
 

 

 

 



Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR  

Életed ajándék 

„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását 

hallod, de nem tudod, honnan jő és hová 

megy. Így van mindenki, aki Lélektől szü-

letett.” János 3:18 

 Amikor ez a mondat először el-

hangzott, egy idős férfi Jézust faggatta 

arról, hogyan lehetne újat kezdeni idős 

korban, egy tönkrement élettel vagy ép-

pen mindenbe belefáradva. Kérdésére egy 

furcsa választ kap: figyeld meg a szelet! Nem mindig ugyanabba az irányba fúj, 

nem mindig ugyanakkora erővel. Láthatatlan. Nem tudod,  honnan indul, sem 

azt, hová érkezik. Valamikor lágy szellőként enyhet ad, s van, amikor elemi erő-

vel zúg, mindent felforgat.  

Így van ez a Lélektől születéssel is. Falvakon, de Mátészalkán is végigsöpört 

egykor az ébredés, de vannak időszakok, mint most is, amikor alig vesszük észre 

munkáját. Volt, amikor egy lelkész szolgálata hozott újulást, volt, amikor egy 

közösségben többen egyszerre élték át a csodát, s kezdtek imádkozni, megújulást 

munkálni.  

Látva a nemrég konfirmáltakat: nem tudom megmondani, mikor kezdődött a 

Lélek munkája bennük, sem azt, meddig jutnak el életük során a hitben járásban. 

Emlékszem gyermekeim születésére. Az anyaméhben formálódásukra, a születés 

pillanatára, s ma már látom, szemlélem fejlődésüket. Életük ajándék, amelyet 

Istentől kaptunk. 

A te új életed is ajándék. Joggal kérdezheted: ha a Lélek munkája ilyen titok-

zatos, s nem rajtam áll, hogyan vehetnék Szentlelket? Ha az ő vonzása nélkül 

nem mehetek az Atyához, hogyan újul meg életem? Ha arra fú, amerre akar, 

hogy ér el hozzám? 

Amit mi tehetünk,  az az, hogy kérjük: küldd Szentlelkedet! Ma is áll az ígé-

ret: „Ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak adni, mennyivel inkább ad a ti 

mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik.” /Lukács 11:13/  

Nagy György, lelkipásztor 

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” 
(Róm 8,14) 
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Mit cselekedjünk? Térjetek meg! 

„És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülé-

se, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.” (Ap.Csel.2,2) 

Húsvét után ötven napra beteljesült Krisztusunk ígérete. Tanítványaira rend-

kívüli módon kitöltötte  Szentlelkét, Istennek égi tüze által megtisztultak, félel-

mük eloszlott, Jézus szava ragadta meg őket és bátran hirdették a megfeszített, 

feltámadott, jelenlévő Úr Jézus Krisztust! 

A sokaság meglepődve hallgatta ezt a prédikációt. Először elmosolyodtak, 

azután csúfolni kezdték a tanítványokat. De Istennek Szentlelke reájuk is ki-

áradt. Belátták a vétkeiket, sőt megszomorodtak rajta és megrendülten kérdez-

ték: most mit cselekedjünk? 

Losonczi Léna: Pünkösdi zsoltár 

        Dicsőség néked mennyei Tűz! 

Mint sebesen zúgó szélnek zendülése, 

Általad lett élő hitnek épülése. 

Betöltéd a házat akkor lánggal, fénnyel, 

Tanítványok előtt kettős tüzesnyelvvel. 

E zúgásra sok nép összezavarodott, 

Mert saját nyelvükön hallják a szózatot. 

Megdöbbenten néznek, és tanácstalanok, 

A Szentlélek erőt, bátorságot adott. 

És előállt Péter a tizenegy élén, 

Hirdetni ott Krisztust, bizonyságot tévén. 

Dicső pünkösdi Fény! Tűz! Erő! Szentlélek! 

Mennyei ajándék, rád várnak a szívek. 

Jöjj most drága áldás, áldott szent akarás, 

Gyúljon lángra tőled sok alvó hit-parázs! 

Nyíljon meg az ajkunk élő bizonyságra, 

Zendüljön az ének ujjongó zsoltára! 

Jöjj, Szentlélek tüze, töltsd be életünket, 

Hogy megtapasztaljuk igaz Pünkösdünket! 

Pünkösdi Fény! Ragyogj most a mi szívünkben, 

S hisszük, hogy velünk van Szentlelkében Isten! 
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Családi kenutúra a Túron 

Július 2. szombat 

Részletek: 

www.refkertvaros.hu 

A kérdésre sokféle választ adnak. Róma papjai és filozófusai akkor azt aján-

lották, hogy imádni kell az isteni császárt. A görög gnosztikusok véleménye sze-

rint a tudomány, a megismerés, az önmegvalósítás segít rajtunk. Zsidó farizeu-

sok az ószövetségi törvénytiszteletet követelték. Zsidó hazafias szikariusok az 

imperium romanum elleni lázadásra uszítottak. 

Mit cselekedjünk ma? – Bőséggel válogathatsz a modern megoldási kísérle-

tekben. Ajánlják a meditációt, az önmegvalósítást, a vallás miszticizmusban való 

elmélyülést. Mutogatják a szex, a munka, a vagyonszerzés, a hírnév „örömeit”. 

Ne törődj mással, csak önmagad érdekével! – És ez alatt a reklámok özöne zúdul 

reánk, egyre szaporodnak a fásultak, közönyösek, akiknek már minden mindegy 

és csalódottan „menekülnek” az öngyilkosságba. 

Mit cselekedjünk ma? – Kiváló tudós, hírneves férfi mondta rá értelmiségiek 

konferenciáján, hogy: nem tudom. A Szentlélektől megragadott Péter és tanít-

ványtársai tudták a választ. Térjetek meg! Ti, akik halljátok ezt a beszédet, ti 

akik Krisztus nélkül rossz úton haladtok, ti, akik vétkeztetek Isten és felebarát és 

önmagatok ellen. Bánkódjatok bűneitek és elrontott életetek miatt! 

Térjetek meg! – Azért lehetséges, mert Krisztus meghalt és feltámadott éret-

ted. A Golgota hegyén bemutatott engesztelő áldozatáért Isten megbocsájtott 

neked, mert szeret téged. Krisztusban új szívet, igaz életcélt, vigasztalást, gyógy-

ulást, erőt, üdvösséget ad neked. Isten nincs krízishelyzetben. Azok sem, akik 

Isten nevében hisznek. Fogadd el hát most a feléd nyújtott kegyelmet. 

Mit cselekedjünk? – Az örökkévaló Isten örök evangéliuma így szól hozzád: 

Térjetek meg és veszítek a Szentlélek ajándékát. 

Bojtor István, nyugalmazott lelkipásztor, Fony 

Beavatás 
„Ma leszek házadban vendéged” 

/Veres Emese Gyöngyvér/ 

 

Szatmári lelkipásztorként abban a 

szerencsés helyzetben vagyok, 

hogy olyan településen szolgálhatok, ahol zömében reformátusok élnek, ebből kifo-

lyólag lelkésztársaimmal gyakran állhatunk meg Isten Igéjét hirdetve az emberi élet 

fontosabb eseményeinél. Nagy jelentőségűnek tartom azt a tényt, hogy a legtöbb 13-

14 éves fiatalt legalább két éven keresztül elkísérhetjük abban a fontos életszakaszá-

ban, amikor segíthetünk önmagára és Krisztusra találásában. 

Néhány gondolatban szeretném felmutatni ennek lehetőségeit, problemati-

káját, végül azokat a kísérleteket, kitörési pontokat, amelyekkel mi is igyekszünk 

Isten akarata szerint mindezt megélni. 

Lehetőségeink:  

Egy relativizmust sugárzó világban hitvallásainkkal azon kevesek közé tar-

tozunk, akik az élet minden területére kiterjedő rendszert kínálunk, amelyben megta-

lálhatja a helyét. 

Azzal, hogy hitvallásismeretet is tanítunk, a világtól, másoktól való külön-

bözőségét is felismerheti a fiatal. Lázad ugyan ebben a korban, nehezen fogad el 

tekintélyt, maga elé mégis példaképeket állít. Itt lehet nagy jelentősége hitbeli ele-

ink, a reformátorok bemutatásának, akik mertek másként élni, mások lenni. 

A konfirmációban megélheti az együvé tartozás örömeit. Egy olyan közös-

ség tagja lehetnek, amely már évszázadok óta jelen van a társadalomban: híres em-

berek, hitvalló példaképek jártak előttük. Ideje van ilyenkor annak is, hogy a szülők, 

keresztszülők felé kifejezzék hálájukat, akik hűek voltak ahhoz, amit keresztelésük 

alkalmával esküvel ígértek. 

A konfirmáció a személyes döntés alkalma is lehet: a közösség mellett, 

Krisztus mellett. Az Ige szól, s a hit hallásból van. 

A konfirmáció problematikája: 

Sajnálatos, amit a konfirmáció gyakorlatában tapasztalunk sok helyen: tud-

niillik az elengedés szomorú ünnepévé válik. Vidéki közegből tanulmányai miatt 

elkerül városba, ahol már elkallódik, s nem tudjuk nyomon követni, segíteni. Sok 

fiatal egynek tekinti a konfirmációt a vizsgák közül, így amikor az sikerül, az fogal-

mazódik meg benne: letudtuk, ezen is túl vagyunk. Így fordulhat elő, hogy sokukban 

nincs meg a valódi megértés, valódi érzület. 

A konfirmáció sokak számára az ajándékozás alkalmává lett: miközben ar-

ról szólhatna, hogy én adom magamat Krisztusnak, addig a konfirmandus kap lapto-

pot, ékszert vagy éppen pénzt. 
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Kitörési pontok, megoldáskeresések: 

Fontos feladatunk, hogy még jóval a fogadalomtétel előtt magunkban és a 

konfirmandusokban is tudatosítsuk: a konfirmáció egy küszöb, amelyet átlépve van 

tovább, van a Krisztus követésben folytatás, s ha már túl is vagyunk rajta, bentebb 

kerültünk, nem kintebb. Ki van rakva a megállni tilos tábla. Fontosnak tartom az 

utógondozást, amelyet városokban a rétegalkalmakban /pl. külön konfirmandus 

kisifi/, másrészt kistelepülések összefogása által regionális, egyházmegyei ifjúsági 

konferenciák tartásában látom megvalósulni. 

Igyekeznünk kell — ha erre van mód –, szolgálatba állítani a fiatalokat, 

ezáltal még inkább sajátjuknak tekintik a gyülekezet életét. Gyülekezetünkben tuda-

tosan törekszünk a tőlük még mindig távol álló vasárnapi istentisztelet érthetővé, 

vonzóvá tételére. 

Gyakoroljuk azt az északi példát, hogy hónapokkal a vizsga előtt elvisszük 

őket közös kirándulásra, hétvégére, hogy egymást jobban megismerjék, csoport-

identitásuk kialakuljon, megerősödjön. 

A konfirmációt felfoghatjuk úgy is, mint beavatás. Hasonlít a legtöbb nép 

életében megfigyelhető rítushoz: a tanulási folyamatot követően egy szertartás kere-

tében a fiatalok a közösség felnőtt tagjává válnak. Több gyülekezetben, így nálunk 

is történnek próbálkozások ennek mélyebb megélésére. 

Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy történelmi koronként, országon-

ként változó lehet a hit megvallásának formája, mélysége. Másként hangzott a Re-

formáció korában a Heidelbergi káté 1. kérdése a hitviták tüzében, másként hangzik 

egy 14 éves jóléti társadalomban élő fiatal szájából. Miközben sokszor arról folyik a 

vita, hogy a vizsgán 3 vagy 4 kérdésre adjon választ a vizsgázó, addig a kínai föld-

alatti egyház felkészítő alkalmain egészen másról van szó: életükbe kerülhet a hitük 

vállalása. Szeretnék végezetül az ő kátéjukból két kérdést idézni: „Hogyan, melyik 

Igével fogod magadat bátorítani, ha a kivégzésre visznek? Milyen Igékkel fogod 

fogolytársaidat bátorítani haláluk órájában?” Van, amikor egy hitvallást élővé egy 

konkrét élethelyzet tesz. 

Nekünk, lelkipász-

toroknak, ifjúsági vezetők-

nek hatalmas a felelőssé-

günk, de azt se felejtsük: 

„Isten nekem adott kegyel-

me szerint, mint bölcs építő-
mester, alapot vetettem; 

más pedig arra épít. De 
mindenki ügyeljen, hogyan 

épít rá. /I.Kor.3:10/ 

 

Nagy György lelkipásztor  
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A hitvallás előtt és után 
A kertvárosi gyülekezet fiataljai közül sokan átélték már a hitvallás pillanata-

it. Természetesen vannak, akik készülnek a konfirmáció semmihez sem hason-

lítható felemelő, életre szóló tanúságtétel eseményére. 

A Reménysugár arra volt kíváncsi, hogy, akik évtizedekkel ezelőtt álltak meg 

az Úr asztala előtt, és adtak bizonyságot felkészültségükről, a református hitben 

való erősségükről, vajon hogyan élték meg a soha nem feledhető eseményt, illet-

ve mit sikerült megvalósítaniuk, keresztyén emberként. 

Görög Demeterné — a konformációról szóló em-

léklapon még az olvasható, hogy Igaz Hajnalka — 1967-

ben válaszolt a Heidelbergi kátéból megtanult kérdések-

re. Mindez Vámosorosziban történt, a szatmári kis falu-

ban, ahol szinte mindenki református felekezetű volt. Itt 

teljesen természetes volt, hogy vasárnap templomba 

megy a község lakossága. „A konfirmálás is a vallásgya-

korlás része volt. Nem a külsőség volt a meghatározó. A 

szűk családi kör vett részt a hitvallás utáni ebéden, 

amelynek ünnepeltje természetesen én voltam”— emlé-

kezik vissza Hajnalka, aki ma már – évtizedek óta – Nagydoboson tanít és isko-

laigazgató. „Még ma is élénken emlékszem, hogy Inczédy Márton tiszteletes úr 

nem „osztotta” ki a kérdéseket, azaz nem tudtuk, mikor, milyen kérdésre kell 

válaszolnunk.” 

Felnőtt fejjel is úgy érzi, amikor társaival ott állt az úrasztala körül, a gyö-

nyörű XV. századi műemlék templomban, valóban a Jó Istennek tett fogadal-

mat. 

Ettől nem tántorodott el sohasem, de voltak az életben olyan időszakok, ami-

kor csak a szülői ház biztonságában – nagyapa adta az erőt — s annak környeze-

tében gyakorolta hitét. A középiskolai évek, majd a főiskolai tanulmányok ideje 

alatt – különösen a tanári pályára készülők esetében — a vallásosság kizáró ok 

is lehetett. 

Nagydobosra kerülését is felfoghatja tanúságtételként, mert a férjéül válasz-

tott Görög Demeter görög katolikus felekezetű. Furcsa is volt pályakezdése ele-

jén a református faluban felnőtt tanárnőnek, hogy sokan római- és görög katoli-

kusok, baptisták, a reformátusok mellett. 

Férje is gyakorolja vallását, ezért az ökuménia a családban természetes. 

A konfirmáció utáni évekből néhány elszaladt, eltelt már, amikor kicsi fia 

egyre élénkebben érdeklődött a szentek életéről, a vallástörténetekről. „Ezek a  



kérdések éppen a gyermek kórházi kezelésének idejére estek, és elgondolkod-

tam egy pillanatra. Valamiről lemaradtunk?” 

Ettől a pillanattól kezdve újra az Isten felé fordult a család, mindenki feleke-

zetének megfelelően. A fiatalok nevelését érezte közel magához, még akkor is 

így volt, amikor már Mátészalkán laktak. Minden vasárnap visszajárt a gyüleke-

zethez. 

Valamennyien tudjuk, Hajnalka a mi gyülekezetünkben presbiter, az alapít-

vány kuratóriumi titkára. Nagydoboson pedig iskolaigazgató, s vallja az isten-

tiszteletek, bibliai órák nélkül a mindennapok munkáját sem tudná végezni. 

Szükség van a lelki feltöltődésre, de ezt csak a hitvallással, a Jó Istenhez való 

tartozással és ragaszkodással lehet elérni. 

Dr. Takács Csaba Mátészalka város jegyzője, a közeli Nyírparasznyán 

tett hite mellett fogadalmat 1985-ben, és lett a refor-

mátus gyülekezet tagja. Tudni kell, hogy csak néhány 

család volt református, ezért a nagyszülők, az apák, 

anyák nagy gondot fordítottak gyermekek vallási ne-

velésére. Nagy segítséget kaptak ehhez Frenczel Ber-

talan tiszteletes úrtól, aki művelt, nagy tudású ember 

volt. A hitben való erősödés mellett a hittanórákon az 

egyéb ismereteket – történelem, magyar, földrajz és 

más tantárgyakat is lehetne említeni — is igyekezett 

átadni. 

Természetesen az alapokat a szülők, a családi ház miliője teremtette meg. 

Édesapja presbiter volt, majd gondnok. Rendje volt a vasárnapoknak, akárcsak 

a templomi ülésrendnek. Ők a harmadik sorban foglaltak helyet minden alka-

lommal. Az ő életében is teljesen természetes volt ez a rend, sőt konfirmálás 

után a korosztályában igyekezett feladatot vállalni, de ez igazán tanulmányai 

befejezése után teljesedett ki. Jegyzőként – a saját falujában – úgy látta, szükség 

van a fiatalok pallérozására, lelki tévelygéseik irányítgatására. Mivel nem volt a 

gyülekezetnek önálló lelkipásztora, mint az egyházközség jegyzője, különösen 

érezte, Isteni megszólításként fogta fel a fiatalokkal való törődést. Sok segítsé-

get kapott ehhez a munkához Koós Loránd tiszteletes úrtól, aki abban az időben 

Nagydobosról járt Nyírparasznyára szolgálni. 

A helyi fiatalok is érezték a valahová való tartozás szükségességét, mert a 

kezdeti gyér érdeklődés után egyre többen jártak bibliaórákra. Itt a keresztyéni 

élet kérdéseiről, az ige szavainak, gondolatainak napi üzenetét is megfogalmaz-

ták, megbeszélték. A több mint ötéves „teológiai kurzus” a faluból való távozá-

sa után sem szűnt meg, s számára legnagyobb öröm, hogy ma is megtartják a 

foglalkozásokat. 
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Fülöp Bálint és családja is tagja a Kertvárosi gyü-

lekezetnek, közel is lakik templomunkhoz, mégis Pa-

poson találkoztunk a Fülöp Tanyán. Itt derült ki szá-

momra, hogy fekete földi gyökerekkel rendelkezik, 

Nagyhódoson az erdőháti Túr melletti faluban nőtt fel, 

és vált a református gyülekezet tagja. „Nem volt ne-

héz – mondta –, hiszen ott mindenki egy templomot 

ismert. Sőt, a harang megszólalása minden egyes alka-

lommal, az Istennel való együttlétet jelentette. Abban 

az időben – nálunk ma is így van – a munka megkez-

dése előtt kértük segítségét, amikor befejeztük, megköszöntük azt. 

Szóval a generációk úgy nőttek fel, hogy természetes volt az Istennel való 

párbeszéd. A konfirmáció nagy ünnep volt, de nem a külvilágnak, hanem a csa-

ládnak. Nem tudom, a lányokban mi játszódott le, de mint fiú, ettől kezdve le-

génykének éreztem magam. Sőt, a felnőttekkel a templom bejárata előtt megáll-

tunk beszélgetni, ami azt megelőzően nem történt meg. A gyülekezet teljes jogú 

tagjává váltam. Ez óriási volt. De van másik emlékem is. Konfirmálás előtt, ami-

kor a család idősebb férfi tagjai úrvacsorához járultak, én ott maradtam egyedül 

a padban. A hitvallás után ott álltam a család felnőtt férfijaival együtt. Felnőtté 

váltam, legalábbis úgy éreztem akkor, ott a gyülekezetben. 

A középiskolai évek és az egyetemi tanulmányok nem tették lehetővé a hit 

gyakorlását, erre maradtak azok a vasárnapok, amikor a kollégiumból haza- 

mentünk. Soha nem távolodtam el Istenemtől.” Felnőttként pedig még inkább 

szükségét érzi. Nagyon sok cselekedetét neki tulajdonítja, ugyanis azt érezte, 

hallotta, hogy szól az Úr. Amit látott, tanult szüleitől a Túr partján, azt igyekszik 

átadni gyermekeinek a nyírségi dombok között. Nem könnyű feladat ez, hiszen a 

mai fiatalokat nagyon sok egyéb hatás éri, könnyű eltévedni. Ha sikerül a gyere-

kekkel, a fiatalokkal elfogadtatni, hogy Isten akarata nélkül nem történik semmi, 

akkor már jó úton járunk. Természetesen ehhez az is kell, hogy aki mondja, az is 

hitben erős legyen. A konfirmáció, a hitvallás ad ehhez stabil fundamentumot.  

Zsoldos Barnabás 
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„… a ti beszédetekben az igen legyen 

igen, a nem pedig nem…” (Mt 5,37) 

 

Esküt mondok, 
ünnepélyes nagy szavakat. 

Megkísért a gondolat, hogy meg fo-

gom-e tartani. Leszek-e elég erős, 

tisztességes, lesz-e elég hitem, remé-

nyem, bizalmam, szeretetem? Vannak 

azonban pillanatok, amikor úgy ér-

zem, hogy igen, ezt, szeretném, és 

meg is fogom tudni tenni, megtartom 

majd minden szavát. Mint az óceán 

hullámzása, olyan ez bennem. Meg 

kell vallanom, hogy igazán, szívem 

mélyéből vágyok rá, hogy megtartsam 

ennek az eskünek minden szavát. 

Micsoda igazságtalanság!!! 

Isten valóban igazságtalanul bánik velünk mindnyájunkkal, sokkal igazságtala-
nabbul, mint gondolnánk. Hát igazság az, hogy aki büntetést, halált, kárhozatot 
érdemel, az bocsánatot, örökéletet és mennyországot kap?! Hát igazság az, hogy 
azért a bűnért, amit te követtél el, nem te bűnhődsz, hanem valaki más, aki tökéle-
tesen ártatlan?! 
Nem az az igazságtalanság, hogy több teher nehezedik rád talán, mint más valaki-
re, hanem az, hogy a Te legnagyobb terhed, az összes bűnöd terhe egy ártatlannak 
a számlájára íratott át, hogy a Te összes vétkedet Jézus Krisztuson hajtotta be Isten! 
Az, hogy Valaki helyetted és miattad jajdult föl az égig ebben a kiáltásban: „Én Iste-
nem, miért hagytál el engemet!” Én ezzel az égre kiáltó igazságtalansággal nem 
tudok betelni, én egyenesen ezért az igazságtalanságért SZERETEM ISTENT! 

Joó Sándor 

 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

Van egy kedvenc műsorom az egyik közismert ismeretterjesztő tévécsatornán: 

Mérnöki műtárgyak. A legtöbbször túllép a meglevő technológián. Lehetetlennek 

tűnő feladatokat oldanak meg, és az erős és hatalmas ember már-már azt gondolja, 

hogy ura mindennek. Ura a földnek, ura a víznek, ura a levegőnek, ura az életnek és 

ura a halálnak. Aztán elég a „Földnek” csak egyet sóhajtania, és oda minden. 

Van egy másik kedvenc műsorom is, melynek Te is, én is szereplői vagyunk. A 

szélcsinálók. Szereplői nem kispályások. Minden eszközt kipróbálnak és bevetnek 

azért, hogy a szelet irányítani tudják. Merre és hol, mikor és kire fújjon. Közben 

pedig a mérnökökkel együtt oly gyakran elfelejtjük, hogy honnan van az alapanyag. 

Reményeim szerint így Pünkösd tájékán egy gyülekezeti újság oldalain nem 

kell különösebb magyarázat ahhoz, hogy melyik szélről van szó (Olvasd: Apcsel 2 

1-4) 

Sokszor izzadtságszagú a gyülekezeti munkánk, az imádságunk. Evangelizá-

lunk, missziózunk, traktátust hordunk széjjel, és egyenesen követeljük a Szelet, nem 

véve tudomást arról, hogy Ő ott fúj, ahol akar. Ez természetesen nem azt jelenti, 

hogy akkor nekünk semmi feladatunk. A Szelet az emberekkel megismertetni a mi 

dolgunk! Az enyém és a Tied. 

Sajnos gyakran elcsüggedünk, ha nem halljuk azonnal a Szél zúgását a megis-

mertetést követően. 

Így volt ezzel egy francia Gedeonita is, akit Michelle-nek hívtak. Ezért sokszor 

elcsüggedt, és ilyenkor így imádkozott: „Uram! Több éve hogy szolgállak. A váro-

sunkban már az összes hotelban elhelyeztük a Bibliát, és semmi eredmény. Kérlek, 

erősíts meg benne, hogy egyáltalán van-e értelme ennek a munkának?” 

Aztán egy vasárnap Michelle lelkésze megkért egy fiatal hölgyet, aki pár hó-

napja tűnt fel a gyülekezetben, hogy tegyen bizonyságot a gyülekezet előtt. A hölgy 

elmondta hogyan esett darabokra az élete. A férje magára hagyta a három gyerme-

kével. Egyik napról a másikra kilátástalan lelki és anyagi helyzetbe került. Aztán 

egy idő után mikor már nem bírta tovább a terhelést, elment egy szállodába, kivett 

egy szobát a legfelső emeleten, hogy biztos lehessen benne, ha leugrik, végleg vége  

Szélcsinálók? 
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Alexa Imre  

ennek az egésznek. 

A szobájába lépve azonban megpillantott egy könyvet. Egy Gedeon Bibliát. El-

kezdte olvasni és nem tudta letenni. Háromnapi folyamatos olvasás után, már nem 

az az ember jött ki a szállodából, mint aki oda bement. Attól a naptól fogva megvál-

tozott az élete. Michelle, aki végig figyelmesen hallgatta a bizonyságtételt, az isten-

tisztelet végén odament a fiatal hölgyhöz, és megkérdezte: 

 - „ Melyik városban történt mindez?” 

 - „ Az Önök városában” 

 - „ És melyik szállodában?” 

Amikor a hölgy kimondta a szálloda nevét, Michelle arcán könnyek folytak vé-

gig. Ebben a szállodában helyezett el éltében először Bibliát. 

Június harmadikán este a mátészalkai és még néhány közeli Gedeon-tábor ven-

dégül látta a környékbeli lelkészek néhány tagját. Célja a gyülekezetek és a Gedeon 

Társaság együttműködésének további megerősítése, hiszen társaságunk tagjai vala-

mennyien egy-egy protestáns gyülekezet aktív tagjai. Vendégünk volt továbbá a 

Nemzetközi Gedeon Társaság két képviselője is. Dick Nikolai nyugat- -európai 

bővítési biztos, és Walter Insering a 22 nyugat-európai országot magába foglaló 

régió igazgatója, aki színvonalas előadást prezentált. Bizonyságtételeket hallhattunk 

Isten csodáiról, hogy ebben a „modern” világban hogyan és hol fúj az Ő Szele. A 

legtöbbször emberi logikát és racionalitást nélkülöző helyeken és módon. 

Te láttál már ilyet? Hogy vakok látnak, nyomorékok járnak? Hogy „átlag”, de 

akár lesajnált, kitaszított, utált embereknek Isten közelében megváltozott az élete? 

Szabadon döntve, nem a Te rábeszélésedtől? Ha igen, akkor egyet alázatosan je-

gyezz meg: nem Te csináltad a Szelet! 

Ha viszont még nem láttál, akkor kérd attól, aki azt adni képes! 

 

 

Jelképeink 16. REMÉNYSUGÁR  

A galamb 

A galamb talán az egyik legáltalánosabban is-

mert békeszimbólum lett Picasso békegalambja 

által. Ám a gyökerek sokkal mélyebbre nyúlnak, 

hiszen az ókori kultúrákban is különös jelentőséget 

tulajdonítottak neki. Mezopotámiában Istar istennő 

attribútuma, aki a Termékenységet képviseli többek 

között. Alvilágjárása, a Termékenység éves körfor-

gását mutatja be. Az egyiptomi kultúrában a halha-

tatlanság madara, az Életfa ágán ül, csőrében annak 

gyümölcsével. Japánban a kardot csőrében tartó 

galamb a háború végét jelenti. 

Általánosan, a madár, a Lélek szimbóluma. A Lélekfán, az Életfán ülő madár 

képe a népművészetünkben több területen is fellelhető. Őseink hitvilágát mutatja be 

— többek között — a nagyszentmiklósi aranykincs 7. számú korsóján látható 

„égberagadási jelenet", mely motívum megtalálható a népmesei örökségünkben is, 

pl.: a Fehérlófia. Itt a Lélek - madár viszi fel a „Felső Égi Világba" a karmai közt az 

embert, az „Alvilágból" az Életfán. Miközben az ember eteti, itatja, mindenét oda-

adja néki, végül egy részt önmagából odaadva táplálja. A galamb női jellegű, a sze-

retett nő szinonimája. A szerelmi vágyakozást és beteljesülést, valamint az örök 

hűséget is reprezentálja: a szerelem és a szeretet legyőzi az időt.  

Az Ószövetségben Noé az özönvíz végén galambot bocsát ki a bárkából, amely 

olajággal a csőrében tér vissza hozzá. Az ártatlanságot, a békét, a halál felett aratott 

győzelmet testesíti meg. Isten és az emberiség közötti kibékülés jelképe: Az Élet 

újjászületik és visszatér a megtisztult földre. (1Mózes 8: 10-11)  

A keresztény ikonográfiában a galamb a Szentlélek jelképe. A Szentlélek pedig 

a Mindenható Isten szabad és független jelenléte. Bárhol, bármikor, bárkiben, a 

szeretet, a bölcsesség, a józanság Lelke, maga Isten. A Szentlélek, békességet te-

remt bennünk és közöttünk, alázatos, szelíd. 

„Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, meg-
nyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá 

száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörkö-

döm."  (Máté 3:15-17) 

A galambok színének jelentése : vörös - az uralkodó szín, mert Krisztus vére 

által váltotta meg az emberiséget; a pettyekkel tarkázott - a 12 próféta különbözősé-

gére utal; fekete - homályos prédikáció; a hamuszín - Jónás, aki hamuval megszór-

va, szőrcsuhában hirdette az igét; ezüst - Istvánt, az első mártírt jelképezi; fehér - 

Keresztelő Jánosra és a keresztelés tisztító hatására utal. Az Angyali üdvözlet ábrá-

zolásának egyik változata: Mária, a Szentlélek jegyeseként, jegygyűrűt kap, melyet 

egy galamb hoz a csőrében. 



 

 

Bod Péter a „leksikon”-ában ezt írja: ,,A galamb szelid,   társához   hűséges,   
tsalárdságot   nem   tudó   állat, melylyet   meg is áldoztak  régen  Istennek.  Áb-

rázolja  I. a Kr is tus t ,  a mennyiben az Istennek bemutatt a t o t t  bűnért való és 
hála áldozatul.  II. Az eklesiát,  mint hogy tsalárdságot nem tudó állat. III.  

Minthogy a galamb az, ablakok körül repeső állat, jegyzi a meg-térö pogányokat, 

kik nagy serénységgel mennek az eklésiába (Ésa. 60:8). IV. Példája a szelidségnek 

és jámborságnak is (Mát. 10:16), 

A galambok, amelyek a korai keresztyén síremlékeken, egy koszorún vagy az 

élet fáján, esetleg a kereszten vannak, az élet forrásából vizet isznak, vagy egy 

hajón ülnek, a meghalt h ívek  lelkeit jelképezik,  akik bemennek majd az Isten 

országába. Hét galamb a Lélek hét gyümölcsét szimbolizálta. Tizenkét galamb a 

t izenkét  apostolt  szimbolizálta Krisztus szavai  szerint, mert azt mondta ne-

kik: „..legyetek... szelídek, mint a galambok" (Mt. 10:16). 

Ismeretes  az egyházművészetben akár a béke, akár a Szentlélek jelképeként. 

Megjelenik a pecsétnyomókon olajággal ugyancsak ebben a formában az úrasztali 

textí liákon, kazettás mennyezeteinken, szószékkoronáinkon.   

Vajon mireánk, ma hívő keresztyénekre reászállana -e Is ten Lel-

kének galambja,  és megnyugodna -e raj tunk úgy, ahogy Krisztuson vagy 

az apostolokon, vagy nem találna bennünk békességet és szelídséget? 

Vadász Sándor Zoltán 

17. REMÉNYSUGÁR   18. REMÉNYSUGÁR  

Füzérradvány 2011 -ben is vár ránk!  
2011.  július 25 -e és 30 -a között ,  hétfőtől szombatig  

 

újra többg enerációs tábort  szervezünk a Zemp léni -hegységbe.  

 

Jelentkezni lehet június 20 - ig  

a vasárnapi istentiszteletek alkalmával  

10.000 forint  előleg  bef izetésével.  

Részvételi díj:  

felnőtt:  17 .500 F t ,  g yermek:  15.000 Ft ,  

idén konf irmáltaknak:  10.000 F t  

Utazás egyénileg  vagy busszal /+3000Ft/  

Bővebb inf ormáció:   

Nyíri  Lajos 44/3 00 -3 71 
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Hajdú Zoltán Levente 

Imádság közben 
 

Egy megszokott mozdulat, 

...és imádságra kulcsolom kezem. 

Rakom egymás mellé 

a gyenge és tétova szavakat. 

 

De mintha a lelkemben 

kapaszkodna össze 

minden törvény és akarat, 

szándék és elhatározás, 

hogy veled találkozzanak, 

 

bátorodik, s lesz tieddé a szó, 

békül a lélek, a lelkem. 

Köszönöm, Uram, 

hogy te formálsz ma is 

imádságot bennem. 

Ámen. 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Katona Józsefné Csernáti Irén /68/ Szatmár u.  

ö. Orosz Endréné Erdélyi Rozália /94/ Idősek Kertje 

Sulyok László /62/ Méliusz J. Idősek Otthona Csenger 

Konfirmandusok: 

Bíró Gergő 

Mándi Annamária 

Nagy Kleopátra 

Nagy Viktória 

Kovács Tekla Eszter 

Halász Krisztina 

Losonczi András 

Ónodi Ramóna 

Herczeg Diána 

Czine Szilvia 

Bokor Kinga 

Halász József 

Szabó László 

Gombos Gyula 

Sipos Balázs Rafael 

Orosz Valentin 

Gellén Balázs 

Murguly Levente 

Farkas Dorina 

Szabó Klaudia 

Puskás József 

Kovács Edina 

Szűcs Mariann 

Csiki Béla 

Lukács Alexandra 

Házasságot kötöttek: 

Némedi Gyula és Török Andrea 

Török Zsolt és Szántó Evelin 

21. REMÉNYSUGÁR  

Keresztségben részesült: 

Sustyák Bence  

Kósa Zoltán 

Lőrincz Anikó 

Sipos Balázs Rafael 

Kósa Laura 

Felnőtt konfirmandusok:  

Kósa Zoltán 

Lőrincz Anikó 

 

 

M E N N Y O R S Z Á G 

F E L M E N T O E A A 

T R Y Á M H Á K L T Z 

O Ő Á B A N S A J Y O 

L K L H E L Y S Ö A T 

A T A N Í T V Á N Y A 

J É Z U S A É G É K N 

F E L H Ő Ó H E Z L Ú 

Á Y B Ú C S Ú Z I K I 

K J E R U Z S Á L E M 

Keresd meg az alábbi szavakat a táblázatban! 

A megmaradt betűket olvasd össze, és a szavakkal egészítsd ki a lenti mondatot!. 

Rejtvény 

Gyerekoldal 22. REMÉNYSUGÁR  

Megfejtés: 

Az én __________________________ 

___________________________van. 

tanítvány 

Jézus 

eljön 

Atya 

olajfák 

felhő 

búcsúzik 

néz 

Mennyország 

erő 

sokaság 

ég 

Jeruzsálem 

felment 

tanúim 

hely 

Utazás a mennyországba 

Szerettek utazni? Ugye milyen jó ismeretlen helyeket fel-

fedezni? 

De biztosan szívesen meglátogatjátok a nagyszüleiteket is, 

mert ott is akad mindig valami felfedeznivaló. Talán már 

tervezitek is, milyen jó lesz a nyári szünetben egypár napot, 

esetleg hetet eltölteni náluk. Amikor pedig vége van a 

nyaralásnak nehéz szívvel indultok haza. 

Miért? Ugye azért, mert szeretitek nagymamát és nagypa-

pát? Jó lenne még velük maradni, mert ott minden olyan 

jó, de el kell búcsúznotok. 

Amikor az Úr Jézus a földön élt, keresztre feszítették, de 

3 nap múlva feltámadt. Ezután már nem volt minden- nap 

a tanítványokkal, és nem járt az emberek között. Készült 

a mennyországba. El kellett búcsúznia a tanítványaitól, 

akiket szeretett. A tanítványok nagyon szomorúak voltak, 

mert szerették az Úr Jézust, és nem akartak tőle elszakad-

ni. De megtudtak valami fontos dolgot: a mennyországban 

nekik is lesz hely. Jézus megígérte , hogy helyet készít 

azoknak, akik őt szeretik, és neki engedelmeskednek. 

Te is találkozhatsz az Úr Jézussal a mennyországban, ha 

behívod a szívedbe, és az Ő gyermeke leszel. 

Ugye Te is ott leszel? 

Kovács Katalin 



 

 

 

 


