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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

   Van egy könyv a Bibliában, az Apostolok 

cselekedeteiről írott, amely nincs igazából 

befejezve. A kezdete különösen szép. Jézus 

megáldja a tanítványokat, létrejön az egyház, 

elkezd növekedni, sorra alakulnak a gyüleke-

zetek. Nehézségek, csodák, elfogadás és el-

lenállás váltakoznak jócskán. Aztán, úgy a 

28. fejezet felé a cselekmény több szálon fut. S ekkor, mintha valaki el-

lopta volna a történet végét. Jön egy páli levél, aztán még egy, meg még 

egy… 

Nincs itt hiba. Az Apostolok Cselekedeteinek könyvének 29. fejezetét 

évszázadok múltán mi írjuk tovább. Azóta volt már mélypont és megúju-

lás, reformáció és ellenreformáció, üldöztetés és mi egymás, de a lényeg, 

hogy ezt a mondatot ma mi írjuk. Isten ma is cselekszik. Ma is történnek 

csodák, ma is újulnak meg életek. A teremtett világ pedig egyre inkább 

halad az utolsó könyvben leírtak felé. Az lesz csak az igazán végtelen tör-

ténet: örök élet Istennel vagy tőle távol. 

Részese szeretnék lenni annak, amit Isten ma cselekszik köztünk és 

általunk. Te hogy vagy ezzel? 

Nagy György lp. 



 

 

Bizonyságtétel 4. REMÉNYSUGÁR  

Nem hívő családban nőttem fel, de szüleim szerető szí-

vű, becsületes és szorgalmas emberek, és így neveltek 

bennünket is. 

Korábban semmiféle kapcsolatom nem volt Istennel. 

Lényegében azt gondoltam, hogy talán létezik, talán nem. 

Különösebben nem is foglalkoztatott ez a kérdés, maga-

mat inkább racionális gondolkodású embernek tartom. 

Fiatal éveim elején nagyon szépen alakult az életem. Elvégeztem a főiskolát, jó 

munkát találtam, hamarosan megismertem páromat is, és egy év együtt járás után 

2000-ben házasságot kötöttünk. Az esküvőnk után, rövid időn belül szerettünk volna 

gyermeket vállalni, de teltek a hónapok mi pedig vártunk… másfél év hiábavaló 

várakozás után úgy döntöttünk, elmegyünk orvoshoz és részt veszünk az ilyenkor 

szokásos vizsgálatokon. Ezt követően gyógyszeres kezelés, injekció, vérvételek… 

hiába… Újabb 3 év telt el eredménytelenül. Keserűségemtől csak sóvárgásom volt 

erősebb. Mindennél jobban szerettem volna, hogy édesanya lehessek. 

Mára – hála Istennek - ez már csak egy rossz emlék, hiszen amikor abbahagytuk 

az orvosi kezeléseket, fél év múlva sikerült a fogantatás természetes módon, orvosi 

beavatkozás nélkül. Megadatott, amire mindennél jobban vágytam. Ma már két gyö-

nyörű gyermek boldog anyukája vagyok. Teljes Istenre hagyatkozásra volt szüksé-

günk, erre csak felnőtt fejjel ébredtem rá. 

Újabb megerősítést kaptam akkor, amikor 7 éves kislányunkat - akire oly sokáig 

vártunk - gyermek-istentiszteletre kísértem. Amíg ő bibliai történetekkel ismerke-

dett, én is „beültem” a kertvárosi gyülekezet tagjai közé, kicsit megilletődve, hiszen 

senkit nem ismertem, nem tudtam, mire számíthatok. Nagy György lelkipásztor ezen 

az alkalmon arról szolgált, hogyan neveljük a gyermeket a neki megfelelő módon. 

Hite, beszédének ereje, magával ragadó volt. Áhítattal hallgattam minden szavát és 

közben arra gondoltam, ez nem lehet véletlen… éppen most vagyok itt… amit 

mond, mintha nekem szólna… teljesen beleborzongtam. Ezután az alkalom után 

született meg bennem a döntés, miszerint vasárnaponként én is eljövök a Kertvárosi 

gyülekezetbe kislányommal együtt, ahol lelkileg teljesen feltöltődök. 

Az Istenhez vezető út elején járok, de mára már teljesen másképpen gondolko-

zom, mint azelőtt. Tudom, hogy én is és mindenki itt a Földön, az Övéi vagyunk. 

Életem különböző mélypontjain és magaslatain Isten kezében voltam. Végig Ő veze-
tett engem, hogy idáig eljuthassak, itt lehessek, hitvallást tehessek. Hiszem, ha a jó 

felé figyelünk, csak akkor tudunk elindulni a jó irányba. Ez nem jelenti azt, hogy 

többé nem fogunk fájdalmat átélni, csalódni. A körülményeink sem biztos, hogy 

megváltoznak. De ha akaratunkat összhangba hozzuk Isten akaratával, ő erőt ad arra, 

hogy véghezvigyünk olyat, amit egyébként emberileg lehetetlen. Az Ő akarata és 

ereje által végbe fog menni. 

„A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, 
a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.” 

János 6:63 

Barna Anikó 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR   

A hamut néztem reggel odalent 

a nagy kosárban, míg pihent puhán, 

s szürke elomló halmai felett 

megéreztem egy nagy kérdőjelet. 

A nagy kosárban benne hallgatott 

a fű, a fa, az erdő élete, 

és kijelentést hordozott a csend, 

hogy hivatásának mind megfelelt. 

S míg a kapuban a kosár hamu 

útjára készült némán, boldogan, 

hogy valahol egy csendes nyughelyen 

a földbe térjen s humusszá legyen, 

úgy éreztem, hogy láthatatlanul 

körülállják a boldog kis szobák, 

körülállják a dermedt emberek, 

s megköszönik, hogy otthonuk meleg. 

Ott álltam én is a kapu alatt, 

és megáldottam én is a hamut, 

és megköszöntem a kérdőjelet, 

melyet szívembe ISTEN így vetett: 

„El tudsz-e égni lassan másokért, 

mint egy darab fa, hogyha tűzbe vet 

dermesztő télben egyszer a kezem? 

Szolgálsz-e zokszó nélkül s nesztelen? 

Akarsz-e égni szent oltáromon 

névtelenül, mint egy a sok közül, 

ha életedből csak hamu marad? 

Feláldozod-e így is magadat?” 

A hamut néztem, s néztem a szívem. 

- Árnyékok jártak a kapu alatt - 

Én erre képes nem leszek soha, 

de JÉZUS él, és áll a Golgota! 

És éreztem, hogy Ő a felelet, 

és éreztem, hogy benne az i g e n. 

Az ISTEN LELKE távlatot nyitott, 

ott állt kibontva, ott várt a titok, 

hogy végtelen nagy szoba a világ, 

s hideg van benne sokszor, vad hideg, 

de lángra gyújtott életek dalolnak 

az áldozatról, és övék a holnap. 

Füle Lajos: 

A hamu tanítása 

„Jézussal foltozni nem lehet,  
csak egészen lehet elfogadni  

az új ruhát,  
és vállalni a teljes odaadást,  

a régivel való szakítást.” 

Dr. Szathmári Sándor 



 

 

Emlékezés 6. REMÉNYSUGÁR  

Lajos bátyánk életére és hazamenete-

lére gondolva a Biblia szavai jutottak 

eszembe, amit Ábrahámról és Jóbról 

állapít meg Isten Igéje: meghala jó vén-

ségben és betelve az élettel. Jób 42:17. 

Fogalmazhatunk úgy is – szintén az 

Ige szavaival – , hogy általment a halál-

ból az életbe, vagyis a halál árnyéká-

nak völgyéből az örök életbe. De ez a 

halálból életbe való átmenetel az Ő élet-

ében már 1944 őszén megtörtént, Cegléd 

bombázása után a bombatölcsérek kö-

zött, amikor átadta életét Jézus Krisztus-

nak, vagyis átment a lelki halál állapotá-

ból az örök életbe. (Egy bombazápor 
kellős közepén Találkoztam egy életre 
Veled – írta később.) Azóta örök élete 

van, amelyen nincs hatalma a halálnak. 
Most annyi történt, hogy levetette a földi 

sátorházat, és az Atya áttette egyik kezé-

ből a másik kezébe, a mennyei honba 

került, ahol Gyermekei örök helyét Jé-
zus elkészítette rég. 

A felolvasott Igében Jézus összefog-

lalja a szolgáló ember életét, mint ami-

lyen testvérünké is volt. Valóban szolgá-

ló ember volt, aki nem csak tudásával, 

szakmai ismereteivel, hanem az élet be-

szédének hirdetésével szolgált Urának és 

embertársainak. Hálásan gondolunk 

vissza azokra a jó tanácsokra, útbaigazí-

tásokra, üzenetekre, melyeket Ő mon-

dott. Mindig felüdültünk, amikor vele 

beszélhettünk. 

Szolgált verseivel, Isten Igéjével, 

bizonyságtételekkel gyülekezetekben, 

újságok, folyóiratok lapjain, hang- és 

videofelvételeken, szolgált mérnöki 

munkájával, úgy, mint akiben elődereng, 
s ragyogni kezd a KRISZTUS arca. 

Szelíd bölcsesség, segítő szeretet, 

mély alázat jellemezte, hiteles és követ-
kezetes életet élt. Jézus Krisztus volt 

életének középpontja, és mindenkinek 

kész volt bizonyságot tenni Róla – akár 

párttitkárnak, akár munkatársaknak vagy 

szomszédoknak, vállalva ennek követ-

kezményeit is. De ugyanígy kész volt az  

„Aki nekem szolgál,  
engem kövessen;  

és ahol én vagyok,  
ott lesz az én szolgám is:  

és aki nekem szolgál,  
megbecsüli azt az Atya.” 

(János 12: 26) 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Ő Uráról beszélni operáló orvosának, 

betegtársainak is. 

Ha valaki segítségért fordult hozzá, 

akkor imádságos lelkülettel a Lélek és 

az Ige vezetését kérve tanácsolta, erősí-

tette. 

A Biblia Szövetség alapító tagja volt, 

néhány évig a Biblia Szövetség vezető-

ségében is tevékenykedett. Amíg ereje 

és egészsége engedte a Biblia Szövetség 

körzeti alkalmain részt vett, a kisvárdai 

házi bibliakörben rendszeresen szolgált. 

Mindig épültünk rövid, de tartalmas 

hozzászólásaiból, melyekben verseiből 

is idézett. 

Hűséges volt Megváltó Urához, Jé-

zus Krisztushoz és az Ő Gyülekezeté-

hez. Szívügye volt Isten népének a sorsa 

és a misszió. Saját magáról, problémái-

ról nem sokat beszélt; inkább a gyüleke-

zetek, közösségek, lelki testvérek sorsa 

érdekelte. Imalistáján szerepeltek a vá-
randós anyák, a megszületett gyermekek 

éppúgy, mint a gyülekezetek, lelki kö-

zösségek és egyházunk, országunk veze-

tői. 

Az életét, munkáját és szolgálatát 

látva az Ő hitvallása is lehetett az, amit 

a 45. Zsoltár 2. versében olvasunk: Föl-

buzog szívem szép beszédre. Mon-

dom: művem a királynak szól. Nyel-

vem gyors írónak tolla. 

A szép beszéd, a költői tehetség aján-

dékát kapta Urától. Tartalmas, lényegre 

törő versei, komoly üzeneteket, hitigaz-

ságokat, megtapasztalásokat közvetíte-
nek, rávilágítanak a teremtett világ szép-

ségére – sokan épültek általuk. Nyitott 

szemmel járt a természetben, ezt a vi-

rágszirmokból, levelekből, kukoricacsu-

héból készült alkotásai, a „természet 

akvarelljei” is bizonyítják. 

Minden munkáját úgy végezte, mint 

az Úrnak, a Királyok Királyának. Műve 

a Királynak szólt. Precíz és igényes volt 

életének minden területén, mint aki a 

menny és föld Urának szolgál. 

Költői tehetségét alázatosan Isten 

ajándékának tartotta, és szerény mosoly-

lyal Reményik Sándort idézte, amikor 

verseiről kérdeztük: 

Nem enyém az a fény, csak bennem jár. 
Istennek köszönjétek, –  ne nekem! 

Közel 30 éve ismertem meg Lajos 

bácsit, hálás vagyok az Úrnak a vele 

való beszélgetésekért, jó tanácsaiért, a 

közös szolgálatokért.  

Jézus Krisztust követve szolgált, kö-

vette Őt a megaláztatásban, a szenvedés-

ben is. Nem az emberi elismerésre vá-

gyott – noha azt is megkapta – , hanem 

arra az örökké tartó szeretetre, amellyel 

az Atya megbecsüli az övéit. Tudta, 

hogy az emberi elismerés csak ideig-
óráig tartó, de az, amit az Atyától ka-

punk, soha el nem múlik, örökké meg-

marad. 

Lajos bátyánk hazamenetele nagy 

veszteség hívő népünknek és családjá-

nak is, gyermekeinek és unokáinak. De 

a fájdalom könnyein át feltekinthetünk a 

halál és az elmúlás felett győzedelmes 

Jézus Krisztusra, Ő megvigasztal ben-

nünket. 

Tudjuk, hogy Őbenne a halál nem 

veszteség, hanem nyereség, nem elsza-

kadás, hanem hazaérkezés. 

Már csak földi maradványai vannak 
itt, halhatatlan lelke az Atya jobbján van 

a dicsőségben. Hiszen Jézus Krisztus 

megmondta: ahol én vagyok, ott lesz az 

én szolgám is. 

Részlet a temetésen elhangzott búcsúzta-
tóból                          Dr. Makrai Tibor 



 8. REMÉNYSUGÁR  

„Ábrahám hitt Istenben, aki életre kelti a holtat és aki a semmiből alkot új 

dolgokat.” Róma 4:17. (NLT fordítás)  

Vannak bizonyos zsákutca-szavak az életben, mint a rák, válás, csőd, meddőség 

és munkanélküliség. 

Honnan lehet tudni, hogy mikor kerülsz zsákutcába? Ismered biztos a helyzetet, 

amikor kicsúszik az irányítás a kezedből, és semmit sem tehetsz ellene. 

Amikor az ötös fázisban ragadsz, és várod a szabadulást, emlékezned kell rá, 

mire képes Isten. A helyzet talán már nem a te irányításod alatt van, Isten viszont 

kézben tartja a dolgot. Amikor zsákutcába kerülsz, ne arra koncentrálj, hogy mire 

nem vagy képes! Figyelj arra, hogy mire képes Isten! 

A Róma 4:17 azt mondja: „Ábrahám hitt Istenben, aki életre kelti a holtat és aki 
a semmiből alkot új dolgokat.” (NLT fordítás) 

Van két dolog, amire Isten képes, de te nem: életre keltheti a holtat, és a 

semmiből teremthet valamit. Ha Isten fel tud támasztani egy halott ember t, 

akkor újra tudja éleszteni a dugába dőlt karriert. Életet tud lehelni a tönkrement há-

zasságba. Életre keltheti a halott álmokat. Életet lehelhet a pénzügyi zsákutcába is. 

Ábrahám nem csak a pozitív gondolatokban hitt. Ajánlom mindenkinek a pozitív 

gondolkodást, mert mi lenne a másik alternatíva? A negatív gondolkodás nem mű-

ködik. A pozitív gondolkodás viszont nem egyenlő a hittel. Ez két nagyon különbö-

ző dolog. A pozitív gondolkodás jól működik azokban a helyzetekben, amelyekben 

te irányítasz. 

Azokban a helyzetekben azonban, ahol kicsúszik az irányítás a kezedből, a pozi-
tív gondolkodás hasztalan. Akkor csak egy vágyálom. Nem változtat a helyzeten. 

Amikor olyan dolgokkal nézel szembe, amelyek nem a te irányításod alatt állnak, 

valami többre van szükséged, mint a pozitív hozzáállás. Istenbe vetett hitre van 

szükséged, mert Ő kézben tudja tartani a dolgokat, amikor te nem. Az életed 

nagy része a te irányításodon kívül áll, úgyhogy sokkal inkább szükséged van hitre, 

mint pozitív gondolkodásra. 



 9. REMÉNYSUGÁR  

A Biblia azt mondja a Lukács 18:27-ben: „Ami lehetetlen az embereknek, az 

Istennek lehetséges.” Isten a lehetetlenre specializálódott. Ezt hívjuk csodának, és 

erre a te életedben is képes! Ő kész neked is szabadulást hozni a zsákutcáidból. 

Gondold át! 

Ma milyen zsákutcával nézel szembe? Még mindig hiszed, hogy Isten kézben tartja? 

Miért bonyolult néha elfogadni, hogy nem a te kezedben van az irányítás? 

Mit gondolsz, mi az eredménye az Istenbe vetett hitnek még a zsákutcákban is? 

Hogyan változtat ez meg téged? Hogyan változtatja ez meg a körülményeidet? 

Daily Hope by Rick Warren 

„Nem tudunk nagyobb változást elképzelni, mint a magyar sors megváltozását. 

De ebből az következik, hogy nincs is nagyobb feladat, mint a magyar lélek megvál-

tozása, mint az új magyar sorshoz új erő keresése. Ha meg nem találjuk, végünk van. 

Hogy lehet ezt megtalálni? 

Egy dolog egészen világos, csak a régi alapokon, a magyar múlt szellemében. Ez 

azt jelenti, hogy nem csak új nemzeti életformát kell keresnünk, hanem ezeréves 

nemzeti erőinket, életünk örök, belső törvényeit kell még tisztábban, még hatalma-

sabban, a kétségbeesés mosolygó győzelmével kifejezésre juttatni. Ezt azonban csak 

megújulással érjük el. 

A belső megújulás az új lélektől való megteljesedés. 

Annak meglátása, hogy a magyar életet nem lehet foltozni vagy tatarozni, azt 

belülről kell újjáteremteni. 
Annak a meglátása, hogy hiábavaló a kard, az arany, a tanács, a szerencse, egy út 

vezet oda: a Léleknek az útja. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem 

által. 

Ezt mondja az Ige a magyar sors felől. 

Krisztus a magyar program.” 

Ravasz László református püspök 



 

 

Magasztaljuk az Urat 10. REMÉNYSUGÁR  

2. Igen, Atyám, ha hű karod vezérel, S közeleg fényivel a messze cél,  

Kísértés, támadás viharszelével Pokol hatalma is feléd segél. 

 

3. Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül! Igen, Atyám, ború vagy fényözön  

Tetőled száll rám, atyai kezedből. A földön másban nem gyönyörködöm. 

 

4. Igen, Atyám, az évek úgy sietnek, Számuk kiméri hűséges kezed.  

S te társz kaput megfáradt gyermekednek, A boldog óra ha elérkezett. 

 

5. Megyek, amerre utam kijelölted. Úgy hív, úgy vár a szent atyai ház.  

Igen, Atyám, mert így kedves előtted. A lelkem békén, csendben rád vigyáz. 

 

(Szöveg: Túrmezei Erzsébet) 



 

 

11. REMÉNYSUGÁR   

Középen 
 

Jézusnak középütt, a mi életünk középpontjában van a helye.  

Miért szokták az emberek a szoba közepére elhelyezni a lámpát? Azért, mert azt 

akarják, hogy fényével egyenletesen világítsa be a szoba minden részét. 

Miért szokták a kocsikerékben középre helyezni a tengelyt? Azért, mert a nem 

középen elhelyezett tengelyű kerékkel nem lehet célba érni. 

Ha evezett már valaki, akkor tudja, hogy az evezősnek a csónak közepére kell 
ülni, mert ha egy kicsit is féloldalt ül, sokkal nehezebb az evezés.  

Jézust tenni az élet középpontjába vagy jobban mondva megengedni, hogy éle-

tünk középpontjában, életünk legfontosabb helyén ott legyen Jézus, ez az igazán 

elengedhetetlen a keresztyén életben.  

Ecsedy Aladár  

   Április 27-én meghívót kaptam a Kemecsei Refor-

mátus Gyülekezettől konfirmációi Istentiszteletre, 

május 10-re, abból az alkalomból, hogy 60 évvel 

ezelőtt én is itt konfirmáltam. (Meghívták még a 70, 

50 és 25 éve konfirmáltakat is.) 

   Örömmel tettem eleget a meghívásnak, hiszen a 

megye egyik legszebb református templomára és 

megtartó gyülekezetére örök nosztalgiával gondolok 

vissza ma is, hiszen távoli gyerekkoromat idézi a mai 

napig. Elhatározásomat nem bántam meg, hiszen lélekemelő, szép hagyomány ré-

szese lehettem. Már az elhelyezésünk is szimbolikus volt: a szószékkel szemben az 

első két padsorban ültek a most konfirmáló fiatalok, a bal oldali két padban a jubilá-

ló nők, a jobb oldali két első padban a jubiláló férfiak, mintegy közrefogva a fiatalo-

kat. 

A fiatalok fogadalomtétele, megáldása és emléklappal, illetve énekeskönyvvel 

való megajándékozása után minket is az Úr asztala köré szólítottak, és igei áldásban 

részesültünk. Utána úrvacsora osztásra került sor, amelyen a jubilánsok a fiatalokkal 

együtt elsőnek részesültek az úrvacsora szentségében, majd utána következtek a 

gyülekezet tagjai. 
Az istentisztelet után a közösségi házban a gyülekezet tagjai megvendégeltek 

bennünket, és mi is emléklapot kaptunk. 

Az úton hazafelé még hosszan visszhangzott bennem közös ünnepi énekünk szép 

üzenete: „E vacsora Égi módra Engem véled összead…” 

Dávid Ferenc 



 

 

Hirdesd az Igét! 12. REMÉNYSUGÁR  

Dr. Fekete Károly püspök úr szolgálatával 2015. április 20-án kezdetét vette az az 

egész egyházmegyére kiterjedő egyházmegyei evangelizáció, mely a „Hirdesd az 

Igét program” keretében kerül megrendezésre a Szatmári Református Egyházmegyé-

ben. A zsúfolásig megtelt templomba az egyházmegye minden részéről érkeztek a 

hívek, hogy erőt és bátorítást merítsenek Isten Igéjéből. Az evangelizációs alkalmak 
kedden még Kocsordon, 

majd szerdán és csütörtökön 

Fehérgyarmaton, pénteken és 

szombaton az erdőháti Ga-

csályban folytatódtak. Igét 

hirdetett Horváth Géza Buda-

pest–Pasaréti református lel-

kész. Az evangelizációs hét 

Szalay Kont esperes úr szol-

gálatával fejeződött be. 

„Kérjétek tehát 

az aratás Urát, 

küldjön 

munkásokat 

az aratásába.” 

Lukács 10,2 



 

 

13. REMÉNYSUGÁR  

   Második alkalommal adott helyet az 

újtelepi Égigérő közösségi ház annak a 

Kálvin János Református Általános isko-

la felső tagozatos diákjainak meghirde-

tett ifjúsági evangelizációnak, melynek 

célja, hogy a fiatalok személyes döntést 

hozzanak Jézus Krisztus mellett. Az al-

kalom szorosan illeszkedett a Dr. Fekete 

Károly püspök úr által meghirdetett 

„Hirdesd az Igét az iskolákban!” című 

programba. Míg az alsó tagozatos gyermekek Tóth István lelkipásztor és felesége 

által vezetett Abaújvári Református Gyülekezet bábcsoportjának előadását tekinthet-

ték meg, addig a nagyobbak 

Szanyi György kárpátaljai lelki-

pásztor és a Trinitas band szol-

gálata által épülhettek. Az alka-

lom végén Baktiné Illés Éva 

igazgatónő köszönte meg a szol-

gálattevőknek ezt a feledhetetlen 

napot, remélve, hogy sok hason-

ló követi a kezdeményezést.  



 14. REMÉNYSUGÁR  

Az ember egész életében egyenes 

tartással a gravitációnak megfelelően a 

Föld középpontjára merőlegesen halad, 
él, dolgozik. De észre sem veszi, mert 

ez így természetes. Ha megy, előre néz, 

ha dolgozik, többnyire lefelé néz, bárhol 

is végezze tevékenységét. Én is, amint 

most a fehér papírra írom e sorokat. 

Többet nézünk lefelé, mint fel a magas-

ba. 

Régen a földet művelő, a gazdálko-

dó ember olykor felfelé kémlelte az 

eget, a madarak vonulását, repülő mu-

tatványaikat, a felhők tündéri játékát, az 

égről kutatva ki a várható időjárást. Éle-

te nagy részét a szabad természetben 

élte, keményen dolgozva termelte meg 
mindannyiunk kenyerét. Korán kelt, 

hajnalok hajnalán, megetette a jószágot, 

feltarisznyált, és indult a mezőre, a ha-

tárba gyalog vagy szekéren. A föld felé 

szegezve tekintetét kaszált, kapált, ara-

tott, tette a dolgát napkeltétől napszálla-

tig. 

De amikor megszólalt a déli harang-

szó, s az asszony vagy a nagylány kivit-

te a frissen főtt ebédet a mezőre, kis 
időre megpihentek a dolgos kezek, s a 

jóízűen elfogyasztott ebéd után a fáradt 

emberek mindig „megdéleltek”. A déli 

verőn, a fák árnyékában másfél - két 

órát pihentek, visszapótolva a hajnal óta 

addig elhasznált energiát. S ha lefeküd-

tek az illatos, hűvös, zöld fűre, már nem 

lefelé, hanem felfelé néztek. Alulnézet-

ben látták a világot, a határtalan termé-

szet föléjük magasodó messziségét. 

Ma már kifekszik hanyatt a mezőn, 

hogy az anyaföldön pihenjen, hogy lel-

két felröpítse a magasabb régiókba? 

Magam is megtapasztaltam a fekve 
haladást, amikor egy klinikáról egy má-

sikra vittek át egy vizsgálatra. Furcsa ez, 

de meglepő, lenyűgöző élmény volt. Így 

fekve egészen más a látószög, a távol-

ság, a kép. Minden új, addig ismeretlen 

arcát mutatja. Szemünkbe tűnik, ami  



 

 

15. REMÉNYSUGÁR   

addig rejtve volt, amire fel sem figyel-

tünk: az épületek oromzata, az oszlop-

fők díszei, a boltívek mintái. Fekve 

ugyan nem látjuk a park virágait, de 

beláthatunk a fák lombjai közé, s hogy 

milyen magasan, milyen messze vannak 

most tőlünk a vastag, sötét ágak, s hogy 

a fény csak kívül ragyogja be a lombo-

zatot. Fekve haladva csak azt láthatom, 

ami magasan fölöttem van. De ez a lát-

vány szép és különleges. Elgondolom: 

lélekben sem ártana néha elrugaszkodni 

a földtől és a fejünk fölé is látni… 

Így érkeztünk el a másik klinikára, 

ahonnan a vizsgálat megnyugtató ered-

ményével indultunk vissza az „égi lát-

vány” alapján ismerős útvonalon. Meg-

tudhattam, milyen egy ismerős táj más 

aspektusból, alulnézetben, s hogy milye-

nek vagyunk mi, emberek, akik mindent 

csak felülről szeretünk látni, mert így 

szoktuk meg. Vagy ahhoz túl mélyre 

kellene szállnunk, hogy felülre is láthas-

sunk? 

Kormány Margit 

Forrás: Szenke 

Ha az ember önmagát meg tudná váltani, bizonyára már rég megtette volna. 

 

Nem lehetséges magamat megváltanom gondolkodással, önkínzással, akara-

tom nevelésével. Nem lehet a világot megváltoztatni és megszentelni sem fegy-

verrel, sem vesszővel, sem könyvvel: a megromlott elnyomorodott emberből 

akármennyire művelődik, csak ember származik, s minél tovább harcol és vias-
kodik, annál reménytelenebbül süllyed el saját nyomorúsága hínárjába és ingo-

ványába. 

„Szükséges újjászületnetek.” Az újjászületés alatt felülről való fogantatást ért 

a görög szó. Olyan valamit, ami a virággal történik, amikor rápermetez a porzó, 
olyan valamit, ami az emberi életben történik, mikor végbemegy a fogantatás 

kibeszélhetetlen titka. Hasonlítható ez a nemes ág beoltásához is. Akármilyen 

szorgalmas a kökény, őszibarack sohasem terem rajta, csak akkor, hogyha ezzel 

a csodálatos rüggyel és ággal beoltatik: hogyha megszületik benne valami új, 

valami más. 

Ez az újjászületés a Szentlélek munkája. Az teremti meg bennem az örökké-

való, más, új, tiszta életet, először csírában úgy, hogy sokáig senki nem látja, de 

azért mégis úgy, hogy naponként növekedik, s egyszer szétfeszíti régi embere-

met, és megjelenik a világ előtt követelve a maga örökkévaló jogait. 

Ravasz László  



 16. REMÉNYSUGÁR  

Miután a tudósok kidolgozták az IQ tesztet, világszerte elkezdtek felméréseket 

végezni, hogy ki hogyan teljesít. A tesztet elvégezték gyerekeken, felnőtteken, sze-

gényeken, gazdagokon, városiakon, vidékieken stb. 

Volt olyan eset, amikor kifejezetten annak érdekében töltették ki a tesztet, hogy 

majd az összegzésnél megállapítsák, hogy a különböző embercsoportok, hogyan 

teljesítenek. 

Amikor egy már-már kihalófélben lévő szűk indiáncsoportra került a sor, különös 

dolog történt. Ahogy kézhez kapták a tesztet, elkezdték egymást közt megbeszélni. 

Ekkor a felügyelő azonnal közbelépett: 

– A tesztet nem szabad egymással megbeszélni, és senki nem segíthet a másiknak. 
Mindenki csak magára számíthat!  – harsogta fennhangon. 

Erre az indiánok nagyon dühösek lettek, és az egyikőjük felkiáltott: 

 – Nem az a fontos, hogy én vagyok az okosabb vagy a testvérem! Csak az szá-

mít, hogy együtt mire vagyunk képesek! 

A mai önző világunkban már gyerekkorunktól kezdve arra vagyunk nevelve, hogy 

csak az egyéni teljesítmény számít. Az iskolában, a sportban, a munkában csak az 

számít, hogy egyénileg hogyan teljesítünk! Pedig ez helytelen látásmód. Az valóban 

fontos, hogy tisztában legyünk egyéni képességeinkkel, de Isten minket társas lény-

nek teremtett. Szükségünk van egymásra, mert csak csapatban tudunk eredményesek 

lenni. Ehhez pedig olyan erények szükségesek, amelyek már nem divatosak pl. alá-

zat, önfegyelem stb. 

A versengés kapzsiságot, büszkeséget és szeretetlenséget okoz. Lássuk be, hogy 

szükségünk van egymásra, és az ehhez szükséges erények alapja a szeretet. 



 

 

17. REMÉNYSUGÁR  Férfiak elvonulása 

Belső tűz címmel tartotta tava-

szi csendes hétvégéjét /elvonu-

lásosát/ a Dávid férfisátor Er-

délyben. Arra kerestük a vá-

laszt, hogyan állunk a „belső 

tűzzel”. Ég, lobog, lángol, pis-

lákol, kialudt? Házasságunk-

ban, hivatásunkban, lelki fejlő-

désünkben hogyan éljük meg? 

Hogy lehet lángra gyújtani, éleszteni, táp-

lálni? Hogyan lehet Istenért élni, de nem 

kiégni? Dolgainkat újragondolva, élmé-

nyekkel meggazdagodva térhettünk haza 

családunkhoz, hivatásunkhoz.  

A Dávid férfisátor célja,  

hogy tagjai lelkileg növekedve  

betöltsék az Istentől rendelt 

szerepüket a családban,  

gyülekezetben, társadalomban. 



 

 

Beszámoló 18. REMÉNYSUGÁR  

Beszámoló a bibliaiskoláról 

„Gyönyörködöm a Te beszédedben, 

mint aki nagy nyereséget talált.” 
Zsolt.119:162. 

A Biblia Szövetség évek óta szervez 

gyülekezetekben kihelyezett bibliaisko-

lát, melynek célja a gyülekezetek meg-

újulása és épülése. Így volt ez gyüleke-

zetünkben is, ahol 2011. október 15-én 

indult a bibliaiskolai képzés. Ide vártuk 

a Bibliát jobban megismerni vágyókat, 

azokat, akik szerettek volna Isten Igéjé-

vel többet foglalkozni. Hisszük, hogy a 

Bibliát alaposan meg kell ismernünk, 

mert így lesz helyes Isten-ismeretünk, 

így kapunk útmutatást mindennapi kér-

déseinkben, így tudunk tanácsolni má-

sokat. A gyülekezeti szolgálatokban 

résztvevőknek is szükségük van alapos 

bibliaismeretre, hogy a szolgálatukat jól 
el tudják látni.  

43 résztvevővel indult a képzés, leg-

többen gyülekezetünk tagjai voltak, de 

környező gyülekezetekből is tartottak 

velünk testvérek. A képzések kb. kétha-

vonta, szombati napon kerültek megren-

dezésre, minden alkalommal 8 előadá-

sunk volt. 

Tananyagunk és előadóink voltak: 

- Bibliaismeret I-X. 6 ószövetségi és 4 

újszövetségi rész – Sípos Alpár Sza-
bolcs és Suhai György 

- Hermeneutika (írásmagyarázat) I-II.   

        –  Sípos A. Szabolcs 

- Bibliai Teológia I-II.    –  Fűtő Róbert 

- Dogmatika (hitünk igazságai) I-III. – 

Dr. Sípos Ete Álmos és Hotorán  Gábor 

  - Egyháztörténet     – Zila Gábor 

- Etika (erkölcstan) I-II.  

       –  Sípos Ajtony Levente 

A bibliaismereti anyagokból a követ-

kező alkalmon beszámolót írtunk, ké-

sőbbiekben az előadó által megadott 

témában otthon készítettünk esszét. Ha 
„kisdiákként” izgultunk is a dolgozatírá-

sok előtt, vagy nehéz volt időt szakítani 

az otthoni készülésre, mégis hálásak 

voltunk ezekért a lehetőségekért, mert a 

Bibliával való foglalkozás közben lelki-

leg is épültünk, erősödtünk. 



19. REMÉNYSUGÁR   

A napjaink végén megállapíthattuk, 

hogy szinte észre sem vettük, olyan 

gyorsan eltelt a nyolc „tanóra”, nagyon 

jó volt Isten Igéje körül testvérekkel 

együtt lenni. Hálásak vagyunk Istennek 

azért a kiváltságért, hogy alkalmainkon 

egy egész napon át az Ő Igéjével foglal-

kozhattunk.  

Ez év márciusában érkeztünk utolsó 

napunkhoz, a keresztyén etikával foglal-

kozó második előadással véget ért a 

húsz alkalomból álló képzésünk. 38-an 

fejeztük be a bibliaiskolát. Úgy gondo-

lom, mindnyájan elmondhatjuk, hogy 

nagyon sok áldással gazdagított Urunk 

bennünket ebben az időszakban. Szeret-

nénk az itt tanultakat jól hasznosítani, 

hogy jobban tudjuk Istenünket szolgálni 

ott, ahova állított bennünket, az Ő di-

csőségére! 

Dr. Makrai Tibor és felesége 

„Némelyek pedig felháborodtak maguk között és azt mondták:  

Mire való az olajnak ez a tékozlása?" 

Márk 14,4 
 

Tékozlás volt ez? Tékozolni annyit jelent, hogy a szükségesnél többet adni. 

Ha egy forint elég lenne, de te mégis tízet adsz, akkor tékozolsz. Ha egy munka 

elvégzéséhez elég három nap, de te öt napot vagy akár egy hetet pazarolsz arra, 
ez tékozlás. Tékozolni annyit tesz, mint túl sokat adni valami csekélységért. Ha 

valaki többet kap, mint amennyit érdemel, az is tékozlás. Még a tizenkét tanít-

vány is túlzásnak találta az asszony áldozatát. Júdás számára – aki sohasem ne-

vezte Jézust Úrnak – , minden 

Jézus Krisztusnak adott áldo-

zat pazarlásnak minősült. Pon-
tosan úgy, mint mai világunk-

ban, ahol tékozlás az, ha ma-

gunkat Isten szolgálatára szán-

juk oda. De ha egyszer már 

megnyílt a szemünk, és meg-

láttuk, kicsoda valójában Jézus 

Krisztus, akkor semmi sem 
lesz túl nagy vagy túl sok, 

amit Őreá „tékozolhatunk". 

 

         Watchman Nee 



 

 

Beszámoló 20 REMÉNYSUGÁR  

„Szerette az övéit” volt a címe Tár-

nok Tamás nyírbátori ref. lelkész szol-

gálatának (Jn13,1-5.) A Jézus Krisztus-

sal való szeretetkapcsolatunk már a vi-

lág kezdete előtt elkezdődött  – mondta 

a lelkipásztor. Kiválasztó kegyelmében 

megismerhetjük irántunk való végtelen 

szeretetét. Nincs semmiféle magyaráza-

ta annak, miért szeret bennünket Isten. 

Boldog az, aki elhiszi, hogy Jézus nél-

kül elveszett, és ha megragadja Jézus 

Krisztust, akkor Ő csodálatosan betölti 

az életét kegyelmével, szeretetével, 

szentségével. Krisztus szeretetében az is 

benne van, hogy Ő a legáldottabb lelki-

gondozó. Tudja, milyen érzésekkel jöt-

tünk ma ide, mindenkinek személyre 

szólóan kopogtat az ajtaján, és megszó-

lítja. Szeretetkapcsolatában az is benne 

van, hogy még a halál sem választhat el 

Tőle. 

„Te most nem érted” (Jn13,6-7.) 

címmel Balázs Ottó őri testvérünk szol-

gálata következett: 

A fenti mondatot nem szívesen hall-

juk, sokszor lekicsinylően hangzik fe-
lénk. Luther előtt a Biblia magyarázása, 

értelmezése kizárólag az egyház joga 

volt. Később elhitették velünk, hogy 

nekünk mindent meg kell érteni, hogy 

az emberi észnek korlátlan az ereje. A 

hitet, amely az értelmen felül van, meg-

próbálták kitörölni az emberek fejéből. 

Pedig a hit nagyobb, többet lát. Azt a 

kijelentést, hogy „akik Istent szeretik, 
minden javukra van” (Róm8,28.), az 

értelem nem tudja felfogni, de a hit 

megragadhatja. Hit nélkül fájdalmasan 

érint a „te most nem érted” mondat. 

Csak a hit tudja kimondani:„Igen 

Atyám, mert így volt kedves előt-

ted” (Mt.11,26.) Péter még nem ébredt 

rá, hogy Jézus a megaláztatásában el-

megy egészen a rabszolgai halálig, 

átokká lesz értünk. Péternek más elkép-

zelései voltak Jézusról. Meg kell tanul-

nia az ellentmondás nélküli engedel-

mességet. Hatalmas ígéretet kap Jézus-

tól. Nem csak azt fogja megérteni, mit 

jelent a lábmosás, hanem ettől többet. 

Azt, hogy mit jelent a Megváltás! 

„Ha meg nem moslak té-

ged” (Jn.13,8-9.) Dr. Mikolicz Gyuláné 

péceli testvérünket hallgattuk ezután. 

Jézus mindig nagy türelemmel vezeti 

Pétert az Ő igazságaira, amelyeket meg 

akar vele értetni. Igénkben is így törté-

nik. A zsidó törvények szerint a tanít-
vány köteles volt a mesterének, a rab-

szolga az ő urának a lábát megmosni. 

Mindig egy alacsonyabb rendű személy 

végezte el egy magasabb rangú személy 

irányába. A lábmosás kifejezése volt az 

alázatnak és az odaadásnak. 

Ezzel címmel tartotta ez évi tavaszi csendesnapját a 
Biblia Szövetség gyülekezetünkben április 11-én. 
János evangéliuma 13. részéből hangzott az Ige, 

a lábmosás története. 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR   

Az üdvtörténeten belül egy új korszak-

hoz érünk. Jézus fel akarta készíteni ta-

nítványait mindarra, ami rájuk vár. Tud-

ta, hogy tanítványai lesznek a majdani 

gyülekezet alapkövei, ezért fel akarta 

őket készíteni a szolgálatra. Jézus tudta, 

hogy Istentől jött, és Istenhez megy, és 

ez a bizonyosság töltötte be. A lábmosás 

a Jézus vérével való megmosatás előké-

pe volt. Egyúttal egy igenlés volt az 

Atya felé, hogy megyek és elvégzem a 

feladatot, amit rám bíztál. Jézus élete és 

szolgálata egy óriási ívet ír le a rabszol-

gamunkától a Megváltásig. Az egész 

lábmosás arról szól, hogy „az embernek 
Fia nem azért jött, hogy neki szolgálja-

nak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az 
Ő életét váltságul sokakért”. Az ebéd-

szünet után dr. Mikolicz Gyula (a BSZ 

titkára) vezetésével beszélgetés követke-

zett arról, hogy Van-e közünk embertár-

sunkhoz? Van-e közünk Jézushoz? (Jn. 
13, 8. 12-14.) 

A beszélgetés során rá kellett ébred-

nünk, hogy érdekvezéreltek vagyunk 

még abban is, hogy közünk legyen Jézus 

Krisztushoz, hogy életünk legyen. Mert 

Nélküle nincs életünk. Miért kell az, 

hogy közünk legyen Jézus Krisztushoz? 

Azért, mert ami Nélküle van, az nem 

élet. Akik hitre jutottunk Isten kegyel-

méből, azt fedeztük fel, hogy a korábbi 

életünk igazán nem volt élet. „Akié a 

Fiú, azé az élet”. Milyen csodálatos, 

hogy Jézus Krisztus oda akarja adni ma-

gát nekem. Még az Isten-keresésünk is 
olyan, hogy valójában nem Őt keressük, 

hanem magunkat. Jól ismerjük a hívő 

nyelvezetet, de ha egy kívülálló érdeklő-

dő kérdez bennünket, az ő nyelvén, egy-

szerűen el tudjuk mondani, hogy mit 

jelent nekünk Jézus? Mikor Jézus Krisz-

tus megismerteti magát velünk, akkor 

kiszabadít bennünket ebből az érdekve-

zérelt magunk körül forgásból. 

„Példát adtam néktek” (Jn13,15-16.) 

címmel hallgattuk meg a nap utolsó 

szolgálatát Adámi László nyíregyházi 

evangélikus lelkésztől: 

A tanítványok között újra meg újra 

előjön az a kérdés: melyikünk az elisme-

résre méltóbb? Közel állunk Jézushoz, 

és úgy gondoljuk, hogy nekünk jogunk 

lehet erre, meg igényünk lehet arra. Ek-

kor mondja Jézus: „aki közöttetek nagy 

akar lenni, legyen a ti szolgátok” (Máté 

20,26-28.) Jézus az Ő szent tiszta lényét 

adta végtelen értékű váltságdíjul értünk. 

Érezzük, hogy a legszorosabban össze-

függenek ezek a mondatok az utolsó 

vacsorán azokkal a részletekkel, ame-

lyekről János beszámol a felolvasott 

igében: „Ha én az Úr és a Mester meg-

mostam a ti lábaitokat, nektek is meg 

kell mosnotok egymás lábait.”(Jn13,14.) 
Egymás szolgálatára kell, hogy legyetek. 

Kiknek mondja? Azoknak, akik az Ő 

tanítványai. Nem a világnak. Nemcsak a 

tizenkettőről van szó, hanem most itt 

rólunk. De azt a példát, amelyet Ő adott, 

Nélküle követni nem lehet. 

Sok mindent megtudhattunk a mára 

kirendelt Igéből, vajon mi lesz mindab-

ból, amit hallottunk? Lehet válaszunk rá 

egyik evangélikus énekünk:  

Ó segíts mással tenni,  

mit Te tettél velem, 

És szolgálatban lenni  

kész szívvel szüntelen! 

Elvetve önzést, érdeket,  

az hajtson, ami Téged 

A tiszta szeretet! 

Szondi Sára 



 

 

Képes beszámolók 22. REMÉNYSUGÁR  

Örömmel számolunk be arról, hogy 

gyülekezetünk két csapattal képvisel-

tette magát a Nagyecseden megrende-

zett egyházmegyei bibliaismereti ver-

senyen április 18-án. A 21 résztvevő 

csapat közül a mieink a 3. és az 5. he-

lyezést érték el, amelyhez ezúton is 

gratulálunk. Köszönjük Hompoth Zol-

nai Ildikó és a gyermekmunkásaink 

többéves áldozatos munkáját.  

(fotók: Fehérgyarmati  
Református Gyülekezet)  



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  

Május 3-án az Égigérő házban, május 10-én pedig az Északi templomban a gyerme-

kek köszöntötték versekkel és énekekkel az édesanyákat és nagymamákat. 

„Édes jó Istenem, 
Hallgasd meg imámat, 

Áldd meg minden jóval 

Édes jó anyámat. 

Áldó két kezedet 

Tartsad mindig rajta, 

Mosolyogj rá szeretetet 

Ne legyen bús napja.” 

 



 

 

A Gedeon társaság szolgálata 24. REMÉNYSUGÁR  

Az Úr gazdagon megáldotta Társaságunk szolgálatait, mivel éppen most helyez-

tük el a kétmilliárdodik Szentírást, mióta 1908-ban elkezdtük a Bibliák elhelyezését. 

Dicsérjétek az Urat! 

Köszönjük imáitokat és támogatásotokat. Tudjuk, hogy minden szám mögött ott 

van egy arc, minden arc mögött egy történet, és minden történet mögött egy végtele-

nül drága lélek. Ez olyan csodálatos üzenet, amelyet meg kell osztani összes gyüle-

kezetünkkel és barátunkkal. 

Annak a megünneplésére, amit Isten megvalósított, nemzetközi tagjaink átadnak 

egy Kétmilliárdodik Emlékbibliát annyi vezető államférfinak, amennyinek csak 

lehetséges abban a 200 országban, területen és birtokon, ahol mi szervezetként va-

gyunk jelen. 

Figyelemreméltó, hogy míg az első egymilliárd Biblia és Újszövetség szétosztá-

sa 93 évet (1908-tól 2001-ig) vett igénybe, addig a második milliárdot nem egészen 

14 év alatt (2002-től 2015-ig) értük el. 

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy igen nagyra értékeljük mindazt, amit tettetek 

a Nemzetközi Gedeon Társaságért a mi Urunk szolgálatában. Kérjük, hogy továbbra 

is imádkozzatok a lehetőségért, hogy Isten életet megváltoztató Igéjével még több 

lelket érhessünk el, mint korábban bármikor. 

Testvéretek a Krisztusban: 

Craig Warner, ügyvezető igazgató  



 

 

25. REMÉNYSUGÁR  

M’gogo, a kisfiú nyugtalan volt. Felkereste Daudit, a gyógyszerkészítőt, aki sok 

hasznos történetet mesélt már neki a dzsungel életéből. 

– Nagyember, egy hang a bensőmben azt mondja nekem, hogy nem vagyok meg-
mentve. Nagy bizonytalanság van a szívemben. Semmi különbséget nem érzek! 
Ugyanúgy érzem magam, mint mielőtt még kértem Jézust, hogy vegye el a bűneimet 
és bocsásson meg. 

– Nem érzel semmi különbséget? – mosolygott Daudi. – Ugye, még nem hallottad 

Nyani kirándulását az egyenlítőhöz? 

– Még nem – felelte M’gogo, és letelepedett, hogy meghallgassa.  

Nyani elment meglátogatni a rokonságát 

a sűrű dzsungelbe, ahol magasra nőnek a 

fák, és nagyon zöldek a levelek. Itt leselke-

dett a moszkító fajtájabeliekkel együtt. 

Nyani a vendéglátó majmok tömegétől 

körülvéve egy óriási buyufához ment. 

Több majomkéz mutatott egy út menti 

nagy táblára, amelyen ez a szó állt: 

EGYENLÍTŐ. 

– Ó, Nyani – szólt másodunokatestvére, 

aki egykor ide költözött –, amikor itt ülsz a 
buyufa ágain, ha művelt vagy, akkor tudod, 
hogy a déli félgömbön vagy, de ha az ágak 
mentén tovább mégy és átugrasz arra a 
nagy buyufára, akkor átmentél az egyenlí-

tőn, és az északi félgömbön leszel.  

Nyani majomértelmének ez nagyon 

megerőltető volt, ezért elgondolkodva va-

karódzott, bölcs képet vágott, és megpróbálta visszafelé elolvasni a feliratot. Azután 

végigfutott az ágakon és átugrott a buyufára. Nem érzett semmi ütést, amikor átment 

az egyenlítőn, és nagy izgalomban várakozott a buyufán.  

– Szavaid igazak lehetnek, ó, tapasztalt rokon – mondta –, de én semmi különbsé-

get nem érzek most, hogy az északi félgömbön vagyok. 

– Lehetséges, hogy nem érzel különbséget, de ez nyilvánvaló tény minden majom 

előtt, hogy te most a buyufán vagy, és ez a fa az északi félgömbön van. Az érzéseid 
nem számítanak semmit, a földrajz az földrajz.  

Nyani bólintott, de majomagya nyugtalanítóan kavargott. Valóban kellene érezni 

különbséget az északi félgömbön?  

Gyerek oldal 



 

 

 26. REMÉNYSUGÁR  

Azután újra meg újra elolvasta a feliratot, elölről és hátulról. És mivel a másik 

oldalon levő buyufa ágát érezte maga alatt, így szólt: 

– Biztosan így van. Az északi félgömbön vagyok, és mégsem érzek semmi különb-
séget. 

– M’gogo – mondta Daudi –, ha átmégy a halálvonalon az örök életbe, lehet, 
hogy kezdetben nem érzel különbséget, de tarts ki, és menj előre az életbe. Az átlé-
pés után ne ülj le csupán visszafelé nézegetve. Menj előre két lábbal, teljes bizalom-
mal! Az egyik láb neve: Biblia, a másik lábé: imádság. Nincsen semmi bizonytalan-

ság, semmi „talán”, amikor a Biblia azt mondja:  

„A K I É  A  F I Ú ,  A Z É  A Z  É L E T ”  

Kedves Barátom! Tiéd már ez az élet? 

Részlet A buyufa alatt c. könyvből 

Várjuk 2.—6. osztályos gyerekek jelentkezését 

július 15-ig 5000 Ft előleg befizetésével! 

Jelentkezni lehet: 

Kovács Katalinnál 06 30 864 8739 

vagy 

Kovács Évinél evikovi@gmail.com 

Részvételi díj: 17 000 Ft 



 

 

Éneklés, bibliai történet, 
beszélgetés, játékok, versenyek,  

kézműves foglalkozások 
VÁRNAK RÁD! 

Várjuk 6 és 12 éves kor  
közötti gyerekek 

jelentkezését június 30-ig! 

Kovács Katalin  
06 30 864 8739 

vagy 
Kovács Évi 

evikovi@gmail.com 



 

 


