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Jézus sírjának üzenetei

(Mk 15,42–47)

 A mai Jeruzsálemben van egy csendes sírkert a Damaszkusz kapu közelében, a híres 
Garden Tomb, ahová ezrek zarándokolnak el, hogy Jézus halálára, eltemetésére és fel-
támadására emlékezzenek. A sziklasír homlokfalán egy kereszt és egy horgony látható, 
a sír előtti kövezeten pedig egy keresztelőhely nyomaira bukkantak. Nem tudjuk, hogy 
ez volt-e Jézus sírja, de annyi bizonyos, hogy Jézus eltemetése is a keresztyén hitvallás 
fontos része volt kezdettől fogva. – Mire is emlékeztet bennünket az Úr eltemetése és 
sírja?

 1. Az Úr valóban meghalt értünk

 Az 1Kor 15,1-4 alapján Jézus eltemetése az evangélium része. A Pilátus előtt elhangzó 
katonai jelentés birodalmi szinten is igazolta: Jézus valóban meghalt. Ez azért lényeges 
momentum, mert Jézus halála nélkül nem beszélhetnénk a bűnért való áldozatról sem.

 Jézus eltemetése megvigasztal minden hívő embert. Mesterünk is megízlelte a halált 
és sírba helyeztetett. Életében minden tökéletesen Isten rendelésére történt (Ézs 53).



 2. A bátorság kincse

 Arimátiai József nagypéntek este saját tisztességét és tisztségét kockára tette. Amikor 
arra szánta rá magát, hogy Pilátustól elkéri Jézus testét, akkor saját tisztességét és nagy-
tanácsban viselt tisztségét is kockára tette. Az adott reggelen sokan ezt kiáltották Pilátus 
előtt: „Feszíttessék meg!”. József, tettével hajlandó volt magát kitenni ennek a népharag-
nak és megvetésnek, hiszen bátor lépésével egy „elítélt eretnekkel” szimpatizált. 

 De kockára tette saját rituális tisztaságát is! Mivel József igaz ember volt (Lk 23,50), 
figyelnie kellett a rituális tisztaságra. Az ige határozottan állítja, hogy ő vette le Jézus 
testét a keresztről, és ő göngyölítette azt be leplekbe a zsidó temetés szokásos szabályai 
szerint. Tehát érintkezhetett a holttesttel. Bizonyára ő is részt akart venni a zsidó csalá-
dok várva várt sabbatköszöntő és páska ünnepségén azon az estén. Így azonban: egy 
holttesttel érintkezve, erről le kellett mondania. 

 József neve fennmaradt a Bibliában. Mindegyik evangélium említést tesz róla, sőt a 
bátor kiállásnak mennyei következményei is vannak! Az Úr ezt tanította: aki megvallja 
nevét az emberek előtt, annak ő is megvallja nevét Mennyei Atyja és a szent angyalok 
előtt (Mt 10,32)! Aki Jézus hitvalló tanítványa lesz, az koronát kap (Jel 2,10b) és megbe-
csüli az Atya (Jn 12,26)! 

 3. A sír emlékeztet a keresztségünkre

 A Róm 6-ban Pál apostol összekapcsolja Jézus eltemetését a keresztséggel. Ez az 
evangélium fontos része az 1Kor 15,1-5 alapján is. Jézus mindnyájunk bűnös létét fel-
vette. Ő volt Isten áldozati báránya, aki a világ bűnét hordozta. Amikor az Úr meghalt, 
a megváltás végbement. Megtört a bűn és a gonosz hatalma, mert Jézus engedelmes 
áldozati halált halt Isten igazsága számára (Róm 8,3–4). Isten megbékélt a világgal (2Kor 
5,18–19). A mindenkor megtérő személy ezzel a ténnyel hit által a keresztségében azo-
nosul (Róm 6,1–6; Kol 2,12). Minden keresztyén keresztség átvitt értelemben Jézus je-
ruzsálemi sírjához, valamilyen módon Arimátiai József sírjához visz el bennünket. Jézus 
sírjában a mi régi bűnös életünk is véget ért, hogy feltámadása által új életben járhas-
sunk.

 A teljes váltságig azonban még várnunk kell, mert még a testben élünk. Egy napon 
azonban minden Jézusban hívő személy bűn elleni harca véget ér. A feltámadásban el-
jön a test megváltásának és megdicsőülésének nagy napja (Róm 8,21)! Akkor majd tel-
jesen végbemegy Jézussal való azonosulásunk csodája! – Az új testben már nem hathat 
majd a bűn törvénye, mint ahogy az újjáteremtett világba sem lesz semmiféle átok vagy 
romlás (Jel 22,3).

 Már most is a feltámadás erejéből élhetünk. P. Tillich nyomán vallhatjuk: „Félelmünk 
oka: emberi végességünk érzékelése. Bátorságunk alapja pedig: Isten végtelensége le-
het”. Márpedig Jézus sírhelyén Isten hatalmas ereje nyilvánult meg. A sír lett a kozmosz 
eljövendő újjáteremtésének epicentruma, ahonnan húsvét reggelén elindultak világunk 
újjáteremtésének fényei és energiái, ezért érhetünk el győzelmeket már mostani éle-
tünkben is.

 4. Jézus sírja az Úr feltámadására emlékeztet bennünket

 A halál helyén hangzott el először a győzedelmes kijelentés: Ő feltámadt! A halál 
barlangja az élő igehirdetés és a dinamikus mozgósítás helye lett! Valóban: húsvét reg-
gelén az ő sírjából áradt ki világunkba az új élet ereje és ellenállhatatlan illata. A hírvivő 
angyalok így szóltak: „De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy 
előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt...”(Mk 16,7).

 Jézussal ma is lehet találkozni, sőt befogadható személyként jön felénk. Spurgeon 
nagyon szemléletesen fogalmaz erről a szükséges találkozásról: „Testünk mindaddig 
csak egy üres és hideg sírhely marad, amíg be nem fogadjuk oda Jézust. Ekkor életünk a 
szeretet túláradó helye lesz.”

 Egy napon majd mi is átéljük azt, amit a megtérő lator megtapasztalt: Jézussal a Pa-
radicsomba kerülhetünk. Addig azonban még fontos feladatunk van: hirdetni kell bátor 
szívvel az evangéliumot: hogy sokan elnyerjék a bűnbocsánat és az örök élet kincsét.

Dr. Tatai István

 A közösségben rejlő erő!

 Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. ( Gal 6,2)
 Két bizonyosságot osztok meg a Testvérekkel: 

 - Az első az, hogy milyen hatalmas Urunk van, és az Ő ígéretei igazak és ámenek.
 - A másik pedig az, hogy milyen fontos a testvéri közösség, és milyen nagy áldás, 
amikor az atyafiak együtt és szeretetben élnek.

 2019 őszén nagyon nagy lelki teherrel mentem Mátraházára. Szinte már roskadoz-
tam lelkileg, fizikailag. A bemutatkozás alkalmával ezt mindjárt el is mondtam. Kértem 
a testvéreket, hogy imádkozzanak értem. Utána nagyon nagy szeretettel és őszinte 
együttérzéssel fordultak felém.
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 „Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5,13)
 A könyörgéseken keresztül erőt ad Isten a megpróbáltatások idején. A próbák együtt 
járnak ezzel a földi élettel, utána azonban megerősödik az Úrban való hitünk. Én is hálát 
tudtam adni, mert megtapasztaltam az Úr szabadítását. A próba ideje alatt nagyon fon-
tos volt a testvéri közösség is!

 Hálás vagyok a Parakletosz konferenciákért. Már több évtizede járunk azokra, végig-
kísérték életünk örömteli és nehéz szakaszait, Istené legyen a dicsőség ezért!

Szeretettel: Péntekné Demény Anikó

 Gondolat Nagyszombatra

  „Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József, 
aki maga is tanítványa volt Jézusnak; / Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. 
Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. / És magához vévén József a testet, 
begöngyölé azt tiszta gyolcsba, / és elhelyezé azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába 
vágatott; és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.” (Mt 27,57-60)

 „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekede-
tekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Ef 2,10)

 Ha Arimátiai József nincs az Úrban, ha nem figyel a Szentlélek vezetésére ott és ak-
kor, valaki más temette volna el Jézus testét. Nem teljesedett volna be Jézusról az ószö-
vetségi prófécia: „a gazdagok mellé jutott kínos halál után…” (Ézs 53,9) Isten előre elké-
szíti a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Ez ne görcsössé tegyen minket, hanem 
felszabadulttá Krisztusban. Ha csak lehet, mindig a Szentlélek vezetésére figyeljünk, és 
így betöltjük mennyei Atyánk akaratát, Aki előre eltervezte, mikor, hol és mit akar elvé-
gezni általunk. A szent angyalok is így munkálkodnak. Akkor vagyunk a helyünkön, ha 
így teszünk, és valójában ilyenkor vagyunk a legboldogabbak, mert a Szentlélek betölt 
minket az Úrban való örömmel. Cselekedjünk hát ennek megfelelően!

Komoróczy István

 Gondolatszilánkok

 A megszentelődés nem más, mint az Istennek való minél teljesebb engedelmesség.
 A megszentelődés többek között az, hogy ember vagyok, a szó legjobb értelmében; 
ember vagyok, úgy, ahogyan Isten eltervezte.

A bűnök elkövetésével sohasem leszünk többek, ellenkezőleg: megfosztva érezzük ma-
gunkat az elkövetésükkel. Ha nem is rögtön, de egy idő után bizonyosan.

Komoróczy István

 Hol lehet kapni?

 Az egyik gyermekem egy várakozó típusú gyermek. Mindig készít naptárakat, gon-
dosan kiszámolja a jeles időpontokig tartó napok számát és szorgalmasan, a nap végén 
áthúzza az eltelt napot, ezzel is egy lépéssel közelebb kerülve a várva várt dátumhoz, 
amely természetesen a névnap, a születésnap, a karácsony és egyéb más ünnep, amikor 
ajándékot lehet kapni. Az elmúlt téli szünetben is készült egy ilyen naptár a szentestéhez 
igazítva. Az izgalmas dolog ebben az, hogy a nagy esemény előtt meg lehet kérni apát 
vagy anyát, hogy menjünk együtt egy kört abban a játékboltban, ahová ő nagyon szeret 
járni, kiválasztani az ajándékot. Ez a hely a Müller.

 Ebben a téli szünetben megadatott a családunknak, hogy két hetet szabadságban 
együtt tölthessünk otthon a gyerekekkel. Igazi, egyszerű, családias napok voltak ezek, 
nem siettünk sehová. Ezekben a napokban az ebéd mellé rendszeresen Isten Igéje is 
fel volt kínálva a gyerekeknek az asztalnál. Szerették ezeket a perceket, tudták és élték, 
hogy „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából szár-
mazik.”

 Azonban az idő előre haladtával egyre nehezebb volt őket az asztal mellett tartani. 
Nem volt iskolai zsongás, edzések, a hó sem esett, hogy kellően elfáradjanak. Az izgalom 
és a várakozás persze nőtt az ünnep közeledtével. Egy ebéd alkalmával, amikor a földi 
és a mennyei kenyér is az asztalra került, azt érzékeltem, hogy nagy a rendetlenség az 
asztal körül. Nem figyelnek a szóra, pedig kérdéseket is szoktak kapni a végén. Az addigi 
egyszerű eledelt egy szilárdabbra váltottam és felolvastam a Jelenések könyvéből egy 
szakaszt, amely könyvben sok a képi szimbólum, ezt pedig a mai gyerekek sokkal jobban 
értik. Így szólt: „Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az ég-
ből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, 
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és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a 
mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen 
ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, 
se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott 
az Isten pecsétje.”

 Érzékeltem a nagy csendet az asztal körül, ahogyan megáll a falat a szájban és le sem 
merik nyelni. Majd hirtelen a várakozó típusú gyermekem riadtan megszólalt: „Anya, 
ilyen pecsétet hol lehet kapni?” A kiskamasz rögtön válaszolt: „Hát nem a Müllerben!”

 Megbeszéltük, hogy az evangélium valóban ez ebben a szövegben, a kisgyermeki 
egyszerűség a lényeget látta meg. Akiknek van ilyen pecsétje, azok védelem alatt van-
nak. A pecsétet pedig Jézus adja. Amikor átéljük, hogy az életünk az Ő uralma alá kerül. 
Befogadjuk Őt. Amikor már nem rejtegetünk semmit előle. Amikor eljegyez, lefoglal a 
maga számára és azt tesszük, amit Ő mond. A kisgyermekeinknek pedig, akik ránk van-
nak bízva, nem kell aggódniuk még emiatt. Nekünk, felnőtteknek annál inkább! Men-
jünk a feltámadott Jézushoz, és vágyakozzunk az Ő jelenlétébe!

Bucsuné Kuti Marietta

 Ökumenikus (egyetemes) imahét
 (2020. január 19-25.)

 Az idei imahét forrásanyaga az Apostolok cselekedetei 28,2 vers alapján ez volt:
 „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.”

 Ez az ige a mi életünknek is meghatározója kell hogy legyen, és nem csak az egye-
temes imahéten, hanem az év minden napján. Ahhoz, hogy ezen az életúton tudjunk 
haladni, szükségünk van arra, hogy megbízható térkép legyen előttünk, mégpedig a 
Krisztusba vetett hitünk, a mindennapi igeolvasás, ahogy János evangéliuma 14. részé-
ben is írva van: „Jézus az út az Atyához... Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim 
megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok kérjetek és megadatik nektek!”

 Lelkünknek szüksége van egy olyan helyre, amit otthonnak, lelki otthonnak neve-
zünk. Itt nem csak látogatónak, hanem teljes jogú családtagnak, Isten nagy családjába 
tartozóknak kell lennünk. Pál apostol a hatalmas viharban is a békét sugallja a rettegő 
utasok között ezekkel a szavakkal: „Bízzatok emberek! Én hiszek Istennek, hogy valóra 
válik amit hírül kaptam, hogy egy szigetre kell kivetődnünk!”

 Hite miatt biztos volt ebben a megmenekülésben, és sokan hallgattak rá. Aki Krisz-
tusban marad, megmarad a szeretetben.

 Az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységének bizonyossága, ami nálunk a két 
felekezet együtt való megjelenését, a hitünk erejét megmutató találkozásokat, a Jézus 
Krisztusba vetett bizalom megvallását jelenti. Életünk Isten kezében van, akit szolgálunk. 
Az imaheti estéken azért vagyunk jelen, hogy megálljunk előtte, átadjuk magunkat Is-
ten gondviselő szeretetének, mert mindnyájan ugyanabban a hajóban hánykolódunk. 
Az úticélunk is ugyanaz! Nagy szükségünk van olyan emberekre, mint Pál apostol, akik 
segíthetnek a keresztyén egységünk elérésében! Nagy szükség van imaközösségre, szol-
gálókra, akik a pásztorukkal együtt összefogják a gyülekezeteket! Nem elég csak a ven-
dégszeretet!

 Kedves Testvérek! Az év során legyen meg bennünk az a szeretet, és tisztelet, ame-
lyet a keresztény egységért imádkozva egymás iránt tanúsítottunk, hogy Pál példáját 
követhessük!

 Imádkozzunk Steinbach József Püspök úr szavaival: „Urunk! Köszönjük a Te Igédet 
és néped Szabadítóját az Úr Jézus Krisztust! Erősíts meg bennünket, hogy együtt szelíd 
bátorsággal és szentlelkes hitelességgel tudjunk bizonyságot tenni rólad! Ámen!”

N. Zsné

 Gondolatok két keréken – 2019 nyarán

 2019 nyarán újra lehetőségem volt egy hétig kerékpárral barangolni. Ezúttal Szent-
gotthárd környékét jártam be, néha a szomszédos Ausztriába is átruccanva. Az útközben 
írt lelki naplómból osztok meg most néhány gondolatot.

 Imádság az állványok alatt

 Ma újra nyeregbe pattantam, pontosabban először vonatra. Délután zuhogó esőben 
érkeztem Szentgotthárdra, jól eláztam, mire a szállásra értem. Úgy látszik, ez a kezdés 
nagyon hasznos: egy ilyen elázás után sokkal hálásabb az ember, és jobban értékeli ha 
jó az idő. Mire elállt az eső, már csak egy rövid városi felfedezésre maradt időm. Itt van 
az ország harmadik legnagyobb barokk temploma, ezért gondoltam, ezt nézem meg 
először. Kívülről is nagyon impozáns, belülről pedig a kupolát csodaszép freskók díszítik, 
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többek között a szentgotthárdi csata eseményeit lehet látni. Pontosabban csak lehetne, 
mert jelenleg éppen felújítás folyik, az egész templombelső be van állványozva. És mivel 
éppen a kupolát javítják, a templomtér leginkább egy állványerdőhöz hasonít, körben 
pedig mindenféle építőanyag, szerszám, deszkák a falak mellett. Nagyon meglepődtem 
ezen a látványon, mert a templomajtó nyitva volt, és már messziről hallatszott az orgona 
hangja, szóval arra számítottam, hogy éppen mise van. És valóban az volt! Úgy tűnt, a 
felújítás ellenére zavartalanul folynak a szertartások. A hívek a legnagyobb természetes-
séggel bujkáltak az állványok között, hogy be tudjanak ülni a padokba. Igazán különleges 
élmény volt a beállványozott templomban részt venni egy alkalmon.

 Bárcsak semmiféle külső körülmény ne tudna minket megakadályozni abban, 
hogy Istent keressük!

 Tvrtko előadás

 A Vujity Tvrtko előadásra tényleg véletlenül keveredtem. Amikor megérkeztem a 
szállásra, a házigazda minden hasznos infóval, térképpel, prospektussal ellátott. Többek 
között a Szerelmesek Fesztiválja programmal is, merthogy éppen az van most a város-
ban. Nem éreztem magam túlzottan szerelmes állapotban, ezért először félreraktam a 
programfüzetet, de aztán csak adtam egy esélyt, hátha van benne valami értelmes. És 
lám! Egy Tvrtko előadás! Arra nem jöttem rá, hogy mi köze volt a szerelmesekhez, de 
nagyon jó volt, érdemes volt elmenni. Nehéz szavakkal kifejezni, hogy miért, egysze-
rűen csak azt tudom mondani, gazdagabb lettem. Ott belül. Amikor két órán keresztül 
hallgatjuk Tvrtko megrendítő történeteit, tele emberi drámával, az élet mélységeivel 
és magasságaival, akkor az ember a saját életével is szembesül, és sok minden jár a 
fejében. Az enyémben talán leginkább a HÁLA. Úgy mindenért. Az életért. Azokért, akik 
szeretnek. Meg azokért, akiket szerethetek. Isten gondviselő kegyelméért. Meg azért is, 
hogy véletlenül belecsöppentem ebbe a fantasztikus előadásba.

 A háború két oldala

 Ma újra rájöttem, hogy minden veszekedésnek, harcnak, háborúnak két oldala van. 
(Legalább!) És ami az egyiknek győzelem, az a másiknak vereség. Fürstenfeld (magyar 
neve Fölöstöm) szép kisváros, 26 km-re a magyar határtól. Hatalmas vár volt itt a közép-
korban, inkább erődítmény, a várfalak még ma is sok helyen állnak. Bementem a Pfe-
ilburg múzeumba, és meglepetésemre egy kuruc-török kiállítás fogadott. Azt mutatták 
be, hogy a város történelme során kik, mikor és hogyan támadták meg a várat. Addig 
nem is volt semmi gondom, míg a törökökről volt szó, mert hát az „közös ellenség”.
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De aztán az következett, hogy Mátyás király 1480-ban elfoglalta a várost, az egészet fel-
égette, az embereket is elvitte, és a kolostort kirabolta. Aztán, hogy a hajdúk hányszor 
rajtuk ütöttek, kirabolták a várat. Aztán meg a kurucok többször megtámadták őket... 
Magyarként egy kicsit furcsa érzésekkel jöttem ki a múzeumból.

 Erről jut eszembe egy érdekes kis történet, amit Szabó Dani bácsi mesélt. Egy konfe-
rencián török keresztényekkel találkozott és a bemutatkozásnál mondta, hogy ő magyar, 
és hozzátette, hogy a két népnek a múltban volt „némi kapcsolódása”. Mire a törökök 
így válaszoltak: Igen tudjuk, 150 évig vendégeskedtünk ott.

 Jó lenne, ha mindennapi kis harcainkban tudnánk a dolgokat a másik szemszögéből 
is látni. Mennyi viszálykodást, veszekedést megelőzhetnénk így!

 Béke-kövek

 Mögersdorf (Nagyfalva) mellett a hegyen van az az emlékmű, ami az általunk szent-
gotthárdi csataként ismert győzelemnek állít emléket. A dombtetőn akkora kereszt áll, 
hogy még Magyarországról is látszik. Az osztrákok mögersdorfi csataként emlegetik, 
mert igazából itt, a Rába és a Lapincsfolyók között folyt az az ütközet 1664-ben, ahol az 
európai nagyhatalmak együttes erővel legyőzték a törököket. Ennek a következménye 
lett a vasvári béke.

 A faluból a dombon lévő emlékműhöz egy Friedensweg-Békeút vezet, amit az ez-
redfordulón kezdtek kiépíteni. Úgy döntöttek, hogy ne a háborúkra, hanem a békére 
emlékezzünk, és annak örüljünk, azt ünnepeljük. Ezért elkezdték számolni a békeéveket 
1945-től és minden évben egy újabb béke-követ tesznek le. Reméljük, sose ér véget a 
béke-kövek lepakolása!

 Tündérkert

 Gasztonyban, a templom mögött, az óvoda szomszédságában van a Tündérkert 
nevű kis gyümölcsös, ahol minden itt született gyereknek van egy fája. Minden évben 
van egy ünnepség, ahol megünneplik az előző évben született gyerekeket és a családok 
egy-egy fát ültetnek. A fák tövében kis táblán találhatók a gyerekek neve és születési 
dátuma. Pár éve indult ez a kezdeményezés, lehet látni, hogy az első fák már termőre 
fordultak, a tavaly született gyerekeké még csak pici csemete. De nem baj, majd megnő-
nek, mint a gyerekek!

Nagyon jó ötletnek tartom, kiváltképpen, hogy gyümölcsfákat ültetnek. Ma, amikor any-
nyi „életellenes” dolog van körülöttünk, ez a kis kert is arra hívja fel a figyelmünket, hogy 
lehet és kell az életet, és vele az életet adó Istent ünnepelni!
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 Utak Istenhez

 Hogy mit csinálok a szabadság alatt, amikor nem biciklizek, múzeumot járok vagy 
várost nézek? Hát olvasok! Merthogy könyv nélkül még világgá menni sem érdemes! 
A héten például Gary Thomas: Megszentelt utak című könyvét olvastam. A szerző kilenc 
lelki temperamentumot mutat be, vagyis különböző utakat, ahogy a keresztyének az 
Isten iránti szeretetüket megélhetik. Van, aki a természetben érzi magát közel Istenhez, 
van, aki mindig harcol az igazságért, van, aki másokról gondoskodva éli meg a hitét. Min-
den temperamentumnál olvashatunk az erősségeikről és a kísértéseikről és gyakorlati 
segítséget kapunk a mindennapi hitélethez. Nem az a cél, hogy magunkat vagy másokat 
beskatulyázzuk, hanem hogy megismerjük és megértsük, hogy mennyi különböző út 
vezet Istenhez és megtaláljuk a saját utunkat. Abban is segít, hogy megértsük és elfo-
gadjuk azokat a keresztyéneket, akik számunkra nehezen érthető vagy éppen idegesítő 
módon gyakorolják a hitüket. Ez a könyv megtanít minket arra, hogy egynél több spiri-
tuális recept létezik a lelki fejlődésre. Mert Isten nagyobb – jóval, jóval nagyobb –, mint 
azt mi saját korlátozott tapasztalásunkkal képesek vagyunk felfogni.

 Minden forrásom belőled fakad!

 Reggel óta zötykölődöm különböző vonatokon (összesen 8 óra az út), de nemso-
kára hazaérek. Hálás vagyok Istennek ezért a hétért, azért a sok mindenért, amit most 
láthattam, átélhettem, és amikre a hétköznapi rohanásban nincs időm vagy lehetősé-
gem. Ezeket úgy éltem meg, mint Isten kedvességének különleges megnyilvánulásait. 
Kívánok mindenkinek hasonló, illetve a saját lelki temperamentumához passzoló nyári 
élményeket, amiben örömét leli és lelki feltöltődést jelent a számára! Íme az én listám, 
lehet folytatni!

Feküdni a fűben és az eget bámulni • Illatozó hársfa alatt citromfagyit nyalogatni • Szita-
kötők táncát figyelni • Patakparton ebédelni • Frissen szedett mentából készült teát kor-
tyolgatni • Kelepelő gólyát hallani • Hegyet mászni, fentről messzire látni • Búzafonást 
készíteni • Termálvízben pihenni • Országhatárt nyugodt szívvel átlépni • Fejem fölött 
köröző ragadózómadarat figyelni (és örülni, hogy nem csap le rám!) • Közelről őzet látni 
• Harkálykopogást hallgatni • Céltalanul sétálgatni egy barokk kertben • ÉS RÁADÁS-
KÉNT: éves igémmel szembetalálkozni a nyugati pályaudvaron egy mozdony oldalán: 
Minden forrásom belőled fakad!

Damásdiné Judit

FELHÍVÁS!

Kedves Testvérek!

A rendszeresen tartandó alkalmainkat megtalálják a Testvérek a Híreink alatt.

Szeretettel jelezzük, hogy ameddig a Magyar Kormány és a Magyarországi Református 
Egyház Elnöksége másként nem rendelkezik, a vészhelyzetre tekintettel az alkalmak 
SZÜNETELNEK!

A Mátraházára tervezett konferenciára vonatkozóan arról tájékoztatjuk a Testvéreket, 
hogy 2020. április 20-ig a Konferencia Központ zárva van, ezért valószínűsíthető, hogy a 
tavaszi Konferencia elmarad.

Amennyiben mégis megtartható lesz, azokat a Testvéreket akik jelentkeztek, Gazdagné 
Zsuzsa Testvérünk külön értesíteni fogja.

A nyári Családos hét tekintetében jó reménységgel vagyunk, hogy 2020. júliusában 
együtt adhatunk hálát a Mindenható Istennek a megtartásért, szabadításért!

HÍREINK

Kálvin téri alkalmainkat minden hó első hétfőjén 10 órától tartjuk. 
Vezeti: Dr. Vassné Baki Ilona
Helyszín: Budapest, IX. kerület, Kálvin tér 7. Bejárat a templom mellett jobbra a kapun.     
Keressük az emeleti hittantermet.

Kedves Testvérek! Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket erre az alkalomra is, ame-
lyen a rövid igei bevezetés után imaközösséget tartunk. Mivel Budapesten van, ezért 
mindazok, akik a fővárosban és a környékén élnek, ezeken az imaórákon gyakrabban is 
megélhetik a testvéri közösség és a közös imádság áldásait. Bátorítunk mindenkit, még 
ha távolabb lakik is, de közösségre vágyik, jöjjön el! Mindannyiunknak szüksége van az 
imádságra és az imádkozókra, akik nem csak magukért adnak hálát, könyörögnek, ha-
nem közbenjárnak mindannyiunkért. 

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

Minden hónap első keddjén 16-1800 óra között várjuk azokat a lelkipásztorokat, akik 
fontosnak tartják, hogy gyülekezeti szolgálatuk megújulásához, megerősítéséhez Isten 
Szentlelkének segítségét kérjék.

Imaalkamainkat Budapesten, a Református Missziói Központban (XV. Alag utca 3.). tartjuk.

*

A tavaszi konferencia időpontja: 2020 április 20-24.
Téma: A gyülekezet - Isten családja
Vezeti: Prókai Árpád boldvai lelkipásztor

Az alkalom hétfőn délutántól, péntek délig tart. A szobák regisztrálás után, 1400 órától 
foglalhatók el. A közös alkalom 1600 órakor kezdődik. Az első közös étkezés a vacsora, a 
hét pénteken ebéddel zárul.

A konferencia díja:

29 400 Ft, mely tartalmazza az IFA-t, a korkedvezmény megszűnt.

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

Jelentkezés írásban a következő címen:

Gazdag Tiborné Zsuzsa

E-mail:.gazdagne@indamail.hu,

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

Telefon: +36 30 505-9998

Jelentkezési határidő: amíg van hely, de legkésőbb 2020. április 10-ig. 

A levélben írjuk meg nevünket, (asszonyoknál a keresztnevet is) címünket, születési 
időnket, telefonszámunkat, és E-mail címünket. 

Kérjük, közöljék, ha diétás étkezést, vagy hétfőn ebédet is kérnek. Aki üdülési csekkel 
fizet, előre jelezze a jelentkezéskor!

Amennyiben személybeszállításhoz és csomagok szállításához a buszjárathoz segítséget 
kérnek, kérjük az üdülőnek jelezzék a 06/37 374-011 telefonszámon.

*

A nyári családos és ifjúsági konferencia új helyszíne a salgótarjáni Hotel Medves lesz.
Időpontja: 2020. július 27-31.

Részvételi díjak:

Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes a szállás és az étkezés.
3-18 korig: 35.400 Ft

18 év felett: 36.200 Ft, mely tartalmazza az IFA-t.

Minden szobához (2-3-4 ágyasak + esetleges pótágy) külön fürdőszoba tartozik.

Az ár tartalmazza a teljes ellátást, a nagytermek, az uszoda, a szauna és szabadidőterem 
használatát. A kétcsillagos hotelhez nagy udvar és focipálya tartozik. A tábor környezete 
számos vonatkozásban Mátraháza környezetéhez hasonlít.

Céladományokat köszönettel elfogadunk. A Parakletos Alapítvány kuratóriuma úgy dön-
tött, hogy lehetőséget ad támogatás kérésére, a támogatás kerete 300 000 Ft.

A támogatási kérelmet a jelentkezéssel egyidőben lehet elküldeni Rózsahegyi Emőke 
E-mail címére: emoke@benedetti.hu

Szervezők: Dr. Tatai István és Rózsahegyi Barnabás
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A Parakletos Alapítvány 2019. évi beszámolója

Hálás szívvel osztjuk meg a Testvérekkel az alábbi adatokat a 2019. évről:

- Általános adomány magánszemélyektől: 1.194.410 Ft (142 magánszemély adománya)

- Általános adomány egyházaktól, szervezetektől: 95.500 Ft (8 egyházközségi adomány)

- Szja 1%: 197.936 Ft

- Konferenciák részvételi díja: 2.865.954 Ft, amit tovább is adtunk mint részvételi díjat

- Perselyadományok: 729.550 Ft (Mátraháza, Vajta, Kálvin tér)

Összesen: 5.083.355 Ft bevétele volt az Alapítványnak.

Összes pénzügyi forrásunk 2019-ben (nyitó bank, nyitó pénztár, bevételek): 7.653.271 Ft 
volt a Testvérek adományaiból, amelyek biztosították az Alapítvány kiadásainak fedezetét:

- Vigasztaló nyomdaköltsége: 524.618 Ft (2.750 db Vigasztaló körlevél)

- Vigasztaló postaköltsége: 850.366 Ft (1 db-ot 530 címre, több db-ot 244 címre, külföldre 
1 db-ot 25 címre, külföldre több db-ot 18 címre postázunk negyedévente)

- Konferenciák költségei: 3.027.320 Ft

- Bankköltség: 84.728 Ft

- Egyéb igénybe vett szolgáltatás (könyvelés, Tazo Kft, Honlap): 468.115 Ft

Összes kiadásunk: 4.955.232 Ft

Összes maradvány összegünk (bank és pénztár) a 2019 évről: 3.148.123 Ft

Az Alapítvány 2019 év végi záró egyenlege 783.217 Ft, növekedést mutat az előző év 
záró egyenlegéhez képest. 

Isten iránti hálával tudatjuk, hogy az Alapítványnak sem tartozása, sem követelése nincs.

Az Alapítvány vagyontárgyai: 1 db számítógép (2001-ben nyerte az Alapítvány pályáza-
ton), 1 db HP lézernyomtató, 1 db diktafon.

A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, a Vigasztaló testvéri körlevél szer-
kesztésének munkálatait, a konferenciák szervezését szeretetből végzik. 2019-ben 
költségtérítést senkinek nem számoltunk el!

Kedves Adományozó Testvérünk!

A Parakletos Alapítvány nevében szeretném megköszönni az elmúlt évben küldött 
pénzadományát. A befolyt összegeket a Vigasztaló testvéri körlevél előállításra és kikül-
désére fordítjuk.

Testvérünk munkájára és Családjára Istentől megáldott, a Szentlélek erejében járó életet 
kívánunk. Imádkozva Önért, nagy szeretettel köszöntjük!

Tisztelettel és szeretettel, Dr. Tatai István
kuratóriumi elnök

Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe a Hatvani Református Egyházközség honlap-
ján hallható Igehirdetéseket, amelyekben Dr. Tatai István kuratóriumi elnök, lelkipásztor 
a jelenlegi helyzet, a COVID-19 vírus fertőzés lelki, teológiai hátteréről tanít. 

A Hatvani Református Egyházközség honlapjának elérhetősége: hatvanref.hu

Az Igehirdetéseket a jobb oldali menüsávban a hanganyagok között találják a Testvérek.

Az első tanítás 2020. március 22-én, vasárnap hangzott el.



VIGASZTALÓ

A Parakletos Alapítvány testvéri körlevele.
Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. 

Ingyenesen megküldjük mindazoknak, akik kérik.
Az Alapítvány címe: 2336 Dunavarsány, Határ út 70.

Adószám: 19045229-1-13 • Számlaszám: 11732071-20025524
E-mail: tothzoltan2840@gmail.com

A Vigasztaló számára írt bizonyságtételeket az alábbi címre kérjük:
Rózsahegyi Emőke, 1164 Budapest, Bóbitás út 19.

E-mail: emoke@benedetti.hu
A Szerkesztőbizottság tagjai: Magyarné Balogh Erzsébet, 

Rózsahegyi Emőke és Dr. Tatai István (tatai.istvan@ptf.hu)
Honlap: www.parakletosalapitvany.hu
Következő lapzárta: 2020. április 30. 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK A VÍGASZTALÓ
MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK!

Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él.
(Jn 11,25)


