
 

 

A 2020-as év az egész világon 
Sokak életében olyan, mint egy rémálom. 
Sajnos nem álom ez, hanem valóság 
A koronavírus szedi áldozatát. 
Az emberek szívét félelem tölti el 
Nemcsak a munkahely, az életük veszik el. 
 
Milyen jó, hogy nekem van biztos támaszom: 
JÉZUS KRISZTUS  az Úr életen, halálon. 
Az Ő tudta nélkül nem történhet semmi. 
Most sokkal több időnk lenne elcsendesedni. 
Befelé fordulni, átgondolni mindent. 
A kegyelmi időért áldani az Istent. 
Nem véletlen az sem, hogy böjtben vagyunk. 
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Kedves Testvérek!  

 Mindannyiunk számára ismeretlen helyzetben kö-

szöntött ránk ez a böjti időszak és ezzel együtt ez a 

húsvéti ünnepkör is. A jelenlegi járványügyi helyzet 

miatt mindannyian a megszokott gyakorlatunk újra-

gondolására kényszerülünk. Most nem működnek a 

régi beidegződések, a régi paradigmák és új utakat 

kell keresnünk az életünk minden területén. Az, amit 

mi általában csak a „koronavírus” kifejezéssel ösz-

szegzünk, az az életünk minden szegmensét, így a 

legszentebb részeit is, még a gyülekezeti életet, sőt 

még az úrvacsorai közösséget is érinti.  

 Ma az egész világ – beleértve bennünket is - bele-

kényszerült egy olyan sötét alagútba, amelyről sem-

mit nem tudunk. Azt azonban igen, hogy keresztül 

kell mennünk rajta. Nem tudjuk, hogy pontosan hova 

vezet, meddig tart, és nem tudjuk, hogy mi is lesz az 

ára annak, hogy a végére érjünk. Talán lesznek ne-

künk is személyesen áldozataink, akár halottaink is, 

és nagy valószínűséggel mindenkit erősen meg fog 

rázni anyagilag a járvány hatása.  

 Azonban a keresztyén embernek ezeken kívül, 

lehetősége van még valami mást is tudni. Azt, hogy 

ennek a sötét alagútnak a végén maga az Úr fog várni 

és út közben is Ő kísér minket. Jó tudnunk azt, hogy 

minden, még ez a vírus is, a maga romboló, gyilkos 

erejével az Ő kezében van.  

 Ha erre gondolunk, akkor szinte azonnal felmerül 

bennünk a kérdés: ha valóban a kezében van minden 

hatalom, még ahhoz is, hogy ezt megfékezze, akkor 

miért nem teszi meg? Azért, mert az Úr időnként azt 

mondja egy embernek, vagy akár egy egész népnek, 

hogy ezen az úton végig kell mennetek! Ezt az utat 

bizony végig kell járnod. Mert a jelenlegi utadon el-

tévedtél, valamit elrontottál, valamit nagyon elfelej-

tettél. A Bibliában bőséggel találunk ezekre példát. 

 Így a kérdés nem az, hogy miért kell végigjárnunk 

ezt az előttünk álló utat, aminek sem a hosszát, sem a 

nehézségét nem látjuk pontosan, hanem sokkal in-

kább az, hogy ezt hogyan tesszük meg. Mert végig 

lehet menni ezen az úton úgy, hogy nem engedem 

magamhoz közel mindazt, amit az én Istenem akar 

nekem mondani és még jobban megkeményítem a 

szívem. A végére érhetek megfásultan, megkesered-

ve úgy, hogy közben semmit nem tanultam. Vagy 

pedig engedem, hogy ebben a nehézségben Isten be-

széljen velem és megmutassa mi az, amit bizony már 

rég el kellett volna engednem, ki kellett volna dob-

nom az életemből. 

 A Feltámadott Úr, akit Húsvétkor (is) ünneplünk, 

valóban FELTÁMADT! Ez azt jelenti: Hogy Ő él! 

Hogy mit sem vesztett dicsőségéből, hatalmából, ere-

jéből! Ő a Királyok Királya és az Uraknak Ura! Ő ott 

van veled az otthonodban! Meg lehet szólítani, lehet 

Vele találkozni! Ki lehet tárni a szíved és elmondani, 

ha nehéz, ha félelmetes, ha nehezen elviselhető, ha 

szomorú, ha bűnnel teli, ha örömteli… Keresd az ő 

orcáját a Nagycsütörtök megdöbbenésében, a Nagy-

péntek sötétségében és a Húsvét ragyogásában! Most 

talán kicsit másképpen.    

 „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg 

elvonul a veszedelem…”  Zsoltárok 57, 2 

  

Gottfried Richárd 

„Maradj otthon!” - De hogyan? 

Jézus váltságáért kegyelmet kaphatunk: 
Ha hittel fogadjuk az Ő áldozatát, 
Bűnünkért a kereszten elvégzett halálát. 
Legyőzte a Sátánt! Nincs már mitől félnünk. 
Feltámadt Krisztusért van örök életünk. 
 
A Húsvétnak fénye ragyoghat be mindent. 
Az ő gyermekei magasztalják Istent. 
Életben, halálban Övé az életük. 
Családban, kórházban Krisztus jár velük. 
Sohsem hagy magunkra. Ő fedez el minket, 
Ő teheti széppé Húsvét Ünnepünket, 
egész életünket!  

Ordasi Jánosné, Margitka 

HÚSVÉT FÉNYE A SÖTÉTBEN 
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 2019 júliusában először vettem részt a gyüleke-
zet Többgenerációs Táborában Kunhegyesen. Nem 
tudtam mire számítsak, pedig gyakorlott táborozó 
vagyok: gyerekkorom óta nem múlt el olyan év, hogy 
ne mentem volna el a nyári táborokba.  
 Az érzés egyszerre volt hasonló és nagyon kü-
lönböző. Hasonló volt, mert ismerős emberekkel töl-
töttem együtt néhány napot, kisebb csoportokban be-
szélgettünk az Igéről, előadásokat hallgattunk, áhíta-
tok voltak, utolsó nap templomba mentünk. És egy-
ben egészen más volt, mert autóval mentünk a hely-
színre, a szüleimmel aludtam egy szobában, estén-
ként nem kellett senkit fegyelmeznem, mint a leg-
utóbbi években, és közelebbről is megismerhettem 
olyan embereket, akikről azt hittem, hogy már rég 
óta ismerem őket. 
 Az idei év témája a bűnbánat és a megbocsátás 
volt, erről szóltak a délelőtti előadások és a csoportos 
beszélgetések is. Ennek kapcsán a mi csoportunkban 
sok egyéb téma is előkerült, jó volt látni, hogy az 
emberek nem féltek megosztani az örömteliek mel-
lett akár régi, fájdalmas emlékeiket is.  
 A délutánokat a környék felfedezésével töltöt-
tük. Mivel a Tisza-tó mellett voltunk, nem lehetett 
kihagyni a poroszlói ökocentrumot, ahol a tó és a 

magyarországi vizek élővilágát mutatják be. A kilá-
tóból pedig fentről is megnézhetjük az egészet, sőt, 
egészen az északi hegyekig ellátni. És ha már arra 
jártunk, mindenképpen útba kellett ejteni a maklári 
Stühmer csokoládégyár boltját és cukrászdáját is.  
 Vasárnap reggel részt vettünk az istentisztele-
ten a kunhegyesi református templomban, ahol né-
hány énekkel is szolgáltunk. Az alkalom után a lel-
kész bemutatta nekünk a gyülekezet és a város törté-
netét, és bejárhattuk az ország második legnagyobb 
református templomát is. 
 A hétvégét „morzsaszedegetéssel” zártuk, ahol 
mindenki elmondhatta, hogy érezte magát, mit adott 
neki a közösen eltöltött idő. Elénekeltük az együtt 
tanult énekeket, és megajándékoztuk egymást egy-
egy igeverssel. 
 Jó volt néhány napot a megszokottól eltérő kör-
nyezetben együtt tölteni, egymást jobban megismer-
ni, és közösen beszélgetni az Igéről. A személyes hit 
és a közösség is épül ezeken az alkalmakon, hálás 
vagyok, hogy tavaly én is a részese lehettem.  
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéré-
seit!” (Zsoltárok 37,5) 

Patkós Adél 

Többgenerációs Tábor - Kunhegyes 

Új éneket, újat! 
minden reggel újat! 
Új hajnal hasadtán 
új titkok tárulnak. 
Új virágok nyílnak, 
ha régiek hullnak, 
új öröm, új hála 
ha sebek gyógyulnak. 
Énekek ébrednek: 
új ének az Úrnak! 

Új éneket, újat: 
új szívvel, élettel! 
Üdét, mint a harmat! 
frisset, mint a reggel! 
Új kegyelem árad, 
új hittel előre 
csodáról-csodára, 
erőről-erőre. 
Remények csendülnek, 
életek újulnak, 
Énekek zendülnek, 
új ének az Úrnak. 

TÚRMEZEI ERZSÉBET: ÚJ ÉNEKET 
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 A diósjenői ifitáborok azt hiszem, mindig kü-
lönlegesek. Hogy mi ennek a különlegességnek a re-
ceptje? Hát azt most elárulom: Kell először is egy jó 
és összeszokott csapat, aztán kell megfelelő mennyi-
ségű jó hangulat, vágyakozó szív, egy jó helyszín - 
ami nekünk évek óta Balatonfűzfő és nem tudjuk 
megunni - és végül, de nem utolsó sorban hatalmas 
adag nyitottság Isten és az Ő Igéje felé. Azt hiszem 
ezek a feltételek eddig minden alkalommal maradék-
talanul a rendelkezésünkre álltak.  
 Nem volt ez másképp 2019 nyarán sem, amikor 
kis csapatunk újra elindult Balatonfűzfő felé. A re-
formátus tábor, mintha az ifink egyik otthona lenne. 
Megvan a „saját” szoba, a „saját” ágy.  
 Az út odafelé zökkenőmentes, de nagyon fá-
rasztó volt. A meleg azt hiszem mindannyiunk ener-
gia szintjét lecsökkentette, éppen ezért volt felüdülés 
meglátni hosszú órák után a vonat ablakából a Bala-
ton kékségét. A forróság garantálta, hogy a szabad-
időnk nagy részét a magyar tenger partján fogjuk töl-
teni.  
 A délelőtti alkalmainkon most rendhagyó mó-
don az Ifialpha rövid filmjeinek egyikét néztük meg: 

Hogyan imádkozzak? – Hogyan olvassak Bibliát? – 
Hogyan vezet Isten? – Hogyan beszéljünk másoknak 
Jézusról? Ezek nagyon elgondolkodtatóak voltak. A 
gondolatainkat két csoportban osztottuk meg és a kis-
csoportban alaposan kielemeztük a hallottakat. Az 
elhangzott érvelések, személyes történetek, tanítások 
mind a mi hitbéli fejlődésünket szolgálták. 
 Délutánonként élveztük a Balaton adta lehető-
ségeket. Sőt egyik este visszamentünk egy kis éjsza-
kai fürdőzésre is, aminek mindig különleges a hangu-
lata. Egyik délután ellátogattunk Balatonfüredre is. 
Kifulladásig csúszkáltunk az Annagóra Aquapark 
csúszdáin, majd gyönyörködtünk az északi part fővá-
rosában.  
 Esténként a hálaadásról gondolkodtunk és eb-
ben gyakoroltuk magunkat. Jó volt végiggondolni 
esténként, hogy mennyi mindent kaptunk ajándékba.  
 Ha visszagondolok arra a néhány napra, még 
mindig hálaadás van bennem, mert az Úr áldásait él-
tük meg. Dicsőség ezért neki örökké! 
 Az a reménységem, hogy nyárra vége lesz a 
járványnak és idén is együtt lehetünk az ifivel. 

       
Gottfried Ábel 

A 2019-es DREFIFI tábor 

 2019. július 1-jétől 5-ig Kincskereső Táborban 
voltunk Sárospatakon. Egy református kollégiumban 
szálltunk meg. Nagyon hosszú volt az odaút, nagyon 
meleg volt, ezért amikor megérkeztünk a szállásra 
lepakoltunk, ebédeltünk és rögtön el is mentünk a 
strandra. A héten még kétszer mentünk a fürdőbe, 
ahol nagyon sokat játszottunk. Hazafelé mindig siet-
tünk, mert hol a szúnyogok kergettek, hol az eső.  
 A hét folyamán minden délelőtt foglalkozáso-
kon vettünk részt. A hét témája ez volt:  
„Légy példa a hitben a szeretetben  és a tisztaság-
ban”. 
 Hallottunk történetet a kapernaumi százados 
szolgájáról, a tíz leprás meggyógyításáról és a szere-
tetről a Korinthusi levél alapján. Nagyon tetszett 
hogy minden nap játékkal vezettek rá bennünket  az 
aznapi történetre, például a leprás történetnél a keze-
met lekvárral kenték be, hogy megérezzük milyen is 
az, amikor valakit kerülnek. Nagyon sokat nevettünk 
az aranymondások megtanulása közben is, főképp 
amikor addig kellett a lufit fújni, amíg ki nem puk-
kant.  
 Az is vicces volt, hogy minden reggel szoba-
pontozás volt és végül az egyik fiús szoba nyert az-
zal, hogy kidíszítették a szobát mezei virágokkal, 
egyesek szerint gazokkal.  
 Szerdán elmentünk Sátoraljaújhelyre a Zemplé-

ni kalandparkba, ahol libegővel felmentünk a Magas-
hegyi kilátóba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a kör-
nyékbeli hegyekre.  Utána a bobpályát is kipróbáltuk, 
ami több mint 2 km hosszú volt. Miután csak 12 év 
feletti ember irányíthatott, ezért aznap Anna nyolc-
szor, de a többi felnőtt is legalább négyszer csúszott 
le, hogy mindannyian kipróbálhassuk.  
 Csütörtök délután elmentünk a Bodrog partjára, 
megnéztük a Sárospataki várat és ettünk egy fagyit 
is.  
 Az utolsó estén bátorságtúrára mentünk. Meg-
néztük az iskolakertben Lorántffy Zsuzsanna szobrát 
azután a kivilágított várat. Nagyon félelmetes, de 
egyben nagyon szép és különleges séta volt az éjsza-
kai Sárospatakon.  
 Pénteken ebéd után elmentünk még egy utolsót 
fagyizni, utána indultunk haza a vonathoz. Három 
óra vonatút és 20 perc buszozás után megérkeztünk 
Gödöllőre ahol már mindenkit vártak a szülei. 
 A táborban 22 gyerek volt és Gottfried Anná-
val együtt 4 felnőtt: Melinda néni, Éva néni és anyu-
kám, Judit néni.  
A gyerekek nevében szeretném megköszönni mind-
annyiuknak, hogy elkísértek, figyeltek ránk. Nagyon 
tetszett a tábor, remélem idén is lesz hasonló, ahol 
még én is részt vehetek! 

Vasas Réka 

Kincskereső tábor 
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„Együtt az úton” 
Imaösvény házaspárok részére 

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek 
egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” 

(1 Móz 2,18) 

 Minden év február közepén van a házasság hete 
világi és egyházi körökben. A keresztény ember há-
zassága abban tér él a világi emberétől, hogy hiszi 
azt, hogy a házasságot Isten szerezte és Ő rendelke-
zik vele. Ebben a lelkiségben szervezte meg a Diós-
jenői Református Egyház idén is a házasság hetét 
fogadalom tétellel, imaösvénnyel, játékos együttlét-
tel. 
 Az imaösvényen elkötelezettségből indultam el 
feleségemmel, és lelkileg feltöltődve, békességgel 
távoztunk. Az imaösvény két állomásán éreztem azt, 
hogy itt több időt kell töltenem és Isten szavára hall-
gatnom.  
 Először a második állomás volt, ahol Isten 
eszembe juttatta, hogy 33 évvel korábban, amikor 
életem egyik legnagyobb döntését meghoztam, akkor 
nem csak a feleségemet bízta rám, hanem vele együtt 
az Ő családját is ajándékba kaptam. Hát …, ezt én 
nagyon sokszor nem ajándékként becsültem meg. 
Mindig a saját, tökéletesnek hitt családomhoz hason-
lítottam őket és sokszor megbántottam őket. A köve-

ket a kartonlapra tettem és a közepére Jézust helyez-
tem. A Jézus köré koncentrikus körökként kirakott 
kövek a kis családomat, az ajándékként kapott gyere-
keinkkel és a nagy családot szüleinkkel, nagyszüle-
inkkel, testvéreinkkel jelentik. Ők mind Jézus vonzá-
sában vannak és az én kötelességem, a mi dolgunk, 
hogy irányba helyezzük őket is, a világosságot és 
biztonságot adó középpont felé.  
 Másodszor a negyedik állomásnál időztem el 
többet, ahol a házsassági fogadalomról volt szó. Már 
régóta, pontosabban a 25. házassági évfordulónk óta 
nyomta ez a szívemet. Házasságkötésünk idején tett 
fogadalmamról kevés emlékem maradt, mert akkor 
még nem sok közöm volt Isten dolgaihoz. Az évfor-
dulóra tervezett fogadalom megújítás is egy családi 
tragédia miatt elmaradt. Annyira felemelegített Isten-
nek ez az ajándéka, hogy ezzel most az imaösvényen 
is foglalkozhattam, sőt, még ami a szívemen volt azt 
is leírhattam házastársamnak! Ezen kívül a templom-
ban is elmondhattuk újból egymásnak a fogadalmat 
Isten akarata szerint. 
 Hála van a szívemben a sok áldásért, amit kap-
hattunk az Úrtól ezeken az alkalmakon. 

Hoffmann András 

„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” 
(Préd  4, 12) 

Ahogy beléptünk az imaterembe, már maga a látvány 
és ennek légköre megérintett. Az igényesen felépített 
imaösvény, az apró tárgyakkal szemléltetett bibliai 
képek, igék, a csend és nyugalom, mind segítettek 
belsőleg is elcsendesedni. Ott és akkor, kézzel fogha-
tó volt Isten lelkének jelenléte. Ő segített megtenni 
az utat, nem csak fizikailag a kijelölt ösvényen, ha-
nem lelkiképpen is.  Ő indított arra, hogy őszintén 
válaszoljak neki, magamnak és házastársamnak, 
hogy kimondjam őszintén érzéseimet, hogy oda tud-
jam adni sérelmeimet és bocsánatot kérjek. Segített 
visszaemlékezni, mérlegelni, hálát adni. Mély szán-
tás volt, fájdalmas, de gyógyító. Csodálatos belső 
utazás volt, mely a keresztnél ért véget. Itt találkoz-
hattunk testben és lélekben egymással és az Úrral. 
Örömkönnyek csillogtak szemünkben, békességünk 
volt, mert újra megerősödhettünk általa és Őbenne.  
Köszönjük ezt a csodálatos lehetőséget, mely sok 
házaspár számára áldás lehetett. 

Hoffmann Emese  

Thalita Kúmi együttes - Helyetted és érted 
Miattad és érted hagyta messze kedves otthonát, szerető apját. 
Miattad és érted engedte el vállát, szorosan ölelő karját. 
Miattad és érted veszítette el mind drágakincsét, szép ruháját. 
Miattad és érted letette a világ legfényesebb koronáját. 
Miattad és érted mondott le az őt imádó angyalok daláról. 
Miattad és érted otthagyta trónját, hogy arca közel legyen hozzád. 
Rád gondolt, amikor messze hagyta a trónját, 
Akarta, hogy arca közel legyen Tehozzád. 
Miattad és érted bíborpalást helyett koszos koldusruhát vett fel. 
Miattad és érted lett dicső királyból megvetett hajléktalanná. 
Miattad és érted vonult ki a puszta éhes, száraz magányába. 
Miattad és érted harcolt legyengülve szomjas sötét vágyak ellen. 
Miattad és érted könyörgött Atyjához sötét kertek mélyén sírva. 
Miattad és érted borult le zokogva barátoktól elhagyatva. 
Rád gondolt amikor pusztában szomjazott, 
Sötét kertek mélyén Teérted zokogott. 
Helyetted és érted engedte a szégyent, hogy a nép előtt levetkőztessék 
Helyetted és érted tűrte, hogy az arcát gyűlölet sarával leköpjék 
Helyetted és érted hajtotta fejét le, töviseit hogy ráüssék 
Helyetted és érted hagyta, hogy a testét meggyalázzák, összeverjék 
Helyetted és érted ölelte magához, sebes karjaiba keresztjét. 
Helyetted és érted hagyta kiömleni királyi vérét a mocsokba. 
Helyetted és érted feküdt fel kitárva karjait a durva fára. 
Helyetted és érted nyújtotta kezét, hogy áthasítsák hideg szögek. 
Helyetted és érted mindenki elhagyta, Atyját is hiába hívta. 
Helyetted és érted feszült szürke sártenger és viharfelhők közé. 
Rád gondolt amikor ott feküdt keresztjén, 
Teérted nyújtotta kezét, hogy átüssék. 
Miattad, helyetted, teérted megtette. 
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 De kikre gondol itt a Szentíró? Kik ennek a 
fantasztikus örökségnek a részei? Mi most 2020 hús-
vétján hogyan részesülhetünk ebben az isteni áldás-
ban?  
 Pál apostol ezt írja: „Ábrahám hitt Istennek, és 
Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg 
tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mi-
vel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a népeket hit 
által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot 
Ábrahámnak: Általad nyer áldást a föld minden népe. 
Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábra-
hámmal.” (Gal 3,6-9) 
 Gondolkodtál-e már azon, hogy volt-e az őseid 
között olyan, aki imádkozott érted? Aki az ÚR Isten 
áldását kérte rád? Ha első generációs keresztyén 
vagy, és nem tudod, hogy imádkozott-e érted valaki, 
találj békességet abban, hogy Jézusba vetett hited 
által te is az ábrahámi ígéret örököse vagy. Ha pedig 
felmenőid között vannak hívők, akkor legyél értük 
hálás, és a jelen nehézségei között bátorítson az a 
tudat, hogy valaki imádkozik/imádkozott érted, vala-
ki kér/kért rád áldást!  
 Bárhogy is kaptad ezt az áldást, az legyen a 
reménységed, hogy Jézus is szüntelen imádkozik ér-
ted, ahogy azt Pál apostol is hangsúlyozza húsvéti 
örömhírében: „Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt 
feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is ér-
tünk.” (Róm 8,34) Még egyszer ismételd el magad-
ban: Jézus az, aki meghalt értem, aki feltámadt ér-
tem, aki esedezik, vagyis közbenjár és áldást kér 
rám!  
 Mi lehet erre a válaszod? Tovább kell adnod, 
úgy, ahogy Ábrahám tette! 
 A válsághelyzet miatt sok új szabályt kell be-

tartanunk, sok dolgot tiltanak tőlünk, egyet azonban 

megtehetünk: imádkozzunk családunkért, gyülekeze-

tünkért, a betegekért, az egészségügyben dolgozó-

kért, országunkért, népünkért! Kérjük mindannyiunk-

ra Isten áldását! 

Berki Péter 

 Történelmi időket élünk! Sohasem gondoltuk 
volna, hogy idáig jutunk; hogy tilos a szépkorúakat 
meglátogatni; hogy a gyerekek nem járhatnak iskolá-
ba és óvodába; hogy aki csak teheti, otthonról dolgo-
zik; hogy húsvétkor még templomba sem szabad 
mennünk. Pedig itt tartunk! Hiányoznak a tágabb 
családi kapcsolatok is, és a szűk együttélés, a sok 
szabály csak fokozza a feszültséget. Mindenhonnan – 
de főleg a médiából – ömlik ránk a „Félj, ha mersz!” 
dogma, és mi azon vesszük észre magunkat, hogy 
idegesek, feszültek vagyunk, és aggódásunknak még 
jogos alapja is van.  
 Nem kellene ennek így lennie! A gyökerestül 
megváltozott világunkban egy veszélyes tendencia 
alakult ki. Azt halljuk mindenhonnan, hogy figyel-
meztessük szüleinket, nagyszüleinket, hogy maradja-
nak otthon. Kicsit úgy érezhetjük, hogy most mi 
mondhatjuk meg nekik a frankót, csak ezzel, egy régi 
szokást (berögződést) rúgunk fel. Már nem az előt-
tünk élő generáció a tudás és bölcsesség fő forrása, 
már nem „lefelé” oktatunk, hanem „felfelé” mentorá-
lunk. Ezzel viszont a tisztelet megadása is megválto-
zik, a gyerekek még kevésbé tisztelik a szüleiket, a 
fiatalok az idősebbeket. Pedig mit mond az 5. paran-
csolat? „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ide-
ig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad 
neked!” (2Móz 20,12) 
 Isten – szintén a tízparancsolatban – bele enged 
tekinteni végtelen bölcsességébe, hogyan is működ-
nek a generációk közötti feszültségek és azok megol-
dásai.„… én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten 
vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 
három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. 
De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, 
akik szeretnek engem és megtartják parancsolatai-
mat.” (2Móz 20,5-6) 
 Milyen irgalmas Istenünk van! Az atyák bűnei-
nek gátat szab, csak addig engedi a bűnt terjedni, 
amíg azzal személyes kapcsolatuk van. Hiszen nagy-
szülőkkel, dédszülőkkel találkozik az ember. Viszont 
irgalmának és áldásainak nem szab határt… 
 Számoljunk csak utána! Egy emberöltő 20-30 
év. Ha négy generációt számolunk 100 év alatt, ak-
kor 25 000 évet ölel fel ez az ígéret. Pedig még nincs 
négyezer éves! Sőt, ha a zsidó időszámítás szerint 
gondolkodunk, akkor a teremtéstől még csak 5780 év 
telt el, vagyis Ádám óta kb. a 230. nemzedéknél tar-
tunk. Persze a Bibliai ezer kifejezést nem feltétlen 
kell szó szerint érteni, mégis jó megnyugodni abban, 
hogy Isten áldása bőségesen árad ki az ígéret gyer-
mekeire.  
 Ábrahám, a zsidók – és az ígéretek – ősatyja 
ezt az áldást kapta: „Megáldalak… és áldás leszel. 
Általad nyer áldást a föld minden nemzetsé-
ge.” (1Móz 12,1-4)  

Valaki imádkozik érted 

HÚSVÉT 
 
Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe. 
Jézus ma is él! 
Ezt adja tovább Istennek gyermeke. 
Ha Jézus tölti be szívedet, lelkedet 
Úgy lesz csak igazi Húsvéti Ünneped. 
Kívánok 
Jézus Krisztusban megáldott életet!  

Ordasi Jánosné, Margitka 



 

 

 “Most két hete, én és kollégáim még ateisták vol-

tunk. Ez volt a normális hisz mi a tudományban hit-

tünk, ezt tanultuk. A tudomány pedig kiiktatja Isten 

jelenlétét. Mindig kinevettem a szüleimet mert temp-

lomba jártak. Ami viszont most történik körülöttem, 

annak soha, a legsötétebb rémálmaimban sem gon-

doltam volna, hogy valaha részese leszek. Ez a ször-

nyűség egyre duzzad és egyre megállíthatatlanabb. 

Az elején csak páran jöttek, aztán százával… és most 

nem is orvosok vagyunk, hanem szelektálók. El kell 

döntenünk, hogy ki éljen és ki menjen haza meghal-

ni, pedig ezek az emberek becsületesen fizették az 

adókat Olaszországnak. 

 Kilenc napja azonban egy 75 éves pásztor került 

be hozzánk komoly légzési problémákkal. Volt nála 

egy Biblia és ebből olvasott a haldoklóknak, miköz-

ben a kezüket fogta. Mi már pszichikailag és fizikai-

lag is ki voltunk merülve és el voltunk keseredve. 

Mikor azonban időnk engedte, leültünk és hallgattuk 

őt. 

 Egy idő után be kellett ismernünk, hogy mint em-

berek elértük határainkat, többet nem tudunk tenni! 
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HIRDETÉSEK 

Nagyhéten az alábbi alkalmakra hívogatnak a harangok: 
 
április 9. -  18.00 – Nagycsütörtök esti elcsendesedés 
 

április 10. – 18.00 – Nagypéntek esti elcsendesedés 
 

április 12. – 11.00 – Húsvéti istentisztelet 

Naponta egyre többen haltak meg. Ki voltunk merül-

ve, két társunk szintén meghalt és a többiek is alig 

álltak a lábukon. 

 Rájöttünk, hogy az ember tudása véges és szüksé-

günk van Istenre. Elkezdtünk imádkozni, amikor 

csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ate-

istaként oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk! 

Őt kértük segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a be-

tegeket. Az utóbbi három hét alatt 120 halottunk volt, 

de mikor ez a 75 éves pásztor meghalt, mindannyian 

kikészültünk. Amíg velünk volt, sikerült olyan békét 

hoznia, amit már nem is reméltem, hogy megtalá-

lunk. Ő elment az Úrhoz, nemsokára mi is követjük. 

Hat napja nem voltam otthon, nem tudom mikor et-

tem utoljára, és rájöttem milyen haszontalan voltam 

itt a földön. Szeretnék segíteni másoknak az utolsó 

leheletemig. Boldog vagyok, hogy Istenhez térhet-

tem, miközben körbevett az embertársaim szenvedé-

se, halála.” 

 

(Via Gianni Giardinelli via Julian Urba) /Forrás: in-

ternet/ 

Nyári táborok 

Továbbra is azzal a reménységgel vagyunk, hogy a tervezett nyári táboraink megrendezésre kerülhetnek.  
Bővebb információ a diosjeno.reformatus@gmail.com e-mail címen vagy a 06 35 364 351-es telefonszámon kérhető. 
2020. június 29 – július 4. – ÖRÖMHÉT – Református Napközis Tábor 6 – 10 éves gyerekeknek 
2020. július 23 – 26. – TÖBBGENERÁCIÓS TÁBOR Balatonszárszón 
2020. július 27 – augusztus 1. – BIBLIAI ANGOL TÁBOR 10 - 14 éves gyerekeknek 
2020. augusztus 3 – 7. – KINCSKERESŐ TÁBOR Balatonfűzfőn 7 - 12 éves gyerekeknek 
Az IFJÚSÁGI TÁBOR még szervezés alatt áll. 

Egy orvos vallomása Lombardiából 

Az igei gondolatok és az ünnepi igehirdetés elérhető a 
www.refdiosjeno.hu oldalról valamint kinyomtatva és 
kihordva azok számára, akik nem rendelkeznek inter-
nettel.  
Úrvacsorai közösségre jelen körülmények között nincs 
lehetőségünk, ami mindannyiunkban hiányérzetet kelt. 
Azonban továbbra is gyakorolhatjuk magunkat az Úr-
ral való személyes közösségben, a Szentírás olvasása 
és imádság által. Amint lehetőségünk lesz rá, megterít-
jük az Úr asztalát és élünk annak ajándékával.   

mailto:diosjeno.reformatus@gmail.com
http://www.refdiosjeno.hu

