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 Aki üdvösséget láto  

 „És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az 
Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, 
hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indításából ép-
pen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézust szülei bevi  ék, hogy a törvény 
előírásainak eleget tegyenek. Karjaiba ve  e őt, és ezekkel a szavakkal áldo  a Istent: 
Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat a te beszéded szerint békességben, mert szeme-
im lá  ák a te üdvösségedet.” (Lk 2,25-30)

 Negyven napos korában fel kellet vinni minden fi úgyermeket a jeruzsálemi temp-
lomba a mózesi törvények szerint. Jézus szülei is így te  ek. I   találkozik Jézussal az idős 
Simeon, akinek a neve azt jelen  : meghallgató, szófogadó, engedelmes. Izraelben min-
den névnek jelentése volt. Nemcsak elneveztek embereket, hanem az Úrtól kapo   ne-
vük volt, ahogy Zakariásnak mondta az angyal: „nevezed az ő nevét Jánosnak”. (Lk 1,13)

 Abrámból Ábrahám, Száraiból Sára le  . Jákób Izráellé le  , amikor találkozo   az Úr-
ral. Milyen jó, hogy aki már találkozo   az Úrral, annak új nevet ado   Isten!

 Simeon nemcsak hallgato   az Úr szavára, hanem szófogadó is volt. 

 Élt tehát Jeruzsálemben egy ember, Simeon, aki igaz és istenfélő volt, aki várta az 
Istennek vigasztalását. Ez az ember tudo   várni. Az egyik legnagyobb bajunk, hogy nem 
tudunk várni. Most, azonnal szeretnénk, amit hiánynak érzünk. Ezen kívül nagyon sok 
mindent várunk; hogy valami jobb legyen, valami megváltozzon a családban, a munka-
helyen, az életünkben. De Jézusra várunk-e? Simeon az Izráel vigasztalását várta, Jézust 
várta, mert Izráel vigasztalása, reménysége Jézus. Mi kit várunk?
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 Az is nagy bajunk, hogy megvan a saját akaratunk. Azért nincs vezetésem, mert nem 
tudok kivárni valamit, és előbb mozdulok, mint Isten szólna. A Szentlélek vezetéséhez, 
meg kell tanulni várni. Simeon várta a Szentlélek vigasztalását, és a Szentlélek rajta volt. 
Emlékszünk a pünkösdi történetre, amikor ke  ős tüzes nyelvek ültek a tanítványokra? A 
Szentlélek olyan, mint mikor a lovas ráül a lovára. A lovas és lova közö   szoros kapcsolat 
van. Egy lovas barátom mondta: a lovam fi gyelmes, a lábam szorítására tudja, mit kell 
tennie. 

 Így vagyunk-e a Szentlélekkel? Mondhatja-e nekem a Szentlélek, hogy most szólj, 
most hallgass, most menj. Ki lovagol rajtunk? Az ördög sokszor meglovagol embereket, 
akik erősek a haragban, a maguk igazában, a jogaikban. Re  enetes lovas a Sátán! Képes 
tragédiába hajtani az életeket azzal, hogy sokszor becsap, a világosság angyalának ru-
hájában jön, és nem tudjuk, hova hajtja az embert? Le kell rázni ezt a lovast, ellene kel 
mondani neki! Bennünket ki irányít, ki hajt?

 Simeonnak a neve szófogadó, meghallgató. A Szentlélek volt rajta, akinek teljesen 
alárendelte magát, és ezért a Lélek vezethe  e, és „kijelentést nyert a Szentlélektől”. 

 Mi a kijelentés? Sámuel könyvében világosan o   van: „Abban az időben igen ritkán 
volt az Úrnak kijelentése”. (1Sám 3,1). Ige volt, csak kijelentés nem. Nem minden Ige 
kijelentés. Az Ige akkor kijelentés, ha az Úr nekem mondja, amikor az Úr személyesen 
hozzám szól.

 Olvasod a Bibliát, és egy Ige kijelentéssé lesz. Amikor Pál a tengeren nagy viharban 
volt, azt mondta: „Ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és 
akinek szolgálok, és ezt mondta: Ne félj, Pál, a császár elé kell állnod, és Isten ajándék-
ba adta neked mindazokat, akik veled hajóznak. Azért bízzatok, férfi ak, mert én hiszek 
Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta.” (ApCsel 27,23-25). Ez kijelentés volt 
számára. 

 Hiszünk-e Isten kijelentésének? Volt-e már olyan az életünkben, hogy valamit mon-
do   Isten, és tudtuk, hogy ez nekem szól.

 Simeon a Lélek indítására ment a templomba. 

 Kell a Lélek indítása. Amíg az Úr nem indít mozdulásra, ne mozdulj! A vezetés  tka 
az, hogy kérni kell az Urat és várni, amíg megszólal. Simeon tudo   várni a Lélek indítá-
sára. Olyan ez, mint mikor egy kocsis befogja a lovakat, és azok o   állnak, amíg a kocsis 
nem indít. Fent ül már a kocsin, de még nem adta meg a mozdulatot, hogy – most! 

 A Lélek sem előbb, sem később nem indít! Így történhete  , hogy Simeon éppen 
akkor ment a templomba, „amikor a gyermek Jézust szülei bevi  ék, hogy a törvény elő-
írásainak eleget tegyenek. Karjaiba ve  e őt, és ezekkel a szavakkal áldo  a Istent…” 
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 Áldo  a az Istent, miközben karjaiba ve  e a gyermeket. 

 Nekünk is arra van szükségünk, hogy o   legyünk, amikor Jézus Krisztus megjelenik. 
Immanuél azt jelen  : Velünk az Isten! A Szentlélek tesz bizonyossá erről bennünket. 

 „Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat a te beszéded szerint békességben, mert 
szemeim lá  ák a te üdvösségedet.” Ha átadtuk életünket, akkor szolgái vagyunk az Úr-
nak, és ezért lehet békesség bennünk, amikor elbocsát. Ha lá  uk az üdvösséget, ha 
bennünk lakhat Lélek által, akkor ezt a családunkban, környezetünkben is látják rajtunk 
az emberek, mert ragyog bennünk az új, krisztusi élet. 

 Várjunk a Lélek indítására, halljuk meg személyesen a kijelentést, és engedjünk Isten 
szavának ezen a Karácsonyon, hogy szemeink megláthassák az Úr Krisztusát! Ámen

Prókai Árpád lelkipásztor, Boldva

 Fegyvert felvenni! (Ef 6,10-13)

 Az októberi hitmélyítő héten arról hallo  unk, hogy ne magunk akarjunk erősek len-
ni, hanem erősek legyünk az Úrban. Az Ő hatalmas ereje elég ahhoz, hogy megtartson!

 A lelki életünk hadviselés! Öltözzük fel Isten minden fegyverét! 

 Ki lehet harcos? Isten gyermekei. „Ne menj a fegyverboltba úgy, hogy megveszed a 
fegyvereket, de nem kéred el a használa   utasítást vagy nem akarod azt betartani.” Mi-
vel az Úr harcát harcoljuk, ezért Ő ad a harchoz szabályokat. Jézus nélkül legyőzhetőek 
vagyunk, védtelenek és kiszolgáltato  ak. 

 A felfegyverkezés fegyverletétellel kezdődik! Add meg magad Istennek, tedd le a 
saját fegyvereidet, a régi énedet, utána vedd fel Isten fegyverzetét! 

 Ki ellen harcolunk? Az Ef 6,12 szerint nem test és vér ellen! Nem az emberekkel 
kellene harcolni, akiket az ördög tesz ellenséggé. Harcoljunk az emberért! 

 Ne a saját fegyverzeteddel harcolj! Istenét fegyvereit vedd fel, de ne a fegyverzet-
ben bízz, hanem Istenben. Nem lehet félig-meddig vívni a harcot. Nem lehet egy-két 
dologban Isten szerint élni, a többiben meg a világ vagy saját magam szerint. Engedel-
meskedj Istennek! Engedd, hogy Isten szeretete kivegye a kezedből a saját fegyveredet 
és vedd fel azt, amit Isten ad!

 Gondold át, hogy minden fegyverzet a helyén van-e vagy van Achilles sarkad, ahol 
megtámad a Sátán? A Golgota és az Úr Jézus visszajövetele közö   folyamatos a harc, 
folyamatos ellentétben vannak Isten gyermekei a világgal, nincs tűzszünet. 

3VIGASZTALÓ 2018/4

Vigasztalo_2018_12_01indd.indd   3Vigasztalo_2018_12_01indd.indd   3 12/3/18   9:09 PM12/3/18   9:09 PM



 Szellemi harcban élünk, nem feledkezhetünk meg erről. 
 Ismerd meg az ellenfelet, ne becsüld alá. Sátán erős és gonosz. A harcmodor ravasz, 
nem nyílt, tele van tak  kával, mesterkedéssel, a megfélemlítés és behízelgés eszközeit 
is használja. Legravaszabb trükkje az, amikor elhite   velünk, hogy nem létezik. 
 Mivel vannak lelki fegyvereink, vegyük fel azokat és kezdjük el megvalósítani a ta-
nítást. Az 1Thessz 5,8, és az Ézs 59,16-17 alapján tudjuk, hogy a múltbeli bűnök teljes 
bocsánata és a becsületes jellem, amely a megigazult élet velejárója, áthatolhatatlan 
vértezetben fonódik össze. A gyülekezet imádkozó tagjai olyanok, mint a római falanx; 
védik magukat is, és a rájuk bízo   embereket is. A cél az, hogy mindenki áthatolhatatlan 
vértezetben legyen. 
 Milyen  pusú keresztyén vagy? Harcos, aki mindenben, mindenkor bűnt szimatol? 
Ítélkező, akit sok kizárólagosság és elutasítás jellemez? Öngyötrő vagy, aki a saját bűnei-
vel foglalkozik, magát mindig porszemnek, féregnek tekin  , nem mer felemelt fejjel élni? 
Esetleg re  egő, aki Isten ítéletétől fél, csak az utolsó ítéletre gondol és arra, hogy Isten 
elutasítja? Örömközpontú vagy, olyan, aki igyekszik megtalálni az örömöt Krisztusban?

 Pál Filippiben, a börtönben oda volt láncolva a falhoz és egy római katonához. Jól 
megfi gyelte a katonai felszerelést, amit leírt az Efézusi levélben. 

 A saru fémből és bőrből készült, védi és erősen tartja a lábat, segít megállni. Csak 
akkor tudod az evangéliumot hirdetni, ha megállsz. A világ békessége törékeny, nem 
tartós. Jézus békességéről a Jn 14-ben azt olvassuk, hogy ez az o  honlét, a megérkezés 
békessége, a tékozló fi ú visszafogado  ságának békessége, a megújulás, az Atya jelenlé-
tének békessége, az Atyára hagyatkozás, a fi úvá fogadás békessége. Ez a békesség min-
den értelmet felülmúl. Ez a „mégis-békesség” a szere  eink elvesztése, gyász ellenére 
megélt békesség. Az Úr Jézus áldozata által békélte  ünk meg az Atyával. Álljunk meg 
az evangélium hirdetésében akkor is, ha nem törődnek vele, ha kigúnyolnak. Stabilan 
álljunk meg, hogy életünkkel Krisztushoz tudjunk vonzani embereket.

 A pajzs két fakéregből készült, vászonnal és bőrrel kiegészítve, á  tatva valamilyen 
anyaggal, amin nem fogo   a tűz. A hit olyan, mint a pajzs; amit nem ütnek át a tüzes 
nyilak. Hit az, amikor tudom, hogy mit te   és mit akar az életemmel Isten. A hit szívbeli 
bizalom is, hogy ha ezt te  e Isten az Ószövetségben, az Úr Jézus az Újszövetségben, az 
én életemben a múltban, akkor nem kételkedem, hogy most is megtart. Bármi történik, 
velem van.   

 Az üdvösséget nem tudod felvenni, csak elfogadni. Az üdvbizonyosság szívbéli és 
észbeli bizonyosság is. Ezért kell a fejre a sisak. 

 A kard Isten beszéde. A kard az egyedüli támadó eszköz. Csak akkor lehet támadni 
a karddal, ha a Lélek indít rá. Ne csapkodj vele össze-vissza, tudatosan használd! Ehhez 
ismerni kell az Igét. Ha nincs a kezedben a Biblia, nem tudod, hogy a többi fegyvert ho-
gyan használd. 
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 Az összes eszközt karban is kell tartani; az övet néha ki kell engedni, ha szorongat a 
sok (ön)igazság. A páncélt le kell venni, ha éppen nem helyreigazíto   életet élsz, le kell 
mosni, mert összepiszkolódo  . A sarut is le kell vetni néha, kiszellőztetni a békétlenség 
mia  . A pajzsot is ki kell néha kalapálni, hogy erős maradjon, a hitet meg kell erősíteni. 
A sisakot is ellenőrizni kell; jó helyen van? Jól látsz? Látod még a célt és az okot? A kard a 
kezedben van-e? Olvasod-e Isten Igéjét? Megéled-e? A fegyvereidet meg kell  sz  tani 
bűnbánat és imádság által.

Lévai Szilvia

 O   mindenki egyenlő volt

 Októberben Mátraházán voltam, és egész héten a keresztyén fegyverzetről beszéltünk.
Több, mint hetvenen voltunk, a nyolc általánost végze  ől, az orvoson át a nyugalmazo   
esperesig, más felekezetű, vagy éppen még csak kereső ember, de o   mindenki egyenlő 
volt. Délelő  önként egy-egy igemagyarázatot tarto  ak lelkipásztorok, majd utána 6-8 
fős csoportokra osztva tovább folyta  uk a beszélgetést. Alig lehet ezt szavakkal elmon-
dani, o   kell lenni, hogy át tudd élni a közösségnek ezt az erejét.

 „Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok 
ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő körülö-
vezvén derekatokat igazlelkűséggel és felöltözvén az igazságnak mellvasával. És felsa-
ruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hit-
nek pajzsát, a mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az üdvösség 
sisakját is fölvegyétek és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.” (Ef 6, 13 -18)

 Pál apostol egyértelműen tanít, hogy fel kell venni a fegyvereket, amiket az Úr Isten 
ad a kezünkbe az Ige által. Isten harcosainak fegyverekre van szükségük, hogy megáll-
janak a kísértővel szemben. Az ima is fegyver, akár hálaadó vagy könyörgő, áldást kérő 
vagy áldást adó. Az Ige hirdetése is fegyver, amikor emberek elé visszük az Igét, magya-
rázzuk példázatokkal, hiszen Jézus is példázatokkal taníto  a a tanítványokat.

 Isten harcosainak fel kell venni azt az öltözetet is, ami nélkül nem tudjuk jól hasz-
nálni a fegyvereket. Az öv nagyon fontos eszköz, amit ha magunkra veszünk, tartja a 
derekunkat, egyenes tartást ad, ami nem más, mint igazság szeretete, az igazsághoz való 
ragaszkodás. 

 A páncél, vagyis a mellvas védi az egész testünket az ellenségtől, a sok rosszindulat-
tól, a gúnytól, a gonosztól, erről lepereg minden, hiszen már Isten igazságát követjük, és 
nem a magunk igazságait.

 A saru segítséget ad, hogy meg tudj állni, és beszélni tudj az evangéliumról, a szere-
tetről, a békességről. Arról a békességről, amit Jézus ad a szívünkbe. 
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 A pajzs, a hit pajzsa, amin nem talál fogást a gonosz, védi a lelkedet, bízhatok, hogy 
az életem minden körülmények közö   Isten kezébe van. Bízom a halálban is, nem félek, 
mert tudom, hogy az Úr vár odaát.
 A sisak az üdvösséget jelen  , átjárja az elmédet, a gondolataidat, hogy van üdvössé-
gem, örök életet kaptam az Úrtól. 
 A kard a Lélek kardja, ami Isten beszéde, amit nem támadásra kapunk, hanem arra, 
hogy bizonyságot tegyünk, ha a Szent Lélek adja a szánkba az Igét.
 Egy katona vigyáz a fegyvereire, meg  sztogatja. Vigyáz önmagára, engedelmes a 
parancsnak, mindig készen áll, ha menni kell. Csak úgy tudunk Istenünkért harcolni, ha 
először a saját, személyes életünket rendezzük. 
 Miközben hallga  am az Igemagyarázatokat, úgy voltam, mint a vadgalamb, amikor 
kérte a szarkát, hogy tanítsa meg fészket rakni. A szarka rakta a kis ágakat és közben 
mondta, hogy így csináld. A galamb pedig mondta, hogy „tudom, tudom”. Ezt a szarka 
megunta és o   hagyta; hát csináld, ha tudod!
 Én is mondtam magambam, hogy értem, tudom, hogy igyekezni fogok meg  sz  tani 
a fegyvereimet, és lehet, hogy nem is olyan sáros, kopo  , horpadt, mint ahogy sokan 
látják. De Úrvacsoránál kaptam egy Igét: „Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság 
sötétséggé ne legyen” (Lk 15,30). 
 Ezen el kelle   gondolkodnom. Úgy éreztem, hogy velem valami nincs rendben. Ta-
lán Isten elő   nem is őszinte a hitem? Talán csak valami tenni akarás van bennem, hogy 
énrám fi gyeljenek? Hiúság kísért? 
 Amikor Mátraházáról haza értem, tovább olvastam a Bibliát, és a napi Igében meg-
kaptam a választ, a megerősítést. „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozza-
tok, mert igen hasznos az igazaknak buzgóságos könyörgése”. (Jk 5,16) Megérte  em, 
mi az, amit tennem kell, és tudom, hogy velem van az Úr!

Csősz Margit

 Az ima, mint fegyver (Kol 4,2-6)

 Az imádságnak többféle fajtája van: kérő ima, hálaadó imádság, közbenjáró imád-
ság, dicsőítő ima. I   most a kérő imádságról beszélünk. Az apostol az imádsággal kap-
csolatban először elmondja: az imádkozásban legyetek kitartóak és legyetek éberek.
 Mit jelent ez? Azt, hogy imádkozni kell a Krisztus népének, mégpedig kitartóan és 
éberen. Ez nemcsak azt jelen  , hogy naponta elmondom a Mi Atyánk imádságot. Meg 
kell tanulnunk, hogy az imádság munka; nemcsak magamért, nemcsak a szűken ve   
családomért imádkozom, hanem a körülö  em élőkért is, a hitetlenekért is, a világban 
levő problémákért is. A vezetőkért; az egyháziakért és a világiakért egyaránt.
 Mindebben kitartóak és éberek legyetek – mondja az apostol.
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 Ne csak néha jusson eszünkbe, hogy kiért is kell imádkozni, hanem kitartóan vé-
gezzük az imádságot. Az ima lista jelentősége i   van! Emlékeztet, hogy kiért és miért 
imádkozzam.

 Éberek, vigyázók legyetek abban hálaadással. A vigyázás, az imádságban való őrkö-
dés hálaadással kapcsolódjon egybe. Az éberség gondolatát talán azért is hangsúlyozza 
az apostol, mert az imádkozásba könnyen „belealszik az ember”, persze időnként ez is 
jó. Vizsgáljuk meg magunkat testvérek, hogy megvan-e ez a kitartó és éber imádkozás 
az életünkben? Úgy gondolom, hogy vannak, akiknek az életében megvan. De azt is 
érzem, hogy még ebben a dologban erősödnünk kell. Ne csak külsőség, ne csak kötelező 
teher legyen az imádkozás, hanem a legbensőnkből jövő munka, azzal a bizonyossággal 
történő munka, hogy az Úr meghallgatja a kérésünket. 

 I   is megismétli Pál a hálaadásra vonatkozó mondatát; ne szűnjetek meg hálát adni. A 
hálaadás a keresztyén élet vérkeringése. Hozzá kell, hogy tartozzon mindennapjainkhoz.

 Pál második tanácsa az, hogy imádkozzatok egyú  al értünk is, hogy az Isten nyissa 
meg elő  ünk az ige ajtaját, hogy szólhassunk a Krisztus  tkát, amely mia   most fogoly 
is vagyok, hogy azt hirdethessem. I   jobban érezzük az imádság fegyver voltát. No, nem 
az emberek ellen való fegyver, hanem Isten elő   való fegyver, az emberekért: Pálért is, 
meg azokért is, akiknek Pál hirde   az evangéliumot!

 Tudjuk, hogy amikor Pál ezt a kérést leírja, éppen fogságban van az evangélium hir-
detése mia  . Nekünk ma – Istennek hála – nem kell fogságot viselnünk azért, mert az 
evangéliumot hirdetjük. Ha napjainkra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy nem terjed úgy 
a hit, ahogyan terjedhetne. Amikor ennek okát keresem, akkor lehet azt is mondani, 
hogy bennünk, igehirdetőkben is lehet hiba; nem hirdetjük jól az igét.

 A gyülekezet felelőssége és feladata, hogy imádkozzon azokért, akik Isten Igéjét hirde  k. 

 Úgy gondolom, hogy azokban a gyülekezetekben, ahol jobban terjed a hit, ez az 
imádkozó közösség áll a há  érben. Amikor tapasztaljuk, hogy milyen nehezen lehet em-
bereket utolérni az Igével, akkor erre kellene fi gyelni; imádkozzatok egyszersmind éret-
tünk is, hogy Isten nyissa meg elő  ünk az Ige ajtaját, s hogy szólhassuk a Krisztus  tkát. 
Ilyen értelemben fegyver az imádság; mert Istent kérjük arra, hogy avatkozzék be!

 Az Igének ajtaja van, aminek meg kell nyitódnia; a megnyílt ajtón keresztül lehet beha-
tolni az Ige  tkába. Amikor ez megtörténik, az igehirdető számára egyszerre világos és érthe-
tő lesz az Ige. Könnyen tud készülni, érthetően tudja mondani annak magyarázatát.  

 Azért is imádkozzanak, hogy szólhassuk a Krisztus  tkát. Arról a szólásról van i   szó, 
amikor nemcsak mi szólunk, hanem a Szentlélek Isten szól általunk, mert akkor egyszer-
re mások elő   is érthető lesz a Krisztus  tka. Mert a Szentlélek Isten az, aki a bennünk 
levő lelket meg tudja érinteni, s ezáltal az Ige meghallójává tesz. 
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 Pál tudja azt is, hogy az imádkozás akkor hatásos fegyver, ha a kívülállók iránt böl-
csen viselkedem, és a kedvező alkalmat jól használom fel. Kívülállók azok, akik még nin-
csenek a gyülekezetben. Az irányukba való bölcsesség azt jelen  , hogy az életvitelem 
igazolja az evangélium tanítását. Azt is jelen  , hogy kész vagyok a hitemről beszélni is a 
kívülállók elő  . Észreveszem a kedvező alkalmakat. Amikor próba, szenvedés van egy-
egy család életében, az is lehet kedvező alkalom ahhoz, hogy az Igére odafi gyeljenek. 
Kedvességből származzék a beszédünk, abból a kedvességből, aminek a há  erében a 
féltő szeretet húzódik meg. Beszédetek legyen sóval fűszereze  ! Milyen az a sóval fűsze-
reze   beszéd? A só tartósítja az életet, találó, rá tud tapintani a gyenge pontra, ahonnan 
aztán elkezdődhet egy beszélgetés, lelki beszélgetés. Gondoljunk Jézus és a samáriai asz-
szony beszélgetésére, amikor Jézus kezdi meg a beszélgetést, jelezve ezzel, hogy rászorul 
az asszony segítségére: adj innom!
 Az asszony először megbotránkozik, majd Jézus azt mondja: ha tudnád, ki az, aki 
vizet kért tőled, te kértél volna, és Ő ado   volna néked élő vizet. Végül Jézus rátapint 
az asszony életének gyenge pontjára, mert délidőben csak azok járnak vízért, akiket a 
rendes asszonyok kiközösítenek. Nincs férjem – válaszol az asszony. Igazad van, mondja 
Jézus: Öt férjed volt, akivel most élsz, nem férjed. És ezzel az asszony életében megkez-
dődö   a gyógyulás. 

 Végül még egy gondolatot mondok el az imádsággal kapcsolatban. Van, amikor sú-
lyos betegért imádkozunk, és úgy látjuk, hogy az Úr nem hallgatja meg az imádságunkat.

 Amit mostanában tanultam meg „Johann Cristoph Hampe: Hiszen meghalni egé-
szen más” című könyvéből, az a következő: Ha azt látjuk, hogy egy hívő ember az imád-
kozásunk ellenére sem gyógyul, akkor engedjük el. És ezt a szerző arra a megfi gyelésére 
alapozza, hogy akik halál közeli állapotot éltek át, és hitben voltak, azok jól érezték ma-
gukat ebben a halál közeli állapotban. Azoknak az ese   nehezükre, hogy vissza kelle   
jönniük, hogy az orvosok újra éleszte  ék őket. Mert a Krisztusnál lenni sokkal jobb. Ide 
kapcsolódik Pál mondata: „Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség! Ha pe-
dig az életben maradás az eredményes munkát jelen   számomra, akkor, hogy melyiket 
válasszam, nem tudom. Szorongat ez a ke  ő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, 
mert ez sokkal jobb mindennél, de mia  atok nagyobb szükség van arra, hogy életben 
maradjak.” (Fil 1, 21-24.)

 Aki azt mondja, hogy Krisztussal lenni sokkal jobb, az azt is mondja, hogy az imádsá-
got használjátok fegyverként, hogy az Isten nyissa meg elő  em az Ige ajtaját, hogy szól-
hassuk a Krisztus  tkát. Kitartóak és éberek legyetek ebben az imádságban, hálaadással: 
Ámen.

Péntek László

(Elhangzo   Mátraházán, az őszi konferencián 2018.09.24-én)
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 Szeretetben

 Vásárosnaményban voltam azon a nyáron, a kórházban, amiről most bizonyságot 
teszek. Sokat jö  em-mentem, az udvaron is sokat voltam. Így, az egyik nap látom, hogy 
egy nagyon jól szituált férfi  jön be a kórházba. Visszafogo   volt, tartózkodó; igazi úriem-
ber. Gondoltam, elbeszélgetek vele. 

 Ahogy beszélge  ünk, kiderült, hogy Jehova tanúja. Nagy szeretetet éreztem feléje, 
úgyhogy beszélgetés közben meghívtam őt, a feleségét és a kisgyerekét kávéra vagy 
capuccino-ra, az ő „megrendelésük szerint”. Jólese   nekik a szívélyességem, aztán rá is 
tértünk a hitelvekre. Gondoltam, az ő bibliafordításuk alapján fogom a családfőt megy-
győzni Jézus Krisztus istenségéről, amiben pedig Jehova tanúi nem hisznek. 

 Megnéztük a Fil 2,6-ot: „… (Krisztus) mikor Istennek formájában volt, nem tekinte  e 
zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő”. Majd a Kol 2,9-et: „…Őbenne lakozik az 
istenségnek egész teljessége tes  leg”. 

 Ez a két igevers még a Jehova tanúi bibliafordításában is úgy szerepel, hogy nagyon 
elgondolkodtatja azt, aki nem hisz Jézus isteni természetében. (Azt ők is vallják egyéb-
ként, hogy Isten fi a, de – szerintük – nem Isten, azaz isteni személy.) Szerete  el győzköd-
tem emberünket, és már el is bizonytalanodo   a maga vélt igazában, mikor a felesége 
hirtelen azt mondta: Most már menniük kell! Még azt megígérték, hogy egy vagy két 
héten belül meglátogatnak, de ezt még én sem ve  em komolyan. (Ahogy aztán nem is 
jö  ek.) 

 Mégis úgy gondolok vissza erre a három évvel ezelő    eseményre, hogy megtévesz-
te   emberek szemének a felnyitására használt fel akkor az Úr. 

 Kedves Testvérem, ha szeretetben mondod meg az igazságot, annak mindig hatása 
van.

Komoróczy István

 Gondolatszilánkok

 Nincs tarkább kép a kételkedés és hitetlenség sokféle változatánál.
 Ha  tkolsz valamit, még több  tkolnivalód lesz.
 Az életszentség megcsillanásait ne mi vegyük észre magunkon, hanem a körülö  ünk
 élők.

Komoróczy István
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 Mindenkor, mindenért...

 „Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicsére  el! Adjatok hálát neki, áldjá-
tok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.”(-
Zsolt 100, 4-5)

 „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a   javatok-
ra.” (1Thessz 5,18)

 Az októberi mátraházi csendeshét egyik bevezető áhítatának alapigéje volt a fen   
bibliai idézet.

 Nagy vágyakozással és Isten irán   hálával készültem a „hegyre” az Úrral és kedves 
testvéreimmel való találkozás színhelyére. Tudtam, hogy több hónapos előkészület, 
szervezés előzte meg az őszi konferenciát is. A Parakletos Alapítvány lelkészei a Szentlé-
lek inspiráló vezetése által készíte  ék elő a hét programját; témaválasztás, megbízások, 
az érinte  ek felkészülése az áhítatokra, előadásokra, stb. A Lélek támogató jelenléte 
segíte   Gazdagné Zsuzsának is a jelentkezők elhelyezése, a szobabeosztásokkal kapcso-
latos tennivalók során. Hálát adtunk a konyhai és a takarító személyzetért, mert amikor 
„bementünk az Ő kapuin”, ők már kényelmes,  szta szálláshelyekkel vártak bennünket, 
illetve a testünket tápláló fi nom és bőséges eledelt biztosíto  ák számunkra naponta 
három alkalommal is. Köszönjük a karbantartó munkatársak szolgálatait is.

 A fen   hála csupán egy része azoknak a gazdag megtapasztalásoknak, melyekben 
mennyi Atyánk részesít minket. Az Ő jósága, szeretete, hűsége körülvesz és hordoz ben-
nünket zarándokutunk minden napján. Bár olykor megenged életünkben próbákat, be-
tegséget, hogy fájdalom és gyász terhét kell hordoznunk, de Isten ismeri a teherbíró 
képességünket és nem lesz erőnket meghaladó a próba. A szabadulás után pedig hála 
lehet a szívünkben Megtartónk iránt (1Kor.10,13.) Bizonyságot tehetünk az énekíró sza-
vaival: „…a próba megerősít, a lelkünk szírten áll”. Ki ne tudná megerősíteni tapasztala-
tai alapján, hogy az ilyen helyzetekben közel kerülhetünk az Úrhoz, hiszen Ő is egészen 
közel hajol hozzánk. Tudjuk, hogy akik Istent szere  k, azoknak minden javukra szolgál 
(Rm 8,28) Javunkra van tehát, ha Isten akarata szerint Jézus Krisztus által mindenért 
hálát adunk (1Thessz 5,18) Isten munkája folyamatos az életünkben és az Ő áldásaként 
vehetünk minden történést, a hálaadás gyakorisága is ehhez igazodik, tehát MINDEN-
KOR!

Komárominé Ágnes Boldva
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 Támadó fegyver

 Bizonyságot tenni azt jelen  , hogy tanúskodom valami vagy valaki melle  , azt jelen-
 , hogy tanú vagyok. Személyes átélés nélkül ez aligha lehetséges.

 Amikor bizonyságot teszünk, ne azt mondjuk el, amit mi te  ünk, hanem azt, amit 
Jézus Krisztus te   a mi életünkben. Jézus melle  , az Ő személye, az Ő te  ei és az Ő be-
szédei melle   tanúskodunk, és ez nem rólunk szól, de éppen azért lehetünk az Ő tanúi, 
mert Ő a mi életünkben cselekede  . 

 Ha a bizonyságtétel után azt mondják az emberek: „Milyen csodálatos Isten!”, akkor 
elértük a célunkat! De sajnos, ez nem mindig van így. Sokszor azoktól is függ, hogy mit 
hallanak meg, akiknek bizonyságot teszel.  Kovács Ákos egyik dalában ezt énekli: 

 „Az égbolt üres, ezt tudja minden vak, de reggel felkel és ragyogni kezd a Nap (min-
den nap) I   van végre, mutatsz az égre, de csak az ujjadat veszik észre! Mondd meg, 
miért ne értsenek félre? Ez a kétkedők menedéke”.

 Jézus nagy bíztatása nekünk is szól: „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szel-
lem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a 
Föld végső határáig.” (ApCsel 1:8) 

 Mert a mi bizonyságtételünk is természe  ölö    erővel történik, ha a Szentlélek által 
szólalunk meg. Amikor arról beszélt Jézus, hogy „tanúim lesztek” ez azt jelente  e, hogy 
nem csupán a szavainknak, de a teljes életünknek tanúskodni kell Jézus és az evangélium 
igazsága melle  . A missziói parancs, hogy „…tegyetek tanítvánnyá minden népeket….” 
Jézus utolsó szavai voltak ezen a Földön nekünk, mai tanítványoknak is, és mindaddig ér-
vényben vannak, amíg Ő visszajön. A mi bizonyságtételünkre szükség van, de valójában 
a Szentlélek fog meggyőzni embereket, hogy ők is higgyenek. Kérjük Isten Szentlelkét, 
hogy töltse be azoknak a szívét, akik elő   az evangéliumot hirdetjük, akiknek szolgálunk 
az Igével. 

 Nagyon sok keresztyén életéből hiányzik az erő, pedig tudja, hogy a Szentlélek o   
van a szívében. Ez pedig bátortalanná teszi a bizonyságtétel terén is.

 A legtöbb gyülekezet fel akarja menteni a tagjait a tanítványi küldetés alól, vagy 
egyáltalán nem is teszi fontossá a számukra a tanúságtételt, ezért nem csoda, hogy a 
legtöbb gyülekezet és hívő ember életéből hiányzik az erő, amire pedig tulajdonképpen 
vágyik. A Szentlélek ereje sosem öncélúan ada  k, annak célja az, hogy tanúságot te-
gyünk Jézusról és ahogy Jézus is te  e, menjünk azokhoz, akik az ördög fogságában van-
nak, és hirdessük nekik a Szabadító Krisztust. Ahogy ezt a szolgálatot vállalja az egyház, 
a gyülekezet, az egyes hívő emberek, jönni fog az erő megtapasztalása is.
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 Valaki egyszer azt mondta, hogy a legnehezebb a Szentlélek Istenben hinni. Az Atya 
Isten munkája, bölcsessége, hatalma látható a természet világában is, Krisztus valóságá-
ról történelmi emlékek tesznek bizonyságot, de a Szentlélek valóságáról csak benső lelki 
átélés által győződhet meg valaki. Ezért aztán csak kevesen vannak, akik hitvallásunknak 
ezt a tételét, hogy „…hiszek Szentlélekben…”, olyan őszinteséggel és határozo  sággal 
tudnák vallani, mint azt, hogy hiszek Istenben és hiszek Jézus Krisztusban. Én azonban 
úgy gondolom, nem arról van szó, hogy nem hiszünk úgy a Szentlélekben, mint Krisztus-
ban vagy az Atyában, mert a Lélek nélkül nem tudnánk hinni egyáltalán. A legtöbben azt 
is tudjuk, hogy semmire sincs olyan nagy szükségünk, mint éppen a Szentlélek Istenre, 
mert Szentlélek nélkül olyan az egész keresztyén életünk, mint a szélmalom szél nél-
kül. Jól ismerhetjük református hitünk minden igazságát és szépségét, de Lélek nélkül 
olyan az, mint egy szépen felöltöztete   éle  elen ember. Hiába áll a templom, hiába 
vannak egyházak, hiába működnek drága fölszerelésű, gazdag szerete  ntézmények, is-
kolák, mindez csak olyan Szentlélek nélkül, mint a nyomdában az ólombetűk: értékesek, 
szükségesek, de hivatásukat csak akkor töl  k be, ha úgy vannak egymás mellé rendelve, 
ami egy ember gondolatait fejezi ki. Szentlélek nélkül halo   az egyház, száraz formaság 
a vallás, nincs igazi hitélet, mert csak a ke  ős tüzes nyelvek, ez az égből alászálló isteni 
tűz áraszthat lelki világosságot és melegséget, vagy semmi más a világon!
 A nagy kérdés az, hogy ve  ünk-e már Szentlelket, beteljesedtünk-e már vele? A 
pünkösdi nagy evangéliumot olvasva, látjuk ezt a mámoros boldogságot és a csodálatos 
megváltozást, megújulást és önkéntelenül, bennünket is ugyanaz a kérdés szorongat, 
ami Péter pünkösdi prédikációjának a hallgatóságát: Mit cselekedjünk, atyámfi ai, férfi -
ak? Mit tegyünk, hogy minket is átjárjon a pünkösdi Lélek? Nem lehet kisebb igényünk 
a mai nappal szemben, és nem lehet kevesebb célja ezeknek a csendes heteknek sem, 
mint az, hogy mi is be akarjunk teljesedni Szentlélekkel! 
 Amikor pedig már be vagyunk töltekezve Szentlélekkel, ve  ünk erőt Tőle, akkor el-
kezdhetjük végrehajtani a parancsot, hogy elmegyünk és tanítvánnyá teszünk Isten Igéjét 
hirdetve másokat. Kényelmesen ülve, vagy fekve sehová sem lehet eljutni. Menni kell! 
 Hová, merre, kihez? Jeremiás prófétának azt mondta Isten: „…menj, ahová csak kül-
delek…” (Jer.1,4-14) Nekünk is ugyanaz az Úr adja meg az irányt, a célt, a személyeket. 
 Tudnunk kell, hogy mit parancsolt nekünk az Úr, mert csak azt taníthatjuk, amiben 
már mi engedelmes tanítványnak bizonyultunk. Nem gondolhatjuk azt, hogy ha a mi 
személyes életünk romokban hever, de mi csak mondjuk az Igét, hirdetjük Isten jóságát, 
az Ő nagy te  eit, lesznek majd körülö  ünk olyanok, akik el is hiszik amit hirdetünk ne-
kik. Hiteles szó, csak hiteles élet fedezetével hangozhat. Csak így lehet valóban fegyver 
a mi bizonyságtételünk!

Prókainé Ilike
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 Hinni, de kinek?

 Különös és nehéz dolog az engedelmesség. Aki nálunk erősebb, annak nem kérdés, 
hogy engedelmeskedünk. Aki jobb helyzetben van mint mi, annak engedelmeskedünk. 
Aki valami címet, rangot, jól csengő hivatást visel, hatalmat gyakorol, annak engedel-
meskedünk. Egyet kivéve; ha a hatalom Isten, a név pedig Jézus Krisztus neve.

 Ez a hatalom és ez a név nem sokakat indít engedelmességre. Természetesen nem 
azokról van szó, akik hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztus az ÚR, és minden jót a Mennyei 
Atyától kapunk ajándékba. Inkább azokról van szó, akik nem csak, hogy nem köve  k, 
hanem akik tagadni is merik Isten létét!

 Többször hangzik el az alábbi kérdezz-felelek hi  anórákon: Csanád bácsi, hisz a szel-
lemekben? Mert én hiszek! Én pedig azt válaszoltam: Tudom, hogy vannak. De te hiszed, 
hogy van Isten? A mindentudó  nédzser válasz gyorsan megérkeze  : Isten nem létezik! 
„Akkor rosszul hiszed – feleltem – mert azok a szellemek, akiket te hiszel, hogy vannak, 
és akiket egy-egy Halloween buli keretében ünnepelsz, azok hiszik és félik Istent! Azok 
tudják, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mert Jézus Krisztus hatalmasabb mindennél! És tu-
dod mit? Azok a szellemek, amiktől félsz, azok engedelmeskednek Neki, Jézusnak!”

Magyar Csanád

 A dicsőítés fegyvere (2Krón 20, 20-22)

 Jósafáthoz, Júda királyához eljuto   a hír, hogy Móáb és Ammon fi ai meg akarják 
támadni az országot egy nagy sereggel. A király félelmében az Úrhoz kiálto  , és az egész 
néppel együ   imádságban és böjtölésen állt az Úr elé.

 Miközben imádkoztak, Zakariás fi ára, Joházielre leszállt Isten Lelke, és azt mondta: 
Ne féljetek, ne re  egjetek a sokaság mia  , mert nem nektek kell harcolni ellenük, mert 
Isten harcol értetek,   maradjatok veszteg.

 Másnap valóban megtapasztalták, hogyan harcol értük Isten. Csatarendbe álltak és 
az énekesek dicsérni kezdték az Urat. Miközben dicsőíte  ék Isten hatalmát, kegyelmét, 
hűségét, szeretetét, győzelmét, Isten ellenséget küldö   Móáb és Ammon fi aira, és azok 
megverték a Júdára támadókat. Így győzö   Isten az ellenség fele  .

 Ugyanilyen győzelem volt a fi lippi börtönben is, amikor Pál és Silás kalodába zárva 
éjfél tájban dicsőíteni kezdte az Urat.

 A mi mindennapi harcainkban is csodálatos fegyver Isten nevének magasztalása, 
Jézus Krisztus nevének dicsérete. Fegyver a félelem, a magány, a csüggedés ellen.

VIGASZTALÓ 2018/4 13
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 Isten Szentlelke emlékeztet, és emlékeztessen bennünket, hogy a dicséretek segít-
ségül vannak számunkra, ezért ne halogassuk; magasztaljuk a Mindenható Isten szent 
nevét!

Simon Magdolna

 Öltözet

Úr Jézus! Add rám a türelem ruháját

a szelídség köntösét

a béketűrést, az alázatosság palástját.

Fel akarom venni, hogy öltözetem legyen!

Igazítsd rám, ne feszengjek benne

ne szorítson, ne lógjon rólam

éppen az enyém legyen.

Balogh Bálintné

HÍREINK

Kálvin téri alkalmainkat minden hó első hé  őjén 1000 órától tartjuk. 
Veze  : Dr. Vassné Baki Ilona

*

A Parakletos Alapítvány lelkipásztori közössége folytatva lelki elöljáróinak példáját, 
rendszeressé te  e a havonta tarto   lelki közösség, imaalkalom gyakorlását.

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

Ima alkamainkat 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

*
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Tavaszi hitmélyítő  konferencia Mátraházán 2019. május 6-10.

A konferencia címe: Isten nevei
Veze  : Prókai Árpád boldvai lelkipásztor

Az alkalom hé  őn 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 ala   és 70 év fölö   21.200 Ft.

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

Jelentkezés írásban a következő címen:

Gazdag Tiborné Zsuzsa
E-mail:. gazdagne@indamail.hu
Postacím: Gazdag Tiborné 1091 Budapest, Üllői u. 11-13. 4./9.

Jelentkezési határidő: amíg van hely, de legkésőbb 2019. 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 hé  őn ebédet is kérnek. Aki üdülési csekkel 
fi zet, előre jelezze a jelentkezéskor!

Amennyiben személybeszállításhoz és csomagok szállításához a buszjárathoz segítséget 
kérnek, kérjük az üdülőnek jelezzék a 06 37 374 011 telefonszámon.

*

Szerete  el kívánunk a Vigasztaló minden kedves Olvasójának áldo   
Karácsonyi ünnepeket és az Úr áldásaiban gazdag új esztendőt!
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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: tothzoltan2840@gmail.com

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

E-mail: emoke@benede   .hu
A Szerkesztőbizo  ság tagjai: Magyarné Balogh Erzsébet (mbaloghe@gmail.com), 

Rózsahegyi Emőke és Dr. Tatai István (tatai.istvan@p  .hu)
Honlap: www.parakletosalapitvany.hu

Következő lapzárta: 2019. január 25. Várjuk a testvérek bizonyságtételeit!

„Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen: 

Mert születe   néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.” (Lk 2,10-11)
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