
 

 

 

 



3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Két nagyszerű dolog, 

ami az ünnepet ünneppé teszi 

Az, hogy hogyan fogod tölteni az idei húsvétot, teljesen rajtad áll. Régi szokás 

szerint locsolkodni indulsz, finomnál finomabb süteményekben és sonkákban 

bővölködő asztaloknál beszélgetsz rokonnal, szomszéddal, vagy hátrahagyva csa-

pot-papot, kisajtót bezárva, telefont kikapcsolva vagy éppen elutazva, emberektől 

távol pihenni próbálsz, teljesen igazad van. Ezt bármikor megteheted. Akár május 

1-jén is. 

Két dolog van, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, amelyek képesek arra, 

hogy valódi ünneppel ajándékozzanak meg: szemlélni és hallani.  

Van egy hegy Jeruzsálemben, amelyen állt három kereszt jól látható módon ég 

és föld között. Legtöbben elfordították a tekintetüket a véres látványtól, de egy po-

gány százados mert sokáig ránézni, s megértette: egy igaz meghal a bűnösökért. 

Töviskoronázott és véresre vert alakja mögött meglátta az Isten Fiát. Örök élete lett. 

Másik teendőm az ünnepen hallani lesz. Csüggedt tanítványok tartanak kiábrán-

dulva Emmaus felé. Melléjük szegődik a Mester, és kérdezi: „hát nem hallottátok?” 

Emlékeztetni kellett őket az isteni szóra, hogy újra reménység költözzön a szívükbe. 

Csalódásainkban, reményvesztettségeinkben az ünnepen megszólít Isten. Emlékez-

tet, megerősít, útbaigazít. S nem mellékesen ebben a szóban élet van: „...akik hall-

ják, élnek.”  

Szemlélni nagypéntekre hívlak. Este 6 órától a passióáhítaton nem mindennapi 

módon emlékezünk meg az értünk meghalt Isten fiára. Húsvétkor pedig felzendül az 

örömhír: van élet a halál után, s nekem is új életem lehet. Légy ennek részese! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Ünnepet! 

Nagy György lelkipásztor 
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Kétféle ember van a világon. Egyik nagy sereg az, amelyik nem számolt még le a 

kereszt tanításával, nem rendezte személyes viszonyát a kereszt gazdájához, Krisz-

tushoz. Ezek az emberek esetleg leélik az életüket így, hogy legnagyobb kérdésüket 

nem rendezik. Nem mennek keresztül azon a nagy belső leszámoláson, amelyre 

szükségük van. Lelki szanálás ez az átrendeződés, egy döntő Igen és egy döntő 

Nem. Olyan sorsvállalás, amelytől függ minden további életalakulás. Igazán komoly 

lelkek csak azok, akik megcsinálták ezt a belső revíziót. Döntöttek afelől, ki a gaz-

dájuk, kinek felelnek, mit vállaltak, hogy, miről és kinek fognak számot adni. Min-

den életnek az adja a szilárdságát, komolyságát és megbízhatóságát, hogy ez a kifor-

rás megtörtént benn. Végbement az értékek átértékelése. Mulandó dolgok helyett 

meglátta-e az ember az állandókat és az örökkévalókat, kicsinyek helyett a nagyo-

kat, torz dogok helyett a romolhatatlan szépségeket. 

Ravasz László 

Miért Jézus vérét  

szomjazza a tömeg? 

Pilátus nem értette. 

Állt az árkádok alatt 

összehúzott szemmel figyelve 

a vadul üvöltözőket. 

Ördögi terve, hogy koncul 

dobja a Tanítót a csőcseléknek, 

bevált. Mégis kétség mardosta, 

hogy jól döntött-e: 

„Mártírt csinálunk a  

názáretiből, 

a legendák pedig olykor 

veszélyesebbek, mint a  

fegyver.” 

De főtisztjének cinikus válasza 

Némiképp megnyugtatta: 

 „Csak bevégezzük, 

ami meg van írva.” 

...ami meg van írva… – csengett 

vissza fülében a mondat, 

s a derűs eget fürkészve 

végül ő is felnevetett. 

Oláh András: Ami meg van írva 
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Egy igazi szolgatárs 

Ezekkel a szavakkal jellemezte Bartha Gyula es-

peres úr gondnokasszonyunkat, Emike nénit, amikor fel-

hívott, hogy részvétét nyilvánítsa. 

Az volt. Máig előttem van, ahogyan az úrasztala 

körül tevékenykedik, mindig azzal az alázattal, hogy Is-

tennek a legjobbat kell adnia. Alkalmainkra elsőként jött, 

utolsóként ment. Sokszor láttuk virágai fölé hajolva, amint a rózsákat, krizanté-

mokat, íriszeket gondozza. Szinte még hallom, ahogyan minden istentisztelet 

előtt imádságban Isten elé viszi a gyülekezetet. Kézimunkáit máig őrizzük. 

Szolgálat volt az élete. Két első gyermekét elveszítette: ha nem a saját-

ját, hát másokét táplálta. Nyolcvan nagyecsedi csecsemőt táplált anyatejjel, 

majd Isten megadta, hogy saját lányai legyenek. Mátészalkára kerülve új házat 

épített az Északin, de ettől sokkal nagyobb dolgot élt meg: új életet kapott 

Krisztusban. Nagy feladatot bízott rá Isten: részt vehetett a templom építésénél, 

nem volt olyan nap, hogy ne vegye ki részét a munkálatokban. Otthonává lett a 

templom. 

Betegségét hihetetlen türelemmel viselte. Sokszor megkérdezte. „Ki 

ellen lázadjak? Az Úr ellen? Krisztus ettől többet szenvedett.” 

Csaknem teljesen vak volt, de hogy mire van szüksége a gyülekezetnek, 

mindig meglátta. Utolsó szavai is ezek voltak: „Ezt üzenem a gyülekezetnek: 

minden van, csak meg kell becsülni.” 

Kedves Igéjével búcsúztunk s búcsúzunk tőle:  

„Légy hű mindhalálig, s néked adom az életnek koronáját…” 

Nagy György lelkipásztor 

„Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem [csak] 

távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és 

vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát ke-

resnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna ide-

jük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei 

után; azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, 

mert készített nékik várost.” 

Zsidókhoz írt levél 11:13-16 
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Pál apostol egyik fő törekvése az 

volt, hogy megismerje Jézust és az Ő 

feltámadásának erejét (Fil 3,10). Mit 

jelent ez? 

A feltámadásnak az Újszövetségben 

három jelentése van: 

a) Jézus testben feltámadt a valósá-

gos halálát követő harmadik napon, és 

ennek több száz tanúja volt (1Kor15,6). 

b) Megígérte, hogy minket is feltá-

maszt, amikor majd ítéletre eljön. 

c) A Biblia ír lelki feltámadásról is, 

amikor egy lelkileg holt-érzéketlen em-

ber megelevenedik, vagyis hitetlenből 

hívővé lesz. Jézus mondta: „A halottak 

hallják az Isten Fiának hangját, és akik 

meghallották, élni fognak” (Jn 5,25). 

Pál apostol így ír erről: „Titeket is életre 

keltett, akik halottak voltatok vétkeitek 

és bűneitek miatt” (Ef 2,1). 

A három közül a két utóbbi azért 

lehetséges, mert az első megtörtént. 

Krisztus feltámadásának ténye teszi 

lehetővé, hogy a benne hívők is örök 

életre támadjanak fel az utolsó napon, 

és hogy új életre támadjunk fel már itt a 

földön. Ennek az új életnek a kezdete az 

újjászületés. A Krisztus feltámadása és 

a mi újjászületésünk közti összefüggés- 

re Péter apostol mutat rá: „Áldott a mi 

Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, 

aki nagy irgalmából újjá szült minket  

Jézus Krisztusnak a halottak közül való 

feltámadása által élő reménységre, arra 

az el nem múló, szeplőtlen és hervadha-

tatlan örökségre, amely a mennyben van 

fenntartva számotokra” (1Pt 1,3-4). 

Ez a Krisztus feltámadásának ereje: 

halálával megszerezte, feltámadva 

pedig mintegy szétosztja közöttünk 
ezt az új életet. Azért lehetünk bizo-

nyosak a feltámadásunkban és örök éle-

tünkben, mert Krisztus feltámadt, és 

benne a hívők is vele együtt feltámad-

tak. 

Az apostol így vall erről: „… min-

ket, akik halottak voltunk a vétkek mi-

att, életre keltett a Krisztussal együtt – 

kegyelemből van üdvösségetek! – és 

vele együtt feltámasztott, és a mennyei-

ek világába ültetett Krisztus Jézu-

sért…” (Ef 2,5-6). 

Tehát egyrészt Krisztus feltámadása 

az objektív alapja a mi üdvösségünknek 

(új életünknek), másrészt a hívők feltá-

madása már megtörtént Krisztus feltá-

madásakor, csak idő kérdése, hogy ez 

mikor lesz nyilvánvalóvá az életünkben.  
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Jézus  Kr i sz tus  fe l támadása 

„megtörte a halál erejét” (2Tim 1,10), 

kaput nyitott a halál erős falán, és akik 

benne hisznek, követik Őt ezen a kapun 

át az örök életre. 

Ez az élet az az „el nem múló örök-

ség”, amiről Péter apostol ír, amit 

Krisztus feltámadása tett hozzáférhető-

vé a hívők számára. Ez az elképzelhe-

tetlenül gazdag élet már most a miénk,  

de teljesen majd a feltámadásunk után 

fogjuk élvezni. Ez a reménység ad erőt 

a jelen szenvedéseinek elhordozásához 

is. 

Péter levelének címzettjei sokat 

szenvedtek akkor a hitük miatt. Nagy 

nyomorúságban, üldöztetve, sokféle 

félelem közt, kiszolgáltatott helyzetben 

éltek. Ez a reménység adott nekik erőt 

kitartani Krisztus mellett, megmaradni  

„Őbenne” ilyen körülmények között is. 

Krisztus feltámadása erre az élő remény-

ségre (nem önvigasztaló hamis illúzióra) 

szülte újjá, s elvehetetlen, soha el nem 

múló örökség birtokosaivá tette őket. 

Ezzel a reménységgel, s ennek az örök-

ségnek a várományosaiként túlláttak a 

jelenük nyomorúságán, nem az üldöző-

ikkel szembeni keserűség és bosszúvágy 

töltötte be őket, hanem az a bizonyosság, 

hogy mivel Krisztus feltámadt, őket is 

örök életre támasztja majd fel, amelyben 

megszűnik minden szenvedés, és kitelje-

sedik számukra az élő Krisztussal való 

közösség. 

Boldog ember az, akinek a mai idők 

sok nyomorúsága és csüggesztő esemé-

nyei közt Krisztus feltámadásának a té-

nye ilyen új életet és élő reménységet ad. 

Cseri Kálmán - Budapest 

Sík Sándor: Jézus és a kereszt 

Akkor felemelék a keresztet a poroszlók. 

És tompán megzördültek a hosszú nagy szegek. 

Odalépett. Szemében két csillag remegett. 

S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott. 

Vöröslő fény világolt a Koponyák hegyén, 

Az égen torlódtak fekete fellegek. 

Már vijjogott a szél, a föld már reszketett. 

És recsegett a kárpit a templom rejtekén. 

A palota előtt kiáltozott rekedten 

A hullámzó tömeg ... kis szegény emberek. 

A lét örök forgása egy percre megmeredt 

S némán egymásra néztek: Krisztus és a kereszt ketten. 

Nagy ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett 

Ama szemben és arcon s a töviskoszorún, 

És karjait kitárta, szelíden, szomorún, 

És magához ölelte a rettentő keresztet. 
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Tizenöt év önzetlen szolgálat 

A Mátészalkai Református Egyházban néhányan 1996. 01. 23-án – nem lehet 

véletlen, hogy a Magyar Kultúra Napja után egy nappal – megalakították az ének-

kart. Ebben az időben a városban egy gyülekezet létezett három templommal. Kato-

na Gézáné karvezető elmondta, húsz-huszonöt a kórusmuzsikát szerető vallásos 

ember fontosnak tartotta, hogy a gyülekezeti életben, jeles ünnepek alkalmával a 

gyönyörű református zsoltárok, dicséretek a kórus által is elhangozzanak temploma-

inkban. Kezdetben az Északi templom adott otthont az énekkarnak, 2005-től pedig 

az Újtelepi templomban próbálnak. Ez számára nagy könnyebbséget jelent. 

Külön öröm, hogy a kórus minden tagja átérezte a helyzetét, köszöni segítségüket. 

Természetesen a szakmai igényesség és a kórusmuzsikában való előrelépés – 

kimondva, nem kimondva – fontos volt számukra. A három szólamban – szoprán, 

alt és basszus – megszólaltatott református énekek ezt az igényességet mutatják. 

A jubileum alkalmából mindenki kapott a karvezetőtől egy kis könyvjelzőt, ame-

lyen a Zsoltárok, 135, 3 verséből a következő bibliai idézet olvasható: 

„Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges!” 

„Nem véletlenül választottam – emlékezett Katona Gézáné –, hiszen minden pró-

bánkat áhítattal kezdjük, s az teljesen természetes, hogy a kórusból valaki fogalmaz-
za meg gondolatait. Amikor véget ér gyakorlásunk, imádkozunk embertársainkért, 

kérjük Istenünk segítségét a közelgő szerepelésünkhöz. Lelkileg jobban átérezzük 
egy-egy ének mondanivalóját, hangzattani megformálását. Legnagyobb örömünkre, 

ma már nemcsak a gyülekezetekben tartanak igényt szolgálatunkra, hívnak esküvők, 

keresztelők és temetések alkalmával is.”  

Sőt, néhány szomszédos gyülekezetben is szolgálták Isten dicsőségét. Így bemu-

tatkoztak Fehérgyarmaton, Tiszacsécsén, Kisvárdán, Lónyán, Penyigén, Nagydobo-

son, Rohodon, Szamosszegen és Nyírmeggyesen. Ezek a vendégségben való szolgá-

latok segítették a kórustalálkozókra való felkészülést is. Legelőször – 2000. nov. 15-

én – Hajdúböszörményben vettek részt a Tiszántúli Református Egyházkerület kó-

rusainak találkozóján, majd követte a kunhegyesi és 2006-ban a debreceni Csonka 

templomban rendezett találkozó.  Közben 2004-ben Szentendrén, a skanzenben  
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vendégszerepeltek. Ez lelkileg nagyon 

megérintette a kórus valamennyi tagját, 

hiszen abban a templomban énekeltek, 

amelyet Mándról 1972-ben a skanzenbe 

telepítettek, arról nem is beszélve, hogy 

mellette a nemesborzovai harangláb áll. 

Mindkét épület egységet alkotva hirdeti a 

szatmári ember református lelkületét, 

egyháza iránti elkötelezettségét. 

Nem voltam jelen, de szinte hallom, hogyan szólt énekük az 1580-ban épült, 

majd II. József idején felújított kazettás, rozettás díszítésű templomunkban. /a szer-

ző/ 

Más történelmi egyházakkal is van kapcsolatuk, ökumenikus istentiszteleteken, 

zenés áhítatokon is szolgálnak másokkal, mint a Nagyecsedi Református Középis-

kola-, a Nyírmeggyesi Gyülekezeti- és a mátészalkai Zenebarátok Kamarakórusá-

val. 

„A tizenöt év csak egy állomás életünkben, szolgálunk hitben, Isten és a gyüleke-

zetek által megerősítve, hogy jó úton járunk.  

Már Húsvét ünnepére készülünk és az Újtelepi templomban a Feltámadás ünne-

pének első napján szolgálunk énekünkkel” – adott rövid prognózist Katona Gézáné 

karvezető. 

Zsoldos Barnabás 

A Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány 
a 2009. évi rendelkező levelek alapján 2010-ben  952.932 Ft támogatást kapott a 

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása alapján. Ennek felhasználására a 

kuratórium határozata alapján az alábbiak szerint történt: 480.000 forintot meg-

állapodás szerint átutaltunk a Kálvin János Református Általános Iskolának, ha-

tározat született egy nagyméretű sátor vásárlására közösségi rendezvényekhez, 

illetve tartalék képzésére a pályázott közösségi épület saját erő részéhez. 
 

Megköszönjük megtisztelő segítségüket, 

kérjük a továbbiakban is támogatásukat! 

Adószámunk: 19208880-1-15 

számlaszámunk 10200562-44473330-00000000 

Az idén 20 éves alapítványunk nevében minden 

kedves testvérünknek Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 
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  Négy évszázada ismerik Nyugat-Európában a tuli-

pánt és majdnem négy évszázada úgy tudták, hogy a tulipán Törökországból 

származik. Azonban a pontos kutatások kimutatták, hogy a tulipánok bölcsőjét Ke-

leten, sokkal távolabb, nevezetesen Közép- vagy Belső-Ázsiában kell keresni. Itt 

van e növény géncentruma is. A vadon élő tulipánok „hazája" Közép-Ázsia, ahol 

125 vadtulipánfaj ismert. Európának is vannak őshonos tulipánfajai. A Kárpát - 

medencében a Kazán-szorosban és a Vaskapuban él a 40-50 cm magas áprilisi vi-

rágzású Tulipa hungarica. Sokáig azt tartották, hogy a tulipán motívuma, mely 

megjelenik szinte minden festett templommennyezeten, reneszánsz kori átvétel, 

azonban a legújabb kutatások bizonyították, hogy már őseink hozták magukkal. 

Kimutatták a honfoglalás kori díszítőművészetben, a tarsolylemezeken, kardmarko-

latokon, de ott van István királyunk koronázási palástján, a Magyar Szent Koronán, 

az Árpád-házi- és vegyesházi királyaink pénzein, címereiben, Mátyás király trón-

kárpitján. Kiemelkedő a reformáció után a festett kazettás templomokon megjelenő 

motívumkincs: Csarodán kívül és belül is megőrződtek részletek az 1642-ben ké-

szült népies falfestésből, mely tulipán motívumokat is tartalmaz. A csengersimai 

templom egyszerű stilizált képei között is jellemző a tulipán, csakúgy, mint a 

csetfalvai és tákosi református templom híres festett fakazettás mennyezetén, mely 

1753-ban, illetve 1766-ban készült el. Mindkettő készítője Asztalos Ládor Ferenc 

volt, a díszítő elemek között kiemelt szerepet kapott a tulipán, akárcsak a harangto-

rony faragásán. 

E szimbólum sajátosan magyar és keleti, hiszen a tavasszal tulipánszőnyeggel 

borított sztyeppe, az újjászületés, a szerelem, az élet, a szenvedés utáni megújulás 

jelképe. A tulipán a szépség, a szerelem, a szeretet, a tisztelet, a kegyelet és az elis-

merés érzéseit, élményeit keltette fel az ott lakók lelkében; formája és színe pedig 

ezeknek az érzéseknek lett közvetítője népi művészetükben és közhasz- nálati tár-

gyaik díszítésén. A népművészetben alapvető női szimbólum, a termé-

kenység, a fogantatás és születés kifejezője, hiszen alakja hasonlít az 

anyaméhhez. A női életciklust is ábrázolták vele a festett bútorokon, 

különösen a tulipános ládákon, amelyet mindig az új asszony vitt 

a házhoz. A keresztyénségben új jelentésárnyalattal is gazda-

godott. Az előzőekre utalva, mint női szimbólum, az Egyhá-

zat, mint Krisztus menyasszonyát is jelképezi a középkori 

oltárképeken. Gyakran a Szentháromság kifejezésére is hasz-

nálták, mivel a stilizált tulipán legtöbbször háromszirmú az 

ábrázolásokon. Ugyanakkor a hagymájából 

kibújó tulipán, Krisztus sírból való feltá-

madására is utal, hisz mindkettő mintegy 

az alsó világból jön elő a felsőbe.  
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2. Felragyog fényünk, Krisztus reményünk.  

Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk! 

 

3. Jézusnak éljünk, Semmit ne féljünk!  

Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk! 

 

4. Boldogság véled Földön az élet.  

Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk! 

 

5. Ha véled járunk, Jó halált várunk.  

Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk! 

 

6. Dicsőség légyen Istennek égben!  

Feltámadt Krisztus, vigadjunk! Bűnből, halálból támadjunk! 

E kapcsolatot fejezi ki az is, hogy a sajátosan magyar életfa ábrázolások gyakran 

végződnek stilizált tulipánokban, mert a tulipán az élet kapujának jelképe is, utalva 

Krisztus keresztjére, mely az Élet Fája lett számunkra.  
A 344. dicséretünk így beszél erről: „Királyi zászlók lobognak, fénylik titka ke-

resztfának: az Élet ottan halni tért, holtával nyervén drága bért.” Ez a gondolat ve-

zesse lelkünket a Golgotához és az üres sírhoz. 

Vadász Sándor 
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 Ezúton tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy közösségünk sikeresen 

pályázott a ÉAOP-5.1.3. Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztésére kiírt 

pályázaton. Ennek eredményeképpen 50 millió forint vissza nem térítendő támo-

gatást nyertünk el.  

 A mintegy 64 milliós beruházás egy multifunkciós közösségi tér kialakí-

tását célozza, amely a Kincses ház nevet viseli. Ebben az épületben kap helyet 

egy 120 férőhelyes konferenciaterem, konyha-, tárgyaló- és egyéb helyiségek. 

Számítunk a Tiszántúli Egyházkerület szintén megítélt támogatására, ám ahhoz, 

hogy a közbeszerzést és szerződéskötést követően jövő tavaszra megvalósulhas-

son mindez, tisztelettel kérjük, hogy Ön is lehetőség szerint támogassa tervein-

ket, hogy ez a közösségi tér az északi templomunk mellett mindannyiunk lelki 

otthonává váljék. 

  Erre a célra szánt adományát köszönettel vesszük, amelyet eljuttathat 

presbitereink, gondnokaink, pénztárosunk által, ill. személyesen a kihelyezett 

perselybe. Köszönjük! 

Tájékoztatás és felhívás 

Kincses ház 

Multifunkciós közösségi tér 

látványterve 
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KRISZTUS TÖBB, 

MINT GONDOLOD! 

Beszámoló a Biblia Szövetség 2011. április 9-én tartott 

csendes napjáról 

A környék több településéről érkeztek testvérek a Máté-

szalka - Kertvárosi Református Gyülekezet Északi templo-

mába. (23 településről, kb. 150 fő). Az alkalmat dr. Mikolicz 

Gyula a Biblia Szövetség titkára vezette. Bevezetőjében hangsúlyozta: „Szeretnénk, 

ha ezen a szeles áprilisi napon a Szentlélek szele is erőteljesen fújna, és ez a nap 

alkalmas lenne Istenben való megerősödésre, hogy mindannyian meglássuk: Krisz-

tus sokkal több, mint gondoljuk. Mert „Őbenne lakozik az istenségnek egész teljessé-

ge testileg” Kol.2:9. 

Elsőként Nagy György, a helyi gyülekezet lelkipásztora szolgált, Krisztus, az 

ajándék  címmel (Ján.3:l6.). Beszélt arról, hogy földi életünkben Isten nagyon sok 

ajándékot ad, de a legnagyobb ajándékot Jézus Krisztusban kaptuk. Négy történeten 

keresztül útmutatást adott arról, hogy mennyire szükségünk van Krisztusra, az Ő 

helyettes áldozatára. 

 Pápua Új-Guineában, amikor valamilyen bűncselekmény, gyilkosság történt, a 

károsultak a bűnös élete helyett anyagi kárpótlással is megelégedtek (duputapo-

nak nevezték). A köztük élő misszionárius elmagyarázta nekik, hogy nekünk is 

meg kellene halnunk bűneink miatt, de Isten az Ő Fiában adott elégtételt. Amit a 

bennszülöttek duputapoként ismertek, az a mi számunkra maga Jézus Krisztus. 

 Egy apa és fia megható történetét is hallottuk, akik együtt versenyeznek, mert a 

fiú fogyatékossága miatt erre képtelen lenne. A magunk erejéből mi sem tudunk 

megigazulni. 

 Dél-Ázsiában a magarok egy bárányt kényszerítenek önkéntesnek tűnő engeszte-

lő áldozatra a népükért. 

 Végül egy névtelen királyfiról volt szó, aki meghalt más bűne miatt (Dávidnak 

Betsabétól született fia) 

Az előadó a Heidelbergi Káté 12. kérdés-feleletével foglalta össze gondolatait: 

Isten igazsága elégtételt kíván, de ennek bűnös teremtmény nem tehet eleget, köz-

benjáróra - szabadítóra van szükség, aki valóságos és igaz ember és valóságos Isten 

is, és ez a mi Urunk Jézus Krisztus, a mi legnagyobb ajándékunk. 

A gyülekezet kamarakórusának szolgálata 

után Némethné Csiszár Márta tett bizony-

ságot Krisztus, mint elfogadott ajándék 

címmel (Ján.l:11-12) 

Elhangzott, hogy a biblia legszomorúbb 

mondata „ az övéi közé jött, és az övéi  
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nem fogadták be őt”. Az emberek nagy része nem hallgat Isten szavára, pedig Isten 

mindent megtesz, hogy mindenki halljon Jézus Krisztusról. Isten az ő tökéletes 

ajándékát Jézus Krisztusban elküldte minden ember számára. Aki befogadja Őt, 

mindent megkap Őbenne, és Isten felhatalmazza arra, hogy Isten fiává váljon.  

 - A hívő emberek élete a hitetlenek bibliája kellene, hogy legyen; csak akik az Ő 

akaratát cselekszik, azok Isten fiai. Mit kapnak azok, akik megtartják az Ő paran-

csolatait? - Mindent - békességet, örömöt, reménységet, nyugalmat, szabadságot, 

életük értelmét, örök életet, megbocsájtást, szabadulást, megigazulást, megszentelő-

dést. Mindezt kegyelemből. 

Ezután Margit István szolgálata következett, címe: Krisztus, a fényt hozó 

(János 8:12.) 

Arról beszélt, hogy jó lenne, ha az egész világot beragyogná Jézus Krisztus. Mi-

ként ragyoghat fel Ő? 

A bibliában a Ján. 9. 1-11-ben a vakon született ember történetét olvashatjuk. Ez 

a szegény vak terhére volt a családjának, és koldusként élt. Egy csodálatos napon 

azonban valakinek megesett rajta a szíve — Jézus Krisztusnak. Isten eltervezte, 

hogy megmutatja az Ő dicsőségét ezen az emberen keresztül. 

Holman Hunt „Világ Világossága” c. festménye az egész világot bejárta, és na-

gyon sok embert indított hitre. Krisztus világossága egy festményen keresztül is 

ilyen nagy hatást váltott ki, de milyen nagy dolog, mikor egy embernek a szívébe 

világít be Isten. Megérint egy emberi szívet, és az megtér őhozzá. Az Ő világossága 

felfedi a bűnöket, és megtisztít mindent, új embert formál a Szentlélek által. Azt 

akarja Isten, hogy magunk is világ világossága legyünk, vigyük ezt a fényt a kör-

nyezetünkbe, hogy terjedjen ebben a sötét világban. 

Az ebédszünetben a gyülekezet gazdag vendéglátását tapasztalhattuk, és jó volt 

beszélgetni testvéri közösségben. 

Ebédszünet után dr. Makrai Tibor szolgálata következett Krisztus, az élet cím-

mel (Ján. 14:6). 

Elhangzott, hogy „Mi is az élet?” Nemcsak elméleti-tudományos síkon kell fog-

lalkoznunk ezzel a kérdéssel, hanem meg kell vizsgálnunk, Isten Igéje mit mond 

erről. Mit mond a Biblia az életről? 
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„Mert nálad van az életnek 

forrása” (Zsolt 36:10.) 

Mit tudunk meg az életről? 

Az Újszövetség eredeti nyelve 

két szót használ az életre. Bios: 

testi életet jelent. Dzóé: ez az 

Istennel élhető élet, az örök élet. 

„Életem ideje kezedben van: 

Zsolt: 3l:16.” Akinek örök élete van, az másképpen viszonyul a  

halálhoz. Annak a halál nem veszteség, hanem nyereség, nem elszakadás, hanem 

hazaérkezés. Nagyon fontos kérdés, van-e örök életünk? Akinek örök élete van, az 

keresi az élők társaságát, hiszen a Gyülekezet Krisztus teste. Ha még nem találtad 

meg Krisztust, keresd Őt és Benne megtalálod az életet. „Akié a Fiú, azé az élet, 

akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (I.Ján.5:12) Ezután dr. 

Mikolicz Gyula szólt arról, hogy Krisztus, az igazság (Ján. 14:1-6.) 

A fenti igehelyen található történetben van egy bátor tanítvány, Tamás. 

„Fogalmunk nincs, hova mész? - Honnan tudjuk az utat?” - kérdezi. Ezek a tanítvá-

nyok az élet legfontosabb kérdésével állnak szemben, ami így hangzik: Hol van az 

Isten? „Mutasd meg nékünk az Atyát — mondják — nem ismerjük”. 

Sok keresztyén ember Jézus közelében éli az életét, és mégsem jutott el Isten-

hez. Jézus azt mondja: „én vagyok az út, az igazság és az élet”. Jézus Krisztusra 

kell építeni az életünket, őt kell igénybe venni, és eljutunk Istenhez. Mit jelent az 

Út? Isten igéje az út, engedd, hogy elvégezze benned a munkáját. Az élet: Szüksé-

günk van Jézus Krisztusra Ő az ÉLET. Van egyetlenegy IGAZSÁG és valóság: 

maga Isten, nincs benne hiányosság. Boldog ember az, aki találkozott vele. 

Utolsó szolgálatként Szegedi Gyulánétól hallottuk, hogy Krisztus, a feltáma-

dásom. (Ján 11:25 ) 

A felolvasott ige a földi élet legnehezebb eseményének kapcsán hangzik el. Jé-

zus barátainak családjában haláleset történt. Márta és Mária sok mindent kapott már 

Jézustól, de most ebben a helyzetben megtapasztalták, hogy Jézus sokkal több, 

mint amit eddig tudtak róla. A halállal nincs vége mindennek! Ott van-e a remény-

ség a szívünkben, hogy az Úrral együtt leszünk örök-

re? Jézussal együtt föltámadtunk a halálból az életre. 

Aki egyszer születik, az kétszer hal meg, aki kétszer 

születik, az egyszer hal meg. Jézus mondja: „Én élek, 

ti is élni fogtok”. Ő az első zsenge. Örömhír a minden-

napokban: Krisztussal együtt feltámadtam és Vele 

élem az életem. 

A nap végén közösen imádkozva adtunk hálát az el-

nyert áldásokért. 

   Dr. Makrai Tiborné 

 

 

 16. REMÉNYSUGÁR  

Az asztal körül ülők arcán megint ugyanaz a tanácstalanság látszik, és sejtem, 

hogy vonásaikban a saját magam tanácstalan arckifejezése tükröződik vissza. Mint-

ha ezt gondolnák: „Na, már megint, egy másik szót keres. De vajon melyiket?” 

Minthogy nem mondhatom ki angolul nekik egyszerűen ezt a szót, hogy 

„váltságdíj”, és nem várhatom, hogy fordítsák le nekem, másképpen próbálkozom: 

„Annak idején, a harcok napjaiban fogtatok el ellenséges embereket, igaz?” – 

„Igen.” „Előfordult-e, hogy felajánlottátok, hogy szabadon engedtek élve egy fog-

lyot, akár férfit, a feleségét vagy a gyereket valamilyen ellenszolgáltatásért? Esetleg 

kagylóért vagy malacokért vagy valami ilyesmiért?” 

A kérdés teljesen abszurd számukra. Nevetnek, és úgy tűnik, rajtam mulatnak. 

Méltóságukon aluli, hogy ilyen materialisztikus ötlet még csak eszükbe is jusson. 

Amikor háborúskodtak, és embereket gyilkoltak le, azt mindig csak a saját törzsük 

tagjai között. Duputapónak hívják. – Ezt a szót ismerem, „cserekereskedelmet” je-

lent. „Mesélj róla!” — mondom neki. 

„Tudod, a dolgoknak mindig egyensúlyban kell lenniük, de néha nem sikerül a 

kiegyenlítés, vagy legalábbis nem teljesen. Főleg akkor, amikor saját emberünkről 

van szó, mit például nem is olyan régen Wótale esetében. 

Új kertet ültettünk, és Wótale éppen egy fát vágott ki. A lejtőn lejjebb egy asz-

szony egy szágó pálmafa gondozásával volt elfoglalva. Mindegyik tudott a másik 

jelenlétéről. Wótale újra és újra szólt neki, hogy menjen el onnan, de az asszony 

még nem akarta abbahagyni a munkát. Tudta ugyanis, hogy egy ekkora fa kivágásá-

hoz hosszabb idő kell. Amikor Wótale annyira bevágta már a fa törzsét, hogy az a 

kidőlés előtt állt, újra odakiáltott az asszonynak, ám az még mindig nem ment ar-

rább. S akkor hirtelen sokkal hamarabb, mint azt bárki gondolta volna, megroppant 

a fa és dőlni kezdett. Az asszony kiabálni és rohanni kezdett, de már túl késő volt. A 

fa pontosan rádőlt, és szétzúzta a koponyáját. Meg is halt. 

Wótale elfutott, és elbújt a férfiak házában. Az elhunyt rokonságának minden férfi 

A váltságdíj 

„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgálja-
nak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 

sokakért.” (Márk 10, 45) 
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tagja elindult, hozták íjaikat, nyilaikat és fejszéiket. Egy emberként vonultak a férfi-

ak házához, felsorakoztak és igazságot követeltek: Wótali életét az asszony életéért. 

„De hiszen véletlen baleset volt” – tiltakoztak a férfirokonok bentről. „Mindegy, 

megtörtént, ő tette” — kiabáltak emezek vissza. „De hát figyelmeztette őt”—

ordítottak azok kifelé —„Nem számít!” — üvöltötték válaszul. Wótale nem merte a 

lábát sem kitenni a házból, rokonai azonban kis idő elteltével kimerészkedtek, és 

különböző tárgyakat vittek magukkal, melyeket kipakoltak a másik család dühödt 

férfitagjai elé.  

Minden elképzelhetőt kivittek és letették a földre: háncsszoknyákat, anyagokat, fej-

széket, bozótvágó késeket, sőt, még malacokat is. Ezek mind olyan kincsek voltak, 

amiket kényszer nélkül soha oda nem adtak volna.  

Miközben az árucikkek hatalmas tömege nőttön-nőtt, az asszony családtagjainak 

fenyegetése és dühödt ordibálása nem hagyott alább, Wótale emberei szintén teljes 

erejükből kiabáltak még mindig vissza. Egyezkedés alkudozás folyt egyszerre,   

mennyit is ér egy ember élet. Ez így ment egy darabig, míg valaki az asszony csa-

ládjából fel nem kiáltott: „Supó!”, ami azt jelenti „elég lesz”. Akkor azt mondta 

Wótale családjának vezető tagja : „Duputapó.” Ezzel elintéződött az ügy. A veszte-

séget és a fájdalmat hordozó család férfiai összeszedték az összes értékes holmit, és 

a malacokat maguk előtt terelgetve hazamentek. Ezután jött csak ki Wótale. Végre 

szabad volt, és nem kellett többé attól félnie, hogy bosszút állnak rajta. 

„Mi lenne, ha ezt a szót használnánk ebben a bibliai versben?”— gondolkodom han-

gosan, és egy kicsit bizonytalanul mondom ki a szavakat: „Halálos veszélyben vol-

tunk, de jött Jézus, és alkudni kezdett értünk. Felajánlotta az életét helyettünk, mi 

pedig szabadon elmehettünk. „Hapele bólint: „Duputapó, és Isten azt mondta, 

supó”. 

Az egyik idős férfi egész idő alatt figyelmesen hallgatott. Most azonban előreha-

jol, miközben egy nagy kagyló leng a nyakában ide-oda. „Ez szinte hihetetlen! Ilyen 

még nem volt, hogy duputapó egy ember lett volna. Régen mindenféle lehetségest 

adtunk cserében egyezkedésképpen egy családtagunkért. Tényleg nagyon sok min-

dent. De embert még soha nem 

adtunk oda.” Körbenéz a többie-

ken, szeme fehérje kivilágít mé-

lyen ülő szemgödréből. Nagyot 

sóhajtva visszaül eredeti testhely-

zetébe, mintha mindez felfogóké-

pességének határán túl lenne. 

Aztán azt mondja, amit olyankor 

szoktak, amikor különösen mé-

lyen érinti őket valami: 

„Meghalunk tőle, olyan felsége-

sen gyönyörű ez a beszéd.” 

forrás: Susanne Riderer: Értünk 
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Amikor a harang 

megkondul 

    Cromwell, a híres angol államférfi kormányzása ide-

jén egy fiatalembert lázadás miatt halálra ítéltek. Amikor 

ezt a felesége megtudta, Cromwellhez sietett, és könnyek 

között könyörgött kegyelemért. De a szigorú bíró ezt 

felelte:  

    „Fellázadt az állam ellen, és az igazság halált követel. 

Holnap este, ha lemegy a nap, és megszólal az esti ha-

rang, a feje porba hull.” 

    A kivégzés napja előtti utolsó éjszakát halálos féle-

lemben töltötte az elítélt és a családja. Vajon a követke-

ző este valóban örökre elválasztja őket egymástól? Nap-

közben a piactér óráról órára zsúfoltabb lett. Barátok és 

ellenségek gyűltek össze, hogy a fiatalember kivégzésének a tanúi legyenek. Végre 

eljött az óra, és a foglyot a hóhér elé vezették. Mindenki feszült izgalommal várta a 

harangkondulást, de semmi sem mozdult. A bíró egy idő után elveszítette a türelmét, 

és felküldött néhány szolgát a harangokhoz, hogy megnézzék, vajon minden rendben 

van-e. 

Ekkor egy rettenetes látvány tárult a küldöttek elé. A harang nyelvén egy fiatal, 

gyenge nő kapaszkodott, hogy minden egyes alkalommal, amikor a vasnyelv ráüt a 

harang falára, a kezét oda tudja tartani. A harang és a harangnyelv már csupa vér 

volt, és a vér a torony padlójára csepegett. A szolgák az asszonyban felismerték az 

elítélt feleségét. 

Azonnal a bíróhoz rohantak a megdöbbentő hírrel. Mély csend támadt a téren, 

mindenki sejtette, hogy valami rendkívüli történt. Az elítéltnek a torkában dobogott 

a szíve. De hát mi történik? Közben lehozták a halálra ítélt fiatalember feleségét a 

kivégzés helyére. Amikor a bíró meglátta az asszony szétvert, véres kezét, könnybe 

lábadt a szeme, és ezt mondta neki: „Te bűnhődtél a férjed vétkéért, és megmentet-

ted az életét! Ő mostantól fogva szabad!” A hóhérnak pedig kiadta a parancsot, hogy 

vigye el az ítélet végrehajtására szolgáló kardot, és hazaküldte a bámészkodó embe-

reket. 

A viszontlátás öröme az ifjú férj és családja között leírhatatlan volt. Hogy milyen 

érzésekkel ápolta a fiatalember a felesége kezét, és milyen tisztelettel néztek édes-

anyjuk kezére a gyermekek, azt mindenki el tudja képzelni! A sebhelyek még évek 

múlva is egyértelműen beszéltek: „Ezt érted tettem!” 

Kedves Olvasó! Hallottál már ilyen kezekről? Ilyen volt az Úr Jézus keze is, 

amely elképzelhetetlen fájdalmak között vérzett érted és értem. Az Ő áldozata ugyan 

összehasonlíthatatlanul nagyobb és jelentősebb, mint ennek a fiatalasszonynak sze-

retetből fakadó cselekedete. Az Úr Jézusnak nem csak a kezét és a lábát szögezték át  
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              Sípos Ete Álmosné Sárika néni, mint 11 gyer-

mekes édesanya írta le gondolatait arról, hogy mit tenne, 

ha nagyobb pénzösszeg állna rendelkezésére: 

 „Iskolát alapítanék lányoknak, ahol megtaníta-

nám őket minden olyan ismeretre, ami ahhoz szükséges, 
hogy okos, jó feleség és édesanya legyen belőlük. TV-

műsort szponzorálnék, melyben el lehet mondani, hogy 

hűséges feleségnek és édesanyának lenni a legszebb hi-
vatás és a legnagyszerűbb kihívás. Elmondanám, hogy itt a legtöbbet hozhatod ki 

magadból. Lehetsz férjednek hű társa, titkárnője, szerelmese, gyermekeinek anyja. 
Lehetsz óvónő, ápolónő, pszichológus, menedzser, lakberendező, kertész, sportedző, 

környezetvédő, jogász stb. egy személyben. Mert erre nagy szükség van. De erre is 

fel kell készülni. Mert ez a világ egyik legizgalmasabb és legváltozatosabb hivatása, 
melyben nincs üresjárat, mindig történik valami, mindig van cél és feladat. És itt van 

jutalom is. Minden elégedett mosoly, minden sikeres vizsga, minden elvégzett munka 
öröme, a gyermekek formálódó jelleme, hogy szeretnek otthon lenni, hogy szeret-

hetsz és szeretnek, mind jutalom. Elmondanám ebben a műsorban, hogy ez az élet-

forma nem hiábavaló, mert hatása generációkon átível, és nemcsak egy szűk családi 
körben érvényesül, hanem kihat az egész társadalomra. Mert a kiegyensúlyozott 

munkára, hűségre, felelősségre nevelt emberek lesznek a jövő tartóoszlopai.”  

a golgotai kereszten: Ő teljesen halálra adta magát, mert szeret bennünket! 

Ez az áldozat drága az elveszett, halálra ítélt bűnösök, a zátonyra futott életűek 

számára, a kétségbeesetteknek, akik az önmaguk hibája okozta helyzetben nem lát-

nak már semmilyen kiutat. Nekik és nekünk üzeni Isten a próféta által: „Életemre 

mondom – így szól az én Uram, az Úr –, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, 

hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen” (Ez 33,11). 

Forrás: vetés és aratás 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Tarcsa Gusztávné Kozma Emília Nyírjes u. 

Tóth Sándor /53/ Deák F. köz 

Tóth Béla /78/ Kertész u.  

Keresztségben részesült: 

Kristin Róbert 

Házi Balázs 

Házi Dorka 
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Zach Anderson 

előadása a Barossban 

Március 22-én délután a 

Mátészalkai Szakközépiskola 

és Kollégium Baross Tagkol-

légiumában egy érdekes és 

izgalmas előadáson vehettek 

részt kollégistáink. Az elő-

adást Zach Anderson, a Fiata-

lok az Élet Küszöbén nemzetközi AIDS 

és drogellenes alapítvány Amerikából 

származó munkatársa tartotta, aki na-

gyon meglepte a diákokat majdnem 

tökéletes magyar nyelvtudásával. 

Az előadás előtt lehetőségünk volt 

beszélgetni Zachkel, megismerni őt és 

családját, a munkáját. Erről szeretnék 

előzetesen írni. 

A hivatásáról beszélgetve elmondta, 

hogy tíz évvel ezelőtt, amikor keresz-

tyén lett, hallott a FÉK (Fiatalok az Élet 

Küszöbén) programról. Tudta, hogy 

Isten helyezte ezt a lehetőséget elé, és 

úgy döntött, hogy részt kell vennie ben-

ne. Magyarországon él feleségével és 

két óvodáskorú gyermekével, mert itt 

indult ez a program a 90-es években, és 

most már több mint 30 országban mű-

ködik. „Ez mind Magyarországtól való 

ajándék a világnak. Ezért is büszke va-

gyok, hogy itt élhetek és szolgálhatok” 

– mondta. Több témában is tart előadá-

sokat középiskolásoknak: barátságról, 

szexualitásról, személyiségtípusokról, 

médiáról, zenéről meg egyéb keresztyén 

témákról. Az utazó élete ellenére a hét 

legtöbb napját otthon tudja tölteni a 

családjával. Minden nyáron egy angol 

tábort szerveznek a munkatársaival. 

Amerikai diákok jönnek Keszthelyre,  

hogy magyar diákokkal találkozzanak, 

gyakorolják a nyelvet és a fiatalokat 

foglalkoztató témákról beszélgessenek. 

Ha valaki érdeklődne a táborral kap-

csolatban, a www.speakout.hu webolda-

lon sokkal több információt talál! 

Az előadásról: 

Miért várj? (téma:szexualitás) 

Zach az előadása elején a korai szex 

fizikális (SZTB-szexuális úton terjedő 

betegségek) és lelki veszélyeiről be-

szélt. Két papírszív összekapcsolásával 

majd szétszakításával érzékeltette a sé-

rüléseket, töréseket. A demonstrációs 

táblán levezette egy meggondolatlan 

nyári balatoni szexuális kapcsolat kiha-

tásait. „Akivel kapcsolatot létesítesz, 

egyben mindazokkal is, akikkel az ille-

tőnek előzőleg kapcsolata volt” – fi-

gyelmeztetett Zach. Mit hoztak maguk-

kal?... 

Miből áll az igazi szeretet? – tette fel 

a kérdést. Az igazi szeretet adni akar, 

tud várni, mindig megbocsát, nem 

múlik el. Manapság a szex fizikai ré-

szére teszik a hangsúlyt, pedig az legin-

kább lelki megnyilvánulás! 

A szexualitás céljai: biztonságos 

örömszerzés (jelképesen a virág szirom 

része), gyermeknemzés (virág termő 

része), kapcsolat erősítése (virág szára).  

http://www.speakout.hu/
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A virágnak szüksége van vízre, nap-

fényre, termőföldre, hogy élhessen, 

pompázhasson. A biztonságos szexnek 

is szüksége van a kapcsolatra (ismerd a 

másikat –„víz”), az igazi szeretetre 

(„fény”), elkötelezett kapcsolatra 

(házasságra – „termőföld”). Testi tiszta- 

ságot jelképez az ajándék csoki (ami 

felbontatlan), de ha már felbontott, ak-

kor nem kívánatos a másik számára! Az 

előadásnak rendkívül jó visszhangja 

volt diákjaink és a jelen lévő kollégáim 

között. Reméljük, lesz folytatás!... 

Lengyel Zoltán 

Füzérradvány 2011-ben is vár ránk 
2011. július 25-e és 30-a között, hétfőtől szombatig  

 

újra többgenerációs tábort szervezünk a Zempléni hegyek közé. 
 

Jelentkezni lehet június1-jéig  

a vasárnapi istentiszteletek alkalmával  

10.000. forint előleg befizetésével. 

Részvételi díj: felnőtt:18.000 Ft, gyermek:15.000 Ft 

Utazás egyénileg vagy busszal /+3000Ft/ 

 Bővebb információ:  

    Nyíri Lajos 44/300-371 

Részvételi szándékát, 

kérjük, minél előbb jelezze! 
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Jézus így szólt tanítványaihoz: „Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a 

…………………. ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszítsék.” 

Hogy milyen ünnep közeledett, megtudod, ha megfejted a rejtvényt. A megoldást írd 

a pontozott vonalra! 

1. Isten azt ígérte neki, annyi utóda lesz, 

amennyi csillag van az égen. 

2. Harminc ezüstért elárulta Jézust. 

3. Szamárháton, ebbe a városba vonult be 

Jézus. 

4. Ádám felesége 

5. Mielőtt kétszer megszólalt a kakas, 

háromszor tagadta meg Jézust. 

6. Ő volt a helytartó Jézus idejében. 

 1.          

    2.       

3.           

    4.       

    5.       

 6.          

MEGHALT ÉRTEM 

Barabás elgondolkodva lépett ki cellája ajtaján, és boldog volt, hogy nem kell 

meghalnia. Vajon miért is engedték szabadon, hiszen már készen volt a halálos íté-

let. Bizonyára kérdezősködött az emberektől, és megtudta, hogy valaki mást fognak 

keresztre feszíteni helyette. De kit? A názáreti Jézust. Miért ítélték Jézust el? Úgy 

tudta, ő nagyon szerette az embereket, sok beteget meggyógyított, és mindig Isten-

ről beszélt. Barabás nem nagyon értette, mi 

történik. Talán látta, ahogy az Úr Jézust ke-

resztre feszítik helyette, és hallott arról is, 

hogy három nap múlva feltámadt a halálból.  

Nemcsak Barabás helyett, hanem helyettem és 

helyetted is meghalt az Úr Jézus. Bűnös va-

gyok, ezért Istennek meg kell büntetnie. Az 

Úr Jézus elvállalta, hogy Ő kapja a büntetése-

met. Meg kellett halnia a kereszten. De nem 

maradt halott, feltámadt a harmadik napon.   

Felment a mennybe, és azt ígérte, hogy azok-

nak, akik Őt szeretik, helyet készít, hogy majd 

együtt lehessünk vele.  

Kovács Katalin 

Rejtvény 



 

 

 

 


