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Isten látható ereje 

…hiszem a test feltámadását… (Apostoli Hitvallás)

 Kevés olyan emberrel találkozunk, aki hisz a feltámadásban. Már kisgyerek korban 
meséken keresztül tanítjuk a gyerekeket arra, hogy az élet egy értelmetlen körforgás: 
Oroszlán király, Pöttyös Panni, Hamupipőke … Elporladsz, de a növények újrahasznosí-
tanak. Kissé emelkedettebb a régen gnosztikusnak tartott gondolat, hogy a lélek meg-
szabadul a test börtönéből. Ez a vélekedés nyilvánvalóan nem Isten teremtési rendjét 
tartja igaznak. Ezt a küzdelmes kiútkeresést megértjük, hiszen minden ilyen bibliátlan 
elgondolást az a feltevés eredményez, hogy a halál végleges, visszafordíthatatlan. Lás-
suk meg azt is, hogy ez az előfeltevés kényelmes is, hiszen abból ered, hogy elbújhatunk 
Isten elől egy egyszerű sírba, és nem kell felvállalnunk a halhatlanságot. 

 „Az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad” - a Lk 16,30 szerint ezt 
mondja Ábrahám a példázatbeli gazdagnak, akit a pokoli kínok sem változtatnak meg. 
A gyötrődésből is csak saját kényelmére ugráltatná a háza elől ismerős koldust, Lázárt. 
Rokoni kapcsolatra hivatkozva zsarolja, vendégét inzultálja, majd kioktatva ellentmond 
saját ősatyjának. 

 Ábrahám mondja ezt, akiről tudjuk, hogy hitt a feltámadásban, és ezért merte a 
kést fia felé nyújtani. „Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tet-
te, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: 
„Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.” Azt gondolta ugyanis, hogy Isten 
képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás 
példájává lett.” (Zsid 11,17-19 RUF). Jézus is azért mondja ezt a példázatot, hogy szó 
szerint értsük, van feltámadás, van tovább, sőt a test feltámad. 



 A példázat szerint a koldusnak – aki járni nem tud, a teste fekélyekkel van tele és 
éhes – a neve Lázár azt jelenti, „akin Isten segít”. Kutyákat kap, akik gyorsítják a sebgyó-
gyulást, naponta ki és beszállítják az emberek a gazdag háza elé, angyalok jönnek érte 
halálakor, Ábrahám kebelére kerül a mennyei lakomán, ahogy az ifjú János tanítvány 
félkarra dőlve a Mester jobbján ült az utolsó vacsoránál. Valóban úgy tűnik, emberi vilá-
gunkon túli erőtől függ Lázár élete, aki végig csendben van. Bár éhes volt, nem kiabált, 
mert a szeretet mindent eltűr. Mária sem futott el fia keresztje alól (Jn19). Lázár nem 
vág vissza, mikor a hádészból kolduló gazdag újra szolgasorba taszítaná, mert a szeretet 
türelmes. Dávid, amikor megtehetné, akkor sem emel kezet az Úr felkentje (Saul király) 
ellen, aki háromezer emberrel kereste őt halálra (1Sám 26). Ebben a példázatban van 
egy ember, aki hisz a feltámadásban.

 Egészen másképp él az, aki tudja, hogy nem a halál, hanem az élet tart örökké. Más-
ként látszik az örökkévalóság szemszögéből, hogy mi az áldás. Leginkább az, amivel úgy 
tudunk élni, mint áldással. Anyagi jólétem sokak számára lehet áldás, vagy a magam szá-
mára kísértés, hogy se Istent, se embert ne tiszteljek. Hajszálnyi a különbség, hogy büsz-
ke vagyok vagy hálás. A cselekedet büszkeséget hoz létre, kérkedésre ad okot, felfuval-
kodottá tesz (Ef 2,9), amikor hit nélkül próbál valaki bizonyítani, megtesz mindenfélét, 
hogy legalább magával elhitesse, hogy ő is olyan hívő, mint a többiek. Végeredményként 
csak büszke lesz magára. 

 Más a hála. A hála csendes, mert sikerült megtennie valamit, de tudja, hogy nem 
az övé az érdem. Csak kitöltetett Isten szeretete a szívébe a Szent Lélek által (Róm 5,5) 
s e szeretet által munkálkodott a hite (Gal 5,6). Ennek lesz jutalma: „kijőnek; akik a jót 
cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltáma-
dására” (Jn 21,29).

 Az enyészhetetlen életnek az ereje (Zsid7,16) ma is itt van közöttünk. Isten, Lelke 
által halottakat támaszt fel, mint tette mindig is. Ő nem változik. Csodálatos, amikor ezt 
tapasztaljuk. Áldott legyen az Ő neve! Hogyan tudnánk ezt meghálálni? 

 Megújult értelem nékül, hit nélkül, emberi gondolkodással, józan ésszel ez elképzel-
hetetlen. Ahogy a bethániai Lázár feltámasztása után még a prófétáló főpap sem hitt, ez 
volt a természetes. Sajnos. A hit 30cm-rel lejjebb, a szívben van, és nem a fejben. Ez az, 
amivel a természetfeletti valósággá lett az életünkben. Semmi pánik, Jézus él!

Sándor Gabriella

Forrásokban gazdag évet!

 Karácsony, Újév környékén igyekszem nyitott szívvel figyelni az olvasott vagy hallott 
igékre. Várom, hogy mi lesz az, amire rádobban a szívem, és felismerem: Ez az! Ez lesz 
a következő évem vezérigéje. Ez az ige már előre felkészít az új évre, utat mutat, erősít 
vagy vigasztal, éppen mire van szükségem. Ehhez az igéhez év közben is többször visz-
sza-visszatérek, és ez segít újra és újra Istenre irányítani a tekintetemet, szívemet. Szere-
tem azokat az igéket, amik valami konkrét földi dologról szólnak, mert ilyenkor elindul a 
fejemben sok gondolat, s mint Jézus példázataiban, megelevenedik számomra az ige.

 A 2019-es évre azt az igét kaptam: Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87,7) Vagy 
a Károli fordítás szerint: Minden forrásaim tebenned vannak. 

 FORRÁS – ez a fogalom számtalan gondolatot indított el bennem, hiszen annyiféle 
konkrét és átvitt értelemben használjuk, és mindegyik mond valamit Istenről is, hiszen 
minden forrásunk belőle fakad. Így lett ez a „forráskutatás” számomra gazdag útmutató 
a következő évre.

 Vízforrás

  A szakemberek egyre többet beszélnek arról, hogy csökken a Föld édesvíz készlete, 
ezért fontos, hogy óvjuk a vizeinket és takarékosan bánjunk a vízzel. Nekünk itt Magyar-
országon nehéz elképzelni, hogy milyen az, amikor nincs elegendő víz, de jó, ha tudjuk, 
hogy a világon minden harmadik ember nem jut elegendő vízhez!

 Istenem, annyi minden után szomjazik és sóvárog a lelkem. Köszönöm, hogy Te vagy 
az élő víz, mely egyedül képes szomjúságomat csillapítani. Szeretnék újra és újra meríte-
ni ebből az éltető, soha ki nem apadó tiszta vízből!

 Táplálékforrás

 Nem mindegy, hogy mit eszünk – mondják az orvosok. Az üzletek polcain egyre 
több az egészséges és a különböző „mentes” élelmiszer. De nemcsak a testünknek van 
szüksége megfelelő táplálékra, hanem a lelkünknek is.

 Köszönöm Uram, hogy igédben, a közösségben, az úrvacsorában, az imádságban, 
a csöndben és a természetben napról-napra, időről-időre asztalt terítesz a számomra, 
megvendégelsz és jól lakhatok. Mindig pont azzal, amire éppen szükségem van.

 Információforrás

 Annyi egymásnak ellentmondó, szenzációhajhász és sokszor hamis információ zúdul 
ránk nap mint nap, hogy már azt sem tudjuk, kinek higgyünk. 
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 Köszönöm Uram, hogy a legfontosabb dolgok nem változnak és mindent megtudha-
tunk igédből, amire valóban szükségünk van, vagy ahogy a Heidelbergi Káté 2. kérdése 
fogalmaz: hogy boldogul élhessünk és halhassunk. Segíts a mindennapokban a hiteles és 
fontos dolgokra figyelni, igéd mérlegére tenni a különböző véleményeket és jól dönteni!

 Energiaforrás

 A mindennapi életben szinte mindenhez energiára van szükségünk. Egy-egy áram-
szünet vagy a mobilunk lemerülése szinte teljesen megbénít minket.

 Köszönöm Istenem, hogy te aztán tényleg megújuló energiaforrás vagy, soha nem 
merülsz le, s mindig lehet hozzád csatlakozni. És még vezeték sem kell hozzá. Milyen jó, 
hogy napról-napra megújul kegyelmed, ami minket is új energiával tölt fel!

 Gyógyforrás

 Pár napot Harkányban töltöttünk a családdal, és mi is kipróbáltuk a fürdőt, amit egy 
gyógyforrás táplál. A gyógyvíz különleges összetétele és gyógyító ereje sokakat vonz ide: 
a párezres települést évente több mint egymillióan keresik fel.

 Jézus Krisztus, hálát adok neked, hogy betegségeinket hordoztad és sebeid által mi 
is meggyógyulhatunk. Segíts, hogy testi-lelki nyavalyáinkban tudjunk mindig hozzád for-
dulni, és Bartimeussal együtt kiáltani: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! S ha neta-
lán nem lenne már erőnk, adj mellénk segítséget, aki beemel a gyógyforrás vizébe!

 Erőforrás

 Annyiféle erőfitogtatás van körülöttünk! Van, aki a fizikai erejét, van aki a gazdag-
ságát, van, aki a politikai hatalmát mutogatja, hogy minél erősebbnek tűnjön. Közben 
azt is látjuk, hogy ezek az erők milyen könnyen semmivé lesznek, akár egyik napról a 
másikra.

 Jézus Krisztus, milyen érdekes, hogy neked nem kellett sem pénz, sem kard ahhoz, 
hogy az emberek megérezzék, hogy hatalmad van. Erő áradt ki belőled, hacsak a ruhád 
szegélyét megérintették. S a kereszten, ahol emberileg erőtlen voltál, mégis legyőzted a 
legnagyobb ellenséget is. Mert a te erőd erőtlenség által ér célhoz. Köszönöm, hogy ez 
az erő nekem is elég. A zsoltárossal együtt imádkozom: Ha elfogy az erőm, ne hagyj el!

 Fényforrás

 Ma már el sem tudjuk képzelni az életünket a különböző fényforrások nélkül. Lám-
pák, izzók, kivilágított kirakatok, fényes kijelzők és monitorok, jelzőlámpák, hangulatos 
háttérfények, világító reklámok vesznek körül minket. És mégis, néha olyan nehezen 
találjuk a jó utat. Mintha a sok fényforrás ellenére sötétben tapogatóznánk.

Uram, köszönöm az igédet, ami lehet, hogy csak egy kis mécses a lábam előtt, aminek 

nem túl nagy a fénye, de arra pont elég, hogy a következő lépést megvilágítsa. Köszö-
nöm, hogy egyszer eljön majd az a nap, amikor nem lesz szükség fényforrásokra, de még 
a Napra sem, mert a te dicsőséged fog megvilágosítani mindent!

 Örömforrás

 Az életben nagyon sokféle örömforrás van. Persze ez szubjektív, hiszen mindenki 
másban leli az örömét. Én például tudok örülni a hajnali madárcsicsergésnek, egy jó 
könyvnek, az unokám mosolyának, az elvégzett munkának vagy egy jó beszélgetésnek. 
Az arcomba csapó szélnek és az elém táruló tájnak, amikor kerékpározok. Az üres tá-
nyéroknak és a sok mosatlan edénynek, miután a családom jóízűen elfogyasztotta az 
ünnepi ebédet.

 Uram, köszönöm neked, hogy ezt a sok örömforrást te csempészted be a világunk-
ba! Segíts meglátni a te kezed nyomát mindenben! Köszönöm Istenem, hogy te azt sze-
retnéd, hogy az örömünk teljes legyen. Köszönöm a legnagyobb örömforrást, hogy hihe-
tem, a nevem fel van írva az Élet könyvében!

Damásdi Dénesné Judit

Reggeli gondolatok a metamorfózisról 

 A budapesti Salétrom utcai gyülekezet tagja vagyok. Hálával tartozom az Atyának, 
hogy kegyelemből megengedte, hogy részt vegyek ismét a 2018 őszén megtartott kon-
ferencián. 

 Szeptember közepén megszólalt a telefonom, és a vonal túlsó végén Prókai Árpád 
tiszteletes úr megkérdezte, hogy készülök-e az őszi konferenciára. Örömmel közöltem, 
hogy igen, és már nagyon várom. Ezután jött a meglepetés. Felkért, hogy az egyik reggeli 
áhítatot kellene megtartanom. Nagyon tiltakoztam, mivel úgy éreztem, hogy még nem 
tartok ott, hogy ezt megtegyem, hiszen az én bibliatanulmányozásom még gyerek cipő-
ben jár. Ennek ellenére nagyon kedvesen és halkan megjegyezte, hogy amit a szívemre 
helyez az Úr, pár percben össze kellene összefoglalnom.

 Végül elvállaltam, és a Rm 12,2 igét hoztam. „Ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata 
mi az, ami jó, ami Neki tetsző és tökéletes”

 Isten egyetlen Fiát feláldozta értünk, drága vére által eltörölte a bűneinket és feltá-
madott, ha mi ezt elfogadjuk, akkor új emberré váltunk. A görög nyelvben „metamorp-
ho” szó jelentése átváltozni más formára. Ebből ered a metamorfózis szó. 

 A természetben egy nagyszerű példát látunk a metamorphozisra, a hernyó átala-
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kulását. A hernyó addig eszik, míg elér egy bizonyos méretet, azután burkolatot, gubót 
von maga köré és a földbe vagy lazább fakéreg mögé bújik. Ott keres menedéket, amíg 
eljön az ideje, hogy egy gyönyörű pillangóvá váljon. Elrejtőzve, gubóként olyan, mintha 
eltemette volna magát.

 Pál apostol a Gal 2,20-ban azt mondja: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, 
többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem azt az életet pedig, amit most test-
ben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.”
Testben és lélekben újjá születtünk, bűneink eltöröltettek, de a bűnre való hajlamunk 
nem.

 Ha bűnösnek tartjuk magunkat, előítéleteinktől, a múltbeli sérelmektől, aggodal-
maktól, félelemtől nem tudunk a gondolatainkban megszabadulni, akkor kaput nyitunk 
a gonosznak, aki félrevezet, megtéveszt, és szétzilál bennünket. 

 Mi a megoldás? A Fil 4,6-7 igeverseket idézem: „Semmiért ne aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt 
és Isten békessége mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gon-
dolataitokat a Krisztus Jézusban.”

 Mindenkinek vannak személyes problémái. Ezekkel szembe kell nézni, megvizsgálni 
mi lehet a háttere. Ne engedjük, hogy ezek rányomják a bélyeget a kedélyállapotunkra, 
magatartásunkra, viselkedésünkre.

 A saját példámat tudom elmondani, amikor még aktív dolgozó voltam, a munkahe-
lyemre a metróval közlekedtem. Egy alkalommal az járt a fejemben, hogy amikor leérek 
a metrólépcső aljára, térdre fogok esni. Ez a gondolat ott motoszkált a fejemben gyakran 
és egyszer bekövetkezett a térdre esés. Úgy gondolom, ha akkor többet foglalkoztam 
volna a Bibliával, meg tudtam volna akadályozni, imádkozhattam volna azért, hogy ez 
ne történjen meg.

 A Fil 4,8 verssel zárom: „Testvéreim ami igaz, ami igazságos, ami tiszta, ami sze-
retetreméltó ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes azt vegyétek figyelembe.” 
Ha ezeket a gondolatokat forgatjuk az elménkben ezek felemelnek, felépítenek, és az 
elménk átalakul életet elfogadó és életet adó módon.

Kiss Ernőné

Isten női harcosa

 2018.szeptember 15-én egy metodista csendes napon voltam Nyíregyházán. Szokás 
szerint húztunk igés kártyát. Nem értettem a sajátomat: „Vigyázzatok, álljatok meg a 
hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” (1Kor16,13) Uram, miért kellett ezt húznom?  

 Nem akarok férfi lenni, nem akarok erős lenni! Arra vágyom, hogy valaki vezessen, 
és végre lehessek nő, akit arra teremtettél, hogy gondoskodjon a családjáról. Biztos vagy 
benne, hogy a megfelelő Igét húztam?!

 Mindezt el is felejtettem, míg ismét elém nem hozta az Úr ugyanezt az Igét az októ-
beri mátraházi csendes héten. Istennek jó humorérzéke van, a téma Isten fegyverzetei 
volt. Na, Uram – gondoltam – ez egy jó kis téma, férfiaknak. Ők jobban szeretik a har-
cos dolgokat, az akció filmeket. Magyar Csanád lelkipásztor említette is a szolgálatában, 
hogy az iskolában, amikor le kell rajzolni Isten fegyverzeteit, akkor a lányok azzal foglal-
koznak, hogy szépen kidíszítik a mellvértet, a pajzsot. A kard túl nehéz, a sisak tönkre-
teszi a frizurát. Megint értetlenkedtem egy sort. Uram, mit akarsz ezzel üzenni nekem? 
Tudod, hogy az Ószövetségben inkább a Zsoltárokat szeretem, nem a Királyok könyvét, 
ami tele van azzal a sok harccal. Éreztem, hogy valamit csak meg akar tanítani Isten, így 
ezt mondtam neki: Uram, taníts meg, hogyan lehetek nőként a Te harcosod! 

 A hét folyamán jöttek a válaszok. Először is tedd le a saját fegyvereidet, mint pl. az 
önigazultságot, vagy az erős igazság érzetedet, bizonyos körülmények között az embe-
rek véleményétől való félelmet. Utána vedd fel az Én fegyvereimet. Azok nemcsak meg-
védenek téged az ellenségtől, hanem abban te is tudsz harcolni az Én ügyemért! 

 A kiscsoportban ez volt az egyik Igém: „A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűt-
lenséget eltakar a szeretet.” (Péld 10,12) Úrvacsorakor pedig ezt kaptam: „Ti baráta-
im vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.” (Jn 15,14) Nem értettem, így 
kértem az Urat, hogy magyarázza meg ezeket. Az első gondolatom az volt, hogy az Úr 
Jézus csak visszaigazolja, hogy én már a barátja vagyok. Éreztem azonban, hogy valami 
sántít, van egy bizonyos dolog, amiben nem teszem meg azt, amit Ő parancsol. Ez pedig 
a legnagyobb, legfontosabb parancsolata volt egyes emberek felé: „Szeressétek ellensé-
geiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.” (Mt 5,44) A munkahelyemen 
vannak nehéz emberek, akiktől sok bántást kaptam, így volt, hogy nem megfelelő mó-
don vettem fel a harcot, és hideg, távolságtartó lettem, ahelyett, hogy szerettem volna 
őket.

 A kiscsoportban az egyik nőtestvér elmondta, hogy ő minden nap imádkozik a kol-
légáiért és Isten áldását kéri rájuk. Isten a szívemre helyezte ezt, mivel akiért imádko-
zom, akire áldást kérek, azt meg fogom tanulni szeretni egy idő után. Göröngyös ez 
az út, vannak rajta buktatók. A régi, jól bejáratott út könnyebb lenne, de az Úr egy új, 
járatlan utat akar mutatni, azon akar vezetni, hogy az váljon járt úttá a számomra.

 Ez igenis harc, de legelőször saját magammal kell felvenni a harcot. Hála legyen érte 
az Úrnak, hogy nem hagy magamra, Ő tanítgat a szerinte való harcra nőként! SDG!

Lévai Szilvia
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Füstfelhőben imádni az Urat?

 Amikor 13 évesen megtértem, a gyülekezetben láttam egy idős bácsit, aki ráérősen 
pöfékelt, ahogy szívta a pipát. Sose tudtam ezt hova tenni, és mind a mai napig nem 
tudom, mert Ágika, a lelkész felesége többször is emlékeztetett minket: „Füstfelhőben 
nem lehet imádni az Urat!”

 Mi a gond a dohányzással? Már „élni” sem lehet? – kérdezhetné valaki. Egyszer egy 
gondozónő kifakadt előttem: „Bűn a dohányzás?” Gondolkodtam, majd így válaszoltam: 
„Árt az egészségednek?” „Árt – válaszolta szégyenkezve. „Akkor?” – kérdeztem vissza, 
nem is azt részletezve, hogy bűn-e vagy sem, hanem hogy van-e értelme. 

 Drága Testvérem, attól, hogy dohányzol, még üdvözülhetsz; de miért is élj függőség-
ben? Én, amióta kijöttem több káros szokásomból, olyan hálás vagyok Istennek, hogy 
győztesen élhetek. Nem akarod a győzelem ízét megkóstolni? Azt, hogy nem kell semmi-
től függjél, egyedül az Úrtól? Különben Pál apostol azt írja a korinthusi hívőknek: „Nem 
tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma?” (1Kor 6,19) 
A testünk templom, ezért úgy is bánjunk vele. Ápoljuk, gondozzuk, óvjuk minden rá 
leselkedő veszélytől!

 Amikor gyerek voltam, még a zongoránk alatt is cigarettáztam. Annyira szerettem a 
bagó füstjét, hogy Édesanyám lemondóan szólt hozzám egyszer: „Te, István fiam, nagy 
dohányos leszel!” Aztán jött a megtérésem tinédzser koromban, és félbehagytam a cigit. 
14 és 21 éves korom között viszont visszaestem a hitben, és akkor egyszer rágyújtottam. 
Már nem is ízlett, ahogy „füstölögtem“ volna. Elhajítottam a cigiszálat, és azóta nem is 
kísértésem a dohányzás. Dicsőség legyen az Úrnak!

Komoróczy István

Gondolatszilánkok

Leginkább azok bírálják mások hibáit, akiknek sok van.
Megfelelő információkkal rendelkezel-e ahhoz, hogy ítélkezzél a másik felett?

Komoróczy István

Közösség Istennel, közösség egymással
Soron kívüli és rendkívüli találkozó Boldván 2018 decemberében

A mátraházi csendes hetek résztvevőiként a Prókai házaspár meghívására Boldván ven-
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dégeskedhettünk ez év december 9-én. A találkozó igehirdetéssel kezdődött. 

 Isten üzenete a közösségről szólt az 5Móz.6, 4-5. és 2Kor 7, 1alapján. 

 Az üzenetet mélyen szántó gondolatokkal, és nem kevés humorral fűszerezve dr. 
Fodor Bertalan adta át nekünk, aki a Miskolc- Diósgyőri gyülekezet tagja. 

 Az egész mátraházi közösségre jellemző a szeretet és a lélekben való bensőséges 
összetartozás érzése. Most is a boldog viszontlátás öröme töltötte meg a gyülekezeti 
termet. Ebéd után, közös beszélgetésre ültünk össze. Ki-ki röviden elmondhatta miért 
vonzóak, mit adnak neki a Parakletos által Mátraházán tartott konferenciák. A testvérek 
beszámoltak Isten intenzív jelenlétének megtapasztalásáról, személyes megszólíttatá-
sokról, testi és lelki gyógyulásokról, hitük tovább növekedéséről, feltöltődésről és a se-
hol máshol nem tapasztalható intenzív szeretet közösség megéléséről.

 Ismerkedések, barátságok, lelki kapcsolatok köttettek és maradtak meg az évek so-
rán. Kis humorral leszögezhetjük, hogy „aki a mátraházi vizet issza, vágyik annak szíve 
vissza.” A beszélgetés után hármas csapatokban imádkoztunk egymásért. 

 Aki akart, részt vehetett még a gyertyagyújtáson Advent lévén, Boldva Árpád-kori 
református templománál, ahol a Halotti beszéd íródott. 

 Remek nap volt! Átéltük, hogy „szép és gyönyörűséges a testvérekkel egységben 
lenni!”

Sipos Erzsébet

Részletek a 2019 – es ökumenikus imahét záró vasárnapján elhangzott Igehirdetésből

 „Boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik és az Ő törvényéről elmélke-
dik éjjel nappal. Olyan lesz az, mint a folyóvíz mellé ültetett fa amely idejében megtermi 
gyümölcsét és nem hervad el a lombja!” (Zsolt 11,1-3) 

 Csodálatos útmutató ez az Istennel való kapcsolathoz, ahogyan az evangélium elénk 
tárja: „Mert Isten igéje élő és ható, megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid 4,12)

 Márk evangéliuma 11. részében ezt olvassuk: „Higgyetek Istenben!, Higgyétek, hogy 
mindaz amiért imádkoztok és amit hittel kértek megadatik néktek! 

 Isten személyes üzenete ma is ez hozzánk:

 - bízz bennem, keress engem, ne nyugtalankodjék a szíved, se ne féljen,
 - aki közösségben akar velem lenni, különösen drága nekem!
 - Tarts ki mellettem azon az ösvényen járva, amit kiválasztok számodra mert ez az 
 élet ösvénye! 
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 A hit Isten ajándéka, de ne gondold, hogy neked semmi dolgod! 

 A hit két dolgot tesz: Megnyitja a szemedet, hogy lásd, Isten törődik veled, amikor 
éppen rettegsz, ha hívod Őt, ha hiszel benne! Másodszor pedig, ha támad a félelem 
higgy benne, hogy ez Istentől küldött lehetőség! Hittel sok mindent le tudsz győzni, 
azonban Istentől akkor kaphatsz, ha te is tudsz adni neki. Keresd azokat a helyeket, kö-
zösségeket, testvéreket, ahol együtt, egymásért imádkozva fel tudsz töltődni. Tápláld a 
hitedet.

 A hit győzelméről János első levelében az ötödik fejezetben így olvashatunk. „Aki 
hiszi, hogy Jézus Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki Őt szülte, azt is szereti, 
aki attól született, mert minden ami Istentől született legyőzi a világot, és az a győzelem 
ami legyőzte a világot, ez a mi hitünk!” 

 Olvasd a Szentírást, hidd, hogy bár szemeddel nem látod, a háttérben mindig ott áll, 
erőt ad, de türelemmel kell várnod! Ha türelemmel kitartasz, győztesen jöhetsz ki! Az 
odavezető út fárasztó, te pedig gyenge vagy, de eljön az idő amikor majd könnyed lép-
tekkel veszed az akadályokat, mert azt mondja az Úr: „az én igém mécses lesz a lábaid 
előtt, nincs mitől félned mert én veled leszek amikor majd át lépsz ebből az életből az 
örökkévalóságba a következő életedbe!”

 Isten ajándéka a hited, fogadd el ezt az ajándékot, légy az igének cselekvője, ne csak 
hallgatója! Épülj szentséges hitedben, imádkozz, ne fáradj bele a jó cselekvésbe, vigyél 
magaddal Jézushoz olyanokat, akik még távol vannak Tőle!

 Pál apostolnak a Galatákhoz irt levele 6. részében ír nekünk, gyülekezeteknek: „Ha a 
lélek által élünk, éljünk is a lélek szerint!” Ámen!

Nagy Zsigmondné 
református gyülekezeti tag

Alsónémedi

Egy kórházi kitérő margójára…

 Egy rosszullét miatt kórházba kerültem. Volt már hasonló állapotom, vártam is, hogy 
múljék, de nem jött el a könnyebbség…a mentősnek próbáltam bizonygatni, hogy el-
romlott a műszere, de hajthatatlannak bizonyult, és indulni kellett…

 Az ember olyan sokszor teszi fel a kérdést, hogy miért? Nekem is ez motoszkált a 
fejemben, amikor a nyögdécselés napjai után könnyebbedett az állapotom. Szobatársa-
im között volt egy katolikus bácsi, aki sokszor imádkozott az ágy szélén ülve, és amikor 
elbocsátották, eszembe villant, hogy miért is kerültem ide…

 Amikor hazaengedték idős betegtársamat, megszólítottam:

 - Gyuri bácsi, jól láttam-e, hogy imádkoztál?
 - Igen, imádkoztam.

 - Gyuri bácsi, ha szólít az Úr, tudod, mit kell mondani a Mennyország kapujában, 
 ha megkérdik, miért kellene ide beengednünk téged?
 - Nem, nem tudom.

 - Gyuri bácsi! Azt kell mondani, hogy az Úr Jézus értem kifolyt véréért kell engem
  ide beengednetek, amelyet én hittel elfogadtam!
 - Gyuri bácsi! Tudod, hogy ez mit jelent?
 - Nem, nem tudom.

 - Kérdezd meg a lelkipásztorodat, hogy ez mit jelent, mert ez a mondat a kulcs, 
 de nem varázsmondat, hanem az életünkkel szükséges alátámasztani!

 A nővérpultról lekaptam egy kis cetlit, felírtam rá a mondatot. A felesége betette az 
orvosi papírok közé, és elindultak hazafelé. Leírtam a magam számára is, és csak később 
vettem észre, hogy az a cetli, a halottakkal kapcsolatos ügyintézési teendőket tartalmazza… 

 Remélem, hogy Gyuri bácsi is rátalál az Úrra, hiszen az Úr kereste őt! Hálás a szívem, 
drága, Mennyei Édesatyám, hogy az Úr Jézus megszülethetett, vállalhatta bűneim bün-
tetését és értem is folyt drága vére, amelyet hittel elfogadhattam!

Simon Mihály

HÍREINK

Kálvin téri alkalmainkat minden hó első hétfőjén 1000 órától tartjuk. 
Vezeti: Dr. Vassné Baki Ilona
Helyszín: Budapest, IX. kerület, Kálvin tér 7. Bejárat a templom mellett jobbra a kapun.     
Keressük az emeleti hittantermet.

Kedves Testvérek! Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket erre az alkalomra is, ame-
lyen a rövid igei bevezetés után imaközösséget tartunk. Mivel Budapesten van, ezért 
mindazok, akik a fővárosban és a környékén élnek, ezeken az imaórákon gyakrabban is 
megélhetik a testvéri közösség és a közös imádság áldásait. Bátorítunk mindenkit, még 
ha távolabb lakik is, de közösségre vágyik, jöjjön el! Mindannyiunknak szüksége van az 
imádságra és az imádkozókra, akik nem csak magukért adnak hálát, könyörögnek, ha-
nem közbenjárnak mindannyiunkért. 

*
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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 (XV. Alag utca 3.). tart-
juk az alábbi napokon és időpontokban:

 - március 5. kedd 16-1800 óra, Református Missziói Központ
 - április 2. kedd 16-1800 óra, Református Missziói Központ
 - május 7-én Mátraházán leszünk a csendeshéten
 - június 4. kedd 16-1800 óra, Református Missziói Központ
 - július-augusztus hónapban nem tartunk alkalmat
 - szeptember 3. kedd 16-1800 óra, Református Missziói Központ
 - október 1-én Mátraházán leszünk a csendeshéten
 - november 5. kedd 16-1800 óra, Református Missziói Központ
 - december 3. kedd 16-1800 óra, Református Missziói Központ

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

*
Tavaszi konferencia időpontja Mátraházán: 2019. május 6-10.
A konferencia címe: Isten nevei
Vezeti: Prókai Árpád boldvai lelkipásztor

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

A konferencia díja: 

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

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

Jelentkezés írásban a következő címen:
Gazdag Tiborné Zsuzsa
E-mail:.gazdagne@startadsl.hu,
Postacím: Gazdag Tiborné 1091 Budapest, Üllői u.11-13 4./9.
Telefon: +36 30 505-9998
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 hétfőn ebédet is kérnek. Aki üdülési csekkel 
fizet, előre jelezze a jelentkezéskor!

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

*
Nyári családos és ifjúsági konferencia Vajtán 2019. július 22-26. 
A konferencia címe: Az igaz istentisztelet (2Móz 31-35)

Jelentkezési határidő: 2019. május 30.

Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy minél hamarabb jelentkezzenek, mert a 
helyek nagyon gyorsan betelnek minden évben.
Részvételi díjak:
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szállás/fő/éj Pénteki ebéd/fő IFA/fő/éj Összesen/fő
H-P

18-70 éves korig
6.500 Ft 1.270 Ft 250 Ft 28.270 FtKastély

kollégiumi elhelyezés
Maranatha Szálló
4 ágyas elhelyezés 7.100 Ft 1.270 Ft 250 Ft 30.670 Ft

Maranatha Szálló 
2 ágyas elhelyezés 7.800 Ft 1.270 Ft 250 Ft 33.470 Ft

Maranatha Szálló 
1 ágyas elhelyezés 10.300 Ft 1.270 Ft 250 Ft 43.470 Ft

10-18 év között és 70 év fölött
6.500 Ft 1.270 Ft 0 Ft 22.270 FtKastély

kollégiumi elhelyezés
Maranatha Szálló
4 ágyas elhelyezés 7.100 Ft 1.270 Ft 0 Ft 26.950 Ft

Maranatha Szálló 
2 ágyas elhelyezés 7.800 Ft 1.270 Ft 0 Ft 33.470 Ft

3-9 éves korig
bármelyik szállástípus esetén 3.900 Ft 765 Ft 0 Ft 16.375 Ft

0-be nem töltött 3 éves korig 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Jelentkezni Rózsahegyi Emőkénél az emoke@benedetti.hu E-mail címen lehet.
Érdeklődését a 06 20 566 0993-as telefonon várjuk, minden jelentkező nevének és élet-
korának megadásával.

Foglaló fizetés:

- Azoktól, akik nem SZÉP kártyával fizetnek, 50% foglalót kérünk a Parakletos Alapítvány 
számlájára: 11732071-20025524. 

A közlemény rovatba kérjük beírni a neveket és ezt: Vajtai tábor. A második 50%-ot majd 
készpénzben fizethetjük a konferencián.

- Akik SZÉP kártyával szeretnének fizetni, azok rózsaszín postai csekken legyenek szíve-
sek átutalni 10 000 Ft/fő foglalót az alábbi névre és címre:

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

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

*

Szeretettel jelezzük, hogy 2019. évi őszi Mátraházi Parakletos konferencia időpontja:
2019. szeptember 30-október 4.

*

Kérjük, hogy adóbevallásuk elkészítésekor az egyik 1 % felajánlásával támogassák a 
Parakletos Alapítvány szolgálatait.

A Parakletos Alapítvány adószáma: 19045229-1-13.

*

Kedves Adományozó Testvérünk!

A Parakletos Alapítvány nevében szeretném megköszönni az elmúlt évben küldött 
pénzadományát. A befolyt összegeket a Vigasztaló testvéri körlevél előállításra és kikül-
désére fordítjuk.

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

Dr. Tatai István
kuratóriumi elnök

Kedves Testvérek!

Szeretnénk megosztani a Testvérekkel, hogy a Parakletos Alapítvány arculatának meg-
újításán dolgozunk. Szabó András grafikus segítségével új logó készült, valamint folya-
matban van a honlap megújítása is. Az arculati leírásból az alábbiakban megosztunk egy 
részt a Vigasztaló Testvéri körlevél olvasóival:

„A logó szimbolikáját a Parakletos Alapítvány nyilatkozatából megismert elvei, céljai, 
háttere formálta ki. Mindezek alapján a két fő hangsúly: a Szentlélek munkája – a lelki 
megújulás, másrészt mindennek kerete, „otthona” a Református Egyház.

A logóban megjelenő, felsejlő motívumok, szimbólumok ezt a kettősséget ragadják meg: 

- A kehely, mint Úrvacsorai szimbólum, a Református egyházat, mint keretet, teret jel-
képezi, mélyebb, bibliai értelemben Krisztus áldozatára utal. A kelyhet formáló két ív két 
felfelé nyitott kézre is asszociálnak.

- A fent megjelenő láng-motívumok a tűzre, mint a Szentlélek egyik szimbólumára utal-
nak, asszimetrikus megjelenésük dinamikát tükröz, formája lefelé tartó irányt jelez, az 
Istentől az emberhez érkező Lélekre utalva.

- A tömör foltok között a galamb, mint legáltalánosabban ismert Szentlélekszimbólum 
formái sejlenek fel. A negatív teres ábrázolás kevésbé direkt módon utal a Lélekre, kife-
jezve a benne rejlő misztériumot.

Összességében a lágy görbékkel, organikus formákkal tervezett motívum ill. a letisztult, 
elegáns tipográfia egy dinamikus, emberközeli megjelenést sugároz.”



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@benedetti.hu
A Szerkesztőbizottság tagjai: Magyarné Balogh Erzsébet, 

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

Következő lapzárta: 2019. március 30. Várjuk a testvérek bizonyságtételeit!

A feltámadás erejében, kegyelmében gazdag, áldott Húsvéti Ünnepet 
kívánunk a Vigasztaló minden kedves Olvasójának!


