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Energiaválság és Krisztus váltsága

	 Kedves	Testvéreim,	ebben	az	adventi-karácsonyi	időszakban	különösen	hangsúlyos-
sá	lett	számomra	a	ragyogás,	a	fényesség.	Ahogyan	János	evangéliumának	1.	részének	5.	
versében	olvassuk:	„A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” 

	 2022-es	év	–	fényesség,	ragyogás?!	Napjainkban	arra	helyeződött	a	hangsúly,	mi-
ként	lehet	spórolni	a	világítással,	az	energiával.	Elgondolkodtam,	hogy	mit	üzen	nekünk	
a	mesterséges	világítás	csökkentése?	Odafordulást	a	természetes	fényhez,	a	természe-
tes	világításhoz.	Ma	már	felhívják	a	figyelmünket,	milyen	meghatározó	az	ember	lelki	
állapotára	a	természetes	fény,	a	napsugárzás.	Mennyire	fontos,	hogy	tudatosan	figyel-
jünk	 rá,	hogy	 télen	 is	 elegendő	 fényhez	 jussunk.	 Így	 kell	 odafordulni	 az	 igéhez,	hogy	
lelkünkbe	is	elegendő	fény	áradjon.

	 A	Biblia	elején	olvashatjuk:	Azt	mondta	Isten:	Legyen	világosság!	És	lett	világosság!	
Az	első,	amit	megteremtett	az	Úr,	a	világosság.	Elválasztotta	egymástól	a	sötétséget	és	
a	világosságot.	Mai	korunkban	is	különösen	fontos	megerősödni	benne,	hogy	Isten	vilá-
gosságot	teremtett.	A	világosság	Istentől	van,	éles	határt	húzva	a	világosság	és	a	sötét-
ség	közé.	A	világ	változásai	között	újra	és	újra	rá	kell	döbbenünk,	hol	a	határ	a	világosság	
és	a	sötétség	között.	Mi	a	világosság	cselekedete	és	mi	a	sötétség	cselekedete.	Tavasszal	
nagyon	egyértelművé	vált,	mi	a	krisztusi	lelkület:	segíteni	kell	a	bajba	került	embereken	
(amelyből	népünk	jól	vizsgázott).

	 A	mi	életünkben	is	fontos	megvizsgálni	ezeket	a	határokat.	Menyire	szürkült	el	a	mi	
keresztyén	életünk?	Engedtük-e,	hogy	a	határok	a	nehézségekre	hivatkozva	fellazulja-
nak	a	mi	életünkben?	„..mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság 
van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan 
fér össze Isten temploma a bálványokkal?” 2Kor 6,14c-15a



	 Fénylik	a	világosság	–	így	fogalmazta	meg	János	apostol	Jézus	születését.	Nem	csak	
az	angyalok	dicsősége	ragyogta	be	a	betlehemi	mezőt	az	első	karácsonyon,	hanem	Krisz-
tus	elhozta	a	világosságot	közénk.	„Ő maga volt az igazi világosság, amely megvilágosít 
minden embert;” (Jn 1,5).	Ő	az,	aki	elhozza	a	fényt	az	emberek	életébe.	Ő,	aki	világít,	
aki	megvilágosít,	bevilágít	az	életedbe.	Ma	már	többféle	műszerrel	(röntgen,	ultrahang,	
CT,	MR,	EKG,	EEG)	meg	tudják	vizsgálni	a	testünket,	belénk	látnak.	Jézusnak	nem	volt	
szüksége	eszközökre	ahhoz,	hogy	lássa,	mi	van	a	hozzá	forduló	emberek	szívében.	Ma	is	
nagyon	jól	látja,	mi	van	a	te	lelkedben.	Sőt,	megmutatja	a	számodra	is,	amit	itt	belül,	a	
lelkedben	lát.	

	 Mindig	megdöbbentő	volt,	ahogy	Jézus	rámutatott	az	emberek	igazi	problémájára.	
Amikor	mélyebbre	mutatott.	Mi	is	sokszor	megmaradunk	a	felszínen.	Ezért	csodálatos	
lehetőség	az	adventi	időszak,	amikor	Jézus	segít	jól	látni	magunkat.	Látni	a	jót	és	a	rosz-
szat	az	ige	fényében.	Az	Isten	igéje	tükör	is	a	mi	számunkra.	Jézus	világosságában,	az	ő	
jelenlétében	tisztán,	torzulásmentesen	láthatjuk	magunkat.	Nincsen	szürkeség,	homály,	
vakfolt.	Ha	meglátjuk,	hogy	valami	beszennyezte,	vagy	elborította	az	életünk,	akkor	ke-
reshetjük	a	tisztulást.	Ahogy	énekeljük:	„Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lel-
kem béke várja ott a kereszt tövén. A szívem mindenestül az Úr elé viszem, Megtisztul 
minden szennytül a Jézus vériben.” 

	 S	 ragyogott	 Jézus	 a	megdicsőülés	 hegyén,	 amikor	megjelent	 neki	 Illés	 és	Mózes.	
Péter	apostol	meg	is	fogalmazta:	jó	nekünk	itt	lenni.	Jó	látni	Jézus	dicsőségét,	akkor	is,	
ha	ez	a	világ	könnyebben	fogadja	be	a	sötétséget.	Egy	tinédzser	tette	fel	a	provokatív	
kérdést,	amikor	úgy	érezte,	ő	nem	elég	jó	Jézus	követéséhez:	Mit	kell	tenni	ahhoz,	hogy	
a	pokolban	előkelő	helyre	kerüljek?	Sötétség	vagy	világosság?	Hol	 jobb	nekem?	Nem	
csak	a	mai	ember	kérdése	ez,	hiszen	a	zsoltáros	is	megfogalmazta:	„Bizony, jobb egy nap 
a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök 
sátraiban lakni.” (Zsolt 84,11)	El	tudjuk-e	mondani,	jobb	nekünk	az	Úr	világosságában	
az	Úr	dicsőségében	járni?	Elmondjuk-e,	hogy	jó	az	Úr	világosságában,	dicsőségében	jár-
ni.	Vagy	csak	szeretünk	kivonulni	a	világból	egy	nyári	táborra,	egy	lelki	konferenciára?	
Felmegyünk	a	„hegyre”	keresztyén	testvérekkel,	ahol	jó	nekünk.	Mi	van	akkor,	amikor	
lejövünk?	Kendőt	teszünk	az	arcunkra,	hogy	ne	ragyogjon	Isten	világossága?	A	lelki	nap-
sugarat	eltakarjuk	vagy	tükrözzük?

	 Mert	Jézus	ma	is	ragyog!	János	apostol	látta	a	feltámadt	Krisztust	a	mennyben,	aki-
nek	„tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog.” (Jel1,16b).	Beragyog	
a	mi	életünkbe,	beragyogja	a	mi	világunkat.	Ha	körül	vesz	a	sötétség,	felettünk	akkor	is	
kitisztulhat	az	ég.	Az	ádventi	koszorún	világítanak	a	gyertyák.	Milyen	magával	 ragadó	
rátekinteni.	Mi	a	gyertyákon	túl	megláthatjuk	Krisztus	ragyogását.	Várjuk,	hogy	semmi	
ne	tudja	eltakarni	előlünk.	Az	advent,	a	karácsony	ráirányítja	a	figyelmünket	a	Krisztus	
eljövetelére.	Bármi	történik	a	földön,	a	mennyben	állandóság	van.

	 A	mennyei	Jeruzsálemben	„nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak 
neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő vilá-
gosságában fognak járni,”(Jel 21,23-24)

	 Ez	a	reménység	segítette	át	a	keresztyéneket	a	nehéz	időszakokon.	Ez	a	fény	ragyo-
gott	át	a	legsötétebb	felhőkön.	Ma	is	ragyog	Krisztus	és	áthatol	a	legnagyobb	sötétségen	
is.	Az	ő	világosságában	és	 fényében	 járhatsz.	Most	különösen	szükség	van	rá,	amikor	
szembesülünk	azzal,	hogy	nő	sötétség.	A	világosság	a	sötétségben	fénylik.	Fogadjuk	be	
és	imádkozzunk,	hogy	befogadják	szeretteink,	barátaink,	körülöttünk	élők.	

	 Így	legyen	áldott	ádventi	időd	és	karácsonyod,	amelyben	engeded,	hogy	Jézus	ra-
gyogjon	rád.

 „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még 
sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicső-
sége meglátszik rajtad.” Ézs 60,1-2

Nemes Gyula lelkipásztor, Kálóz

„Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cseleke-
deteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.

…öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, 
hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” Rm13,11-14

	 Közeleg	a	 tél.	Mondtuk	egy	hónapja…	október	végén.	Közeleg	a	 tél,	amikor	sötét	
van,	amikor	hideg	van,	amikor	a	kedv	borúsabb,	amikor	a	remények	halványan	pislákol-
nak…	hisz	ki	tudja,	mit	hoz	a	holnap…	az	ember	szinte	fél	bekapcsolni	a	tv-t,	a	rádiót,	
fél	olvasni	a	híreket	az	újságban,	az	interneten…	mert	annyi	rossz,	annyi	sötét	hír	van	
megint.

	 Fogalmam	sincs,	milyen	lesz	a	jövő.	Tudom,	hogy	a	Bibliában	minden	napra	jut	egy	
„Ne félj!”,	de	ahogy	mindenkit,	engem	is	aggodalom	tölt	el,	amikor	a	jövőre	gondolok.

	 Bennem	is	ott	van	a	féltés;	a	családom,	a	saját	életem,	a	gyülekezet,	az	egyes	tagok	
féltése.	Bennem	van,	hogy	milyen	élete,	jövője	lesz	a	gyerekeknek…	mi	vár	ránk,	ebben	
az	önző,	egyre	sötétebb,	másokra	nem	tekintő	világban?	Ha	valaki	valami	jót	is	tesz,	ha	
valaki	a	közösségért	is	tesz,	és	látszik	rajta,	tudják	róla,	hogy	görnyed	a	feladatok	alatt,	
a	körülötte	levők	vállrándítva	azt	mondják:	ő	fogta	meg	a	seprűt,	az	ő	baja…	Ez	a	hozzá-
állás,	a	falunkhoz,	a	gyülekezethez,	egymáshoz,	önmagunkhoz,	távolról	sem	kelti	azt	a	
benyomást,	ami	az	Igében	áll:	„…a nappal pedig már közel van.”
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	 A	jó	érzésű	emberek	egyre	inkább	behúzódnak,	falakat	építenek,	besötétítik	az	ab-
lakot,	hogy	ne	lássák	ezt	a	borzalmat,	de	be	se	lásson	senki.	Jobb	esetben	sóhajtva	nosz-
talgiáznak,	rosszabb	esetben	etetik	a	félelmeket.	Egyre	sötétebb	van.	Egyre	hidegebb	az	
idő,	és	az	emberek	szíve	is…	Közeleg	a	tél.	Nem	a	nappal	közeleg,	hanem	az	éjszaka.	Nem	
a	világosság,	hanem	a	sötétség	uralja	a	lelkeket	is.

	 Amikor	kezdetét	veszi	az	egyházi	esztendő,	addigra	a	tél	nem	csupán	közeledik,	ha-
nem	már	tart.	Az	év	 legsötétebb	szakaszában	kell	meggyújtanunk	az	első	gyertyát	az	
adventi	koszorún.	Ekkor	érkezünk	el	arra	a	pontra,	amiről	Pál	ír	a	Római	levélben:	hogy	
bár látszólag a sötétség korszakát éljük, mégis vagy éppen ezért, eljött a világosság 
ideje. 

	 Az	egyre	növekvő	sötétség	idején	muszáj	világosnak	lennünk!

	 Muszáj	látszanunk!	Fel kell öltenünk magunkra Krisztust.

	 Azért	kell	ezt	tennünk,	hogy	az	egyre	gyülekező	sötétségben	mégis	képesek	legyünk	
megkülönböztetni	a	jót	a	rossztól.	Azért	kell	ezt	tenni,	hogy	lássunk	tisztán,	az	emberi	
kapcsolatokról,	arról,	hogy	mi	a	helyes	és	mi	nem.	Lássunk	tisztán	abban,	hogy	mi	a	fel-
adata	az	embernek.	„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes elmédből „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Pál ezért írja: „a szeretet tehát 
a törvény betöltése”.

	 Ideális	világ	az,	ahol	nincsen	akadály	Isten	és	ember	között,	mert	látszik	az	út.	Akik	
pedig	látják,	azoknak	az	a	feladata,	hogy	mások	előtt	is	akadály	mentessé	tegyék!	Erről	
ír	Ézsaiás:	„Egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat!” 
(Ézs 57, 14)	Ebben	a	világban	a	béke,	a	szeretet	és	az	Isten	iránti	engedelmesség	az	alap,	
a	vágyott	rend:	„nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak 
meg azok.” (Zsolt 119, 165).

	 Muszáj	világítani,	akkor	is,	ha	mi	vagyunk	az	egyetlen	gyertya	még	a	koszorún.	

	 Muszáj	jónak	lenni,	ha	körülöttünk	mások	még	nem	azok.	

	 Muszáj	jól	csinálni	akkor	is,	ha	senki	sem	segít,	vagy	nem	tudja,	hogyan	kell.

	 Sokat	hallom,	amikor	beszélgetek	a	testvérekkel,	és	megkérdezem,	hogy	ha	annyira	
nehéz	valamit	megtenni,	akkor	miért	tetszik	csinálni…	és	jön	a	válasz:	hát	muszáj.

	 Erre	hív	minket	 Isten!	Muszáj	menned	és	 beszélned	 kegyelméről,	 szabadításáról,	
arról,	amiben	téged	megsegített!	Muszáj	világítanod	minden	nap	a	hosszú	sötétségben,	
akkor	is,	ha	ott,	ahol	vagy,	te	vagy	az	egyetlen	gyertya,	amely	pislákol.

	 Ez	nem	könnyű.	Ez	az	út	a	rögös	út,	de	ez	az	út	egyértelmű,	ez	az	út	az,	ami	tényleg	
vezet	valahova!	Jézus	Krisztushoz	vezet,	és	egymáshoz	vezet,	az	igazsághoz,	az	örök	vilá-
gosságban	megélt	boldogsághoz	vezet.

	 Mikor	lenne	értelme	a	gyertyagyújtásnak,	ha	nem	a	legnagyobb	sötétség	kellős	kö-
zepén?	Mikor	válhatnak	igazán	láthatóvá	a	keresztények,	ha	nem	akkor,	amikor	ennyi	
baj	van?	Mikor	láthatják	az	emberek	a	bennünk	levő	hitet,	annak	a	szeretetteli	fényét,	
ha	nem	most?

	 És	láthatónak	kell	lenni	mindenütt!	A	munkahelyünkön,	az	egymáshoz,	családtagja-
inkhoz	való	kapcsolatunkban.	Rendet	kell	tenni	a	vitázó	gyerekek,	unokák	között,	hogy	
megtanítsuk	nekik,	mi	jó	és	mi	rossz,	miért	jár	dicséret	és	hogyan	kell	bocsánatot	kérni	
egymástól.

	 Világítasz-e	egyáltalán?	Látják-e	rajtam	az	emberek,	az	ismerősök,	a	családtagjaim?	
Látják-e,	hogy	az	én	életem	Istenért	élt	élet?	Látható-e	az,	hogy	fényben,	világosságban	
járó	élet	az	enyém?	Vagy…	azt	látják,	mint	bárki	másnál:	hogy	közeleg	a	tél.

	 Vessük	el	a	sötétség	cselekedeteit,	vegyük	magunkhoz	a	világosság	fegyvereit,	első-
sorban	ezt	a	kicsi	gyertyalángot,	és	ne felejtsük el magunkra ölteni legszebb ruhánkat, 
legegyértelműbb mintánkat, Krisztust!

Magyar Csanád 

Hűség

	 Hűség,	 szeretet,	 igazság.	A	szeptemberi	konferencia	vezérgondolata	a	hűség	volt.	
Lelkipásztor	 testvéreink	mélyrehatóan	adták	át	 Isten	üzenetét	 számunkra	a	hűséggel	
kapcsolatban.	Mindannyian	épültünk	ezek	által,	amit	a	Lélek	által	mondott	imádságok	
sokasága	bizonyított.	Kezdő	énekünk	is	ez	volt:	„Hűséged	végtelen,	Atyám,	nagy	Isten.”

	 Mélyre	hatolt	a	szívükbe	Istenünk	hűsége,	amely	megmarad	akkor	is,	ha	mi	hűtle-
nek	lennénk,	mert	Ő	magát	nem	csalja	meg.

	 A	bizonyságtételekben	elhangzott,	hogy	nincs	hűség	 szeretet	nélkül.	A	drága	 igé-
ben	olvashatjuk,	hogy	Isten	a	szeretet,	aki	elküldte	hozzánk	a	Parakletost,	a	Vigasztalót,	
Szentlelkét,	aki	elvezet	minden	igazságra.	Az	Úr	Jézus	azt	mondta:	„Én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” (Jn 14,6)	Hűség,	szeretet,	Vigasztaló,	igazság:	ez	egy.	Jézus	a	hegyi	
beszédben	azt	mondta:	„Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az 
írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek or-
szágába.” (Mt 5,20)	A	farizeusok	és	írástudók	igazsága	a	törvény	megtartása	volt,	amit	
az	ember	képtelen	betartani	igazsággal.	Hogyan	lehet	a	mi	igazságunk	több?	Akkor,	ha	
az	igaz	Jézus	Krisztus	él	a	mi	szívünkben,	mi	pedig	Őbenne,	Aki	a	törvényt	betöltötte	és	
meghalt	a	bűnösökért.	Több	kell,	hogy	 legyen	a	mi	 igazságunk,	ha	be	akarunk	 jutni	a	
mennyeknek	országába.
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	 Morzsaszedegetéssel	zárult	a	konferenciánk,	amikor	mindannyiunk	szíve	hálás	volt,	
a	hűséges	Istenünk	áldásaiért.	Tegye	az	Úr	mások	számára	is	áldássá	a	mi	mátraházai	
konferenciánk	áldásait.

Madarász Lajos

Isten hűséges

„Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég.” Zsolt 89,3-5

 Hűség	–	 ritkán	halljuk	manapság	ezt	a	szót,	pedig	nagyon	mély	 tartalmat	hordoz	
magában.	Ez	a	fogalom	létezésünk	egyik	alapvető	tartóoszlopa.	Hűség	nélkül	nincs	hit,	
nincs	 vallás,	 nincs	 család,	 nincs	 házasság,	 nincs	 nemzet.	 Hűség	 nélkül	 nem	 létezhet	
egyetlen	közösség	sem.	

 Kihez és mihez kell hűségesnek lennünk?

	 A	hűség	elsősorban	megbízható	kitartást	jelent	egy	személy	vagy	valamilyen	dolog,	
feladat	mellett.	Ugyanakkor	magában	foglalja	azt	az	 ígéretet	 is,	hogy	a	magamban	és	
másokban	végbemenő	változások	ellenére	ki	fogok	tartani	adott	szavam	mellett.	Elfoga-
dom	az	embereket,	akik	majd	megváltoznak,	elfogadok	valamit,	ami	majd	a	jövő	homá-
lyából	bontakozik	ki.	Minden hűségnek alapja és előfeltétele Isten hűsége. 

 De milyen tapasztalataink vannak az emberi hűségről?

	 Tudok	egy	orvosról,	aki	fiatalon	elkerült	egy	kis	faluba,	és	azóta	is	ott	él,	pedig	sokfe-
lé	hívták:	városba,	kórházba,	magasabb	munkakörbe,	jobb	életkörülmények	közé.	Csalá-
dot	alapított,	megnőttek	a	gyerekei,	azoknak	az	iskoláztatása	szempontjából	is	előnyö-
sebb	lett	volna,	ha	a	városba	költözik,	de	ott	maradt	a	faluban	azért,	mert	hűséges	volt	
azokhoz	az	emberekhez,	akiket	gyógyított,	és	akiket	már	születésüktől	ismert.	Hűséges	
volt	ahhoz	a	faluhoz,	és	az	életének	ez	a	hűség	ad	igazi	mélységet	és	igazi	értelmet.	Ha	
ő	elment	volna	ebből	a	faluból,	nem	ment	volna	másik	orvos	oda.	

	 Ismerek	embereket,	akiket	a	hazájukhoz,	a	magyarságukhoz	való	hűség	tesz	nagyon	
tiszteletreméltó	emberré.	Ismerek	embereket,	akik	a	házasságban	mutatkoznak	hűsé-
geseknek,	és	ezzel	a	hűséggel	érdemlik	meg	a	tiszteletünket.	Hűségesek	egymáshoz	jó-
ban-rosszban,	és	nem	méricskélnek,	hogy	milyen	áldozatot	kíván	tőlük	ez	a	hűség,	mert	
nagyon	jól	tudják,	hogy	ez	az	igazi	élet	forrása.	

	 Nagyon	tisztelem	a	sógoromat	a	felesége	és	kislánya	 iráni	hűségéért.	A	húgomék	
első	gyermeke	rákos	daganattal	született,	két	éves	koráig	a	kórházban	volt	az	édesanyjá-
val.	A	sógorom	nem	lépett	ki	ebből	helyzetből,	nem	hagyta	ott	őket,	hanem	hűségesen	
járt	be	hozzájuk,	és	tette,	amit	tehetett.	Az	Úr	Isten	csodája,	hogy	ma	már	ez	a	kislány	

21	éves	egyetemista	hölgy.	Hűségesek	egymáshoz	akkor	is,	hogyha	messze	szakítja	őket	
egymástól	az	élet,	háború,	börtön.	

	 Egyszer	a	középiskolás	hittanosaimnak	beszéltem	Déry	Tibor	novellájáról,	amelynek	
a	címe:	Szerelem.	Egy	házaspár	szerelméről	szól,	ahol	a	férfit	koncepciós	per	miatt	bör-
tönbe	csukják,	és	több	év	után	szabadul,	és	hazamegy	a	régi	lakásába,	kicsit	aggódva,	
kicsit	reménykedve,	vajon	ott	találja-e	a	feleségét.	És	ott	találja,	mert	hűséges	maradt	
hozzá.

	 Amikor	erről	beszéltem,	jelentkezett	egy	diák	és	azt	mondta:	Tanár	úr,	én	ezt	a	szót,	
hogy	hűséges,	mindig	csak	a	kutyákról	hallottam.	Nem	szégyen-e	egy	asszonyra,	hogy	
azt	mondjuk,	hogy	hűséges?!	

	 Milyen	döbbenetes,	hogy	a	hűséggel	kapcsolatban	idáig	jutottunk,	hogy	egy	fiatal	
fiú	úgy	érezheti,	hogy	ez	a	hűség	az	ember	 számára	nem	nagy	megbecsülés.	Bizony,	
olyan	világban	élünk,	ahol	a	hűség	fogalma	ennyire	elferdült.	

 A Biblia azt tanítja, hogy Isten hűséges hozzánk. 

	 Az	égő	csipkebokorban	Isten	Jahvé-nak	nevezi	magát,	ami	azt	jelenti,	hogy	Ő	az,	aki	
van,	az	örökké	létező.	Azt	fejezi	ki,	hogy	számíthatunk	Rá.	A	barátaink,	a	szövetségeseink	
gyakran	ott	vannak,	amikor	elkezdünk	valamit,	és	amikor	nehézre	fordul	a	helyzet,	akkor	
egyszer	csak	nincsenek	ott,	elpárolognak.	Ők	azok,	akik	voltak,	de	most	nincsenek.	Isten 
az, aki van.	És	ez	egy	bíztatás,	bátorítás.	Azt	jelenti,	hogy	veled	leszek,	azt	jelenti,	hogy	
sohasem	keresed	hiába	a	kezemet,	vagy	a	pillantásomat,	a	segítségemet.	

 Hogy mutatkozott meg Istennek ez a szövetsége a zsidóság történetében? 

	 Úgy,	hogy	mindig	velük	volt.	Akkor	is,	amikor	újra	meg	újra	hűtlen	volt	a	választott	
nép	a	szövetséghez,	hűtlenek	voltak	Istenhez.	Nem	hagyta,	hogy	elpusztuljon,	hogy	az	
emberi	 gyarlóságai	 tönkretegyék,	hanem	megőrizte,	 és	újra	meg	újra	 visszavezette	a	
hűség	útjára	az	Ő	népét.	Igaz,	nem	kímélte	meg	a	megrendülésektől,	a	veszedelmektől,	
de	hol	vannak	azok	a	népek,	amelyek	ártottak	a	választott	népnek?	Eltűntek.	Isten	vá-
lasztott	népe	azonban	megmaradt,	és	visszatért	újra,	meg	újra,	sok	szenvedés	után	az	
Isten	szövetségéhez.	A	hűséghez,	amellyel	az	Isten	kísérte	őket.	

	 Isten	hűsége	nem	abból	állt,	hogy	megóvta	őket	mindenféle	megpróbáltatástól,	ha-
nem	abból	állt,	hogy	a	szívükhöz	szólt	a	prófétákon	keresztül.	Ezeknek	a	prófétáknak	a	
szava	ma	is	eleven,	és	halljuk	belőle	az	Isten	hűségéről	szóló	üzenetet.	Mert	ez	nekünk	
is	szól!	

	 Isten	akkor,	amikor	az	első	szövetség	újra	meg	újra	megcsúfolódott,	egy	másik	szö-
vetségről	kezdett	beszélni.	A	választott	néphez	való	viszonyát	a	vőlegény-menyasszony	
egymáshoz	való	szerelmes	kapcsolatával	írta	le.	Úgy	hűséges	hozzánk	Isten,	ahogy	a	férj	
hűséges	a	feleségéhez,	akit	annyira	szeret,	hogy	meg	sem	fordul	a	fejében	a	hűtlenség.	
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Ézsaiásnál	a	saját	hűségét	az	anyai	hűséghez	hasonlítja:	„…elfeledheti-e csecsemő gyer-
mekét az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? Nos, még ha az 
elfelejtené is, én akkor sem felejtelek el téged. Nézd, a tenyerembe rajzoltalak. Falaid 
szemem előtt vannak szüntelen.” (Ézs 49,14-15) 

	 Az	Újszövetség	arról	beszél,	hogy	Isten	hűsége	abban	teljesedett	ki,	hogy	elküldte	
hozzánk	a	Fiát,	Jézust,	akiben	Isten	minden	ígérete	valósággá	vált.	János	így	ír:	az Ige 
testté lett, és köztűnk ütötte fel a sátorát.	Ahogyan	Isten	választott	népével,	ott	sátoro-
zott	az	Isten,	úgy	sátorozott	velünk	Jézus.	Emberként	jött	el,	élt	itt	a	földön,	vállalta	az	
emberi	élet	minden	terhét,	és	örömét.	Magára	vette	bűneinket.	Értünk	élt,	és	értünk	
halt	meg.	A	szívünket	fölemelte	oda,	hogy	az	Isten	szeretetét	be	tudjuk	fogadni,	és	hogy	
mi	is	szeretetet	tudjuk	adni.	

	 Ez	a	föld	néha	sötétségbe	borul,	jelen	van	itt	a	fájdalom,	a	halál,	a	bűnnek	minden	
szennye.	Ezek	minket	is	meg-megérintenek,	de	ezek	között	még	hatalmasabb	erővel	tud	
a	szeretet	megnyilvánulni.	Erre	a	szeretetre	tanított	meg	Jézus	és	ennek	az	áldását	hozta	
közénk.	Azt	mondja	Róla	a	Jelenések	könyve,	hogy	Ő	a	hűséges	tanú.	Az	Ámen.	A	hű	és	
igaz	tanú.	Isten	szeretetének	és	Isten	hűségének	a	tanúja.	Akkor,	amikor	egy	a	tizenkettő	
közül	elárulta	Őt,	amikor	a	tanítványok	szétfutottak,	akkor	Ő	nem	árulta	el	az	Istennek	
hozzánk	való	szeretetét,	hanem	hűséges	volt	azokhoz	is,	akik	Őhozzá	hűtlenek	lettek,	és	
mindvégig	kitartott	ebben	a	hűségben.	Milyen	döbbenetes	–	a	Timóteushoz	írt	második	
levélben	van	–	„ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja 
meg”. 

	 És	az	Isten	hűségének	ajándéka	abban	folytatódik,	hogy	az	első	Pünkösdkor	kiáraszt-
ja	a	Szentlelket,	és	azt	mondja,	hogy	a	Szentlélek	mindörökké	velünk	marad,	és	munkál-
kodik	a	hívő	emberek	életében.	Megérinti	azoknak	a	lelkét	is,	akik	a	hitig	nem	jutottak	
el,	de	ott	a	vágy	bennük	egy	másik	élet	után.	A	Szentlélek	Isten	hűségének	a	legnagyobb	
bizonyítéka	most	 közöttünk.	A	 Szentlélek	újít	meg	naponta	minket.	 Csodálatos,	 hogy	
Isten	kiárasztotta	ránk	Szentlelkét	és	velünk	van	mindennap,	de	tőlünk	hűséget	vár.

	 A	Szentlélek	arra	buzdít	minket,	hogy	merjünk	hűségesek	lenni	Istenhez,	és	minden-
hez,	ami	szerinte	jó.

	 A	legnehezebb	körülmények	között	is	hűségeseknek	kell	lennünk	Istenhez,	egyház-
hoz,	emberekhez,	szavainkhoz,	valamint	a	munkánkban	és	cselekedeteinkben,	kicsi	és	
nagy	dolgokban	egyaránt.

	 Hűséges	az,	aki	mindvégig	megáll	a	hitben,	minden	kísértés,	próbatétel	és	üldözte-
tés	közepette.	Ebben	Jézus	a	példaképünk,	akinek	a	hűségét	kell	utánoznunk	állhatato-
san.	Hűségről	ott	lehet	beszélni,	ahol	személyes	viszony	áll	fenn.	Minél	közelebb	állunk	
valakihez,	minél	jobban	ismerjük	a	másikat,	könnyebben	tudunk	hűeknek	lenni	hozzá.	
Minél	távolabb	kerülünk	valakitől,	annál	kevesebbet	tudunk	róla,	így	annál	nagyobb	a	
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hűtlenség	veszélye.	A	hűség	hiánya	valójában	a	lelki	éretlenség	jele.	Az	érzelmi	éretlen-
ség	egyik	jele	a	felelősség	vállalásának	visszautasítása.	Pedig	Isten	elvár	tőlünk	bizonyos	
kötelezettségeket.	Amikor	engedetlenkedünk	és	visszautasítjuk	ezeket	a	kötelezettsége-
ket,	hűtlenek	vagyunk.	Amikor	pedig	felvállaljuk,	elfogadjuk	az	Istentől	ránk	ruházott	kö-
telezettségeket,	hűségesek	vagyunk.	Ez	a	lelki	érettség	jele,	és	az	egyik	fontos	gyümölcs,	
amit	a	Szentlélek	terem	az	életünkben.	Isten	megígérte,	hogy	hűséges	lesz	hozzánk,	és	
ígéretét	naponta	beteljesíti,	ezért	méltán	kérheti	tőlünk,	hogy	mi	is	legyünk	hűségesek	
mindenben.

Prókai Árpád 

A hűség érdem vagy kegyelem?

„A Békesség Istene szenteljen meg titeket…
Hű az, aki elhívott titeket, s Ő meg is cselekszi azt.” (1Thessz 5,23-24)

	 A	thesszalonikai	gyülekezet	abban	a	forró	várakozásban	élt,	hogy	hamarosan	vissza-
jön	az	Úr	Jézus	Krisztus.	Volt	életcéljuk,	reménységük,	–	pedig	hitükért	súlyos	üldözte-
téseket	szenvedtek	el,	mégis	hűségesek	maradtak	Jézus	Krisztushoz.	Az egész levélben 
visszatér a buzdítás, hogy a hűséghez kell a mi odaszánásunk, ugyanakkor Isten végzi 
el bennünk, hogy mindvégig hűségesek maradjunk. Ő szentel meg.

	 Pál	apostol	azt	mondja,	hogy	józanok	legyenek,	nézzenek	az	idők	jeleire,	mert	még	
nincs	 itt	a	 vég.	Mint	 ahogy	a	 szülési	 fájdalmak	egyre	 sűrűbben	 jönnek,	 éppígy	az	Úr	
visszajövetelét	jelző	nyomorúságok	is	egyre	gyakoribbak,	és	erősödnek.	De	amikor	visz-
szajön	az	Úr,	elragadja	az	övéit	magához	a	felhőkön	át.	A	tévedhetetlen	igaz	Bíró	akkor	
tesz	igazságot,	amikor	eljön	az	ideje.	Miközben	várják	az	Úr	Jézust,	álljanak	helyt	a	min-
dennapi	munkában,	ne	álmodozzanak,	és	maradjanak	engedelmesek	az	Úrnak.

	 Bennünket	nem	üldöznek,	de	stresszes	életünk	van	manapság,	tele	nehéz	hírekkel,	
amelyek	aggodalommal	tölthetnek	el.	Azt	kérdezik	sokan:	Hova	vezet	mindez?	Az	embe-
rek	nem	látnak	célt,	nincs	reménységük;	szükségük	van	arra,	hogy	mi	sugározzuk:	Jézus	
Krisztus	reményt	ad!

 A Biblia szerint szent az, amit Istennek átadtunk, aki önmagát Istennek odaszánta.  
Nem	a	magunkéi	vagyunk.	A	megszentelést	a	Szentlélek	végzi	bennünk	úgy,	hogy	a	Tör-
vényt	a	szívünkbe	írja,	hogy	Krisztushoz	hasonlók	legyünk.	Nem	ájtatoskodásban,	merev	
törvényeskedésben	van	benne	Jézus.	A	„szentek”	felszabadultan	sugárzóak,	kedvesek,	
tiszták,	örömteliek.

 Nincs békesség nélkül megszentelődés.	A	megszentelődésünk	csak a békesség Is-
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tene által	történhet.	Jézus	Krisztus	keresztje,	Jézus	vére	békéltette	meg	Istennel	a	vilá-
got,	és	aki	a	bűneit	Jézus	keresztje	alá	tette	le,	az	megbékél	maga	is	Istennel.	(2Korinthus 
5,20.21.)	Isten	az	újjászületéskor	ezt a békességet belénk helyezi,	és	azt	akarja,	hogy	a	
békességünk	növekedjen.	(Ézs 9,7)	A	belső	békesség	által	vezet	is	az	Úr.	De	ha	hamar	ki-
borulunk,	aggodalmaskodunk,	és	félelmeinket	nem	visszük	az	Úr	elé,	hogyan	szenteljen	
meg	az	Úr?	Ha	nem	járunk	szeretetben,	nem	bocsátunk	meg,	ha	nem	törekszünk	a	kap-
csolataink	rendezésére,	hogyan	szenteljen	meg	bennünket	Isten?	Az	ördög	szándéka	az,	
hogy	a	világból	a	békességet	elvegye,	szidják	az	emberek	a	másképpen	gondolkozókat,	a	
népek	háborút	viseljenek.	Ebben	a	világban	élve	is,	az	Úrban	mégis	megőrizhetjük	belső	
békességünket.	

 „A ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őríztessék meg a 
mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelésre…” (1Thessz 5,23)

	 Engedjük	be	a	lényünk	és	életünk	minden	területére	az	Urat!	Általában	azt	mond-
juk,	hogy	test és lélek vagyunk. Itt azonban, és több más igehelyen is hármasságról 
beszél az Ige: görögül pneuma, psziché és szóma.	Pl.	mintha	egy	tojást	képzelnénk	el,	
3	 részből	 áll:	 Belül	 a	 sárgája,	 körülötte	 a	 fehérje,	 és	 kívül	 a	 tojáshéj.	 „Egész	 valótok,	
szellemetek,	lelketek	és	testetek	feddhetetlenül	őriztessék	…”	–	fordítja	Csia	Lajos,	aki	
mindent	szó	szerint	fordít.	Szellem,	lélek	test.	A	nyelvújítás	óta	megvan	a	szellem	sza-
vunk,	de	ettől	sokan	idegenkednek,	mert	félreérthető.	Más	szóval	mondjuk	szívnek	is,	
vagy	belső	embernek.	Ez	a	részünk	születik	újjá.	Ott	lakik	bennünk	aztán	az	Úr	Jézus	a	
szívünkben,	ahol	pl.	a	lelkiismeretünk	is	van,	ahol	az	imádatra	való	képességünk,	és	a	
kreativitásunk	is	van.	Értelmi	fogyatékosok	felé	szolgálok,	és	tanúsítom,	hogy	amikor	ke-
vés	az	értelem,	a	szívüket	az	Úr	ugyanúgy	meg	tudja	szólítani,	mint	az	okosabb	emberét.	
Sőt,	sokaknak	közülük	csodálatos	kapcsolatuk	van	az	Úrral.	Ha	Igéjét	befogadjuk	belső	
emberünkbe,	az	mint	világosság,	átjárja	egész	 lényünket.	Még ha nagyon összegaba-
lyodtak is a dolgaink, az Ige képes mindenhova bevilágítani, és így helyreállhatunk.	Mi	
nem	tudjuk	szétszedni	magunkat,	sem	összerakni,	de	a	Zsid 4,12 szerint „az Isten Igéje 
él és hatékony, elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és velőknek  széjjeloszlásáig, 
megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait.”	(Csia	Lajos	fordításában)	Szentlel-
ke	át	akarja	hatni	a	pszichénket	is,	(ahol	van	az	értelmünk,	érzelmünk,	akaratunk),
–	pszichénk	megtérésünk	előtt	a	maga	útját	járta,	megszokta,	hogy	uralkodik,	nem	akar-
ja	alávetni	magát	az	Úr	akaratának.	Valaki	azt	mondta,	hogy	nem	a	hústestünkkel	van	a	
legtöbb	bajunk,	hanem	a	pszichénkkel,	ha	azonban	a	Szentlélek	uralja	a	pszichénket	is,	
akkor	a	testet	is	tudja	uralni,	és	irányítja	az	Úr	követésére.

	 Gyakorlati	dolgokat	is	felsorol	Pál,	milyen	területeken	szentel	meg	az	Úr,	ha	hagy-
juk:	a	beszédünket,	a	szexualitás	területét,	a	házasságot,	a	munkavégzést.	Adjuk	meg	az	
előljáróknak	a	tiszteletet,	a	testvéri	közösségbe	épüljünk	bele,	békességre	törekedjünk,	
a	 gonoszért	 ne	 fizessünk	 gonosszal.	 „Mindenkor	 örüljetek,	 szüntelen	 imádkozzatok,	

mindenekben	hálát	adjatok,	a	Szentlelket	meg	ne	oltsátok.”	16-18.	v.	De:	a	gonosztól	
őrizkedjetek!

	 A	megszentelésre	tehát	szánjuk	oda	magunkat,	de	hitben,	hogy	az	Úr	végzi	el	ben-
nünk.	A	mennyei	örökségünket	azért	érjük	el,	mert	megtart	kegyelme.

Kiss Ella 

Gyász és hálaadás

	 Férjemet	ez	év	május	18-án	váratlanul	hazaszólította	az	Úr	mennyei	otthonába.	Tu-
dom,	hogy	az	Úr	elkészítette	őt	és	hitünk	szerint	csak	lakcímet	változtatott.	Lesz	talál-
kozásunk	ott,	ahol	örökké	élünk	és	dicsérjük	a	mi	Megváltónkat,	Szerető	Édes	Atyánkat	
a	Szentlélek	által.	Dicsőség	az	Úrnak!	Nem	könnyű	az	ő	hiányát	46	évi	házasság	után	
megélni,	 voltak	 próbák,	 betegségek,	 az	Úr	műhelyében	 formálódások.	 Legyen	 áldott	
az	Ő	neve,	hogy	megtartott	Bennünket,	mert	ahogy	a	menyegzőnkön	is	elhangzott,	a	
hármas	kötél	nem	könnyen	szakad	el!	

	 Igen,	csak	az	Úrral	együtt	lehet	szép,	és	hála	van	a	szívemben	most	is,	hogy	ő	volt	a	
társam,	akit	az	Úrtól	kaptam	és	engem	pedig	neki	adott.	Kettő	lány	gyermekünk	szüle-
tett,	és	van	öt	unokánk.	Valamennyien	az	Úr	gyermekei	vagyunk,	a	nagyobb	unokák	is,	a	
kisebbek	még	kisgyermekek.	

	 A	Vigasztalóban	legjobban	a	bizonyságokat	szeretem,	mert	egymás	hite	által	épít	az	
Úr	Bennünket.	Köszönöm!	Az	Úr	áldja	munkájukat	gazdagon,	hogy	még	sokan	átadják	
életüket	Őneki!

Balogné Marica, Tápiószentmárton 

Gondolatszilánkok

Akkor	 veszünk	 fel	 pózt,	 amikor	 a	 gondolataink	 és	 a	 belső,	 rejtett	 cselekvésünk	 nem	
egyeznek	azzal,	amit	kifelé	mutatunk.

Ne	csak	az	Úrról	beszélj,	de	mindig	az	Úrban	legyél!

Ahogy	megéled	a	hitéleted,	az	jó	illattal	lengi	körül	az	életed?	Illatozik?
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A Szentlélek jelenléte

	 Életemben	többször	megtapasztaltam	Isten	Szentlelkének	kiáradását.	Ilyen	volt	el-
sősorban,	amikor	megtértem	és	a	Szentlélek	bűnbánatra	indított.	És	ez	volt	az	egyik	leg-
fontosabb.	De	ilyen	volt	az	is,	amikor	néhai	Cseri	Kálmán	református	lelkész	a	teológián	
előttünk,	elsőéves	diákok	előtt	beszélt.	Az	 Igét	 idézte,	és	éreztem,	hogy	betöltötte	az	
osztálytermet	a	Szentlélek.	Olyan	szentség	volt	megtapasztalható,	ami	mind	a	mai	napig	
megmaradt	az	emlékezetemben.	

	 Egy	más	alkalommal	is	ugyanezt	tapasztaltam,	amikor	itt	Vaján	a	baptista	imaház-
ban	egy	evangelizátor	szolgált.	Sírt	az	evangelizátor	Isten	nagy-nagy	szeretetén,	és	ekkor	
hatalmas	erővel	éreztük	a	Szentlélek	jelenlétét	mi,	akik	ott	voltunk.	Mások	is	mondták	
ezt	utólag	nekem.	Egyszer	pedig,	amint	hallgattam	Billy	Graham,	a	már	elhunyt	baptista	
evangelizátor	szolgálatát	videón	az	interneten,	nagyon	vonzó	kenet	alatt	kiáradt	a	Szent-
lélek.	Pedig	angol	nyelvű	volt	a	szolgálat,	amit	én	nem	is	igazán	értek.	

	 De	a	magam	életében	is	csodálatosan	megtapasztaltam	többször	megtérésem	után	
a	Szentlélek	jelenlétét.	Például	egyszer	a	volt	barátnőmnek	küldtem	egy	Igét.	Valahogy	
annyira	éreztem	közben	a	Szentlélek	vezetését.	Már	ezt	el	is	felejtettem,	amikor	ő	felhí-
vott	telefonon,	vagy	e-mailt	írt,	amiben	tudatta:	nagyon	ott	volt	Isten	Szentlelke,	amikor	
elolvasta	az	Igét.	Elgondolkodtam.	Mennyire	vezet	minket	az	Úr!	Ami	viszont	számomra	
fontos,	az	az,	hogy	amikor	komolyan	megállok	az	Úr	előtt	és	rendezem	a	rendezendői-
met,	olyankor	nagyon	sokszor	történik	velem	valami.	Vagy	egy	áldott	telefonbeszélge-
tés,	 vagy	egy	 jóízű	beszélgetés	valakivel	 vagy	egy	önzetlen	 szolgálat	 valaki	 felé.	 Isten	
Szentlelke	vezet	minket,	csak	igyekezzünk	minél	közelebb	lenni	az	Úrhoz!

Komoróczy István

MÁR NYOLC MILLIÁRD!

	 A	média	a	napokban	hírül	adta:	„November	közepén	a	föld	lakóinak	száma	elérte	a	
nyolcmilliárdot!”	Csak	az	utóbbi	70	évben	látványosan,	háromszorosára	nőtt	az	egész	
emberiség	létszáma.	Egyes	becslések	szerint	a	földön	valaha	éltek	közel	fele	ma	élő	kor-
társunk!	Ezért	nagy	a	tét!	„Jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére!” (1Tim2,3-4)

	 Ma	már	a	mindennapok	emberei	is	szorongva	kérdezik:	mit	hoz	a	holnap?	

	 Korszakváltást	élünk.	Az	előző	évek	nyugalma	és	prosperitása	eltűnőben	van.	Úgy	
tűnik	a	„béke	és	biztonság”	idejének	lassan	a	végére	érünk.	Az	aggódók	azt	mondják:	
nem	tudjuk	mit	hoz	a	holnap!	

A NAGY ADVENT IDEJÉNEK VÉGÉT JÁRJUK!

	 Mindenkinek	meglepetés	lesz	az	Úr	visszajövetele!	Ugyanakkor	az	advent	záró	sza-
kasza	is	nem	várt	helyzeteket	tartogat	a	számunkra.	A	bekövetkező	krízisekről,	az	utol-
só	idők	nehéz	élethelyzeteiről,	az	utálatos	pusztítóról	és	sok	más	egyébről	pedig	nem	
igazán	akarunk	hallani.	Szeretnénk	gondoskodni	megszokott,	kényelmes	és	biztonságos	
életformánkról,	kivédeni	a	változást,	és	rejtekhelyet	keresni	a	bajok	idején.	

	 A	személyes	érintettségen	túl	az	a	legfontosabb:	Milyen	sors	vár	az	emberiségre	a	
közeljövőben?	

	 Az	ebből	következő	kérdés	pedig	az,	hogy	a	sorsfordító	időkben	mi	a	küldetésünk	
nekünk,	akik	az	advent	népe	vagyunk?

MERT A NAGY NYOMORÚSÁG IDEJE,
UGYANAKKOR A NAGY ARATÁS IDEJE LESZ!

	 Jézus	első	12	tanítványa	látást	kapott:	„emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, 
hogy a mezők már fehérek az aratásra.” (Jn 4,35c)	Az	aratásra	alkalmas	idő,	a	látásköz-
lés,	de	az	aratásra	való	kiküldés	is	az	Aratás	Uráé.	Ha	valaha,	úgy	túl	a	nyolcmilliárdon	
nagyon	aktuális	adventi	üzenetünk,	hogy	„Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjé-
tek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába!” (Mt 9,37b-38) 

	 Kihívások	sorozata	áll	előttünk:	miből	van	sok,	miből	van	kevés,	ugyanakkor	mit	kell	
kérnünk,	mit	kell	tennünk?!

A	száz	évvel	ezelőtti	paraszti	világban	mindez	még	nagyon	egyértelmű	volt.	Akkor	még	
az	aratás	idején	mindenkire	szükség	volt.	Nagy	veszteség	származott	abból,	ha	nem	volt	
kellő	számú	aratómunkás,	és	a	késlekedés	miatt	túlérett	az	aratni	való,	és	a	gabonasze-
mek	kiperegtek.	Az	elhullott	szemeket	a	madarak	kapkodták	 fel.	 Ezért	mindent	meg-
tettek,	hogy	ez	ne	következzen	be!	Kora	hajnaltól,	késő	estig	ment	a	közösségi	munka.

Még	a	gyerekeknek	és	az	öregeknek	is	megvolt	a	személyre	szabott	feladata.	Ilyenkor	
szinte	minden	más	tevékenység	abbamaradt:	nem	volt	házépítés	és	lakodalom,	elma-
radt	az	utazás	és	a	nyaralás.	Minden	szorgos	kézre	szükség	volt.	

	 Hasonló	helyzet	vár	a	nagy	aratás	idején	is!	

	 Az	odaszántak	munkáját,	az	evangélium	terjedését	pedig	mindenütt	erőteljes	bibliai	
jelek	és	csodák	fogják	kísérni.	Erre	a	kegyelmi	időre	fel	kell	készülnünk	mindannyiunk-
nak!	

AZ ARATÁS IDEJÉN EGYETLEN CÉL LESZ: 
AZ ELVESZETTEK MEGMENTÉSE!

	 A	Jánosnak	adott	kijelentés	tele	van	reménységgel,	beteljesedő	ígérettel:	„Nagy so-
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kaság volt ott, minden nemzetből és törzsből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki 
sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve…” (Jel 7,9) – „Ezek 
azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruháikat, és megfehérítették a 
Bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak néki…(Jel 14b-15a) 

A MOSTANI NYOLCMILLIÁRD ÉS A NAGY ARATÁS NEMZEDÉKE
DRÁGA KINCS ISTEN ELŐTT!

	 Akit	csak	lehet,	nyerjünk	meg	Isten	országa	számára	ebből	a	sokaságból!	Nem	„bib-
liai	túlzás”	amikor	az	Úr	Jézus	a	termő	magról	harminc	annyit,	hatvan	annyit,	vagy	száz	
annyit	mond	a	magvető	példázatában!	Éppen	ezért,	mindannyiunk	számára	nagy	a	ki-
hívás!	Az	aratni	való	sok,	a	munkás	kevés!	Mindannyiunkra	nagy	feladat	vár!	Személyes	
felelőségünk	kérdése:	

A MISSZIÓI PARANCS NINCS VISSZAVONVA,
MÉG MINDIG TELJESÍTÉSRE VÁR!

	 Bizonyságként	írom	az	alábbi	két	esetet:	

		 –	Argentínában	történt,	a	húsz	évvel	ezelőtti	ébredés	idején,	hogy	az	Úr	kegyelme-
sen	meglátogatta	őket.	Egy	30	tagú	gyülekezet	egy	év	alatt	3000	főre	szaporodott.	Így	
minden	egyes	régi	tagra	100	új	megtért	jutott.	Felvállalták	őket.	Törődtek	velük.	Mind-
annyian	igyekeztek	megtenni	mindent,	hogy	az	újak	el	ne	vesszenek,	el	ne	kallódjanak.	

	 –	Néhány	évvel	ezelőtt	Braziliában	az	Amazonas	folyó	nagyvárosában,	Manausban	
járt	a	Magyar	Bibliatársulat	Főtitkára.	Ott	szembesült	a	következő	ébredési	helyzettel.	
„A	városban	nem	utcánként,	nem	is	háztömbökként,	hanem	2-3	házanként	van	egy-egy	
új	gyülekezet.”	(Hozzáteszem: Bizonyára nem érnek rá, hogy egymással rivalizáljanak, 
mert teljesen lefoglalja őket az új megtértek befogadása, lelki felépítése.)

 Vajon, ha ilyen áldásokban részesülnénk, felkészültek és fogadóképesek lennénk 
az aratás terhének ilyen jellegű elhordozására?

 Legyünk az Úrnak bátor, a Szentlélek erejében és igazságában járó, jógyümölcsöt 
termő, engedelmes és áldozatra kész munkatársai!

Rácz Lajos 

A hét szűkesztendő esélyei

„Éhínség támadt minden országban, de Egyiptomban mindenütt volt kenyér.”
(1Mózes 41,54)

 Milyen áldást készített Isten a hét szűk esztendővel Mózes első könyvének idejé-
ben?

 a) Isten kijelentette magát Egyiptomnak,	tehát	az	akkori	világbirodalomnak.	Egyip-
tom	esélyt	kapott	annak	felismerésére,	hogy	hol	vannak	határai.	A	fáraó	nem	értette	
meg	saját	álmát,	sőt	elképzelése	sem	volt	arról,	hogy	miként	lehetne	az	eljövendő	nehéz	
évekre	felkészülni.	Amikor	azonban	megszólalt	az	isteni	bölcsesség	József	által,	világos	
lett,	hogy	ki	is	az	igazi	Isten.

 b) A hét szűk esztendő második esélye az volt, hogy Isten összehozta és megtérésre 
segítette Jákób széteső családját,	amelyben	mindenki	vétkezett.	Az	apa	kivételezett,	Jó-
zsef	büszkén	dicsekedett,	a	testvérek	pedig	kútba	dobták	az	álomlátót,	majd	hazudtak	
az	apjuknak.

	 A	 történet	 azonban	 jól	 végződött.	 A	 család	 az	 éhség	 következtében	 Egyiptomba	
ment,	s	ott	szembesült	bűnével	és	kiengesztelődtek.	József	álmai	beteljesedtek,	s	alkal-
massá	váltak	arra,	hogy	egy	népként	tovább	hordozzák	Isten	nagy	történetét.

 Mire jó a hét szűkesztendő a mi időnkben?

 a) Isten napjainkban is azért adja a kríziseket, hogy világunk meglássa határait.	Az	
önistenítés	helyett	legyen	számára	valóság	Isten	hatalma	és	a	természetfeletti	kijelentés	
valósága.	Ehhez	azonban	kell	legalább	egy	olyan	József,	aki	nem	ássa	el	küldetését.	S	kell	
egy	igazi	Jákób-Izrael	is,	aki	megáldja	még	a	fáraót	is.

 b) A krízis azonban első sorban az egyház esélye.	Itt	az	ideje,	hogy	az	Úrhoz	és	egy-
máshoz	forduljunk.	Van	lelki	energia-krízis	is,	s	az	Egyház	ettől	szenved.	Hiányzik	a	pró-
fétai	 szó.	Nem	 látjuk	az	Úr	 jeleit.	 Kevés	a	megtérő	 szív	és	még	mindig	 sok	az	önigaz	
különcködés	a	keresztyének	között.

 Mi is kell tennünk?

 Az Egyház az elmúlt időkben inkább csak kért.	Eljött	az	ideje	annak,	hogy	adni	tud-
jon.	A	gazdagabb	forduljon	a	szegényebb	felé,	s	ne	csak	a	markát	tartsa.	Mi	lenne,	ha	az	
eddig	rivális	közösségek	egymást	tudnák	akár	anyagilag	is	támogatni?

 Az Egyház ebben a nehéz időkben legyen a REMÉNYSÉG SZIGETE!	A	mai	világné-
zeti	 piacon	 nincsenek	 realisztikus	 reménység-perspektívák.	 A	 beszüremlő	 pesszimiz-
mussal	nem	megyünk	semmire.	E	szerint	világunk	néhány	évtized	múlva	megsemmisül,	
ezért	lázasan	keresnünk	kell	egy	új	kozmikus	lakóhelyet	valahol	a	világűrben.	Másfelől	
a transzhumanizmus	 törekvései	és	utópisztikus	kilátásai	sem	megnyugtatóak.	Ez	nem	
más,	mint	a	technológia	 istenítése.	Néhány	évtized	múlva	genetikánk	segítségével	 le-
győzzük	a	betegségeket,	sőt	elhozzuk	az	örök	életet	az	emberiségnek.	Végül	tehát	meg-
szűnik	az	ember	a	maga	szerves	valóságában,	s	marad	egy	gép,	amelynek	emberi	agya	
lementhető	lesz	akár	egy	számítógépre	is.
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 Itt az ideje, hogy bátran beszéljünk keresztyén reménységünkről!

	 Reménységünk	horgonya	mindenek	előtt	Isten	megbízható	szavára	épít.	Amit	Isten	
megígért	Ábrahámnak	és	Izraelnek,	azt	Ő	meg	is	cselekedte.	A	Messiás	eljött	és	életét	
adta	értünk	azért,	hogy	bűnbocsánatot	és	örök	életet	kapjunk.	Ő	meg	fogja	azt	is	tenni,	
amit	a	jövőre	nézve	ígért!

	 A	 jelenben	az	a	 fő	dolgunk,	hogy	beszéljünk	az	élő	 Jézusról,	aki	nagy	 jövőt	készí-
tett	minden	ember	számára,	sőt	földünkre	fog	visszatérni.	Nem	abba	kell	invesztálnunk,	
hogy	elmeneküljünk	bolygónkról,	hanem	inkább	térjünk	meg	az	Úrhoz	és	egymáshoz	is		
szeretetben.

	 Világunk	és	az	Egyház	előtt	nagy	jövő	áll.	Jézus	visszatér	földünkre	és	felállítja	trón-
ját	közöttünk.	Most	kell	eldönteni,	hogy	alattvalói	vagyunk-e,	vagy	az	örök	kárhozatot	
választjuk?

	 Világunk	döntése	nagyban	függ	attól	is,	hogy	a	helyi	közösségek	mennyire	lesznek	a	
reménység	szigetei.	A	helyi	hívő	nép	képes-e	arra,	hogy	bemutassa	Jézus	rendkívülisé-
gét,	aki	teljes	igazsággal	és	kegyelemmel,	tehát	következetes	egyenességgel,	de	mérhe-
tetlen	szeretettel	is!

	 Néhány	hete	volt	egy	hajnali	álmom	az	ébredésről.	Templomunkat	 láttam,	ahogy	
már	hajnalban	 jöttek	az	 emberek	az	 istentiszteletre.	 Érkező	 családokat	 és	 kisebb-na-
gyobb	 baráti	 csoportokat	 láttam.	 Jöttek	 az	 Úr	 házába,	 telve	 a	 várakozás	 izgalmával.		
Ahogy	érkeztek,	arcuk	a	szürkületben	is	ragyogott.	Mindnyájan	egy	felé	igyekeztek,	egy	
közös	titkuk	és	céljuk	volt:	Jézus	személye.

 Áldott ünneplést kívánok minden kedves Olvasónak!

 Imádkozzatok azért, hogy ez a krízises idő javunkra váljon és a reménység emberei 
legyünk! Bárha ez az álom valósággá válna minden helyi közösségben!

Dr. Tatai István

Emlékezés

 2022. november 19-én, szombaton délelőtt 10 órakor búcsúztunk
Nagytiszteletű Péntek László esperes – lelkipásztortól, aki több évtizeden át aktív 
tagja volt a karizmatikus lelkészkörnek. A Parakletos Alapítvány pénzügyi ellenőrző 

bizottságának elnöke volt, és számos konferenciánkon előadással,
áldással és lelkigondozással szolgált.

Az alábbiakban Berze János lelkipásztor, a Székesfehérvári Budai úti Egyházközség 
vezető lelkipásztorának az altemplomban elmondott búcsúztatóját olvashatják.

Péntek László (1937-2022)

 „Péntek László 1970-től nyugdíjazásáig a Polgárdi Református Egyházközség és 
körzete lelkipásztora volt, 2003-tól pedig esperesként is szolgálta a rábízott nagyobb 
közösség ügyét. Aktívan részt vett a 70-es évektől a fiatalokat megszólító nyári táborok 
szervezésében. Az ifjúság, a gyülekezetek terén végzett áldozatos munkáját, a dunántúli 
reformátusságért végzett szolgálatát 2011-ben Pro Pannonia Reformata díjjal ismerte el 
a Dunántúli Református Egyházkerület.” (www.refdunantul.hu)
 Nyugdíjas éveit Székesfehérváron töltötte. Az Öreghegyen éltek feleségével, Anikó-
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val, szeretteik közelében. A Budai úti református gyülekezet hűséges, szolgálatkész és ál-
dozatkész tagja volt. Igazi harcos volt, az evangélium ügyéért élt, ez az Ő lelki öröksége, 
és arra hív, hogy mi is követője legyünk ebben! Szolgált még: nyugdíjas klub, kékkereszt 
csoport, nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek köre, református nyugdíjas klub alkalma-
in, valamint vasárnapi igehirdetések, nyári helyettesítések, evangelizációk, imaközössé-
gek, lelkigondozás és csoportbeszélgetések alkalmával.

„…mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.
 Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” 

(Igeolvasás: 1Jn 4:7-17a; Jn 14:1-6. 15-19)

 Az ige új gondolkodásra hív,	életünk	eseményeit	lássuk	más	perspektívából,	mint	
ahogy	a	világ	teszi!
	 Elsötétedő	világban	élünk:	válságok	kora,	háború,	kapzsiság	és	nyerészkedés	dívik.
	 Tegnap	volt	a	mammon-isten	egyik	kedvelt	napja,	a	vásárlás	ünnepe,	de	Isten	nél-
kül,	ez	is	csak	fekete!
	 Számunkra	viszont	holnap	lesz	az	egyházi	esztendő	utolsó	vasárnapja,	az	örökkéva-
lóság	vasárnapja,	az	örök	élet	ünnepe!	Emlékezünk	az	elmúlt	egyházi	év	során	elhunyt	
szeretteinkre,	de	tesszük	ezt	a	feltámadás,	és	Krisztus	visszajövetelének	igaz	reménysé-
gével,	amikor	az	eljött	és	eljövendő	Krisztussal	találkozni	fogunk,	hitben	elhunyt	szeret-
teinkkel	együtt!
	 Kegyelme	tart,	mert	a	mennybe	ment	Jézus	imádkozik	értünk!	Ámen.

	 A	feltámadás	igaz	reménységében	búcsúznak:

	 –	Felesége,	5	gyermeke,	12	unokája,	menyei,	vejei,	keresztgyermekei,	első-	és	másod
	 unokatestvérei,	sógornői,	sógorai,	további	közeli	és	távoli	rokonai,
	 –	teológus	évfolyamtársai,
	 –	a	Kékkereszt	csoport	tagjai,	a	Székesfehérvári	Református	Nyugdíjas	Klub
	 –	és	a	nyugdíjas	lelkészek	és	lelkészözvegyek	köre,
	 –	a	mátraházi	lelkészi	kör,	a	Parakletos	Alapítvány	lelkészi	köre,
	 –	a	polgárdi	református	gyülekezet,	a	székesfehérvári	református	gyülekezetek,
	 –	egykori	szolgálati	helyei,
	 –	a	Dunántúli	Ref.	Egyházkerület,	annak	elnöksége,	és	esperesi	kara,	valamint	a
	 Mezőföldi	Ref.	Egyházmegye	közössége,	gyülekezetei,	lelkészi	kara	és	szolgáló	közössége,

	 –	Székesfehérvár	és	Polgárdi	városa,

	 –	szomszédok,	barátok	és	mindazok,	akik	ismerték,	szerették	és	tisztelték	Őt.

Híreink

*

Kálvin téri alkalmainkat a személyes részvétellel tartjuk! Szeretettel hívunk és várunk 
minden érdeklődőt a hónap első hétfőjén 10–1200 óra között a Budapest Kálvin téri 
Egyházközség gyülekezeti termébe. Az alkalmat Dr. Vass Dezsőné lelkipásztor tartja. 

*

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

Minden kedden 1730-1830 óra között 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	az
mbaloghe@gmail.com	e-mail	címen,	és	elküldi	a	csatlakozáshoz	szükséges	linket.

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

Már	a	4.	kiadásban	vehetjük	kézbe	Szabó Imréné Szabó Éva Süt a 
nap!	c.	önéletírását.	A	könyv	grafikai	munkáját	Éva	néni	egyik	uno-
kája,	Bogárdi	Szabó	Eszter	végezte.	A	kötet	a	Szabó	család	kiadásá-
ban	jelent	meg	Sárbogárdon,	a	Hírház	Kft.	gondozásában.
Kapható	a	Kálvin	Kiadó	boltjaiban,	a	Parakletos	Könyvesházban,	a	
Bibliás	Könyvesboltban	és	a	gyülekezeti	iratterjesztésben	is.
„Mindazoknak, akik Isten ajándékaként akarják látni a saját életü-
ket, családjukat, egyházunk és népünk megpróbáltatásait. Azok-
nak, akik Isten országának építésére köteleződtek el, és egy élet-
példa tárházának kincseivel bátorodva akarnak megújulni abban, 
hogy Isten dicsőségére éljenek!” - Ma-
gyarné Balogh Erzsébet 

Szeretettel ajánljuk a Testvéreknek Dr. Tatai István könyvét 
is,	ami	szintén	kapható	a	Parakletos	Könyvesházban	és	szá-
mos	más	helyen.	
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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.
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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
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Bátorító üzenetek az Úr érkezéséről

„Egy spanyol festő az Utolsó vacsora történetét próbálta vászonra vinni. Eredetileg Jé-
zus arcát és szeretetét szerette volna kiemelni alkotásán. Elkészült a gyönyörű kép, de 
a festőnek valami hiányérzete támadt, ezért még „fel akarta dobni” valamivel. Így a 
nagycsütörtöki asztalra, Jézus és a tanítványok elé egy különlegesen díszített csillogó 
kelyhet festett…” 

Áldott Karácsonyt és kegyelemben gazdag

Új Évet kívánunk kedves Olvasóinknak!
 

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. 
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 

Békesség Fejedelem!
Ézs 9,6


