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„Elvégeztetett!”

	 „Miután	Jézus	elfogadta	az	ecetet,	ezt	mondta:	Elvégeztetett!	És	fejét	lehajtva,	kile-
helte	lelkét.”	(Jn	19,30)

 Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztus által!

	 Az	elmúlt	hónapokban	új	fényben	tündököl	előttem	Jézusnak	a	kereszten	mondott	
utolsó szava: „Elvégeztetett”	vagy	az	eredeti	görög	szó	másik	fordításával	beteljesedett,	
bevégeztetett.	Amit	Jézus	tett,	ahhoz	már	nem	kell	semmit	hozzá	tenni,	abból	nem	ma-
radt	ki	semmi,	abban	nem	volt	semmi	felesleges.	Az	úgy	tökéletes,	ahogyan	elvégezte.	
Így	teljes	az	Ő	munkája,	így	teljes	a	mi	megváltásunk.	

	 Nézzük	meg	ezt	most	négy	pontban,	és	engedd,	hogy	Isten	Szentlelke	tovább	vigye	
benned	a	gondolatokat,	hogy	számodra	is	személyes	üzenetté	legyen	2021.	Nagypén-
tekjén	és	Húsvétján.

 I. Jézus elvégezte tanítói munkáját.

	 Jézus	három	évig	tanította	az	embereket.	Hol	egy	halászhajóból	a	tengeren,	hol	a	
hegyoldalon	nagy	tömegeket,	máskor	egy	kicsiny	házban	az	ott	 lévőket,	vagy	a	Jákob	
kútjánál	egyetlen	asszonyt.	Az	Isten	országáról	és	az	Istenhez	vezető	útról	beszélt.	Közel	
hozta	a	mindenség	Teremtőjét	és	Urát	hozzánk.	Így	lett	a	mindenség	királya	a	mi	Atyánk-
ká.	Ő,	az	Úr,	felénk	mégis,	mint	gyermekeihez	fordul.	Jó	ezt	nekünk	nem	csak	megtanul-
ni,	hanem	tudni,	megérezni	és	ebben	a	kegyelemben	élni.	

 „Álmélkodtak	a	tanításán,	mert	úgy	tanította	őket,	mint	akinek	hatalma	van,”	(Mk	1,	22) 
Tudását	nem	 tartotta	meg	magának.	Mint	 jó	 tanító	 igyekezett	minél	 többek	 számára	
érthetővé	tenni	az	örömhírt,	hogy	Isten	szeret	és	gyermekei	földi	boldogságát	és	örök	
üdvösségét	akarja.	 Kiválasztott	tizenkét	 tanítványt	és	egy	 tágabb	hetvenes	 tanítványi	
kört,	akiket	egészen	közel	engedett	magához.	Tanította	őket	szavakkal	és	példaadással.	
Sőt,	gondoskodott	róluk,	megmutatva,	hogy	Istennek	gondja	van	az	övéire.



 II. Jézus elvégezte a megváltást! 

	 Feláldoztatott	a	bűnös	ember	helyett.	Az	igaz,	a	szent,	a	szeplőtelen	feláldoztatott	a	
Golgotai	kereszten.	Mindenben	tökéletesen	eleget	tett	Isten	igazságának	és	ezzel	meg-
szerezte	 számunkra	a	bűnbocsánatot	és	 az	örök	életet.	Nincs	már	 semmi	kárhoztató	
ítélet	azok	ellen,	akik	benne	hisznek.	Akik	őszintén	viszik	oda	bűneiket	a	kereszt	alá.	Az	
egyik	ifjúsági	táborban	láttam,	hogy	a	részvevők	egy	papírlapra	felírták	bűneiket,	amiért	
kérték	Krisztus	bocsánatát.	Összehajtották,	majd	egy	rajzszeggel	a	táborban	felállított	
keresztre	tűzhették.	Amikor	egy	esti	előadás	után,	ahol	arról	szólt	a	tanítás,	hogy	Jézus	
Krisztus	tökéletesen	eleget	tett	Isten	igazságának,	és	eltörölte	minden	bűnünket,	az	ösz-
szehajtogatott	lapokat	levették	a	keresztről	és	elégették	a	tábortűzben.	

	 Jézus	Krisztus	elvégezte	a	bűnökért	való	tökéletes	áldozatot.	Elvégezte	a	te	bűneidét	
való	egyszeri	és	tökéletes	áldozatot	is!	Pontosan	úgy,	ahogyan	az	ének	szavaival	megvalljuk:

„Magára	vette	szennyes	ruhámat,
Így	békíté	meg	Istent,	Atyámat...

Kín,	mely	Őt	érte,	nekem	volt	szánva,
De	Ő	fölvitte	a	Golgotára…”

 III. Nagypéntekkel lezárult Jézus Krisztus földi élete.
 Lezárult a múlt, de új kezdődött Húsvéttal. 

	 Jézus	Krisztus	 feltámadt!	A	sír	üres!	 Jézus	él!	Egyszeri	és	 tökéletes	áldozatával	 le-
győzte	a	bűnt	és	a	halált.	Istent	megbékítette	velünk,	emberekkel.	Mi	már	Húsvét	utáni	
emberek	lehetünk.

	 Most	a	Covid-19	vírus	kapcsán	sokan	elgondolkodtak,	hogy	talán	mégsem	minden-
ható	az	ember.	Sokan	már	azt	gondolták,	az	ember	töretlenül	építi	a	technikai	„Bábel	
tornyát”	és	maga	szabja	meg	az	életének	a	határát.	De	Isten	figyelmeztet:	Vigyázz	em-
ber!	Te	embernek	lettél	teremtve.	Maradj	meg	a	teremtett	voltodnál.	Akkor	boldog	lesz	
az	életed.	Ne	akarj	te	magad	az	életed	ura	lenni.	Főleg	ne	akarj	mások	életének	az	ura	
lenni.

	 Mózes	hálaadó	énekében	fogalmazza	meg:	„Kicsoda	olyan	az	istenek	között,	mint	te,	
Uram?	Kicsoda	olyan	felséges	szentségében,	félelmetes	dicső	tetteiben,	csodákat cselek-
vő,	mint	te?”	(2Móz	15,11)	Ehhez	a	gondolkodáshoz	tértek	vissza	a	tanítványok	Húsvét	
után.	Közel	kerültek	a	 felséges	 Istenhez,	aki	 Jézus	Krisztusban	Atyává	 lett.	A	csodákat	
cselekvő	Isten	már	nem	csak	körülöttük,	hanem	bennük	végezte	munkáját.	Amikor	ta-
lálkoztak	a	feltámadott	Úrral	igent	mondtak	apostoli	szolgálatukra.	Várták,	hogy	a	Szent-
lélek	betöltse	őket.

 IV. Húsvét után a tanítványok beteltek Szentlélekkel. 

	 Isteni	 erők	 áradtak	 ki.	 A	 Szentlélek	 ajándékait	 kapták	 az	 apostolok	 és	 a	 gyüleke-
zet	 tagjai.	 Teremték	 a	 Szentlélek	 gyümölcseit.	 A	 törvény	 paragrafusainak	 betartását	
felváltotta	 az	 Isten	 ajándékaival	 élő	 boldog,	 örvendező	 keresztyén	 élet.	Nem	emberi	
erőlködés,	hanem	az	Úr	dicsőségének	és	jelenlétének	öröme	járta	át	a	gyülekezetet	és	
tagjainak	szívét.	Erről	olvashatunk	az	Apostolok	Cselekedeteiről	írott	könyvben.	A	Hús-
vét	utáni	 Szentlélekkel	betöltött	gyülekezetekben	az	Úr	munkálkodott.	Emberi	életek	
gyógyultak	és	formálódtak.

	 Kívánom,	hogy	a	Ti	közösségetek	 is	olyan	hely	 legyen,	ahol	vágyva	várják	a	Lélek	
kiáradását	 és	munkálkodását,	 ahol	 gyógyulnak,	 formálódnak	 az	 emberek,	 ahol	 Jézus	
Krisztus	megváltó	munkája	által	szabadságban,	teljes	örömben	élnek,	hiszen	Ő	mindent	
tökéletesen	ELVÉGZETT!	

Ámen.

	 Kedves	Testvérem!	Az	elmúlt	 évben	az	én	életemben	 is	 elérkezett	nagycsütörtök	
sötét	éjszakája.	Mint	a	tanítványok,	én	is	imádkozás	helyett	aludtam.	Mire	újra	reggel	
lett,	megszomorodva	döbbentem	rá	–	ahogyan	Péter	apostol	a	hullámzó	tengeren	–,	én	
is	levettem	a	tekintetem	Jézusról.	De	Ő	nem	vette	le	rólam	az	Övét!	Nem	vették	le	ró-
lam	a	tekintetüket,	nem	fordultak	el	tőlem	családtagjaim,	szolgatársaim,	barátaim,	akik	
imádkoztak	értem	és	a	felszínen	tartottak,	hogy	teljesen	el	ne	süllyedjek.	Isten	türelmes	
volt	hozzám.	Ismét	felragyogtatta	előttem:	Ő	minden	bűnömért	tökéletesen	eleget	tett.	
Elvégezte	az	én	megváltásomat	is.	Nekem	nem	kell	semmit	hozzátenni	az	Ő	áldozatához.	
Szabadon	szolgálhatok	neki.	Hálából.	Köszönöm	Neki	és	nektek	kedves	Testvéreim,	hogy	
ismét	Húsvét	utáni	hittel	hirdethetem:	Jézus	él!	Ma	is	munkálkodik	Igéje	és	Szentlelke	
által.	
	 Kívánom,	 hogy	munkálkodjon	 benned	 és	 rajtad	 keresztül	 is	 az	 ő	 Szentlelkével	 és	
Szentlelkének	ajándékaival.	Soli	Deo	Gloria!

Nemes Gyula (Káloz)

 Jób önvizsgálata	(Jób	31,1-34)

	 A	bölcs	ember	rendszeresen	önvizsgálatot	tart	életében.	A	139.	zsoltár	erre	egy	cso-
dálatos	példa.	Érdemes	a	Jób	31	mellett	azt	is	átimádkozva	elolvasni.

	 Mikor	van	szükségünk	önvizsgálatra?	Minden	este	ajánlatos	kérni	Istent,	hogy	vizs-
gálja	meg	 a	 szívünket.	 Különösen,	 ha	 bajba	 kerültünk,	 vagy	 a	 testvéri	 kapcsolataink	
megromlottak.	Fontos	az	önvizsgálat	életkríziseink	idején	is,	ha	már	nem	tudjuk,	miként	
tovább,	illetve	amikor	úrvacsorai	közösségre	készülünk.	Akkor	is	szükséges	az	önvizsgá-
latot	tartanunk,	ha	a	Jakab	levelének	engedve	betegekért	imádkozunk,	vagy	éppen	egy	
világjárványt	szenvedünk	át.	

	 Sajnos	protestáns	templomainkból	kikerült	az	önvizsgálat	és	az	őszinte	bűnvallás.	
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Nagyon	megritkultak	a	bűnbánati	istentiszteletek,	a	bűnvallások	és	a	felszabadító	öröm-
teli	bocsánatmeghirdetések	is.	
	 Amikor	megvizsgáljuk	magunkat,	hármas	 rosszat	 találhatunk	magunkban:	 vannak	
sebeink, vannak ördögeink és vannak bűneink	is.	Fontos,	hogy	ne	keverjük	össze	ezt	a	
három	területet.	A	sebeinkre	isteni	gyógyulást	kell	kérnünk.	Az	ördögöket	el	kell	űzni. A 
bűneinkből	azonban	meg	kell	térnünk.	Ez	a	megtérés	pedig	szívbéli	töredelemből,	bűn-
vallásból	és	a	Szentlélek	segítségét	kérve	új	életmód	bevezetéséből	áll.
	 Mai	igénk	abban	segít	nekünk,	hogy	miként	is	tegyük	ezt	és	milyen	konkrét	életterü-
leteket	érdemes	átnéznünk	megtisztulásunk	érdekében.
	 Jób,	életének	középéveiben,	egy	nagy	tragédiát	élt	át.	Egyetlen	nap	alatt	elvesztette	
gyermekeit	és	földjei	termését.	Röviddel	ez	után	megbetegedett	és	erősen	megromlott	
házastársi	kapcsolata	is.	Felesége	már	nem	támogatóként	állt	mellette,	hanem	inkább	
csak	egy	halál	felé	taszító	rossz	tanácsadóként.	Utolsó	emberi	kapaszkodói	a	hozzá	ér-
kező	barátok	segítsége	lehetett	volna.	Ehelyett	talán	tőlük	szenvedett	legtöbbet.	Sajnos	
egyik	sem	bizonyult	jó	lelkigondozónak.
	 Kérdésessé	vált	Jób	számára	az	addigi	erkölcsi	rend	is.	Ami	legjobban	gyötörte:	hol	
is	van	most	Isten	a	nyomorúság	idején:	Számolhat-e	Isten	következetességével?	Minden	
vágya	az	volt,	hogy	személyesen	beszélhesse	át	Istennel	saját	tragikus	sorsát.	Isten	azon-
ban	hosszú	ideig	nem	szólalt	meg.	Ez	volt	Jób	teológiai	szenvedése.
	 Jób	 Isten	elé	 készült.	 Igazságos	perre	 vágyott,	ahol	megvédheti	magát	 Isten	előtt,	
ezért	kezd	önvizsgálatba.	Tekintsük	át	Jób	önvizsgálatának	életterületeit.	Jób	először	tisz-
tának	találja	magát.	Az	Úr	azonban	még	egy	olyan	területre	fogja	rávezetni,	amit	eddig	
soha	nem	vett	vizsgálat	alá.	Ezt	a	területet	azonban	majd	írásunk	végén	mutatjuk	be.

	 Melyek	voltak	Jób	önvizsgálatának	területei?	

 1. A paráznaság (1-7) 
	 Jób	tudja,	hogy	a	szemünk	olyan,	mint	egy	ablak.	Szoros	kapcsolat	van	a	szemünk,	az	
értelmünk	és	a	szívünk	között.	Ezért	Jób	meg	akarva	előzni	a	bajt,	olyan	védekező	straté-
giát	talált,	amely	megelőzi	a	bajt.	Így	fogalmaz:	„szövetséget	kötöttem	a	szememmel.”

	 Úgy	edzette	a	szemét,	hogy	ha	lehet,	kerülje	el	még	a	kísértő	pillantások	lehetősé-
gét	is.	Jób	ismerte	saját	kísérthetőségét.	Tudta,	hogy	még	ő	is	elcsábulhat,	s	könnyen	
házasságot	törhet,	ha	nem	vigyáz	a	szemére.	Jób	a	mai	körülmények	között	nem	men-
ne	el	nudista	strandra,	nem	bámulna	egy	fürdőruhás	szépségversenyt,	és	nem	nézne	
pornográfiát.

	 Jób	tűzhöz	hasonlítja	ezt	a	bűnt,	amely	felégetheti	otthonunkat,	megrabolja	jövedel-
münket	és	gazdasági	lehetőségeinket.	A	paráznaság,	a	szexuális	eltévelyedés	a	„legdrá-
gább”	bűnök	egyike.	Megfizethetetlen	adósságok	keletkeznek,	a	gyerekek	mentálisan	
megbetegszenek,	és	otthonok	mennek	tönkre.	Sőt	azokat	a	közösségeket	is	megfertőz-

heti,	ahol	éppen	vagyunk:	az	egész	családot,	gyülekezetünket,	sőt	az	egész	társadalmat.	
Különösen	veszedelmes	bűn	ez	világi	vagy	egyházi	vezetők	életében:	szellemi	látásunk,	
a	tekintélyünk	és	a	tartásunk	mehet	véglegesen	tönkre.	Menekülj	ettől	a	bűntől!	Sokat	
beszélünk ma a távolságtartásról, de van egy szükséges testi	és	lelki	távolságtartás	is. 
Legyünk	tisztában	a	határokkal!

 2. Embertársi kapcsolatok (13-23)
	 Jóbnak	voltak	szolgái	és	munkatársai	is.	Nekünk	is	lehetnek	alárendeltjeink,	beosz-
tottjaink,	diákjaink.	Jób	megvizsgálja	a	velük	való	kapcsolatát	és	a	tisztelet	kérdését.	Ha	
ebben	vétkezett,	akkor	Isten	büntetését	kívánja	magára.	Pedig	abban	a	rabszolgatartó	
korban	ritkaság	volt	az	ember	tisztelete.	Igen,	mi	sem	élhetünk	vissza	hatalmi	helyze-
tünkkel:	sem	mint	férj,	sem	mint	szülő,	vagy	munkaadó.	Jézus	legyen	ebben	a	példaké-
pünk,	aki	mindenki	szolgájává	lett.

 3. A bálványimádás és kísértések (24-34)
	 Az	egyik	a	mammon,	a	másik	az	égitestek	imádata.	A	mammon	hőn	áhított	bálvány:	
az	arany	ára	minden	krízis	esetén	felszökik,	így	van	ez	ma	is.	Az	égitesteket	az	ókorban	
úgy	köszöntötték,	hogy	csókot	hintettek	feléjük.	Ma	ezt	a	csókdobást	a	horoszkópok	fel-
lapozásában	nyilvánul	meg.	A	bálványimádás	vizsgálatra	szoruló	terület	az	életünkben.	
Az	Úr	elé	kell	vinni	ezt	a	bűnt	is.
	 Továbbá	 Jób	szól	még	a	kárörömről,	a	beszéd	bűneiről,	 valamint	a	 fösvénység	és	
a	szociális	érzéketlenség	tisztátalanságáról	is.	A	szélsőséges	eladósodás	is	világméretű	
krízist	okozhat.	Jób	bűnnek	nevezi	ezt	is.

 Mit tegyünk?
	 Érdemes	az	önvizsgálatnak	ezt	a	jóbi	útját	imádkozva	végig	járni	a	Szentlélek	segít-
ségével!	A	darmstadti	Mária-nővérektől	tanultuk,	hogy	az	igaz	megtérésben	öröm	van,	
mert	megtisztulunk,	és	más	emberré	leszünk.	Megszűnik	a	lelkiismereti	vád	és	helyre	áll	
istenkapcsolatunk.
	 Ígértem,	hogy	visszatérünk	még	Jób	életéhez.	Jób	az	önvizsgálat	egy	új	pontját	ta-
nulta	meg	a	könyv	végén:	Nem	vádló-e	szívem?	Számolok-e	Isten	mindenhatóságával,	s	
azzal,	hogy	Ő	bizony	„bármit”	megtehet?!	–	Sok	keresztyén	éppen	azért	lesz	keserű	és	
depressziós,	mert	súlyos	pere	van	Istennel	és	idő	előtt	kihirdette	magát	győztesnek.	En-
nek	alapján	Isten-csalódásban	visszavonul	a	közösségtől	és	megkeseredetten	elfordul	a	
Bibliától	is.	Márpedig	Jób	könyvének	nagy	tanulsága	éppen	ez:	Isten	mindent	megtehet!	
Jób	végre	 igaz	önismeretre	 jutott	és	nagyot	 lépett	előre	az	 Isten-ismeretben	 is!	Ezért	
tenyerét	az	ajkára	teszi,	s	most	már	csak	Istent	akarja	hallgatni.	Ő	pedig	mindig	szívesen	
kijelenti	magát	nekünk	annyira,	amennyire	szükséges,	és	amennyit	abból	el	 is	tudunk	
hordozni.

Dr. Tatai István (Hatvan)
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 Isten bölcs vezetése

	 Sok	mindenen	 átmentem,	 és	 sok	 rosszat	megtapasztaltam	 életem	 eddigi	 56	 éve	
alatt.	Azonban	megláttam,	hogy	ez	 Isten	nevelő	munkája.	El	 is	 fogadtam	ezt	az	Ő	ke-
zéből,	egyszer	azonban	az	utóbbi	hónapokban	valami	azt	kiáltotta	itt	bennem:	„Üssön	
csak,	üssön!”	Elő	is	vettem	a	Bibliát,	és	olvastam	a	soron	következő	zsoltárt,	hogy	most	
mivel	fog	fenyíteni	éppen	az	Úr.	De	annyira	megszégyenültem…
	 …és	meg	is	hatódtam,	mert	Isten	gyöngéden	ezt	mondta:	„Aki	a	Felségesnek	rejte-
kében	 lakozik,	a	Mindenhatónak	árnyékában	nyugoszik	az.”	És: „Tollaival fedez be té-
ged,	és	szárnyai	alatt	lészen	oltalmad;	paizs	és	páncél	az	ő	hűsége.”	Nagyon	szelíden	és	
gyengéden	szólt	hozzám	az	Úr,	aki	mindig	tudja,	hogy	most	éppen	mire	van	szükségem.	
Örömmel	és	elérzékenyülve	olvastam	tovább.	(Ezek	a	91.	zsoltár	versei,	ez	következett	
soron,	ahogy	elejétől	egymás	után	olvastam	őket.)	
	 El	is	gondolkodtat	ez	engem:	Istent	nem	lehet	sablonba	beszorítani,	Őt	kiszámítani.	
Úgy	vezet,	ahogy	éppen	kell.	Ő	bölcsességében	tudja,	mikor	mit	kell	tennie.	Dicsőség	
legyen	az	Ő	szent	nevének!

Komoróczy István

Gondolatszilánkok

Krisztusi	magassághoz	mélységen	keresztül	vezet	az	út.
Ha	tudsz	felülemelkedni	önmagadon,	Istent	mutatod	fel.
Nem	bölcs	az,	aki	nem	alázatos.
Ha	hálás	szívű	vagy,	a	szeretet	embere	leszel.

Komoróczy István

 Tibi

	 Gyerekkoromtól	kezdem	a	történetem.	Egyke	vagyok,	szüleimtől	megkaptam	min-
dent,	 sőt	nagyon	el	 is	kényeztettek.	Középiskolai	 tanulmányaimat	konzervatóriumban	
végeztem.	A	kollégiumban	úgy	éltünk,	mint	egy	nagy	család.	Mint	mindenki	más,	mi	is	
rendszeresen	szórakoztunk,	és	előkerült	az	ital	is.	Sokat	züllöttünk,	de	a	tanulmányain-
kat	nem	hanyagoltuk	el,	a	feladatainkat	elvégeztük	rendesen.
	 A	konzervatórium	befejezése	után	elkezdtem	tánczenét	játszani.	Nagyon	élveztem,	
ráadásul	elég	jól	is	kerestem.	Az	ital	ott	volt	szinte	minden	fellépéskor,	és	kezdtem	egyre	
jobban	rákapni.	A	zenélésnek	köszönhetően	közismert	személyiség	voltam,	sok	barátom	
volt.	Rengeteget	szórakoztunk.	A	zenélés	mellett	már	hétköznaponként	is	ittunk	és	kezd-
tem	kipróbálni	a	kábítószert	is.
	 Kimentem	hét	hónapra	zenélni	külföldre.	A	kábítószerrel	nem	foglalkoztam,	az	italt	

is	visszaszorítottam	minimális	szintre,	itt-ott	fogyasztottam	szórakozásképpen.	Mikor	ha-
zaérkeztem,	a	régi	társaság	tárt	karokkal	fogadott.	Lassan	azt	vettem	észre,	hogy	újra	
visszamentem	abba	az	életmódba,	amit	azelőtt	folytattam.	Még	mélyebbre	süllyedtem.	
Egyre	 inkább	kezdett	dominálni	a	kábítószer.	Többször	megpróbáltam	 leállni,	de	nem	
ment	és	a	végén	már	lemondott	rólam	mindenki.	Tudtam,	hogy	ez	így	nem	mehet	to-
vább.	Én	sem	erre	vagyok	hivatva.
	 Ekkor	 határoztam	 el,	 hogy	 eljövök	 a	 Reménységbe,	 Nagykeszire.	 Sok	 ismerősöm	
volt	itt	a	városunkból	és	környékéről,	és	jókat	hallottam	erről	a	helyről.	Saját	magamtól	
jöttem.	Segítséget	kértem,	mert	le	akartam	állni.	Hallottam,	hogy	itt	nem	gyógyszeres	
kezelés	van,	hanem	terápiás,	és	ez	nekem	tetszett,	mert	a	gyógyszerektől	már	ugyanúgy	
függő	voltam,	mint	az	alkoholtól	meg	a	kábítószertől.
	 Harminckét	éves	koromban	érkeztem	a	Reménységbe,	előtte	jó	tíz	évet	„leharcol-
tam”.	Ez	életem	 legjobb	döntése	volt.	Már	nagyon	vágytam	a	változásra.	 Itt	megpró-
báltam	odafigyelni	mindenre,	tanulni	minden	nap	és	foglalkozni	magammal.	Szerettem	
aktívan	bekapcsolódni	a	csoportbeszélgetésekbe.	Sokat	hallottam	itt	Istenről,	gyakran	
beszélgettünk	Róla,	és	elkezdtem	olvasni	a	Bibliát	meg	keresztyén	könyveket.	Úgy	dön-
töttem,	hogy	megvallom	az	Úr	előtt	a	múltamat,	a	bűneimet,	és	rábízom	Jézus	Krisztusra	
az	életemet.	Megtértem.	Azelőtt	nem	tudtam	volna	elképzelni,	hogy	hogyan	fogom	ki-
bírni	ital	nélkül.	Persze	meg	akartam	változni,	meg	segített	a	pszichológia	is,	de	a	meg-
térés,	az,	hogy	közeli	kapcsolatba	kerültem	Jézussal,	száznyolcvan	fokkal	megváltoztatta	
az	életemet.	Ezt	nehéz	is	szavakba	foglalni.	Lelki	békére	találtam,	kitisztult	előttem	sok	
kérdés,	amelyek	bennem	voltak.
	 Azóta	is	mindennapos	kapcsolatban	vagyok	Jézussal,	és	ez	megkönnyíti	az	életemet,	
hogy	 szabad	 legyek	az	 ivástól.	Visszatértem	a	 zenéléshez,	a	párom	visszafogadott,	és	
jobb	a	kapcsolatunk,	mint	azelőtt	bármikor.	A	családommal	is	rendezni	tudtam	a	kapcso-
latot.	Az	emberek	nagyon	büszkék	rám,	és	sokan	örülnek,	hogy	megtettem	ezt	a	lépést,	
és	annak,	hogy	velem	itt	a	Reménységben	egy	rendes	csoda	történt.	Hiszen	ismertek	
azelőtt	is,	hogy	ki	voltam,	és	mióta	Istennel	járok,	tiszta	más	ember	vagyok.	Sok	mindent	
sikerült	visszaszereznem,	amit	elveszítettem.	Újra	vannak	hangszereim,	van	munkám,	
visszakaptam	a	járművezetői	engedélyemet,	és	már	van	autóm	is.
	 Egy	kortyot	sem	ittam	azóta.	Teljesen	más	lett	az	életfelfogásom,	valójában	felnőtté	
váltam.	Másról	szólnak	a	gondolataim,	mást	tartok	fontosnak,	máshogyan	oldom	meg	
a	problémákat.	Minden	nap	ápolom	a	kapcsolatot	Jézussal,	Bibliát	olvasok,	imádkozom,	
és	folyamatosan	tanulok.	A	Benne	való	hit	gyökerestől	megváltoztatta	az	életemet.
	 Sokat	járok	vissza	Nagykeszire	a	közösségbe,	ahol	nagyon	fontos	dolgokat	tanultam.	
Az	 önismeretben	 jelentősen	 fejlődtem,	 ezáltal	 a	 kapcsolataim	 is	 jobban	 működnek.	
Szembenéztem	a	függőségemmel.	Próbáltam	a	rossz	dolgaimon	változtatni,	dolgoztam	
magamon,	hogy	miből	kell	visszavennem.	Folyamatosan	tanulom,	hogy	ne	legyek	önző,	
és	ne	indulatból	akarjam	megoldani	a	dolgokat.	
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	 Azóta	is	olvasom	a	Bibliát,	hisz	a	Bibliában	benne	van	minden,	amit	egy	embernek	
tudnia	kell.	Csodák	történtek	velem	azóta,	hogy	megtértem.	Olyan	dolgok,	amiket	az-
előtt	nem	tudtam	volna	elképzelni.	 Imádkoztam	a	családomért,	és	velük	 is	helyrejött	
a	kapcsolatom.	Helyrejött	az	egész	életem.	Meg	vagyok	győződve	arról,	hogy	ezt	az	új	
életet	csak	Jézussal	tudom	folytatni.

Jánoška Tibor
Szlovákia

Fenti	bizonyságtételt	Szőcs	Kálmán	lelkipásztor	küldte	el	számunkra,	aki	Szlovákiában	
a	 szenvedélybetegek	 rehabilitációjával	 foglalkozó	Nádej	–	Reménység	 reszocializációs	
központot	vezeti. 

 A böjt áldása

	 A	böjt	a	hívő	ember	életének	velejárója.	Nem	kapcsolódik	időszakokhoz,	bár	az	egy-
házi	liturgiában	a	böjti	időszak	a	húsvét	előtti	40	nap.
	 Gyerekkorom	 katolikus	 tanításainak	 eleget	 téve,	 a	 böjt	 felnőttkori	megtérésemig	
szinte	kimerült	a	nagyböjti	időszak	húsmentes	étkezésében.	Amíg	gyermekként	hittanra	
jártunk,	minden	héten	be	kellett	számolni	arról	is,	milyen	jót	tettünk	vagy	milyen	bűnt	
nem	követtünk	el	a	böjt	jegyében.	Nem	volt	ez	hiábavaló,	de	mivel	szorosan	a	nagyböjt-
höz	kapcsolódott,	nem	nyert	igazi	értelmet.
	 Megtérésem	után	abban	a	tévedésben	voltam,	hogy	a	böjt	azért	van,	hogy	az	meg-
támogassa	a	kérésemet,	az	elképzelésemet,	a	terveimet,	amelyeket	Istennek	meg	kel-
lene	tennie.	Mivel	néha	a	saját	forgatókönyvem	megegyezett	Isten	tervével,	és	igennel	
válaszolt	az	imádságomra,	meg	is	maradtam	még	ebben	a	tévedésben	egy	ideig.	De	az	
Úr	nagyon	figyelmes	és	tanítani	akar,	ezért	egy	tanítást	hallgatva	megértette	velem	a	
böjt	és	az	imádság	összefüggéseit.
	 Voltak	az	életemben	 fordulópontok,	 amikor	a	döntéseknek	hosszú	 távú	kihatásai	
voltak,	ezért	nem	volt	mindegy,	mit	döntök.	Nehéz	időszakok,	amelyekből	nem	találtam	
a	kiutat.	Reménytelen	helyzetek,	amelyekből	egyedül	az	Úr	tudott	kimenekíteni	és	meg-
oldást	mutatni.	Decemberben	volt	egy	 ilyen	 időszak.	A	költözésünk	utáni	 iskolaváltás	
következtében	a	két	kisebb	lányunknak	rengeteg	tananyagot	kellett	pótolni	a	két	iskola	
tanmenetbeli	 különbségei	miatt.	Már	nem	 tűnt	 jó	 döntésnek	 a	 váltás.	A	 legnagyobb	
érettségire	készül,	és	mindannyian	tudjuk,	hogy	a	négy	évből	másfél	évet	nem	tudtak/
tudnak	iskolába	járni.	Részt	venni	az	ő	küzdelmeikben,	a	felkészüléshez	szükséges	kü-
lönórák	okozta	fáradtságban,	eloszlatni	a	félelmeket,	nem	lankadni	a	hitben,	hogy	min-
dennek	ellenére	mégis	rendben	lesz	minden,	nagyon	kimerítő	volt.
	 Ezért	böjtöltem.	Nem	sokat,	egyetlen	napot.	De	másnap	reggel	az	Útmutató	egyik	
igéje ez volt: „Reménykedhetsz	a	jövőben.”	(Jer	31,17)
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	 Azonnal	 békességem	 lett	újra	és	megtapasztaltam	megint,	 hogy	a	böjt	 arra	 való,	
hogy	jobban	meghalljam	Isten	hangját;	hogy	közölni	tudja	velem,	mi	az	akarata,	a	terve,	
meg	tudjon	erősíteni,	fel	tudjon	készíteni	mindarra,	ami	rám	vár.
	 El	kell	engedni	mindent	a	böjtben,	nem	csak	a	fizikai	szükségleteket,	hanem	a	saját	
elképzeléseket,	ötleteket,	gondolatokat,	terveket.	Az	Úréit	kell	keresni	és	az	is	kegyelem,	
ha	az	Övéi	és	az	enyémek	olykor	megegyeznek.

Rózsahegyi Emőke

HÍREINK

Szeretettel	tájékoztatjuk	a	Vigasztaló	olvasóit,	hogy	a	Parakletos	Alapítvány	Kuratóriu-
ma	2021.	február	6-án	megtartotta	a	2020.	éves	értékelő	online	ülését.

A	2020.	évre	vonatkozó	beszámoló	a	Parakletos	Alapítvány	honlapján	olvasható.
A	személyes	találkozások	hiányában,	az	alábbi	képpel	köszöntjük	a	Testvéreket!

Alkalmaink	megtartását	jelenleg	a	Koronavírus	járvány	korlátozza.
A	Magyar	Kormány	és	a	Református	Egyház	Elnökségének	határozataira	figyelemmel,	

azoknak	megfelelően	térhetünk	vissza	a	személyes	alkalmak	megtartásához.

Mindennek	tudatában	fenntartjuk	az	alkalmak	megtarthatóságát,
a	reményt	nem	engedjük	el.

Kálvin téri alkalmainkat	a	járványhelyzetre	való	tekintettel,	személyes részvétellel 
nem tudjuk megtartani.	Lelkigondozói	beszélgetés	lehetséges	dr.	Vassné	Baki	Ilonával.

Hívható hétfő délelőtt	a	+36	30	680-7972-es	telefonszámon.
*

A	Parakletos	Alapítvány	lelkipásztori közössége	folytatva	lelki	elöljáróinak	példáját,	
rendszeressé	tette	a	havonta	tartott	lelki	közösség,	imaalkalom	gyakorlását.	

Minden hónap első keddjén 16.00-18.00 óra között	–	a	járványügyi	korlátozó	intézkedé-
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sek	visszavonásáig	–	az online térben várjuk	azokat	a	lelkipásztorokat,	akik	fontosnak	
tartják,	hogy	gyülekezeti	szolgálatuk	megújulásához,	megerősítéséhez	Isten	Szentlelké-

nek	segítségét	kérjék.	Aki szeretne csatlakozni	az	alkalomhoz,	jelezze	
Magyarné	Balogh	Erzsébetnek	a	+36	30	567-6345-ös	telefonszámon	vagy	a

mbaloghe@gmai.com	–	mail	címen,	és	elküldi	a	csatlakozáshoz	szükséges	linket.
„Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” Jn	4,24

*
Tavaszi hitmélyítő konferencia időpontja Mátraházán: 2021. május 3-7.

A	konferencia	témája: Elköteleződés, elkötelezettség
Vezeti: Prókai Árpád boldvai lelkipásztor

A konferencia díja:	29	400	Ft,	mely	tartalmazza	az	IFA-t,	a	korkedvezmény	megszűnt.	
Árváltozás	lehetséges,	erre	vonatkozóan	pontos	információt	április	folyamán	kapunk.
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.	
Fizetés	a	helyszínen.	Törölközőt	hozni	kell,	ágyneműt	nem.	
Jelentkezési határidő:	2021.	április	20.
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!

*
Parakletos családos és ifjúsági konferencia

Időpontja:	2021.	július	23-28.	péntektől-szerdáig

A konferencia témája: Mózes negyedik könyvének kincse és a karizmák
Vezeti:	dr.	Tatai	István	hatvani	lelkipásztor

ÚJ HELYSZÍN:
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 ellátot-
tak.	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.	

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.
Részvételi díj: az árak tartalmazzák a szállás és étkezés költségeit és péntektől szerdáig, 
5 éjszakára értendők:

Szállodai elhelyezés Ifjúsági szállás
Felnőtt 	52	500	Ft 42	500	Ft

Gyerekkedvezmény 
0-3	éves	korig ingyenes ingyenes
4-11	éves	korig 26	250,-	Ft 21	250,-	Ft

Jelentkezés:	Rózsahegyi	Emőkénél	az	emoke@benedetti.hu	e-mail	címen.
Kérjük,	hogy	jelentkezéskor	minden	résztvevőre	vonatkozóan	adják	meg	a	nevet,	lakcí-
met,	születési	helyet	és	időt,	a	személyi	igazolvány	számát.	Kérjük	jelezni	továbbá,	hogy	
vállal-e	gyermekmunkát	és	esti	gyermekfelügyeletet.

*

A	Parakletos	Alapítvány	köszönettel	fogadja	az	1%-os	felajánlásokat.
Adószámunk:	19045229-1-13.	A	Református	Egyház	technikai	száma:	0066.

A	Parakletos	Alapítvány	számlaszáma:	11732071-20025524

*

Ismételten	felhívjuk	a	Testvérek	figyelmét,	hogy	a	Vígasztaló	minden	eddig	megjelent	
száma	olvasható	honlapunkon:	www.	parakletosalapitvany.hu
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Kedves Testvérek,
ezúton köszönjük meg adományaikat és az 1%-os felajánlásaikat,

melyekkel lehetővé tették, hogy a Vígasztaló testvéri körlevél
a 2020. évben is megjelenhetett és több, mint 2000 címre elküldhettük.

Isten oltalmát kérjük Mindannyiukra, 
az Úr gazdag áldása legyen életük minden napján!

*

Áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk!

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:
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