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„Ti adjatok nekik enni.” 
(Mt 14,16)

 Van az úgy, van olyan helyzet és van olyan lelkiállapot, amikor szeretnénk egyedül 
lenni, szeretnénk, ha senki sem szólna hozzánk és senkivel nem akarunk szóba állni, 
szeretnénk csöndben átgondolni valamit úgy, hogy ne zavarjon senki. 

	 Ilyen	érzései	és	gondolatai	lehettek	Jézusnak	is,	amikor	meghallotta	Keresztelő	János	
halálának hírét. Ez az igeszakasz Jézus gyászáról	beszél	először.	Gondolom,	Jézusnak	is	
igénye	volt	átgondolni	kettőjük	kapcsolatát,	édesanyáik	 találkozását,	 Jézus	megkeresz-
telésekor	 való	 találkozásukat.	 János	 igehirdetését,	 egymás	 kölcsönös	tiszteletét,	 János	
kétségbeesését,	börtönből	küldött	kérdését	és	méltatlan,	gyalázatos	halálát.	Eközben	–	
valószínűleg	–	át	szerette	volna	gondolni	az	előtte	lévő,	rá	váró	utat,	szenvedést,	halált	is.

 Természetes, emberi igény ez a gyász feldolgozásában, a „gyász munkában”. Tudjuk 
a	Prédikátor	könyvéből,	hogy	rendelt	ideje	van	a	gyásznak	és	a	táncnak	is.	Jézus	számára	
ez a gyász ideje volt. „Amikor ezt meghallotta, elhajózott onnan egy puszta helyre egye-
dül”.	A	feltámadás	Urának	is	át	kellett	élnie	az	élet	elvesztésének	félelmét,	kétségbeesé-
sét,	fájdalmát,	a	szolgatárs,	barát,	bajtárs,	kedves	rokon	elvesztése	miatti	keserűségét	
neki	is	le	kellett	tennie	az	Atya	kezébe.	Az	örök	életbe	vetett	hit,	az	örök	élet	tudása	nem	
mentesitette	Jézust	sem	ettől	a	küzdelemtől.	



	 Néha	mi,	a	feltámadás	és	örök	élet	ígéretében	és	bizonyosságában	élők	mintha	szé-
gyellnénk	a	magunk	gyászát.	Látok	néha	bűntudattal	gyászolókat.	Ha	Jézus	mert	így	élni,	
érezni, gondolkodni, akkor mi se féljünk elfogadni önmagunk érzéseit.

 „Amikor kiszállt a hajóból, nagy sokaságot látott maga előtt, megszánta őket és 
betegeiket meggyógyította.” (Mt14,14)

	 A	környékbeliek,	a	tömeg	figyelte	Jézust,	figyelte	merre	megy,	és	keresték	őt	a	be-
tegek	vagy	egészségesek	a	betegeik	miatt.	Ezek	ez	emberek	akkor,	ott,	Jézus	körül,	gyó-
gyulni	akartak.	Hitték,	hogy	 testük,	 lelkük	gyógyulásának	egyetlen	esélye,	 lehetősége	
az,	ha	Ő	szól,	ha	az	Ő	hangja	szólít	meg,	ha	Ő	érint	meg,	ha	Ő	nyújtja	ki	a	kezét	értük,	
ha	bele	lehet	kapaszkodni,	ha	Ő	emel	föl.	Ez	a	sokaság	ezt	várta	Jézustól,	ők	így	hittek,	
bíztak	Jézusban.

	 Ez	a	mindenkor	hit	útja.	Szembesít	ma	önmagunkkal:	mit	várunk	mi	Tőle?	Akarjuk-e	
hallani a nekünk szóló világosságot, vigasztalást, békességet, örömöt hozó, gyógyító sza-
vát?	Megérintheti-e	múltbeli	és	 jelenlegi	sebeinket?	Megtisztíthatja,	meggyógyíthatja	
-	e	a	bűnfertőzés	okozta	sebeket?	

 Azt olvassuk az Igében, hogy „Jézus megszánta őket”. A „megszánni” szó a Biblia 
nyelvén	azt	is	jelenti,	hogy	„megmozdulnak	a	belei”.	Ismerjük	valamennyien	azt	az	ér-
zést és állapotot, amikor görcsbe rándul a gyomrunk, elszorul a gyomrunk vagy a tor-
kunk	egy-egy	rémülettel	eltöltő	esemény	kapcsán.	Jézus így néz a betegek sokaságára, 
így néz a betegre, a nélküle elveszett emberre: rád és rám! Azokért ugrik össze a gyom-
runk, akiket szeretünk, akiknek az élete nagyon fontos nekünk, akiket szeretünk vagy 
magunkat	érezzük,	látjuk	veszélyben!	Jézus	ezzel	a	féltő	szeretettel	néz	ránk!

 És mert így néz és ilyennek lát, félreteszi a gyászát, lemond önmaga szándékáról és 
céljáról	és	egész	nap	gyógyított,	amíg	már	majdnem	beesteledett.	Akkor,	ott	„kicsiben”	
történt,	ami	a	kereszten	majd	minden	emberért	hozott	áldozatban	történik.	Ez	az	ön-
magáról	való	lemondás	előképe	a	nagy	kiüresítésnek	és	lemondásnak,	ami	a	Golgotán	
történik. 

	 Ilyen	Jézus	szeretete!

	 A	testileg	–	lelkileg	gyógyult	tömegnek	és	a	tanítványoknak	sötétedés	előtt	még	meg	
kell	érteni,	át	kell	élnie	valamit:	a	mindenható,	teremtő	Isten	jött	el	hozzájuk,	Ő	van	jelen	
ebben a találkozásban.

	 A	tanítványok	figyelmeztetik	Jézust,	hogy	„bocsásd el a sokaságot, had menjenek be 
a környező falvakba és vegyenek maguknak élelmet.” (Mt 14,15) Jézus azt válaszolta, 
hogy „nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. De ők így szóltak: nincs itt egye-
bünk, mint 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig így szólt: hozzátok ide.” (Mt 14,16-17)

 A kenyér mérete kb. egy közepes pizza vagy lángos mérete, egy ember napi ennivaló 
adagja.	Jézus	elkéri	azt	a	keveset	is.	A	rábízott,	kezébe	tett	kevéshez	hozzáadja	önmagát,	
mindenható,	teremtő	erejét,	és	az	öt	kenyér	és	két	hal	az	Ő	kezében,	áldásával	gyarapo-
dik és lesz elég.

	 Ha	nyitott	szemmel	járunk,	ma	is	sokféle	szűkölködést,	éhséget,	fáradtságot,	kiboru-
lást látunk önmagunk körül.

	 Jézus	ma	is	munkatársként,	tanítványként	tekint	bennünket	és	számít	ránk:	„Ti	adja-
tok	nekik	enni.”	Ha	önmagunkra,	a	lehetőségeinkre,	képességeinkre	tekintünk,	ugyanazt	
gondoljuk,	mint	a	tanítványok:	reménytelenül	kevés,	kicsi	–	amivel	szolgálhatom	az	Isten	
országának	ügyét,	Jézus	követe	és	akarata,	lelke	közvetítője	legyek	a	testi-lelki	nélkülö-
zők	közt,	nem	vagyok	alkalmas	arra,	hogy	Jézus	munkatársa	legyek.	Sem	elég	tudásom,	
bölcsességem,	Isten-élményem,	sem	erőm,	bátorságom,	időm,	leleményességem	nin-
csen,	hogy	átvegyem	a	kenyeret	Tőle	és	tovább	adjam.

A tanítványok megtanulni valója akkor és ma is

	 -	jézusi	lélekkel	nézni	és	látni	a	körülöttünk	letelepedetteket,

	 -	üres	kezűvé	lenni	–	átadni	a	magunk	alkalmatlanságát	Jézusnak	és	rábízni,	mikor
	 mivel	és	hogyan	tölti	meg	kezünket,	szívünket	és	gondolatainkat	a	tőle	való	javakkal,

 - az osztozás, megosztás bátorsága és bizalma: újra meg újra kapunk megosztani
	 valókat	a	mi	Urunktól,	hiszen	Ő	jól	tart	bennünket	és	gondja	van	ránk.

	 A	 tömeg	 és	 az	 engedelmes	 tanítványok	 esélye	 és	 lehetősége:	 a	 köztük,	 köztünk,	
velünk	 lévő,	velünk	vándorló,	mindenható	 Jézus	Krisztusra	csodálkozás,	Aki	betölti	az	
életünket	az	Ő	javaival,	Aki	maga	az	Élet	Kenyere.

Vassné Baki Ilona
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 Összetört Krisztus

 „A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5)

 Szeretek néha kiszakadni a mindennapi tennivalókból, és egy kicsit kimenni a ter-
mészetbe. Ilyenkor kinézek magamnak egy környékbeli helyet a térképen, ami érdekes 
lehet,	és	felkeresem.	Gyakran	előfordul,	hogy	rábukkanok	valami	másra,	olyanra,	amire	
nem	 is	 gondoltam.	 Így	 jártam	a	 tavalyi	 nagyhéten	 is,	 amikor	Harkakötöny	határában	
egy	tavat	kerestem,	amiből	nem	sok	látszott,	mert	benőtte	a	nád.	Viszont	találtam	egy	
különleges	keresztet	a	falu	melletti	kis	dombon.	Messziről	csak	az	látszott,	hogy	egy	szép	
új kereszt, de ahogy felkapaszkodtam és megálltam a kereszt tövében, megdöbbentem.

	 Lábam	előtt	a	földön	megpillantottam	egy	kő	Krisztus	széttöredezett	darabjait.	Egy	
kis	tábla	adta	hírül,	hogy	a	korábban	itt	álló	keresztet	2003-ban	villámcsapás	érte,	és	
darabokra	szaggatta.	Amikor	az	új	keresztet	megépítették,	a	 régit	nem	vitték	el,	 csak	
nagyjából	összeillesztették	a	földön	a	darabjait.

	 Sokáig	álltam	ott	és	néztem	a	széttört	keresztet.	Persze,	tudjuk	mi,	hogy	a	kereszt	
Krisztus	halálát	jelenti,	de	mégis,	általában	úgy	találkozunk	kereszttel,	hogy	az	égre	mu-
tat,	fölénk	magasodik,	s	ha	felnézünk	rá,	Krisztus	két	karját	mintegy	áldón,	ölelően	tartja	
felettünk.	De	itt	most	a	lábam	előtt	a	földön	hevert	Krisztus,	széttörve	és	kiszolgáltatot-
tan.	Olyan	esendően,	mint	akkor,	ott,	2000	évvel	ezelőtt.	Valamit	megértettem	az	igé-
ből:	„bűneink	miatt	törték	össze”.	Az	Ő	összetöretése	volt	az	ára	a	mi	gyógyulásunknak,	
hiszen	„az	Ő	sebei	árán	gyógyultunk	meg”.	Ezért	nincs	olyan	összetört,	kiszolgáltatott	
állapot,	amit	Ő	ne	ismerne,	nincs	olyan	mélység,	ahová	ne	tudna	utánunk	nyúlni.	Ő	az	
áldott	orvos,	aki	nemcsak	látja	a	sebeinket	és	ismeri	testünk,	lelkünk	betegségeit,	ha-
nem gyógyítani is tud. Forduljunk hozzá bizalommal!

 Krisztusunk, köszönjük, hogy vállaltad értünk a szenvedést, az összetöretést.
 Benned bízva hozzuk eléd életünk mélységeit.
 Kérünk, gyógyító kezeddel érints meg minket ott, ahol legjobban fáj, és adj gyógyulást!

	 Mi	az	a	terület	az	életedben,	ahol	gyógyulásra	van	szükséged?
	 Szoktál	erről	Istennel	beszélgetni?
	 Mi	mást	tudnál	még	tenni	a	gyógyulás	érdekében?

Damásdiné Judit
Kiskunfélegyháza

 Hogyan lehet Istennel kapcsolatban lenni?

	 Ezt	a	kérdést	hitetlen	barátaim	szokták	feltenni.	Kísérletet	teszek	arra,	hogy	a	saját	
nyelvükön fogalmazzam meg válaszaimat.

	 1)	Manapság	nagyon	is	gyakori	az	online	ismerkedés.	Vajon	lehet-e	Istennel	chatelni?
	 Hiszem,	hogy	 igen.	Hallgattam	ma	 reggel	egy	bizonyságtételt.	 Egy	 férfi	emlékszik	
vissza	arra,	hogy	miként	váltak	el	szülei,	amikor	12	éves	volt,	majd	meghalt	a	21	éves	
bátyja	autóbalesetben.	Nem	sokkal	később	pedig	nagyszülei	mentek	el.	Érthető	módon	
szomorú	volt	és	válaszokat	akart	kapni.	Eldöntötte,	hogy	Istent	is	megkérdezi.	Elkezd-
te	olvasni	a	Bibliát	és	megtalálta	Jób	történetét.	Rájött,	hogy	Isten	szuverén	Isten,	aki	
bármit	megtehet.	Jób	óriási	szenvedésen	ment	át,	de	végül	vitatkozó	kérdéseire	Isten	
megszólalt,	sőt	átélte	a	Mindenható	jelenlétét.	

 Akkor ezt mondta: „Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szemem-
mel láttalak”(Jób 42,5). 

A	fiú	megértette,	hogy	saját	tragikus	útja	segítette	őt	Istenhez.	Korábban	is	hallott	róla,	
de most már személyesen rátalált.
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	 2)	Mi	a	helyzet	a	hanghívással?
 Isten megszólítását imádságnak hívják. Isten mindig felveszi a kagylót, meghallgat-
ja,	amit	mondunk	neki.	De	vajon	válaszol-e?	Sok	ember	beszámol	arról,	hogy	imádság	
után	a	szívében	változást	érzett.	Megnyugodott,	megerősödött	és	sírt,	majd	megköny-
nyebbült.	Isten	egyenesen	a	szívbe	juttattatja	el	üzenetét,	mivel	ez	mostani	viszonyaink	
között	nem	akusztikus	tapasztalat.	Ő	a	szívünk	mélyén	szólal	meg.	Hangja	lelkünk	egy	
adott	területén	rezonál,	amelyet	nehéz	megfogalmazni,	de	belső	bizonyossággal	tölt	el	
bennünket.

	 3)	Lehet	Istennel	találkozni?
	 Jézus	erről	is	beszélt:	„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük” (Máté 18,20).

	 Istentiszteleteken,	istendicsőítő	alkalmakon,	evangelizációkon,	bibliakörön	és	ima-
alkalmakon is lehet találkozni vele. Az ember a szívében érez egy olyan légkört, melyet 
korábban	sehol	máshol	nem	érzett.	Hiszem,	hogy	ilyenkor	a	mennyországból	egy	résnyi	
fény	bevilágítja	alkalmainkat,	és	lelkileg	tudjuk,	hogy	Jézus	Szentlelkével	köztünk	van.

 El kell fogadjuk, hogy az alkotás az Alkotóval más módon tud kapcsolatot tartani, 
mint	mi	emberek	egymás	között.	Igen,	lehet	Istennel	kapcsolatot	tartani,	azonban	szó-
készletünk nem alkalmas ennek tökéletes kifejezésére. Aki azonban átéli ezt, az tudja, 
hogy	Jézus	báránya	lett,	s	hallja	a	pásztor	hangját.

Tóth Dávid

Gondolatszilánkok

Életünkben	a	legnehezebb:	áldozatot	hozni.	De	ez	a	legszebb	dolog	is.

Mindenképpen példaképek vagyunk: vagy jó példaképek vagy rossz példaképek.

Tegyük	 annyira	 gyakorlattá	 a	 keresztyén	 erényeket,	 tulajdonságokat	 az	 életünkben,	
hogy azok természetessé váljanak.

Isten	bölcsessége	többek	között	egy	nagy	titok,	mégis	feltétlenül	tiszta.

Komoróczy István

 Első évem az Úrral

 Idén, január 1-én történt.

	 A	vízcsapnál	éppen	mostam	a	kezem	vagy	már	szárítottam	is,	és	arra	gondoltam,	
hogy	13	évesen,	megtérésemkor	milyen	nagy	szeretet	volt	bennem	az	Úr	iránt.	

	 Volt,	hogy	az	iskolai	szünetben	siettem	ki	a	kastélykertbe,	és	ott	félrehúzódva,	egye-
dül,	imádkoztam.	A	vonaton	is,	amikor	jöttem	haza	az	ifjúsági	konferenciáról,	boldogan	
énekeltem	az	evangéliumi	énekeket.	Itthon	pedig	a	zongoránál	pötyögtettem	az	énekek	
dallamát.	Kottából	legalább	két	új	éneket	is	megtanultam.	Örömmel	olvastam	a	Bibliát	
és faltam az evangéliumi könyveket. Az osztálytársaim közül egynek már rögtön bizony-
ságot	tettem.	Aztán	jött	a	tanév,	a	lelohasztó	elvárásaival,	de	én,	az	egykori	lusta	diák	
örömmel ültem le a tankönyv mellé olyan tantárgyakat is szívesen tanulva, amelyeket 
addig	nem	szerettem.	A	 tévében	a	filmeket	nem	néztem.	Lehet,	hogy	 törvényeskedő	
voltam,	 mindenesetre	 világiasnak	 egyáltalán	 nem	 lehetett	 nevezni	 ebben	 az	 évben,	
„mátkaságom”	első	évében.

	 A	hívő	vajai	emberekkel	is	boldogan	beszéltem.	A	tanárok	közül	pedig	legalább	ket-
tő	megdicsért	megváltozott	életemért.	Az	osztálytársaim	tanakodtak:	 jól	megverte	az	
apja?	Azért	változott	meg?	Igen,	a	mennyei	Atyám	megverhetett	volna,	de	inkább	az	Ő	
Fiát,	Jézust	büntette	meg	az	én	bűneimért.	Tele	volt	a	szívem	hálával	és	örömmel	Isten	
felé.	A	korábban	zugban	elszívott	cigi	már	nem	jelentett	kisértést.	A	lányokkal	szemben,	
bár	kamasz	voltam,	tisztelettel	kezdtem	viselkedni,	amiért	ők	felnéztek	rám.	A	fiúk	kö-
zött	 korábban	elmondott	kétértelmű	 vagy	 trágár	 vicceimet	 felváltotta	a	 szép	beszéd.	
Még a kocogást is elkezdtem, mivelhogy elég jó húsban voltam. Ekkor szoktam rá a rend-
szeres	esti	zuhanyozásra	is.	

	 Így	 gondoltam	ott	 a	 vízcsapnál	 az	 első	 szeretetemre	 az	Úr	 iránt.	 Elfogott	 a	 sírás.		
Éppen	azon	a	napon	beszéltem	a	kis	 takarítónővel	a	megfásulásról.	Ó,	este	már	nem	
voltam	megfásult!	 Isten	Szentlelke	annyira	bűnbánatra	 indított,	hogy	tisztán	éreztem	
Őt.	Sikerült	is	bizonyságot	tennem	az	éjszakás	gondozónőnek,	aki	nagyon	elgondolko-
dott	a	szavaimon.	Jó	volt,	hogy	így	kezdődött	az	Újév	számomra.	Így	a	Covid	ideje	alatt	is	
történt bennem egy megújulás. 

	 Dicsőség	az	Úrnak,	hogy	Ő	végzi	a	maga	munkáját	bennünk!

Komoróczy István
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 Kicsiny kis fényemmel világítva

	 A	teológián	tanulva	sokszor	elhangzott,	hogy	a	mai	és	a	bibliai	kor	emberei	között	
kulturális szakadék van. Igaz ez, hiszen mind a társadalmi szokások, öltözék, háztartási 
kellékek	tekintetében	jelentős	eltérések	vannak	napjainkban.	

	 Így	van	ez	a	világítás	eszköze,	a	mécses	 tekintetében	 is,	 ami	 Jézus	 tanításában	 is	
elhangzik.	Ám,	nagy	kezdőbetűkkel	írva	(Mécses),	a	róla	elnevezett	szeretetszolgálatra	
bukkanhat az interneten. Ennek a közösségnek tagjaként, egy dinamikus, felekezetközi 
levelezőszolgálatba	csöppentem.	Hitemmel	hol	máshol	világíthatok	ezáltal,	mint	a	fog-
vatartottak	között?	Talán	döbbenet,	hogy	miért	teszem,	de	ekkor	Jézus	szavaira	gondo-
lok: „börtönben voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25,36). 

 Most a pandémia idején ugyan nem személyesen, de levél útján vagy Skype-on szol-
gálok.	Teszem	mindezt	Isten	és	emberek	iránti	szeretetből,	és	azért,	hogy	majd	a	meny-
nybe érkezve hallhassam ezt a mondatot: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, 
sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében!” (Mt 25, 21).

Szabó Henrietta
Újszász

HÍREINK

Kálvin téri alkalmainkat a személyes részvétellel tartjuk! Szeretettel hívunk és várunk 
minden érdeklődőt a hónap első hétfőjén 10-12 óra között a Budapest Kálvin téri 

Egyházközség gyülekezeti termébe. Az alkalmat Dr. Vass Dezsőné lelkipásztor tartja.

Elérhetősége: dr. Vassné Baki Ilona +36 30 680 7972

*

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

Minden kedden 17.30-18.30 óra között az online térben várjuk azokat a
lelkipásztorokat,	akik	fontosnak	tartják,	hogy	gyülekezeti	szolgálatuk	megújulásához,

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

vagy	a	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

*

Tavaszi hitmélyítő konferencia időpontja Mátraházán: 2022. május 2-6.

A konferencia témája: Sorskérdések a Biblia fényében

Vezeti: Prókai Árpád boldvai lelkipásztor

A	konferencia	díja:	29	400	Ft,	mely	tartalmazza	az	 IFA-t,	a	korkedvezmény	megszűnt.	
Árváltozás lehetséges, erre vonatkozóan pontos információt április folyamán kapunk. 

Az	alkalom	hétfőn	délutántól,	péntek	délig	tart.	A	szobák	regisztrálás	után,	14.00 órától 
foglalhatók el. A közös alkalom 16.00	órakor	kezdődik.	Az	első	közös	étkezés	a	vacsora,	a	
hét pénteken ebéddel zárul. 

Fizetés	a	helyszínen.	Törölközőt	hozni	kell,	ágyneműt	nem.	

Jelentkezési határidő:	2021.	április	20.

Jelentkezés írásban	Gazdag	Tiborné	Zsuzsánál	a	következő	elérhetőségek	egyikén:	

E-mail: gazdagne@indamail.hu 

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

Telefon:	+36	30	505	9998

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

Kérjük,	közöljék,	ha	diétás	étkezést,	vagy	hétfőn	ebédet	is	kérnek.	

Aki	üdülési	csekkel	fizet,	előre	jelezze	a	jelentkezéskor!

*
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Parakletos családos és ifjúsági konferencia
Időpontja:	2022.	július	22-27.	péntektől-szerdáig

A konferencia témája:
Vezeti: dr. Tatai István hatvani lelkipásztor

Helyszín: Balatonszárszó, SDG Családi Hotel és Konferencia-központ

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

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

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

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

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

Részvételi díj: az árak tartalmazzák a szállás és étkezés, az IFA költségeit és péntektől 
szerdáig, 5 éjszakára, 6 napra	értendők:

PARAKLETOS Családi és Ifjúsági Konferencia
SDG Konferenciaközpont Balatonszárszó

2022.	július	22-27.

Részvételi díjak 6 nap / 5 éjszaka

Szállodai szoba Ifjúsági szállás

18	éves	kortól 58	250	Ft 45	750	Ft

12-17	éves	kor	között 56	250	Ft 43	750	Ft

4-11	éves	kor	között 28	125	Ft 21	875	Ft

0-3	éves	korig 0	Ft 0	Ft

Jelentkezés:	Rózsahegyi	Emőkénél	az	emoke@benedetti.hu	e-mail	címen.

Kérjük,	hogy	jelentkezéskor	minden	résztvevőre	vonatkozóan	adják	meg	a	nevet,	lakcí-
met,	születési	helyet	és	időt,	a	személyi	igazolvány	számát.	Kérjük	jelezni	továbbá,	hogy	
vállal-e	gyermekmunkát	és	esti	gyermekfelügyeletet,	illetve	a	speciális	étkezési	igényt.

*
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Beszámoló a Parakletos Alapítvány 2021-ben végzett szolgálatáról

Kedves Testvérek Jézus Krisztusban!

Szeretettel	tájékoztatlak	Benneteket	arról,	hogy	2022. március 12-én, szombaton meg-
tartottuk a Parakletos Alapítvány kuratóriumi ülését Hatvanban,	a	Református	Egyház-
község	gyülekezeti	termében.	Igei	közösségünket	Dr.	Tatai	István,	a	Kuratórium	elnöke	
vezette	a	2	Móz	26,	6-11.	versei	alapján.	Ebben	a	szakaszban	a	Szent	sátor	készítésére	
ad utasítást Isten, egészen apró részletekre is kitérve, ami nagyon mély lelki tartalmat is 
hordoz.	Az	alábbiakban	röviden	erről	olvashattok.

A	Szent	sátor	héber	neve	„ohel	móéd”,	ami	valójában	a	találkozás	helyét	jelenti.	A	ta-
lálkozás feltételezi azt, hogy akik találkoznak, azok beszélnek, beszélgetnek egymással. 
Ahogyan	készülünk	a	családi	eseményeken,	a	gyülekezeti	alkalmakon	a	minősített	ta-
lálkozásokra,	 így	készült	 Isten	népe	 is	az	Úrral	való	közösség	megélésére.	A	találkozás	
ünnepi	esemény.	 János	evangéliumában	olvassuk,	hogy	„Az Ige testté lett, közöttünk 
lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegye-
lemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)

A	„közöttünk	lakott”	eredetileg	azt	jelenti,	hogy	sátrat vert közöttünk, mert a „szkénoó” 
ige	jelentése	ez.	Jézus,	a	testté	lett	Ige	velünk	együtt	sátorozik,	Immánuél,	velünk	az	Is-
ten	(Mt	1,23).	A	Szentlélek	kiáradása	óta	pedig	nem	csak	velünk,	de	bennünk	van	Isten,	
és tudjuk, hogy az új teremtésben a Mindenható Isten és a Bárány lesz a templom, és 
Isten	dicsősége	lesz	a	világosság,	lámpása	pedig	a	Bárány	(Jel	21,22-23).

Visszatérve a Szent sátor ezer apró részéhez, két üzenetet osztok meg Veletek. 

	 -	minden	kicsi	kapocsnak,	huroknak	pontos	száma	volt,	nem	volt	belőle	tartalék,

	 -	minden	darab,	a	különbözősége	ellenére	az	egységet	szolgálta.

Mit	jelent	ez	számunkra?

Először	is	azt,	hogy	mindenkire	nagyon	kell	vigyáznunk!	A	testvéri	közösség	jelentse	szá-
munkra ezt a számontartást, a hordozó szeretetet, a Pásztor indulatát, ha egy elveszik 
vagy	elkóborol.	Becsüljük	meg	saját	életünket	úgy	is,	mint	akiért	Krisztus	az	életét	adta.	
Nem csak azért élsz, hogy másokért szolgálj, hanem azért is, hogy a te személyes életed 
Isten	dicsőségére	legyen.

Az	egység	(héberül	„ehád”)	a	különbözőség	ellenére	egységes,	ahogyan	az	Atya	a	Fiú	
és a Szentlélek egysége valóságos egység. Sok hiányosságunk van ebben! Aki nem úgy 
jutott	hitre,	aki	más	közösségbe	is	jár,	aki	másként	imádkozik,	aki	nem	ugyanazt	énekli,	
amit te…milyen nehéz egységben lenni azzal.

Isten	nagyon	megáldotta	a	közösségünket	a	Kuratóriumi	ülés	előtt,	és	Isten	elé	álltunk	
önmagunk, családunk, gyülekezeteink, egyházunk és az Alapítvány dolgában, imádkozva 
megújulásért.

Azt	már	csak	én	teszem	hozzá,	hogy	mélyen	megindított	annak	felismerése,	ha	nem	fo-
gadom el a helyemet, mint egy kis kapocs vagy hurok, akkor nem tud összeállni a sátor, 
az „óhél”. És ha nem áll össze a találkozás helye, akkor nincs ünnep, és nincs beszélgetés 
az	Úrral,	nincs	beszélgetés	a	testvérekkel.	Ha	nem	fogadom	el	az	Úrtól	rendelt	egyetlen	
helyemet, és nem maradok abban kitartóan, akkor a sátorlapok nem tudnak jól illesz-
kedni, és kikezdi a sivatagi szél.

Mindezekkel	a	tanításokkal	erősítettük	egymást,	ahogyan	most	Benneteket	is.

Arra kérünk, hogy így tekintsetek önmagatokra, akik hordozzátok az Alapítvány ügyeit, 
akik	élő	tagok	vagytok	saját	gyülekezeteitekben!

„Ezért	vannak	az	Isten	trónja	előtt,	és	szolgálnak	neki	éjjel	és	nappal	az	ő	templomában,	
és	a	trónon	ülő	velük	lakik.”	(Jel	7,15)

Magyarné Balogh Erzsébet
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A Parakletos Alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolója

Hálás	szívvel	osztjuk	meg	a	Testvérekkel	az	alábbi	pénzügyi	adatokat	a	2021.	évről:

Bevételek:

-	Általános	adomány:	868	765	Ft

-	Szja	1%:	240	216	Ft

-	Konferenciák	részvételi	díja:	4	638	250	Ft

-	Perselyadományok:	667	250	Ft	(Balatonszárszó,	Mátraháza)

Összesen:	6	414	481	Ft	bevétele	volt	az	Alapítványnak.

Költségek:

-	Vigasztaló	újság	költsége	(nyomda	és	postázás):	887	180	Ft

-	Konferenciák	költségei:	4	604	900	Ft

-	Bankköltség:	279	461Ft

Összesen:	5	771	541	Ft	költsége	volt	az	Alapítványnak.

Az	Alapítvány	pénzkészlete	2021.	december	31.	:	3	906	418	Ft

Az	Alapítvány	2021.	évi	nyeresége:	642	940	Ft

A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, a Vigasztaló testvéri körlevél 
szer-kesztésének munkálatait, a konferenciák szervezését szeretetből végzik.
2021-ben költségtérítést senkinek nem számoltunk el.

Petrovics Katalin könyvelő

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a Koronavírus járvány ellenére
megtarthattuk alkalmainkat!

Megköszönjük a Testvéreknek, akik személyesen részt vettek a
közösségi alkalmakon vagy imádságukkal támogattak, és

adományaikkal segítettek szolgálatainkban.

Hálát adunk a Családos Konferenciáért, amit Balatonszárszón megtarthattunk.

Hálát adunk a Mátraházán megtartott hitmélyítő konferenciáért,
és annak utó összejövetelért Boldván.

Hálát adunk a Fülöpszálláson megtartott adventi evangélizáció ajándékaiért.

Hálát adunk a hétfői Kálvin téri imaórákért és a keddi lelkészi imaközösségekért.

Hálát adunk Istennek a Vigasztaló testvéri körlevélért,
a Testvérektől érkező élő bizonyságtételekért, amelyeket továbbra is

szeretettel kérünk és várunk!

*

Felhívás!

Szeretettel kérjük azokat a Tetsvéreket, akik rendelkeznek
Szabó Imre és Szabó Imréné Szabó Éva lelkipásztorok Igehirdetéseinek,

szolgálatainak jó minőségű hanganyagával, jelezzék ezt
Magyarné Balogh Erzsébetnek (+36 30 567 6345; mbaloghe@gamil.com),

mivel készülőben van egy hanganyagtár elkészítése,
amit szeretnénk minél teljesebbé tenni.

Kérjük, hogy aki az adója 1 % -val támogatni tudja a
Parakletos Alapítvány működését, gondoljon erre.

Adószámunk: 19045229-1-13. 
A Református Egyház technikai száma: 0066. 

Szeretettel hívjuk fel a Testvérek figyelmét a Parakletos Alapítvány honlapjára,
ahol az eddig megjelent Vigasztaló újság minden száma megtalálható!



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	(drtatai.istvan@gmail.com)
Honlap:	www.parakletosalapitvany.hu
Következő	lapzárta:	2022. április 15. 

A Vigasztaló minden kedves olvasójának szeretettel kívánunk
kegyelemteljes, áldott Húsvéti Ünnepet!

„Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus 
feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.”

ApCsel 4,33


