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„Bizony mondom neked, 
ma velem leszel a paradicsomban.” (Luk 23,43)
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„Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!”

Győzelem és vereség, összetartozó páros, 
hiszen egyik a másikból fakad. Jól ismer-
jük őket, de nem szeretjük mind a kettőt. 
Győzni mindenki szeret, veszíteni nem 
igazán. Van, akinek a győzelem mindent 
megér, semmilyen árat nem sajnál érte, de 
van olyan, aki inkább feladja a győzelmet 
is, csak megmaradjon az emberség, vagy ha 
úgy tetszik, a sportszerűség határain belül.

Győzelem és vereség. Mindkettőt fel kell 
tudni dolgozni, pedig sokszor nem köny-
nyű - ugyanakkor meg lehet, sőt meg is kell 
tanulni! Nemcsak a versenysportban, vagy 
éppen a politikai erők csatározásaiban, ha-
nem a mindennapi életben. Az élet iskolája 
pedig nem előre ismert tanévekből áll, ha-
nem mindaddig tart, amíg utolsót dobban 
a szívünk.

A legnagyobb harcot az ember a halállal 
vívja. A mulandóságunkkal való szembe-
sülés mindig érzékenyen érint. Az elmúlt 

bő két évben ezt nagyon is megtapasztal-
tuk. A világjárvány még mindig el nem 
múló veszélye és a háborús fenyegetettség, 
figyelmeztetnek és józanságra intenek. 
Hol találunk menedéket? Ki tud békessé-
get adni az aggodalmak helyett? Nagyon 
bátorító Pál apostolnak a bizonyságtétele: 
Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az 
evangélium által világosságra hozta az el-
múlhatatlan életet. (2Tim 1,10)

Jézus Krisztus győztes Úr! Az Atyától 
kapott küldetését győztesen vívta meg. 
Győzelméhez nem férhet kétség, nem véle-
ményes, hogyha innen vagy onnan nézzük. 
Győzelme egyszer s mindenkorra megha-
tározza a lényeget, sőt világátformáló ere-
je van! Bár úgy tűnt, hogy Nagypénteken 
minden összeomlik, mert a római kor leg-
kegyetlenebb kivégzési eszköze, a kereszt 
véget vet Jézus földi életútjának. Véget ér 
az Isten országáról szóló mennyei tanítás, 
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gyógyítások és csodák sorozata, és néhány 
nap alatt feledésbe merül a virágvasárnapi 
ünnepi bevonulás szokatlan és rendkívüli 
hangulata. A Hozsannát felváltotta a Fe-
szítsd meg. És megfeszítették. Meghalt. El-
temették. Alászállt a poklokra. 

Mégsem ért véget! A látszat sokszor be-
csap. A Győztes győzelmét senki és sem-
mi nem veheti el! Az Élet diadalát csak 
egy pillanatra keresztezi a halál rontása, 
de nem győzheti le! Kizárt dolog, hogy a 
nagypénteki állapot hosszútávú legyen! Ki-
zárt dolog, hogy Nagypénteknek ne legyen 
folytatása! Kizárt dolog, hogy az Élet Feje-
delmét a halál tartsa fogva! Ezért hangzik 
így a húsvéti üzenet a mennyei küldöttek 
által: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a 
megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, 
mert feltámadt, amint megmondta. Jöjje-
tek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 
És menjetek el gyorsan, mondjátok meg 
a tanítványainak, hogy feltámadt a halot-
tak közül, és előttetek megy Galileába: ott 
meglátjátok őt. Íme, megmondtam nek-
tek!” (Mt 28,5-7) 

Nagypénteken Jézus meghalt a bűneim 
miatt, helyettem és érettem. Húsvétkor pe-
dig meghalt a halál. Jézus Krisztus halál fö-
lötti győzelme nem nézőpont kérdése, ha-
nem egyértelmű és visszavonhatatlan. Aki 
ezt elhiszi, elfogadja és megéli, az győztes 
életet él!

Győzelem és vereség? Nem. Győzelem 
vagy vereség! Ez a kérdés: vagy az egyik, 
vagy a másik! Nem olyan páros ez még-
sem, ami összetartozik, egymásból fakadó, 
és nincs is egyik a másik nélkül! Nem szük-
séges mindkettővel számolni, annál inkább 
szükséges választani! Jézus győzelme nem 
olyan, hogyha az az enyém lesz, akkor tör-
vényszerű a másik veresége. Itt több győz-
tes is van, sőt mindenki győztes lehet!

„Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicső-
séggel fényes a diadalod!” (Új Református 
Énekeskönyv 514. ének) - Ezt a győzelmet 
kínálja nekünk is ezen az Ünnepen az ér-
tünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus! 
Áldott Húsvétot kívánok!

Lakatos Zoltán lelkipásztor

Néha nyugtalanító, szorongó érzés tölt 
el minket, mert bizony a szomszédunkban 
is háború dúl. Vajon „mit hoz a holnap?”, 
tesszük fel ilyenkor magunknak a kérdést. 
Ez pedig azzal jár együtt, hogy bizony 
nemcsak különféle kiszámíthatatlan ve-
szedelmektől, természeti katasztrófáktól, 
betegségektől vagy a fenyegető haláltól fé-
lünk, de rettegnünk kell az emberi gonosz-
ság erőszakos megnyilvánulásaitól is. 

Van azonban egy másfajta félelem is, amit 
a Szentírás istenfélelemnek nevez. Ez az 
aggodalommal, rettegéssel vegyes tisztelet 
különösen akkor lesz úrrá rajtunk, amikor 
Isten, az „egészen más”, az ésszel fel nem 

fogható egyszer-másszor mégis, titokzatos 
módon, egészen közel akar lenni hozzánk. 
Jákób, miután a Jabbók gázlójánál Valaki 
tusakodott vele, megrendülten kiáltott fel: 
„Bár láttam Istent színről színre, mégis 
életben maradtam” (1Móz 32,31). Gedeon, 
az egyik bíra Ofrában az Úr angyala meg-
vendégelésekor bizonyító jelet kért, amikor 
megrettenésében végül magával az Istennel 
volt találkozása: „Jaj nekem Uram, ó Uram, 
mert az Úr angyalát láttam színről színre! 
Az Úr azonban ezt mondta neki: Békesség 
neked, ne félj, nem halsz meg!” (Bír 6,22-
23). Ézsaiás, elhívásakor a templomban 
feljajdul: „Jaj nekem! elvesztem, … hiszen 

„Ne féljetek…!”
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a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!” 
(Ézs 6,5). Amikor Dániel Cirus idejében 
kijelentést kapott Istentől, ájultan esett ösz-
sze, majd a találkozás befejeztével így szólt: 
„Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített 
térdeimre és tenyereimre. Ezt mondta ne-
kem:…Ne félj, Dániel” (Dán 10,9-11). 

János sem bírta elviselni Isten dicsőséges 
megjelenését. Lábaihoz rogyott, mint egy 
halott, és ekkor így számolt be az őt meg-
érintő, hozzá kegyelmesen érkező Úr cso-
dás tettéről: „Amikor megláttam, lába elé 
estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, 
és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és 
az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, 
élek örökkön-örökké, és nálam vannak a 
halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,17-18). Ezzel 
a mozdulatával a gyógyító és halottakat fel-
támasztó Názáreti Jézus jelent meg a szám-
űzött, idős apostol életében. Ez az istenféle-
lem lehet a mi természetes magatartásunk 

mindannyiszor, amikor Isten kegyelmes 
szeretete mintegy „megérinti” a mi bűnök-
től megterhelt, sokszor élőhalott, már-már 
roskadozó életünket. Mert ez az esemény 
mindig Isten megmagyarázhatatlan, de ke-
gyelmes ajándéka.

A Debreceni Református Kollégium 
„magyar Faust”-ként ismert híres fizika-
kémia tanára, Hatvani István halála előtt 
hat évvel végrendeletében ezt írta: „… az 
én gyerekeim…tudják meg, hogy az én 
szüleimről énreám semmi nem maradott, 
hanem ez az egy, hogy… kegyességbe s Is-
teni félelembe kívántak nevelni…Elhitet-
tem magammal, hogyha az én gyerekeim 
is az Úr Istent félik és igazán szeretik,…
nagyobb kincsek marad és lészen, mintha 
én őnekiek sok pénzt vagy falukat hagy-
hatnék…” (Hatvani István végrendelete, 
1780).

Istennek ez a minket körülölelő szeretete 
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pedig olyan csodás erő, amely megszaba-
dít minden megbénító félelemtől, hiszen 
„a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem 
gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett 
tökéletessé a szeretetben” (1Jn 4,18). Ezért 
hát NE RETTEGJÜNK Tőle, mert Ő nem 
elpusztítani, hanem szabadítani, feltámasz-
tani akarja a Hozzá menekülőket. „…Most 
így szól az Úr, a te teremtőd:…Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy!” (Ézs 43,1).

Hogyan is megy végbe a különböző 
félelemektől való megszabadítás? „Az em-
ber…csupán attól fél, amit nem ismer…Ha 
elenyészik a titokzatosság, a félelem is el-
oszlik” (Maurice Druon francia író, 1918-
2009). Valóban, az életet megbénító félel-
mektől úgy szabadíthat meg az Isten Jézus 
Krisztus által, hogy „megismerteti” magát 
a Hozzá menekülő bűnös emberrel. A ké-
telkedő Tamás hitetlenségét, azaz bűnöktől 
megbénított tehetetlenségét úgy változtat-
ta meg a feltámadott Úr, hogy ezt mondta 
neki: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a 
kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az 
oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő” 
(Jn 20,28). De mit is mondott az Úr főpapi 
imádságában? „Az pedig az örök élet, hogy 
ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és 
akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17,3).

Fontos azonban azt is tudnia annak, 
aki megérkezhetett Isten szeretetének ha-
tókörébe, hogy Ő nem egy halott, titok-
zatos, ismeretlen „eszme” csupán, akit az 
ember különféle elméletekkel igyekszik 
értelmezni, megmagyarázni. Gondoljunk 
csak Pál apostolra, amikor Athénban az 
Areopágoszon (Aresnek szentelt domb, a 
nyilvános tanácskozások helye) az újdon-
ságokra kíváncsi bölcsek és bevándorolt 
idegenek előtt úgy szólt a számukra „isme-
retlen” istenségről, mint Aki „teremtette a 
világot és mindazt, ami benne van” (Csel 
17,18-28). Igen, mert Ő CSELEKVŐ Isten, 

aki mindig munkálkodik, hiszen számá-
ra nem létezik semmiféle idői korlátozás. 
Jézus ugyanis így szólt a rá leselkedő zsi-
dókhoz: „az én Atyám mind ez ideig mun-
kálkodik, én is munkálkodom” (Jn 5,17).  
Egy ismeretlen író pedig ilyen örömmel 
vall Jézusról: „üdvözíteni tudja örökre azo-
kat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő 
mindenkor él, hogy esedezzék értük” (Zsid 
7,25). Ebből pedig számunkra annak kell 
következnie, hogy miközben Fia által életre 
kelt, aközben egyúttal cselekvő szeretetre is 
MOZGÓSÍTJA övéit. Ő azonban nem egy-
szerűen valamiféle vegetálásra, túlélésre 
bíztatgat. Hiszen ez a mozgósított élet arra 
való, hogy „teljes alázatossággal, szelíd-
séggel és türelemmel” szeretetben tudjuk 
egymást elviselni, sőt segíteni úgy, hogy 
az erősebb a szorongatott helyzetben lévő 
gyengébbet támogatja (Ef 4,2).  

De Istennek egyúttal hatalma is van a 
látható és láthatatlan világban. Hiszen Ő 
Úr az élet és halál felett. Ő az, Aki minden-
ütt és határok nélkül uralkodik. „Krisztus 
azért halt meg, és azért kelt életre, hogy 
mind a holtakon, mind az élőkön uralkod-
jék” (Róm 14,9).  Pál bilincsei között is úgy 
tudott vallani az Úr Jézus Krisztus egyete-
mes hatalmáról, mint akinek nevére min-
den térd meghajol, „mennyeieké, földieké 
és föld alattiaké” (Fil 2,10). 

Jézus feltámadását ünnepelve ezért hát 
a különféle bizonytalanságokkal és félel-
mekkel fenyegető események ellenére se 
rettegve, hanem csendes örvendezéssel 
figyeljünk a feltámadott és mindenkor élő 
Úr életet teremtő szavaira: „Bízzatok, én 
vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27). Mert Ő 
így is bátorít: „mondom nektek, hogy eljön 
az óra, és az most van, amikor a halottak 
hallják az Isten Fiának a hangját, és akik 
meghallották, élni fognak” (Jn 5,25).

Rácz László lelkipásztor
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Pál apostol életét az Úr Jézussal való talál-
kozás teljesen megváltoztatta. Azelőtt az egy-
ház üldözője volt, és elhatározta, hogy min-
dent megtesz Jézussal szemben, de amikor a 
feltámadt Úr megjelent neki szeretetével és 
kegyelmével, attól kezdve megragadta őt, és 
mindennél nagyobb kincset talált Benne. 

Korábban a legnagyobb értéke a szár-
mazása és a szigorú kegyességi irányzata 
volt, de felismerte, hogy önmagában Jézus 
nélkül mindez haszontalan, mert a legna-
gyobb kincs, hogy Isten Jézus érdeméért 
megbocsátotta bűneinket, és befogadott 
örök családjába.

Megismerte, hogy Jézus az Isten Fia, 
aki erősebb az elmúlásnál, és a Vele való 
közössége teljes védettséget jelentett neki, 
minden körülmények között kapott Tőle 
békességet, örömöt és reménységet. Soha 
többé nem volt egyedül küzdelmes életé-
ben, hanem megtapasztalta, hogy a feltá-
madt Jézus vele van minden nap, és ez a 
közösség örökké tart. 

Krisztussal együtt mindent nekünk aján-
dékozott Isten, és mi ezért a kimondhatat-
lan ajándékért szüntelenül dicsőíthetjük Őt. 

A hívők élete el van rejtve Krisztusban 
az Atyánál, mennyei polgárjogot kaptunk, 
és ezt senki és semmi el nem veheti tőlünk, 
még az elmúlás sem. 

Pál korábban azt gondolta, hogy a Mó-
zes törvényeinek ismerete és betartása ál-
tal kapja meg az örök életet, de felismerte, 
hogy a saját teljesítményén alapuló üdvös-
ség nagyon bizonytalan és elégtelen, mert 
sohasem tudhatja, hogy teljesített-e már 
eleget, hogy elérje Isten országát, vala-
mint egyedül csak Isten tökéletes, mi pedig 
mindnyájan gyarlók és esendők vagyunk.

Isten evangéliuma pedig megváltoztatta 

az életét, amikor megértette, hogy Jézus 
helyettünk meghalt a bűneinkért, és feltá-
madt, hogy igazságában részesítsen. Felra-
gyogott számára az újszövetség örömhíre, 
hogy Isten Krisztust adta nekünk bölcses-
ségül, igazságul, szentségül és váltságul. 
Ettől kezdve lett igazán szabad, mert tudta, 
hogy Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra 
megváltotta, és már nem a bűn uralkodott 
a szívében, hanem a feltámadt Jézus.

Ettől kezdve a Szentlélek által Jézus élt 
benne, és minden vágya az volt, hogy még 
jobban megismerje ezt a legnagyobb lelki 
kincset, amivel másokat is gazdagíthatott. 
Az efézusi gyülekezetnek ezt írta: „imád-
ságaimban kérem, hogy a mi Urunk Jézus 
Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg 
nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás 
Lelkét, hogy megismerjétek Őt;  és világo-
sítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássá-
tok, milyen reménységre hívott el titeket, 
milyen gazdag az ő örökségének dicsősége 
a szentek között,  és milyen mérhetetlenül 
nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Mint-
hogy hatalmának ezzel az erejével munkál-
kodott Krisztusban, amikor feltámasztotta 
őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyek-
ben.” (Ef 1,17-20.)

Ma is élhetünk feltámadt Urunk hatal-
mából, mindenre elégséges erejéből és ke-
gyelméből, Aki megerősít minket jelenlé-
tével, és megvigasztal, hogy tudjunk mi is 
másokat vigasztalni és erősíteni. 

Teljen meg szívünk Ővele, a legnagyobb 
kinccsel, és növekedjünk mi is egyre job-
ban az Ő személyének és feltámadása ere-
jének megismerésében, hogy Isten boldog 
lelki gyermekeiként szüntelen Őt dicsőít-
hessük megváltó kegyeleméért.

Tárnok Tamás lelkipásztor

Jézus Krisztus feltámadásának ereje

„Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, …  
hogy megismerjem Őt és feltámadása erejét.”  (Filippi 3:8,10)
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Ószabó István
NINCS

miért mondhatta magának?
ő megbocsátott mindenkimásnak.
neki miért nincs bocsánat?
miért mondta, hogy nincs?

mások megbocsátanának
nagyobb bűnt maguknak.
csak megbocsátani tudnak...
másoknak megbocsátani, és maguknak.

ő miért nem tudott önmagának?
ha lehetett volna bocsánat... 
ha volt... volt akárki másnak...
neki miért nem volt?
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Március utolsó hétvégéjét a gyermek 
konfirmandusokkal, április első hétvégéjét 
pedig a felnőtt konfirmandusokkal a Zemp-
lénben töltöttük Istennel és egymással való 
közösségben. 
Hálás szívvel köszönjük az értünk mondott 
imádságokat! Olvassuk a résztvevők beszá-
molóját:

Balogh Boglárka
A kiránduláson nagyon jól éreztem magam, 
mert együtt lehettem azokkal a gyerekekkel 
akikkel majd együtt fogok konfirmálni. Már 
barátaim is lettek, akikkel később is szeret-
ném tartani a kapcsolatot. A kiránduláson 
nagyon tetszett a Vizsolyi Biblia, a Regéci vár. 
Élveztem a túrázást. Minden nap randiztam 
Istennel, ilyenkor bibliát olvastam, beszél-
gettem Istennel, elolvastam a napi igét és ta-
nulmányoztam a kérdéseket. Jó élmény volt 
a kishajó készítés is. Mindig emlékezni fogok 
erre a kirándulásra.

Domokos Viktória Réka
A pénteki napom nagyon jó volt, vicces volt. 
Szombaton nagyon jó áldás volt rajtam, mert 
az esésemnél nem lett nagyobb bajom, mert 

velem volt az Úr. Vasárnap áldott,  jó gyüleke-
zetben voltam és a mi Urunk Jézus Krisztust 
dícsértük. 

Karika Barbara
A hétvége jó volt, sosem felejtem el mert sok 
élményben volt részem. A túrázás a Regé-
ci várba nagyon tetszett és persze a többi is. 
Olyan nyugalom volt és csend. Jó érzés volt 
ott lenni.

Kovács Krisztián
Nagyon tetszett a kirándulás, és csodaszép 
helyeken jártunk. Nekem az istentisztelet 
tetszett a legjobban, de gyönyörű helyeken 
jártunk még. Végül induláskor mindenki fá-
radtan, de boldogan jött haza.

Makula Anikó Klaudia
Én először is szeretném megköszönni azt 
hogy ilyen csodálatos helyen vehettem részt, 
mint Óhuta.
- Nekem nagyon tetszett eleve a falu, az hogy 
kicsi, csendes, de mégis csodálatos.
- Reggel, mikor felébredtem a fénylő napsu-
garat láthattam és halhattam a madarak csi-
csergését s a patak szép hangját.

Konfirmandus hétvégék
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- Szépek voltak a reggelek, a nappalok, s az 
esték, és hogy együtt imádkozhattunk, fil-
mezhettünk és beszélgethettünk.
- Voltak jó sok vidám szavak, sokat nevet-
tünk, és szépeket láthattunk.
- Nekem az utazás is nagyon tetszett, hisz ott 
is láthattunk sok érdekes dolgot.
- Én akár többször is elmennék arra a helyre 
Óhutára, s ismét megmászhatnánk a hegye-
ket, de persze most már könnyebben menne, 
mivel tudom hogy, hogy kell közlekedni raj-
ta. Először még nagyon féltem, hogy nem fog 
sikerülni, hogy a tetejére érjek, de nagyon há-
lás vagyok, hogy végül fel tudtam jutni, s lát-
hattam a szép tájat, a szép hegyeket, tavakat, 
s a falvakat. Persze mikor már lefelé jöttem 
a hegyről, kicsit könnyebb volt és már akkor 
tudtam, hogy mi a megoldás, hogy csúszás-
mentesen megérkezhessem.
-Én szeretném még egyszer megköszönni ezt 
a szuper hétvégét, a kikapcsolódást, nagyon 

hálás vagyok. És ez a hétvége egy szép örök 
emlék lesz. Köszönök szépen mindent!

Sárga Zoárd
Alföldi gyerekként mindig különlegesen hat 
rám egy hegyvidéki táj, ezt a szépséget a szál-
lásunk mellett csordogáló patak csak fokozta. 
A túrák is emlékezetesek maradnak. A test 
feltöltődése mellett a lelkünk is feltöltődött. 
Köszönjük ezt az áldott hétvégét!

Szabó Dorottya
Jól éreztem magam az egész hétvége alatt. 
Este a beszélgetések közben lehetőségünk 
volt még közelebb kerülni Istenhez, valamint 
a társainkkal is jobban meg tudtuk egymást 
ismerni. A kirándulások nagyon jó hangulat-
ban teltek, a természetben lenni nagy öröm 
volt. A kirándulás alkalmával ellátogattunk 
a Babuka-tóhoz, a Regéci várhoz, hazafelé 
jövet Vizsolyba mentünk, ahol lehetőségünk 
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volt egy ottani istentiszteleten részt venni, 
valamint a Vizsolyi Bibliát is megnézhettük. 
Ezt követően Tokajban néztünk szét. Nagyon 
jól éreztem magam ezen a hétvégén, sok él-
ménnyel gazdagodtam.

Szabó Hanna
Kicsit sajnáltam, hogy két külön kocsival kel-
lett mennünk, de lehet ez így volt jó. Az út 
alatt sokat beszélgettünk, próbáltuk jobban 
megismerni egymást ami szerintem sikerült 
is. A szállás, ahol voltunk látszott milyen szé-
pen karban van tartva, meglepően kényelmes 
ágyakkal felszerelve. Apropó ágyak/szobák! 
A 4 személyes szobákon való osztozás oko-
zott némi problémát (és egy kimerítő nyugta-
lan éjszakát) de összességében megoldottunk 
mindent. A szombati első túra a Babuka-
tóhoz vezetett, ami után leültünk beszélgetni 
a fák alá, amit nagyon élveztem. A második 
túránk a Regéci várhoz vezetett, ami bár egy 
jóval hosszabb túra volt (és akadtak csúszá-
sok, balesetek) de közben (egyesekkel) jól el 
tudtunk beszélgetni. Sajnáltam, hogy nem 
tudtunk bemenni a várba, hiszen kívülről 
igazán impozánsnak tűnt, szívesen megnéz-
tem volna belülről is. A reggeli áhítatok és a 
Vizsolyban meghallgatott istentisztelet úgy 
éreztem mélyíti Istennel való viszonyomat. 
A haza út hasonlóan szórakoztató volt, mint 
odafelé, és a jó időnek hála Tokajban megáll-
tunk fagyizni is. Összességében jó kis hétvége 
volt, bár nyári szünetben többet alszok, mint 

akkor. És egy tökéletlen végszó: Egy, Két, 
Há... BORULJ!

Tóth-Sturza Márkó
A hétvége érdekes volt és nagyon tetszett. 
Volt a ház mellett egy kis patak ahol hajókat 
építettünk és versenyeztettük azokat. Fel-
mentünk a Regéci várba, ahol a kilátás gyö-
nyörű volt. Az éjszakai túra érdekes volt és 
tetszett, hogy a sötétkék égen a fénylő csilla-
gok csak úgy ragyogtak.

Illyés Balázs
A felnőtteknek szóló ősztől-tavaszig tartó 
konfirmáció előkészítés keretein belül ke-
rült sor április elején a hétvégi kirándulásra 
Óhutára és Vizsolyba.
Nagyon vártam az óhutai kirándulást, hogy 
végre kiszakadjunk a pörgős hétköznapok-
ból, ahol sok a felületes dolog és a roha-
nás. Egy csodaszép, nyugodt, békés helyre, 
Óhutára érkeztünk péntek este. A szállásunk 
az Erdei Iskola volt, mely nagyon modern, de 
mégis természetközeli, közvetlenül az épület 
mögött patak csörgedezik, az ablakon kinéz-
ve pedig fenyőfák és gyönyörű hegyvidékes 
táj tárul a szemünk elé. 
A szombati reggeli után “kettesben Istennel 
60 percen át” volt a program neve, melyet 
úgy kell elképzelni, hogy az aznapi igeszakasz 
elolvasása után próbáltam értelmezni azt a 
saját életemre vetítve, majd imádságba fog-
lalva összeszedtem mindazt, amiért hálát ad-
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hatok Istennek, és a kéréseimet is összefoglal-
tam. Ritkán gondolkodunk el az életünkön, a 
velünk történt eseményeken és a jövőbeli cél-
jainkon is, ez egy szuper lehetőség minderre!
Ezután gyalogtúráztunk a Babuka-tóhoz, 
ahonnan gyönyörű volt a kilátás.
Ebéd után átvettük Lakatos Zoltán reformá-
tus lelkész vezetésével a Tízparancsolat első 
4 pontját, mely az ember és Isten közötti vi-
szonyra fogalmaz meg iránymutatást, más-
nap pedig a másik 6 pontot vettük át, mely az 
ember-ember közötti kapcsolatot szabályoz-
za. Ezek korlátok, de olyan korlátok, melyek 
megvédenek bennünket, mint a magas pa-
nellakás sokadik emeletén az erkély korlátja, 
amely megakadályozza, hogy leessünk.
Vasárnap elutaztunk meghallgatni a Vizsolyi 
református közösség istentiszteletét, melyen 
a talentumokról volt szó, melynek tanítása 
az, hogy használjuk legjobb tudásunk szerint 
Isten adta lehetőségeinket, kamatoztassuk 
tudásunkat azáltal, hogy szolgáljuk vele em-
bertársainkat.
Ezt követően tárlatvezetés keretein belül 
megcsodálhattuk a Vizsolyi Református 
Templomot, mely őrzi az első magyar nyel-
ven írott Bibliát, mely 1590-ben készült. A 
múzeumban pedig a korabeli nyomdászat 
rejtelmeibe tehettünk betekintést, és kipró-
bálhattuk a korabeli nyomdagépet, így szuve-
nírt készítve magunknak, a biblia első oldalát 
sajátkezűleg nyomtatva.

Nagyon hálás vagyok ezért a programlehe-
tőségért, ahol nemcsak fizikailag, de lelkileg 
és szellemileg is sokat épülhettünk, tanulhat-
tunk! Mindenkinek csak ajánlani tudom! :)

Kupa Zoltánné
Az Óhután töltött három nap igazi testi-lelki 
feltöltődés volt számomra. A konfirmációs 
felkészítőre járó kis csapatunk még inkább 
összekovácsolódott. Sokat nevettünk együtt. 
A tíz parancsolatról való beszélgetés során 
sikerült ezeket jobban megértenünk, együtt 
gondolkodnunk. A második estén közösen 
nézett film is nagyon tanulságos volt. A vi-
zsolyi istentiszteleten hirdetett ige igazán 
megérintett. A templomban a tárlatvezetés 
nagyon részletes volt, sok új információt 
megtudtam. Még egyszer nagyon köszönjük 
a lehetőséget a gyülekezetnek!

Kupa Judit
Óhután nagyon tartalmas hétvégét tölthettünk 
el együtt. A közös imádságok, a tíz parancsolat 
értelmezése segített Istenhez közelebb kerülni. 
Szombaton még a túrázás is jó hangulatban és 
jó közösségben telt. Vizsolyban az istentiszte-
leten való részvétel, a templomban való körbe-
vezetés és az első biblia nyomtatás metódusá-
nak kipróbálása is nagyon érdekes, élménydús 
volt. A hétvége során nagyon finomakat et-
tünk, szép dalokat tanultunk és jót filmeztünk.
Köszönjük a lehetőséget  a gyülekezetnek! 
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Pecznyik  Pál 

A legdrágább küldetés

Nem volt a Földön nagyobb szenvedő
náladnál Uram, ó az Te voltál!
Fájdalom se volt nagyobb, súlyosabb,
mint mit szótlanul békén Te hordtál.

Mindnyájunk bűnét válladra vetted,
s keresztre vitted, ott, a Golgotán!
Mégis ó, hányszor elcsügged szívem
az életúton vívott harc során.

Hogyan kövessem szent lábad nyomát,
értem vérező, drága Jézusom?
Ajkamra panasz oly gyorsan tolul,
s terhemet vinni szótlan nem tudom.

Taníts engem is, roskadva járót, békén,
szótlanul terhet hordani,
gyilkos vádaknak záporában is - áldva
- az ellent - békén állani!

Drága kiváltság, ha szent Nevedért,
rám zúdul harag, gúny és megvetés.
Éretted tűrni békén a sírig...
Nincsen e Földön drágább küldetés.
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Ingyen levegő
November végén megfáztam: egy kis 

gyógyszer, forró tea, pihenés és már jól is 
voltam.  Aztán egy hónap múlva már job-
ban fulladtam, mint egy asztmásnak illik. 
Szakrendelésre mentem, új gyógyszert kap-
tam, de nem segített. Aztán az egyik reggel 
azt tapasztaltam, hogy sem a gyógyszer, 
sem a spray, sem az inhalálás nem elég. A 
legkisebb mozgás is erős fulladást, köhögést 
okozott. Este mentőautó vitt be a Klinika 
Sürgősségi osztályára.  A mentővel fiatal 
doktornő is érkezett, aki azonnal tudta mit 
kell csinálni. Pár perc: a kézfejbe branül, 
intravénás nagyadag hörgőtágító injekció, 
vérnyomás mérés, gyors teszt, készenléti 
kórházi csomag, a mentőben gyógyszeres 
oxigénsátor.

Ez az előzmény, de amiről szeretnék be-
számolni, az a kórházi ellátás. Nem voltam 
járóképtelen beteg, mégis tolószékkel vit-
tek be a hatalmas váróba sok beteg közé. 
Viszonylag rövid időn belül több vizsgá-
lat megtörtént (EKG, labor, Röntgen). Az 
eredményre viszont több órát vártam. Amit 
megfigyeltem, jó érzéssel töltött el. A bete-
gek türelemmel vártak, pedig volt jól öltö-
zött és kevésbé jól öltözött beteg is a várako-
zók között. A személyzet a betegfelvevőtől 
a beteghordozóig, a szakasszisztenstől az 
orvosokig, tették a dolgukat csendben, hoz-
záértően. 

Megtapasztaltam Isten gondviselő 
szeretetét, sőt annak ellenére hogy senki-
nek nem szóltam, jöttek az üzenetek a tele-
fonomra, hogy imádkoznak értem. Rövid 
időn belül egy imasátor  is körülvett, amit 
hálás szívvel köszönök. 

Még egy apróság: a lányom kórházi dol-
gozó, a covidos időszakban felborult a mun-
karend, így nem volt kiszámítható, hogy 
mikor szabad. Ezen a délutánon szabad volt, 
így segítségemre tudott lenni. 

A mi ISTENÜNK a legapróbb részletekre 
is ügyel, olyan jó ezt megtapasztalni. Nem-
rég egy történetet hallottam. Egy olyan or-
szágban, ahol az egészségügyi ellátás nem 
ingyenes, egy 85 éves bácsi a lélegeztető 
gépre került, meggyógyult és távozáskor 
kiállították a számlát. Aki átadta, azt látta 
hogy a bácsi sírva fakad. Kérdezi: magas a 
számla összege? Nem tetszik tudni kifizetni? 
A bácsi azt mondta: a számla nem problé-
ma, hanem én 85 év óta egyszer sem adtam 
hálát a levegőért, amit ingyen szívhatok és 
szívhatunk mindannyian. 

Drága testvéreim, Isten a teremtéskor a 
Földüket hatalmas tömegű levegővel vette 
körül, sőt arról is gondoskodott, hogy tisz-
títva legyen. A fák, a zöld növények végzik 
ezt a fontos feladatot. Legyünk hálásak Isten 
gondviselő szeretetéért!
     

Szeretettel: Kompár Ferencné
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GYERMEKOLDAL

EGYSZER VOLT A HÉT… 
amely megváltoztatta 

a világot…

Kedves Gyerekek!

Kiszámoltátok már valaha, hogy egy 
teljes hét összesen hány órából, percből és 
másodpercből áll? 7 nap 168 órából, 10080 
percből és 604800 másodpercből áll. Bizo-
nyos, hogy vannak napok, hetek melyeket 
nagyon vártok vagy vártatok és percek, 
órák, amiken hamar túlesnétek vagy túl-
estetek volna rajta. Most annak a hétnek 
nehéz napjairól szeretnék írni nektek, 
amelynek eseményei örökre megváltoztat-
ták ezt a világot. Remélem eljön az a pilla-
nat is, amikor a te szívedben is felváltja a 
bizonytalanságot az a bizonyosság, hogy 
örökre Jézusé vagyok. Ezt a hetet tehát 
NAGYHÉTNEK nevezzük, mely Jézus 
szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról 
tudósít bennünket és mind a négy evan-
géliumban megtaláljátok. (Máté, Márk, 
Lukács, János) 

A Nagyhét első napján VIRÁGVA-
SÁRNAPON egy dicsőséges király be-
vonulásának lehetünk képzeletbeli tanúi. 
Mindenki lázasan készülődött a Páskára, 
órákon keresztül takarítottak a családok, 
hogy egyetlen morzsa sem maradjon a 
házban, mert szerették volna méltókép-
pen megünnepelni az Egyiptomból való 
szabadulás napját. Ekkor nagy felbolydu-
lás történt, mindenki az utcára tódult és 
látták, hogy Jézus egy szamárcsikó hátán 

vonul be Jeruzsálembe. Több sem kellett 
a tömegnek, felsőruháikkal és a fákról le-
tépett pálmalevelekkel terítették be Jézus 
előtt az utat. Királlyá akarták őt tenni, de 
mindenki megdöbbenésére kínos percek 
következtek, mert Jézus az Atyja háza irán-
ti féltő szeretetből az árusokat és a pénz-
váltókat kizavarta a templomból, akik nem 
szégyellték Isten házát meggazdagodásuk 
céljából, rablók barlangjává tenni, majd 
kiment közülük és visszavonult Betániába 
imádkozni. Mialatt a Virágvasárnapi pál-
maleveleket takarították Jeruzsálem ut-
cáiról, és a másodpercek lassan peregtek, 
sokak gondolatai a szamárcsikó hátán be-
vonuló Jézus körül forogtak, és annak lehe-
tőségét mérlegelték, hogy vajon ez a galileai 
Názáretből való próféta lesz-e az, aki meg-

1 hét = 7 nap
1 nap = 24 óra 

(A Föld egy nap alatt tesz 
meg egy fordulatot 

a saját tengelye körül.)
1 hét = 168 óra (7x24)

1 hét = 10080 perc (1 óra = 60 perc)
(60x24 = 1440, 1440x7=10080)

(60x24) x7
1 hét = 604800 másodperc
(1 perc = 60 másodperc)

(24x60) x60 = 86400
1 nap = 86400 másodperc

86400x7 = 604800
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szabadítja a népet az elnyomó római hata-
lomtól. Mindeközben mások cselszövésen 
gondolkoztak, azt szerették volna, ha Jézus 
örökre eltűnik. Jézus újra elment a temp-
lomba, ahol áldott órák következtek, mert 
aki ott volt hallgathatta tanítását és sokakat 
meg is gyógyított. Majd a tanítványait ké-
szítette a közelgő, szomorú eseményekre. 
Elmondta nekik, hogy még néhány nap és 
el fogják őt árulni, a katonák elviszik, meg-
verik majd keresztre feszítik és ők is mind-
annyian el fogják hagyni őt. Néhány perces 
néma, szomorú és értetlen hallgatás után, 
Péter a tanítvány fennhangon felszólalt és 
megígérte Jézusnak, hogy ha mindenki el 
is hagyja őt, ő biztos, hogy mindig mellet-
te marad. Jézus szeretettel Péterre nézett 
majd elmondta neki, hogy sajnos mielőtt 
a kakas másodszorra megszólal, te há-
romszor is le fogod tagadni, hogy ismersz 
engem. Júdás, Jézus egyik tanítványa, az 
árulás sötét perceiben ármánykodva meg-
egyezett a főpapokkal, hogy el fogja majd 
árulni Mesterét. Harminc ezüstpénzt ka-
pott ezért a gaztettért. 

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN az esti órákban 
Jézus tanítványaival összegyűlt egy terem-
ben, ahol együtt vacsoráztak. Jézus tudta, 
hogy Ő hamarosan meg fog halni. Az ét-

kezés alatt megfogott egy darab kenyeret, 
megtörte és a tanítványainak adta és azt 
mondta, hogy az Ő teste is hamarosan így 
fog megtörni, azért, hogy elhordozza a vi-
lág bűneit. A tanítványok hosszú percekig 
hallgattak. A Gecsemáné kert Jézus életé-
nek kedves helyszíne volt. Sok-sok órát töl-
tött itt imádságban a mennyei Atyja előtt. 
Most is, miután ettek szomorúan imádko-
zott és a tanítványokat is kérte, hogy imád-
kozzanak, de ők álomba merültek. Nemso-
kára a távolból katonák hangja hallatszott, 
akik azért jöttek, hogy elfogják őt. Júdás 
vezette őket, aki elárulta Jézust. A félelem 
percei jöttek ezután, mert tanítványai meg-
ijedtek és elszaladtak. Jézust megkötözték 
és a főpap Kajafás udvarára vitték. Jézus, 
Isten Fia, tudott volna szólni a mennyei 
hadseregnek, hogy mentsék ki őt a kato-
nák kezéből, és egy szempillantás alatt meg 
is tették volna, de Jézus tudta, hogy neki 
most életét kell adni az emberekért. Súlyos, 
nehéz órák jöttek ezután. Jézust kigúnyol-
ták, megverték, fejére töviskoronát vállára 
palástot tettek, és királynak csúfolták. Ó, 
ha tudták volna, hogy az igazi Király áll 

Babilonban Kr.e. 2400-ban már 
felismerték az egy „napnyi” időtartam 
mérését. Megfigyelték a világos és sötét 
időszakok hosszát és bár nem egyforma 

a kettő, de egy sötét és egy világos 
időszak együttes hossza mindig 
ugyanannyi. Ezt az időtartamot 

nevezzük egy napnak.
Ezt osztották később 24 órára.

megszólal, te háromszor is le fogod tagadni, hogy ismersz engem. Júdás, Jézus egyik 
tanítványa, az árulás sötét perceiben ármánykodva megegyezett a főpapokkal, hogy el fogja 
majd árulni Mesterét. Harminc ezüstpénzt kapott ezért a gaztettért.  

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN az esti 
órákban Jézus tanítványaival összegyűlt 
egy teremben, ahol együtt vacsoráztak. 
Jézus tudta, hogy Ő hamarosan meg fog 
halni. Az étkezés alatt megfogott egy 
darab kenyeret, megtörte és a 
tanítványainak adta és azt mondta, hogy 
az Ő teste is hamarosan így fog 

megtörni, azért, hogy elhordozza 
a világ bűneit. A tanítványok 
hosszú percekig hallgattak. A 
Gecsemáné kert Jézus életének 
kedves helyszíne volt. Sok-sok 
órát töltött itt imádságban a 
mennyei Atyja előtt. Most is, 
miután ettek szomorúan 
imádkozott és a tanítványokat is 
kérte, hogy imádkozzanak, de ők 
álomba merültek. Nemsokára a 
távolból katonák hangja 
hallatszott, akik azért jöttek, hogy 
elfogják őt. Júdás vezette őket, 
aki elárulta Jézust. A félelem 
percei jöttek ezután, mert 
tanítványai megijedtek és 
elszaladtak. Jézust megkötözték 
és a főpap Kajafás udvarára 
vitték. Jézus, Isten Fia, tudott 
volna szólni a mennyei 
hadseregnek, hogy mentsék ki őt 
a katonák kezéből, és egy szempillantás alatt meg is tették volna, de Jézus tudta, hogy neki 
most életét kell adni az emberekért. Súlyos, nehéz órák jöttek ezután. Jézust kigúnyolták, 
megverték, fejére töviskoronát vállára palástot tettek, és királynak csúfolták. Ó, ha tudták 
volna, hogy az igazi Király áll előttük, ki kész volt otthagyni Mennyei Királyságát, hogy utat 
készítsen minden embernek, hogy majd ott lehessünk vele abban az országban, melynek 
határait nem jelölik földi térképek, és ahol már nem kell számolni a heteket és az órákat.  
Péter távolról követte Jézust és háromszor tagadta le, hogy ismeri őt, amikor kérdőre vonták. 
A kakas megszólalt, pont úgy, ahogy Jézus előre megmondta, Péter ekkor keserves sírásra 
fakadt.  

NAGYPÉNTEKEN Jézust Pilátus elé vitték, aki azt kérdezte Jézustól, hogy mit követett el, 
amiért ide hozták őt. Pilátus nem találta bűnösnek Jézust, de mégis hozatott egy tál vizet és 

Babilonban Kr.e. 2400-ban már felismerték az 
egy „napnyi” időtartam mérését. Megfigyelték a 

világos és sötét időszakok hosszát és bár nem 
egyforma a kettő, de egy sötét és egy világos 
időszak együttes hossza mindig ugyanannyi. 

Ezt az időtartamot nevezzük egy napnak. 
Ezt osztották később 24 órára. 

 
Régi időmérő eszközök 

(napóra, vízóra, homokóra, gyertyaóra) 
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előttük, ki kész volt otthagyni Mennyei 
Királyságát, hogy utat készítsen minden 
embernek, hogy majd ott lehessünk vele 
abban az országban, melynek határait nem 
jelölik földi térképek, és ahol már nem kell 
számolni a heteket és az órákat.  Péter tá-
volról követte Jézust és háromszor tagadta 
le, hogy ismeri őt, amikor kérdőre vonták. 
A kakas megszólalt, pont úgy, ahogy Jézus 
előre megmondta, Péter ekkor keserves sí-
rásra fakadt. 

NAGYPÉNTEKEN Jézust Pilátus elé vit-
ték, aki azt kérdezte Jézustól, hogy mit kö-
vetett el, amiért ide hozták őt. Pilátus nem 
találta bűnösnek Jézust, de mégis hozatott 
egy tál vizet és megmosta a kezeit, felmu-
tatta a tömegnek és azt mondta ő nem bű-
nös. Jézust ezután a Golgota nevű domb 
tetején keresztre feszítették. Sok csúfolódó 
volt ott Jézus keresztjénél, akik azt kérték, 
hogy ha Ő valóban Isten Fia akkor száll-
jon le a keresztről és mentese meg magát. 
A mélységes szenvedés órái következtek, és 
mielőtt eljött a pillanat, amikor Jézus szíve 
utolsót dobbant, felkiáltott a kereszten: EL-
VÉGEZTETETT. Amikor Jézus meghalt, 
akkor eltemették őt egy sziklasírba, és egy 
nagy követ hengerítettek a sír bejárata elé, 
amit lepecsételtek és katonákkal őríztettek.

NAGYSZOMBATON a Sabbat idején Jé-
zus a sírban volt, hiszen valóságosan meg-
halt. A tanítványai és követői szomorúan 
gyászolták őt hosszú-hosszú órákon át. 

HÚSVÉT hajnalán, Jézus feltámadt a 
halálból. Áldott óra, boldog óra volt és Ő 
ma is él és vár ránk a mennyben, készíti 
nekünk a helyet, hogy majd vele lehessünk 
örökké. Vedd komolyan ezt az üzenetet, 
hogy soha-soha ki ne kopjon a szívedből a 
hálaadás, ujjongás ezért a nagy szeretetért, 
mely érted is ELVÉGEZTETETT!

1 nap összesen 24 órából áll
Vajon egy nap alatt hány percet, 

esetleg órát töltesz Istennel?
Mennyi időt töltesz a telefonoddal?

Tudtad, hogy minden Istennel 
és az Ő Igéjével töltött idő 

sokszorosan megtérül?
Első lépésként olvasd el 

a 63. zsoltárt!
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megmosta a kezeit, felmutatta a tömegnek és azt mondta ő nem bűnös. Jézust ezután a 
Golgota nevű domb tetején keresztre feszítették. Sok csúfolódó volt ott Jézus keresztjénél, 
akik azt kérték, hogy ha Ő valóban Isten Fia akkor szálljon le a keresztről és mentese meg 
magát. A mélységes szenvedés órái következtek, és mielőtt eljött a pillanat, amikor Jézus 
szíve utolsót dobbant, felkiáltott a kereszten: ELVÉGEZTETETT. Amikor Jézus meghalt, 
akkor eltemették őt egy sziklasírba, és egy nagy követ hengerítettek a sír bejárata elé, amit 
lepecsételtek és katonákkal őríztettek. 

NAGYSZOMBATON a Sabbat idején Jézus a sírban volt, hiszen valóságosan meghalt. A 
tanítványai és követői szomorúan gyászolták őt hosszú-hosszú órákon át.  

HÚSVÉT hajnalán, Jézus feltámadt a halálból. Áldott óra, boldog óra volt és Ő ma is él és vár 
ránk a mennyben, készíti nekünk a helyet, hogy majd vele lehessünk örökké. Vedd komolyan 
ezt az üzenetet, hogy soha-soha ki ne kopjon a szívedből a hálaadás, ujjongás ezért a nagy 
szeretetért, mely érted is ELVÉGEZTETETT! 

 

NYOMOZZ VELEM! 

Derítsd ki a Bibliád segítségével, hogy kik voltak azok, akik elsőként találkoztat Jézussal 
feltámadása után! 
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63. zsoltárt! 

1.Olvasd el a János 
20, 11-16-ot! 

Ki látta elsőként a 
feltámadott 
Krisztust? 

………………………………

2. Kik találkoztak 
Jézussal, miközben a 

tanítványokhoz 
tartottak, hogy 

elmondják nekik: 
Jézus feltámadt? A 
Máté 28, 5-9 segít! 

3. Hogy hívták az egyik emmausi 
tanítványt? A választ a Lukács 24, 

13-18-ban találod. 

NYOMOZZ VELEM!
Derítsd ki a Bibliád segítségével, hogy kik 
voltak azok, akik elsőként találkoztat Jézus-
sal feltámadása után!
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4.  A Lukács 24,34-ben 
Jézusmegjelent valakinek, aki 

különösen örült a találkozásnak. 
Kiről van szó?   

5. Jézus nagyon megdöbbentett 
néhány embert, amikor a zárt 

ajtók ellenére megjelent a 
szobában, ahol voltak. Kik azok? 

A János 20,19-20 megadja a 
választ! 

6. Egy tanítvány hiányzott, és 
nem hitt addig, amíg nem látta 

Jézus kezét és oldalát.  

A nevét a János 20, 24-26-ban 
találod. 

8. Olvasd el az 1 
Korinthus 15, 1-8-at!  

Hány emberből állt a 
tömeg, akiknek Jézus 
egyszerre megjelent?  

9. Még egyszer olvasd el az 1 
Korinthus 15, 1-8-at! 

Volt még valaki, akinek Jézus 
később megjelent. Ki az? 

7. Micsoda fogás! 153 hal! 
Volt ott egy tanítvány, 

akinek nem említették még a 
nevét. Ki ő? Olvasd el a 

János 21,1-14-et! 
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A megfejtéseket névvel ellátott lapon helyezd el a templomban kihelyezett dobozban, 
amin azt a feliratot olvasod, hogy MAGVETÉS MEGFEJTÉS!

Áldott Húsvétot kívánok, a feltámadás örömében!
Szeretettel: Lakatosné Hegedűs Judit
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Homovics Zita 6. osztályos tanuló rajza

Nagy Izabella 3. osztályos tanuló rajza
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Pálfi Janka 2. osztályos tanuló rajza

Siket-Farkas Éva 3. osztályos tanuló rajza
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Szabó Veronika 3. osztályos tanuló rajza

Szász Rebeka 3. osztályos tanuló rajza
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Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe

De amelyekkel meggazdagíthatjuk a környezetünket és magunkat is:

Mondjunk egy jó szót:
vigasztaljuk a betegeket:
barátságosan nyújtsunk kezet:
óvatosan csukjuk be az ajtót:
az érdeklődőknek készségesen válaszoljunk:
legyen időnk a segítséget kérőkre:
apróságoknak is örüljünk:
mindenért legyünk hálásak:
adjunk jó tanácsokat:
egy levél megírásával szerezzünk örömet:
apró túlzásokon ne rágódjunk:
jogos panaszt ne emlegessünk újra:
ne tegyük szóvá, ha a másik hibázott:
fogadjuk el, ha háttérbe szorulunk:
levert hangulatot ne vegyünk komolyan:
ne sértődjünk meg egy félresikerült szón:
együttérzéssel forduljunk a megalázottakhoz:
egy-egy tréfás szóval szóljunk a gyermekekhez:
ismerjük el a tévedéseinket:
örüljünk a holnapi napnak:
ne vegyük fel újra a tegnap terheit:
bizonyos dolgokra jó aludnunk egyet:
mindenkire szánjuk rá a kellő időt és gondot:
ne éreztessük másokkal, ha “ rossz napunk” van:
és mindenkihez szeretettel forduljunk,
tudva azt, amit Isten Igéje mond:

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”
(1Korintus 16,14)

Testvéri szeretettel: László Ilona presbiter
Ismeretlen szerzőtől
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A találkozás (The Encounter, 2010)
A filmleírásokban olvashatjuk, hogy egy útlezá-
rás miatt az arra tévedt autósoknak kényszerpihe-
nőt kell tartania. Dörög, villámlik, kitörni készül 
a vihar. Úgy döntenek, hogy visszamennek az or-
szágúti kis vendéglőbe, bár azt nem mindegyikük 
látta. A karakterekben találkozhatunk: egy váló-
félben lévő házaspárral, egy sikeres üzletember-
rel, egy szökésben lévő tinivel, és egy keresztény 
fiatal nővel. A büfében a felszolgáló maga Jézus. 

A film nagyon jól szimbolizálja a hitben járó ember, a vallásos ember, a még kereső ember, és 
a teljesen közömbös, majd elutasító ember érzéseit, lelki fejlődését. Láthatjuk, hogy hogyan 
alkalmazkodnak, vagy épp nem alkalmazkodnak egymáshoz, és hogyan viszonyulnak Jézus-
hoz, aki személyre szóló üzeneteivel mutatja meg az irántuk érzett feltétlen szeretetét. A film 
nagyon lényegre törő, és végig egyszerű cselekményszálon fut. 

Filmajánló

A keresztség sákramentumában részesültek:
Szanyi Hanna Zoé, Németh Levente és Tóth Előd. 

Isten áldja meg hitbeli növekedését!

A vigasztalás Igéjét hirdettük:
Lánghy Lászlóné Kiss Katalin (78), Szabó Sándor (96), Barabás György (80), 

Bakos Tibor (92), Csipkés Elekné Szabó Irma (89), Leiter József (95) 
és Oláh Istvánné Balog Margit (85) elhunyt testvérünk ravatalánál. 

elhunyt testvérünk ravatalánál.
A feltámadás és örök élet bizonyosságával kívánunk vigasztalást!

Anyakönyvi adatok
(2022. március 1. - 2022. április 14.)
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NYÁRI GYERMEKHÉT 
A CSAPÓKERTI GYÜLEKEZETBEN 

„DOKTOR” TÁBOR

- Ki lehet az orvosok orvosa? -

2022. július 4–10-ig

Kedves Szülők, Gyermekek, Családok!
Táborunkba elsősorban azokat a gyermekeket várjuk, akik a Debrecen-Csapókerti 

Református Egyházközség vasárnapi iskolájába és óvodájába járnak, valamint 
a gyülekezetünkhöz tartozó iskolákban és óvodákban református hitoktatásban 

részesülnek: Csapókerti Ált. Isk., Kinizsi Pál Ált. Isk., Kuruc utcai Óvoda, 
Mesekert Óvoda (Körtefa u., Jánosi u.) 

Időpont: 2022. július 4–10-ig (hétfőtől–péntekig és vasárnap) 9 és 16 óra között. 
(7.45 és 9 óra között gyermekfelügyeletet biztosítunk.) 

Záró alkalom: vasárnap 10 órától.
5–14 éves korig várjuk a jelentkezéseket.

Helyszín: Debrecen-Csapókerti Református Gyülekezet 
(Debrecen, Mátyás király utca 23/b.)

Ellátás: Tízórait, meleg ebédet és uzsonnát biztosítunk. 
(Ehhez kérünk étkezési hozzájárulásként napi 3000 Ft-ot. 

Testvérkedvezményt tudunk biztosítani. Két gyermek estén a heti díj 27.000 Ft/2fő)

A jelentkezés módja (jelentkezési lap kitöltése kötelező!):
- személyesen a lelkészi hivatalban (Debrecen, Mátyás király utca 23/b)

- e-mailben (lakatos.marti2@gmail.com)
A jelentkezési lap átvehető a lelkészi hivatalban, a hitoktatóktól 
vagy letölthető honlapunkról. (www.csapokert.reformatus.hu)

(Kérdésekre is szívesen válaszolunk! 
Ágostonné Márti: 20/221-99-23, Lakatosné Judit 20/967-66-76)

Jelentkezési határidő: 2022. április 30.
(A határidő lejárta és a tábor engedélyezett létszáma 

után már nem tudunk jelentkezéseket elfogadni!

Ami vár rád: az emberi test elképesztő felépítésének megismerése mellett 
megtudhatod, ki az, aki megalkotott téged.

 „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; 
nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mk 2,17)

Ezen a héten a sok-sok barát mellett találkozhatsz a legnagyobb baráttal is,
Jézus Krisztussal! Gyere el, nagyon várunk!
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Vasárnap 9.30-tól imaközösség
  az istentisztelet áldásáért a gyülekezeti házban
  9.45-től énektanítás a templomban
  10.00 órától istentisztelet a templomban
  Az istentisztelettel párhuzamosan vasárnapi óvoda és iskola
  15.00 órától istentisztelet Domboson
  17.30 órától imaóra a gyülekezeti házban

Kedd  17.30 órától bibliaóra

Szerda 10.00-tól Baba-mama kör
  10.30-tól bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában
  15.00 órától bibliaóra Domboson
  17.30 órától minden hónap első szerda estéjén
  presbiteri bibliaóra

Csütörtök 9.00 órátólTevékeny Kezek Szeretetkör – Kertészkedés
  14.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör – Csigakészítés
  17.00 órától konfirmáció előkészítő felnőtteknek
  18.00 órától kéthetente felnőttként konfirmáltak bibliaköre

Péntek 16.00 órától konfirmáció előkészítő gyermekeknek
  17.00 órától ifjúsági alkalom

Szombat  15.00 órától minden hónap harmadik szombatján Női Bibliakör

ÁLLANDÓ 
gyülekezeti alkalmaink

Kiadja a Csapókerti Református Egyházközség Presbitériuma
4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B • Telefon: (52) 448-601
E-mail: refcsapokert@gmail.com • web: csapokert.reformatus.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20716422
Megjelenik: kéthavonta • Példányszám: 300 
Nyomás, tördelés: Litográfia Nyomda, Debrecen

Kiadja a Csapókerti Református Egyházközség Presbitériuma
4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B • Telefon: (52) 448-601
E-mail: refcsapokert@gmail.com • web: csapokert.reformatus.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20716422
Megjelenik: kéthavonta • Példányszám: 300 
Nyomás, tördelés: Litográfia Nyomda, Debrecen


