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Felöltözni Krisztust

 „Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felser-
kenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az 
éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és 
öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem tobzódásokban és 
részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigy-
ségben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánsá-
gokra.” (Rm 13,11-14)

 Az Ige arról tesz bizonyságot, hogy nem alkonyodik, hanem virrad, nem távolodunk 
a kegyelem világától, hanem közeledünk hozzá. Még nem valósult meg a teljesség, ha-
nem csak ezután lesz Krisztus minden mindenekben. Igénk mindezt így foglalja össze: 
„Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk.”

 Amikor Jézus Krisztus születésének ünnepére készülünk tudnunk kell, hogy minden 
egyes nappal közeledünk ahhoz a naphoz, amikor majd Jézust szemtől szemben látjuk. Az 
ünnepen csak lélekben találkozunk a mi Urunkkal, de ezt a találkozást be kell, hogy töltse 
az a hit, hogy most még lélekben ugyan, de egy olyan Úrral találkozunk, aki nemcsak lélek, 
hanem test is, azaz valóságos élő személy, akit majd szemmel is meglátunk. A lelki találko-
zást a majd egykoron bekövetkező testi találkozás kell, hogy meghatározza. A karácsony 
tehát egy tagadhatatlan, valóságosan bekövetkező találkozásnak pecsétje és záloga. 

 „Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk”. A karácsony, melynek ünnepére készít 
az advent, arra akar megtanítani, hogy amint valósággal földre szállt Krisztus, úgy fog 
valósággal újra eljönni, egy, az Atya által meghatározott napon. Ideje már, hogy ezt való-
ságosan tudomásul vegyük!



 Tudnunk kell, hogy merre tart a mi életünk. Nem ilyen, vagy olyan, hamis és ismeret-
len holnap felé. Az élet nem körforgás, nem egy végtelen folyamatosság. Nem önmagá-
hoz kanyarodik vissza, sem el nem vész a végtelen semmiben. A mi életünk a Krisztussal 
való találkozás felé tart. Életünk ismert hely felé halad, jól tudott helyre érkezik meg. 
Igénk szerint ez a haladás az Isten által kijelölt úton és az Isten által meghatározott cél 
felé vezet. A cél ez a végső pont.

 Adventkor tudomásul kell ezt vennünk. Tudnunk kell, mert az Ige tanít rá, az Ige 
hirdeti nekünk ezt az igazságot, mégpedig éppen azért, hogy az ünnepre az eljövendő 
idő ismeretében készüljünk. Úgy készüljünk, mint akik tudjuk, hogy az időt és a célt Isten 
az Ő örök és meghirdetett terve szerint rendezi. Az általa eltervezett dolgokban pedig 
nincsenek véletlenek. Az Isten órája pontosan jár és a megígért találkozás késedelem 
nélkül és valóságosan bekövetkezik.

 „Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett.” Valóság, hogy az éjszaka elmúlt, a nap 
pedig közeleg. Valóság, hogy Krisztus megszületett, a földre szállt. Valóság, hogy újra 
eljön. De kötelességet is jelent, ami arra ösztönöz, hogy olyan életet éljünk, amely kiáll-
ja a napfény próbáját. Csak a világosság fegyverei ragyognak a napfényben, a sötétség 
fegyvereinek színe olyan, mint a halott ember arca – halál és nem élet rejlik benne. Csak 
a világosság fegyvereivel járhatunk ékesen. Reánk nézve ez azt jelenti, hogy hűségesek 
kell, hogy maradjunk a világossághoz. Hűségesnek maradni ahhoz a világossághoz, ami 
bennünk van, nemcsak azt jelenti, hogy a bennünk lévő világossággal boldogok, meg-
vigasztaltak vagyunk és maradunk, hanem az abból származó erőt fel is kell használ-
nunk. Igaz, hogy a belső harmóniának, a megvigasztalt állapotnak a megtartása is nagy 
eredmény, de ennél tovább kell mennünk. A bennünk levő világosságnak mozgósítania, 
ösztönöznie kell bennünket a megtisztulásra, ahogy János apostol levelében olvassuk: 
„És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő 
is tiszta.” (1Jn 3,3). 

 A Krisztusi élet nem tobzódik, nem részeges, nem irigykedő, nem bujálkodó, nem 
feslett és nem versengő. A világosságban járó ember őrizkedik a sötétségnek cseleke-
deteitől. Őrizkedik, mert aki sötétségben jár, az nem a világosság embere. Ezt a lelki 
világosságot és sötétséget a nappal és az éjszaka embere szemlélteti. Nappal nem lehet 
azokat a bűnöket elkövetni, melyeket éjjel követnek el. Éjjel nyitottak a „szórakozó he-
lyek”. A bűn, a Sátán éjjel éli a maga világát. Éjjel, a sötétség leple alatt jár a sötétség em-
bere. A sötétben halmozódik a bűn bűnre, melyből aztán nincsen menekvés. Ha mégis, 
nappal is elindul, akkor is a nappalban levő sötétséget keresi fel, vagy ha nem talál ilyen 
helyet, akkor maga sötétít magának egy helyiséget. Igen, mert a sötétség embere nem 
bírja a világosságot! Nekünk, a világosság embereinek az éjszakai embert magunkban 
is, másokban is kerülnünk kell. Igen, mert mi éjjel is világosságban kell, hogy járjunk, a 
Jézus Krisztus világosságában, ahol nincsen sötétség.

 „Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust.” Felölteni csak azt lehet, ami van. Azt, 
ami nincs, nem vehetjük magunkra. Jézus Krisztus van! A Krisztus szerinti élet lehet-
séges. Lehetséges, mert Ő, a Bárány meg is tisztít minket. A Krisztus felöltözése nem 
úgy történik, mint más valaminek a felöltése, hogy fogjuk és magunkra vesszük. Jézus 
Krisztus felöltözése az, hogy Ő lakozást vesz a mi életünkben. Mi csak engedjük, hogy 
bennünk legyen. Jézus Krisztus felöltözése nem több, de nem is kevesebb, mint enge-
delmesség az Ő akarata iránt. 

 Karácsony történetét ismerjük. Jézus Krisztus jött és lakozást keresett mibennünk. 
Keresett olyanokat, akik fel akarják öltözni Őt. Megszületése estéjén sehol sem talált 
helyet. Akkor még senki sem akarta felöltözni Őt, de azután sokan. Pásztorok, bölcsek, 
földművesek, halászok, vámszedők, farizeusok és írástudók, az emberiség minden réte-
ge. Százak, ezrek, milliók és milliók öltözték fel Őt.

 A mi adventünk előre hirdeti számunkra ezt a lehetőséget és készít, hogy felöltözzük 
Őt, aki éppen ezért, jött, jön és fog jönni! Akkor éljük jól az adventet, ha minden nap 
arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus közeledik hozzánk, és ezért mi is közeledünk feléje. 
A nagy kérdés csak egy: Készen vagyunk-e arra, hogy bármely pillanatban odaálljunk az 
érkező Úr elé, az elé az Úr elé, aki eljött, s aki egykoron újra visszajön. Akik készen va-
gyunk, azok boldogan várjuk és hívjuk Őt: Marana Tha! Jöjj, Urunk! Bizony jövel Urunk 
Jézus! Ő bizonnyal eljön!

Prókai Árpád

 A gyülekezet – Isten családja

 Ez volt az őszi hitmélyítő konferencia témája Mátraházán szeptember 28.-október 2. 
között. Istennek adunk hálát, hogy a járványhelyzet ellenére a testvérek el tudtak jönni 
és megtarthattuk ezt a konferenciát is. 

 A Rm 12, 4-8. versek alapján tudjuk, hogy Krisztus testében minden tagnak van 
feladata, szolgálata. A gyülekezetben mindenki kap Istentől ajándékokat, amelyeket a 
Szentlélek ereje által a gyülekezet építésére használ. Ahogy építjük a gyülekezetet, úgy 
épülünk mi magunk is. Amikor szolgálatot végzünk, az Úr Jézus munkálkodik rajtunk 
keresztül. 

 Nem lehetünk mindig csak „kiszolgáltak” Isten egyházában, nekünk is szolgálnunk 
kell! A kiszolgált gyülekezeti tagnak nincs igazi kötődése a gyülekezethez, kívülállóként 
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figyel, kritizál, elveszi az áldásokat, de ő maga nem szolgál. A gazdag ifjú példázata mu-
tatja, hogy bár formailag megfelelt a követelményeknek, nem volt messze Isten orszá-
gától, de nem is volt benne! Krisztus ügyének a mi személyes ügyünkké kell válnia, így 
lesz könnyűvé a szolgálat.

 Az ApCsel 2,37-47; 6,1-7; 12,1-2. versek alapján a jeruzsálemi gyülekezetről hal-
lottunk tanítást. A zsidó nép korábban zárt gyülekezetet alkotott. Együtt voltak, de zárt 
közösségként óvták a hitüket. Pünkösdkor született meg a nyitott, befogadó gyülekezet, 
nem a félelem, hanem a szeretet tartotta őket egységben. A közösség tagja csak újjá-
született, rendszeresen közösségbe járó, úrvacsorával élő, az egyházfegyelmet elfogadó 
személy lehetett. Az első gyülekezetre jellemző volt a rendszeres tanítás, a naponkénti 
közösség, gondoskodtak egymásról. Fontos szempontok ezek ma is: mindenkinek van 
feladata, de egy célért munkálkodunk.

 Közösség nélkül elhidegülünk Istentől és egymástól is. Időt kell szánnunk a közös-
ségre, a hétközi alkalmakra is menjünk el. Legyünk elkötelezettek egymást iránt és tá-
mogassuk egymást. Imádkozzunk egymásért, bízzunk meg egymásban és legyünk titok-
tartók, megbízhatók, ha bizalommal fordulnak felénk. Az első gyülekezetben nem csak 
szavakban szerették egymást, hanem a szeretet a tetteikben is megnyilvánult. Isten pe-
dig jelekkel és csodákkal áldotta meg őket. A nép kedvelte a gyülekezetet és a gyülekezet 
dinamikusan fejlődött. Ahol megjelenik a Lélek gyümölcse, ott van növekedés és élet.

 A jeruzsálemi gyülekezetben sem volt minden tökéletes, meg kellett tanulniuk a kü-
lönböző háttérből érkezett hívőket befogadni, szeretetben elhordozni. Napjainkban sem 
létezik tökéletes gyülekezet. Ha elvárásokkal érkezünk a gyülekezetbe, ha csak elképze-
léseink vannak arról, kinek hogyan kellene velünk szemben viselkednie, az konfliktus-
hoz, sértődéshez vezet. Ugyanazt élhetjük át, mint a görögök a jeruzsálemi gyülekezet-
ben, akik úgy érezték, hogy a többiek átnéznek rajtuk. Az apostolok akkor mondták el 
nekik, hogy az ő feladatuk az asztalok körüli szolgálat. Erre a szolgálatra pedig alkalmas 
személyek kellenek. így született meg a diakónia. 

 Az antiókhiai gyülekezetet az ApCsel 11,19-26; 13,1-3. versek alapján vizsgáltuk 
meg. A gyülekezet magját azok a zsidók alkották, akik István vértanú halálát követően 
Jeruzsálemből oda menekültek. Kezdetben nem hirdették az evangéliumot a pogányok-
nak, majd amikor eljött az idő, és ez megtörténik, az apostolok Barnabást küldik, hogy 
a tanítás tiszta maradjon. Az antiókhiai hívők áttörtek egy korlátot, olyan úton indultak 
el, ami korábban nem létezett. Ledöntötték a kultúra, a tradíció, a vallás határait, forma-
bontó dolgokat tettek. Előfordul, hogy olykor nekünk is ezt kell tennünk! Engedelmesen 
elindulni a Lélek indítására, menni, ahová az Úr küld, és tenni azt, amit Ő kíván.

 Az anthiókhiai gyülekezet bátran szolgált a kapott kegyelmi ajándékokkal. A kegye-
lem a gyülekezeten túl is kiáradt, és kihatott az egész városra. Antiókhiából hamarosan 
evangélistákat küldtek ki más városokba is. Példát ad ez a gyülekezet arra vonatkozóan 
is, hogy a szolgálatokat nem lehet mindig egyedül végezni. Főként lelkipásztorok, de 
szolgáló testvérek kísértése is az, amikor azt gondolják, hogy az adott szolgálat akkor 
lehet jó, ha ők végzik. 

 Barnabás hívja Pált, aki egy évig ott is marad, mert a gyülekezet csak erős igei alapo-
kon maradhat meg. Ez ma is elengedhetetlen. Fontos a tanítás, ami megerősíti az újon-
nan megtérteket, elmélyíti a régebbi hívek hitét, hogy felbátorodjanak a bizonyságté-
telre és a szolgálatra. Az anthiókiai gyülekezetben megtalálható volt a prófétai ajándék, 
sokat imádkoztak és böjtöltek együtt és külön-külön is. Vajon rajtunk és gyülekezetein-
ken meglátja-e a világ Krisztust? Továbbadjuk-e az örömhírt? Meglátjuk-e a lehetőséget 
az evangélizálásra, egy szó, egy mondat kimondására, amit az Úr bíz ránk? Legyen meg 
bennünk a mentő szeretet az elveszettek iránt! Támogassuk az evangélistákat közbenjá-
ró imádsággal és böjttel!

 Az ApCsel 19,1-11. versei az efezusi gyülekezetről szólnak. A gyülekezet a János 
által prédikáltak szerint jutott el a keresztségig, és lettek hívőkké az ott élő emberek. 
Amikor Pál megérkezett hozzájuk, valószínűleg volt már bennük valamilyen vágyakozás, 
mert örömmel fogadták a Szentlélekről való tanítást, engedték a kézrátételt, és vették a 
Szentlelket. Pál legyen példa előttünk, hogyan kell tanítani, másokhoz szólni, egyszerű-
en és világosan. A világ sokszor nem érti a mi szavainkat, nem érti „a kánaáni nyelvet”, 
vagy mást ért alatta. Gyakran a sérült család, a sebzett apa-kép a gát, hogy megértsék 
és elfogadják Isten személyét, szeretetét. Látniuk kellene, hogy számunkra Jézus nem 
egy liturgiai alak, hanem az életünk alapja, Akinek szavára engedelmeskedünk, Akit sze-
retünk, Akihez ragaszkodunk. A Szentlélek Isten segít nekünk abban, hogy Krisztusra 
tudjunk mutatni, és támasz lehessünk az elveszettek számára.

 A troászi gyülekezetet az ApCsel 20,7-12. alapján ismerhetjük meg. Troász fontos 
város volt, Pálnak itt jelent meg látomásban egy macedón férfi, aki áthívta Európába, 
hogy az evangeliumot hirdesse ott is. A hűség és élni akarás gyülekezete volt a tróászi 
közösség. Itt történt egy halálos baleset is egy prédikálás alkalmával, amikor egy Eutik-
hosz nevű ifjú a hosszú szolgálat alatt elaludt, és kiesett az ablakból, amelynek a párká-
nyán ült. Váratlan esemény egy istentiszteleten, amikor valaki hirtelen meghal. Valamit 
tenni kell. Érthetetlen balesetek ma is előfordulnak a gyülekezetekben. Kérdezhetjük: 
Mi lehet az oka ennek? Nem kapunk rá magyarázatot, de nem is kell. Nem kaptunk 
ígértet arra, hogy bajok sosem fognak történni a közösségeinkben, sőt az Úr Jézus arra 
figyelmeztetett, hogy sok nyomorúságunk lesz. Pálnak például tövis adatott a testébe. 
Néha az engedetlenség okozza a bajt, pedig az elkerülhető lett volna; gondoljunk Pál 
hajótörésére, amikor a kormányos vakmerősége okozta a majdnem halálos balesetet. 

4 5VIGASZTALÓ 2020/4 VIGASZTALÓ 2020/4



 Mi a teendő, ha megtörténik a baj a gyülekezetben? Pál példáját kövessük, és ne ré-
müldözzünk, ne adjunk helyet a félelemnek. Legyen kész a szívünk arra, hogy bármikor 
megfordulhatnak a dolgok, legyünk bizonyosak abban, hogy Isten jósága és nagy szere-
tete örök. Ha gyógyulás és csoda történik, az nem azért van, mert a mi hitünk nagyobb, 
mint másoké, ez Isten könyörülő szeretetéből van. Isten terveit nem ismerjük sem a 
magunk, sem a mások életében, de aki élő kapcsolatban van az Úrral, annak életében 
az Ő áldásai megmutatkoznak.

 A záró alkalmon az ApCsel 4,13-31. igeverseket tanulmányoztuk. A gyülekezet ere-
jének forrása Isten dicsőítéséből fakad. Amikor befogadjuk Krisztust és megváltozik az 
életünk, ezt látják a kívülállók is. A lelki ajándékokkal Isten dicsőségére élhetünk, és a 
legnagyobb bizonyságtétel, ha a gyülekezetek tagjai között egységet munkálunk, és kö-
zös célünk a lélekmentés szolgálata.

Adjon az Úr győzelmet a Lélek által!

 „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom 
nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” Jn 14,27 

Lévai Szilvia

 Egy különleges ősz Mátraházán

 A 2020 év mindnyájunk számára meghatározó évvé vált. Isten megállította az em-
bereket, hogy végre gondolkodjanak el, hogy rossz irányba halad az életük. A mi lelki 
találkozóhelyünknek, Mátraházának is be kellett zárni tavasszal és a csendeshetet nem 
tudtuk megtartani. Nehéz volt. Vártuk az őszt, de a járvány második hulláma miatt ősz-
szel is naponta vártuk a híreket, hogy mehetünk-e, találkozhatunk-e Mátraházán?

 Istennek hála, elérkezett a várva-várt szeptember végi nap, amikor végre megpil-
lanthattuk egymást! A szokásos ölelések elmaradtak, és furcsa volt a csend a társal-
góban a megszokott zsibongás helyett, de 28 nagyon lelkes testvér újra találkozhatott! 
Lelki vezetőink pedig vállalták a szolgálatot. 

 Nagy szeretettel gondoltunk az otthon maradottakra, a határon túl élőkre, de a ki-
sebb létszámra való tekintettel egyénenként hosszabb idő jutott lelkigondozásra, amiért 
nagyon hálás vagyok. Elmondhattuk azt, amit minden alkalommal, hogy épültünk a „he-
gyen”, és másképpen tértünk vissza otthonainkba. 

 A hét napjain az első gyülekezetek életét tanulmányoztuk, és ez sok feladatot adott 
a kiscsoportos beszélgetésekhez, ami a mindennapi élethez is tükröt tartott. Az elhang-
zott előadások, áhítatok és igehirdetések még sokáig bennünk élnek, jó ezeket forgatni 
a szívünkben és megosztani a többiekkel.

 Úgy gondolhattam saját gyülekezetemre is, mint ami Isten családja. Megerősdötem 
abban, hogy a Lélek ajándékai abban segítenek, hogy a gyülekezet épülésére lehessek 
és hűséggel szolgáljak. Nem kiváltságok az ajándékok, hanem szolgálatra kaptuk. Isten 
bölcs rendezése ez. 

 Számomra három kérdés vált nagyon fontossá:

  1. Kiszolgált, vagy kiszolgáló tagja vagyok-e a gyülekezetemnek?
  2. Mindnyájan a „szuper gyülekezetet” keressük, de lehet-e „szuper” az a
  gyülekezet, amelynek én is tagja vagyok? (Hiszen az emberek önmagukat, a
  személyiségüket hozzák magukkal, és a szolgálat csapatmunka.)
  3. Mit értünk ma a szeretet alatt, ami a mai napra egy kifordított fogalom lett?

 A konferencián Cartoletti Norbert lelkipásztor beszélt a Torontóban végzett szolgá-
latáról, és hallhattuk, hogy a tengerentúli testvéreinknek is milyen nagy kihívást jelent a 
modern, felgyorsult világban megtalálni a hangot a fiatalokkal, és felébreszteni szívük-
ben a vágyat a keresztény életre.

 Egyrészt nagy a kommunikációs akadály a fiatal és az idősebb generáció között az 
informatika fénysebességű változása miatt, és beteg a társadalmunk, nincs családkép, 
főképp az apakép hiányzik.

 Egy nagyon képszerű hasonlattal élt az Isten feltétel nélküli szeretetével kapcsolat-
ban: „Jézus nem azt mondta, hogy csinálj, amit akarsz”, mert jobb ma egy korlát a szikla 
tetején, mint egy mentő a szikla alján!”

 Azt a biztatást is kaptuk útravalónak, hogy a Szentlélek segítségünkre van, ha való-
ban Krisztust akarjuk felmutatni. 

 Dicsőség az Úrnak, hogy két kezében tartott bennünket, oltalmazta sorsunkat, és 
csodálatos hetet tölthettünk együtt! A ház jelmondata csillagként fénylett nekünk: „Jól 
tetted, hogy eljöttél!”

Madarász Edit
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 Laci bácsi

 2002 novemberében evangélzációs hétre készültünk a gyülekezetünkben. Szeret-
tem volna meghívni a szomszéd lelkészt szolgálni, de ő nem tudta vállalni, és Bagi Lászlót 
ajánlotta maga helyett. Annyit mondott róla, hogy igen jó igehirdető, de „Szentlelkes”. 
Ezt igazán nem tudtam hova tenni, de azért felhívtam, és ő örömmel vállalta a szolgála-
tokat. Akkor még nem tudtam, hogy egy életre szóló barátság kezdete az a telefonbe-
szélgetés.

 Megérkezett hozzám (akkor még egyedül éltem), és nagyokat beszélgettünk napköz-
ben és az esti szolgálat után. Beszéltünk többek közt a Szentlélek dolgairól is, amire én 
nyitott voltam. Ő nem erőltetett semmit, de azt mondta, hogy ha vágyom a Szentlélek-
kel való közösségre, akkor imádkozzam, és lesz találkozásom Vele. Egy hét után Laci bá-
csi hazautazott, de a barátságunk tovább mélyült, és ő lett a lelki atyám, akivel mindent 
megbeszélhettem, akár a saját életemről volt szó, akár az Igéről. 

 2003 tavaszán engem is meglátogatott a Szentlélek, és én is „Szentlelkes” lelkipász-
torrá lettem. Lia néniben (aki Laci bácsi felesége volt) egy áldott lelki nagymamát kaptam.

 Amikor Isten elvégezte bennem, hogy megházasodjak, nem volt kérdés számunkra a 
menyasszonyommal, hogy Laci bácsit kérjük meg eskető lelkipásztorunknak. Sajnos Lia 
néni már ezt nem érhette meg.

 Laci bácsi ma 92. életévében van, a rövidtávú memóriájával gond van, csak a régi 
dolgokra emlékszik. Tavaly decemberben combnyaktörése lett, a kórházban megműtöt-
ték, és most a Schweitzer otthonban ápolják. A koronavírus miatt ott még nem tudtuk 
meglátogatni, de – milyen csodálatosak az Úr útjai! – az egyik gondozója egy hívő test-
vér, aki, amikor csak teheti, a telefonját odaadja Laci bácsinak, akivel így beszélgethetek, 
sőt láthatom is.

 Hálás vagyok az Úrnak, hogy engem még megismer, és tudunk beszélgetni a régi 
dolgokról. Ott belül a szelleme csodálatosan ép! 

 Az egyik alkalommal elmondtam neki, hogy melyik Igével készülök vasárnapra, és 
rögtön elmondta, hogy ő mit mondana még el az Igével kapcsolatban. A legutóbb pedig 
azzal örvendeztetett meg, hogy beszélgetésünk során megkérdezte, hogy vagyok, majd 
hozzá tette: és a lelked? Igen ott belül minden rendben van Laci bácsival. 

Így gondoljunk rá, és hordozzuk őt imádságainkban.

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső embe-
rünk mégis megújul napról napra”. (2Kor 4,16)

Prókai Árpád
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 SHY633

 2020 áprilisában 40 éves lettem. A férjem meg akart lepni, és e-mailben már ko-
rábban elkezdett intézkedni egy kis piros autó ügyében, ajándékként nekem, Német-
országból. A vírus miatti korlátozások azonban mindent megváltoztattak, és végül nem 
mentünk ki érte.

 Így nyáron Magyarország keleti részébe mentünk egy másik kis pirosért, amelyről 
kiderült, hogy német papírokkal, német adásvételi várt, németországi első tulajdonosa 
volt, és nem volt magyar rendszáma. Az Úrtól Igét kértem, hogy legyen a magyar rend-
szám az Ő szava. A Covid miatt ez sem ment gyorsan vagy egyszerűen, hat hetet kellett 
várni az autó átvételére. Amikor hívtak, hogy mehetünk, rettentően izgatott voltam, 
nem tudtam, mi lesz a rendszáma, de azt tudtam, hogy ige lesz. Melyik lehet? Amint 
megláttam a számokat egyből eszembe jutott a Mt 6,33 „Keressétek először Isten orszá-
gát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak Nektek.” Tudtam, a minden, az 
valóban minden! Otthon kinyitottam az Igét. Előtte az áll, hogy ne aggodalmaskodjatok, 
angolul: Don't shy! azaz „Ne ijedj meg!” Don't be shy! ami azt jelenti: Ne légy félénk! 
Gondolhatnátok, hogy ez nem nagy dolog, de az Úr tudja, hogy szeretek angolul tanulni 
– évekkel ezelőtt Ő kért meg, hogy tanuljak –, és hogy fontos volt Nekem, hogy hangoz-
zék a szó, még a rendszámomon is. Dicsőség ezért Neki!!!

Rózsahegyi Éva

 Hálatelt szívvel

 Idén augusztusban be kellett feküdnöm kórházba a mozgásszervi rehabilitációs osz-
tályra, általános kivizsgálásra. Eltelt már két hét, de még jó idő volt, és én ebben a hosz-
szú kikapcsolódásban különösen is megéreztem a lélek csendjét. 

 Többször is voltam a kórház fagyizójában, és jó volt ott üldögélni, a sok kismama 
között, akik ott, a közelemben voltak. Nagyon kedves volt a fagylaltárusító hölgy is, egy 
fiatal, mosolygós diáklány. 

 Egyszer épp odabent feküdtem a kórteremben. Derűs, szép idő volt, aranysuga-
rakban sütött be a nyári nap, és a takarítónő beszélgetni kezdett velem: „Olyan hálás 
vagyok Istennek – mondtam neki –, hogy már három éve annyira felszabadult vagyok 
lélekben.” 
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 Ő hallgatta, és láttam, hogy mosolyog, mennyire hálatelt szívvel beszélek a körül-
ményeimről. Örült neki, hogy ahogy évről-évre visszajárok, nem lát elkeseredni. Egyszer 
csak azt kérdezte, elfogadok-e tőle egy kis paprikát, paradicsomot, uborkát estére, va-
csorára.

 „Igen – válaszoltam –, úgyis van még egy doboz vajam és olasz felvágottam, sőt, 
több szelet kenyerem is.” Így ő sem volt rest, hozta a zöldségeket, úgyhogy hat óra körül 
már vígan vacsoráztam. 

 Utána elgondolkodtam. Ha keserű lennék, gondoltam, az emberek is megkesered-
nének körülöttem, így pedig – mosolyog rám az egész világ. És tudtam: mindezért Krisz-
tusnak lehetek hálás, aki hálateltté formál minket, gyermekeit!

Komoróczy István

Gondolatszilánkok

Szeresd magad, de ne imádd magad.
Aki embereknek könyörög, az az Istenhez nem; aki pedig Istenhez könyörög, az az em-
bereknek nem.
Ha csak egyszer is becsapott Jézus, nyugodtan hagyd ott. De ha nem teszi ezt, miért 
hűtlenkedsz?
Minden emberi nyomorúság legmélyebb és legvalóságosabb oka a bűn. Bűnös voltunk 
miatt nem értjük meg egymást, vagyunk magányosak és a bűn miatt is halunk meg. De 
ha Krisztusban a bűn, bűneink ellen harcolunk, problémák sora fog megoldást találni 
bennünk és körülöttünk.

Komoróczy István

 Amit Isten előre elkészített

 A Koronavírus járvány második hullámában vagyunk, és a református vezérfonal sze-
rint együtt olvassuk a szenvedés könyvét, Jób történetét és az öröm levelét, a Filippi leve-
let, ami szenvedések között, az apostol római fogsága alatt született. Több mint egy éve 
még semmit nem tudtunk erről az apró, emberi szemmel nem látható kórokozóról, ami 

elől még akkor sincs menekvés, ha minden védő intézkedést szabályszerűen betartunk.

 Több mint egy éve állt össze a vezérfonal, íródtak a magyarázatok, és mintha min-
den a mostani vészterhes napokra szólna. Az Igék, amelyeket naponta olvasok, előre 
elkészített lelki kenyérként táplálnak engem is. Jób alázata és engedelmessége mélyen 
megérintette a szívemet. Rendíthetetlenül hűséges maradt. Tudta, hogy az Úr teremti a 
pusztítót is (Ézs 54,16), és éppen ezért az Ő irgalmas kezében megmaradni az egyetlen 
lehetőség számára, és az én számomra is. „Nem félsz?” – kérdezik sokan. „De félek.” – 
válaszolom. „Félek, de bízok Krisztusban.” Más tudásom nincs, de hiszek Benne.

 Hálás vagyok ezekért a beszélgetésekért, mert amikor megvallom Krisztust, a Szent-
lélek elűz minden félelmet a szívemből. És eltölt örömmel, hogy még nincsen végünk; 
hogy Ő a kezében tartja mindazt, amit senki nem tud megmagyarázni és érteni, és a ke-
zében tart engem is, mindannyiunkat. „…álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim!” (Fil 
4,1) – írja Pál, és írom én is magamnak és Nektek, akik olvassátok, mert a szerető Isten 
állíthat talpra, állíthat kősziklára; Akinek a kezében vagyunk. És igen, ott van a pusztító 
is, de az pusztulásra, mi pedig, akik Benne bízunk, megtartatásra. Azt nem tudom, hogy 
itt vagy odaát, csak azt tudom, hogy Ő már előre elkészítette. Így hát nincs más dolgunk, 
mint elszenvedni amit kell, és közben írni az öröm levelét!

Magyarné Balogh Erzsébet

HÍREINK

Kedves Testvérek!

Mivel a Vigasztaló Testvéri körlevél évente négy alkalommal jelenik meg, nem tudjuk 
napra készen tájékoztatni a Testvéreket arról, hogy a megszokott lelki alkalmak mi-
kor szünetelnek és mikor nem, a Koronavírus járvány miatti korlátozások idején. Ezért 
szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy figyeljenek a Magyar Kormány és a Református 
Egyház tájékoztatására, mert annak megfelelően járunk el mi is.

Ameddig a korlátozások fennállnak, nem tarthatjuk meg személyesen az alábbi alkal-
makat, azonban a korlátozások feloldása után, minden a régi rend szerint, személye-
sen folytatódik.

Kérjük a Testvérek megértését, de még inkább imádságaikat!
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Annak reményében, hogy Isten mielőbb könyörül rajtunk és megszabadít a vírus ret-
tenetétől, hirdetjük az alábbi alkalmakat. A személyes találkozásig pedig, telefonon és 
e-mailen, egyéb online közösségi fórumon keressük egymást, tartsunk kapcsolatot, ne 
engedjük el egymás kezét!

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, 
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 1600-1800 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

A közösségi alkalmat a korlátozások idején online tartjuk meg.

*

Parakletos családos és ifjúsági konferencia
Időpontja: 2021. július 23-28. péntektől szerdáig
A konferencia témája: 

ÚJ HELYSZÍNEN! Balatonszárszó, SDG Családi Hotel és Konferencia-központ 

Az SDG Családi Hotel és Konferencia-központ a Magyarországi Református Egyház leg-
nagyobb és legrégebbi konferencia helyszíne. 1928-tól rendeznek itt lelki, szakmai, gyü-
lekezeti, családi és ifjúsági alkalmakat – elsősorban reformátusok, de más keresztény 
felekezetek is.

A szállodában kétágyas, pótágyazható szobák találhatók. A szobák színes televízióval, 
telefonnal és Wi-Fi hozzáféréssel felszereltek, déli fekvésűek, szúnyoghálóval ellátottak. 
Minden szobához tartozik zuhanykabinos fürdőszoba és különálló WC. 

A konferencia-központ a szálláshelyektől különálló épületben található. Magában foglal 
egy 350 fős nagytermet és több kisebb termet. A földszinten helyezkedik el a recepció, 
az étterem és a kávézó. Az épületet terasz veszi körül, az étkezés az itt megterített asz-
taloknál is lehetséges. 

A konferencia-központban lift működik és az egész épület légkondicionált. 



Az úgynevezett Csárda a legrégebbi épületek összekötése és felújítása eredményekép-
pen egy több termet magában foglaló épület. Alkalmas kiscsoportos megbeszélésekhez, 
gyermekfoglalkozásokhoz.

A konferencia-központ ősfás, parkos területen helyezkedik el. A sportpálya mellett a 
játszótér és a kültéri sporteszközökkel felszerelt terület nyújt lehetőséget a játékra, 
sportolásra. A szabadstrand egy kis erdőn keresztül 5 perces sétával megközelíthető.

Jelentkezés és részvételi díj: a Vígasztaló 2021. évi első lapszámában közöljük a részle-
teket.

*

Kedves Testvérek!

Kérjük, hogy címváltozás esetén vagy amennyiben nem szeretnék a Vígasztalót a to-
vábbiakban postai úton megkapni, az ezzel kapcsolatos bejelentést az alábbi címen és 
e-mail címen legyenek szívesek jelezni:

Rózsahegyi Emőke

1164 Budapest, Bóbitás út 19.

emoke@benedetti.hu

Ugyanezen elérhetőségek egyikén várjuk a bizonyságtételeket is.

Szeretettel emlékeztetjük a Testvéreket arra, hogy a Parakletos Alapítvány honlapján 
számos értékes írást olvashatnak. 

Bátorítunk mindenkit, hogy keresse fel a honlapot, amelynek elérhetősége: www.
parakletosalapitvany.hu
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„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, 
és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk 

szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent 
prófétái által örök időktől fogva.” Lk 1,68-70

Áldott Karácsonyt kívánunk 
minden Testvérünknek és Szeretteiknek a Krisztusban!


