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Elkerülhető hajótörések

(ApCsel 27,1-26)

	 A	hatóságok	készek	lettek	volna	Pál	apostolt	szabadon	engedni	a	két	éves	cézáreai	
vizsgálati	 fogság	után.	Azonban	Pál	 zsidó	honfitársai	 azt	 követelték,	hogy	az	 apostolt	
még	egyszer	hallgassák	ki	Jeruzsálemben.	

	 Pál	tudott	arról,	hogy	már	korábban	is	merényletet	terveztek	ellene,	ezért	kénytelen	
volt	római	állampolgársági	jogával	élni:	a	császárhoz	apellált.	Így	került	Pál	katonai	kísé-
rettel,	a	birodalom	költségén,	Rómába.	Azonban	útközben,	Málta	közelében,	hajótörést	
szenvedtek,	ahol	gyakorlatilag	minden,	 így	a	hajó	és	a	rakomány	 is	teljesen	elveszett,	
csak	a	276	ember	menekült	meg.

	 Ez	a	hajótörés	az	apostol	szerint	nem	volt	szükségszerű	(27,26).	

	 Mai	kérdésünk:	Mire	kell	figyelmünk,	hogy	elkerüljük	életünk	nagy	és	felesleges	ha-
jótöréseit?

  1. Ne légy elégedetlen saját kikötőddel! 

	 Isten	úgy	adta,	hogy	megérkeztek	egy	un.	Szépkikötőbe,	amely	ugyan	nem	volt	lu-
xuskikötő,	mégis	ez	volt	Isten	elsődleges	akarata,	ahol	maradniuk	kellett	volna.	A	Föld-
közi	tengeren	szeptember	15-e	után	nem	volt	ajánlatos	hajózni.	Október	elejétől	pedig	



már	kifejezetten	életveszélyessé	vált	az	utazás	a	tengeren.	Kr.	után	59-ben	október	5-én	
volt	a	nagyböjt	napja	(Nagy	engesztelés	ünnepe),	s	az	utazók	már	ebben	a	vörös	időjá-
rási	mezőbe	kerültek.

	 A	csapat	azonban	jobb	kikötőt	akart	magának	a	telelésre.	A	közelben	ott	volt	Főnix	
városa,	amelyet	minden	tekintetben	jobbnak	találtak.

  2. Ne légy süket a jó szóra!

	 Pál	korábban	már	többször	szenvedett	hajótörést,	de	az	Úr	Lelkétől	is	vezetve,	in-
tette	a	századost,	hogy	ne	hazardírozzanak.	Inkább	maradjanak	a	viszonylag	szerényebb	
körülmények	között,	mintsem	értelmetlen	kockázatot	vállalva,	mindent	elveszítsenek.

	 A	százados	azonban	nem	hitt	Pálnak.	Inkább	hitt	a	szakembereknek:	a	kormányos-
nak	és	a	tulajdonosnak	(27,12).	Pál	erre	a	hibára	később	is	figyelmezteti	őket.	Ez	megle-
hetősen	komoly	szó	lehetett.

  3. Ne higgy a váratlanul érkező kedvező szélfordulatnak!

	 Ha	az	elégedetlenséghez	és	engedetlenséghez	még	valamilyen	hirtelen	kedvező	kö-
rülmény	is	társul,	akkor	könnyen	becsapódunk	és	belevágunk	rossz	ötletünk	megvalósí-
tásába.	Néha	ennek	kimenetele	lesz	a	büntetésünk.	

	 Úgy	tűnt,	hogy	a	kedvező	déli	szél	majd	egyenesen	Főnixbe	sodorja	őket.	De	alig,	
hogy	elindultak,	a	szárazföld	felől	váratlanul	viharos	ellenszél	támadt	fel.	Az	Eurakviló	hi-
hetetlen	és	hatalmas	erővel	csapott	le	rájuk,	s	messze	sodorta	őket	az	ellenkező	irányba:	
a	Földközi	tenger	közepe	felé.

	 Ezt	követően	feltartóztatatlanul	jöttek	a	bajok:	Átadták	magukat	a	legyőzhetetlen	és	
dühöngő	szélnek.	Rájuk	szakad	a	14	napos	éjszaka.	Végül	elvesztették	a	teljes	rakományt	
és	a	hajót	is.

	 Jó,	hogy	nem	ez	a	történet	vége!	Isten	kész	közbeavatkozni	a	rossz	lépéseink	elle-
nére	is.	Málta	neve	menedéket	jelent.	Isten	a	viharban	is	adhat	kijelentést,	s	meghívhat	
bennünket	„kenyér-evésre	=	úrvacsorára”,	s	bátorító	prófétai	szóra.	Lábunkat	biztos	ta-
lajra	helyezheti	ismét.	Mert	jóságos	az	Úr!

	 Mi	következik	mindebből	számunkra?

  1. Légy elégedett saját kikötőddel!

	 Isten	mindnyájunknak	ad	egy	Szépkikötőt	életünk	hajóútján.	Ez	nem	a	legtökélete-
sebb	kikötő.	De	az	a	te	kikötőd.	Mindig	lehet	ott	a	közelében	egy	szebb	kikötő	is,	ami	
csábít	téged,	s	akkor	megkísért	az	elégedetlenség	bűne.
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	 Évának	még	 az	 Éden	 kert	 sem	 volt	 elég	 szép	 és	 reményteljes.	 Ott	 volt	 a	 szemet	
gyönyörködtető	és	az	értelmet	csábító	különleges	fa	is,	méghozzá	a	szomszédságban:	
ami	mindenféle	mesés	dolgot,	okosságot	és	isteni	természetet	ígért.	S	éppen	ez	kezdte	
vonzani	Ádám	feleségét.

	 Elégedetlen	lehetsz	házastársaddal.	Valahol	a	közelben	vonz	egy	másik	személy.	Az-
tán	nagyot	lépsz,	illetve	félre	lépsz,	s	szinte	mindent	elveszíthetsz!	Te	és	néped	is.

	 Elégedetlen	 lehetsz	fizetéseddel.	Meg	van	a	kenyered,	de	egy	kicsit	 több	kellene	
még.	Úgy	tűnik,	hogy	Főnix	szebb!	Még	egy	kis	kockázatvállalást	 is	megér.	De	közben	
már	nem	kérdezed	meg	Istent	sem,	s	így	aztán	könnyen	becsapódsz	és	mindent	elbuksz.	

	 Elégedetlen	lehetsz	Isten	elhívásával	és	ajándékaival	is	életedben.	Sőt	elégedetlen	
lehetsz	Istennel,	magával	is.	Így	járt	a	pusztai	nép	is.	Nem	volt	elég	a	manna,	nem	volt	
elég	az	új	szabadság,	s	nem	volt	elég	a	víz	sem	a	kősziklából.	Mindig	valami	több	kellett.	
Kellett	a	ragyogó	aranyborjú	és	a	fergeteges	buli	és	a	lázadás.	S	aztán	mindent	elbuktak	
egy	napon.	Az	egész	nép	elvette	halálos	ítéletét.	Senki	sem	mehetett	be	Isten	eredeti	
ígéretének	a	helyére,	csak	Káleb	és	Józsué.

  2. Hallgass a jó szóra, s ne a pillanatnyi körülményekre figyelj!

	 Ne	a	pillanatnyi	 jó	körülményeknek	higgy,	hanem	Isten	örök	szavának!	A	kedvező	
széljárás	becsapó	is	lehet.	Isten	vezetését	nem	érdemes	csak	a	körülmények	változására	
építeni.	Figyelj	Isten	Igéjére,	a	testvéri	tanácsokra	is.	Legyenek	biztos	régebbi	felismeré-
sek,	szent	szabályok	is	az	életedben,	amelyek	megakadályoznak	abban,	hogy	hirtelen	és	
balga	módon	dönts.

	 	 3.	Isten	bármit	megtehet:	még	a	rosszat	is	jóra	tudja	fordítani!

	 Az	Úr	Pál	apostolért	megmentette	a	hajó	népét.	Málta	szigetén	kiáradt	a	gyógyítás	
kegyelme	és	az	ott	lakó	idegen	nép	is	meghallhatta	az	Úr	igéjét.

	 Lehet,	hogy	már	több	felesleges	hajótörés	volt	eddigi	életedben.	Ma	vidd	ezeket	az	
Úr	elé.	Kérj	bocsánatot	és	bölcsességet	is,	hogy	mindenkor	akaratában	tudj	járni	és	az	
Úrtól	rendelt	időben	érkezz	meg	életed	céljába.

Dr. Tatai István

3VIGASZTALÓ 2020/3



 Megszentelő tűz és a szolgálat ajándékai

	 Ezek	voltak	a	salgótarjáni	Medves	Hotelben	júliusban	megtartott	Parakletos	Ifjúsági	
és	Családos	Konferencia	témái.	

	 Hálás	szívvel	és	örömmel	készültünk	mind	a	117-en,	hiszen	bizonytalanság	övezte	
a	szervezést,	de	az	Úrnak	hála,	nem	volt	akadálya	tábor	megtartásának.	Igaz,	hogy	kor-
látozott	volt	a	 létszám	és	be	kellett	tartanunk	egészségügyi	szabályokat,	de	ezek	nem	
akadályoztak	meg	abban,	hogy	szerető	testvéri	közösségben	együtt	legyünk.	

	 A	reggeli	imaközösség	sokak	számára	jelentett	áldást,	tovább	vezetést,	bátorítást,	az	
Úr	kijelentést	is	adott,	amely	aztán	a	délutáni	imaszolgálat	alatt	bontakozott	ki	és	kapott	
értelmet.	

	 Hétfő	este	Mózes	öt	könyvéről,	de	legbővebben	a	harmadik	könyvéről	dr.	Tatai	Ist-
ván	lelkipásztor	tartott	összefoglalást.	A	könyv	a	választott	nép	Sínai-hegynél	eltöltött	
egy	hónapjának	eseményeit	 rögzíti.	 Érdekessége,	hogy	 Isten	ebben	 szólal	meg	a	 leg-
többször,	az	emberek	alig	beszélnek.	Ebben	a	részben	találjuk	azt	is,	amelynek	alapján	
Jézus	összefoglalta	a	Törvényt:	„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.”	Tíz	parancsolatot	és	613	törvényt	tartalmaz	a	
könyv.	A	törvényekből	Jézus	néhányat	betöltött:	a	ceremoniális	törvényeket	áldozatával;	
néhányat	sokkal	szigorúbban	értett:	pl.	a	paráznasággal	kapcsolatban.	Az	Újszövetség-
ben	az	étkezéssel	kapcsolatos	törvények	pedig	megszűntek.	A	könyv	1-7.	részeiből	azt	
tudjuk	meg,	hogy	az	áldozatok	révén	juthatunk	el	Istenhez,	a	további	részekből	pedig	
azt,	hogyan	járjunk	Istennel	tovább.

	 Délelőttönként	tanításokat	hallhattunk	Johannes	Reimer:	A Lélek kegyelmi ajándé-
kai a gyülekezet életében	című	könyve	és	kapcsolódó	bibliai	igeversek	alapján.	Első	al-
kalommal a Diakónia ajándéka	volt	a	tanítás	témája	a	Róm12,7;	1Pt4,11	és	a	Fil2,5-11.	
versek	segítségével.	Kiss	Ella	lelkipásztor	beszélt	arról,	hogy	a	diakónia,	a	másoknak	való	
szolgálat	alapja	az,	ahogyan	Jézus	viszonyult	az	emberhez:	megalázta	magát,	másoknak	
szolgált,	példát	mutatott.	Ott	volt	és	van	ma	is,	ahol	mélység,	nyomorúság	van.	Honnan	
tudhatjuk,	hogy	van-e	diakónia	elhívásunk?	Valószínűleg	van,	ha	rendelkezünk	a	követ-
kező	jellemvonásokkal	és	tulajdonságokkal:	a	diakónus	a	gyakorlati	dolgokat	látja	meg,	
jó	szervezőkészsége	van,	tiszta	kezű,	aktív,	de	képes	a	háttérben	is	maradni.	A	legfonto-
sabb	az,	hogy	az	élete	legyen	hiteles,	az	élet	egyéb	területein	is	jó	híre	legyen.	
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	 Szerda	délelőtt	a Könyörületesség ajándékáról	 szólt	a	 tanítás,	a	Róm	12,8	 igevers	
alapján.	 Isten	 állandó	 tulajdonsága	 a	 könyörületesség,	melyet	mindenkivel	 szemben	
gyakorol.	A	könyörületesség	elmulasztása	büntetéssel	jár,	ezt	az	adós	szolga	története	
példázza	a	Bibliában.	

	 Csütörtökön	délelőtt	egy	nagyon	fontos	ajándék	került	szóba:	a	 lelkek	(pneumák)	
megkülönböztetésének	ajándéka.	A	lelkek	megkülönböztetése	parancs,	ahogyan	erről	
az	1Jn	4,1-3.	versek	írnak.	Az	Egyház	immunrendszere	ez	az	ajándék.	Elengedhetetlenül	
szükséges	a	prófétai	megnyilvánulások	és	a	tanítás	helyes	megítéséhez.	Ahhoz,	hogy	he-
lyesen	tudjuk	használni,	ismernünk	kell	az	Úr	Jézust	és	Neki	is	ismernie	kell	bennünket.	
Jézus	példát	adott	nekünk	ennek	az	ajándéknak	a	használatában:

	 	 -	leleplezte	a	hízelkedő	démonokat	(Lk	4,34);
	 	 -	az	emberi	jóindulat	mögötti	gonoszt	(Mt	16,22-23)
	 	 -	az	igazságot	tenni	akaró	tett	mögötti	ördögi	indulatot	(Lk	9,5).	Nem	mindig
	 	 űzte	ki	a	gonoszt,	olykor	figyelmeztette	csupán;
	 	 -	nem	a	gonoszra	fókuszált,	a	jó	lelkeket	is	felismerte	(Jn	1,48).

	 Nekünk	is	hasonlóan	kell	cselekedni.	Nagyon	kell	óvakodni	attól,	hogy	a	lélek	megí-
télésekor	nehogy	megoltsuk	a	Szentlelket,	az	istenit	nem	ítélhetjük	ördöginek.	A	farize-
usok,	akik	nem	rendelkeztek	ezzel	az	ajándékkal,	megítélési	próbálkozásaikban	gyakran	
jutottak	az	ellenkező	eredményre.	

	 Ha	felismerjük	a	gonosz	lelket,	elsősorban	a	gyülekezetet	kell	megvédeni,	figyelmez-
tetni	kell	a	hívőket.	Meg	is	lehet	inteni	a	személyt,	akiben	gonosz	lélek	van,	hogy	hagy-
jon	fel	a	gonoszsággal.	Olykor	pedig	konfrontálódni	kell	és	el	kell	űzni	a	gonosz	lelket.	Ha	
az	illető	megszabadul,	annak	jele	van:	új	személy	lesz.	

	 Nagyon	értékes	és	őszinte	beszélgetések	alakultak	ki	a	kiscsoportokban,	 Isten	to-
vábbvezetett	 bennünket	 és	 egymás	 hite	 által	 előbbre	 is	 juthattunk.	 Sok	 közbenjáró	
imádságra	volt	időnk,	és	őszinte	változásoknak	voltunk	tanúi.	

	 Esténként	Mózes	3.	könyvét	tanulmányoztuk.	Kedden	este	Nádáb	és	Abihú	tragikus	
történetén	keresztül	tanultuk	meg,	mi	a	különbség	az	idegen	tűz	és	a	szent	tűz	között	
(3Móz	10,1-7).	Az	Isten	elé	járulás	nagy	kiváltság,	ezért	szentséget	követel.	Nem	lehet	
bennünk	olyan	dolog,	amellyel	Isten	dicsőségét	megszentségtelenítjük.	Nem	vihetünk	
idegen	tüzet	 Isten	elé.	Mi	 lehet	 idegen	tűz?	Mik	 lehetnek	ezek?	A	napjainkban	meg-
döbbentően	gyakran	a	gyülekezetekben	is	jelen	lévő	idegen	szerelmek	tüze,	a	gonosz,	
olykor	házasságtörő	érzelmek	és	kapcsolatok,	a	felekezetek	közötti	gyűlölet,	az	idegen	
tanítások	és	spiritualitás,	a	gonosz,	tisztátalan	beszéd.

5VIGASZTALÓ 2020/3



	 Az	Egyháznak	a	Szentlélek	tüzére	van	szüksége,	hogy	meg	tudjon	tisztulni	és	újra	
missziót	tudjon	folytatni.	A	mentő	szeretet	tüzének	kell	újra	megjelennie	bennünk	és	
közöttünk.	

	 Szerda	 este	 a	 Jom	 Kippur	 ünnepéről,	 az	 engesztelés	 titkáról	 hallottunk	 tanítást	
(3Móz	16,1-10).	Jóm	Kippur	az	egyik	legnagyobb	ünnep	az	Úr	ünnepei	közül,	amivel	a	
Biblia	három	különböző	helyen	is	foglalkozik	(3Móz.	16;	3Móz.	23,26-32;	4Móz.	29,7-
11).	Az	ünnep	héber	elnevezése	a	Jóm	Kippur,	ami	Engesztelés	napjának	fordítható,	de	
utal	a	szövetség	ládájának	fedelére	is	(kipporet).	Azt	jelenti,	hogy	be-fedezés.	Az	engesz-
telés	napja	tehát	a	befedezés	napja	volt.	Az	aznap	bemutatott	áldozatok	a	nép	bűneit	
befedezték.	 Egy	 bikára	 és	 két	 kecskebakra	 volt	 szükség	 az	 áldozat	 bemutatásához.	 A	
főpap,	aki	az	évnek	ezen	az	egyetlen	napján	léphetett	be	a	Szentek	Szentjébe,	először	
feláldozta	a	bikát	a	maga	vétekiért,	hogy	tisztán	áldozhassa	fel	az	egyik	kecskebakot	a	
nép	megvallott	bűneiért.	A	meg	nem	vallott	bűnöket	a	másik	kecskebak	fejére	olvasta	
és	kiküldte	a	pusztába,	a	megsemmisülés	helyére.	A	Zsidókhoz	írt	levél	az	előképet	látja	
az	engesztelés	napjában,	ezért	ezt	az	ünnepet	használja	magyarázatként	arra,	hogy	mi	
történt	Krisztus	halálakor.	Krisztus	mint	egy	új,	jobb	szövetség	(8,13)	főpapja	ment	be	
a	mennyei	szentek	szentjébe	(9,24),	hogy	engesztelést	szerezzen	értünk	is,	és	azokért	
is,	akik	az	első	szövetség	alatt	éltek,	hiszen	a	bikák	és	bakok	vére	nem	képes	eltörölni	a	
bűnt	(10,11),	Krisztus	vére	azonban	igen	(9,26).	Neki	nem	kellett	a	saját	vétkeiért	áldo-
zatot	bemutatni,	hiszen	bűntelen	volt	(5,26-27),	nem	kecskebak	vérével	ment	Isten	elé,	
hanem	a	saját	vérével	(9,12),	ezért	nem	is	kell	ezt	megismételni,	hanem	egyetlen	áldo-
zatával	egyszer	s	mindenkorra	tökéletessé	teszi	a	vérével	megszentelteket	(10,10-14).
Ezen	az	estén	vettünk	Úrvacsorát.	

	 Az	utolsó	esti	tanítás	címe	Tisztátalan-tiszta és a szent,	és	a	3Móz	10,8-11.	verseket	
olvastuk.	Isten	már	a	teremtéskor	szétválasztotta	a	tisztát	a	tisztátalantól,	meghúzta	a	
nemzetek	határait	és	a	későbbiekben	megtiltotta	a	választott	nép	keveredését	a	környe-
ző	népekkel.	Napjainkban	talán	még	jobban	ügyelni	kell	arra,	hogy	a	tisztátalanság	ne	
terhelje	le	az	elménket.	Ügyelnünk	kell	arra,	mit	nézünk,	mit	hallgatunk,	mert	a	tisztáta-
lanság	helyet	ad	a	vádlásnak.	

	 Vannak	hétköznapi,	 közömbös	dolgok,	melyeket	nem	sorolunk	a	tisztátalan,	de	a	
szent	kategóriába	sem.	Ide	tartozott	a	bálványáldozati	hús	elfogyasztásához	kapcsolódó	
tanács.	Saját	életünkben	meg	kell	tudni	ítélni,	mi	a	tisztátalan	és	mi	a	közömbös.	Tegyük	
fel	ezeket	a	kérdéseket:	Összeegyeztethető-e	az,	amit	teszek,	az	elhívásommal?	Meg-
botránkoztat-e	az	én	szabadságom	másokat?	Ha	igen,	ne	éljek	vele.
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	 Azt	már	tudjuk	Nádáb	és	Abihú	történetéből,	hogy	Isten	szentségének	a	megsértése	
halállal	jár.	A	szolgálat	szentséget	követel.	A	papok	szolgálat	közben	nem	ihattak	alko-
holt,	semmilyen	bódító	italt,	ez	a	környező	pogány	népek	bálványkultuszához	tartozott.	
Ez	ma	is	érvényes:	hitünk	megéléshez	nincs	szükség	semmilyen	szerre	vagy	módszerre.	
A	józanság,	a	józan	életmód	elveszítése	nem	csak	akkor,	ma	is	szellemi	vagy	akár	testi	
tisztátalansággal	jár	együtt.	

	 Isten	Szentlelke	jön	velünk,	hogy	életünk	megszentelődése	során	világosan	tudjunk	
Isten	parancsának	engedelmeskedni.

	 Hisszük,	hogy	a	tanítások,	a	kapott	igék,	az	Úr	hozzánk	személyesen	intézett	szava	
még	jobban	kibomlik	majd	idővel	és	mások	számára	is	áldást	jelent	majd.

Rózsahegyi Emőke 

 Személyes medvesi áldásom

 Az alábbiakban néhány bizonyságtételt osztunk meg.

	 Isten	csodákat	cselekedett	meg	velünk,	amikor	sok	évnyi	vágyakozás	után	idén	le-
hetővé	tette,	hogy	részt	vehessünk	Medvesen	a	konferencián.	20	év	óta	ez	volt	az	első	
alkalom,	hogy	július	utolsó	hetében	szabadságon	lehettem	és	amint	ez	kiderült,	jelent-
keztünk	is,	azonban	sajnos	addigra	már	betelt	a	létszám.	Az	volt	bennünk,	hogy	ha	az	
Úr	akarja,	hogy	ott	legyünk,	akkor	cselekedni	is	fog.	Pár	nap	múlva	kaptuk	az	értesítést,	
hogy	mégis	mehetünk,	 lett	 számunkra	 is	hely!	 Izgalommal	 készülődtünk,	hiszen	nem	
ismertünk	senkit,	de	abban	biztosak	voltunk,	hogy	az	Úr	áldásokat	fog	készíteni	nekünk.	
Bár	ismeretlenek	voltunk,	mindenki	testvéri	szeretettel	fogadott	bennünket	és	már	az	
első	nap	otthon	éreztük	magunkat.	Rengeteg	áldást	kaptunk	a	tanításokon,	az	úrvacso-
rán	de	a	testvéri	beszélgetéseken	keresztül	 is.	Olyan	volt	ez	a	hét,	mintha	egy	hosszú	
sivatagi	vándorlás	után	oázisba	érkeztünk	volna!	

	 A	mi	személyes	medvesi	áldásunk	a	testvérekkel	kialakult	kapcsolat	lett.	

	 Isten	sok	dologra	felhívta	a	figyelmemet	az	életemben	–	mi	az	idegen	tűz,	milyen	
félelem	gátol	a	szolgálatban	–	és	szeretnék	ezekben	Neki	engedelmeskedve	menni	to-
vább	a	keskeny	úton.	Amikor	a	tanítványok	lejöttek	a	hegyről,	azonnal	egy	nehéz	helyzet	
közepén	találták	magukat.	Így	történt	ez	velünk	is,	szinte	rögtön	a	hazaérkezésünk	után,	
de	győztes	Urunk	van,	Aki	által	mi	is	győztesek	vagyunk!

Szabados Eleonóra
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	 Az	utolsó	nap	reggelén	elhatároztuk,	hogy	elmegyünk	a	reggeli	imaalkalomra.	Ké-
szülődéskor	mondtam,	siessünk	mert	nem	lesz	elég	hely.	Leérve	a	terembe,	ahol	az	ima-
csoport	gyülekezett	elszomorodtam,	hogy	van	még	sok	hely.	Noha	jöttek	utánunk	még	
néhányan,	úgy	véltem	van	még	szabad	hely,	tehát	nem	az	Úrtól	jött	a	hajnali	sürgetés.	
Imádság	közben	hatalmas	öröm	töltött	be.	Kérdeztem	Nórát:

	 	 –	Te	is	láttad?

	 	 –	Nem.	Mit?

	 	 –	Tele	volt	a	terem	angyalokkal.	Még	az	ablak	előtti	fákon	is	ültek!

Nem	fértünk	be...

Szabados Sándor

	 Mások	véleménye,	levele,	indulata	eléggé	meghatározza	a	hitemet.	Mérlegelek,	sú-
lyozok.	Az	évek	alatt	azt	éreztem,	ez	jobban	meghatároz,	mint	kellene.	Tanít,	vezet	az	
Úr,	konkrét	dolgokban	élem	ezt	meg,	mégis	épült	korlát.	Engedtem.	Hagytam	magam	
meggyőzni,	pedig	az	elhívásomban	is	konkrét	dolgot	kért	az	Úr,	amiben	igyekeztem	kö-
vetni	Őt,	mégis	a	tapasztalatok,	körülmények,	élmények,	mások	hangulata	 is	befolyá-
solt.	A	Medvesben	kedden	 is	a	hatvaniak	dicsőítettek,	akiket	15	éve	hallgatok,	s	még	
mindig	megújulok,	mert	Isten	jelenlétébe	emelnek.	„Nem	tart	fogva	semmi	már,	Fiad	
vagyok	Atyám”	–	ezt	énekelték,	és	bennem	átszakadt	a	gát.	Mert	igazán	csak	egy	fontos:	
Isten	szava	egyedül.	A	kapcsolatom	Vele.	Ha	Benne	élek,	szabad	vagyok,	s	hihetetlen	erő	
szabadul	fel	bennem;	Krisztus	ereje.	Az	elhívásom	megújul,	s	már	ez	határozza	meg	a	
körülményeimet,	mások	hangulatát,	a	másik	oldalról	látom	az	élményeket,	mert	nincs	
gát.	Minden	dicsőség	az	Úré!!

Rózsahegyi Éva

 Buddha helyére Jézus került

	 A	nyíregyházi	kórházba	a	mozgásszervi	rehabilitációra	sokszor	be	kell	feküdnöm,	így	
van	ez	már	1991	óta.	Ilyenkor	kivizsgáltatom	magam,	egyúttal	jó	környezetváltozás	is	ez,	
mert	már	régóta	a	vajai	otthonban	vagyok,	lebénultan.	
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	 Amikor	2006	körül	is	ott	tartózkodtam,	egy	új	masszőrt	kaptam.	Robi	nagyon	barát-
ságos,	humoros	fiú	volt,	de	ami	felkeltette	a	figyelmemet,	az	az	volt,	hogy	a	lelkiekkel,	
a	vallással	nagyon	sokat	foglalkozott.	Sokat	poénkodtunk	is,	de	a	lelki	dolgok	újra	meg	
újra	előkerültek.	Bizonyságot	 tettem	neki	protestáns	keresztyén	hitemről,	és	ő	ennek	
őszintén	örült.	Ő	viszont	a	buddhizmusba	mélyedt	bele.	

	 Évről-évre	ahogy	visszajártam,	az	Úr	Jézusról	beszéltem	neki.	Végül	is	egyszer,	ami-
kor	e-mailt	váltottunk	–	mert	online	is	tartottuk	a	kapcsolatot	–	megkérdeztem	tőle,	mit	
jelent	neki	Buddha.	Nagyon	sokat	–	írta,	és	még	több	mindent	is	írt	erről.	Annak	nagyon	
örültem,	hogy	van	egy	meggyőződése,	ugyanakkor	állandóan	imádkoztam	is	érte.	Úgy	
tűnt,	eredménytelenül.	Amikor	azonban	2017	körül	is	befeküdtem,	megtört	a	jég.	Lel-
kesen	újságolta,	hogy	Krisztus	az	életünk	megoldása,	és	nem	a	buddhizmus.	Kérdeztem,	
hogy	hogyan	 ismerte	ezt	 fel.	 „Hát	azzal	–	mondta	–,	hogy	következetesen	Krisztusról	
beszéltél	nekem,	beláttam,	hogy	ő	az	igazság.”	Elgondolkodtam.	Fel	sem	figyeltem	arra,	
hogy	 hűséges	 vagyok	 Jézushoz,	 annyira	 természetesnek	 vettem.	Van,	 aki	 éppen	 erre	
figyel	fel	bennem	és	hithű	testvéreimben?

	 Robi	azóta	is	az	Úr	Jézust	vallja.	Nem	tért	még	meg	(vannak	ugyanis	még	komoly	
akadályok),	de	hiszem,	hogy	ha	nemcsak	én,	hanem	többen	is	 imádkozunk	érte,	ez	is	
megtörténik.

Komoróczy István

Gondolatszilánkok

Fáj-e	neked,	ha	nem	vagy	Krisztusban?
Ha	Isten	eljuttatott	valahova,	például	magas	pozícióba,	álnokság	úgy	tenned,	mintha	te	
tetted	volna	mindezt.
Istennel	való	átéléseidet,	Isten-élményeidet	nem	szabályozhatod,	de	azt	igen,	hogy	ho-
gyan	élsz.
Az	nem	baj,	ha	összetett	a	személyiséged,	de	ne	legyen	ellentmondásos.

Komoróczy István

VIGASZTALÓ 2020/3 9



HÍREINK

Kálvin téri alkalmainkat minden hó első hétfőjén 10 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,	
mégha	távolabb	lakik	is,	de	közösségre	vágyik,	jöjjön	el!	Mindannyiunknak	szüksége	van	
az	 imádságra	és	az	 imádkozókra,	akik	nem	csak	magukért	adnak	hálát,	könyörögnek,	
hanem	közbenjárnak	mindannyiunkért.

*

A	 Parakletos	 Alapítvány	 lelkipásztori	 közössége	 folytatva	 lelki	 elöljáróinak	 példáját,	
rendszeressé	tette	a	havonta	tartott	lelki	közösség,	imaalkalom	gyakorlását.	Minden hó-
nap első keddjén 16.00-18.00 óra között	várjuk	azokat	a	lelkipásztorokat,	akik	fontosnak	
tartják,	hogy	gyülekezeti	szolgálatuk	megújulásához,	megerősítéséhez	Isten	Szentlelké-
nek	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

*

Az őszi hitmélyítő konferencia időpontja: 2020. szeptember 28. – október 2.
Téma: A gyülekezet - Isten családja 
Vezeti: Prókai Árpád boldvai lelkipásztor 

A konferencia díja:	29	400	Ft,	mely	tartalmazza	az	IFA-t,	a	korkedvezmény	megszűnt.	
Jelentkezési határidő:	2020.	szeptember	15-ig.	

Az	érvényben	lévő	egészségügyi	rendelkezések	betartásának	érdekében	korlátoznunk 
kell a létszámot, mely 65 fő. 
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Az	alkalom	hétfőn	délutántól,	péntek	délig	tart.	A	szobák	regisztrálás	után,	14.00	órától	
foglalhatók	el.	A	közös	alkalom	16.00	órakor	kezdődik.	Az	első	közös	étkezés	a	vacsora,	a	
hét	pénteken	ebéddel	zárul.

A	korábban	érkező	vendégek	kérhetnek	ebédet	is,	de	ezt	a	jelentkezéskor	jelezni	kell.	A	
hétfői	ebéd	ára,	1.800	Ft	–	a	fent	említett	összegbe	nincs	beszámítva.	Fizetés	a	helyszí-
nen.	Törölközőt	hozni	kell,	ágyneműt	nem.	

Jelentkezés írásban	Gazdag	Tiborné	Zsuzsánál	a	következő	elérhetőségek	egyikén:	

E-mail:	gazdagne@indamail.hu,	

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

Telefon:	+36	30	505-9998

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.
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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,	1164	Budapest,	Bóbitás	út	19.

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. november 15. 

„Szenteljétek meg magatokat,
mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr.”

Józs 3,5


