkkel – olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 
első fejezeteiben.

 Csodálatos módon a Szentlélek azóta is jelen van közöttünk ebben a földi világban, 
jelen van az egyházban. Élővé lesz az Ige. Talán már évtizedeken át hűségesen Bibliát 
olvasó előtt, egyszerre megelevenítő szóvá lesz, amit tovább kell adnom minél többek-
nek a környezetemben. A Szentlélek által megszólító igehirdetés felrázza a gyülekezetet. 
Az idősebbek talán furcsállják a fi atalok lendületét, elfeledve, hogy ők is nagy buzga-
lommal indultak az első szeretet tüzében. Ma már tradíció lett abból, ami megdöbbentő 
újítás volt a fi atalok részéről. Isten Lelke által megérintett fi atalok rácsodálkoznak, hogy 
a Szentlélek munkája jelen volt eddig is, megtartotta az egyházat, gyülekezeteket, s ma 
is cselekszik, formál, erőt ad, és Isten dicsőítésére indít!

 Ahol árad a Szentlélek ott megújulnak, megbátorodnak a hívők és nyitottá válnak 
az érdeklődők. Értik az igét és nem ijednek meg tőle. A Krisztus szeretete a vele való 
közösségre, megtérésre hív. Tisztítsátok ki a szíveteket! Forduljatok el a bálványoktól az 
élő Istenhez! Ma is sokféle bálvány kínálja a boldog életet a számunkra. Ígér biztonságot, 
örömet, egészséget, sikert. Mit kínál az Úr? Bűneink bocsánatát, Szentlelkét, üdvössé-
get, örök életet – megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét”(ApCsel 2,21).
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 Péter apostol pünkösdi prédikációja bűnbánatra indította a hallgatókat. Ma is Isten 
kegyelme, amikor elfogadjuk az ige feddését és bűnbánatra hívó szavát. Kitisztítjuk a 
lelkünket és vágyunk, hogy a megtisztult szívbe beköltözzön a Szentlélek. Mert ő nem 
osztozik bálványokkal. Erre a megtisztulásra szüksége volt Péter apostolnak – amikor 
Jézus megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Szükségük volt a megtisztulásra azoknak az 
Efézusban megtérő zsidóknak és görögöknek (Istent tisztelőknek és pogányoknak) „akik 
varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára eléget-
ték.” (ApCsel 19,19)

 A 70-es években egy evangelizációs héten megkérdezték, ki szeretné elfogadni 
Krisztus kegyelmét és kész megvallani a bűneit? Féltem beszélni a bűneimről, hiszen 
azt tanultam, hogy titkolni kell őket. De láttam milyen boldogok az emberek miután 
megvallották Krisztus jelenlétében bűneiket, én is egyre jobban vágytam erre az örömre. 
A vágyakozás győzött a félelem felett. Odamentem én is imádkozni a fűzfa alá. Nagyon 
meglepett, hogy egy lelkész, akit aznap este hallottam először evangélizálni, milyen mé-
lyen belém lát. Szívesen elszaladtam volna, de nem volt hova. Kinyitottam a lelkem és 
engedtem, hogy minden szenny a felszínre törjön, kértem Krisztus bocsánatát. Imádko-
zott értem a lelkész és megáldott. Magamra maradva a csillagos éjszakában csodálatos 
örömet, Isten szeretetét és közelségét éreztem. Vidáman ujjongva, érthetetlen szavakat 
ismételgetve, végtelenül boldogan mentem tovább.

 A tábor véget ért. Hazamentünk. Új gyülekezetbe ment a lelkészünk. Az ifjúsági 
órák elmaradtak, néha elmentem templomba, egyre ritkábban vettem kezembe a Bibliát. 
Az én falumban mindez ismeretlen volt. Elmentem ifjúsági közösségekbe, kerestem a 
tisztaságot, szentséget, örömet, békességet, amire a lelkem vágyott, de nem találtam. 
Mi akar ez lenni? Magam sem tudtam, hogy életem első Pünkösdje volt. De vágytam 
rá. Ma már tudom. Sőt azt is, hogy ott azokon a nyarakon, más gyülekezetekből sokan 
megteltek Szentlélekkel. Az én életemben lassan elhalványult és csak egy szép emlék 
lett az első Pünkösdöm. Igaz lett Jézus szava: „és végül ennek az embernek az állapota 
rosszabb lesz, mint azelőtt volt.” (Lk 11,26) Lelkileg és fi zikailag és távol kerültem a 
gyülekezettől, ahol felnőttem.

 Mélyen belül, vágytam Krisztus kegyelmére. Akármerre sodort az élet (vagy veze-
tett) – munkahely, katonaság, új lakóhely – hívő fi atalokkal találkoztam. Felfi gyeltem 
egy ifi  körre, ahova örömmel mentek fi atalok, épült a gyülekezet. Beültek a nemrég 
még üres templomba, egész délutánokat együtt töltöttek és feladatot vállaltak a gyüleke-
zetben. Láttam egy helyet, ahol nem csak megtörtént a Pünkösdi csoda, hanem áradt a 
Szentlélek. Egy közösség, ahol értették, hogy mire vágyom, ahol segítettek visszatalálni 
az Úrhoz és a református egyház közösségébe. Lett második Pünkösd az életemben, ahol 
megkérdeztem: mit kell tennem? Isten kegyelméből adatott egy második alkalom, ahol 
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már nem csupán élmény, hanem hitbeli bizonyosság, örömöm forrása lett az a Krisztus. 
Adatott egy gyülekezet, ahol tanácsoltak, vezettek, erősítettek és segítettek megmaradni 
és megerősödni a hitben.

 Kívánom, hogy az Úr Szentlelke csordultig töltse be a lelked! Teljen meg a szíved 
Isten iránti hálával és ebből fakadó boldogsággal, örömmel. Ő gyújtson reménységet 
minden időben, általa a legborúsabb napon is felcsillan egy fénysugár. Legyen a vigasz-
talód szomorúságodban, amikor lecsillapítja a lelkedben dúló vihart.

Nemes Gyula
Kálozi református lelkész

Gondolatok két keréken

 2017 augusztusában egyhetes kerékpártúrán voltam Ausztriában, a Duna menti ke-
rékpárúton. Mivel egyedül bicikliztem, volt időm közben sokat gondolkozni. Ezekből a 
gondolatokból adok közre most néhányat.

Duna

 A Duna menti kerékpárút legtöbbször közvetlenül a vízparton vezet, a régi hajóvon-
tató úton. Néhol azonban eltávolodik a parttól, és kis forgalmú közutakon kell haladni, 
csendes kis falvakon vagy középkori kisvárosokon keresztül. Ki van táblázva az útvonal, 
de azért fi gyelni kell. Egy-egy ilyen kitérő után, amikor visszaérek a Duna partjára, és 
meglátom a hatalmas vizet, megnyugszom. Itt és most a nagy hömpölygő folyó azt jelen-
ti: jó úton vagyok. Ilyenkor mindig Isten jut eszembe. Mindenféle kitérőink után olyan jó 
visszatérni Hozzá!

Utak

 Csöndes kis falvak között kerekezem, kukoricaföldek között. Mindkét oldalon már 
olyan magas a kukorica, hogy ki sem látok fölötte, csak az előttem kanyargó aszfalt-
csíkot látom. Itt aztán nem lehet eltévedni, még ha akarnék, sem tudnék másfelé men-
ni, mint amerre az út vezet. Milyen sokszor szeretnénk, hogy ilyen egyértelmű úton 
haladjon az életünk is; hogy ne kelljen vívódni, gondolkozni, nehéz döntéseket hozni. 
Azt várjuk, hogy Isten adjon egyértelmű útmutatást, mutassa meg ne csak a következő 
lépést, hanem lássuk előre egyértelműen az előttünk kanyargó utat. De az élet sajnos 
nem mindig ilyen. Mint ahogy a kerékpár-útvonal sem volt mindenhol ilyen egyértel-
mű. Voltak furcsa elágazások, néhol hiányzott a tábla (vagy csak én nem vettem észre), 
máshol útjavítás miatt kellett kerülni. Bizony, sokszor elő kellett vennem a térképet, de 
volt egy pont, ahol már azt sem tudtam használni. Ugyanis mindjárt az első nap nagy 
esőbe keveredtem, s közben valahol elvétettem az utat is. Minden addig hasznos segéd-
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eszköz „használhatatlan” lett; az esőkabátom beázott, a papír térkép pillanatokon belül 
szétázott, a mobilom érintőképernyője megbolondult az első esőcsepptől. Nem maradt 
más hátra, mint az imádság, és az ígéretbe való kapaszkodás: „Veletek vagyok minden 
napon!” Még a viharban is!

Útitársak

 A Duna menti kerékpárút nagyon népszerű, igen sokan kerékpároznak rajta. Nem is 
csoda, hiszen nincs benne nagy emelkedő, nagyon jó minőségű az út, és általában kitűnő 
az infrastruktúra: éttermek, pihenőhelyek, kerékpártárolók, sőt külön kerékpárkompok 
szolgálják a bringások kényelmét. Igen változatos az úton haladó társaság is: fi atalok, 
idősek, családok, párok, baráti társaságok. Egy több napos út során gyakran előfordul, 
hogy ugyanazokkal az útitársakkal többször is találkozik az ember. Hiszen mindenki a 
maga tempójában halad, néha megáll pihenni, megnéz valami látnivalót, beül ebédelni 
vagy tesz egy sétát. A Duna mindkét partján van kerékpárút, így mindenki a saját ízlése 
szerint váltogatja, hogy mikor melyik partot választja. Így aztán a közösen haladók út-
jai néha szétválnak, aztán később esetleg újra összetalálkoznak. Én például négy napig 
haladtam együtt egy családdal. Volt amikor ugyanott szálltunk meg, és többször ugyan-
azon a kompon keltünk át a másik partra. Nagyjából ugyanabban a tempóban haladtunk, 
mégis hol ők előztek meg engem, hol én őket. De ez ott senkit nem zavart, mert nem 
versenyeztünk, hanem csak egyszerűen örültünk a mozgás lehetőségének, csodáltuk a 
szép tájat és élveztük, hogy kiszakadtunk a mindennapokból.

 Kár, hogy az életben nem így van. Ott sokszor rosszul esik, ha lemaradunk, és büsz-
kék vagyunk, ha sikerül valakit megelőzni. Pedig nem kellene így éreznünk, mert nem 
egymás versenytársai vagyunk, hanem csak útitársai. Egyéni személyiséggel, adottsá-
gokkal és lehetőségekkel. Ezekhez kell megtalálnunk a saját tempónkat!

Atomerőmű

 Utam során elhaladtam a zwentendorfi  atomerőmű mellett. Érdekessége, hogy ez 
Ausztria egyetlen atomerőműve, de soha nem helyezték üzembe. Az 1970-es években 
építették, és már olyan készültségi szinten volt, hogy az uránrudakat is behelyezték, ami-
kor a lakosság és különböző természetvédő szervezetek növekvő tiltakozása miatt nép-
szavazást írtak ki. A népszavazáson azonban kétharmadot meghaladó részvétel mellett 
a választók szűk többsége a nukleáris energia felhasználása ellen szavazott. Ezután a 
parlament alkotmányba foglalta az atomerőművek építésének és beüzemelésének tilal-
mát Így az atomerőművet évekig más célokra használták, majd naperőművé alakították 
át. Az jutott eszembe, hogy ha az életünk egy pontján rájövünk, hogy amit csinálunk, 
vagy tervezünk, az rossz, akkor abba kell hagyni, bármennyi energiát, időt vagy pénzt 
fektettünk bele.
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Gyerekkel vagyok

 Sok olyan családdal is találkoztam az úton, akik kisgyerekekkel kerékpároztak. Igen 
változatos megoldásokat láttam, ahogy megoldották a gyerekek szállítását, illetve kerék-
pározását. Például: anyuka pocakjára felkötve a pár hónapos baba, kerékpáros gyereku-
tánfutóban az 1-2 éves, felnőtt-gyerek tandemen a 3-4 éves. Nagyon praktikus megol-
dásnak tűnt, ahogy egy felnőtt és egy gyerek biciklit egy speciális összekötő elemmel 
egymáshoz rögzítettek. Így külön-külön is használható volt a két bicaj, de összekötve 
tandemként működött. A legjobban mégis az tetszett, amikor egy apuka és a 8-10 éves 
kisfi a haladt előttem, két külön kerékpáron. A kisfi ú egészen jól bírta a tempót, de egy 
idő után fáradni kezdett. Ekkor az apuka szorosan mellé húzott és egyik karját oldalra ki-
nyújtva a tenyerét a kisfi ú hátára tette, gyakorlatilag maga előtt tolta a gyereket. Eszembe 
jutott az ige a Prédikátor könyvéből, hogy jobban boldogul a kettő, mint az egy, mert 
tudnak egymásnak segíteni. De jó, hogy a hit útját sem egyedül kell járnunk, hanem má-
sok is úton vannak velünk. Ha fáradunk, van, aki „megtoljon”. Máskor meg talán éppen 
nekünk kell odaállni valaki mellé, kinyújtani a kezünket és segíteni.

Kutyával vagyok

 Vasárnap reggel indultam el az egyik szállásról, ami egészen közel volt a Duna 
parthoz. Gondoltam, hogy mielőtt még nekivágok az aznapi túrának, leülök egy kicsit 
a nagyon szépen karbantartott parton elcsendesedni, imádkozni. Gyönyörű szép zöld 
gyep, virágágyások, padok, asztalok várták a megpihenni vágyókat. Én is letelepedtem 
az egyik padra, de valahogy sehogy sem sikerült az elcsendesedés. Először egy futó 
haladt el mögöttem, aztán két idős házaspár állt le beszélgetni nem messze. Majd pár 
percen belül három lány és egy idősebb hölgy érkezett, mind a négyen kutyával. A ku-
tyusok nagyon jól érezték magukat, hancúroztak, játszottak a gazdájukkal és egymással, 
berohantak a vízbe, majd újra ki a partra. Szó sem lehetett elcsendesedésről, de azért 
maradtam még pár percig, gondolkoztam, nézelődtem. Szomorúan összegeztem, amit 
láttam: idős emberek, magányos futók és biciklisek, kutyát sétáltató fi atalok. Sehol egy 
babakocsit tologató anyuka, vagy gyerekével fogócskázó apuka...

 A témában a legdöbbenetesebb élményem az volt, amikor egyszer szembe jött velem 
felfelé egy gyerekutánfutós kerékpárral egy fi atal apuka. Az utánfutóban nyűgösek vol-
tak a gyerekek, messziről lehetett hallani a sírásukat, hogy valami nem tetszik nekik. Az 
apuka kedvesen, türelmesen nyugtatta a piciket. Nem értettem, hogy miért nem áll meg 
velük, de gondoltam, biztosan nem akar az emelkedőn felfelé megállni. Amikor elhalad-
tam mellettük, csak akkor láttam meg, hogy a gyerekutánfutóban két kutya volt...
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Eső

 A greini kerékpáros kompnál várakozom egy borús reggelen. Igen sokan vannak, 
akik szeretnének a túlpartra átjutni, így nem férünk fel a kompra, sőt még a következőre 
sem. Végül a harmadik fordulónál én is sorra kerülök, közben azonban elered az eső. 
Amikor a túloldalon kiszállunk, már jócskán esik, ezért behúzódok a fedett pihenőhelyre. 
Előszedem az esőkabátom, de közben gondolkozom, hogy elinduljak-e vagy várjak egy 
kicsit, hátha eláll. Egy holland apuka két nagyobbacska gyerekkel hasonlóan tanakodik 
mellettem. Végül az apuka nagyon egyszerűen és gyakorlatiasan kijelenti: „Ha elindu-
lunk, vizesek leszünk, de ha várakozunk, akkor nem haladunk.” Nem tudom, ők végül 
hogy döntöttek, de én elindultam. Kicsit eláztam, de nem volt vészes, és hamarosan elállt 
az eső, így mire a következő városba értem, nagyjából már meg is száradtam. Egyébként 
nagyon szépek voltak a Duna két partján a felhőbe burkolózó, pipázó hegyek!

 Szóval ez már csak így van az életben is, néha át kell lépnünk a határainkat. Ha ha-
ladni szeretnénk, néha be kell vállalni az esőt, a nehézségeket és kényelmetlenségeket is.

Melki bencés apátság

 A Duna menti útvonal egyik kihagyhatatlan látnivalója az UNESCO világörökség 
részét képező melki bencés apátság, ahol több mint 900 éve imádkoznak és dolgoznak 
szerzetesek Szent Benedek reguláját követve. Melk közvetlenül a Duna parton fekszik, 
ezért nem is nagy kitérő felsétálni Európa legjelentősebb barokk egyházi építményéhez. 
Már a mérete is lenyűgöz, ahogy felnézek a várként fölém magasodó épületegyüttesre, 
miközben sétálok fölfelé a hangulatos középkori utcákon. Később az idegenvezetőtől 
megtudom, hogy 196 (igen, százkilencvenhat) méter hosszú a folyosója. Az apátság egy 
része látogatható: a néhány teremből álló múzeum, a könyvtár, a császári lakosztály és 
a templom, valamint a hatalmas, gyönyörű angolpark a nyári pavilonnal. Leginkább a 
könyvtár érdekel, ahol közel 100 000 könyv, kódex és ősnyomtatvány található. Lenyű-
gözve állok a gyönyörű fa intarziás könyvespolcok előtt, ahol a könyvek egységes arany-
barna bőrkötésben sorakoznak. Még nézelődnék, de haladni kell, mert utánunk már jön a 
következő csoport. A múzeumtól egy kicsit tartok, de aztán pozitívan csalódom. Az ilyen 
helyen szokásos relikviák, ereklyék és egyéb egyházi kincsek felsorakoztatása helyett 
egy kimondottan modern, a mai embert megszólító kiállítás fogad. Szent Benedek gon-
dolatai többször is visszatérnek: fontos, hogy mindenben, amit teszünk, Istent dicsőítsük, 
nemcsak az imában, de mindennapi munkánk során és saját magunk folytonos továbbfej-
lesztésével is. A cél végső soron az, hogy „soha ne hagyjuk abba az újrakezdést”, hogy 
így magunkkal, társainkkal és Istennel harmóniában teljes életet élhessünk.
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Isten nagysága

 Éppen a déli imádkozásra érek a melki apátsági templomba. Erre a rövid áhítatra a 
turistákat is várják, így én is beülök az egyik padba. Próbálom az előre kiosztott lapon 
követni a liturgiát: ének, imádság, orgonajáték, evangélium, majd újabb ének követ-
kezik. De közben el-elkalandozik a szemem, gyönyörködöm az impozáns látványban. 
A templombelső aranyborítással és márvánnyal gazdagon díszített, a kupola 64 méter 
magas, körben falfülkék, galériák, aranyozott oltárok, szobrok, a falakon freskók. Az 
apostolok feje fölött hatalmas arany korona utal a mártíromságukra. Minden arany, okker 
és narancs színben pompázik, amit az ablakokon beszűrődő déli napfény még jobban 
felerősít. Lassan nyomasztani kezd a ragyogás, csillogás és gazdagság. Míg csodálom az 
emberi alkotó és művészi képesség e különleges gyöngyszemét, közben azon gondolko-
zom, hogy milyen semmiség ez az egész Isten páratlan nagyságához, gazdagságához és 
fenségéhez képest!

Damásdiné Judit

Árulkodás

 Egész eddigi életemre sokáig nem volt jellemző az árulkodás. Rám viszont annál in-
kább árulkodtak. Igaz, hogy okkal. Gyerekkoromban sokszor, és még katonaéveim alatt 
is. Én viszont ezt nemhogy visszaadtam volna, hanem nagyvonalú voltam olyan esetben 
is, amikor árulkodhattam volna.

 Amikor pedig már hosszú évek óta az idősek otthonában laktam Vaján, lebénultan, 
belegondoltam, hogy miért is ne tehetném. Velem is kibabráltak sokszor, ugyan miért 
legyek szent ebben a tekintetben. Ahogy elkezdtem az árulkodást, egyre könnyebb lett 
utána. Igaz, hogy az Érdekképviseleti Fórum elnökeként hivatalból is ezt kellett tennem, 
de ezt lehetett volna egyenes úton is úgy, hogy szólok az illetőnek, hogy jelenteni fogom, 
természetesen csak akkor, amikor ok van rá. Amikor azonban spicli lettem, tény, hogy 
elvből árulkodtam. A közjó érdekét nézem, gondoltam magamban, és nem érzékeltem, 
hogy ez nem egyenes út.

 Közben azonban az elnöki tisztségemtől is meg kellett válnom betegeskedés miatt, 
és én egyébként is elgondolkodtam azon, hogy ezt csinálom. Egy hiteles református lel-
késszel erről beszéltem, és azóta elvem, hogy ha valakiről rosszat mondok feletteseknek, 
ezt előtte vele közlöm. Így erre nem is kerül sor. Te hogy állsz, kedves Testvérem, az 
árulkodással?

Komoróczy István
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Gondolatszilánkok

Ha a szülő tud bocsánatot kérni a gyerekétől, a gyereke fel fog nézni rá.
Aki nem biztos a maga igazában, annál hevesebben rohan ki az ellen, aki más vélemé-
nyen van.
Eszmecsere során akkor nevetjük ki a másikat, ha kifogyunk az érvekből.

Komoróczy István

Közöttünk az Úr

 Ezzel a pár sorral emlékszem vissza az alcsúti Országos Ifjúsági Konferencia 50. 
évfordulója alkalmából írt beszámolómra.

Alcsút, 1948. augusztus 20.

 „Mint fáradt vándor a forrásvízhez, vágyik lelkem az Úr elé!” – és kétezer szom-
júhozó fi atal lélek jött el az élet vizéhez. Az Ige így szólt: „Imé, az ajtó előtt állok és 
zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és 
vele vacsorálok, és ő énvelem.” (Jel 3,20)

 Visszatekintve, csodálatos volt! Akkor döntöttem el, hogy megváltott életem neki 
szánom. Hosszú életem során számos bizonyságot kaptam, öregen, betegen is mindenre 
emlékszem. Csodálatos emlékek vannak bennem, örömkönnyek jönnek a szememből, 
így 90 év után is! A Gondviselő Atya megadta ezt; „mert ő megsebez, de be is kötöz”. 
Tudom, hogy nincs véletlen az életemben. A Lélek vezetett, és mindig megadatott az 
alkalom a szólásra; mindig volt lehetőségem bizonyságot tenni; óvodában, iskolában, 
öregek látogatása során, újságban, konferenciákon, kórházi alkalmakon. 

 Hosszú idő telt el, 70 év 1948 augusztusa óta.

 Testvéreim, vajon hányan mondhatjuk el, hogy áldás volt Jézussal járni?

 Öröm nekem, hogy a Gondviselő megadta, hogy a 70. évfordulót megéltem. Kérem 
az Úr áldását a Vigasztaló újság munkatársaira, eredményezzen nagy gyümölcstermést, 
sok bizonyságtételt, hálatelt szívvel:

Lovass Erzsike néni
Üllő
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Mi van a csomagodban?
Parakletos konferencia Mátraházán

 Mátraházán a Parakletos konferencia mindig különleges alkalom. Ez most is így volt 
májusban. Öt napig együtt voltunk a „Hegyen”. A Szentlélek velünk volt, megújított és 
áldásaiban részesülhettünk.

 Csodálatos tanításokat hallottunk és mély lelki élményeket éltünk meg. A Szentlélek 
erősen velünk volt, átélhettük szabadítását, megújítását, áldott jelenlétének erejét.

 Végül eljött az utolsó nap és a morzsaszedegetésnél jó volt hallani, hogy ki-ki milyen 
lelki élményekkel, ajándékokkal tér haza.

 Az én csomagom is tele volt, sok terhemet letettem Krisztus keresztéhez és megújul-
va lélekben és testben ajándékokkal gazdagon tértem haza. Hálás vagyok Istennek, hogy 
szabadító kegyelmében részesített és megújította életemet.

 „Áldjad, lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem az Urat, 
és ne feledd el mennyi jót tett veled!”(Zsolt 103, 1-2)

Gazdagné Zsuzsanna

 A konferencia záró napján, a morzsaszedéskor számos bizonyságtétel hangzott 
el, ezekből a „morzsákból”, személyes megtapasztalásokból adunk át néhányat a 
Vigasztaló olvasóinak:

 „Felismertem magamon azokat a tulajdonságokat, amelyek nem a Lélek
 gyümölcsei. Nem örültem ennek. Most nem egy morzsát, hanem egy egész
 kenyérszeletet kaptam, amiből élni fogok a következő alkalomig.”
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 „Egy mennyei szabászműhelyben éreztem magam; ahol Isten maga dolgozott
 az életemen.”

 „A szabadság Lelke van itt; ebben szeretnék megmaradni.”

 „Félelem és szorongás nélkül megyek haza! Erőt kaptunk arra a harcra, amiben  
 csak a Lélek fegyvereivel lehet harcolni.”

 „Isten fazekas műhelyében formálódik ki az életemben a szelídség és az alázat.”

 „Ragaszkodnom kell az ajándékozóhoz, Istenhez, Aki különleges módon volt itt  
 velünk. Az ajándékot, amit kaptam, használni akarom.”

 „Úgy érzem, minden itt van a kezemben, ami ahhoz kell, hogy Istennek kedve  
 életet éljek.”

 „Legnehezebb mindig az, amíg elkezdjük megvalósítani, amit megértettünk.
 A többi már menni fog.”

 „Válaszokat, tanácsokat, ígéreteket kaptam. Ezzel megyek haza.”

 „Én nem morzsákat, nem szeletet, hanem egy egész kenyeret kaptam!”

 „Nem csalódtam! Most is rólam volt szó!”

 „A Lélek kiemelt a nyomorúságomból, minden más, még a stressz is alább
 hagyott.”

 „Tanulni jöttem, de nagyon féltem. Az első Ige ez volt, amit meghallottam:
 Ne félj! Mindent megkaptam Krisztusban.”

 „Többet hallottam a Lélekről négy nap alatt, mint az eddigi 14 év alatt.”

 „A bennem dúló viharok elcsendesültek.”

 „Hitben kell lépnem. Szabadságot kaptam a Szentlélek által.”

 „Kedden az Úr Jézus személyesen beszélt velem.”

 Gergely Csillától hallottuk: „ A Lélek gyümölcsei az életünk mély szintjeit járják  
 át. Amikor Isten elé kell állnunk, csak két dolgot viszünk magunkkal; a jellemünket  
 és a kapcsolatainkat.”

 Dr. Vassné Baki Ilona mondta: „A gyümölcs vallomás a fáról. Arról, hogy miből él,  
 miből táplálkozik, kihez tartozik. A gyümölcs egyetlen dolga az, hogy átengedje  
 magán azt, ami nem az övé.”

 „Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet melyre hívatattál
 és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt..” (1Tim 6,12)
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Hitéletünk

 Nem vagyok sem lelkész, sem hitoktató, de fogadjátok tőlem szeretettel az alábbi 
bizonyságtételt. Milyen a hitéletünk? Milyen is lehet a hitéletünk?

 1. Kényelmes? Elvagyunk csendesen és tartózkodunk mindentől és mindenkitől, ne-
hogy valamilyen hatás érjen minket. Kellő távolságot tartunk mindentől és mindenkitől, 
így óvjuk magunkat. Ez a feladat - minimumra való törekvés. Ez a kényelmes élethelyzet 
nem vezet sehova; ez egyhelyben való üldögélés!

 2.Várakozó? Olyan helyzet ez, mint amikor ülsz egy fürdőkádban, amiben langyos 
víz van és várod, hogy felmelegedjen a víz. Ne várakozz! Nem fog felmelegedni, sőt 
hűlni fog! Ki kell onnan szállnod és mozgásba kell jönnöd!

 3. Harcos a hitéleted? A harc ellentétes erők küzdelme akár fegyveresen, akár fegy-
ver nélkül, egy cél elérése érdekében. Képzeljünk magunk elé két harcos katonát, az 
egyik egyenruhát visel, és talpig fegyverben van; a másik egyenruhát visel ugyan, de 
nincs nála fegyver. Melyik lesz a sikeresebb egy harcban? Persze, hogy az, akinél a fegy-
verek vannak! Aki harcol, annak tudnia kell, hogy ki harcol ki ellen? Mikor és milyen cél 
érdekében? 

 Mi a cél? Az örök élet elnyerése. A Sátán folyton támad Jézus Krisztus gyermeke-
ire és az a célja, hogy megsemmisítsen minket. Nekünk a Sátán ellen, hatalmasságok 
és fejedelmességek elleni fegyvereink vannak, hogy harcoljunk félelmeink ellen, kishi-
tűségünk ellen, tehetetlenségünk, lustaságunk ellen, a stressz, a céltalanság és sok-sok 
minden más ellen.

 Jézus Krisztus követése nem egy kényelmes wellness élet, hanem komoly, aktív, 
folyamatos és kemény munka.

 Tudod, mikor van a követésre a legalkalmasabb idő? Ma!!! Nem tegnap és nem hol-
nap, hanem ma!!! 

 A hit harca azt jelenti, hogy szemben úszunk az árral. Hit által másként látunk, más-
ként gondolkodunk, és másként cselekszünk. A hit nélküli élet olyan, mintha csak a körül-
ményeinket látnánk és mást nem. Pedig a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés.
De mi emberek szeretünk mindent látni…

 Tavasszal, amikor a mag a Földbe kerül, még nem látjuk a növekedést, de tudjuk, 
hogy ott van a mag, és hisszük, hogy ki is fog kelni. A hit ez a láthatatlan része a növe-
kedésnek, amikor a mag még a Földben van.

„Harcold meg a hitnek szép harcát!” Van szép harc és nem szép harc? Igen, a szép harc 

12 VIGASZTALÓ 2018/2



szabályos harcra utal, aminek tudjuk a célját, ami az Örök Élet elnyerése. Ismerjük az 
ellenséget, a Sátán ellen kell küzdenünk. Tudjuk az idejét, hogy folyamatosan kell küz-
denünk.

 Tudjuk, hogy vannak fegyvereink, az imádság, Lélek kardja, és tudjuk, hogy nem 
vagyunk egyedül; Krisztus van velünk. A szép harc előrevetíti a biztos győzelem lehető-
ségét!

 Nem volt számomra könnyű elmondani a munkahelyemen, hogy nekem erről vagy 
arról az ügyről más a véleményem. Vagy elmondani a családban, a gyermekeimnek, 
hogy ez a ti ügyetek, a ti döntésetek, de tudjátok nekem erről más a véleményem. És 
elmondani, hogy ez azért nem helyes, mert ez és ez lehet ennek a döntéseteknek a követ-
kezménye. Tudjad, hogy nem szeretném, ha bajba kerülnél, mert szeretlek. Nem voltam 
ezzel a vélemény alkotással népszerű, de egy idő után tiszteltek. Van, aki úgy tesz, hogy 
a nagy szabadságra való hivatkozással minden gyeplőt a gyerekek nyaka közé dob, mert 
nem szól bele az élethelyzetükbe. De tudod ez mit jelent? Azt, hogy te csak saját maga-
dat szereted és nem a gyermekeidet, mert megkíméled magadat ettől a harci helyzettől. 
Óriási a különbség, ha kényelemből magamat szeretem, nem szólok, nehogy baj legyen; 
de tudod, akkor lesz a baj, ha nem szólsz, pedig lenne mondanivalód!!! Én ebben a harci 
helyzetben nem a gyermekeimet tekintettem ellenségnek, hanem az őket körülvevő kö-
rülményeket és állapotot, és ez ellen kellett küzdenem, hadakoznom.

 Ady Endre: Harc a Nagyúrral című versében a következő áll:

„Megöl a Disznófejű Nagyúr
éreztem megöl, ha hagyom.”

 Ha hagyom! Ez egy passzív állapot! Nem teszel ellene semmit sem! Győzzétek le a 
félelmeiteket, mert ha nem teszitek meg, akkor a félelmeitek fognak legyőzni titeket és 
legyőzött emberek lesztek.

 Milyen legyen a győztes hívő ember? Legyen mindenkor rendezett kívül és belül 
egyaránt, fegyelmezett és pontos. Rendezze a viszonyát önmagával és Jézus Krisztussal.

 Testvérek! Az ingatlan ügyeitek tiszták? Az adóbevallásod rendben van? Gyermeke-
id között ugye nem teszel különbséget? Ha kiállod a próbát, akkor Jézus Krisztus is ki 
fog állni melletted. Én megtapasztaltam már, hogy érettem és miattam belenyúlt a körül-
ményekbe, az eseményekbe és hozott egy olyan fordulatot, amit mások is alig hittek el 
és így védett meg engem abban a helyzetben. Nagyon hálás vagyok érte!

 Életünkben döntéseket hozunk: Vagy Jézussal élünk vagy nélküle. Önként követhet-
jük Őt, és Jézus Krisztus megvárja, hogy önként dönts mellette. Ha a válaszod: majd, 
vagy nem ez is döntés, és ez nemet jelent.
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 A hívő ember jellemzője az, hogy nem adja fel sosem. Pintér Béla: Újratervezés 
című dalában a következőket írta: „Van egy Mennyei Navigátor Szeret, és nem vádol, 
vezet és tanácsol! Naponta ki tudja, hányszor helyesbít a navigátor. Nála mindig van 
újabb esély. És ha elrontod százszor, Ő nyugodt marad és így biztat Ne félj. Újratervezés 
Újratervezés.” Éljünk győztes életet Krisztusban!

Fodorné Zombory Katalin, Orgovány

Epekő - drágakő

 Gyerekkoromból vannak már olyan emlékeim, hogy egy átlagos magyar ebéd után 
estére remegve, görcsökkel bújok be nagymami mellé az ágyba. Az általános iskolából 
is jó néhányszor hazaküldtek hasonló panaszokkal. Az évek során jöttek a nagyobb súlyú 
események: munkavállalás, gyermekáldás, haláleset. Sokszor töltöttem az éjszakákat itt-
ott ülve melegvizes palackkal az oldalamon. 

 Hívő életemben egyre többször kiáltottam az Úrhoz, hogy segítsen. Vegye el, sza-
badítson meg a görcsöktől. Utáltam a gyanús szót is kimondani, hogy epe, valahogyan 
mindig az a fajta gondolat keringett a fejemben, hogy én nem lehetek keserű, dühös, 
mérges ember. Akit úgy elönt az epe. Hiszen megtértem, nem jellemző ez egy Krisztust 
követő emberre. Ellenálltam.

 Azonban az idei nyár elején is megérett a friss, zsenge borsó. Elég volt egy tányérral 
belőle, soha nem látott görcseim lettek. Hetekig. Keveset aludtam ebben az időszakban, 
kiszorultam az imaórákról, igyekeztem a napi feladataimat ellátni. Kihez mehetnék? El-
keseredett voltam és kimerült.

 Jézushoz mentem. Másképp, mint eddig. Nem akartam már megmondani neki, hogy 
mit tegyen – vegye el a bajt. Hanem élő szóval: „Uram Jézus, kérlek, mondd, meg mit 
tanulhatok ebből? Miért ismétlődik? Hol vagy Te ebben a történetben? Kérlek, szólj 
hozzám!” 

 Jézus válaszolt. Számomra egy szót mondott: önmegtartóztatás. Erre szükségem 
lesz az Ő országában. Azért, hogy használni tudjon. Lehet, hogy időnként perzselő tűz 
vagyok, fölé növök a hitben erőtlenebbnek. Szólok akkor is, ha nem kér erre. Előrébb 
megyek egyéni lelkesedésemben, buzgóságomban, rajongásomban, mint ahol Ő áll. El-
megyek akár addig is, hogy kényszeríteni akarom Isten Szent Lelkét, hogy cselekedjen. 
Pedig Ő szelíd és arra megy, amerre akar. Ezekkel a súlyos kövekkel szembe tudtam néz-
ni. Megértettem, hogy Jézus miért engedi meg ezeket a görcsöket. A testemen keresztül 
nevel engem az önmegtartóztatásra. 
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Nemcsak a testi valóságban kell ezt alkalmaznom. Az epegörcsök kikerülhetőek, ha el-
lenállok bizonyos ételeknek. Ez a gyakorlótér. Elfogadtam Tőle hálával mindezt, mert az 
Ő országában ez a fajta lelki gyümölcs egy romolhatatlan drágakővé válhat.

Bucsuné Kuti Marietta

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, 
rendszeressé tette 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.

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

*

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

Jelentkezni Rózsahegyi Emőkénél lehet az emoke@benedetti.hu e-mail címen,
illetve a 0620-566-0993-as telefonon várjuk,

minden jelentkező nevének és életkorának megadásával.

*
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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.

Őszi hitmélyítő konferencia Mátraházán: 2018. október 1-5.

A konferencia címe: A keresztyén fegyverzet

Vezeti: Prókai Árpád boldvai lelkipásztor

Az alkalom hétfőn délutántól, péntek délig tart. A szobák regisztrálás után, 15 órától 
foglalhatók el. A közös alkalom 16 órakor kezdődik. Az első közös étkezés a vacsora, a 
hét pénteken ebéddel zárul.

Jelentkezés írásban a következő címen:

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

Postacím: Gazdag Tiborné 1091 Budapest, Üllői u.11-13 4./9.

„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 
szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.” (Róm 5,5) 
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