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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Tudta, hogy ott lesz a szamárcsikó. Tudta, hogy nem tart sokáig a hozsannázó 
tömeg ünneplése. Tudta, hogy a nép csak a szájával dicséri, de a szíve fényév távo-
ságra dobog. 

Tudta azt is, hogy valaki el fogja árulni. Pontosan tudta, mi folyik körülötte. Elő-
re látta a Sátánt, amint megrostálja tanítványait, mint ahogyan a gazdasszony szokta 
a búzát. Világosan látta, mi lakik a szívekben. Nem is bízta magát rájuk. 

Ismerte az Isten tervét. A világot megmentőt. A tökéletes tervet, melynek része 
volt szenvedése. A korbács, a töviskoszorú, a szegek. A hamis tanuk, a vádak, a 
népharag. 

Tudta, ennek így kell lennie. Készítette azokat, akik nem tudták. Nekik csak ké-
sőbb állt össze a kép: Ő mindent tud. Tagadásunkat, árulásainkat, bukásainkat. 

Tudta, hogy szükségünk lesz a Lélekre. Az erőre, a vezetésre, a kegyelmére, sze-
retetére, áldozatára. 

Tudta, hogy mi vár rá. Mégis jött.  

Nagy György lp. 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

Nem az arany, az ezüst, a drága-

gyöngy a legnagyobb érték, hanem a vér. 

Az elmúlt hónapokban igen megrendítő 

volt látni a közvetítéseket a szomszéd 

országból, hogy az életüket, vérüket oda-

áldozottakért hogyan álltak meg a sírok-

nál vagy tereken virággal és égő gyer-

tyákkal férfiak, nők, fiatalok egyaránt. 

Sokat mondtak ezek a meghajtott fejű 

fiatalok, mert a hódolatot, a hálát, a sze-

retetet fejezték ki az odaadott életért, a 

kiontott vérért. Mindig nagy dolog máso-

kért életet áldozni. 

Turistacsoporttal ment ki közülünk 

valaki Izráelbe. A csoport tagjai megáll-

tak a Golgota hegyén és a nem hívők is 

megdöbbenve, meghatódva csendesedtek 

el: valaki ott vérzett el a keresztfán! 

Most újra Isten nagy munkájának 

vagyunk a tanúi. A Szentlélek munkálko-

dik közöttünk. Isten Bárányának áldoza-

tát a legmagasabb értékűvé tette mennyei 

Atyánk. 

Valakitől levelet kaptunk, hogy az 

utolsó Lelkigondozói Hetünkön az ébre-

dés levegője volt tapasztalható. Megdöb-

benve csendesedtem el e sorok hatása 

alatt. Igaz ez?! Valóban jól értékelte ki 

testvérünk azokat a napokat?! – Igen. Ezt 

kellett látnom. Megtérésüket jelezték 

többen. Kárpátaljáról, Erdélyből való 

atyafiak szolgálata, együttes imádkozá-

sunk is arról tett bizonyságot, hogy ott 

vagyunk Krisztus keresztje alatt. A drága 

vér megtisztít és új életet hoz. 

Az 1Mózes 37. részétől József törté-

netét olvassuk. 

A testvérek 

haragudtak 

Józsefre. 

Emberileg: 

méltán. 

Amikor 

atyja taná-

csára el-

megy keres-

ni bátyjait, 

azok szeretnék megölni. De Ruben nem 

engedi: „Ne ontsatok vért, hanem vessé-

tek őt ebbe a kútba.” Utána a bátyjai 

nyugodtan leülnek kenyeret enni. Ké-

sőbb el is adják a midianitáknak. A bűnt 

lehet ideig-óráig elhallgatni, takargatni, 

de előbb-utóbb előtör. József már Egyip-

tomban miniszter, árulja a gabonát, test-

vérei szintén jönnek vásárolni, tömlöcbe 

zárják őket, és ott Rubenból előjön a val-

lomástétel: „Láttuk az ő lelki szorongá-

sát, hallottuk könyörgését, és íme, vérét 

is keresik rajtunk.” Erre a töredelemre 

azonban Isten jó megoldást ad. A drága 

vér ezt a bűnt is, a testvérek bűnét is elta-

karja. 

Mózes második könyvében ismét 

találkozunk a vérrel. Isten az ő népét 

Egyiptomból hozza ki, és a tizedik csa-

pásnál Mózes elrendeli Isten parancsára, 

hogy minden izraelita család öljön meg 

egy bárányt, és hintsék meg vérrel az 

ajtófélfát: „A vér jelül lesz nektek a há-

zakon, amelyekben ti lesztek, meglátom a 

vért és elmegyek mellettetek és nem lesz 

rajtatok a csapás veszedelmetekre.”  
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Az engedelmességből a bárány vérével 

meghintett ajtófelek mögött szabadulás 

van. Ahol nincs ez a vér, ott békétlenség, 

halál, kárhozat van. Nem olvasom a Bib-

liában, hogy valaki is ne vette volna ko-

molyan ezt a felszólítást. Életet jelentett 

az engedelmesség. Ez a vér ma is megol-

dás, szabadulás, egyetlen szabadulás. 

A „jobbat beszélő vér” a Krisztus 

vére, ahogy a Zsidókhoz írt levél 12. 

részében olvassuk. Az Ábel vére kiáltott 

az égre. Van ellenünk kiáltott vér és ér-

tünk beszélő vér. Az égre kiáltó vér miatt 

Kainnak el kellett menekülnie. Az érde-

künkben szóló vér, a Krisztus drága vére 

biztosítja továbbra is az életben maradá-

sunkat, az Istenhez való megtérésünket, 

és az örök életbe való megérkezésünket. 

Az 1János 1,7-ben olvassuk: „ Jézus 

Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít 

minket minden bűntől.” Ezt nem lehet 

semmi mással helyettesíteni. A Máté 

7,22-23-ban ezt olvassuk: „Sokan mond-

ják majd ama napon: Uram, Uram, nem 

a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te 

nevedben űztünk-e ördögöket, és nem 

cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te 

nevedben? És akkor vallást teszek majd 

nékik: Soha sem ismertelek titeket; távoz-

zatok tőlem ti gonosztevők.” A Krisztus 

véréhez menekültek nem gonosztevők, 

és nekik nem kell eltávozniuk. 

Nem lehet helyettesíteni szolgálatok-

kal sem az ítélő Isten kiengesztelését.  

Valaki papi palástját emelte fel a gyüle-

kezet elé és azt mondta: az ítélet napján 

ez nem takar be engem, csak a Krisztus 

vére! 

A tudomány sem elég. Gyönyörű 

csokrokat szedtem össze teológusok mű-

veiből, sok érdekességet, sok okos taní-

tást, soha nem hallott állításokat, de a 

kegyelem és a bűnbocsánat csak Krisztus 

vérében van. 

Egy igen kedves férfiú gondozott 

kertjében ittuk egyszer a délutáni teát. 

Bámulatos áldozatokat hozott ő a betege-

kért és egyházunkért is. Tudomásomra 

jutott, hogy gyönyörű templomot építte-

tett saját költségén, olyan helyen, ahol 

csak egy egyszerű imaház volt. Szolgála-

tom legelején volt még, fiatalon és igen 

szorongatott szívvel, félénken, de meg 

kellett mondanom neki, hogy óriási do-

log egy vagyont költeni egy templom 

felépítésére, de ezért nem nyílik meg a 

menny; szabadulásunk, üdvösségünk, 

csak a Krisztus vére érdeméért van. 

Hosszú évek múlva láttam ezt a templo-

mot, Isten Szentlelke eszembe juttatta ezt 

a beszélgetést, és hirdettem benne a ke-

resztről szóló beszédet, Krisztus vérének 

hatalmát. 

Az ifjúság problémáiról beszélgettek 

többen: milyen irányba mennek? Mi köti 

le az érdeklődésüket? Valaki azt a meg-

jegyzést tette: sok szélsőséges, rajongó 

irány van, de inkább ezek kössék le a 

fiatalokat, minthogy a „vérmisztika” irá-

nyába tereljék figyelmüket. Meg kellett 

jegyeznünk, hogy jelenleg ez nem veszé-

lyezteti sem a teológus ifjúságunkat, sem 

a vezetőiket. 

A drága vér legyen előtted! Az ének 

azt mondja: „Nincs bűn oly ijesztő, nincs 

bánat oly mély, mit el ne törölne, födöz-

ne a vér!” 

Ismertem egy iszákos fiút, ha ivott, 

garázdálkodott, fékezhetetlen volt, több-

ször börtönbe került, néha egyes zárkába.  
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De egy kis résen mindig sikerült hozzá 

bejuttatni valamit: enni-innivalót, ciga-

rettát. Egyszer egy röplapot dugtak be a 

résen, amelyen Jézusról volt szó. Ezen az 

úton ő többször kapott segítséget a teste 

számára, de most a lelke számára kapott 

üzenetet. Meglepődött, hogy Jézus őt is 

szereti, hogy Jézusnál az ő bűnei számára 

is van bocsánat.  

Olvashatott Jézus bűntörlő véréről, és 

békességre jutott. Jézus vére jót mondott 

neki, és ő ezt komolyan vette. Nekünk 

nagyon komolyan kell vennünk, amit 

Jézus mond, ahogyan életünk útját rende-

zi. Titkos és nyilvános bűneid rései kö-

zött hadd kerüljön be a röpcédula, hadd 

jusson hozzád a keresztről szóló üzenet. 

Mert áll az Ige: „Nem veszendő holmin, 

ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a 

ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetek-

ből, hanem drága véren, mint hibátlan és 

szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” 

Borbély Béla  

Megjelent: Biblia és Gyülekezet 1990. 

„A kegyelem az, amikor olyan nem várt ajándékot kapunk, amire nem vártunk, 

vagy amit nem érdemeltünk meg. Olyan ajándék, amit a magunk erejéből soha 

nem tudtunk volna elérni, hacsak valaki meg nem könyörül rajtunk.  

Isten kegyelme Krisztusban egy ilyen ajándék, egy ilyen kegyelem.  

E kegyelem által Isten Jézus Krisztus érdeméért megbocsátja bűneinket, sőt 

egész életünk az Ő kegyelme alá kerül.  

Ez annyit jelent, hogy ettől kezdve Isten áldása alatt folyik életünk és minden, 

ami velünk történik, a hasznunkra lesz”. 

Dr. Makrai Tibor: A kegyelem öröme   

„Nézd meg, mit mond Pál! „Egyet teszek…” De nem is tudom, miért azt mondja, 

hogy egyet, amikor egyből kettőt mond, tehát két dolgot tesz igazából.  

Történetesen, hogy ami a háta mögött van, azt elfelejti, hátat fordít annak, aho-

gyan eddig élt, ami volt, elmúlt, és célegyenesen nekifeszülve fut a mennyei elhívás-

nak a jutalmáért.  

Onnantól kezdve, hogy a hegy a hátad mögött van, már egy más fókuszpontod 

van, el tudsz indulni abba az irányba, és a haladási irányod is az lesz. De ehhez az 

kell, hogy ne az elmúlt dolgokon tűnődjünk, ne a régi dolgokat emlegessük, az kell, 

hogy magunk mögött hagyjuk ezeket a terhelt éveket, a rossz emlékeket, szokáso-

kat." 

Nagy György „Túl a hegyeken” 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Kárász Izabella: 

Nagypénteken 

Nagypéntek gyásza úgy reám borult, 

Ragyogott a Nap, mégis alkonyult… 

Csak álltam, álltam a napsugarakban. 

Nagypéntek gyásza zokogott a napban… 

Én hallgattam a nehéz zokogást, 

És figyeltem a vérző Messiást. 

Láttam: szemét égette fájdalom. 

A töviseket, a véres koronáját, 

A láthatatlan örök glóriáját. 

Néztem nagypéntek bűvös láthatárán, 

Megtört a könnycsepp szememnek pilláján, 

- Ah, Istenem, Te úgy szeretted Őt, 

Az ártatlant, az örök szenvedőt. 

Hiszen Fiad volt, szent és isteni, 

Mégis hagytad Őt felfeszíteni. 

S mi bűnösök, hát mért nem szenvedünk 

Csendes mosollyal, s ha verettetünk, 

Mért nem mondjuk, hogy így kell lennie, 

És hogy az egész ütés az semmise! … 

Add, hogy nagypéntek vigaszunk legyen, 

Reád találjunk ott a nagy hegyen, 

Hol keserűség poharát ürítve 

Szenvedjünk csendesen, másra nem tekintve, 

De megtagadva örökre magunkat, 

És büszkén járva tövises utunkat, 

Által küszködve a három napot,  

Elérhessük a fénylő csillagot, 

Mely húsvét napján gyulladt ki az égen, 

Megfoghatatlan, örök csodaképpen! 
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   Mondjuk ki hangosan, vagy forgassuk magunkban 

egy kicsit ezt a szót: konfirmáció. Hiszem, hogy az 

elsajátítandó ismeretanyag mennyisége – ami minden-

kinek nagyon-nagyon soknak tűnt, és mint óriás tor-

nyosult előtte – a számonkéréstől való félelem, a „kis vizsga” és a gyülekezet előtt 

tett bizonyság izgalmai mellett, sok minden más is eszünkbe jut. 

Ha mindenki előveszi emlékeinek fényképalbumát, akkor felderengenek a megis-

mert társak, a „káték” szívmelengető vagy derűs, időnkét komoly, esetenként pedig 

mély pillanatai. Az út, melyet megtettünk a jelentkezéstől a vizsgáig. Mit kaptam a 

felkészítések beszélgetéseiből, a magyarázatokból, kérdésekből.(?) Milyen változá-

sokat tapasztaltam meg magamban, az életemben.(?) Hogyan változott meg 

„látásom” a testvérekkel, embertársaimmal, a világgal kapcsolatban.(?) Megértettem

-e, hogy elsősorban nem a tudás, az elsajátított ismeretek pontossága a legfontosabb 

ebben a „történetben”... hanem az, hogy meglássam JÉZUS felém kinyújtott kezét, 

elfogadjam az Ő végtelen és feltétel nélküli szeretetét, a mérhetetlen segítséget, me-

lyet egész életemben nyújt, és „vakon bízva” benne, kövessem ŐT!  

Gy.H.K. 

telefon: 30/6262-1777 

Hagyd, hogy Isten vezessen! 

„Ez azért olyan nagyon fontos, mert amikor 

már eleged van abból, hogy a hegyeket kerül-

geted, akkor könnyen térsz magad választotta 

utakra. 

Van, amikor egy házasság megromlik, sokan 

beleugranak egy másik kapcsolatba csak azért, 

mert már a régiből annyira elegük van, de 

vágynak szeretetre, odafigyelésre, és beleugra-

nak egy másik kapcsolatba.  

Van-e értelme annak, hogy hátrahagysz egy 

hegyet, hogy aztán majd egy másik hegyet 

kerülgess?  

Az a jó nekünk, ha Isten vezetésével megtalál-

juk azt az utat, amelyen valóban el tudunk in-

dulni és célba is tudunk érni.” 

Nagy György „Túl a hegyeken” 
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„Hogyha észrevesszük magunkat, hogy egy 

hegy körül teszünk újra és újra egy sétát, akkor 

álljunk meg!  

A cserkészeknek az ismert alap tanítása, hogy 

ha eltévedsz az erdőben, akkor ne kezdj el még 

gyorsabban rohangálni, megoldást, kiutat keres-

ve, hanem állj meg!  

Induljunk el onnan, hogyha felismerted, hogy 

egy hegyet kerülgetsz, felesleges minden egyes 

újabb kör. Ugyanoda fogsz kijutni egy év múlva 

is, a következő alkalommal is. Akkor álljunk 

meg! Ne fárasszuk tovább magunkat! 

 

Ne legyetek meggondolatlanok – tanít az ige 

–, hanem értsétek meg, hogy mi az Istennek az 

akarata!  

A megfontolás őrizzen téged! Gondold végig 

az utaidat! Helye van az elemzésnek. Annak, 

hogy megvizsgáld, hogy jutottál ide. Hogy mi a 

valódi probléma. Hogy kívülről nézd a dolgokat, 

hogy elemezz, hogy levond a szükséges tanulsá-

gokat.  

Ha már megálltál, akkor gondold végig, ele-

mezd, értékeld a dolgaidat! 

Nagyon sokszor eljuthatunk akár oda, hogy 

van-e értelme annak, hogy továbbmenjünk.  

Tegyük mérlegre azt, hogy mi lesz egy hónap 

múlva, egy év múlva, ha ez tovább így folytató-

dik.  

Válás lesz a vége? Beleőrülök, ha ez tovább 

így lesz? Rövidre zárul az életem, ha ebben a 

stresszben, ebben a helyzetben benne maradok? 

S lássuk ilyenkor azt is, hogy milyen lehető-

ségeink vannak!  

Nézzük meg, hogy vannak-e előttünk jó pél-

dák! Mire akar Isten indítani?  

Ne legyetek tehát meggondolatlanok, hanem 

értsétek meg, hogy mi az Isten akarata!” 

Nagy György „Túl a hegyeken” 

   Jézus a szalmaszál 

amibe kapaszkodunk 

   Jézus a szakadék 

amibe lezuhanunk 

 

   Jézus a kötél 

amit elengedünk 

   Jézus a remény 

amivel emelkedünk 

 

   Jézus a hangszer 

amivel megszólalunk 

   Jézus a zene 

amit elhallgatunk 

 

    Jézus tenyér 

amivel adakozunk 

    Jézus kenyér 

amit elfogadunk 

 

   Jézus penge 

ami megsebesít 

   Jézus gyenge 

aki megerősít 

 

   Jézus hatalom 

a végeken 

   Jézusnak odaadom 

az életem 
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Az ember életében vannak események, amelyek nem múlnak el, sőt nem is hal-

ványodnak az idők folyamán. Így vagyok a Húsvéti Ünneppel, hiszen legtöbbször 

gyönyörű tavaszi verőfényben készülődtek szüleink, az udvarokon álló kemencék 

pedig ontották a finom illatokat, mert abban sütötték a túrós, mákos, diós kalácsokat 

– a beigli elnevezést – később ismertem meg.  

A Húsvét második napja sem volt mindig tanítási szünnap, azaz egynapos volt, 

ami a vasárnapot jelentette. Enyhült az egyházzal szembeni bizalmatlanság, és már 

hétfőn nem mentünk iskolába, így kedvünkre mehettünk locsolkodni. Ki is használ-

tuk a lehetőséget, minden olyan házba bementünk a hervadást elkerülendően és 

meglocsoltuk a lányokat. Volt egy család, akik az enyhülés érzését jelentő időszakot 

alig megelőzően érkeztek a faluba. Valahonnan. Ligetváriéknak hívták őket. Marika 

osztálytársam lett, de senki sem járt hozzájuk, ők sem keresték a falubeliekkel a kap-

csolatot. Az Erdőhegyi portán a cselédházban kaptak egy konyhát és egy szobát. 

Édesanyámtól azt kérdeztem indulás előtt, amely a disznóhajtást megelőzően 

történt, hogy Ligetvári Marikát meglocsolhatom-e. Ha a többit meglocsolod, őt se 

hagyd ki! Így történt. 

Akkor gyermeki ésszel nem értettem, hogy Marika anyukája miért kezdett el 

sírni, amikor bekopogtam és elkezdtem mondani: Hasad a szép hajnal mutatja suga-

rát szívvel és szájjal dicsérjük az Atyát… 

Emlékezetem szerint az apuka is felállt a locsolóvers végére, és azt mutatta meg, 

hogy az ablakba milyen szépen kinyílt a nárcisz, majd az anyuka megsimogatta a 

fejem, és azt mondta, mi nem készítettünk hímes tojást. 

   Otthon elmondtam a történést, anyukám 

csak annyit mondott, a tojás nem hiányzik, 

de jól tetted, hogy meglocsoltad őket. 

Csak jóval később tudtam meg Gyula bá-

tyámtól, aki már érett fiúcskának tartott, 

hogy úgynevezett kitelepíttek voltak, bün-

tetésből. 

   Amilyen észrevétlenül érkeztek a faluba, 

olyan nyomtalanul távoztak, soha nem 

hallottunk felőlük, de én nem feledem a 

sírós anyuka, mégis boldog arcát, hogy 

abban az évben az ő lánya sem hervadt el. 

 Az emlékező: Zsoldos Barnabás 



 

 

„Reverzálist adni egyike a legnagyobb 

szégyennek, amit református vagy pro-

testáns ember elkövethet.  

Azzal, hogy reverzálist adunk, elis-

merjük, hogy a mi vallásunk eretnek-

ség, gyászos tévelygés: elismerjük azt, 

hogy a másik fél vallása az igaz val-

lás.  

Reverzálist tehát csak az adhat, aki 

nincs meggyőződve református egyhá-

za igazsága felől, aki tőlünk el akar 

távozni, közöttünk nem érzi jól magát, 

és vágyik abba az egyházba, amelynek 

kedvéért megtagadja és megcsúfolja a 

mienket.” 

Ravasz László 

11. REMÉNYSUGÁR   

„Hadd tegyek fel egy egyszerű kérdést: 

férfiak és asszonyok, hová tart a családotok?  

Tudnátok-e ma őszintén azt mondani, 

hogy az én családom az Isten rendje szerint 

az Isten országa felé tart.  

Mert ha nem, akkor el van tévedve. Ak-

kor rossz irányba tart. Akkor megragadva, 

akkor be van szorulva egy sarokba, ahol 

küszködik. Akkor bajban van.  

Isten szeretne megajándékozni minket 

határozott vezetéssel.  

Azért vegyétek a kezetekbe az Isten Igé-

jét! Szeressétek annyira egymást, ahogy sze-

retitek az Urat! Ha nem szereted az Urat any-

nyira, hogy megkérdezd naponként, minden 

kérdésessé vált. Minden.  

Mindenben meg fogsz inogni, mindentől 

félni fogsz, és minden elől menekülni fogsz.  

Isten egy olyan életre hív és egy olyan 

életet szánt nekünk, amely határozott hala-

dásról szól. Együtt. Így legyen!” 

Ifj. Pocsai Sándor 



 12. REMÉNYSUGÁR  

„Nehéz a jelenben élni. A múlt és a jövő egyfolytában zaklat bennünket. A múlt 

a bűntudattal, a jövő az aggodalmakkal. Annyi minden történt az életünkben, amivel 

kapcsolatban nehéz a szívünk, megbánást, haragot, zavart, de legalábbis vegyes ér-

zelmeket érzünk. Mindezeket gyakran még a bűntudat is áthatja. A bűntudat így szól 

hozzánk: „Mást kellett volna tenned, mint amit tettél; mást kellett volna mondanod, 

mint amit mondtál.” Ezek a „kellett volnák” táplálják a múlttal kapcsolatos bűntuda-

tunkat, és megakadályoznak bennünket abban, hogy teljes mértékben jelen legyünk 

az adott pillanatban. 

Az aggodalmaink még a bűntudatunknál is rosszabbak: behálózzák életünket a 

„Mi lesz, ha...?” kezdetű mondatokkal. „Mi lesz, ha elveszítem az állásomat; mi 

lesz, ha meghal az apám; mi lesz, ha elfogy a pénzem; mi lesz, ha hanyatlásnak in-

dul a gazdaság; mi lesz, ha kitör a háború?” Ezek az őrlődések annyira betölthetik a 

gondolatainkat, hogy vakká válunk a kerti virágokra és az utcán mosolygó gyerme-

kekre, vagy süketté a barátunk hálás hangjára. 

Életünk igazi ellenségei ezek: a „kellett volna...” és a „mi lesz, ha...?” kezdetű 

gondolatok. Visszahúznak bennünket a megváltoztathatatlan múltba, és előrerángat-

nak a kiszámíthatatlan jövőbe. A valódi élet azonban az ittben és a mostban zajlik.  

Isten nem olyasvalaki, aki volt vagy lesz, hanem az, Aki van, s Aki értem van a jelen 

pillanatban. Ezért jött el Jézus: hogy eltörölje a múlt terheit és a jövő aggodalmait. 

Azt akarja, hogy fedezzük fel Istent itt és most, éppen ahol vagyunk.” 

Henri J.M. Neuwen 
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„Amikor tudatosul bennem, hogy már most „hűséges Uramnak és Megváltóm-

nak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok”, akkor egy csodálatos felfedezést 

teszek: Jézus Krisztus életem minden dolgában az üdvösségemért munkálkodott 

eddig is, és most is ezt teszi. Itt ismét meg kell jegyeznünk, hogy a Káté nem a 

„mi” üdvösségünkről beszél. Természetesen azt is beleértjük. A Káté szerzőinek 

a szándéka azonban tudatosítani bennünk, hogy a megváltás nem egy csoportot 

céloz meg, hanem személyesen minden egyes embert.” 
M. Craig Barnes  
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Losonczi Léna: 

A születés jogán 
(részlet) 

Nekem ez a hazám! 

Itt hallják halkuló hangom, 

szavaim értik is talán. 

Itt ölelt fáradt ölébe, 

tanított igaz szóra, 

imádságra anyám. 

Ide tartozom. 

Őseim emlékei 

erre vonulnak éjszakánként. 
 

E tájon vágtat 

ifjúságom szilaj-vad 

csikója, rázva sörényét. 

 

Itt, ahol élek, 

e határ-peremen. 

A vihar-tépte, ár-cibálta 

gondok ösvényein. 

Itt akarom, hogy lássák hasznom, 

szolgáljon szavam, szívem. 

Ide tartozom. 

Gyökereim holtak hajába 

kapaszkodnak mélyen a földbe, 

a szülőföld fekete ragacs-rögeibe. 

Vele eggyé válik 

majd porladó porom, 

míg humusszá változom. 
 

Itthon vagyok. 

Közétek tartozom, 

kik még dacosan 

dédelgetitek 

az árva magyar szót 

a megtartás okán. 

Ez a hazám. 
 

A születés jogán 

„Nagyon sok ember beleesik ugyanis 

abba a csapdába, hogy amikor szembesül 

a hegyeivel, saját hibáival, azokkal a 

dolgokkal, amelyeket képtelen megolda-

ni, elkezdi önmagát okolni.  

Elhiszi azt, hogy ha már elég sokáig 

gyötrődött és szenvedett amiatt, ami tör-

tént, ami kialakult, amiben benne van, 

egyszer csak megjön a feloldozás.  

Általában nem az szokott jönni, ha-

nem egy betegség, egy függőség, egy 

depresszív állapot, de olyan jó lenne, 

hogyha megtalálnánk a kegyelmet!  

Mi reformátusok azt hisszük és azt 

valljuk, hogy mindannyiunknak Istennek 

a kegyelmére, meg nem érdemelt jóindu-

latára van szükségünk.  

Ha a múltban hibáztunk, és ezt őszin-

tén elismerjük, hogy a tehetetlenségünk-

kel megállunk Őelőtte, akkor Isten képes 

megbocsátani és felszabadítani arra, 

hogy tovább tudjunk lépni.  

Úgyhogy innentől kezdve felesleges 

minden önmarcangolás, önvád, önmar-

dosás, mert a kegyelem tud bennünket 

feloldozni, és ha azt megkapjuk, akkor 

lesz is erőnk a folytatáshoz.” 

Nagy György „Túl a hegyeken” 
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A hit „…szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangé-

lium által…” – olvassuk a Kátéban (21. kérdés-felelet). A mondat egyrészt arra em-

lékeztet minket, hogy még az Isten bűnbocsátó kegyelmébe vetett hitünk is a Szent-

lélek ajándéka. Bűnünk miatt még azt a képességet is elveszítettük, hogy elhiggyük, 

Isten valóban ennyire megbocsátó. A Szentlélek által felfedezzük azt a kegyelmet, 

hogy hihetünk a kegyelemben. 

Másrészt a Káté idézett szavai kiemelik az Isten szeretetére adott személyes vála-

szunk fontosságát. Mindenki, aki a Káté szavaival vallja meg a hitét, hiszi, hogy „…

Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvös-

séget ajándékoz…” (21. kérdés-felelet). Ez a legnehezebb a hitben. Könnyebb elhin-

nünk, hogy Isten másokat szeret, vagy esetleg azt is, hogy együtt szeret minket mint 

közösséget. A hit az, hogy a kegyelem ajándéka engem személyesen is megillet.  

Jézus Krisztus, a vőlegény ígérete szól a menyasszonynak: „Mindig szeretni foglak.” 

A hit, hogy valóságosan létezik ez a kegyelem, mindig személyes. 

Ha egy kisgyerek lehorzsolja a térdét, a szüleihez fut. Náluk vigaszt és szeretetet 

talál. Hamarosan már nem is gondol a sérülésére. A szeretet kiűzi a félelmet. A meg-

vigasztalódott gyermek azonban nem marad a szülei ölében. Onnan tudjuk, hogy 

valóban megvigasztalódott, hogy a megtapasztalt szeretet erejével felpattan, és elin-

dul újabb kalandokat keresni. 

Jézus Krisztus mennyei Atyánk ölelésébe emel be minket. Ezáltal tudunk talpra 

állni, és azzal a magabiztossággal indulni tovább, hogy tudjuk, kik vagyunk, és ki-

hez tartozunk. 

M. Craig Barnes 

Életre szóló című könyvből 

A Heidelbergi Káté újrafelfedezése  
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VELE MINDÖRÖKRE! 

Dora Rappart után németből  

Régi álmunk valósult meg az-

zal, hogy úgy az Északin, mint az 

Újtelepen iratterjesztést indítot-

tunk be, melynek keretében gaz-

dag lelki tartalommal, szép és 

értékes könyveket vásárolhatnak 

meg a lelkileg épülni vágyók.  

Konfirmációra, évfordulókra, 

lelki épülésre, valamint gyemeke-

inek és unokáinak is találhat ol-

vasnivalót mindenki.  

Kérje az ügyeletes presbiterek, 

templomgondnokok segítségét! 

Az Úrban békén elaludtakat  

messzeségben keresnünk nem szabad.  

Szent íge szól, hogy sebünk bekötözze:  

Krisztusban vannak! Vele mindörökre!  

 

Krisztusban! Nem valahol idegenben,  

Nem ott, ahol álmok árnyéka lebben.  

Krisztusban! Ki megigérte nekünk,  

hogy minden napon itt lesz mivelünk.  

 

Krisztusban itt, Krisztusban ott! Felelj:  

van boldogabb találkozási hely?!  

Nincsenek messze! Mért a fájdalom?  

Ott vannak csak a túlsó oldalon!  

„Az Ige egy gyülekezethez ha-

sonlítja a családot. Egy gyüleke-

zet nem attól gyülekezet, hogy 

sokan vagyunk, vagy innen-

onnan összejövünk, hanem attól, 

hogy ott Isten rendje érvényesül.  

Hogyha szeretnénk úgy megél-

ni a mi családi életünket, mint 

kicsiny gyülekezeti közösséget, 

az akkor lesz valóság, ha Isten 

rendje érvényesül. 

Ebben a rendben mindenkinek 

megvan a helye. Azt mondja az 

Ige, hogy a férjnek az a dolga, 

hogy vezesse, pásztorolja a csa-

ládját, a feleségnek pedig enge-

delmeskedjen az ő férjének.” 

ifj. Pocsai Sándor 
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Házasságot kötött: 

Kiss Tamás és Czomba Alexandra  

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Kun Jánosné Bártfai Gabriella /82/Alkotmány út  
Veress Kálmánné Teszárek Emilia Móricz Zs. u. 
Szabó Ferencné Rigó Janka Zsófia /86/ Szatmár u. 
Máté Sándor /73/ Almáskert u. 
Király Zoltán /60/ Kalmár u. 
Iván Jánosné Papp Katalin /52/ 
Bíró Pál /59/ Vörösmarty u.  
Dr. Bertóti János Csillag u. 
Tóth József /86/ Rózsa u. 
Dr Tóth Béla /83/ Báthory tér 
ö. Tóth Jánosné Czine Julianna /84/ 
Kádár Gyula /72/ Vágóháza tanya 

Konfirmáltak: 

Alexa Tamara  

Ferenczi Georgina  

Hompoth Zolnai Gergő  

Király Anna   

Kovács István Csaba  

Kovács Nóra  

Majoros Petra Kíra  

Makrai Boglárka  

Nagy Nándor  

Paczári Balázs  

Sallai Flóra  

Somogyi Tamás Gergő  

Szabó Norbert  

Keresztségben részesült: 

Jónás Leonárdó Dezső  
Bonta Attila Roland  
Bonta Adrienn Dominika 
Bogdán Zsuzsanna Krisztina 
Péter Luca  
Horváth Melany Chanel  
Szép Benedek  
Bársony Péter  
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Március 25. Virágvasárnap 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom Konfirmáció 

11.00. Égigérő közösségi ház Konfirmáció 

Március 28-29. szerda és csütörtök 

17.00. Égigérő közösségi ház Bűnbánati istentisztelet  

18.00. Északi templom Bűnbánati istentisztelet 

Március 30. Nagypéntek  

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

18.00. Égigérő közösségi ház Nagypénteki passióáhítat  

Március 31. Nagyszombat  

17.00. Égigérő közösségi ház istentisztelet  

18.00. Északi templom istentisztelet  

Április 1. Húsvétvasárnap úrvacsorás istentisztelet 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

Április 2. Húsvéthétfő hálaadó istentisztelet  

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 
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„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsá-

lemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp 

férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára 

fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján 

ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz 

ahhoz a hintóhoz! Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, 

és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: Hogyan érthet-

ném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és 

üljön mellé. Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot le-

vágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. 

Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete 

felvitetik a földről.” A főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a 

próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből 

a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.” ApCsel 8:26-35 

2017-ben ünnepeltük a reformáció 500 éves évfordulóját, és azt láthattuk meg 

Isten Igéjéből, hogy a Tőle való reformáció örök: nem csupán egy történelmi emlék, 

hanem ma is élő és ható cselekedete a mi Urunknak bennünk és velünk. Ma ezt a 

reformációt folytassuk tovább, életünk megreformálását, és így egészen konkrétan a 

Szentírással való közösségünket tegyük az Ige mérlegére, és engedjük, hogy Isten 

Szentlelke hozzáalakítsa az életünket ahhoz, amit abban elénk tár. Három kérdés 

körül gondolkozzunk el, és erre a három kérdésre hadd válaszoljon az Írás a saját 

szavaival: 

Mi a Biblia célja és rendeltetése az életünkben? Mik azok az akadályok, 

amelyek ezt a célt gátolják? Hogyan újulhat meg az Igével való közösségünk? 
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Nézzük meg ezt az Igeszakaszt, amelyet bevezetésként olvastunk: ez az etióp 

főember, akiről ez a történet szól, időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve Jeruzsálembe 

utazott. Hogy milyen forrásból, azt nem tudjuk, de valahogy meghallotta Izrael Iste-

nének a hírét, és semmi nem volt neki drága, hogy a színe elé járuljon. 

A Templomba, a pogányok udvarába őt is beengedték, és ott meglátta a bűnökért 

való áldozatokat és ennek az Istennek a nagyon is valóságos bűnbocsátó hatalmát és 

szeretetét. De neki nem volt ennyi elég, még többet akart tudni erről az Istenről, vá-

sárolt tehát egy Ézsaiás-tekercset. Pedig akkor nagyon nagy érték volt, hiszen kézzel 

másolták, talán alig néhány darab volt belőle – de ő felkutatta és talán egész vagyo-

nát rááldozta arra, hogy legyen egy darabka Szentírása. Mert ennyire fontos volt 

neki az Isten Igéje. Olyan sokatmondóak egy-egy bibliai történet apró részletei. Már 

ebből a néhány mozzanatból mennyi kérdés szólhat hozzánk is? Nekünk mennyit ér 

a Bibliánk? Mennyit áldozunk rá? Mekkora utakat teszünk meg, mit hagyunk el, mit 

áldozunk fel, csak hogy olvashassuk az Isten szavát? – Ez a pogány főember, már itt 

a történet elején megítélhetne bennünket. Lám, még csak nem is érti, hogy mit olvas, 

de nagyobb buzgósággal keresi Isten Igéjét, mint sokszor mi, templomba járó refor-

mátus keresztyének! 

De folytassuk a történetünket: ül a szekér bakján ez a főember, olvassa az ő Bib-

liáját, de egyelőre még nem érti. Isten azonban gondoskodik arról, hogy aki ilyen 

buzgalommal keresi Őt, az meg is találja, és küld hozzá magyarázót. Egyszerre meg-

lát egy egyszerű, talán poros ruhás zsidót. És megint a részletek: ez a komornyik 

nem találja sértőnek egy ilyen egyszerű embertől segítséget kérni. Ő nem az emberre 

néz, amikor az Igét hallgatja! És Fülöp elkezdi kibontani az Ige üzenetét, közben a 

Szentlélek élővé és hatóvá teszi a leírt és elhangzott szavakat, és egyszerre felkiált 

ez a főember: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia!” – Nos, ez a Bibliaolvasás 

mindenkori és elsődleges célja: hogy az embert Jézus Krisztushoz vezesse! Nekünk 

nem Róla kell megtudnunk ezt vagy azt, hanem Vele magával kell találkoznunk. 

Mert a Biblia csak akkor tölti be Istentől való rendeltetését, ha rajta keresztül az élő 

Istennel lesz találkozásunk, és rajta keresztül az élő Isten szól mihozzánk. Sőt, nem-

csak szól, de formálja, alakítja, tisztogatja az életünket, egészen valóságos vezetést, 

vigasztalást, válaszokat ad a mi mindennapos élethelyzeteinkben. 

Mindez érvényes a saját életünkre és az Istent keresők, még tőle távol lévők éle-

tére is. Az Úr munkálkodjon mindenki életében, akik elfogadják és olvassák az álta-

lunk kiosztott és elhelyezett Gedeon Szentírásokat, hogy megtérjenek az olvasók az 

Úr Jézus Krisztushoz! 

Ámen, úgy legyen. 

Csősz Sándor 

Magyarországi Gedeon Társaság 



 22. REMÉNYSUGÁR  

   A Kálvin János Református Általános Isko-

la immár 17. tanéve nyújtja azt a többletet, 

amelyet egy református iskola nyújthat a kor 

kihívásainak megfelelő oktatás mellett. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy már sokak számára ismertek azok az értékek, 

amelyekkel iskolánk rendelkezik. Jelenleg 447 diák tanul intézményünk falai között, 

8 évfolyamon, 17 osztályban.  

Hamarosan választás elé kerülnek a tanköteles korú gyermekek szülei. Mérlegel-

niük kell, hogy gyermekük számára melyik a legmegfelelőbb iskola. Ebben a fele-

lősségteljes döntésükben szerettünk volna segítséget nyújtani a SULIVÁRÓ foglal-

kozásaink megszervezésével. 

Február végétől kezdődő három hétvégi alkalmon óvodásokkal teltek meg és 

lettek hangosak az iskola tantermei, folyosói. SULIVÁRÓ gyerekek érkeztek SULI-

VÁRÓ foglalkozásokra.  Kíváncsi szemek fürkészték a számukra még ismeretlen 

környezetet: az iskolapadokkal berendezett tantermeket, a nagy zöld és fehér táblá-

kat és a még ismeretlen tanító néniket és tanító bácsit – no, meg az iskola udvarán, 

az építkezésen dolgozó munkagépeket. Az alkalmi iskolásokká vált óvodások lelke-

sen vettek részt a közös játékokban, feladatmegoldásokban.  A bibliai történetek 

megismerése mellett énekeket tanultak, és a Sakkpalota világába is bekukkanthattak. 

A „tanulást” követő kézműves foglalkozások során készített alkotásokat büszkén 

mutatták szüleiknek, s vitték haza emlékezve a foglalkozásokra. A harmadik alka-

lom végén kicsiny kis fények töltötték, ragyogták be az iskola auláját, amikor felzen-

gett a jól ismert hitvalló gyermekdal a suliváró óvodások lelkes előadásában, a szü-

lők nagy meglepetésére, örömére. 
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A szülők a foglalkozások ideje alatt előadá-

sok formájában ismerkedhettek meg iskolánk 

keresztyén nevelési-oktatási elveivel, tanítási 

módszereinkkel, és hasznos információkat kap-

hattak az iskolaérettségről is.  

Reméljük, hogy szeptemberben sok suliváró 

kislányt és kisfiút köszönthetünk már igazi isko-

lásként intézményünk falai között. Nagyon vár-

ják őket a leendő tanítóik: Kissné Tóth Natália, 

Kovács Attila, Lőrinczné Baráth Bernadett és Nagyné Konyeczki Ilona.  

Addig is megőrizzük emlékezetünkben az együtt töltött foglalkozások vidám 

hangulatát, a csillogó tekinteteket. 

A szüleiknek döntésükben az Ige szavait helyezzük szívükre: „Neveld a gyerme-

ket a neki megfelelő módon, még ha 

megöregszik, akkor sem tér el at-

tól.” (Példabeszédek 22, 6) 

Beiratkozás időpontja: 2018. ápri-

lis 12 (csütörtök)-13., (péntek)    

8:00-18:00 óra között. 

Kertes Lászlóné  

tanító - igazgatóhelyettes 



 24. REMÉNYSUGÁR  

Idén 5. alkalommal rendeztük meg év eleji 

disznóvágásunkat, melynek ezúttal a paposi 

Fülöp tanya adott otthont. Tolnay István espe-

res vezetésével nyolc Nagykároly-kertvárosi 

férfitestvérünk fogadta el meghívásunkat, s így 

egymást gazdagítva tölthettük el csodálatos 

környezetben ezt az újabb szép napot.  
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 26. REMÉNYSUGÁR  

   Bár tavaly májusban a házaspári hétvége után 

azt mondtam, hogy felülmúlhatatlan volt, de úgy 

tűnik, hogy az idei alkalmunknak sikerült még 

azt is túlszárnyalni jó hangulatban, élményekben, beszélgetésekben és a sok-sok ne-

vetésben. Ismét volt „non plus ultra”!  

Március 9-én, pénteken délután érkeztünk meg a hóborította fenyvesek között 

kanyargó szerpentinen Galyatetőre, a Ráday konferenciaközpontba. A nagy létszám 

miatt (19 házaspár, vagyis 38 fő) a csapat egy része a közeli Táncoló kecskéhez cím-

zett fogadóban volt elszállásolva, de az étkezéseket, alkalmainkat egy helyen tartot-

tuk: a konferenciateremben. Szinte minden korosztály képviseltette magát: voltak, 

akik még házasságuk első évtizedében járnak, és voltak, akik az 5. x-en is túl van-

nak, de ez egyáltalán nem volt akadálya annak, hogy valamennyien jól érezzük ma-

gunkat. Örömmel vettük, hogy több olyan házaspár csatlakozott hozzánk, akik eddig 

nem voltak tagjai a házaspári körnek. Reméljük, hogy megmaradnak közöttünk to-

vábbra is.  

Esténként játékos ismerkedés volt, sok nevetéssel, közös énekléssel, zenéléssel. 

A zenei kíséretet Szombati Csabának köszönhettük, aki telepakolta kocsijának cso-

magtartóját hangszerekkel (gitár, szintetizátor, állvány). Kiderült, hogy több, hang-

szeren játszó, szép énekhangú testvérünk is van: már-már meg akartuk alakítani a 

házaspárok kamarakórusát. Sok szép éneket énekeltünk, amely dicsőítette az Urat, 

erősítette a hitünket és összetartozásunkat, csak néhányat említve: Urunknak szent 

nevét áldjátok, Az Úr gondol ránk, Hűséged végtelen, Jézushoz jöjjetek megfáradtak, 

Minden lépés. 

Szombat délelőtt előadást hallhattunk egy fiatal házaspár, Kátoli Gábor és Vero-

nika, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai közreműködésével, 

„Megtartó hűség” címmel. Kiemelték, hogy a házasság egy szövetség, (nem pedig 

szerződés, amelyet fel lehet bontani), az elköteleződés 

egy akarati döntés. Nagyon jó volt, hogy az előadás-

ban elhangzott a házassági eskü szövege is, emlékez-

tetve bennünket, hogy mit fogadtunk meg egymásnak 

Isten színe előtt. Ezt követően két csoportban beszél-

gettünk a hallottakról. Megerősödtünk abban a tudat-

ban, hogy csak a hűséges kapcsolatnak van értelme, 

valamint hogy az egymás iránti hűség és bizalom 

alapja az Isten iránti hűség és bizalom.  
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   Gondoznunk kell a házasságunkat testi, szellemi és lelki téren 

is, a szeretetkapcsolatot megerősítve, tudva, hogy „mi azért sze-

retünk, mert Ő (Krisztus) előbb szeretett minket” (1Jn 4,19). 

Maradt időnk arra is, hogy ebéd után egy hosszabb sétát tegyünk 

a Galya-Kilátóhoz a ragyogó napsütésben, térdig hóban botorkál-

va, ami külön élményt jelentett. Jó volt látni a szolgáló házaspárt 

öt gyerekükkel együtt, akik elkísértek bennünket a kilátóhoz is. 

Felkapaszkodtunk mind a 162 lépcsőfokon, hogy gyönyörköd-

jünk Isten csodálatos teremtett világában. 

A szombat délutáni előadás témája: „Hivatás és 

család“, azt feszegette, hogyan tudunk a hit mérlegén 

egyensúlyozni a család, munka és közösség között. 

Töltsünk több időt egymással és Istennel! Ehhez erőfe-

szítésre van szükség. Isten uralma alá kell helyezni az 

életünket, hogy helyt tudjunk állni a családban és a 

munkában is. Ne felejtsük: Ő mindenütt velünk van és 

mi is Ővele! A kísértések idején nézzünk a megfeszített 

Krisztusra! 

Vasárnap délelőtt az istentiszteleten Nagy György lelkipásztorunk végezte az 

igei szolgálatot, Máté 19,6 alapján: „Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne 

válassza”. Szólt arról, hogy Istennek terve volt az életünkkel, nemcsak egyénileg, 

hanem házaspárként is. Isten úgy formált egy testté bennünket, hogy segítőtársat 

adott, fejlődésünkre is gondja volt, és ebben a kapcsolatban szeretve lehetünk.  

Ebédig „morzsaszedegetés” volt, ahol mindenki elmondhatta, hogy érezte magát, 

milyen lelki ajándékokat kapott a hétvégén, és megköszöntük a házaspári kör veze-

tőinek, Makrai Tibornak és Csillának a kitűnő szervezést. Az emberi tényezőkön túl 

érezni lehetett a Szentlélek erejének munkálkodását és az itthon maradt gyülekezeti 

tagok imahátterét is. 

Végül a kiadós vasárnapi ebéd után élményekkel feltöltődve indultunk haza, 

hogy itthon a gyakorlatban kamatoztassuk, amit elméletben tanultunk. 

A megtapasztalt áldásokért Istené legyen a hála és dicsőség! 
Szilágyi Istvánné 
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2018. március 2-án pénteken 17 órakor a 

Kossuth téri gyülekezeti teremben tartottuk 

szeretetvendégséggel egybekötött ökumeni-

kus világimanapi rendezvényünket a kertvá-

rosi reformátusokkal, az evangélikus és a 

baptista gyülekezettel közösen. Az énekek 

hangszeres kíséretét a római katolikus gyüle-

kezet kántora biztosította. A keresztyén világ 

minden táján egyszerre imádkoztunk a dél-

amerikai Suriname-ban élő keresztyénekért. 

Az alkalom vezérigéje: „Mindaz, amit Isten 

alkotott, igen jó.” Köszönjük egyházközsé-

günk Nőszövetségének, és a házigazda Be-

cseiné Kató Anikó lelkésznőnek a szervező 

munkáját!  

Forrás: Kossuth téri Református Gyülekezet 



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

Ifj. Pocsai Sándor és felesége Pocsainé Tövissi 

Timea lelkészházaspár szolgálatával sok hasznos 

dolgot tudhattunk meg arról, hogyan lehetünk 

egymás számára lelki társsá a közösen megélt 

évek alatt. Isten áldja meg az elhangzottakat!  

„Isten azt mondja, hogy nekünk együtt és külön-  

-külön is van a házasságban feladatunk.  

A házasság nem olyan dolog, amit nekünk kell 

kitalálni vagy kigondolni,  

hanem olyan feladat, amit Isten bíz ránk.  

Ez adja meg a súlyát és ez adja meg az értékét is. 

Ezt nem egymástól kell eltanulni,  

ezt az Úrtól kell elvenni, elfogadni.” 

ifj. Pocsai Sándor 
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   Húsvétra készülve foglalkoztató dél-
utánt tartottunk az Égigérő házban. Ezen 
az alkalmon a gyerekek arról hallhattak, 
hogy Jézus az utolsó vacsoránál mit ha-
gyott hátra a tanítványainak. 

Elmondta, hogy a kenyér a megtört testé-
re, a bor pedig a kiontott vérére kell, hogy emlé-
keztessen. Hiszen a Golgota hegyén meghalt ér-
tünk, majd feltámadt, hogy örök életünk legyen. 

A délután további részében tavaszi, húsvéti 
díszeket készíthettek a 
résztvevők, amelyeket 
haza is vihettek.  



 

 



 

 


