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 Engedd, hogy Isten megajándékozzon!

 „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és 
így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedel-
me.” (Ézs 9,5)

 Az emberek megajándékozzák egymást, manapság sokszor önmagukat.

	 Mit,	milyen	célokat	szeretnénk	elérni	ezek	által?	Lehet	például	egy	jó	játék	lehető-
sége,	de	lehet	egy	„találó”	figyelmesség	(„ismerlek, tudom, minek örülnél”). Olykor nem 
több,	mint	praktikum,	életkönnyítés	(„amire szükséged van”). Van, aki mélyebb lelki tar-
talmat,	személyes	kötődést	igyekszik	kifejezni	ajándékával	(„fontos vagy nekem”), stb.

	 Bármelyik	is	legyen,	azt	jelzi,	hogy	szükséges	megajándékozottnak	lennünk.	Szüksé-
günk	van	rá	–	vagy	azért,	mert	valami	hiányzik	az	életünkből,	vagy	azért,	mert	kevesell-
jük	a	mértékét.	Magunk	is	érezzük	ezt	–	ezt	fejezzük	ki	tudatosan	vagy	tudattalanul	az	
ajándékozásban.

 Isten megajándékozottá akar tenni bennünket!

	 Isten	nagyon	 jól	 ismer	 bennünket.	 Pontosan	 tudja,	mire	 van	 leginkább	 és	 igazán	
szükségünk.

	 Olyasmivel	szeretne	megajándékozni,	ami	kipótolja,	ami	ki	 tudja	pótolni	mindazt,	
amit	a	bűneset	következményeképpen	elveszítettünk.	Ilyen	az	édenkerti	állapot	(Isten-
nel	való	élő,	közvetlen	kapcsolat,	gondtalan	lét,	egészség,	boldogság,	békesség),	illetve	
az	Istennel	való	szövetség	(oltalma,	vezetése,	áldásai).



	 Isten	olyasmivel	szeretne	megajándékozni,	amire	valójában	igazán	vágyunk.	Ezeket	
a	vágyainkat	rávetítjük	dolgokra,	eseményekre,	személyekre,	mintha	azok	betöltenék,	
ill.	véglegesen	valóra	váltanák	azokat.

	 Mindezeket	az	ajándékokat	Jézus	Krisztusban;	Őbenne	és	Őáltala	készítette	el	az	ÚR.

 Mit ajándékoz nekünk Jézus Krisztusban Isten?

	 Erre	a	kérdésre	az	ézsaiási	próféciában	a	felsorolt	négy	méltóságjelző	ad	választ.

 „Csodálatos Tanácsos” 

	 Mivel	jól	ismer	minket	az	Úr	(szándékainkat,	szükségeinket,	képességeinket,	terhel-
hetőségünket	–	 ld.	Zsolt	139,1-6),	bölcs	vezetése	révén	olyan	tanácsokkal	 tud	ellátni,	
melyek	segítenek	a	személyes-,	a	társadalmi-,	vagy	lelki	problémáink	megoldásában.	

	 Jézus	a	prófécia	szerint	olyan,	mint	egy	bizalmas	ügyvéd,	akinél	biztonságban	van	
életünk	minden	„ügye”,	akire	nyugodtan	rábízhatjuk	magunkat.

 „Erős Isten”

	 Jézus	nevében,	jelenvalóságában	ott	van	a	teremtő	és	mindenekfelett	való	erő,	ha-
talom,	diadal.	A	benne	kapott	ajándék	egyrészt	az,	hogy	megőriz	az	Úr	adta	szeretet-
szövetségben	(Róm	8,38-39),	másrészt	pedig	az,	hogy	az	Őáltala	kivívott	diadal	részesei	
lehetünk	(bűn	és	halál	felett	–	Róm	6,23;	1Kor	15,55-57)

 „Örökkévaló Atya”

	 Bensőséges	 kapcsolat,	 amit	 Jézusban	 kapunk	 meg,	 aki	 által	 mondhatjuk,	 „Abbá 
Atyánk”	(Róm	8,15-17)	Megtérésünkig	nincs	erre	jogosultságunk,	de	Jézus	Megváltónk-
ként	való	elfogadásától	kezdve	–	Isten	gyermekeiként	–	már	van,	és	ez	így	is	marad!

 „Békesség Fejedelme”

	 Jézus	birtokolja	és	uralja	azt	a	békességet,	ami	sem	a	világban,	sem	a	környezetünk-
ben,	sem	lelkünkben	nem	jelenik	meg	kiteljesedetten	Nélküle.	

	 Ez	a	békesség	(shalom)	magában	hordozza	azt	a	testi-lelki	 jólétet,	ami	kiterjed	az	
élet	minden	területére	(nyugalom,	biztonság,	jólét,	egészség,	elégedettség,	teljes	har-
mónia,	siker,	vigasztalás	stb.),	és	ami	minden	emberi	értelmet	felülhalad	(Fil	4,7).	Ezt	
kínálja	fel	és	ezt	garantálja	a	Benne	hívőknek	Jézus.	(Jn	14,27)

	 Adja	Isten,	hogy	az	idei	karácsonyon	ne	csak	emberektől	fogadjunk	el	ajándékokat,	
hanem	–	engedve	Neki	–	éljük	át	azt,	hogy	mit	jelent	Istentől	megajándékozottnak	lenni!

	 Áldott	karácsonyi	ünnepeket!

Pádár Zoltán
újszászi beosztott lelkész

 Az Úr csodásan működik…!
	 –	egy	történet	két	részben	–

 Első rész

	 Az	elmúlt	évben	a	társasházunkba	költözött	egy	házaspár.	Miskolcról	jöttek	Szent-
endrére	albérletbe,	mert	a	feleség	itt	kapott	munkát.	Kezdetben	csak	azt	láttam,	hogy	
egy	hölgy	délutánonként	egy	tolókocsis	férfit	visz	sétálni.	Egy	későbbi	beszélgetés	során	
derült csak ki, hogy házasok.

	 Egyik	délután	a	feleség	a	szomszédjával	beszélgetett,	és	engem	is	odahívott	a	szom-
szédasszony,	mert	kiderült,	hogy	a	hölgy	református	és	tudta,	hogy	én	is	az	vagyok.	Az	is	
kiderült,	hogy	nem	gyakorolja	a	vallását,	de	nyitott	volt	Isten	dolgai	felé.	Megtudtam	azt	
is,	hogy	a	férje	egész	nap	egyedül	van,	és	ő	naponta	hazajár,	hogy	megetesse	a	férjét.	
Segítséget	szeretett	volna	kérni,	hogy	valaki	látogassa	meg	napközben	a	férjét,	ami	a	férj	
magányát	enyhíthetné.	

	 Egy-két	hét	múlva	erőt	vettem	magamon	és	nő	létemre	bekopogtattam	az	ajtajukon.	
Be	is	tudtam	menni,	mert	az	ajtó	nem	volt	bezárva.	A	beszélgetés	először	általános	dol-
gokról	folyt,	amit	a	férj	nehézkes	beszédje	miatt	alig	lehetett	érteni.	Isten	azonban	arra	
terelte	a	beszélgetést,	hogy	el	tudtam	mondani	az	evangéliumot	a	teremtéstől	a	bűnbe-
esésen	keresztül	Jézus	Krisztus	áldozatáig.	Ő	nagy	érdeklődéssel	és	nyitottan	hallgatta,	
az	értelme	teljesen	tiszta	volt.		

	 Két-három	 látogatás	után,	amikor	a	postáért	mentem,	 láttam,	hogy	az	ajtóban,	a	
nyitott	kukucskáló	ablak	mögött	ült.	Oda	is	mentem	köszönteni	(előzőleg	sosem	láttam	
az	ajtó	mögött	ülni).

	 Ő	azzal	fogadott,	hogy	amióta	beszélgettünk,	Isten	jóra	fordította	a	sorsukat.	Fele-
sége	talált	munkát	Miskolcon,	mennek	haza,	ahol	a	családjuk	és	a	lakásuk	is	van.	Azt	is	

2 3VIGASZTALÓ 2019/4 VIGASZTALÓ 2019/4



mondta,	hogy	a	felesége	már	szombaton	viszi	őt	haza,	és	a	következő	hét	végén	a	fele-
sége	is	véglegesen	haza	megy	Miskolcra,	ami	meg	is	történt.	Miután	nagyon	nyitottak	
voltak	Isten	dolgaira,	de	ismeretük	csak	nagyon	kevés	volt,	gyorsan	összeszedtem	egy	
kis	keresztyén	irodalmat	ismeretük	bővítésére	(Pld.	„Több	mint	ács”	c.	könyvet).	A	tele-
fonszámukat	elkértem,	hogy	tudjak	érdeklődni,	hogyan	is	alakultak	dolgaik.	

	 Ezután	megkíséreltem,	hogy	Miskolcon,	 vagy	Miskolc	 közelében	 keressek	 valakit,	
aki	 látogathatná	 őket,	 hogy	 közelebb	 kerülhessen,	 kerülhessenek	 Jézus	 Krisztushoz,	
sőt	 szolgálatból	el	 tudnák	vinni	a	kerekesszékkel	a	 templomba.	Három	 lelkipásztorral	
is	felvettem	a	kapcsolatot	abban	a	térségen,	de	amikor	a	házaspárnál	érdeklődtem,	azt	
mondták,	hogy	nem	jelentkezett	senki.	Azt	meg	nem	értették,	hogy	én	miért	viselem	
ennyire	a	lelkemen	az	ő	sorsukat.	Az	utolsó	próbálkozás	a	májusi	mátraházi	konferen-
ciánkon	volt,	ahol	két	testvérnek	is	megadtam	a	címüket,	azt,	hogy	kire	hivatkozzanak,	
és	hogy	előtte	keressék	a	feleséget,	hogy	be	tudjanak	menni	a	lakásba.	Nyáron	újabb	
érdeklődés,	de	náluk	nem	jelentkezett	senki.	

	 Az	őszi	mátraházi	konferencián	aztán	olyan	 információt	kaptam	sorsukat	 illetően,	
amitől	szinte	szaladgált	a	hideg	a	hátamon,	és	Isten	csodáját,	pontos	időzítését	tapasz-
talhattuk	meg	újra.	

 Második rész

	 Sűrű	program	tarkította	a	nyarunkat,	(otthontól	való	tartós	távollét,	családi	esemé-
nyek,	de	főleg	sokféle	szolgálat)	ezért	csak	augusztus	22-én	tudtam	átvenni	Ibolyától	a	
„stafétabotot”.	Tudat	alatt	mindig	bennem	volt	a	vállalt	feladat	teljesítése	iránti	készség,	
mígnem	az	 említett	nap	 estéjén	megfellebbezhetetlen	 indítást	 kaptam	 Istentől;	 nem	
várhatok	tovább,	még	ma	 lépnem	kell!	Naplómban	előkerestem	a	házaspár	 (további-
akban	Erika	és	Jenő)	címét,	telefonszámát,	hogy	felajánljam	segítségünket	a	mozgássé-
rült	férfi	akár	rendszeres	látogatására	vonatkozóan.	Erika	rövid	gondolkodás	után	rájött,	
hogy	a	szentendrei	kapcsolat	folytatásáról	lehet	szó.	Aggodalmát	is	rögtön	kifejezte,	mi-
vel	a	férje	nagyon	súlyos	állapotban	kórházba	került.	Beszélni	sem	tud,	orvosai	semmi	
jóval	nem	biztatják.	Másnap	feleségemmel	bementünk	a	kórházba.	A	nővér	a	szobaszá-
mon	kívül,	kérés	nélkül	az	ágyszámot	is	megmondta,	így	egyenesen	az	általunk	nem	is-
mert	55	éves	Jenőhöz	mehettünk.	Ő	először	meglepődött,	de	aztán	megértette	hogyan	
kerültünk	oda	és	miért	jöttünk.	Engedte,	hogy	elmondjam	neki	az	evangélium	lényegét,	
és	imádkoztam	érte.	Az	imádság	végén	derült	arccal	és	mosollyal	jelezte,	hogy	mindent	
megértett.

	 Aznap	este	feleségemmel	buzgón	kértük	az	Urat,	hogy	kegyelmesen	tekintsen	be-
tegünkre,	hogy	csendességében	a	bűnbánat	nyomán	eljusson	a	bűnbocsánat	öröméig.	

Másnap	Erika	közölte,	hogy	férje	zaklatottságát	tegnap	este	óta	a	nyugalom,	a	békesség	
váltotta	fel.	

	 Két	nappal	később	ebéd	közben	csörgött	a	telefon.	Erika	volt	a	vonal	túlsó	végén:	
„Ma	hajnalban	megözvegyültem.	Holnap	11	órakor	szeretne	a	család,	a	rokonság,	ba-
rátok,	volt	munkatársak	elbúcsúzni	Jenőtől	a	hamvasztás	előtt.	Azért	ilyen	sűrgős,	mert	
jövő	hét	végén	lesz	fiunk	esküvője,	amelyre	már	minden	előkészület	megtörtént.	Szeret-
ném,	ha	elvállalná	a	búcsúztatást	a	krematóriumban.”	Természetesen	ott	voltunk	más-
nap	a	feleségemmel	együtt,	és	hangozhatott	a	vígasztalás	evangéliuma,	a	megtérésre	
hívó	szó	a	kb.	30	jelenlévő	előtt,	akik	javarészt	az	elhunythoz	és	feleségéhez	hasonlóan	
diplomás	emberek	voltak,	a	legtöbben	minden	vallási	háttér	nélkül.	A	„szertartás”	alatt	
végig	 halk	 zene	 szólt.	 Amikor	 az	 asztalhoz	 léptem,	 éppen	 az	Amazing	Grace	 (Csodás 
kegyelem)	 hangjai	 csendültek	 fel.	 Csak	e	 kegyelemben	bízva	 remélhetem,	hogy	 Jenő	
új	 testben,	új	nyelven	énekli	majd	a	mennyben	a	Bárány	dícséretét,	s	egy	szólamban	
leszünk.

Számomra	nagy	tanulság,	egyúttal	a	készenlétre	is	buzdít,	hogy	amikor	a	Lélek	indít,ne	
halogassam	a	cselekvést.	Legyen	ez	mindnyájunk	napi	feladata,	amíg	a	”part”	innenső	
oldalán	vagyunk.”

 „A Lelket ne oltsátok ki!” (1Thess 5,19.)

H-né Ibolya (Szentendre) és K. Károly (Boldva)

 Gyermekszív és Jézus

	 Amikor	a	három	éves	Bálint	unokám	megkért,	hogy	beszéljek	neki	az	Úr	Jézusról,	a	
Zákeus	történetét	mondtam	el	neki.	Elmondtam,	hogy	az	Úr	Jézusnak	a	szívünkben	kell	
élnie.	Amikor	hazamentek	tőlünk	a	nyaralásból,	találkoztak	a	szülőfalujuk	plébánosával	
a	római	katolikus	templom	előtt	álló	keresztnél.	Megkérdezte	tőle	Bálint,	hogy	miért	van	
Jézus	a	kereszten?	Nem	tudom,	hogy	pontosan	milyen	választ	kapott	a	plébánostól,	de	a	
kis	unokám	azt	válaszolta	neki:	„Az	én	mamám	okosabb,	mert	az	Úr	Jézusnak	a	szívünk-
ben kell lenni.”

 Ima az oviban

	 Az	óvodában	ebéd	előtt	imádkoztak	az	unokáim.	Az	óvó	néni	megkérdezte,	hogy	mit	
csinálnak?	Bálint	azt	válaszolta,	hogy	imádkoznak,	és	visszakérdezett,	hogy	az	óvó	néni	
szokott-e	imádkozni?	„Mert	nem	azért	imádkozunk,	hogy	nem	jó	az	étel,	hanem	azért,	
hogy	megköszönjük”	–	tette	hozzá	Bálint.
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 Előbb az alázat…

	 Hálás	vagyok	az	őszi	Mátraházai	alkalomért,	ahol	a	hithősökről	tanulhattunk.	Szer-
dán	Mózes	szelídségéről,	alázatosságáról	tanultunk,	ami	nekem	nagyon	tanulságos	volt.	

	 Először	voltam	az	egyik	kiscsoport	vezetője.	Nagy	kihívás	volt	ez	nekem,	hiszen	szin-
te	mindegyik	nőtestvér	az	anyukám	lehetett	volna.	Első	nap	a	saját	elgondolásom	sze-
rint	próbáltam	vezetni	a	csoportot,	és	ez	teljes	kudarc	lett.

	 Másnap	már	átadtam	a	vezetést	a	Szentléleknek,	így	már	sokkal	könnyebb	és	áldot-
tabb	volt.	Csodálatos	napokat	töltöttünk	együtt.

	 Pénteken	reggel	a	csendességemben	értettem	meg,	hogy	ahhoz,	hogy	szolgálni	tud-
jak,	először	alázatosságra	kellett	tanítania	az	Úrnak.

 „Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos!
(Péld 15,33)

Dicsőség	az	Úrnak	mérhetetlen	szeretetéért!

Holczerné Kántor Gyöngyvér

 Hálaoltár és díszes üveg

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

	 Sok	jóval	vesz	körül	bennünket	az	Úr,	megáld,	és	jogosan	várja	el,	hogy	mi	is	áldjuk	Őt.
Néhány	évvel	ezelőtt	Szalontai	Zsuzsa	azt	a	látást	kapta,	hogy	építsünk	hálából	oltárt	az	
Úrnak.	Azt	a	feladatot	kaptuk,	hogy	a	következő	alkalomra	írjuk	fel	egy	papírra,	hogy	mi-
ért	vagyunk	hálásak	az	Úrnak.	Azt	is	kérte,	hogy	csak	három	dolgot	emeljünk	ki.	Nagyon	
nehezen	indult,	hogy	leírjam,	miért	vagyok	hálás,	de	végül	egy	hosszú	lista	lett.

	 Nehéz	volt	csak	három	dolgot	kiválasztanom.	A	következő	alkalommal	kiálltunk	az	
Úr	asztalához,	és	egymás	után	felolvastuk	amiért	hálásak	voltunk,	és	letettük	a	papírja-
inkat	az	Úr	asztalára.	Az	egész	közösség	„Ámen-t”	mondott.	Az	egész	délutánunk	hálaa-
dás	lett.

	 A	103.	zsoltár	2.	versében	azt	olvassuk	„…	ne	feledd	e,	mennyi	jót	tett	veled	!”	Ennek	
egyik	formája	lehet	az,	hogy	leírjuk	a	hálaadásunkat.	

	 Egyik	lányom	megajándékozott	egy	szép	díszes	üveggel.	Azt	mondta,	hogy	amit	Isten	
mond	nekünk	Igében	vagy	imádságban,	azt	írjuk	fel	egy	darab	papírra,	írjunk	rá	dátumot	
is,	és	tegyük	bele	az	üvegbe.	Nagyon	hálás	vagyok	ezért,	mert	olyan	jó	felidézni	újra,	
hogy	mennyi	jót	tett	velünk	a	mi	Istenünk!

Fejszés Bálintné Piroska

 Ideje van…

	 Mikor,	meddig	és	miért	éppen	most	van	itt	az	ideje?

	 A	reggeli	imaközösség	bevezetésére	készültem,	és	örültem,	hogy	a	Prédikátor	köny-
ve	3.	részét	olvastuk	a	Bibliaolvasó	kalauz	szerint.

	 Régóta	foglalkoztat	ez	a	kérdés,	hogy	mindennek	elrendelt	ideje	van.	Ráébredtem,	
hogy	Istenünk	ezt	is	szépen	elrendezte.	A	természetben	látjuk	az	újjáéledést,	a	vetést,	
és	látjuk	az	aratást,	az	elmúlást	is.	Az	emberi	életben	is	megvan	mindennek	a	rendje	és	
az	ideje.	Az	életünkben	leginkább	a	sírás,	az	öröm,	az	aggodalom,	a	féltés,	de	mindezek	
mellett	ott	van	a	megnyugvás,	a	felszabadulás	is.	Mindezt	megéljük,	elfogadjuk,	de	azt,	
hogy	melyiknek	mikor	van	ideje,	egyedül	Isten	tudja.	Megértettem,	hogy	mindezek	el-
múlnak,	és	milyen	jó,	hogy	Isten	ezt	így	rendezte	el.	Mert	még	inkább	látjuk	az	egyetlen	
örökkévalóságot,	látjuk	azt,	hogy	Isten	Örökkévaló.	

	 Az	Atya	Fiú	Szentlélek	Isten	örökkévalósága	erőt	és	bizonyosságot	ad,	hogy	az	időn-
ként	nehezen	hordozható,	de	elmúló	próbatételekben	kitartsunk	és	hűségesek	marad-
junk.	Személyes	életemben	a	hálaadás	idejét	élem.	Hálát	adok	a	családomért,	a	gyüle-
kezetmért,	most	ennek	van	az	ideje	az	életemben.	

Szegedi Pálné Sára

 Néhány morzsa a mátraházi csendeshétről

	 „Énókh	Istennel	járt.	Amikor	ezt	hallottam,	arra	gondoltam,	hogy	nem	csak	reggel	és	
este	járt	Istennel,	hanem	egész	nap,	folyamatosan.	Van	mit	tanulnom	Énókhtól.”

	 „Örömmel	énekeltem,	és	azt	éltem	át,	hogy	énekkel	is	hálát	adhatok	Istennek!”
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	 „Működik	az	áldás!	Tegnap	este	hívott	a	lányom,	hogy	nagyon	beteg	volt,	de	imád-
kozott	és	reggelre	jobban	lett.	Testvérek!	Tíz	éve	nem	hallottam	ilyet	a	lányomtól!	Áldást	
kértem	rá,	és	Isten	cselekedett!”

	 „Még	nem	vagyok	a	hit	hőse,	de	szeretnék	az	lenni!”

	 „Mindig	az	utolsó	pillanatban	jelentkeztem	a	hétre,	se	egy	hely	még	mindig	volt	a	
számomra.	Isten	számít	rám.”

	 „Noé	száz	éven	át	prédikált	eredménytelenül,	de	mégsem	a	naponkénti	kudarc,	ha-
nem	Isten	szava	vezette.”

	 „A	szelídség	kimunkált	kedvesség	–	mondta	a	lelkipásztor,	rájöttem,	hogy	sok	dol-
gom	van.”

 „Aki segítségül hívja az Úr nevét…”

	 Idén,	november	8-án	közös	hittanórán	együtt	voltak	a	református	gyerekek	a	kato-
likus	osztályukkal.	A	négy-öt	katolikus	gyermek	magától	arról	kezdett	beszélni,	hogy	ve-
szélyhelyzetekben	hogyan	alkalmazták	a	tavalyi,	hasonlóan	közös	hittanórán	hallottakat.	

	 Tavaly	arról	beszéltünk,	hogy	bármilyen	veszélyhelyzetben	kimondják	és	segítségül	
hívják	Jézus	nevét,	Ő	megszabadítja	őket.	Legtöbben	feléjük	futó,	szabadon	eresztett	fé-
lelmetes	kutyákat	említettek,	mint	veszélyhelyzetet.	Volt,	aki	olyan	verekedésről	beszélt,	
ahol	őt	támadták	meg	az	iskolában.	Mindannyian	elmondták,	hogy	amikor	kimondták	az	
Úr	nevét,	a	kutyák	megfordultak	és	elfutottak,	a	verekedés	pedig	abbamaradt.	

	 Hálás	vagyok	az	Úrnak,	hogy	egy	adott	pillanatban	megengedte	látniuk	és	én	is	lát-
hatom	z	életükben	az	élő	Ige	hatását.	„De	megmenekül	mindenki,	aki	segítségül	hívja	az	
Úr	nevét”	(Jóel	3,5).	Egyedül	Övé	a	dicsőség!

Bodáné Csontos Gabriella

	 „Nagy	erő	van	Jézusnak	nevében…!”

	 Az	egyik	este	a	fent	idézett	dalt	énekeltük	az	idei	vajtai	táborban,	amikor	az	Úr	any-
nyira	megerősítette	a	hitemet,	hogy	teljes	bizonyossággal	hittem:	ha	ott	és	akkor	valaki	
hittel	könyörög	a	már	hónapok	óta	fájó	térdemért,	akkor	az	egészen	biztos	meggyógyul.
	 Hittem,	hogy	Jézus	nevében	olyan	erő	van,	amely	meg	tud	gyógyítani!
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	 Nemsokára	 lehetőség	 is	nyílt	arra,	hogy	 imát	kérjek	a	fájós	térdemért,	amely	ott,	
abban	a	pillanatban	meggyógyult!

	 Ez	a	csütörtök	esti	alkalom	után	történt,	de	én	sajnos	akkor	ott	nem	tettem	bizony-
ságot	az	Úr	csodálatos	gyógyításáról.	Csak	a	szombati	istentiszteleten	újságoltam	el	a	
testvéreknek,	hogyan	gyógyított	meg	az	Úr:	miként	 is	végezte	el	azt,	amit	az	orvosok	
hónapok	alatt	nem	tudtak,	és	már	ott	tartottunk,	hogy	műtétet	helyeztek	kilátásba!

	 Ezért,	most	álljon	 itt	ez	az	 írás	bizonyságul,	amelyben	 így	két	hónap	 távlatából	 is	
kijelenthetem,	hogy	ott	akkor	az	Úrnak	egy	csodálatos	gyógyítását	élhettem	át!

	 Meg	vagyok	győződve	arról,	hogy	kellő	hittel	ma	is	mindennaposak	lehetnek	az	Úr	
Jézus	nevében	bekövetkező	gyógyulások!

	 Kérem	az	Urat,	hogy	erősítse	a	hitünket,	hogy	mindezt	átélhessük!	Ámen!

Kátai Zoltán

 Mennyei Vőlegény vs. földi vőlegény

	 Hosszú,	kanyargós,	fájdalmakkal	teli	úton	vezetett	el	oda	Isten,	ahol	most	vagyok.

	 Amikor	 felvetődött	a	Mennyei	Vőlegény,	mint	 lehetőség,	sokáig	nem	akartam	tu-
domást	venni	róla.	Nekem	földi	vőlegény	kell,	hagyjanak	békén	a	Mennyeivel!	Sokkal	
hamarabb	el	tudtam	fogadni	Istent	szerető	Mennyei	Atyámként	és	a	Szentlelket	Pártfo-
gómként,	Vigasztalómként,	mint	az	Úr	Jézust	ilyen	szerepében.	Ő	volt	az	én	Megváltóm	
és	ezért	nagyon	szerettem	és	tiszteltem,	de	sokáig	eltoltam	magamtól,	nem	tudtam	el-
képzelni	szorosabb,	bensőségesebb	kapcsolatot	Vele.	Azt	tettem	Jézussal,	mint	amikor	
valakit	beengedünk	a	házba	(ez	is	hosszú	folyamat	volt,	hogy	a	szívemen	védekezésből	
fennt	 lévő	rengeteg	lakatot	kinyissam,	sőt	 leszedjem	az	egész	ajtót	és	állandó	szabad	
bejárást	biztosítsak	Neki),	de	ott	hagyjuk	az	előszobában,	egy	sarokba	várakozni.	Aztán	
szép	lassan	„beszerette”	magát	hűségével,	türelmével	és	feltétel	nélküli	szeretetével	a	
szívem	többi	részébe	is.	Először	a	konyhába,	majd	minden	szobába.	Végül	eljutottunk	
oda,	hogy	szabad	bejárása	van	mindenhová.	

	 Próbálkoztam	egyezkedni	Istennel:	„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéré-
seit!” (Zsolt 37,4);	nem	lehetne,	hogy	először	megadod	a	szívem	kérését	és	majd	utána	
gyönyörködöm	Benned?	Ez	azonban	nem	így	működik!
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	 A	2019.	év	elején	az	Úr	Jézus	halk,	szelíd	hangján	megkérdezte	tőlem:	„Elég	vagyok	
Én neked? Amikor azt énekled, hogy Jézus a mindenem, az életem, akkor azt komolyan 
gondolod?”	Nagyon	kemény	kérdések	voltak!	Jött	egy	nagy	harc,	amikor	a	Szentlélek	
segítségével	megvizsgáltam	őszintén	a	szívem	és	rá	kellett	döbbennem,	hogy	nem	így	
van!	Amikor	önmagam	előtt	lelepleződtem,	kértem	az	Urat,	hogy	formálja	át	a	szívemet,	
hogy	minden	területen	Ő	legyen	az	első!	

	 Szeptember	végén	egy	 igehirdetés	alatt	a	 lelkészünk	 feltette	a	kérdést:	Mennyire	
szereted	Jézust?	Mit	tennél	meg	Érte?	Mennyire	ejtett	rabul?	Szabad	vagy-e	bármit	oda-
adni	Érte?	Ekkor	már	örömmel	tudtam	válaszolni,	hogy	teljesen	rabul	ejtett!	

	 A	napi	áhítatokban	folyamatosan	bátorít	és	biztosít	szeretetéről:	„Ott vagyok veled 
és körülötted… Mivel végtelen vagyok, képes vagyok úgy szeretni téged, mintha rajtad és 
Rajtam kívül senki már nem létezne a világmindenségben. Örökkévaló szeretettel szeret-
lek… Irántam való szükséged ugyanolyan állandó, mint Szeretetem áradása feléd… Sokkal 
valóságosabb képet kapsz magadról, ha az Én szememmel nézed magad… Az Én szeme-
men keresztül mélységesen, és örökkévalóan szeretett személynek láthatod magad.”
(Sarah	Young	Jézus	hív,	Jézus	szólít).

L. Szilvia 

 A Szentlélek vezetése hétköznapjaimban
 „Megadatik néktek abban az órában, hogy mit mondjatok…” Mt 10,19

	 Gyenge	látásom	miatt	az	utóbbi	években	fehér	bottal	járok.	Hála	Istennek.	Hála	Is-
tennek,	így	sok	alkalmi	segítőm	adódik,	akikkel	szóba	elegyedek.	Megkérdezem	például,	
hogy	hallotta-e	azt	a	fogalmat,	hogy	„Micva”.	A	válasz	többnyire	az,	hogy	nem	hallotta.	
Ilyenkor elmondom, hogy ez a jó cselekedet héberül. 

A	zsidó	emberek	számára	minden	nap	ajánlatos	legalább	egy	jó	cselekedetet	tenni.	„Ön	
a	mai	napra	teljesítette:”	–	mondom	alkalmi	segítőmnek.

	 Amikor	lehet	folytatni	a	beszélgetést,	azt	 is	megkérdezem,	milyen	viszonyban	van	
Istennel,	a	világ	Teremtőjével,	aki	gondot	visel	Önre	is,	és	Önért	is	elküldte	a	Fiát,	a	Mes-
siást, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete legyen és a mennyek országába jusson a 
földi	élete	után.	Nagyon	kell	figyelnem	a	Szentlélek	vezetésére,	hogy	alkalmi	segítőim-
nek mit és hogyan mondhatok.

	 Rendszeresen	kérem	Istent,	hogy	vezessen	ebben	és	adjon	nekem	lehetőséget	és	
bátorságot a bizonyságtételekre.

Selmeczi Péter 

 Jutalmam, hogy tehetem, avagy háladás a szolgálat lehetőségéért

	 Különös	meghívót	kaptunk	2019.	október	6.-ra	a	Boldvai	református	templomba.
Nem	orgonahangversenyre	szólt	a	meghívás,	nem	is	presbiteri	csendesnapra	vagy	evan-
gelizációs	 hétre,	 nem	 az	 aradi	 vértanúkra	 való	 megemlékezésre,	 hanem	 hálaaádsra	
azért,	hogy	egy	lelkipásztor	már	20	éve	végezheti	a	lélekmentés	szolgálatát.	

	 Fiatal,	 lelkésszakos	hallgatókkal	beszélgetve	alig	hallom	azt,	hogy	kis	 faluban	 sze-
retnék	lelkipásztori	szolgálatot	végezni.	Alig	hallom	azt,	hogy	Jézus	Krisztusnak	adtam	
az	éltemet,	 és	Őrá	bízom,	hogy	hol	 akar	 látni	 engem.	Nem	én	akarok	helyet	 keresni	
magamnak,	hanem	oda	megyek,	ahova	Isten	küld.	Imádkozom	azért,	hogy	Isten	akarata	
legyen	meg	az	életemben	és	ne	az	én	karatom.	Számos	elképzelésük	van	arról,	hogy	
mennyi	szabadidő,	szabadnap	jár	a	lelkipásztornak,	hivatali	időről	és	kompetenciák	bő-
vítéséről	beszélnek,	amivel	nincs	is	semmi	baj,	de	az	indíték,	hogy	miért	is	leszel	vagy	
lettél	lelkipásztor,	mintha	végzetesen	megsérült	volna.	

	 Az	említett	meghívón	a	lelkipásztor	elhívásának	Igéje	állt:

 „Így szólt hozzám az Úr szava: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismer-
telek, mielőtt kijöttél az anyaméhből, megszenteltelek és prófétául rendeltelek a népek 
közé. Erre azt mondtam: Ó, Uram, Istenem! Íme nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú 
vagyok! Az Úr pedig azt mondta nekem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok, hanem menj mind-
azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el mindazt, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert 
én veled vagyok, és megszabadítalak! – mondja az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, 
megérintette a számat, és azt mondta nekem az Úr: Íme szádba adom Igéimet!” Jer 1,4-9

	 Jeremiás	a	nagy	bátorítás,	az	erőteljes	biztatás	ellenére	mondja,	hogy	ez	az	egész	
képtelenség,	mert	alkalmatlan	vagyok	erre	a	feladatra.	Saját	lelkipásztori	szolgálatomra	
nézve	a	mai	napig	vallom	ugyanezt.	Talán	a	húsz	évért,	amiért	Prókai	Árpád	lelkipásztor	
és	mindazok,	 akik	 végig	 kísérték	eddigi	 szolgálatát,	 akik	 imádságban	hordozták	őt	 és	
családját,	mindennapjait,	ugyanezt	értették	meg,	hogy	csakis	úgy	lehet	Igét	szólni,	ha	az	
Úr	adja	a	szájunkba,	és	csakis	azzal	a	felhatalmazással,	amivel	az	Úr	rendel	ki.

	 Tudom,	hogy	sok-sok	testvéri	szívben	visszhangot	talál	a	kérés,	hogy	adjatok	hálát	
a	szolgáló	lelkipásztorokért,	kérjetek	számukra	Igét	az	Úrtól,	és	kérjetek	Szentlelket,	Aki	
bátorítja,	bölccsé	teszi	őket,	hogy	úgy	pásztorolják	a	rájuk	bízottakat,	ahogyan	kell.	És	
imádkozzunk	 új	 elhívottakért,	mert	 a	 gyülekezeteknek	 lelkipásztorokra	 van	 szüksége,	
akik	először	önmagukat	adták	az	Úrnak.	

	 A	Mindenható	áldása	nyugodjon	meg,	minden	több	évtizede	szolgáló	 lelkipásztor	
és	különösen	Prókai	Árpád	húsz	éve	szolgáló	boldvai	lelkipásztor	életén,	és	a	Szentlélek	
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Isten	nyugtalanítsa	tovább,	hogy	csak	oda	menjen	ahová	az	Úr	küldi,	és	csak	azt	szólja,	
ami	az	Isten	szájából	származik!

Magyarné Balogh Erzsébet

 

 Attila

	 Három	évvel	ezelőtt	be	kellett	feküdnöm	a	kórházba,	mivel	felfekvésem	volt.	A	szep-
tikus	(fertőző)	osztályon	voltam,	kb.	két	hétig.	Már	az	első	nap,	ahogy	ismerkedtem	a	
betegtársaimmal,	az	egyik	srác	mondja:	

	 –	Te,	én	téged	ismerlek	–	meglepődve	néztem	rá.
	 –	Valamelyik	évben	egyszerre	voltunk	a	rehabilitációs	osztályon	–	magyarázta.		
	 Több	nap	után	ő,	Attila,	kekeckedni	kezdett,	hogy	miért	fekszek	mindig	hanyatt.		
	 (Tudniillik	a	felfekvés	miatt.)	Én	ezt	hagytam,	holott	nem	örültem	neki.	Egyszer,		
	 amikor	az	egyik	nővér	is	éppen	a	kórteremben	volt,	Attila	megint	rám	szólt,	hogy		
	 miért	fekszek	most	is	a	hátamon.
	 –	Hát	te	miért	cigizel?	–	kérdeztem	vissza.	Attila	elképedt.	–
	 –	Nem	cigizik	–	mondta	a	nővér.	(Akkor	még	nem	tudtam,	hogy	Attila	éppen	szokik		
	 le	róla.)

	 –	Dehogynem	–	válaszoltam.
	 –	Akkor	nemrég	is	miért	ment	ki,	a	cigit	magához	véve?
	 –	Az	áruló	–	morogta	magában	Attila.	–	Nem	beköpi?	Amikor	tisztába	jöttem	a
	 helyzettel,	és	már	a	nővér	sem	volt	bent,	nagyon	őszintén	fakadt	fel	belőlem:
	 –	Attila,	ha	tudom,	hogy	éppen	leszoksz	róla,	én	sem	hoztam	volna	szóba.	Mert	én		
	 nagyon	értékelem,	amikor	valaki	igyekszik	elhagyni	egy	rossz	szokását.

	 Attila	az	ajkába	harapott.

	 Még	együtt	töltöttünk	több	napot,	amikor	egy	alkalommal	beszámolt	előttünk	arról,	
hogy	álmában	a	mennyben	 járt.	Nagyon	figyelmesen	hallgattam,	és	teljesen	őszintén	
mondtam	neki:	

	 –	Attila,	ez	szuper,	hogy	téged	Isten	dolgai	foglalkoztatnak.	De	akkor	miért	használsz
	 sokszor	csúnya	szavakat?
	 –	Az	csak	szó	–	válaszolta.	Azok	csak	szavak.
		 –	Nem	éppen	–	próbáltam	meggyőzni.	Felelősek	vagyunk	a	szavainkért.

		 Amikor	már	úgy-ahogy	meggyógyultam,	hazajöttem,	és	vissza-visszajártam	kontroll-
ra.	Egyszer,	ahogy	éppen	a	kontrollon	várakoztam,	egy	hordágyról	valaki	nagy	tisztelettel	
köszönt	felém.	Attila	volt.	Meglepődtem	a	tiszteletteljes	köszöntésén,	és	pár	szót	vál-
tottunk.	De	azóta	még	inkább	szívemen	viselem	a	sorsát,	és	ha	csak	lehet,	minden	nap	
imádkozok	érte.	Az	utóbbi	időben	ugyan	ez	kezd	bennem	megkopni,	de	most,	hogy	ezt	
írom,	megint	igyekszem,	hogy	amint	mód	és	lehetőség	van	rá,	minden	nap	továbbra	is	
könyörögjek érte.

Komoróczy István

Gondolatszilánkok

A	szelíd	szó	valójában	kiált.
A szeretet, ha igazi, sokszor kellemetlen tud lenni.
Legyél	egyenes,	de	ne	menj	fejjel	a	falnak!	Ha	okos	is	vagy,	eredményesebb	leszel.

Komoróczy István
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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. 

*

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.).	tartjuk.

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

*

A tavaszi konferencia időpontja:	2020	április	20-24
Téma: A gyülekezet - Isten családja
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	32.120	Ft.	(	IFA	is	benne	van)

18	év	alatt	és	70	év	fölött	30.360	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@indamail.hu,

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

Telefon:	+36	30	505-9998

Jelentkezési határidő: amíg van hely, de legkésőbb 2019. szeptember 10-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.

*

A nyári családos és ifjúsági konferencia	új	helyszíne	a	salgótarjáni	Hotel Medves lesz.
Időpontja:	2020.	július	27-31.
Részvételi díjak:	Gyermekeknek	3	éves	korig	ingyenes.	A	többi	résztvevőnek	
egységesen	IFÁ-val	együtt	9.050	Ft/nap.	Négy	nappal	kell	számolnunk.	Minden	
szobához	(2-3-4	ágyasak	+	esetleges	pótágy)	külön	fürdőszoba	tartozik.

Céladományokat	köszönettel	elfogadunk,	így	a	részvételi	díj	összege	csökkenhet.	Végle-
ges	árakat	a	jövő	év	tavaszán	tudunk	megadni.

Az	ár	tartalmazza	a	teljes	ellátást,	a	nagytermek,	az	uszoda,	a	szauna	és	szabadidőterem	
használatát.	A	kétcsillagos	hotelhez	nagy	udvar	és	focipálya	tartozik.	A	tábor	környezete	
számos	vonatkozásban	Mátraháza	környezetéhez	hasonlít.

Jelentkezés	most	is	az	eddigi	módon,	Rózsahegyi	Emőkénél	lehet.
Szervezők:	Dr.	Tatai	István	és	Rózsahegyi	Barnabás



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:	2020. február 20. 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és az Úr kegyelmében gazdag új esztendőt kívánunk 
szeretettel a Vígasztaló kedves Olvasóinak!

„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát 
elküldte az Isten e világra, hogy éljünk Általa” (1Jn 4,9)


