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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

A néma oltár 

Vékony füstcsík szállt fel a kövekből összerakott oltárról, jelezve, hogy nemrég 

itt áldozati tűz égett. 

Két férfi járt itt. Egy öregember és a fia. A fiú a hátán fát hozott, az öreg gondo-

lataiba mélyülve a kést és a tüzet. Végtelennek tűnő ösvény, amely ide vezet. Ólom-

nehéz volt minden lépés, minden gondolat. Nem maradt más Ábrahámnak, csak ez a 

fiú. Minden mást már odatett az oltárra: hátrahagyta szülőföldjét, rokonságát, a ter-

veit, a várost, gazdagságot, s ment, ahová vezette Istene. Most a legdrágábbat kellett 

odatennie. A Fiút. 

Hosszú élete során megtanulta: ha valamit Isten mond, ha valamit kér, annak oka 

van. Ment most is, engedelmesen, bár nem értette, miért. Az Úr vajon megtenné, ha 

neki is lenne egy fia? Végignézné a halálát? Ez nem egy tárgy, nem egy vagyon, 

nem egy jószág… 

Mentek ketten együtt. Gondolatait a fiú hangja törte meg: „Apám! Itt van a tűz 

meg a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? „Isten majd gondoskodik áldo-

zatra való bárányról, fiam.” – mondta röviden, bár maga sem tudta, hogy is lesz ez. 

„Aki tulajdon Fiát  
nem kímélte, 

hanem mindnyájunkért odaadta,  
hogyne ajándékozna  
nekünk vele együtt  

mindent?” 

Róma 8,32 



 

 

Bizonyságtétel 4. REMÉNYSUGÁR  

A Házasság Hete alkalmából részt vettünk dr. Nagy Péter Mihály és felesége dr. 

Guba Klára előadásán, akik gyakorlati példamutatással, bibliai és erkölcsi érvekkel 

támasztották alá a házasság örökkévaló értékét. Nyíltan beszéltek a házasság min-

dennapi valóságáról a házassági eskü tükrében. 

A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy 

egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon 

a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és 

áldásul szolgál életük minden más területén is. 

Egy történet jutott eszembe a téma kapcsán: 

Egy forgalmas reggelen egy nővérke a sürgősségi rendelőben leültetett egy idő-

sebb úriembert, aki varratszedésre érkezett. A férfi ezt mondta: „Nővérke, én sietek 
egy óra múlva fontos találkozóm van.” A sor lassan haladt és ő egyre aggodalma-

sabban nézte az óráját. A nővér tudta, hogy semmi esélye, hogy odaérjen a találko-

zóra, ezért beengedte a vizsgálóba, ellenőrizte általános állapotát, és megnézte a 

Nehéz szívvel áll meg a hegytetőn, készíti el az oltárt, kötözi meg a fiút, emeli 

magasra karját. Felfoghatatlan, honnan van testi-lelki ereje megtenni ezt! Kész lenne 

erre is, de nem kell. A próbát kiállta. „Most már tudom, hogy nem kedveztél a te fi-

adnak, a te egyetlenednek, énérettem.”  

Boldog volt. Isten megkímélte atyai szívét attól a fájdalomtól, amit Ő maga át 

kellett éljen sok-sok évvel később a Golgotán.  

Péntek volt. A tömeg elvonult. Mindenki elment. A katonák is, a papok is. Nem 

maradt más, csak a véráztatta kereszt. Akinek ácsolták, azt szabadon engedték. 

Barabbás maga is meglepődött ezen, amikor melléállították ezt a szelíd férfit, aki, 

mint valami bárány, némán állt az üvöltő farkasok között. Ő vette fel helyette a ke-

resztet, s élte át a szörnyű kínokat. 

A nap végén néhány markos férfi óvatosan leemelte a fiatalember ernyedt testét, 

majd lepedőben a sírhoz vitték, hogy ott eltemessék. Nem kísérte már nagy tömeg. 

Tanítványai is mind elrejtőztek.  

Aki végigkísérte, az Apa, tudta jól: a Fiúban MINDENT odaadott.  

Most már én is tudom, hogy „nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, 

énérettem,” s azt is, hogy 

„Oly drága vagyok Istennek, hogy drágább már nem  

lehetek, ugyanúgy szereti Fiát, ahogyan engemet.” 
Catesby Paget  

Nagy György, lelkipásztor 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

sebét. Látta, hogy a seb rendben gyógyul, ezért 
az orvossal megbeszélve a helyzetet, engedélyt 

kapott arra, hogy eltávolítsa a varratokat, és új 
kötést tegyen a sebre. Megkérdezte a férfitől: 

Egy másik orvoshoz siet időpontra? Az idős Úr 

így felelt: „Nem, a feleségemhez megyek az 

idősek otthonában, hogy együtt reggelizzünk.” 

A nővér a felesége állapotáról érdeklődött, és 

megtudta, hogy Alzheimer-kórban szenved. 
„Zokon fogja venni, ha nem ér oda idejé-

ben?”A férfi erre azt mondta, hogy a felesége 
már öt éve fel sem ismeri. A nővér csodálkozva 

kérdezte: „És ön mégis minden reggel megláto-

gatja, akkor is ha ő nem is tudja, hogy kicsoda 
ön?” Az idős ember elmosolyodott megvereget-

te a nővérke kezét, és így felelt: „Ó igen. Ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tu-

dom, hogy ő ki!” 

Házasságban a „szeretni jóban rosszban” nem érzelem kérdése, hanem akarati 

döntés. Milyen jó, ha egy akaraton van két ember, ha közös a cél! Hűségesnek lenni 

nem könnyű, sok-sok kísértés és csapda van életünkben, amit le kell küzdeni, hogy 

megkaphassuk ezt a jelzőt. A problémáinkat közösen férjünkkel/feleségünkkel kell 

megoldani még akkor is, ha úgy gondoljuk, ez csak az én dolgom, ebben nem tud 

segíteni senki, vagy éppen más tud segíteni. Ha kihagyjuk döntésekből, akkor rést 

ütünk a kapcsolaton. Szeretni akkor is, amikor nem azt akarja, amit én, újra és újra 

beszélni vitás dolgokról, megbocsátani, belátni, hogy neki van igaza, érezni, hogy 

idő kell neki a döntéshez, támogatni, bátorítani, inteni, védelmezni, mind-mind 

hosszú nehéz feladat. Sokan feladják félúton, és nem tapasztalhatják meg évek múl-

va a kitartás eredményét, a hűséges segítő társ jelenlétét. A hűséget akarni kell, de 

minél több idő telik el, annál értékesebb lesz számunkra. 

A hívő emberek házassága biztos alapra építkezhet, hiszen Isten szeretete és 

törvénye örök és állandó. Isten igéje egyensúlyt teremt a hívő házasságokban, és 

biztos útmutatás az élet próbatételeiben. „Teljes  örömnek tartsátok, testvéreim, 

amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot 

eredményez, az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.” (Jakab 1,2-4) 

Szélesné Dr. Kovács Renáta 

„Ha Isten azt mondja, hogy soha nem hagy el téged, sem tőled el 

nem távozik, akkor ne tegyél mást, csak azért a kegyelemért könyörögj, 

hogy te se maradj el Uradtól, és egy pillanatra se hagyd el útjait!” 
C.H.Suprgeon 

 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

„És a Krisztus békessége uralkodjon szívetekben, amelyre elhívattatok egy test-
ben, és hálásak legyetek. Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon, minden böl-

csességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. 
Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak. És minden, amit csak tesztek szóval 

vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Isten-

nek.” (Kolossé 3:15-17) 

Ha Isten békéje lakja szívemet 

bár dúlhat vihar ellenem, 
Nagy hittel szívem zengi ez éneket: 

az Úrban, az Úrban jó nekem! 
Az Úrban jó nekem, 

Az Úrban, az Úrban jó nekem. 

Ha rám tör a Sátán és elém hálót vet, 

e szó ragyog rám fényesen: 

Már Jézus értem mindent elvégezett, 

vére megtisztított teljesen... 
Az Úrban jó nekem, 

Az Úrban, az Úrban jó nekem. 
Bűnöm terhét Jézus hordta, a Bárány, 

Nem hagyta azt rajt' lelkemen, 

Meghalt értem ott, ama kínkeresztfán. 
Őt dicséri hát ez énekem. 

Az Úrban jó nekem, 

Az Úrban, az Úrban jó nekem. 

Az előbbi éneknek a szerzőjéről szól a következő leírás: 

Spafford, egy gazdag Chicagói ügyvéd és ingatlan-befektető volt, keresztény 

családapa. 1871-ben egy tűzeset következtében szinte teljesen tönkrement a vállal-

kozása, mindene odaveszett. Nem sokkal ezután úgy döntött, családjával együtt át-

hajózik egy időre Európába, hogy ott segítsenek egy missziós munkában, amelyet 

eddig anyagilag támogatott. 

Azonban egy ügyintézés miatt neki maradnia kellett picit tovább, így a családját 

előre küldte a S.S. Ville Du Havre hajóval. Félúton egy ütközés miatt elsüllyedt a 

hajó, négy lánya megfulladt, egyedül felesége élte túl a katasztrófát. Egy táviratot 

küldött: „Megmenekültem... Egyedül.” Ahogy Spafford elhajózott a roncsok mellett, 

született meg szívében ennek a himnusznak a szövege. 

„Van békesség, mely nem függ külső körülményektől, hanem a belül 
lakozó Krisztustól. Ezt semmiféle vihar nem zavarhatja meg.” 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR   

Később három gyermekük született, egyedüli fiuk betegségben négyévesen el-

hunyt. A sok próba és nehézség ellenére nem veszítették el hitüket, végül a család 

Jeruzsálembe költözött, ahol megalapították az American Colony nevű segélyszer-

vezetet, és árvaházakat tartottak fent. Legkisebb lányukat „Grace”-nek nevezték, 

ami annyit tesz, „kegyelem”. 

A szöveget Philip P. Bliss zenésítette meg 1876-ban. A dallamot a hajó után 

Ville Du Havre-nak nevezte. Ő maga énekelte el először egy lelkipásztoroknak szer-

vezett találkozón. Egy hónappal később Bliss a feleségével együtt egy Chicagóba 

tartó vonaton ültek, azonban a híd, amelyen haladt, leszakadt, és a jármű lezuhant és 

szétroncsolódott. Neki sikerült kijutni a kocsiból az ablakon keresztül, de párja bent 

maradt a lángoló vagonban. Visszament, hogy kiszabadítsa, végül mindketten halál-

ra égtek. 

Kilenc ember tragédiája, melyet átsző ez a régi keresztény himnusz. Sokkal cse-

kélyebb dolgokért hallottuk már, hogy „nincs Isten”, de ők mégis azt tudták monda-

ni: „Ha Isten békéje lakja szívemet, úgy dúlhat vihar ellenem.” Volt valamijük, ami 

felette áll az emberi életnek, a természetnek és a fájdalmaknak. 

A nap gondolata: 

Van békesség, mely nem függ külső körülményektől, hanem a belül lakozó 

Krisztustól. Ezt semmiféle vihar nem zavarhatja meg. 

Imádság: 

Uram Jézus! Békességedet adtad a tieidnek. Köszönöm, ha semmilyen vihar el 

nem veheti tőlem. Tied vagyok, köszönöm békédet. Munkálkodj bennem naponként! 

Ámen 

Forrás: Napi Ige és gondolat  

„Csak én tudom, mi a tervem veletek…” (Jer 29:11) 

A kovács, amikor egy vasdarabot a kezébe vesz, már látja maga előtt, hogy mit 

akar belőle kiformálni. Ehhez azonban meg kell olvasztania, újra kell öntenie, hogy 

eltávolítsa a karcolásokat, kijavítsa a 

repedéseket, betöltse az üres helyeket, és 

megtisztítsa a szennyeződéstől, míg va-

lami, ami korábban haszontalan volt, 

értékessé lesz. Az izzó, képlékeny vasat 

kemény ütésekkel formálja, végül pedig 

hideg vízbe meríti, hogy megszilárdulva 

használható eszközzé váljon. 

   Ugyanígy tesz Isten is. Ha éppen az 

üllőjére helyez, légy hálás érte, hogy úgy 

gondolja, még megéri foglalkozni veled. 



 

 

Rendhagyó kátéóra 8. REMÉNYSUGÁR  

Március 14-én konfirman-

dusaink különleges élmények-

kel gazdagodva rendhagyó ká-

téórán vehettek rész Szatmár-

ban. Első állomásunk a máté-

szalkai görög katolikus temp-

lomban volt, ahol Papp Zoltán 

parókus atya mutatta be a kato-

likus egyház jellemzőit, kegy-

tárgyait, majd Fehérgyarmatra 

érkezve Némedi Gusztáv lelki-

pásztor beszélt a tízparancsolat 

üzenetéről. Egy kiadós pizzázást követően Kisszekeres és Nagyszekeres gyönyörű 

templomait kerestük fel, ahol gyülekezetünk ifjúsági munkásaival ismételtük át ün-

nepeinket, református szimbólumainkat. Utolsó állomásunk Vámosoroszi volt, ahol 

a Marosvölgyi lelkész házaspár segített abban, hogy elpróbáljuk az úrvacsorát, me-

lyet először Húsvétkor, 

immár a szülőkkel közösen 

vesznek magukhoz fiatalja-

ink. Szép emlékekkel meg-

gazdagodva tértünk haza 

otthonainkba.  

Rendhagyó kátéóra 



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  Konfirmáció 

Örömmel számolunk be arról, 

hogy konfirmandusaink gyüleke-

zetünk presbiterei előtt 2015. már-

cius 28-án sikeres kisvizsgát tet-

tek. Az elmúlt hónapokban két 

helyszínen, a közösségi házaink-

ban készültek fel arra, hogy Virág-

vasárnap tudásukról számot adva, 

a gyülekezet színe előtt, fogadal-

mat tegyenek. 

Balogh Krisztina 
Bíró Dóra 

Fülöp Fanni 
Halász Ferenc 

Izsoó Boglárka 

Jónás Tünde 
Kemecsei Kinga 

Láng Elizabet 

Lőrincz Kinga 

Matyi Tamara 

Puskás Gábor 
Simon Judit 

Sólyom Dorina 

Szabó László 
Szöllősi Réka 

Turányi Barbara 

Varga Renáta 

Várkonyi Balázs 

Északin konfirmáltak: 

Alexa Vanda 
Jakab Lilla 

Kovács Lilla 

Kovács Máté 
Kovács Zsuzsanna 

Kun Zsolt 

Lengyel Ádám 

Losonczi Péter 

Mándi Eszter 
Mindák Fabiána 

Póti Eszter 
Szabó Anna 

Székely Dóra 

Ujj István Alex 

Újtelepen konfirmáltak: 

fotók:  

Meszlényiné Varga Ágnes  



 

 

Konfirmandusok köszöntése 10. REMÉNYSUGÁR  

„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad,  

örökké tart a gyönyörűség jobbodon.”   Zsolt.16:11. 

Maga a konfirmáció szó megerősí-
tést jelent, annak a fogadalomnak a 

megerősítését, amelyet a szülők, ke-

resztszülők tettek a keresztelés alkalmá-

val. Jó lenne, ha a konfirmáció a lelki-

hitbeli megerősödés alkalma is lehetne 

számotokra. 

A konfirmációi előkészítés során 

bibliai igéket, hitigazságokat tanultatok, 

ezekről a tegnapi és a mai napon számot 

adtatok. Kívánom, hogy az a sok isme-

ret, amit megtanultatok, váljon életté, 

mindennapi gyakorlattá. Isten Szentlel-

ke juttassa majd eszetekbe az igéket, az 

énekeket, amikor szükséges! 

Amit tanultatok, az az élet útjának a 

megismerése. Amit Dávid így fogalmaz: 

„Megismerteted velem az élet útját.” 

Az igei üzenet így folytatódik: 

„Teljes öröm van tenálad.” Fogalmaz-

hatunk úgy is, hogy minden öröm, 

amely nem Istennel van kapcsolatban 

részleges, nem teljes. Ezt Dávid átélte – 

az van a zsoltár elé írva, hogy Dávid 

bizonyságtétele. Megtapasztalta, hogy 

minden olyan öröm, amit Ő maga keres, 

az hiányos, részleges. Teljes örömet 

csak az Istennel való kapcsolatban talált. 

Arra biztat bennünket Isten Igéje 

„hogy találj örömet mindabban a jóban, 

amit az Úr a te Istened ad neked és há-
zad népének” (V. Móz.26:11) Amit az 

Úr ad nekünk, annak örülni tudunk. 

Ti a konfirmációi órákon sok olyan 

dolgot tanultatok, ami megörvendeztet-

heti az ember szívét. A kérdések között  

fotó:  

Meszlényiné Varga Ágnes  



 

 

11. REMÉNYSUGÁR  

Isten hűségére mindig számíthatsz 

szó volt az evangéliumról, ami örömhírt 

jelent. Az az örömhír, hogy Isten szeret 

bennünket, és Jézus Krisztust elküldte, 

hogy mi kegyelmet és örök életet kap-

junk. Ez a teljes öröm forrása. 

Emellett a mindennapi életünkben is 

megtapasztalhatjuk Isten segítségét, 

gondviselését, ahogy mondtátok is: „úgy 
megőriz, hogy az én mennyei Atyám 

akarata nélkül még csak egy hajszál 
sem eshet le a fejemről, sőt inkább min-

dennek az én üdvösségemre kell szolgál-

nia.” (HK.1.) Gondoljatok erre életetek 

nehéz időszakaiban is, és megtapasztal-

játok, hogy a körülményektől függetle-

nül lehet örvendező, boldog életetek.  

A keresztyén élet örvendező élet, 

örömének forrása a Mindenható Isten. A 

zsoltáros is így vall erről: „Benne van 
szívünk öröme, mert szent nevében bí-

zunk.” (Zsolt.33:21) Adja Isten, hogy 

ilyen örvendező életetek legyen! 

Ez az öröm nem csak teljes, hanem 

örökké tart. Életünk végéig részünk le-

het benne, sőt utána kiteljesedik a 

mennyei Atyával való találkozással. 

Azt is tudnotok kell, hogy igazi örö-

met a gyülekezeti közösségben lehet 

megélni. „A megosztott öröm kettős 

öröm, a megosztott bánat fél bá-
nat” (C.H. Spurgeon). Biztatlak benne-

teket, hogy a konfirmáció után is járja-

tok a gyülekezetbe, visszavárunk Ben-

neteket! 

Dr. Makrai Tibor 

"Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűsé-
gem nem szűnik meg, és békét adó szövetségem nem inog meg - mondja könyörülő 

Urad"  (Ézs 54,10). 
Isten szeretetének legtündöklőbb vonása az állandóság. A föld tartóoszlopai is 

kimozdulhatnak helyükből, de irgalmas Urunk szeretete és szövetsége soha nem 

hagyja cserben népét. Erős hittel megkapaszkodom ebben az ihletett kijelentésben, 

és ez örvendezővé teszi a lelkemet. Életem esztendei fogyatkoznak, de az idő múlá-

sa nem változtatja meg az én Uramat. A világban újabb és újabb dolgok foglalják el 

a régiek helyét, szüntelenül változik minden, a mi Urunk azonban mindig ugyanaz 

marad. 

Hatalmas természeti erők hegyeket mozgatnak meg, de olyan erő nincsen, amely 

megváltoztathatná az örökkévaló Istent. Semmilyen múltbeli, jelen vagy eljövendő 

esemény nem fordíthatja el tőlem az Úr hozzám való hűségét. 

Én lelkem, nyugodj az Úr örök szeretetében, hiszen Ő úgy bánik veled, mint ked-

ves, közeli hozzátartozójával. Emlékezz örök szövetségére is. Isten soha nem feled-

kezik meg szövetségéről - gondolj arra te is szüntelenül! Krisztus Jézusban Isten 

elkötelezte magát melletted, Isteneddé lett és megtart téged, mint népéhez tartozó 

gyermekét. Szeretetére és szövetségére - erre a kettőre úgy gondolj, mint biztos és 

maradandó dolgokra, amelyekben még az örökkévalóságban is részed lesz.  

C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza  /részlet/ 



 

 

Emlékezés 12. REMÉNYSUGÁR  

Bíró Istvánné Margó testvérünk csaknem két évtizeden át harcolt a gyógyíthatat-

lan kórral. Érthetetlennek tűnik, hogy miért lesz beteg, akit Jézus szeret? Ők nem 

kapnak mentességet a világ nyomorúságitól? Nem. Sőt. Olykor több is jut nekik. 

Közben életük megváltozik, közelebb kerülnek Istenükhöz, míg végül meggyőző-

déssel vallják: „Akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál.” Így volt vele ő is. 

Szívében, otthonában helyet adott egyre inkább Megváltójának. Hitre jutását követő-

en hosszú évekig hitoktatóként, fenntartói járulékszedőként, presbiterként szolgált a 

város református közösségében. Ahogy teltek az évek, mások tanítására alkalmas 

emberré formálódott. A Rákóczi úti bibliaórák gyakori szolgálattevőjévé lett.  Tudta, 

élete ideje Istenénél van. Míg tehette, szolgált, s mikor ereje fogyott, családja szere-

tetétől övezve készült a nagy útra. Iratait dossziéba rendezte, ruháját kikészítette. 

2015. február 19-én hazatért Megváltó Urához. Osztozva családja fájdalmában gyü-

lekezetünk egykori presbiterétől, a missziói munkacsoport tagjától ezzel az Igével 

búcsúzunk: 

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, bizony, azt 

mondja a Lélek, mert megnyugszanak az ő fáradozásaiktól, és az ő cselekedeteik 

követik őket.”   /Jel. 14:3/ 

Nagy György lp. 



 

 

13. REMÉNYSUGÁR   

Áldott Feltámadás ünnepet kívánunk  

minden kedves  

olvasónknak és gyülekezeti tagunknak! 

Kiss Menyhért: Feltámadás 

Töviskoronát tettek a fejére, 

A ruhájára sorsot vetének, 

Megcsúfolták, megvesszőzték szegényt, 

Véres esője folyt szemének, 

 

Kezét Pilátus akkor is mosta, 

Árulója is akadt ép' elég, 

Felfeszítették, sziklasírba tették, 

És ujjongott a hitvány csőcselék... 

 

De Eszme volt és Igazság és Isten, 

Hiába erő, durva hatalom, 

Valami a sírt dörögve zúzta szét 

Azon a rózsás, húsvéthajnalon, 

 

Judeában, Párisban temessék el 

Az Igazságot, mély síri gödörbe, 

Feltámad egyszer, egy hajnalon, 

Kiszáll a sírból, fényesen tündökölve... 

 

Ne sírj testvér! nincs veszve Magyarország, 

Ruhájára ámbár sorsot vetének, 

Megcsúfolták, megvesszőzték szegényt, 

Csurog a vére átdöfött szívének, 

 

Felfeszítették, sziklasírba tették, 

Bent és kint ezer ellenség üvölt, 

De hirdetem, pirkad a húsvéthajnal, 

És megmozdul a föld... 



 

 

Magasztaljuk az Urat 14 REMÉNYSUGÁR  



15. REMÉNYSUGÁR  Adományok Kárpátaljára 

A hír gondolatokat ébresztett a Kertvárosi református gyülekezet néhány segíteni 

akaró emberében, illetve olyan szervezet is pozitívan állt a megkeresésünkhöz, mint 

a NEEKA, magyar-holland civil szervezet. 

A hír pedig az volt, hogy a nagydobronyi leánynevelő – Kárpátalján – fóliasátra-

iba nincs mit vetni, mert nincs pénzük a méregdrága vetőmagvak beszerzésére. Ar-

ról nem is beszélve, hogy a maguk által megtermelt zöldség-gyümölcs, kukorica, 

napraforgó, tritikálé, mint takarmány a tehenek, disznók elesége lesz. Az említett 

haszonállatok pedig a hetven árva gyermek étkezését biztosítják. 

Tulajdonképpen az egyik legnagyobb gondot a magvak a határon való átjuttatása 

okozta, de erre is volt megoldása Nagy György lelkipásztorunknak, ugyanis megta-

lálta azt a személyt, aki tevőlegesen tudott segíteni, így aztán a NEEKA, Szilágyi 

János és a Kraszna-COOP által felajánlott kukorica, bab, borsó, és sok-sok zöldség-

mag eljutott Nagydobronyba.  

Már sötétedett, amikor begördültünk az Irgalmas Szamaritánus Árvaházba, ahol 

Katkó László igazgató fogadott bennünket. Az otthon élte a mindennapi tevékeny-

ségét, éppen vacsorához készülődtek, s kicsiket a nagyok gardírozták, ugyanakkor 

elvégezték mindazokat a feladatok, amelyek otthon egy háziasszonyra is hárulnak. 

Megterítettek, felszolgáltak, majd elmosogattak, és rendet raktak.  



 16. REMÉNYSUGÁR  

„Mindennapi kenyerünket  
add meg nekünk ma!” 

felirat a nagydobronyi árvaház irodájában 
Gondolj rájuk szeretettel! 

Laci bácsi – kötelező így szólítani – elmondta az egészen kicsi kortól tizennyolc 

éves korig gondoskodnak a lányokról, de arra is van példa, hogy azt követően sem 

hagyják el az árvaházat. A minden gyermek számára kötelező különböző szintű is-

kolák látogatása mellett kiveszik a részüket a „házkörüli” munkából is, majd a meg-

termelt javak tartósítását is megtanulják. 

Érdekes volt hallani, hogy a nagyobbacska lányok reggel a helyi piacra viszik az 

általuk megtermelt friss zöldséget, a saját pékségükben megsütött kenyeret és a több 

mint tízféle péksüteményt. Azt látni kellene – mondta Laci bácsi –, hogy a lányok 

standjánál a leghosszabb a vásárlók sora. 

„Képzeljétek, az egyik fóliában a magágyat is előkészítettük tegnap – említette 

elköszönésünk közben –, pedig még akkor nem tudtuk, hogy érkeztek, és hozzátok a 

sárgarépa-, petrezselyem-, és retekmagvakat. Ezt nem lehet másképpen magyarázni, 

minthogy ez az Isteni gondviselés.” 

Nem az én tisztem, hogy megköszönjem a segítséget, de nem tudom megállni és 

elhallgatni, mindenkinek köszönjük az önzetlenséget, mert a lehető legjobb helyre 

kerültek a vetőmagvak. 

Zsoldos Barnabás    



 

 

17. REMÉNYSUGÁR  Férfi dolgok 

2015. március 22-én egyházmegyei férfi csendesnapon vehettünk részt gyülekeze-

tünk férfiaival. A nap témája: Férfi dolgok, avagy feladatunk és szerepünk a csa-

ládban, a gyülekezetben és társa-

dalomban. Az alkalmat megtisz-

telte dr. Fekete Károly püspök úr 

is, aki kiemelte: különösen fontos, 

hogy a férfiak a gyülekezetben 

„helyt álljanak”, betöltsék Istentől 

rendelt küldetésüket. Hálásak va-

gyunk azokért a lelki áldásokért, 

amellyel Isten megáldott 

mindannyiunkat az igehirdetések, 

az előadás, a beszélgetések és a 

közös éneklés által. Adja Isten, 

hogy még sok ilyen alkalmon ve-

hessünk részt!  
fotó: Bodnár Enyedy Zsolt  



 

 

 18. REMÉNYSUGÁR  

1994-ben rendkívüli népszámlálást 

tartottak Svájcban, ahol azt is vizsgál-

ták, hogy egy személy vallását tovább-

viszik- -e az utódok. Az eredmény több 

mint meghökkentő: a családban egyedül 

az apa vallási gyakorlata az, ami megha-

tározza, hogy a gyerekek a jövőben jár-

nak--e templomba vagy sem. 

Anélkül, hogy statisztikai adatokkal 

bombáznánk az olvasót, íme néhány 

adat. 

– Ha az apa és anya is rendszeres 

templomba járó, akkor a gyermekek 33 

százaléka rendszeres templomba járó 

lesz. 

– Ha az apa nem rend-

szeres templomba járó, de 

az anya igen, akkor a 

gyermekek 3 százaléka 

rendszeresen temp-

lomba jár. 

– Ha az apa 

nem gyakorolja 

hitét, míg az 

anya rendszere-

sen, akkor a gye-

rekek 2 százalé-

ka lesz rendsze-

resen templomba 

járó. 

Az eredmény 

megdöbbentő, de 

megerősíti azt, 

amit a pszicholó-

gusok, kriminoló-

gusok és a keresz-

tény értékek szerint 

gondolkodók tudnak: nem lehet ellen-

szegülni a teremtett rend biológiájának. 

Az apai befolyás, attól kezdve, hogy a 

nemzés során meghatározza a gyerek 

nemét, mindaddig, hogy milyen rítusú 

temetést kap, nincs arányban a rábízot-

takkal és az erősen csökkentett szerep-

pel a nyugati liberális társadalomban. 

Az anya szerepe mindig is elsődleges 

marad a meghittség, gondoskodás és 

nevelés szempontjából. Egyetlen apa 

sem képes helyettesíteni ezt a fajta kap-

csolatot. Hasonlóképpen igaz, hogy 

amikor a gyermek belép abba a korszak-

ba, amit az otthon helyett a baráti kör 

jelent, egyre növekvő mértékben vesz 

példát apjáról. Ahol az apa közömbös, 

nem odaillő, vagy éppen hiányzik, ak-

kor az elkülönülés és a bekapcsolódás 

még nehezebb. Ha a gyerekek azt látják, 

hogy az Egyház „női és gyerekdolog”, 

ennek megfelelően járnak el: nem 

járnak oda, vagy csak sokkal 

ritkábban. 

Érdekes módon tudat 

alatt a felnőtt nők és 

férfiak is levonják a 

következtetést, hogy 

apu távolléte azt jelzi, 

hogy a templomba 

járás nem igazán 

„felnőttes” dolog. Az 

elköteleződés szem-

szögéből az anyai 

szerep a bátorításé és 

a biztatásé, de nem ez 

az elsődleges a fel-

nőtt utód döntésében. 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

A megállapítások ugyan a svájci né-

pességre vonatkoznak, de minden bi-

zonnyal hasonló eredményű megállapí-

tásokra jutnának más nyugati országok-

ban is, ahol nagy számban találhatók 

családok egyedülálló szülővel, valamint 

bonyolult mostoha kapcsolatokkal, vagy 

ami rosszabb, vándorló férfiszemélyek-

kel (nevelőapákkal) a háztartásban, aki-

ket nem érdekelnek a „párjuk” gyerme-

kei. 

A hiányzó apa – bárki hibájából volt 

is a válás és bármennyire hűséges is az 

illető az egyházához – valószínűleg nem 

fogja az engedélyezett, rövid „láthatási 

időt” gyermekével a templomban tölte-

ni. Az egyik egyházközségben az egyik 

fiatal srác arról számolt be, hogy válasz-

tania kellett, hogy templomba megy, 

avagy a vasárnapot apuval töltse negy-

ven mérfölddel távolabb, pecázással és 

focival. Egy másik, tizenegy éves fiú 

választása még nehezebb volt: a földi 

vagy az égi Atya között, a szeretet és 

lojalitás keresztkötelékei között. Saját 

kudarcai által erőltetett, gyötrő érettség-

gel döntött úgy, hogy a mennyei Atya 

jobban megérti távollétét, mint a „földi” 

apja. 

Nagy igazság tehát: ha nincs apa – 

nincs család – nincs hit. A férfiak meg-

nyerése és megtartása alapvető fontossá-

gú a hitközösség számára, és életbevágó 

minden anya munkájához, valamint 

gyermekeink jövőbeli megváltása szem-

pontjából. 

(Robbie Low írása alapján) 

Forrás: www.keresztenyelet.hu  

„A megosztásnak meghatározó szerepe van ezeken az alkalmakon, mindenki kap 

szót, aki kér, és elmondhatja, mi történt vele az elmúlt héten. Végighallgatjuk egy-

mást, kérdezés és sürgetés nélkül. Várunk rád, ha hallgatsz, mert éppen gondol-

kodsz. Van rád időnk! Mire elmondod, meg tudod fogalmazni, hogy mi van ben-

ned, meg is érted, közelebb kerülsz a megoldáshoz. A férfiaknak is van lelke, habár 

erről nem illik beszélni. Egymás között könnyebben megnyílnak. A közösségi alkal-

makkor mi nem szégyelljük gyengeségünket, sebeinket. Tudjuk, hogy a kudarcok-

ból tanulunk egymástól, de keressük nagyapáinkat, őseinket, gyökereinket, emléke-

inket.”                                                                                                             Zöldy Pál  



 

 

Házaspári alkalom 20. REMÉNYSUGÁR  

Dr. Nagy Péter Mihály Júdás levele 

21. versét olvasta fel: 

„Tartsátok meg magatokat Istennek 
szeretetében, várván a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak irgalmasságát az örök élet-

re.” 

Előadásához illusztrációként egy 

napelemmel ellátott világító szitakötőt 

használt, amit előzetesen a késő téli 

napsütésben feltöltöttek, és ami egészen 

alkalmunk végéig sugározta színes fé-

nyét. 

Elmondta, hogy ha Isten fényében, 

szeretetében maradunk, akkor a Tőle 

kapott szeretetet tudjuk házaspárunknak, 

ill. házasságunkkal is továbbsugározni. 

Csak különböző módszereket próbálunk 

alkalmazni, vagy az Istennel való friss 

lelki kapcsolat miatt lesz jó a házassá-

gunk? 

A Jézus Krisztus által megtartott 

emberek sütkéreznek az Isten szereteté-

ben. Istentől ingyen fényt és ingyen me-

leget kapunk. Elmondhatjuk, hogy van 

boldog házasság. Aki Istenben van, az 

boldog és áldott önmagában is, és annak 

a házassága is boldog lehet. A házassá-

gunk biztonsága abban áll, hogy Isten 

karja (a 3. szál a kötélben) erős. 

Júdás levelében a hitért való küzde-

lemről olvashatunk, esetünkben  

Az idei Házasság Hete rendezvénysorozatnak a „Megtartó hűség” volt a köz-
ponti gondolata. Itt elsősorban Urunk hűségére gondolhatunk, Akiről tudjuk, 
hogy ha mi „hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhat-
ja” (II.Tim.2:13) Ez lehet igazi alapja a házasságunknak, mert a mi hűségünk az 
bizonytalan alap lenne. 

Az élet pörög, nincs idő megállni. Ezer és ezer dolognak akarunk megfelelni, 
így ez az utolsó, amire pénzt, energiát áldozunk. Észrevétlenül megritkulnak kö-
zöttünk a beszélgetések, szép lassan elmaradnak az összebújások, a szőnyeg alá 
söpört problémák miatt egyre gyakoribbá válnak a veszekedések… Csoda, hogy 
idővel úgy érezzük, hogy már semmi közünk ahhoz a valakihez, akinek egykor 
igent mondtunk? Megszürkül a kapcsolatunk… 

Az idei alkalmunkon dr. Nagy Péter Mihály és felesége, debreceni testvéreink 
szolgáltak közöttünk „Megszürkülni kötelező?” címmel. 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR  

értelmezhetjük a házasságért való küz-

delemként is. 

A tartsátok meg magatokat szó jelenté-

sei: 

 úgy védeni magam, hogy a szememet 

rajta tartom – megfigyelem Őt, sze-

mélyét és munkáját 

 ellátni, gondozni magát – gondozom 

a házasságom, megtöltöm vele szíve-

met és gondolataimat 

 megóv, megőriz – (fontos, mert el 

akarják tőlünk lopni) megóvom, 

megőrzöm, frissen tartom, mint kin-

csemet 

 betart esküt vagy szerződést – én 

egyedül nem tudom betartani, de Ő 

egyoldalúan betartotta a szövetséget, 

és azt mondta, hogy elvégeztetett 

Aki sütkérezik ebben a szeretetben, 

az átalakul. Ami betölti a szívemet, az 

jelöli ki gondolkozásom határait, ha 

szívemet betölti Isten melege, ettől ma-

rad meg házasságom melege is. 

Ha rácsodálkozunk Isten egyoldalú, 

viszonozhatatlan, megelőlegező – a 

Golgotán megmutatott szeretetére – 

egyszer csak félreteszünk mindent, fel-

állunk, odamegyünk a társunkhoz, bele-

nézünk a szemébe úgy, mint régen. Nem 

csak a friss szerelmeseké a romantika, 

az, hogy gyönyörködünk a másikban, 

hogy megdobban a szívünk, ha hoz-

zánk szól, ha nekünk mond 

valamit. 

Fontos, hogy 

az isteni igazságot 

szinte csavarjuk 

bele a szívünkbe, 

gondolatainkba, 

abba a belső centrumba, amelyből majd 

kiindul minden élet. Ha innen kikerül a 

lényeg, a Jézus szeretete, amelytől sugá-

roznunk kellene élethossziglan, akkor 

győzött a Sátán. De az az evangélium, 

hogy Jézus győzött, így van esélyem 

akár a boldog házasságra is! Emlékez-

zünk erre az örömhírre!  

Isten üzenete tehát számunkra: Jézus 

Krisztustól megtartott testvéreim, tartsá-

tok meg magatokat Isten szeretetében, 

ami benne van a Bibliátokban! – zárta 

gondolatait. 

Ezt követően dr. Nagy Péterné Klá-

rika bizonyságtétele következett. Be-

szélt arról, hogy fiatal lányként sokat 

gondolkodott, hogy miként lehet jó egy 

házasság. Isten majd tanácsol konkrét 

igével, a házasságról is olvashatunk a 

Szentírásban fontos dolgokat, de később 

megértette, hogy a teljes Írás ismerete 

fontos. Istent magát innen ismerhetjük 

meg, bölcsességet ad igéje által, és gya-

korlati dolgokban is tanácsol minket. 

A Gal.6,10-ben olvassuk, hogy amíg 

időnk van, cselekedjünk jót. A házasság 

véges, csak erre az életre kaptuk. Amíg 

időnk van, addig tudom a társamat meg-

ismerni, megtudni, hogy minek örül. 

Kevés időnket fontos dolgokra kell for-

dítani. Érdekeljen a másik, kedvében 

járjak, közösek legyenek a céljaink! 

Fontos az együtt töltött idő, hogy keres-

sem a párom társaságát. 

Ha a házassági esküt 

szövegét végiggondol-

juk, olyan sok minden 

van benne, ami megóv 

attól, hogy megszür-

küljön a házasságunk. 



 22. REMÉNYSUGÁR  

„Szeretem” – mindvégig mellette 

akarok lenni, ő fontosabb, mint én, tu-

dok magam ellen dönteni. 

„Hű leszek” – kiállok mellette, szá-

míthat rám, a testem csak az övé, érzel-

meimmel is csak hozzá ragaszkodom. 

„Vele megelégszem” – nem hasonlít-

gatom, nem akarom megnevelni, hálás 

vagyok a társamért Istennek és a társam-

nak is, és ezt tudtára is adom. 

„Vele szentül élek” – nem beszélek 

társam esetleges gyengeségeiről mások-

nak, „nem adom ki” őt. 

„Vele tűrök” – nehéz helyzetekben 

vele vagyok, nem őt hibáztatom. 

„Vele szenvedek” – nem leszek ide-

ges, hogyha nyűgös, hanem segítem, 

támogatom, végighallgatom. 

„Boldog állapotában” – nem irigy-

kedem rá, ha sikeres, boldog. 

„Boldogtalan állapotában” – emlé-

keztetem az evangéliumra –„minden 

rendben, Jézus él!” 

„El nem hagyom” – sem értelmileg, 

sem érzelmileg. Továbbra is szeretni 

akarom, nem szervezek külön progra-

mokat, pénzügyeim sem titkosak előtte, 

a házaséletben is fontos az ő öröme. 

„Teljes életemben hűséges segítőtár-

sa leszek” – figyelek a másikra. 

Használjuk ki mindazt a nagyszerű 

lehetőséget, amelyet Isten készített ne-

künk a házasságban! 

Dr. Makrai Tibor és felesége 

2015. április 11. szombat 10 óra (Északi templom, Erkel F.u.50.) 

Mi közünk Jézushoz? 

Ige: János 13, 1-16. 

 

1. „Szerette az övéit a világon” Ján 13,1-5. 

- Tárnok Tamás 

2. „Te most nem érted…” Ján 13, 6-7. 

- Balázs Ottó 

3. „Ha meg nem moslak téged…” Ján 13, 8-9.  

- dr.Mikolicz Gyuláné 

        E B É D S Z Ü N E T 

4. Van közöd embertársadhoz, esetleg Jézus-

hoz? Jn 13,8/C; 12-14  

- dr.Mikolicz Gyula  (beszélgetés) 

5. „Példát adtam néktek” Ján 13, 15-16.  

- Adámi László 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR   

Április 1. szerda: Nagyheti Istentisztelet 

 17:00 Égigérő közösségi ház 

 18:00 Északi templom 

Április 2. csütörtök: Nagyheti Istentisztelet 

 17:00 Égigérő közösségi ház 

 18:00 Északi templom 

Április 3. Nagypéntek: Passióáhítat 

 18:00 Égigérő közösségi ház 

Április 4. szombat: Nagyheti Istentisztelet 

 17:00 Égigérő közösségi ház 

 18:00 Északi templom 

Április 5. Húsvétvasárnap: Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással 

   8:45 Idősek kertje 

   9:30 Északi templom 

 11:00 Égigérő közösségi ház 

Április 6. Húsvéthétfő: Ünnepi Hálaadó Istentisztelet 

   8:45 Idősek kertje 

   9:30 Északi templom 

 11:00 Égigérő közösségi ház 



 

 

24.  REMÉNYSUGÁR  

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény vol-
tam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meg-

látogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám… amikor megtettétek 
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 

Máté 25, 35-36. 40. 

A diakóniai munkacsoportunk év eleji megbeszélésén elhatározta, hogy szeretne 

létrehozni egy beteglátogató csoportot, azzal a céllal, hogy beteg, idős, magányos 

tagjainkat szervezetten és rendszeresen látogassuk. 

Február 9-én tartottuk első alkalmunkat, melyre meghívtuk Lucskiné Krokavecz 

Márta lelkipásztort, aki elmondta, mire érdemes figyelni egy látogatás során, hogyan 

induljunk el, hogyan viselkedjünk, mit mondjunk. 

Felhívta figyelmünket arra, hogy a beteglátogató legyen empatikus, Isten szerete-

tének csatornája, sugározza Isten erejét, érzékelje a beteg üzenetét, ne beszéljen 

minden esetben, legyen jelen, ne csak testileg, hanem lelkileg is, figyeljen a betegre, 

ne oktassa ki, hanem bátorítsa őt! 

A csoport 12 fővel alakult meg. Havonta egy alkalommal találkozunk. Igeolva-

sással és imádkozással kezdünk, majd megbeszéljük, tapasztalatainkat és azt, hogy a 

következő hónapban kit fogunk meglátogatni. 

A látogatás misszió és szolgálat, elhívás és küldetés Isten iránti engedelmesség-

ből. „…beteg voltam és meglátogattatok…” (Máté 25,36) Amikor megállunk egy 

betegágy mellett, Jézust látogatjuk meg! Ez a fő motivációnk és ugyanakkor kivált-

ságunk is a beteglátogatói szolgálat során. 

Szeretettel várjuk továbbra is azokat, akik elhívást és elköteleződést éreznek  

ehhez a szolgálathoz! 

Szeretnénk kérni, ha valaki tud olyan idős vagy beteg gyülekezeti tagunkról, 

aki szívesen venné, hogy meglátogassuk, akkor jelezze! 

Kovács Évi 30/864-8759 



 

 

 25. REMÉNYSUGÁR  

A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET  

A legfőbb művészet, tudod mi? 

Derűs szívvel megöregedni!  

Tenni vágynál, s tétlen maradni,  

igazad van, mégis hallgatni. 

Soha nem lenni reményvesztett. 

Csendben hordozni a keresztet: 

Irigység nélkül nézni másra, 

ki útját tetterősen járja. 

 

Kezed letenni az öledbe, 

s hagyni, hogy gondod más viselje. 

Hol segítni tudtál régen, 

bevallani alázattal, szépen, 

hogy arra most már nincs erőd, 

nem vagy olyan, mint azelőtt. 

Így járni csendesen, vidáman 

Istentől rádrakott igádban. 

németből Túrmezei Erzsébet  átdolgozásában 

Mi adhat ilyen békét nékünk? 

Ha abban a szent hitben élünk,  

hogy a teher, mit vinnünk kell, 

örök hazánkba készít el. 

Ez csak a végső símítás  

a régi szíven, semmi más. 

Eloldja köteleinket, 

ha e világ fogvatart minket. 

 

Teljesen ezt a művészetet 

megtanulni nehezen lehet. 

Ára öregen is sok küzdelem, 

hogy a szívünk csendes legyen, 

s készek legyünk beismerni: 

Önmagamban nem vagyok semmi! 

S akkor lelkünk kegyelmes Atyja 

nekünk a legszebb munkát tartogatja: 

Ha kezed gyenge más munkára, 

összekulcsolhatod imára. 

Áldást kérhetsz szeretteidre, 

körülötted nagyra, kicsinyre. 

S ha ezt a munkát is elvégzed, 

és az utolsó óra közeleg, 

hangját hallod égi hívásnak: 

"Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!“ 

Szeretettel várjuk a nyugdíja-

sokat minden hétfőn felváltva 

az Égigérő és a Kincses házba! 

További információért keresse  

Görög Demeterné Hajnalkát! 



Nagyvilág 26. REMÉNYSUGÁR  

„Ya rabbi Yasu!” – kiáltotta egyszerre a 21 narancsruhába öltöztetett kopt keresz-
tény, amikor az IS fekete ruhás hóhérai nekiálltak lefejezni őket a líbiai tengerpar-

ton. „Ya rabbi!” arabul olyasmit jelent, hogy „Uram!”, vagy „Ó, uram”, esetleg 
„Segíts, uram!” Eredetileg Allah megszólítása volt ez, de a térdre, majd kivégzésük-

höz hasra fektetett keresztények Jézushoz beszéltek. Majd fejüket vették a Jézusról 

való bizonyságtételért. Azért haltak meg, mert a kereszt népéhez tartoztak. Az IS 
mondja ezt. Ők egyébként nem provokálták, hanem szerették a muszlimokat. Amikor 

az arab tavasz idején muszlim barátaik a szőnyegükön imádkoztak, ők falként vették 

körül őket. Egyetlen bűnük az volt, hogy keresztények. 

A nyugati újságok címlapjai most 

nincsenek tele „je suis Copte” feliratok-

kal. Nem baj. Ennél nemesebb és dicső-

ségesebb ez a történet. A SAT-7 arab 

nyelvű műsora telefonon meginterjúvol-

ta az egyik lefejezett fiatalember test-

vérét, Beshir Estafanos Kamelt. A mű-

sorvezető megkérdezte tőle, hogy mit 

érez. Beshir először is helyesbített: nem 

csak egy, hanem két fitestvére is ott volt 

a tengerparton. „Bisu Estafanos Kamel 

mártír és Samuel Estafanos Kamel már-

tír. Büszke vagyok rájuk! Bisu 25 éves 

volt, Samuel 23 éves volt. Ők a keresz-

ténység büszkeségei. Miattuk felemelt 

fejekkel, büszkén járhatok!” 

„Az ISIS többet adott nekünk, mint 

amit kérhettünk, mert nem vágták ki azt 

a részt, amikor megvallották a hitüket, 

és segítségül hívták Jézus Krisztust. Az 

ISIS megerősítette a hitünket. Hálás 

vagyok az ISIS-nek, hogy nem vágták 

ki a videóból, amikor a hitük megvallá-

sát kiáltották.” Az interjú aztán végig 

ebben a tónusban folytatódott. Valami 

furcsa öröm és reménység zuhant a kép-

ernyőre, ami széttörte a döbbenet és a 

gyász fojtogató páncélját. A reménység 

az áldozatok testvéréből sugárzott. Őt 

hallgatva a műsorvezető könnyei is cso-

rogtak, meg az enyéim is. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yCmnyzYeW8
https://www.youtube.com/watch?v=-yCmnyzYeW8


 27. REMÉNYSUGÁR  

„Hogy van a családod?” – állítja meg 

egy pillanatra a műsorvezető. „Hidd el 

nekem, hogy az emberek itt boldogok, 

és méltatják egymást. Nem gyászolnak, 

hanem elismerő szavakat mondanak 

egymásnak, amiért a faluban olyan so-

kan haltak mártírhalált. Büszkék va-

gyunk rájuk!” 

Az interjú legdöbbenetesebb része 

azonban csak ekkor következett, mert az 

eddigieket kis változtatásokkal akár egy 

öngyilkos merénylő családja is elmond-

hatta volna. A büszkeség és szégyen 

mátrixában élő kultúrák számára külö-

nös érték, ha családtagjaikat nagy mél-

tóság éri, és ahogy egyes muszlimok 

között hőstettnek számít a hitetlenek 

legyilkolása közben elszenvedett hősi 

halál, keresztények között régi hagyo-

mánya van a vértanúság becsületének. 

Persze az öngyilkos merénylet és a vér-

tanúság között óriási különbség van, de 

a keresztény hit nemessége másban is 

meglátszik. 

„Hogy éreztél, amikor a légicsapások 

elkezdődtek, és láttad az ISIS-tagok 

holttesteit?”– tereli a műsorvezető a 

témát a bosszú kérdésére. 

„Megmondom neked az igazságot. 

Egészen a római idők óta mi, kereszté-

nyek célpontok vagyunk a vértanúságra. 

Ez megkönnyíti számunkra az ilyen 

krízisek elviselését, mert a Biblia azt 

mondja, hogy szeressük az ellenségein-

ket, és áldjuk azokat, akik bennünket 

átkoznak.” Vagyis nincs bosszúvágy. 

Megbocsátás van. 

A műsorvezető ezután megkérdezi 

tőle, hogy tudna-e imádkozni azért, 

hogy az elkövetők bocsánatot nyerje-

nek. A testvér ekkor elmeséli az édes-

anyjukkal való beszélgetését, aki aznap 

két fiát veszítette el. Hatvanas éveiben 

járó, tanulatlan édesanyjától azt kérdez-

te, mit tenne, ha meglátná az egyik 

ISIS-tagot az utcán, és megtudná, ő volt 

a fiai hóhéra. Az édesanyja azt válaszol-

ta: „Behívnám a házunkba, és imádkoz-

nék érte, hogy megnyíljanak a szemei, 

mert segített nekünk bemenni a meny-

nyek országába!” 

Az interjú végén a vértanúságot 

szenvedett kopt fiúk bátyja hangosan 

imádkozik az IS-tagokért: „Drága Iste-

nem, nyisd meg a szemüket, hogy üdvö-

züljenek! Szabadítsd meg őket a tudat-

lanságból és a rossz tanoktól, amelyeket 

tanítottak nekik! Ámen.” 



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

Az egész egy üzleti utazással kezdődött. A férfinak fontos kérdést kellett eldönte-

nie. Kit visz magára az üzleti útra: a feleségét, vagy a barátnőjét? Feleség? Barátnő? 

Úgy döntött a barátnőjét viszi. 

A szállodában miután kicsomagolt, leült. Észrevett egy kék könyvet az asztalon, 

és felvette azt. Egy Gedeon újszövetség volt. Elkezdte olvasni, és amit olvasott az 

pár perc alatt elítélte a bűnei miatt. 

Amikor bejött a barátnője, és kérte, hogy most csak rá figyeljen, ő ránézett és azt 

mondta: Mi nem lehetünk itt! Ez a probléma. Amit teszünk, az nem helyes! A barát-

nő kifakadva mondta: rendben, hazamegyek! Becsomagolt, majd hívott egy taxit, és 

elment. A férfinak még maradnia kellett a megbeszélések miatt, de minden szabad 

idejét arra használta fel, hogy a Szentírást olvassa. Úgy ment haza, hogy magával 

vitte a könyvet is. Amint hazaért, sietett, hogy találjon egy keresztyén lelkipásztort, 

akit az írásban szereplő Jézusról megkérdezhet. 

Ma ez az ember, és egész családja keresztyén. A férfi pedig a Gedeon Társaság 

tagja.  

Az elmúlt évtizedben rendkívüli 

evangéliumi ébredés futott végig az 

egyiptomi kopt egyházon. Bibliatanul-

mányozó körök alakultak szerte a  Ní-

lus--parti városokban, megerősödtek a 

felekezetközi kapcsolatok, új, hatalmas-

ra duzzadt gyülekezetek jöttek létre, 

fiatalok tízezreit ragadta magával a 

megújulás. 2011. november 11-én a 

muszlim tengerben élő, marginalizált, 

kívülről fojtogatott keresztények feleke-

zetközi virrasztásra és dicsőítésre gyűl-

tek egybe, hogy együtt erősödjenek hi-

tükben. Több mint ötvenezer Jézus-

követő találkozott a mokkatami barlan-

goknál. Ezeket nemrégiben egy Simaan 

nevű alázatos, Szentlélekkel betöltött 

kopt pap ásta ki, és változtatta keresz-

tény gyülekezőhellyé, miközben elké-

pesztően eredményes missziói munkát 

végzett a szimplán csak szemétvárosnak 

nevezett szegénynegyedben. 

Néha úgy érzem, a mennyei valósá-

got igazán csak szorongatott helyzetben 

lehet megtapasztalni, akkor is a Szentlé-

lek által. Az egyiptomi hívők helytállá-

sa kijózanító. Egy nap mi is ott állunk 

majd egy tengerparton, ha nem Líbiá-

ban, akkor Hádész kapuinál, és egyálta-

lán nem lesz mindegy, hogy van-e olyan 

imádság a szívünkben, mint a narancs-

ruhás vendégmunkások „Ya rabbi 

Yasu!” kiáltása volt. 

Forrás: www.divinity.szabadosadam.hu  

Rendben! 

Hazamegyek! 



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

Az Ökumenikus Világimanap kezdete az 1870-es évekre nyúlik vissza. A hosszú 

évtizedek során egyre több ország kapcsolódott be ebbe a programba. Mi, magyar 

keresztyének 1985 óta tartjuk szervezetten ezt az alkalmat az ország minden terüle-

tén. 

Az imanap célja, hogy megismerjük más országokban élő keresztyén nők, asszo-

nyok, családok élethelyzetét, örömeit, nehézségeit. Jó látni, hogy Istennek mindenütt 

vannak gyermekei, akik minden erejükkel igyekeznek hűségesen és engedelmesen 

végezni azt a szolgálatot, amit Isten rájuk bízott.  

Gyülekezetünk női köre a baptista nőtestvérekkel együtt tartotta meg ezt az alkal-

mat március 6-án a Baptista Imaházban. Ebben az évben a Bahamákon élő keresz-

tyén testvéreink életét ismerhettük meg a Bahamai Világimanapi Bizottság által ösz-

szeállított liturgiából. Láthattuk, hogy a Bahamák szigetvilága nagy kiterjedésű víz-

felület sok szétszórt szigettel. Népessége 353.658 fő. New Providence szigetén élnek 

a legtöbben, és itt van a kormány székhelye is. 

Míg nekünk a Bahamákról az Azúr-tenger, a hófehér homok és a pálmafák jutnak 

először eszünkbe, az ott élőknek ugyanezek a szigetek nem jelentenek mást, mint 

szegénységet, tinédzserterhességet, erőszakot, drogkereskedelmet. A bahamai társa-

dalom fontosnak tartja a családot és csapásnak a gyermektelenséget, mégis szinte 

elvárás, hogy egy férfinak a házasságán kívül is legyenek kapcsolatai. Legtöbbször a 

nők szereznek szakmát, végzettséget, leginkább rájuk hárul a családfenntartás terhe. 

A Bahamák asszonyai tükröt tartanak elénk. Problémáik, ha nem is ennyire éle-

sen, de Magyarországon is megjelennek. Ezek az alkalmak arra is jók, hogy végig-

gondoljuk, mit mond Isten Igéje ezekre a helyzetekre, és mi a mi felelősségünk. 

Másrészt pedig arra, hogy nemcsak saját közösségeink asszonyait, nőtestvéreit hoz-

zák közelebb egymáshoz, hanem más országokban élőket is. Az előállított liturgia, a 

közös éneklés és imádság által érezzük, hogy Isten nagy családjába tartozunk mind-

nyájan, és szükségünk van arra, hogy közösen vigyük Isten elé életünket. 

Kovács Évi 

Nők Világimanapja 



 

 

2015. március 21-én szombaton húsvéti fog-

lalkoztató délutánt tartottunk gyerekek szá-

mára, mindkét közösségi házunkban. Az alkalmon 

összesen 40 gyermek vett részt. 

A bibliai történet, éneklés és imádkozás mellett 

különböző ünnepi díszeket, üdvözlő lapokat készítet-

tünk mindenki nagy örömére. 

Hálásan köszönjük a gyermekek között szol-

gálók áldozatos munkáját, illetve gyülekeze-

tünk asszonyainak finom süteményeit!  

Húsvéti foglalkoztató 30. REMÉNYSUGÁR  



 

 



 

 


