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A rézmedence
(2Mózes 30,11-21; Jn 13,1-10)

(A vajtai Parakletos Családi és Ifjúsági Konferencián elhangzott tanítás rövidített változata)

 A Szent sátor készítésének, szimbólumrendszerének és az egész Ószövetségnek a 
legfontosabb üzenete a 2Móz 25,8 alapján: „Készítsenek Nekem szent hajlékot, hogy ő 
közöttük lakozzam.”

 A Szent sátrat Becalél és Oholiáb építette, akiket az Úr betöltött „isteni lélekkel, böl-
csességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen 
az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és 
mindenféle munka elvégzésére” (2Móz 31,3–5).

 A Szent Sátor főbb méretei: 100 könyök*50 könyök (kb. 50m*25m)

 Hozzávetőlegesen 480 évig állt a Szent Sátor, 40 évig a pusztában, és még kb. 440 
évig Silóban, amíg Salamon fel nem építi Jeruzsálemben a templomot. A templomba 
csak a frigyláda került át a Sátorból, a többi berendezési tárgy nagyobb méretben készült 
el a templom számára.

 Váltságdíj és rézmedence

 Mielőtt a rézmedence lelki üzeneteit kibontjuk, tekintsük át az ezt megelőző, közvet-
lenül előtte található történetet, ami szorosan kapcsolódik a rézmedencéhez is. 

 A váltságdíj megfi zetésének elrendeléséről van szó a 2Móz 30,11-16 versekben. Azért 
is fontos ez, mert Isten örökkévaló rendtartásnak nevezte ezt, nemzetségről nemzetségre. 
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 A felolvasott igeszakasz a váltságdíjról, más néven engesztelési pénzről szól. Ezt 
akkor kellett megfi zetni, amikor számba vették Izrael fi ait, 20 esztendősnél idősebbeket, 
akiket a seregbe besoroztak. Fél ezüst siklust (7,25g ezüst) kellett fi zetni minden hadba 
vonulónak, azért, hogy ha a csatában megöltek valakit, akkor annak a véréért Isten nem 
kérte őket számon. 

 Honnan származott az a rengeteg ezüst, amit váltságul adtak Izrael fi ai, szegények és 
gazdagok egyaránt? Erre a választ a 2Móz 3,21-22 adja meg; Isten jóindulatúvá tette az 
egyiptomiakat, és odaadták nekik az aranyat és ezüstöt. 

 A váltságdíjként kifi zetendő ezüst, réz, arany, stb. mind-mind onnan származott. Tu-
lajdonképpen Isten adta a kezükbe, tehát nem ők hozták az áldozatot. Azt adták, amit ők 
is ingyen kaptak. 

 Ugyanígy vagyunk mi is, amikor Istennek ajándékozunk, tizedet adunk vagy bármit 
felajánlunk, mind azt adjuk vissza, amit Ő nekünk ajándékozott. Ezek a fél siklus ezüs-
tök 100 tálentumnyi súlyt tettek ki ami kb.4,5 tonna ezüst.(1 tálentum = kb. 43,5 kg), és 
ebből öntötték a templom „alapját”, amelyek tartották a Szentek Szentjét és a függönyt 
is. Ez volt tulajdonképpen a szent sátor alapja. Izrael vándorlása során a sivatagban nem 
tudott alapot ásni, ezért ezeket a tömböket tették le a homokra és ezekbe a tömbökbe 
illesztették a szent sátor oldalát képező aranyozott deszkázatot. 

 Ez az ezüst a mi megváltásunk képe, szimbóluma, amit mi is ingyen kegyelemből 
kapunk Jézus Krisztus keresztáldozatáért. 

 A mosdóállvány (a rézmedence), héberül „kijjór.”, a pitvarban az oltár és a sátor 
között helyezkedett el. A medence és tartóállványa is rézből készült. 

 A rézmedence az asszonyok tükreiből készült. Amiben korábban önmagukat néze-
gették az emberek, azt Istennek szentelték. Eddig a test szépítését, az embereknek való 
tetszést szolgálta ez az anyag, most az Isten előtti megtisztulást. Most már arra használ-
ják a tükröt, hogy tisztán állhassak az Úr elé.

 Hogyan állok én az Úr elé? Milyen a szívem? Nem az a lényeg, amit én most erre 
a kérdésre felelek, mert ne saját mércém alapján adjak választ, hanem hallgassam meg 
először, amit Isten mond. A lényeg az, amilyennek Ő lát engem. Azt pedig, hogy Isten 
milyennek lát engem, az Ő Igéjéből tudhatom meg. Isten a régi tükör helyett újat ad, 
az Ő szavát, az Igét, amibe, ha beletekintek, meglátom valóságos állapotomat. Isten azért 
mutatja meg ezt, hogy komolyan vegyem, és ami tisztátalanság, azt akarjam kitisztítani 
az életemből.
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 A rézmedencében fürödtek meg a papok papszenteléskor, mielőtt átvették volna a 
papi ruhát. Továbbá amikor a papok bementek a szentélybe, hogy szolgáljanak, azelőtt 
ebben a medencében kellett megmosni a kezüket és a lábukat. E nélkül nem lehetett a 
szentélybe belépniük. Aki ezt a mosakodást kihagyta, és úgy lépett be Isten színe elé, 
annak meg kellett halnia. Egyedül a papok mehettek tovább az oltártól, az áldozatbe-
mutatás helyszínétől a medencéhez. 

 Míg az oltár és az áldozat Krisztus keresztjére és önfeláldozására mutatott rá, a 
mosdómedence szimbolikus jelentése egy lépéssel tovább vezet: a Szent Léleknek a hí-
vőben való munkálkodására utalt, az Ige általi megtisztulásra. A medence vízzel volt tele, 
ez pedig Isten Igéjének a képe.

 A mosdómedence az ige. Az ige pedig a tükör. A „kéz”, amit meg kellett mosni, a 
cselekedeteket jelképezi, a „láb” pedig az életmódot. 

 Mit jelent a tükör az ige szerint?

 A Jak 1,22-25 beszél erről: 

 „Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. 
Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az 
emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: mert megnézte magát és 
elment és azonnal elfelejtett, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvé-
nyébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cseledet követője lévén, az 
boldog lesz az ő cselekedetében.”

 Isten Igéjét egy tükörhöz hasonlítja az apostol, amibe ha belenézünk, meglátjuk 
benne önmagunkat. Isten igéjére kétféle módon fi gyelhetünk: feledékeny emberként 
vagy boldog emberként. A boldog ember az, aki szelídséggel fogadja a hallott igét és 
igyekszik azt megvalósítani az életében. A másik a feledékeny hallgató, aki mindig oko-
sabb Isten igéjénél. 

 A rézmedence és az apostolok lábának megmosása

 A Jn 13,1-10-ben olvassuk, hogy amikor Jézus megmosta a tanítványok lábait, Péter 
tiltakozott, de az Úr ezt mondta neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. 
A megtisztulás kétféle módon történt: vér által és víz által. Ezután a megmosatás után 
kezdődik el tulajdonképpen a tanítványok földi szolgálata a Szent Lélek által.

 Jézus földi szolgálatának megkezdésekor szintén ennek enged amikor bemerítkezik 
Keresztelő Jánosnál a Jordán folyóban.
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 A Szent sátor Jézus Krisztusról szóló jelképek sokasága, de a mi üdvösségünk útjá-
nak kiábrázolása is.

 1. A kapunál még keresők vagyunk; 

 2. a réz oltárnál megmenekültek; 

 3. a medencénél pedig megszenteltek, és megtisztultak, 

 4. hogy a Szenthelyen papokként szolgálhassunk az Úrnak, akik közbenjárnak
 másokért, és bemutatják a világnak Krisztus szeretetét. 

 5. És néha-néha még a Szentek szentjébe is bemehetünk Imádva Istent, és
 gyönyörködve az Ő jelenlétében.

 A szent sátor a találkozás helye, ahol Isten találkozott a népével, akik között lakott.  
Annak, hogy velünk találkozhat, hogy Ő a közelünkbe jött, és mi Isten közelében lehe-
tünk, az alapja a megváltásunk, Krisztusnak a váltságmunkája. 

 Mi már nem mutatunk be áldozatot, nem kell egy bikát vagy bárányt megvásárolni és 
megölni. Nincs szükség az állat vérével való meghintésre, mert ezt az Úr Jézus elvégez-
te. Én mindezt hittel elfogadhatom. A megszabadított, újjá tett életemet pedig hálából 
Neki szentelem. Az áldozat nem más, mint egész életemet hálából odaszánom Istennek 
tetsző áldozatul. Azt jelenti, hogy Neki adom magam, Neki élek, kezdjen az életemmel, 
amit akar, mert az életem az Övé, és dicsőítse Őt. Ez azt eredményezi, hogy nem a világ-
hoz szabom magam (Róma 12,1-2).

 A mi bárányunk az Úr Jézus, Ő halt meg azért a kereszten, hogy nekünk életünk 
legyen. Magára vette szennyes ruhánkat, és megbékítette Istent, Atyánkat. Ez az áldozat 
egyszeri és tökéletes, nem kell megismételni.

 Akit nyomnak a bűnei, az roskadozva is jöhet Jézushoz, Ő a mi reménységünk. A 
kereszt alatt lehull a teher, de nem a mi teljesítményünkért, hanem Jézus áldozatáért. 
Isten a Fiúra tekint, és így szól: ki van fi zetve az ár, szabad vagy! 

Rózsahegyi Barnabás
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Mikor jár le a karizmák ideje?

 Pál apostol az 1Kor 12-14 fejezetekben a lelki ajándékok helyes használatáról tanítja 
a gyülekezetet. A hangsúlyt arra helyezi, hogy mindennek ékes rendben és szeretetben 
kell történnie az istentiszteleten. Pál fi gyelmezteti a korinthusiakat, hogy szeretet és rend 
nélkül bármelyik karizma használata csak rombol és csak olyan lesz, mint a magában 
szóló zengő ért és pengő cintányér. 

 Pál az 1Kor 13-ban kitér arra, hogy a lelki ajándékok jelen korszakunkban igen nagy 
kincsek, de mivel még csak a teljes váltság napja előtt élünk, tudomásul kell vennünk, 
hogy:

 • megismerésünk és prófétálásunk csak rész szerint való (1Kor 13,9: ek merous), 

 • még lelkileg érlelődnünk kell, tehát gyermekségben (1Kor 13,11: népios einai)
  élünk, 

 • csak tükör által homályosan látunk (1Kor 13,12: ainigma).

 Pál ebben a gondolatmenetben említi meg, hogy ez az állapot: tehát a részlegesség, 
a homályos látás és lelki gyermeklétünk, csak egy ideig, tehát a tökéletes (to teleion) 
eljöveteléig fog tartani (1Kor 13,10). 

 Nos, éppen ez a szó lett egy nagy vita kiindulópontjává a 20. században elinduló 
pünkösdi-karizmatikus mozgalommal szemben. Sokan úgy gondolják (cesszácionisták), 
hogy az itt szereplő kifejezés „a tökéletes”, az Újszövetség iratainak lezárásának ese-
ményét jelenti: tehát a teljes Biblia megszületésével, immár okafogyottá lettek a kije-
lentéssel és a csodákkal kapcsolatos karizmák. Ebből az következik állításuk szerint, 
hogy a különleges karizmák (gyógyítás, prófétálás, nyelvi imádság), jobb esetben csak 
emberiek, illetve a szigorúbb lelkületűek démoninak tartják őket.

 A vita egészét nem kívánom ismertetni. Azonban hadd hangozzon el a karizmák mai 
megléte mellett néhány testvéri megjegyzés közvetlenül a szövegösszefüggésből, majd 
Péter apostol pünkösdi beszédéből is. Állításunk lényege tehát ez: „a tökéletes” szó (to 
teleion = teljes, illetve érett kor) nem a Szentírás lezárására, hanem

 • a kiteljesesedett eszlatológiai érett lelki korra, tehát a rész szerintiség
  megszűnésére (13,10), 

 • az eljövendő tökéletes Isten-látásra (13,12),

 • és a teljes Isten-ismeretre vonatkozik (13,12). 
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 Indoklásul a következő gondolatokat hozhatjuk fel:

 a) A szóban forgó fejezetben sehol sem találunk a Szentírásra vagy a kánonra
 utalást.

 b) A teljesség (to teleion) kifejezés szépen megfelel gyermekkort egykor követő  
 érett felnőttségnek, amelyet még maga Pál sem ért el, hiszen használja a lelki
 ajándékokat és várja a teljes megváltás napját (Róm 8,23; Fil 3,12-14; 1Kor 15,24-28).

 c) A tükör által homályosan látás kiteljesedése csak a „színről-színre” való látás  
 lesz. Azonban még ma sincs közöttünk senki, aki szabad szívvel azt állíthatja, hogy  
 már színről színre látja az Urat, tehát úgy ismeri Istent, ahogyan Isten is ismeri őt  
 (13,12). Ezt az ígéretet az Úr Igéje egy későbbi korra teszi, méghozzá a mennyei  
 valóságra: „szolgái imádni fogják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a  
 homlokukon” (Jel 22,3-4). 

 Mindezekből számunkra belátható: az Úr megdicsőült jelenlétében már valóban 
semmi szükségünk nem lesz a jobbítást és bátorítás munkáló prófétálásra, a hitet ébresz-
tő csodákra, vagy a nyelvi imádságra, mert „akkor” már nem „rész szerint”, hanem teljes 
valójában szemlélhetjük és ismerhetjük meg az Urat. Most azonban még „csak” hitben 
járunk, és nem látásban (2Kor 5,7), de egykor majd meglátjuk Őt, amint van (1Jn 3,2). 
Ezt a szeretet himnuszának utolsó mondata is megerősíti: Most hitben, reménységben és 
szeretetben élünk. Az első kettő egykor megszűnik, de a szeretet örök kincs marad Jézus 
eljövetele után is, tehát örök létünk megérkezettségében is!

 A fenti két állítással van összhangban Péter apostol pünkösdi beszéde is. Péter első 
beszédében világosan értelmezi a Szentlélek üdvtörténeti korszakának elejét, tartalmát, 
célját és annak végét. 

 Az ApCsel 2,17-21 szakasz a pünkösdi eseményeket beazonosítja Jóel próféciájával. 
Jóel könyvének idézet helye is (3-4 fejezetek) egyértelműsíti, hogy ezek a csodálatos 
jelenségek (prófétálás, álmok, látomások és egyéb jelenségek) a Szentlélek olyan jelei 
az evangélizáció szolgálatában, amelyek az Úr visszajöveteléig működnek Isten egyhá-
zában. Péter is hozzáteszi – idézve Jóelt –, hogy aki ebben az időszakban – tehát az Úr 
eljövetelének idejéig –  segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül (ApCsel 2,21). 

 Azzal azonban teljesen egyet érthetünk, hogy az igazi karizmák mindig az Igéhez 
vezetnek bennünket és Jézust dicsőítik meg. Így térhetett meg a kánon lezárása után – 
egy hangot hallva Augustinus, illetve indult el gyógyító és evangélizáló útján Assziszi 
Szent Ferenc. Így kaphattak természetfeletti vezetést a francia hugenották harcaikban, 
valamint szolgálhatott szabadító szolgálattal Blumhardt Kristóf is Németországban. Ki-
fogynánk a szóból, ha szólnánk még sokakról, akár Reinhard Bonnkéről, akinek rendez-
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vényein sokan gyógyulhattak és térhettek meg a Lélek ereje által.

 Bárcsak tudnánk az Úr Lelkének karizmáival mindenkor szeretetben ma is úgy élni, 
hogy azok Isten Országát napjainkban is előre vigyék, és Jézust sok jó gyümölccsel di-
csőítsék meg!

Dr. Tatai István

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten…” (2Tim 1,7)

 A bizonyságtételem alapjául szolgáló történet 2018. júliusában történt, Erdélyben. A 
tordai hasadék „meghódítása” már régóta szerepelt bakancslistánkon, ezért utazás előtt 
– mint mindig – tájékozódtam az interneten Torda megközelíthetőségéről, a hasadék 
domborzatáról, az előttünk álló túra várható keménységéről, hosszáról. A leírások sze-
rint nem volt mitől tartanunk, az 1,2 km hosszú hasadék nem meredek, nem veszélyes, 
gyakorlatilag könnyen teljesíthető úticélnak tűnt. 

 Megérkezésünk után azonban rá kellett jönnöm, hogy bár tényleg nem meredek, 
és nem is hosszú az út, de veszélytelennek azért mégsem mondható. A csúszós, köves, 
keskeny ösvényt kisgyermekeseknek semmiképpen nem ajánlanám. Itt viszont nekünk 
felnőtteknek, és 12 éves fi unknak még nem volt semmi problémánk, gond nélkül teljesí-
tettük a távot. A hasadék végéhez érve két lehetőség közül választhattunk, (erről is előze-
tesen, a virtuális térben tájékozódtam) vagy visszamegyünk azon az úton, ahol jöttünk, 
vagy egy hegyi ösvényen térünk vissza kiindulási helyünkre. Az utóbbit választottuk, 
mert a hegyi ösvény – ránézésből – egyáltalán nem látszott meredeknek, így még vékony 
pántos nyári cipőmben is könnyedén megmászhatónak tűnt. 

 Menet közben azonban rá kellett döbbennünk, hogy amit lankásnak gondoltunk és 
láttunk, az egyre meredekebbé válik. Már többször azt hittük, a csúcs közelébe érünk, de 
újabbnál újabb sziklás meredélyek állták utunkat. Az út tehát egyre meredekebb, szik-
lásabb lett, embereket sem láttunk sehol. Itt már kezdtem aggódni. Pántos nyári cipőm 
folyton elengedte a lábam, nem bírtam menni, de nem csak a cipőmmel, hanem a kondí-
ciómmal is voltak problémák. Állandóan kifulladtam, a szívem egyre gyorsabban vert, 
már az arcomban, dobhártyámban „verte az ütemet”. Sokszor meg kellett állnom, le kel-
lett ülnöm pihenni, pedig már az ég is dörgött, ami szintén félelemmel töltött el. A szám 
összeragadt a szomjúságtól, vizünk viszont alig volt, így inkább csak benedvesítettem a 
számat, inni nem tudtam. Már a telefonos segítségkérés is eszembe jutott, de térerő híján 
ezt az ötletet hamar el kellett vetnem.
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 Itt jött el az a pont, amikor kifogytam az ötletekből, végtelenül kicsinek, és kiszolgál-
tatottnak éreztem magam, rettenetesen féltem. Mindeközben az ég még mindig, és egyre 
közelebbről dörgött. Az is gondolkodóba ejtett, hogyha fel is érünk egyáltalán, honnan 
fogjuk tudni, merre kell mennünk, mivel mint már említettem, vizünk nem volt, és az is 
félő volt, ha eltévedünk, még ránk is sötétedhet. 

 Tudtam, hogy itt már csak az Úr segíthet, mi magunkon, vagy más rajtunk semmi-
képp. Elkezdtem kérni az Úr kegyelmét, könyörületét, segítségét. Miközben imádkoz-
tam, a lelkemet végtelen nyugalom szállta meg. Ettől kezdve megszűnt az összes félel-
mem, és megnyugodtam. Nem telt el öt perc, fenn voltunk a csúcson, és mit pillantottunk 
meg először?  Sosem felejtem el, azokat a nagy piros köröket a fehér sziklákra festve.; 
turistajelek voltak, vezettek minket. Semmiféle nehézség nem állta már utunkat. Még 
a mennydörgés is megszűnt, pici, permetszerű eső frissített csak minket, de az akkor 
nagyon jól esett. Tudtam, hogy az Úr kegyelme hozott ki bennünket ebből a nehéz hely-
zetből, ezért ígéretet tettem, hogy bizonyságot teszek a történtekről. 

Kátainé Szín Veronika

Szeretettel szólni 

 27 éve lakom a vajai szeretetotthonban, lebénultan. Gyakran megtettem, hogy déle-
lőtt ágyban maradtam, majdnem délig. Emiatt rossz volt a lelkiismeretem, de valahogy 
nem volt egy igazi késztetés, hogy ne csináljam. 

 Egy alkalommal még a vasárnapi istentiszteletet sem hallgattam meg a rádióban, 
hanem egészen délig lustálkodtam. Az egyik kis gondozónő, aki akkor dolgozott, rám 
nyitott, és nagyon szépen mondta: „Istvánkám, már ebéd van”. Nagyon elszégyelltem 
magam. Ahogy kiment, már szálltam is ki a tolókocsimba, és készültem az ebédhez. A 
gondozónő megtehette volna, hogy jól „kioszt”, de hogy ennyire szépen fi gyelmeztetett, 
ez nagyon elgondolkodtatott. 

 Akkor elhatároztam, hogy többször, még ha álmatlan is az éjszaka, nem csinálom 
ezt. És hála Istennek, ez sikerült is! Ezután mindig reggel fél vagy háromnegyed nyolc 
körül már talpon voltam. Amikor ezek után egyszer kórházban voltam a szokásos kivizs-
gáláson, az egyik betegtársamnak ezt el is mondtam. Ő, ahogy ezt meghallgatta, szé-
gyenkezve válaszolt: „Hát igen, ha valamit szeretettel mondunk, az sokkal hathatósabb”. 
Később pedig a gondozónőnek mondtam el mindezt, akivel azóta még sokkal jobb lett a 
kapcsolatom. Dicsőség az Úrnak! (Az nem változtat a lényegen, hogy mióta két éve trom-
bózisos a jobb lábam, sokszor kell ágyban maradnom, kényszerűségből, akár délelőtt is.)

Komoróczy István
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Ébredés

 A tavaszi Parakletos konferencián (2018. május) Mátraházán, a hét témája a Szent-
lélekben való élet volt. Valóban átéltük, hogy munkálkodik Isten Lelke az előadásokon, 
és a kiscsoportos beszélgetéseken keresztül is. Ahogyan minden konferencia zárásakor 
történik, pénteken morzsaszedésre került a sor. Nem gondoltam, hogy az én „morzsá-
im” már hónapokkal a konferencia előtt gyülekezni kezdtek. Napi csendességemben, 
imádság közben ugyanis egy utcát láttam, ami tele volt idős, megtört asszonyokkal és 
férfi akkal, akik nagyon igyekeztek valahová. Egyre többen jöttek mindenfelől; már kö-
zépkorúak, majd fi atalok is, és négyen mentek egymás mellett a járdán, hosszú, tömött 
sorokban. Az elejét már nem is láttam. Mi ez? Kérdeztem, és néha kinyitottam a szemem. 
Amikor becsuktam, újra láttam az óriásivá nőtt tömeget. Észrevettem, hogy tömött kö-
rökbe tömörültek az emberek, és mindenki középre fi gyelt, ahol állt valaki. Őt hallgatták.

 Tudtam, hiszen sokszor hallottam arról, hogy Isten elhozza az új ébredést, amelyben 
a mi népünknek is lesz feladata. Tudom, hogy országunk földrajzi határain kívül magya-
rok is élnek, sőt messze országokban is jelen vagyunk.

 A mi kis szétszórt népünk gyülekezett Jézus köré; mint a tanítványok egykor, akiket 
Jézus elhívott és kiküldött. Az elhívottaknak mindig feladata van. Ezt a feladatot azon-
ban a Lélek vezetése nélkül, a Lélekben való élet nélkül nem tudjuk betölteni.

 Hiszem, hogy Isten feltámasztja a vágyat sokunk szívében, ahogyan megtörtént már 
ez néhány évtizeddel ezelőtt a mi hazánkban is. Imádkozzunk azért, hogy legyen bátor-
ságunk engedelmeskedni a hívásnak és a küldésnek, hogy áldás legyünk népünk életé-
ben!

Nagy Eszter

Mennyei szabóműhely

 Szabóműhely? Ráadásul mennyei? Vajon mi készül ott? Először is egy csodálatos 
isteni terv, minta, amihez ha hozzá igazítjuk az életünket, igazi életünk, sőt bővölködő 
életünk lesz Jézus Krisztus által, ahogyan Ő ígérte: „…azért jöttem, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek.” (Jn 10, 10b)

 Mi ez a csodálatos isteni terv? Nem más, mint a Jn 3,16! „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.”
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 És ha szabászat, akkor sok-sok szabásmintával rendelkezik. A „próbához” azonban 
először is le kell vetnünk azt a ruhát, amit viselünk, hogy fölvehessük a mennyei minta 
szerinti öltözetet. Erről beszél a Református Énekeskönyv 489. dicséretének 3. verse: 
„Bűn ruháját vessük el, a szövetség vére által. Vétkeink fedezzük el, Tőled nyert fehér 
ruhánkkal, hogy hitünk legyőzze majd, mind a bajt!”

 Az öltözet pedig a szeretet, a jóság, amit magunkra kell ölteni, mint egy ruhát. És 
szükségünk van a fegyverekre is, ami ahhoz kell, hogy megállhassunk a támadások tü-
zében. Ugye ismerős az Efézus 6,11? „Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy meg-
állhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” 

 Testvérek! Tudnunk kell, hogy a világnak is van „szabásmintája”, sémája, amihez 
sokak szabják magukat. Pál apostol ezért óv: „…ne szabjátok magatokat ehhez a világ-
hoz, sem annak kívánságaihoz, hanem újuljunk meg gondolkodásunkban, életünkben, 
Isten akaratának teljesítésében.” (Rm 12, 1-2) 

 „Aki győz – mondja Jézus – az fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az 
élet könyvéből.” (Jel 3,5)

Simon Magdolna
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„Azért élek Uram, hogy imádjalak és
mindenkor mindenért téged áldjalak,

azért élek Uram, hogy veled legyek és téged dícsérjelek,
mindennel, amit teszek (R-KrAnita dicsőítő dal)

Kedves Barátaink, Testvéreink, Ismerőseink!

Fájó szívvel adjuk tudtotokra, hogy szeretett
családtagunk, Isten buzgó imádója és szolgálója,

SZALONTAI ZSUZSA
70. életévében,

egy betegség következtében elköltözött az Úrhoz.

Temetése: 2018 augusztus 10-én (pénteken)
1000 órakkor lesz, az orgoványi református temetőben.
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Szalontai Zsuzsa 70 évet élt Testvérünk búcsúztatása

 Imádság

 Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Légy kegyelmes hozzánk ebben az órá-
ban, amelyre hosszú idő óta félve gondoltunk, nem tudva, hogy mikor érkezik el. „Ha 
félek is, Benned bízom! Istenben, Akinek Igéjét dicsérem!...Hiszen megmentettél engem a 
haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.” 
(Zsolt 56. válogatott versek)

 „…aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szom-
jazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne…De eljön az óra, és az most 
van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya 
is ilyen imádókat keres. Az Isten Lélek, és akik imádják Őt, azoknak lélekben és 
igazságban kell imádniuk.” (Jn 4, 14., 23-24.)

 2015. április 13-án Mátraházán, a Parakletos csendeshetén egy esti áhítatot tartott 
Zsuzsa. A vérfolyásos asszonyról beszélt, aki tisztátalansága ellenére nem elrejtőzött, 
hanem Jézust kereste a sokaságban. Gyógyulni akart. Tudta, hogy a gyógyulásának ára 
van, és ez az ár az, hogy mindent meg kell vallania az életéről. Tudta, hogy ki kell mon-
dania azt, amiből, amitől megtisztul az élete. Mégis, kinyújtotta a kezét, hogy megérintse 
Jézust. Ez a „bizalom kéznyújtása” volt, ahogyan Zsuzsa akkor mondta, és azzal foly-
tatta, hogy mindez őróla szól. Ezt a vallomást, ezt a megvallást csak az tudja kimondani, 
akinek a szívébe Isten Szentlelke jelentette ki az Igét. Zsuzsa szívéből pedig az élő víz 
forrásaként tört föl a bizonyságtétel, ahogyan Jézus a samáriai asszonynak mondta. 

 Szalontai Zsuzsa attól a pillanattól fogva, hogy a bizalom kéznyújtásával megérintet-
te Jézust, az Ő imádója lett. Semmi másra nem igyekezett annyira, minthogy Lélekben és 
igazságban, szüntelen Isten Igéjéhez igazodva imádja az Urat. Sehol másutt nincs helye 
az imádatnak, csak ott, annak az életében, aki a bizalom kéznyújtására gyógyító érintést 
kapott válaszul. Isten kegyelmes szeretetének erejében térdre hullok; ez az imádat, ami-
ről olyan hitelesen tudott vallani. Zsuzsa ilyen térdre hulló imádója volt Jézusnak!
A Szentlélek által kapott világosságot hordozta az életében, a személyében, és minden 
odafordulásában azokhoz, akik között élt. Most, amikor az Isten színe előtt van, már 
egészen abban a világosságban járhat, amit hordozott, amiből számtalan áldás áradt ki 
sokunk életére. Nem kihúnyt életének ez a világossága, hanem ott van azok közösségé-
ben, ahová mi is vágyunk, ahová én is vágyom, akik Lélekben és igazságban, megigazí-
tott élettel imádják az Atyát. Zsuzsa teljesen letette az életét a Mennyei Atya kezébe. 

 1969-ben, amikor Isten Szentlelke betöltötte őt, testvére, Rózsa így mondta „odahaza 
nem volt más, csak az Úr jelenlétében való öröm”. Zsuzsa 21 éves volt ekkor. 
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 Szalontai Zsuzsa 1948. július 23-án született Orgoványon, Szalontai Lajos és Gár-
dony Julianna 7. gyermekeként. Az általános iskolát Orgoványon, a középiskolát Kecs-
keméten, a Bányai Júlia Gimnáziumban végezte. Postaforgalmi képesítést szerzett, majd 
egy ideig általános postásként dolgozott Orgoványon, Jakabszálláson, majd Kecskemé-
ten. Innen, a hírlap osztály vezetőjeként ment nyugdíjba 40 év után, hogy a „jó hírt”, az 
evangéliumot, még teljesebb időben hirdethesse ezután. Tette is! 

 Gyermekhetek, ifjúsági táborok, csendeshetek aktív szolgálója, imádkozója volt. 
Gyermekek és fi atalok százai hallották rajta keresztül az élet beszédét. Felekezetközi-
sége közismert volt, miközben elkötelezett, hűséges és szolgáló tagja volt a református 
gyülekezetnek Orgoványon, majd Kecskeméten is. A „nép”, ahogyan ő mondta, számára 
az eklézsiát jelentette, a kihívottak, elhívottak közösségét. 

 Az 1980-as évektől, amikor az emmausi csendeshetek elkezdődtek a karizmatikus 
közösségben, Zsuzsa vállalta azok lelki és fi zikai összefogását, szervezését. Fáradhatat-
lanul levelezett, telefonált, hírleveleket szerkesztett, a Vigasztaló testvéri körlevél ösz-
szeállítását éveken át segítette. Soha senkit nem láttam úgy és annyit imádkozni áldó 
Igékért, ahogyan ő tette. Ezt a szentséges szolgálatot ő mutatta meg nekem.

 2016-ban, amikor betegsége kezdett elhatalmasodni, ő maga járt utána annak, hogy 
mi vár rá. Tudta, hogy a végső stádiumban gúzsba kötik majd saját izmai, és ő, aki min-
dig felemelt kézzel imádkozott, térdre hullott az Atya jelenlétében, csak mozdulatlan test 
marad egy soltvadkerti otthon végső szobájának ágyán. Sokat küzdött, hogy mindezt 
elfogadja Isten kezéből. Sokat küzdött, hogy mindez minél később jöjjön el. Küzdöttek 
a testvérei, szerettei, lelki testvérei, nem látva, értve az Úr akaratát mindezekben. Az 
utolsó idők látogatásai egyre nehezültek, csak tekintete volt ugyanaz, élő, csillogó, talán 
éppen attól, hogy kezdte látni a számunkra még láthatatlant.

 Tudom, hogy akik szerettük őt, Isten imádójaként látjuk most is. Én is így látom. 

 Tudjuk, hogy életre buzgó forrás fakadt föl benne, és az Úrért buzgólkodott, Akit 
Lélekben és igazságban imádott; felemelt kézzel, térdre hullva. 

 Hiszem, hogy most ott, ahol Isten igazi imádók között van, még tündöklőbb a tekin-
tete, még szebb a mosolya, mert nem lát mást, csak egyedül Jézust, az ő Urát, életének 
Királyát, Akit nagyon szeretett, Aki számára a nagy Király, Aki számára a Felséges Úr 
Király! Isten Fia, Akié minden magasztalás, Szalontai Zsuzsa életéért is! Ámen

Magyarné Balogh Erzsébet
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Búcsúzás a család nevében Szalontai Zsuzsa ravatalánál

 Kedves emlékezők, barátok, rokonok, lelki és vérségi értelemben vett testvérek!

 A család nevében búcsúzom Zsuzsától. Sokan mondták és mondhatják a mi Zsu-
zsánk, hiszen számos lelki közösségnek volt eleven, meghatározó tagja volt, ennek a 
búcsúzának a jelentőségét most mégis az emeli ki, hogy tudjuk milyen fontos volt Zsuzsa 
számára a családja. A szüleihez, a szülői házhoz való ragaszkodása leplezetlenül tört fel 
belőle mindannyiszor, amikor egy-egy régi videófelvétel előkerült régi karácsonyokról, 
Lajos napokról. Édesapjától a játékosságot és a Szalontai karaktert, Szalontai mamától 
az odafi gyelést, az őszinte odafordulás képességét és a számontartás alapmagatartását 
örökölte meg. A feltétlen gyermekszeretetet pedig mindkettőjüktől. Emlékszem évekig 
minden megtakarított pénzét arra fordította, hogy az unokaöcsiknek és hugiknak vehes-
sen személyre szabott karácsonyi ajándékot. 

 De legalább ennyire formálta őt a közös gyermekkor, a testvérek közössége, a ne-
vetésben, játékban feloldódó szerény hétköznapok és az érzelmekben gazdag ünnepek, 
az együtt játszó, együtt éneklő, együtt imádkozó közösség ritka együtt állása. Az ifjúkor 
öntudatra ébredése pedig olyan lelki megtapasztalásokat hozott számára, amelyek kitö-
rölhetetlen nyomott hagytak benne és szép ívű lelki pályára állították. Különleges égi 
adományként testvéreivel együtt élhetett át mindezeket. Mindaz, amit Zsuzsa megélt 
és képviselt a Szalontai lányokkal egyetemben, segít a sokszor elcsépelt testvér szónak 
értelmet adni. Ahol Zsuzsa megjelent, ott megjelent a közösségi lét minőségi megélésé-
nek az igénye, megjelent a derű, a vágy és a várakozás, hogy valami történni fog, Isten 
cselekedni fog. Egész egyháziasságát a formalitásoktól mentes, közvetlen, személyes és 
konkrét jelenlét határozta meg. Mindig ott bujkált szája szélén egyfajta pajkos mosoly, 
az örök kislány mosolya, mint aki játékra hív. Számomra is példát adott elkötelezett 
szolgálatvégzése. Évek számolatlan során át végezte a gyermekmunkát Orgoványon, és 
szeptember közepétől már indigós papírra, írógéppel sokszorosította a karácsonyi verse-
ket és darabokat. Ugyanilyen hűséggel szervezett, szerkesztett újságot, járt bibliaórára stb. 

 Zsuzsával lehetett vitatkozni, mert határozott véleményt képviselt, de őszintén kíván-
csi volt arra, hogy pl. én vagy más mit gondolok. Ennél csak az érdekelte jobban, hogy 
mi van velünk, mi zajlik bennünk. Kimondhatjuk: Zsuzsa a szívét és vele egész életét 
odaadta az Úr Jézusnak, de egy nem várt, ráadásként kapott próbatétel állt még a számára 
elkészített mennyei korona útjában, a betegség, ami teljesen magatehetetlenné tette. Így 
nem csak az Úrnak való élés, hanem a Neki való meghalás is élethivatása meghatározó 
része lett. A páli ige találóan foglalja össze Zsuzsa életét is: „Mert közülünk senki sem él 
önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, 
az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Rm 14, 7-8.) 
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 Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki ez alatt 2 év alatt hűséggel látogatta, 
meglátogatta, imádságban hordozta. Halála előtti délután énekeltük együtt a régi gyerek 
dalt: „ott messze túl a Jordánon mi ketten találkozunk!” Igen, a Krisztus általi viszontlá-
tás reménységében búcsúzunk egy kis időre Zsuzsától, a mi Zsuzsánktól!

Édes Árpád lelkipásztor

Látni a láthatatlant

 27 évvel ezelőtt, édesapám mellett különös élményt éltem át. Elmondta, hogy a 
mennyet látja, ami az én szemem elől még rejtve van. „Te még nem láthatod, – mondta 
– nagyon szép! Az angyalok mondták, hogy majd mennem kell.” Amikor ezt elmondta 
Édesapám, az arca tündöklött, és amikor egy év múlva elment közülünk, az utolsó mon-
data ez volt: „Most már menni kell.”

 Amikor 2018. július 2-án Szalontai Zsuzsát látogattuk meg Soltvadkerten lelki test-
vérekkel együtt, hasonló átélésben volt részünk.

 Arra gondoltunk, hogy most nem beszélgetünk Zsuzsával, ami a nehéz kommuniká-
ció miatt kétséges is volt, hanem elmondjuk, hogy úgy jöttünk, mint Jóbhoz a barátai, 
akik hét napig egy szót sem szóltak Jóbhoz, csak jelenlétükkel fejezték ki, hogy fájdal-
mában osztoznak vele.

 Elmondtuk Zsuzsának, hogy együtt akarunk érezni vele, és felolvastuk az Ézsaiás 
40, 1-2 verseit: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Beszéljetek 
szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött 
bűnéért…”

 Félkörben álltunk meg Zsuzsa ágya mellett. Magdi csendesen imádkozott, Teri hang-
talanul hullatta könnyeit az ágyra, én pedig nyelveken imádkozva áldottam Istent. Egy 
idő után Zsuzsa ránk emelte a tekintetét, és látszott rajta, hogy örül. Észrevettük, hogy 
megtelt a szeme könnyel, miközben egyetlen pontra nézett a mennyezeten. Szája moz-
gott, mintha beszélne valakivel, és hosszan nézett egyetlen pontra fölfelé. Végül Zsuzsa 
szája mosolyra, majd nevetésbe fordult. Karjainkba vettük Zsuzsát, felemeltük, „dajkál-
tuk”, mint egy kisbabát. Hiszem, hogy ő már a megnyílt eget látta, mint amiről egykor 
Édesapám is beszélt. Ő tudott beszélni, Zsuzsának a tekintete és a mosolya mondta el 
ugyanezt. Ajándék volt, hogy láthattuk! 

 Amikor elköszöntünk Zsuzsától, nagy belső békességgel indultunk haza, nagy aján-
dék volt, amit kaptunk, dicsértük és magasztaltuk az Urat! Soli Deo Gloria!

Nagy Eszter
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HÍREINK

 Ø Kálvin téri alkalmainkat minden hónap első hétfőjén 10 órától tartjuk. 
 Vezeti: Dr. Vassné Baki Ilona nyugalmazott lelkipásztor

 Ø A Parakletos Alapítvány lelkipásztori közössége folytatva lelki elöljáróinak  
  példáját, rendszeressé tette a havonta tartott lelki közösség, imaalkalom
  gyakorlását. Minden hónap első keddjén 16-18 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

*

Őszi hitmélyítő konferencia Mátraházán: 2018. október 1-5.
A konferencia címe: A keresztyén fegyverzet
Vezeti: Prókai Árpád boldvai lelkipásztor

*

IV. Karizmatikus lelkész konferencia a Parakletos Alapítvány szervezésében

Időpont

2018. október 26-27. (péntek délelőtt 1000-szombat ebéd)

Helyszín

Ráday Konferencia Központ
Galyatető, 3234 Mátrai u. 36.
Telefon: +36 30 663 9560
E-mail: galyaref@gmail.com

A konferencia témája

Szabó Imre: A kétszárnyú madár
(Kiadta: Pápai Református Teológiai Akadémia 2002.)
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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: tothzoltan2840@gmail.com

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 (mbaloghe@gmail.com), 

Rózsahegyi Emőke és Dr. Tatai István (tatai.istvan@ptf.hu)
Honlap: www.parakletosalapitvany.hu
Következő lapzárta: 2018. október 31.

A konferencia célja:

- testvéri közösség és egység munkálása a lelkipásztori szolgálatban álló gyülekezeti 
lelkészekkel és a gyülekezeti szolgálatra készülő teológus hallgatókkal,

- imaközösség és közbenjárás helytállásért, hűségért, megtisztulásért, megújulásért.

Jelentkezés:

Magyarné Balogh Erzsébet

Mobil: +36-30-419-0024

E-mail: mbaloghe@gmail.com

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke,
ott a szabadság.

2 Kor 3,17
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