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Az erőtlen és erős keresztyénség
ApCsel 18,24-19,7

	 A	koffeinmentes	kávé	lehet	jó,	néha	én	is	szoktam	inni,	bár	nem	szeretem.	A	koffe-
inmentes	kávé	nem	segít	felébredni,	nem	indítja	el	a	reggelt,	nem	segít	ébren	maradni,	
nem	használ;	egyszerűen	csak	van.	Úgy	néz	ki,	mintha	kávé	lenne,	olyan	illata	van,	mint-
ha	kávé	lenne,	olyan	az	íze	is,	mintha	kávé	lenne;	éppen	csak	azt	nem	teszi	veled,	amit	a	
kávénak	kellene.	Egy	kávéhelyettesítő	csupán,	nincs	benne	erő.	

	 Egyfajta	koffeinmentes	keresztyénség	van	jelen	a	világban,	nálunk	Magyarországon	
is,	amit	sokkal	könnyebben	beveszünk,	mint	hinnénk.	Áttekinthetjük	mit	jelent	keresz-
tyénnek	lenni,	de	valljuk	be,	kicsit	félünk	ettől,	nehogy	vallási	fanatikusoknak	tartsanak	
minket.	Ezért	„koffeinmentesítettük”	a	hitünket;	a	sarkos	dolgokat	elhagyjuk,	lekerekít-
jük	és	lecsiszoljuk	(főleg	ott,	ahol	a	mi	életünket	érinti),	és	persze	csodálkozunk,	hogy	
miért	nincs	benne	erő.	

	 Régen,	mikor	Angliában	éltem,	egy	anglikán	lelkész	arról	prédikált,	hogy	a	keresztyé-
nek	legtöbbje	olyan,	mint	az	a	gyermek,	aki	a	szobában	egy	egész	kémiai	laborral	játszik	
és	nem	tudja,	milyen	erők	vannak	a	kezében.	Ha	azokat	az	eszközöket,	amiket	Isten	a	ke-
zünkbe	ad,	valóban	használni	tudnánk,	akkor	Isten	fegyverzetének	erejével	élhetnénk.	

	 Mi	azonban	a	keresztyén	hitnek	csupán	a	legszélén	játszogatunk	leginkább,	szinte	fel	
sem	ismerjük	az	igazi	erejét.	

	 Ez	történt	Pállal	is.	Pál	apostol,	a	nagy	misszionárius,	nagy	területeket	járt	be,	pré-
dikált,	tanított,	gyülekezetek	alapításában	vett	részt.	Amikor	például	Korinthusba	ért,	a	
tőle	telhető	legtöbbet	megtette,	hogy	ott	gyülekezet	jöjjön	létre.

	 Apollós	is	ott	volt	vele.	Apollóst,	lehet,	hogy	csak	a	neve	miatt,	gyerekként	mindig	
egy	amolyan	görög	hősként	 képzeltem	el.	Nem	 tudom,	hogy	 valóban	fizikailag	olyan	
erős	volt-e,	de	amit	olvasunk	róla,	aszerint	nyugodtan	lehetne	hős:	segített	a	zsidó	tör-



vények	újra	értelmezésében,	 sikeres	hitvitákat	 folytatott,	és	 a	 zsidók	 számára	a	 saját	
írásaikból	mutatott	 rá,	 hogy	 a	megígért	Messiás	 valóban	 Isten	 Fia,	 Jézus	 Krisztus.	 Jó	
munkát	végzett,	illetve	majdnem.	Ugyanis	bár	Jézusról	beszélt	és	tanított,	de	János	ke-
resztsége	szerint	keresztelt.	Amikor	Pál	apostol	elment	Efézusba,	akiket	ott	talált,	pont	
olyan	keresztyének	voltak,	akikre	ráillik	a	jelző:	„koffeinmentesek”.	Ismerték,	tudták,	mit	
jelent	keresztyénnek	lenni,	de	hiányzott	belőlük	Krisztus	ereje.	

	 Kedves	Testvérem,	te	voltál	már	olyan	gyülekezetben,	ahol	azt	érezted,	hogy	itt	erő	
van?	Amikor	gyerek	voltam,	úgy	tűnt	minden	héten	megyünk	a	templomba,	istentisz-
teletre,	gyerekalkalomra,	alkalmakon	vettünk	részt,	 sokat	dolgoztunk,	hogy	mindezek	
létrejöjjenek.	A	szüleim	és	mások	is,	sokakat	látogattak,	hívogattak,	együtt	imádkoztak.	
Akkoriban	nem	tűnt	föl,	ám	felnőttfejjel	már	visszagondolva	látom;	mekkora	erő	volt	a	
gyülekezetünkben.	Élet	volt,	erő	volt	ott.	Azt	kell,	hogy	mondjam,	azóta	ritkán	érzem	ezt	
a	saját	gyülekezetemben.

	 Lehet,	hogy	a	mi	gyülekezetünkről	is	azt	gondolná	Pál	apostol,	amit	az	efézusiakról?

	 És	megkérdezné,	hogy	amikor	megkeresztelkedtél,	kaptál-e	Szentlelket?	

	 Amikor	hívő	úton	kezdtél	tudatosan	járni,	kaptad-e	Isten	erejét?	És	kapod-e	az	óta?	

	 Sören	Kierkegaard,	egy	teológus	azt	mondta,	hogy	a	Szentlélek	a	keresztyén	hit	fel-
fedezetlen	oldala	még	mindig	azért,	mert	az	emberek	félnek	Tőle.	Pedig	az	egyháznak,	
az	egyház	tagjainak	szembe	kell	néznie	a	valósággal.	A	valóság	pedig	az,	hogy	az	erőnk	
nem	az	egyházszervezetben	van,	nem	a	tanításokban,	nem	tökéletesen	megírt	prédiká-
ciókban	és	előadókészségben.	Az	erő,	ami	mindent	csodálatosan	működővé	tesz,	ami	
megváltoztatja	az	emberek	életét	(másokét	és	az	enyémet),	az	az	erő	a	Szentlélek	ereje!	
Az	Ő	ereje	az,	ami	megnyugtat,	ami	megerősít.	A	Szentlélek	 Isten	az,	Aki	az	emberek	
szívét	meggyógyítja.	A	Szentlélek	Isten	az,	Aki	megerősít	a	küldetésedben,	hogy	menj	
másokhoz	és	térítsd	őket	az	Úrhoz.	A	Szentlélek	Isten	buzdít,	hogy	imádkozz	értük!

	 A	 Szentlélek	 útmutatást	 és	 örömet	 ad.	 Olyan	megtapasztalást	 és	 felismerést	 ad,	
amiből	bátorságot	tudsz	meríteni	eleve	a	mindennapokban	a	tovább	menetelhez,	s	még	
olyan	nagy	dolgok	elvégzésére	is,	amire	te	magad	nem	mersz	gondolni	sem.

	 Hiszem,	hogy	az	Egyház	csak	a	Szentlélek	által	lesz	Isten	gyermekeinek	közössége.	
Az	összekötő	kapocs	maga	a	Szentlélek,	Aki	–	a	Galata	levél	5.	fejezetéből	tudjuk	–	meg-
ajándékoz	a	Lélek	gyümölcseivel,	és	segít	vonzó	közösséggé	lenni!	

	 Isten	Szentlelke	az	első	Pünkösdkor	mindenkit	átjárt,	aki	hitt	Krisztus	váltságában,	és	
a	Szentlélek	ma	is	ugyanezt	teszi.	A	keresztség	ennek	a	megváltott	állapotnak	jele;	ami	
attól	lesz	hiteles,	ha	ott	vannak	az	életünk	igazi,	valóságos	Lélek-gyümölcsei.

	 Ha	 igazi	„kávé”	szeretnék	lenni	és	nem	koffeinmentes,	ha	 igazi	hívő	életet	akarok	
élni	és	nem	valami	utánzatot,	ha	valóban	akarod	az	erőt	az	életedben,	ami	beléd	és	ne-

ked	adatott,	akkor	nyisd	ki	a	szíved	Isten	előtt	és	a	Szentlélek	munkálkodni	fog	benned	
és	általad!

	 Több	erő	van	a	te	életedben,	mint	amit	gondolsz!	Isten	a	kezében	tartja	azt	az	erőt	
számodra,	és	várja,	hogy	elkérd	Tőle!

Magyar Csanád

 COVID ’19 és ami utána történt

	 A	böjti	időszakban	a	lelkészeink	egyre	gyakrabban	szólítottak	meg	bennünket,	gyü-
lekezet	 tagokat,	 hogy	mi	 történt	 velünk?	Hogyan	 éltük	meg	 a	mögöttünk	 lévő	 évet?	
Foglalkoztatnak	a	kérdéseik,	hogy	mit	is	tapasztaltunk	magunkról,	és	mit	tapasztaltunk	
az	Istennel	való	kapcsolatunkról.

	 Az	első,	ami	eszembe	jutott;	2020.	március	11.;	amikor	az	első	hullám,	új	ismeretlen	
szele	csapott	meg.	Bezártak	az	iskolák,	gyerekek,	szülők	kerültek	egy	teljesen	ismeretlen	
élethelyzetbe,	felszólítást	kaptunk,	hogy	kerüljük	a	közvetlen	emberi	kontaktust,	és	ma-
radjunk	otthon!

	 Milyenek	azonban	a	mai	otthonok,	ahol	maradnunk	kell?

	 A	vihar	szigete,	vagy	egy	békés,	boldog	színtér,	ahol	persze	harcolni	kell	a	szokatlan	
mindennapokkal?

	 Az	internet,	a	Facebook	lett	a	helyszíne	a	világi	kapcsolatoktól	elzárt	ember	közlési	
felületének.	Vallásosnak	sem	tűnő	emberek	is	azt	gondolták,	hogy	ez	bizony	Isten	figyel-
meztetése.	

	 Felcsillant	a	remény,	hogy	többen	keresni	kezdik	Istent,	és	az	Ő	tanítását.

	 A	bűnbánatnak	és	a	bűnvallásnak	fontos	szerepet	kellett	volna	betölteni	mindannyi-
unk	életében;	akár	egyszerű,	kicsit	ügyetlen	szavakkal	próbálkozva,	de	teljes	szívből,	és	
vágyakozással.	Alanyi	jogon	nem	jár	a	bocsánat.	Isten	nem	miattunk,	hanem	kizárólag	
Jézus	Krisztusért	tesz	meg	értünk	bármit.	Jézushoz	pedig	hittel	kiáltsunk,	mert	az	Úrban	
való	bizonyosság	nélkül,	nem	lesz	változás	az	életünkben.

	 Eltelt	egy	év,	az	internet	már	„nem	robban	fel”	azzal,	hogy	figyeljünk	Isten	szavára,	
inkább	a	politikai	csatározások	színtere	lett	újra.	Nehéz	megtapasztalni,	hogy	nem	tanul-
tunk	a	figyelmeztetésből.

	 Isten	látja,	hogy	az	emberek	a	cselekedeteikből	kihagyják	Őt,	és	istenként	tekinte-
nek	magukra.	
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	 Drága	Testvéreim,	nekünk	egy	fontos	„feladatunk	van”:	folyamatosan	könyörögjünk,	
hogy	az	Úr	fordítsa	jobbra	a	sorsunkat,	és	könyörüljön	rajtunk,	nem	csak	a	testi,	hanem	
a	lelki	nyomorúságunkban	is.

Madarász Edit

 Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció
	 Boldva,	2021.	június	5.

	 Nagy	örömünkre	szolgált,	hogy	az	idén	már	hetedik	alkalommal	a	boldvai	reformá-
tus	testvérek	megszervezték	az	„Ébredj	Észak-Magyarország!”	szabadtéri	evangelizációt.	

	 5	felekezetből,	közel	15	gyülekezetből	érkeztek	hívek,	hogy	feltöltődjenek	a	karan-
tén	után.

	 Az	alkalom	istentisztelettel	kezdődött,	amelyet	közös	ebéd	követett.	Köszönet	illeti	a	
helyi	gyülekezet	apraját-nagyját,	akik	kivették	részüket	a	sok	feladatból,	ki-ki	ajándéká-
nak	megfelelően.	A	fizikai	táplálék	mellett	bőven	kaptunk	lelki,	szellemi	táplálékot	is.

	 A	 sajósenyei	 „FÉSZEK”	 Fogyatékosok	 Református	 Otthonának	 lakóinak	 szolgálata	
nyitotta	meg	a	délutáni	programokat.	Ezt	követte	a	miskolci	Szent	Ferenc	Kisnővéreinek	
zenei,	prófétai	szolgálata,	amely	alatt	nagyon	meg	lehetett	tapasztalni	a	Szentlélek	mun-
káját.	Ezt	követően	voltak	bizonyságtételek,	amelyek	közül	Tóth-Simon	Károly,	a	Miskolci	
Golgota	Gyülekezet	lelkészének	a	bizonyságát	szeretném	kiemelni.

	 A	133.	 zsoltárral	 az	ökumenikus	egységre	helyezte	a	hangsúlyt.	 Szolgálatában	el-
mondta,	hogy	három	dolog	választ	szét	minket:	a	teológiánk,	a	liturgiánk	és	az	egyház-
történelmünk.	

Ezzel	szemben	három	„dolog”	tart	össze	minket:	az	Atya,	Fiú	és	Szentlélek.	A	Szenthá-
romság	nem	engedi,	hogy	széthúzás	legyen,	mert	a	lényeg	a	közösség	az	Úrral!	Tudjuk	
jobban	szeretni	az	Atyát,	mint	a	különbözőségeinket.	Harcoljunk	vállvetve	és	ne	enged-
jük,	hogy	bármi	is	nagyobb	legyen	Jézusnál.	Életünk	alapja,	hogy	Jézusban	gyönyörkö-
dünk.	A	Lélek	a	misszió	Lelke.	A	bennem	lévő	Lélek	egy	pici	mágnes	bennem	és	Istenben	
és	odavonz	az	Atyához.	Ez	a	vonzás	a	testvérek	között	is	működik.	Találjuk	meg	a	saját	
hangunkat	és	azzal	imádjuk	Istent!

	 A	nap	végét	a	Kecskeméti	Baptista	Gyülekezet	lelkésze,	Mike	Sámuel	evangelizációs	
igehirdetése	zárta	az	Ez	47,1-12	és	ApCsel	1,12-14	alapján.	A	karanténból	frissen	kilépve	
nagyon	bátorító	tanítás	volt.	Isten	néha	kivisz	a	pusztába,	vagy	a	fogságba,	hogy	megta-
nítsa	azt,	amit	a	kényelemben,	a	békességben,	a	jómódban	nem	tud.	A	főpap	a	Szentek	
Szentjében	nem	került	 olyan	 közel	 Istenhez,	mint	 a	 három	 ifjú	 a	 tüzes	 kemencében.	
Izrael	népe	templom	nélkül	tanulta	meg,	hogy	Isten	közel	van	a	fogságban	is.

	 Könnyű	volt	bezárni	a	gyülekezeteket	a	Covid	miatt,	de	hogyan	tudjuk	kinyitni?	Elő-
ször	mélységes	szomjúságra	van	szükség,	majd	élő	vízre.	A	mennybemenetel	és	Pünkösd	
között	a	tanítványok	egy	szívvel,	egy	lélekkel	imádkoztak.	Megtapasztalták	a	szomjúsá-
got,	amit	az	Úr	Jézus	hiánya	okozott.	Ezt	töltötte	be	a	Lélek	Pünkösdkor.	A	bennünk	lévő	
magányt,	az	űrt	csak	Isten	tudja	betölteni.	A	gyülekezet	nem	épület,	hanem	emberekből	
áll!	Először	ásni	kell	a	medret,	utána	jön	a	víz!	Szomjazd	a	Szentlelket!	Ne	elégedj	meg	
pótszerekkel,	a	szolgálat	 is	válhat	bálvánnyá!	Könnyen	ki	 lehet	égni.	A	végtelent	nem	
tudja	a	véges	betölteni!	Ha	már	kész	a	meder,	akkor	kell	egy	kiapadhatatlan	vízforrás.	
Ne	elégedj	meg	a	felszínes	dolgokkal,	akarj	elmerülni	benne!	Engedjük,	kívánjuk,	hogy	a	
Lélek	belefolyjon	az	életünkbe,	szolgálatunkba!

	 Vigyázzunk,	mert	a	mocsarak,	a	tócsák	sósak	maradnak,	mert	nincs	kapcsolatuk	az	
éltető	vízzel!	 Ilyen	pl.	a	mérgező,	képmutató	hit,	ami	 rosszabb,	mintha	valaki	ateista.	
Lehet,	hogy	közel	vagy	Istenhez,	de	nem	engeded	be	az	életedbe.	Ne	maradj	pocsolya!	
Lehet,	hogy	csak	a	tagok	fele	jön	vissza	a	gyülekezetbe.	Nem	a	felszín	a	lényeg,	hanem	a	
szélesség!

	 Az	Úr	nagyon	kegyes	volt	hozzánk,	mert	az	idő	kitartott	és	csak	a	zárszó	után	kezdett	
el	szakadni	az	eső.	Most	is	megvolt	a	lehetőség	arra,	hogy	más	emberként	távozzunk,	
mint,	ahogy	érkeztünk.	

Az	Úr	adja,	hogy	ne	csak	nagy	fellángolás,	lelkesedés	legyen	a	vége,	hanem	engedjük,	
hogy	az	Úr	változtasson	abban,	amire	rámutatott!	

Prókai Árpád
Boldva

 Áldott szolgálatok a szabadtéri evangelizáción

	 Vágytam	a	 rég	nem	 látott	 testvérekhez,	 az	Úrral	 csendességben	 lenni!	Az	elmúlt	
évben	nagyon	sok	változás	zajlott	körülöttem.
	 A	Sajósenyei	Fészek	Otthon	kedves	„fiú”	lakóinak	az	ének	és	vers	szolgálatában	meg-
ható	volt,	hogy	Jézus	a	sérült	embereket	is	fel	tudja	használni	az	örömszerzésre.
	 A	Szent	Ferenc	Kisnővérek	énekei	és	imádságai	sokunkat	megérintettek.
	 A	noszvaji	gyülekezettel	a	kesznyéteni	gyülekezet	 jó	kapcsolatokat	ápolt	huszonöt	
éve.	A	dicsőítő	csapatnak	pedig	áldott	szolgálata	volt.
	 Hála	a	szervezésért,	a	sok	munkáért,	a	szeretetért,	a	sok	gyermekért.	Köszönöm.

Bucsi Istvánné
Kesznyéten
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 „Ha vízen kelsz át…”

 „Ha vízen kelsz át (balesetet szenvedsz, kórházban vagy, otthon lábadozol), én veled 
vagyok…” (Ézs. 43,2) 

	 2021.07.19-én	délután	a	nyüzsgő	napi	rutin	hirtelen	véget	ért,	a	zsúfolásig	megtöl-
tött	naptáramból	a	legtöbb	dolog	kitörlődött.

	 A	mókuskerék	leállt	és	kiestem	belőle.	Egy	pillanat	műve	volt.	Ha	egy	perccel	hama-
rabb	vagy	később	érek	arra	a	bizonyos	útszakaszra,	éppen	megúszom	vagy	fékezéssel	
elkerülöm	a	balesetet.	Isten	azonban	megengedte	ezt	az	életemben,	és	sok	jót	hozott	ki	
belőle	(ld.	Rm.	8,28).

	 Hálás	vagyok,	hogy	csak	a	lábam	tört	el,	más	testrészem	pl.	a	fejem	vagy	a	karom	
sértetlen	maradt,	amikor	a	biciklivel	elestem	a	külső	behatás	következtében.

	 Hálás	vagyok,	hogy	a	sofőr	ott	maradt	és	hívta	a	mentőket,	rendőröket.

	 Hálás	vagyok,	hogy	éppen	arra	járt	még	két	mentő	és	a	mentősök	rögtön	elkezdték	
az	ellátásomat,	amíg	az	engem	elszállító	mentő	megérkezett.

	 Hálás	voltam	a	békességért,	ami	eltöltött.

	 Tudtam	és	éreztem,	hogy	nem	vagyok	egyedül.

	 Adta	az	Úr	a	gondolatokat:	küldj	sms-t	egy	nőtestvérnek,	majd	ő	értesíti	a	gyüleke-
zetben	a	többieket	és	indul	az	imalánc.

	 Hálás	vagyok	a	sikeres	műtétért,	hogy	az	Úr	bölcsességet	adott	a	főorvosnak,	aki	
műtött.	Hálás	vagyok	egy	nőtestvérért,	aki	orvosként	dolgozik	a	kórházban,	és	aki	na-
ponta	átjött	beszélgetni,	bátorítani.	Hálás	vagyok	a	nővérekért,	akik	ápoltak,	gondos-
kodtak	rólam.	Hálás	vagyok	a	látogatókért	a	kórházban	és	a	szüleimnél,	a	küldött	üzene-
tekért,	sms-ekért,	telefonhívásokért.	Hálás	vagyok,	hogy	a	szüleim	még	olyan	egészségi	
állapotban	vannak,	hogy	tudtak	rólam	gondoskodni	a	lábadozás	hosszú	hetei	alatt.	Há-
lás	vagyok	a	rehabilitáció	lehetőségéért.	

	 Isten	engedte	megtapasztalnom	azt	is,	hogy	milyen	az	igazi	kiszolgáltatottság.	Ami-
kor	szeretteid	szolgálnak	ki,	az	szinte	természetes,	bátran	kérsz	segítséget	tőlük.	A	lelki	
testvérek	maguktól	is	felajánlják	a	segítséget,	amit	szintén	igénybe	lehet	venni.	De	ami-
kor	idegenektől	kell	kérni	valamit,	az	már	nehezebb,	vagy	legalább	is	nekem	nehezeb-
ben	megy.	Az	egyik	nővér	mondta,	hogy	a	kórházban	és	a	börtönben	nincs	szégyenérzet.	
Amikor	felnőttként	pelenkáznak	és	utána	férfi	ápoló	tesz	tisztába,	cserél	alattad	lepe-
dőt,	az	nem	éppen	olyan	dolog,	amit	szívesen	kipróbálna	az	ember!	Utána	az	is	nehéz,	
amikor	ágytálat	kérsz	vagy	kéred	az	elvitelét,	főleg,	ha	olyan	ember	vagy,	aki	nem	akar	
gondot	okozni	másoknak.	Ehhez	nagyfokú	alázatra	volt	szükségem;	egyedül	nem	megy,	
segítséget	kell	kérni.	Hálás	vagyok,	hogy	Isten	engedte	megtapasztalni,	hogy	hitetlenek-

től	is	merjek	kérni,	ők	is	tudnak	segíteni.	Bár	sok	gyülekezeti	programról,	Istentisztelet-
ről,	szolgálati	lehetőségről	lemaradtam,	hálás	vagyok,	hogy	Isten	ezzel	lehetőséget	adott	
másoknak,	hogy	felém	szolgáljanak.

	A	2Kor	1,3-4	igék	jutottak	eszembe.	Ott	vigasztalásról	van	szó,	de	empátiára	is	lehet	vo-
natkoztatni	szerintem.	Jobban	át	tudom	majd	érezni	hasonló	helyzetben	lévő	emberek	
helyzetét,	mert	én	is	átéltem.	Az	Úr	Jézus	pontosan	azért	érzi	át	a	mi	helyzetünket,	mert	
Ő	is	megtapasztalta	azt	(Zsid.	4,15).	Arra	hívott	el	minket,	hogy	az	Ő	szeme,	füle,	keze	
lába	legyünk	mások	felé,	mutassuk	fel	Őt	a	világban!

	 És	ott	vannak	még	a	napi	kicsi	csodák:	magasabbra	bírtam	emelni	a	lábam,	egy	kicsit	
jobban	be	tudtam	hajlítani	a	térdem,	a	munkám	nagy	részét	otthonról,	home	office-ból	
el	tudom	végezni,	amikor	megyünk	a	kórházba	kontrollra,	ott	vannak	rokonok,	akik	köz-
ben	járnak	és	10	perc	alatt	megvan	a	röntgen,	utána	hamar	behívnak	és	összesen	1	óra	
alatt	megvan	az	egész	vizsgálat	stb.

	 Hadd	legyen	ez	biztatás	Neked	is,	kedves	Testvérem!	

Akármilyen	helyzetben	vagy,	nem	vagy	egyedül!	Az	Úr	Jézus	ott	van	veled!	

Küld	segítséget	családtagok,	testvérek	vagy	akár	hitetlenek	által.	Az	Ézs	43,2-vel,	az	egyik	
kedvenc	Igémmel	kezdtem.	Hadd	fejezzem	be	a	2021.	évi	Igémmel,	amire	többször	nagy	
szükségem	volt	már	az	idén:	„Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem 
hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” (5Móz 31,8)

Lévai Szilvia

 SDG

	 Idén	nyáron	új	helyszínen	volt	a	Parakletos	Családi	és	Ifjúsági	Konferencia.	Balaton-
szárszón	a	Soli	Deo	Gloria	üdülőtelepen	1928	óta	gyűlnek	össze	a	hitükben	megújulni	
akaró	hívők,	és	új	életet	keresők	egyaránt.

	 Isten	nem	csak	arról	gondoskodott,	hogy	szeretettel	vegyenek	bennünket	körül,	és	
szépen	karbantartott	környezetben	 legyünk,	hanem	arról	 is,	hogy	újra	megtaláljuk	az	
elveszett,	elhagyott	ajándékainkat.

	 Az	előző	években	elkezdtük	tanulmányozni	Johannes Reimer: A Lélek kegyelmi aján-
dékai a gyülekezet életében című	 könyvét.	 A	 délelőtti	 tanítások	 a	 könyv	 fejezeteinek	
feldolgozását	foglalták	magukban.	Szó	volt	így	a bölcsesség és ismeret ajándékáról, a hit 
ajándékáról, a gyógyítás ajándékáról, az intés és helyreállítás ajándékáról és az elöljáró 
ajándékáról.
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 A gyógyítással, gyógyulással	kapcsolatban	végre	megértettem,	ami	régóta	 foglal-
koztat:	mi	módon	történhet	meg,	hogy	a	gyógyulásért	való	imádság	után	valóságos	gyó-
gyulás	történik,	de	az	nem	minden	esetben	végleges	gyógyulás.	Kevés	lett	volna	a	hit?	
Mégsem	Isten	avatkozott	be?	(Az alábbiakban a teljes tanítás olvasható.)
	 Az	intés és helyreállítás	egységéről	még	sosem	hallottam	tanítást.	Vagy	az	egyikről	
vagy	a	másikról	esik	szó.	A	Parakletos	szónak	gazdag	jelentése	van:	vigasztalás;	„az,	aki	
mellette	áll”;	jelent	dorgálást,	figyelmeztetést,	intést,	de	a	testi	és	lelki	fájdalmak	enyhí-
tését	is.
	 A	szívhez	és	az	akarathoz	egyaránt	beszél	az,	aki	vigasztal	és	int.	Figyelmeztet,	hogy	
elmozdulhassunk	a	holtpontról	és	ez	olykor	kényelmetlen.
Nátán	prófétánál	látjuk,	hogy	egyszerre	intett	és	vigasztalt,	miután	Dávid	bűnbe	esett	
Betsabéval.	Jakab	és	János	rendelkezett	a	Parakletos	ajándékával,	de	ők,	a	mennydörgés	
fiai	lévén,	inkább	a	feddésben	és	intésben	jeleskedtek.
	 Napjaink	gyülekezeteire	a	vigasztalás	jellemző,	nagyon	ritkán	fedd,	nem	int.	Félre-
értjük,	nem	szeretjük	az	intést.	Azt	gondoljuk,	aki	megfedd,	megint,	abban	nincs	szere-
tet,	az	csak	a	hibáinkat	látja.	Jó	igéket,	simogató,	bátorító,	vigasztaló	igéket	szeretünk	
olvasni	és	kapni.	Pedig	a	bátorítás	és	a	feddés	elválaszthatatlan.	Felborul	az	egyensúly,	
ha	az	egyik	elmarad.	A	23.	zsoltárban	a	„vessződ és botod vigasztal engem”	fejezi	ki	leg-
jobban,	hogy	a	szeretet	és	a	fegyelem	összetartozik.
	 Ha	mindig	szeretetre	vágyunk,	akkor	a	szívünk	mélyén	 lappang	valami,	amit	nem	
akarunk	napvilágra	hozni,	nem	akarunk	meggyógyíttatni.	Halogatjuk	a	kényelmetlen	be-
avatkozást	az	életünknek	azon	a	területén.	A	felszínen	látszólagos	nyugalom	van,	ügye-
sen	titkoljuk	a	mélyre	eltemetett	bűneinket.	A	31.	zsoltárban	elolvashatjuk	a	takargatott	
vétek	következményeit.	A	csontok	kiszáradnak,	nem	marad	bennük	élet	és	ebből	az	álla-
potból	nincs	visszatérés.	Az	51.	zsoltárban	elolvashatjuk	a	jó	sorrendet;	az	összetöretést	
a	vigasztalás	követi.
	 A	gyógyulás	ára	mindig	a	fájdalom.	Megtapasztalhatjuk	ezt	a	testünk	esetében	is,	
de	hasonló	a	lelki	gyógyulás	folyamata	is.	Testi	vonatkozásban	a	megsebzés	a	nyílt	sebek	
gyógyításának	része.	Ilyenkor	a	sebet	nem	zárja	le	az	orvos.	Olykor	kitisztogatja,	fertőt-
leníti,	mert	a	gyógyuláshoz	idő	kell.	Ugyanez	érvényes	néhány	lelki	sebre	is.	Isten	nem	
azért	nem	gyógyítja	meg	azonnal,	mert	elfelejtette	vagy	észre	sem	vette.	Ő	tudja,	mikor	
van	a	seblezárás,	a	végérvényes	gyógyulás	ideje.
	 Sarlatánok	is	okozhatnak	sebeket,	lelki	értelemben	is.	Nagyon	fontos	felismernünk,	
hogy	az	orvos	vagy	egy	sarlatán	sebez	meg.	Páldaként	a	törvénykezést	 lehet	említeni,	
azzal	talán	sokan	találkoztunk	már	és	sebesültünk	meg	általa.	A	kategor szó törvényeske-
dőt	jelent.	Kategorizál	bennünket,	betesz	egy	dobozba.	Dániel	történetében	látjuk	azt	a	
csodát,	amikor	a	törvényeskedő	az	égő	kemencébe	veti,	de	a	Parakletos	ott	áll	mellette.	
	 Az,	aki	a	vigasztalás	ajándékát	kapta,	nagyon	nehéz	elhívást	kapott.	Csatatéren	van,	
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a	mélységekbe	száll	alá,	a	nyomorúságba,	a	gyászba.	Ahhoz,	hogy	ne	égjen	ki	ebben	a	
szolgálatban,	biztosnak	kell	 lenni	abban,	hogy	az	 illető	rendelkezik-e	valóban	ezzel	az	
ajándékkal.	Nem	elég	az	empátia.	Nem	elég	gyógyítgatni.	Nem	szabad	könnyelműnek	
lenni	sem	a	feddéssel,	sem	a	vigasztalással.	Aki	ezzel	az	ajándékkal	szolgál,	azon	keresz-
tül	a	szentnek,	a	tisztának,	az	igének	kell	megszólalnia.	A	mi	gondolatainkat	nem	lehet	
Isten	gondolataival	összekeverni.	Nem	lehet	csak	inteni;	azt	a	vigasztalásnak	kell	követ-
nie.	Fő	mozgatórugó	a	mentő	szeretet.
	 A	délelőtti	tanításokról	a	kiscsoportokban	beszélgettünk	tovább,	emellett	imádkoz-
tunk	egymásért.	Nagy	ajándéknak	élem	meg	minden	évben	a	kiscsoport	lehetőségét,	
hálás	vagyok	az	őszinte	beszélgetésekért	és	a	bizalomért,	amely	kialakul	közöttünk.
	 Az	esti	alkalmakon	Mózes	4.	 könyvével	haladtunk	 tovább,	megvizsgáltuk,	hogyan	
volt	jelen	a	Szentlélek	a	pusztai	vándorlásnak	abban	az	idejében.	Hallattunk	igemagya-
rázatot	arról,	vajon	mikor	volt	könnyebb,	egyszerűbb	Istenre	figyelni:	amikor	a	felhőosz-
lop	 és	 az	 ezüstharsonák	 jeleztek	 vagy	 napjainkban,	 amikor	 előttünk	 a	 Szentírás	 és	 a	
Szentlélek	ajándéka	minden	hívőé	lehet,	aki	kéri?
	 A	„más	lélek”	kapcsán	Káleb	volt	példaként	előttünk,	ahogyan	ő	követte	mindenben	
Isten	 rendelkezéseit,	melyeket	Mózesen	keresztül	közölt	a	néppel.	Cselekedeteink	el-
árulják,	milyen	lélek	lakik	bennünk.
	 A	rézkígyó	története	emlékeztetett	bennünket	arra,	hogy	a	 lázadásnak,	a	bűnnek	
büntetése	van.	De	Isten	a	büntetéssel	lehetőséget	is	ad,	hogy	Hozzá	kiáltsunk.
	 Nagyon	fontos	iránymutatást	kaptunk	a	Jel	2,6	alapján	arról,	kik	ma	a	Bálám	köve-
tői.	A	Bálám	 lelkületű	ember	személyisége	kettős.	Van	egy	 Istent	megértő	és	dicsérő	
élete	és	van	egy	oltáron	túli	élete,	amelyről	Jézus	azt	mondja,	hogy	gyűlöli	azt.	Abban	a	
gyülekezetben,	ahol	a	nikolaiták	tanítása	terjed,	a	keresztyén	szabadság	nevében	elfo-
gadottá,	relatívvá	válik	a	bűn,	az	anyagi	érdekek,	a	megélhetés	okán	összebékítik	a	hitet	
és	a	bűnt.	A	20-21.	században	ez	a	jelenség	erőteljesebben	jelenik	meg	a	gyülekezetek-
ben,	mint	korábban.	El	kell	döntenünk,	hogy	Jézust	követjük,	és	nem	mondjuk	jónak	a	
gonoszt.	Nagyon	szoros	közösségben	kell	maradnunk	Jézussal,	hogy	felismerjük	Bálám	
útját	és	elkerüljük	azt.
	 Hálás	vagyok,	hogy	újra	megélhettem	a	testvéri	közösséget,	a	közös	imádságok	erejét.	

Rózsahegyi Emőke
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 A gyógyítás ajándéka
	 (1Kor	12,9	és	28-30)

 Nyelvi megközelítés

	 A	Szentírás	egyik	nagy	témája	a	gyógyítás.	Isten	maga	mondja	megszabadított	né-
pének:	Én	az	Úr	vagyok	a	te	gyógyítód	(2Móz	15,26).	A	bibliai	görög	nyelvből	vettük	át	
az	 ismert	 terápia és iaomai-iatria	 kifejezéseinket	 is.	A	második	 szópárt	a	pszichiatria		
szavunkban	is	használjuk.
	 Jézus	fontos	szolgálata	a	tanítás	és	ördögűzés	mellett	a	gyógyítás	volt.	Hasonlóan	
cselekedtek	az	apostolok	is.

 Gyógyítás Isten általános kegyelmében

	 Isten	úgy	alkotott	bennünket,	hogy	testünk	rendelkezik	egy	csodálatos	testi-lelki	ön-
felépítő	rendszerrel.	Minden	külső	segítség	nélkül	képes	egy	seb	begyógyulni	bőrünkön	
és	 szervezetünkben.	Az	 immunrendszer	 pedig	 állandóan	 azon	dolgozik,	 hogy	 az	 ártó	
fertőzésekkel	szemben	felvehessük	a	harcot.	Ez	a	belső	védelmi	rendszer	mindig	készen-
létben	van,	ennek	köszönhetjük,	hogy	életben	maradhatunk.

 Gyógyítás Isten különleges kegyelme is

	 Néha	az	Úr	különleges	módon	érint	meg	egy	beteg	embert,	aki	meggyógyul.	Az	ilyen	
gyógyítások	két	okból	történtek	Jézus	szolgálatában.	
	 a)	Gyakran	pusztán	irgalmas	szeretetéből,	tehát	könyörületből	gyógyított	meg	vala-
kit	az	Úr.	Egyszerűen	összeszorult	a	szíve	a	nyomorult	embert	látva,	és	felé	fordult.	Így	
kaphatta	vissza	látását	a	két	vak	ember	is	(Mt	20,32).

	 b)	Az	is	előfordult,	hogy	Jézus	jelként	tett	gyógyító	csodát.	Itt	a	fő	szerepet	az	játszot-
ta,	hogy	Jézus	utalni	akart	hatalmának	megmutatásában	messiási	küldetésére,	 illetve	
Isten	országának	megérkezésére	(Mk	2,10-11).

 Gyógyítás és teológia

	 A	betegség	és	a	halál	a	bűnesettel	jött	világunkba,	így	az	ember	életébe	is.	Az	édeni	
bukás	után	minden	elromlik.	Nem	kivétel	testünk	és	emberi	lelkünk	sem.	Ehhez	jönnek	
még	a	démoni	rombolások	is,	melyek	ugyancsak	pusztítják	életünket.

	 Jézus	azért	jött,	hogy	helyre	állítsa	mindazt,	amit	a	bűn	lerombolt.	Az	Úr	felépítő,	
tehát	megváltó	munkája	Jézus	helyettes	keresztáldozatához	kapcsolódik,	amely	három	
szinten	hat	életünkben	a	bűn	elleni	harcban.

	 a)	Megigazulás	(justificatio)	–	Amikor	megtérünk,	az	Úr	elveszi	a	bűn vádlását	éle-
tünkről.	Megbocsát	és	tiszta	lappal	új	életet	kezdhetünk.	Isten,	Jézus	megváltó	véréért	
igaznak	tekint	bennünket	és	békességünk	lehet	Teremtőnkkel	(Róm	5,1-11).	Ez	a	 lelki	
megtisztító	munka	gyakran	kihat	pszichés	és	testi	egészségünkre	is.	Örömet	és	új	látás-
módot	kapunk	jelenünkre	és	jövőnkre	nézve.

	 b)	Megszentelődés	(sanctificatio)	–	Isten	a	megtisztított	hívő	embert	meg	is	szenteli.	
Ez	azt	jelenti,	hogy	Lelkét	adja,	hogy	szent	életet	éljen.	Olyan	jó	gyümölcsök	jelennek	meg	
életében,	amelyek	egyértelműen	egy	új	élet	létrejöttének	a	bizonyítékai	(Gal	5,22-24).

	 A	megszentelődésben	Jézus	követője	átéli	azt,	hogy	az	Úr	megtörte	a	bűn erejét, 
tehát	már	tud	nem-et	mondani	a	rosszra	és	nincs	feltétlenül	kiszolgáltatva	a	bűn	régi	
hatalmának,	így	maga	is	eredményesen	törekedhet	arra,	hogy	engedelmességben	a	Lé-
lek	 szerint	 járjon	 (Gal	5,25-26).	Ez	az	állapot	még	nem	a	 tökéletesség.	Arról	 van	szó,	
amit	Luther	Márton	is	tanított:	A	hívő	ember	egyszerre	igaz	és	bűnös	(simul	justus	et	
peccator),	ami	azt	jelenti,	hogy	testében	még	várja	a	teljes	megváltást	(Róm	8,22-23),	
így	sajnos	átéli	a	kísérthetőség	keserű	valóságát	is.

	 c)	Megdicsőülés	 (glorificatio)	 –	 Isten	 ereje	 Jézus	 eljövetelekor	 dicsőséges	 testre	
feltámasztja	az	elhunyt	hívők	 testét.	Akkor	egész	külső	valónk	megváltozik.	Ebben	az	
eseményben	éljük	át	a	bűn rombolásától	való	teljes	megszabadulást.	Az	új	testben	már	
nem	lesz	ott	a	halál.	Szabad	lesz	minden	betegségtől	és	gyengeségtől.	Olyan	egészséges	
testünk	lesz,	mint	amelyen	testtel	az	Úr	Jézus	Krisztus	is	feltámadt	(1Kor	15).	

	 Próbáljunk	már	most	ennek	a	reménységnek	előre	örülni!	Képzeld	csak	el:	akkor	az	
új	testben	nem	lesz	magas	vérnyomásod,	nem	leszel	feledékeny,	s	nem	kell	majd	orvos-
hoz	járnod.	El	sem	tudjuk	még	képzelni	az	akkori	boldog	állapotunkat!	Tökéletesen	fo-
gunk	látni,	minden	szervünk	hibátlanul	fog	működni	és	soha	nem	fogunk	megöregedni!	
Egy	valóban	örökkévaló	és	tökéletes	életminőség	köszönt	majd	ránk.	Abban	a	valónkban	
az	üdvösség	kiteljesedése	miatt	annyira	hálásak	 leszünk	az	Úrnak,	hogy	mindenkor	a	
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Szentháromság	Istent	kívánjuk	magasztalni	és	csak	Neki	szolgálni	egész	valónkkal.

 Mit jelent most a teljes váltság előtti időben a gyógyítás ajándéka?

	 Amíg	nem	jön	vissza	az	az	Úr,	addig	egy	elromlott	testben,	tehát	várakozásban	és	
nyögésben	élünk.	Már	 itt	és	most	megtapasztaljuk	az	eljövendő	világ	erőit!	 Időnként	
átélünk	jelként	és	Isten	irgalmából	is	testi	és	lelki	gyógyulást	romlandó	valónkban.	Min-
dennek	nagyon	kell	örülnünk,	s	imádkozzunk	is	bátor	szívvel	az	Úr	kezének	mozdulása-
iért.	Igen,	van	ma	is	gyógyítás-ajándék	(1Kor	12-14).	Másfelől	azt	is	látnunk	kell,	hogy	a	
tökéletes	testet	még nem	kaptuk	meg.	A	halál	lesz	az	a	kapu,	amikor	levetjük	ezt	a	ha-
landó	testet,	s	majd	a	feltámadásban	nyerjük	el	a	teljes	üdvösségünk	testi	dimenzióját	
(Róm	8,23).	

	 Az	Úr	minden	korban	gyógyított	és	gyógyít	ma	is.	Azonban,	miként	a	feltámasztott	
Lázár	is	valamikor	meghalt	és	visszatért	a	sírjába,	így	a	dicsőséges	feltámadás	előtt	mi	
is	szembesülünk	a	halál	erőivel	is.	Ez	azt	jelenti,	hogy	senki	sem	gyógyul	meg	minden	
tekintetben	itt	e	földi	testben.	Egy	napon	majd	minden	temető	kiürül	(Dán	12,1-3).	Né-
melyek	ragyogásra	és	csillagfényű	létre,	mások	szégyenre	és	gyalázatra	támadnak	fel.	
Ma	kell	Jézushoz	jönnöd,	ha	majd	akkor	mellette	kívánsz	állni!	A	jó	hír	ez:	Már	ebben	a	
pillanatban	elfogadhatod	az	Úr	személyét,	hogy	elkezdődjön	benned	a	nagy	üdvösség,	
amely	sok	gyógyulást	kap	már	most	is,	egykor	pedig	majd	dicsőségesen	ki	fog	teljesedni!

	 Bátorítok	mindenkit,	hogy	továbbra	is	imádkozzon	testi	és	lelki	gyógyulásért.	Urunk	
igen	bőséges	irgalomban.	Azonban	senki	ne	botránkozzon	meg	azon,	hogy	teljes	gyó-
gyulásunkat	majd	csak	a	feltámadáskor	fogjuk	elnyerni.	De	akkor	bizonyosan,	és	örökre!

	 Balatonszárszó	–	Hatvan,	Parakletos	tábor,	2021

Dr. Tatai István

 „Ha a gabonamag el nem hal…”

	 Üdülni	mentem	Balatonszárszóra	a	Parakletos	táborba.	Álmomban	sem	gondoltam	
volna,	hogy	Isten	egy	olyan	dolgot	old	meg,	amire	32	éve	keresem	a	választ!

Évekig	csak	sírtam,	sóhajtoztam,	hisztiztem,	és	saját	megoldásokat	alkalmaztam,	ame-
lyek	néha	kegyetlen	elkeseredésből	fakadtak,	és	nem	voltak	helyesek.

	 A	férjemről	van	szó,	akivel	felemás	igában	élünk.	Sajnos	nem	volt	példa	az	életem	
a	gyerekeknek	sem.	A	gyerekeink	már	kirepültek,	így	leginkább	a	válás	tűnt	jó	ötletnek,	
mivel	a	pszichológustól	kezdve,	a	gyerekeimen	át,	a	hívő	testvérek	is	ezt	ajánlották,	sőt	ő	
maga	is	állandóan	ezt	emlegette	egyetlen	megoldásként.	A	kivitelezést	viszont	nem	adta	
meg	senki	ehhez.	A	jó	megoldást	vártuk	és	szenvedtünk.

	 Jómagam	beadtam	párszor	a	válópert	is,	de	Isten	valamiképpen	minden	alkalommal	
megakadályozta	ennek	a	tényleges	kivitelezését.	Vergődtem,	mint	hal,	a	partra	vetve.	
Ha	már	autóval	hazafelé	jöttem,	mindig	összeszorult	a	gyomrom.	Igazából	arra	vártam,	
hogy	legyen	vége!	Vigyen	már	el	innen	az	ÚR!	Menekülni	akartam.

	 Ott	a	táborban,	a	kiscsoportban	valahogy	ez	az	egész	dolog	„kijött	belőlem”	az	utol-
só	napon.	Egyáltalán	nem	volt	szándékomban	ezt	megemlíteni,	hiszen	emberi	ötlet	itt	
nem	segíthet	már,	másrészt	nem	akartam	terhelni	senkit	sem	a	saját	problémámmal,	és	
ismerjük	is	egymást.

	 Akkor	este	páran	imádkoztunk,	és	egy	ige	jött	fel,	ami	azonnal	szíven	talált,	rémálmá	
vált,	megelevenedett,	és	végre	eljutott	számomra	az	„ízek	és	velők	megosztásáig”.
Ez	volt:	„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az ő baráta-
iért”	és	ez:	„Ha a gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok 
gyümölcsöt terem”.

	 Akkor	hirtelen	eszembe	jutott,	hogy	halkan,	csendesen	hányszor	mondta	ezt	már	
nekem	az	Úr!	Sohasem	hittem,	hogy	ez	nekem	szólhat,	rám	vonatkozhat,	hiszen	én	itt	
egy	áldozat	vagyok!	Mégis	nekem	szólt!	Mindig	szólt	az	Úr,	csak	akkora	sebeim	voltak,	
hogy	nem	hallottam	meg.

	 Nem	akartam	meghallani?	Meg	kell	halnom!	Meg	kell	végre	feszíteni	ezt	a	nagyszá-
jú,	forrófejű,	hirtelen	haragú,	nagy	ént!	Be	kell	fognom	a	számat,	és	hallgatni	kell!	Meg-
segített	az	Úr,	hogy	ne	lássam	már	úgy	a	férjemet	és	annak	dolgait,	ahogy	eddig	láttam.
Csak	úgy	sikerülhet	ez	a	projekt,	ha	meg	tudok	halni	önmagam	számára,	ha	fel	tudom	
adni	 a	 saját	 elképzeléseimet,	 saját	 életemet,	 és	 szó	 nélkül	 tudok	 szolgálni	 Istennek!	
Mert	tulajdonképpen	nem	a	férjemnek	fogok	ezzel	szolgálni,	hanem	Őneki!

	 Ha	végre	aprópénzzé	válik	számomra	ez	az	ige	is:	„Élek többé nem én, hanem Isten 
él bennem”.

	 Csak	úgy	sikerülhet,	ha	Őbenne	élek,	mozgok,	lélegzem,	és	vagyok!	Ha	mindent	az	Ő	
dicsőségére	teszek!	Ha	nem	jövök	ki	az	Ő	szerelméből,	karjaiból,	hatalmából	dicsőségé-
ből!	Benne	kell	maradjak,	hogy	győzzek	végre!

	 Sosem	értettem	igazán,	hogy	mit	jelent	az,	hogy	„szüntelen	imádkozzatok!”	Mind-
egy	is,	hogy	hol	vagy,	mit	csinálsz	éppen,	csak	maradj	Őbenne!	Akár	nyelv	imádsággal	a	
Szent	Szellemben,	akár	csak	gondolatban,	tudd,	hogy	Ő	ott	van!!!
	 Hiszem,	hogy	Isten	mindenható,	és	még	rajtam	is	meg	fog	könyörülni,	hogy	a	győz-
tes	csapatban	legyek	veletek	együtt!
Így	legyen,	Ámen!

Feketéné Ugray Hanna
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 Helycsere

 „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisz-
tus él bennem, azt az életet pedig amit most testben élek, azt Isten Fiában való hitben 
élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem ” (Gal,2,20)

	 Balatonszárszó:	 lelki	 felüdülés,	megújulás,	megnyugvás,	 öröm,	 békesség	 a	 Szent-
lélek	érezhető	 jelenléte,	tüze.	Az	emberi	 lélek	meg	tudott	nyílni,	átadni,	bűnt	vallani,	
Jézus	felé	fordulni.	Ezeket	kaptam,	láttam	az	ott	töltött	idő	alatt.	És	azt,	hogy	mindazt	
az	áldást,	amit	kaptunk	ne	tartsuk	magunkban,	hanem	adjuk	tovább,	mert	különben	bi-
zony	az	is	elvéttetik,	ami	van.	Légy	lámpás	ahová	az	Úr	állított	és	ne	szégyelld	az	Ő	drága	
evangéliumát!

 „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és józan-
ság lelkét” (2Tim 1,7). 

	 Kérjük,	a	Szentlélek	ajándékait,	Ő	ad	kinek-kinek,	ahogy	szánja.	

Az	utolsó	nap	egy	 testvér	bizonysága	az	 volt,	 hogy	 felemelt	 egy	tiszta	 fehér	 lapot,	 ő	
ezt	kapta.	Mindannyian	kaphatunk	Jézustól,	ha	átadjuk	az	életünkben	az	első	helyet	az	
Úrnak.

Hortobágyiné Móni
Gánt

 Hála

	 Számomra	pihenésnek,	nyaralásnak	és	egy	kis	magvetésnek	indult	a	balatonszárszói	
Parakletos	családi	és	ifjúsági	konferencia,	ahová	két	unokámmal	érkeztem.	Családom-
ban	senki	nem	hívő,	így	bízom	Istenben,	hogy	a	magocskákat	növényekké	formálja,	hogy	
én	is	tudjak	majd	személyeket	az	Úr	elé	vinni.
	 A	 kiscsoportban	 egymásért	 imádkoztunk	 gyógyulásért,	 kegyelemért,	 változásért.	
Nyelveken	 is	 imádkoztam,	 és	 felismertem	néhány	 szót	 a	 haragról,	 keserű	 gyűlöletről	
és	elhangzott	a	húgom	neve.	Ekkor	döbbentem	rá,	hogy	a	húgom	lelkéért	kell	imádkoz-
nom.	Sírva	fakadtam.	
A	tábor	egyik	napján	arról	értesültünk,	hogy	a	fiamat	elütötte	egy	autó.	Kisebb-nagyobb	
sebek	és	zúzódások,	fájdalmak	érték,	de	az	Úr	kegyelme	megtartotta.	Imádkoztam	érte	
sírva,	hogy	a	mi	Istenünk	ne	csak	a	testi	sebeket	gyógyítsa,	hanem	a	lelkieket	is.	A	gyó-
gyulással	érkezzen	meg	a	hite	is	a	Szentlélek	által.	Várom	Isten	gyógyítását,	segítségét.	
Tudom,	hogy	jót	készít	és	gyönyörködöm	benne.	Áldom	Őt	minden	nap.	
	 Isten	jó,	megtartó	és	az	Ő	akarata	az	első!

Bárányné Zsuzsa 

 Ne aggodalmaskodjál!

	 Jó	pár	évvel	ezelőtt	történt...	A	tél	előtt	álltam,	és	nagyon	aggódtam.	Azért,	hogy	
mint	a	szeretetotthon	egyik	lakója,	megint	be	leszek	zárva	hosszú	időre,	mint	a	korábbi		
telek	alkalmával.	Össze	leszünk	zárva,	és	mindenkiből	előjön	a	rosszabb	oldala.	De	ekkor	
átsuhant	rajtam	a	gondolat:	Miért	aggodalmaskodok?	Segít	ez	rajtam?	Erre	rögtön	meg-
adóan	az	Úrra	gondoltam,	és	Rá	bíztam	ezt.	Olyan	jó	volt	Őreá	hagyatkozni	és	a	kezébe	
tenni	minden	gondomat!

	 Így	telt	el	aztán	a	december,	majd	a	január.	Ekkor	már	kezdtem	volna	megint	aggód-
ni,	de	támadt	egy	mentő	ötletem.	Miért	ne	feküdnék	be	most	a	nyíregyházi	kórházba	a	
szokásos	évi	kivizsgálásra?	Felkerestem	a	főnökasszonyt,	aki	nagyon	jó	ötletnek	tartotta.	
Befeküdtem,	és	 két-három	hetet	ott	 töltöttem.	Mire	 jött	a	 tavasz,	 kipihenten	 tértem	
haza	a	kórházból	az	otthonba.	Hogy	tudjak	jókat	levegőzni	továbbra	is	most	már	a	meg-
érkezett	márciusi-áprilisi	időben!	Így	az	Úr	elvette	aggodalmamat	a	hosszú	télen.	Ő	adja	
a	jó	gondolatokat,	azok	kivitelezését,	Ő	irányítja	az	életünket.	Ne	aggodalmaskodjál!

Gondolatszilánkok

Amikor	többnek	gondolod	magad,	akkor	éppen	kevesebb	vagy.
Ne	csak	hűséges	legyél	a	hitéletedben,	hanem	buzgó	is.
A	kudarcokból	nagy	áldások	származhatnak.	Rajtunk	múlik,	hogy	így	lesz-e.
Ha	abban,	amit	csinálsz,	nincs	benne	a	szíved,	nincs	miről	beszélni.

Komoróczy István

HÍREINK

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-
sek	visszavonásáig	–	az	online térben	várjuk	azokat	a	lelkipásztorokat,	akik	fontosnak	

tartják,	hogy	gyülekezeti	szolgálatuk	megújulásához,	megerősítéséhez
Isten	Szentlelkének	segítségét	kérjék.

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

mbaloghe@gmail.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

*
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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	(drtatai.istvan@gmail.com)
Honlap:	www.parakletosalapitvany.hu
Következő	lapzárta:	2021. október 31. 

Őszi hitmélyítő konferencia időpontja Mátraházán: 2021. október 4-8.

A	konferencia	témája: Elköteleződés, elkötelezettség

Vezeti: Prókai	Árpád	boldvai	lelkipásztor

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.	

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek:
– így szól az ÚR –

békességet és nem romlást tervezek,
és reményteljes jövőt adok nektek.”

Jer 29,11


