
 

 



 

 



 

 

3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

 Két csalódott tanítvány tart Emmausba. 

Ők nem így képzelték. Jézus meghalt, reménysé-

gük odaveszett. Éppen kibeszélik magukból a 

fájdalmat, amikor Jézus melléjük  szegődik. 

Együtt megy velük.  

 Éppen emiatt lett egyik legkedvesebb 

történetem, hiszen valami hihetetlen nagy türe-

lemmel  hallgatja meg a mi panaszainkat, járja 

velünk hétköznapjainkat, nyitogatja a szemein-

ket a Feltámadott Jézus. 

Megosztja mindazt, ami az övé:  

 Testvéreinek nevez, hogy megértsük Isten olyan, mint egy édesapa.  

 Megmutatja sebeit, hogy elhiggyük, ismeri fájdalmunkat.  

 Megjelenik a tanítványainak, hogy  lássuk, van örök élet.  

 Megosztja  a kenyeret, hogy eggyé legyünk vele.  

Ezzel a tudással minden átértékelődik. Életünk is  más irányt vesz.  

Szavaink, tetteink is pozitív előjelűekké válnak.   

 Ez a Húsvét csodája. Ha engedjük, más emberré tesz. 

                 Nagy György lp. 

A húsvét csodája 
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Nagyon megszoktuk már, hogy úgy 

beszéljünk a nagypénteki eseményekről, 

mintha nekünk nem is igen lenne sok 

közünk hozzá, mintha csak egy képet 

szemlélnénk.! Most azt szeretném, hogy 

tulajdonképpen ne is mi beszéljünk a 

keresztről, hanem inkább a kereszt be-

széljen hozzánk. Ezért választottam 

alapigéül azokat a szavakat, amelyekben 

Jézus maga beszél a saját 

keresztrefeszítésének jelentőségéről.  
 

Ezeknek a szavaknak az alapján pró-

báljuk meg mi is látni ezt a golgotai ke-

resztet, ahogy Jézus látta. Jézus teljes 

tudatában volt mindannak, ami Őreá 

azon a rettenetes nagypénteken várt. 

„Most az én lelkem háborog, és mit 

mondjak? Atyám, ments meg engem 

ettől az órától!” 
 

Nem tudom, érzitek-e Testvérek, 

hogy ezeknek a szavaknak a nyomán 

szinte bepillantást nyerünk Jézus szívé-

be, hogy mit is érezhetett Ő a saját ke-

resztjével szemben. Egy kis ízelítőt ka-

punk a kereszthalál iszonyatából, meglá-

tunk valami kicsiséget abból, hogy mit 

jelenthetett az Ő számára a nagypéntek, 

amelynek az eseményeit sokszor olyan 

tárgyilagos közömbösséggel tudjuk vé-

gighallgatni egy-egy nagypénteki isten-

tiszteleten. Íme azért mondja Jézus: „Az 

én lelkem háborog.” A tenger szokott 

háborogni a viharban. A háborgás több, 

mint a hullámzás, a háborgásban örvé-

nyek vannak, a háborgásban veszedelem 

van, a háborgás rettenetes dolog. Micso-

da rettenetes vihar dúlhatott abban a drá-

ga lélekben! Sőt, az egyik magyar fordí-

tásunk egyenesen így adja vissza Jézus-

nak ezeket a szavait: „Most meg van 

rendülve a lelkem.” Érzitek, értitek, mit 

mond Jézus? Egészen belerendült a Lel-

ke a közelgő kereszthalál gondolatába. 
 

És annak a háborgásnak, amiről Jézus 

beszélt, nagyon nagy jelentősége van, 

mert épp ebből a háborgásból látszik az, 

hogy ez a halál ott a Golgotán egészen 

másféle halál volt, mint bármelyik más 

halál, mint egy akármilyen tragikus em-

beri haláleset, nem közönséges halál, 

egészen más!  

Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától en-
gem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! 

Erre hang hallatszott az égből: „Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A 

sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; má-

sok azonban így szóltak: „Angyal beszélt vele.” Jézus megszólalt: „Nem énértem 

hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most 
vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok 

mindeneket.” Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. 

János 12,27-33 
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Jézus már előre tudta, amit mi csak 

utólag tudunk, hogy ez a halál igazán 

halál volt a szónak a legrettenetesebb 

értelmében, olyan értelmében tehát, hogy 

az Isten bűnt büntető ítélete, a bűnért 

való haragjának teljes súlya nehezedett 

reá.  
 

Tehát ez átkozott halál, a kárhozatnak 

a halála, maga a pokol. Jézus tudta iga-

zán, hogy mit jelent ez a halál, ami Őreá 

vár, és ezért háborog, amikor rá gondol, 

és ezért gyötrődik ott a Gecsemáné kert-

jében. Emlékezzünk reá, térden állva 

vért verítékezett, amikor lelkileg felké-

szül reá. De hát most azt mondhatná va-

laki: Miért, hiszen Ő ártatlan volt, Ő volt 

az egyetlen szent, az egyetlen bűn nélkü-

li ember ezen a világon. Neki aztán sem-

mi oka nem volt arra, hogy rettegjen az 

Isten bűnt büntető ítéletétől! Ha valaki, 

akkor Ő az egyetlenegy, aki igazán fel-

emelt fővel állhatott oda akármilyen szi-

gorú isteni ítélet elé. 
 

Testvérek, ez igaz, valóban Néki sem-

mi bűne sem volt. De volt és van neked, 

meg nekem. Ő épp ezt vette magára, és 

épp ez a háborgás mutatja azt, hogy 

nemcsak képletesen, hanem valóságosan 

is megtörtént az, amit hat évezreddel 

ezelőtt a régi próféta így mondott: „Az 

Úr mindnyájunk vétkét Őreá tette.” Fel-

tétlen volt oka a gyötrődésre,a háborgás-

ra, testi kínok érzésére, mert az egész 

embervilág bűneivel megrakodottan lé-

pett az Isten ítélete alá. De Rajta van, 

igazán Rajta van a te bűnöd is, meg az én 

bűnöm is, mind, mind az a hitványság, 

mindaz a hazugság, mindaz szeretetlen-

ség, rosszindulat, ami tőlünk egyáltalán 

csak kitelik és azért háborog. 
 

De testvérek, Jézus nemcsak a rettene-

tes végét látja az Ő keresztjének, hanem 

látja a dicsőségét is. Hiszen azért jött 

erre a világra, a szenvedésnek, a meg-

aláztatásnak, a kárhozat halálának ezért a 

szörnyűséges órájáért, mert így lett em-

berré az Isten. Akármilyen szörnyűséges 

is ez az óra, mégis a megváltás győzel-

mének a teljes bizonyosságával mintegy 

kijelenti: „Most van a világ kárhoztatása, 

most vettetett ki a világ fejedelme!” En-

nél a két nagyon különös, de nagyon 

hatalmas kijelentésnél is álljunk meg egy 

pillanatra! „Most van e világ kárhoztatá-

sa..." Úgy hangzik ez, mintha egy nagy 

ujjongó, diadalmas felkiáltás lenne. És 

valóban az is, mert ez azt jelenti, hogy 

most a kereszthalálnak az órájában vala-

mi új kezdődik a világban: a megváltás. 

Ez a szó: "kárhoztatás" a Biblia eredeti 

nyelvén így hangzik: "krízis", tehát az 

egész beteg embervilág ott, a Krisztus 

keresztjénél jutott el a krízisre. Ott van a 

nagy fordulópont, ahol eldől számára az 

élet vagy a halál problémája. És valóban, 

testvérek, ilyen krízis, ilyen kritikus pont 

ebben a világban ez a golgotai kereszt, 

ahol minden ember számára tényleg az 

élet vagy halál kérdése dől el. 

Mert testvérek, az a kereszt ebben a 

világban egy nagy isteni ítéletet jelent, 

egy egyetemes, nagy isteni ítéletet; még-

pedig kétféle értelemben; vagy felmentő 

ítélet vagy pedig elmarasztaló ítélet.  
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Attól függ, hogy ki hogyan viszonyul 

hozzá. Attól függ, hogy ki hogyan látja 

ezt a keresztet. Csak az emberi oldaláról, 

mint egy megható, tragikus mártírhalált, 

vagy pedig az isteni oldaláról, mint a 

megváltó Isten szeretetének a végső, 

nagy kísérletét az ember megmentésére. 
 

Tehát tényleg ez a nagy kérdés: tud-

juk-e mi is most, ebben a pillanatban, 

vagy egyáltalán úgy látni Krisztus ke-

resztjét, ahogy Ő látja. Tudniillik az Ő 

elítéltetésében a magunk felmentését, az 

Ő bűnhődésében a magunk bűneinek a 

bocsánatát, az Ő megaláztatásában a mi 

felmentésünket, az Ő halálában a ma-

gunk számára egy egészen új életnek a 

születését. 
 

„Most van e világ kárhoztatása”, te-

hát most a te számodra is, most ebben a 

pillanatban, amikor te magad is hittel 

megragadod a keresztfán feléd nyúló 

isteni mentőkezet! A te életedben is ak-

kor dől el a nagy Krízis, a nagy forduló-

pont, amikor megpróbálod úgy látni a 

Krisztus keresztjét, ahogy Ő látta. 

Testvérek, Jézusnak a halála az igazi 

krízis minden embernek az életében, az 

a pillanat, amikor hitben felismerik, 

hogy Isten a Jézus halálában megítélte 

az eddigi életedet, mert Őt büntette a te 

vétkeidért. És meghalt Jézus, az ártatlan 

miattad, a bűnös miatt. Mintha mindezt 

a hitványságot Ő követte volna el, amit 

te valaha elkövettél. 
 

Ugye csodálatos, testvérek, hogy 

innen, ettől a hitbeli felismerésről kezd-

ve valóban egy egészen új szakasz fog 

kezdődni egy ember életében: a megvál-

tott élet, a kegyelem hatálya alatt álló 

élet; egy Istennel, emberrel, világgal és 

önmagával megbékélt élet. Tehát „Most 

van e világ kárhoztatása …”, és hozzá-

fűzi Jézus: „Most vettetik ki e világ feje-

delme.” 
 

És ha Jézus így látja a maga kereszt-

halálának a jelentőségét, hogy ezáltal 

vettetett ki a világ fejedelme, akkor hidd 

el Neki, és mondd bátran: igen Uram, az 

én szívemből is most vettetett ki minden 

harag, minden gyűlölet, minden tisztáta-

lanság, minden rosszindulat, minden, 

ami nem méltó Hozzád! Mert ez csodá-

latos, hogy annak a golgotai keresztnek 

valóban ilyen ereje van: a gonoszt kivető 

és a megkötözöttségek alól felszabadító 

ereje. 
 

Még további biztatást ad Jézus ezek-

kel a szavakkal: "És én, ha felemeltetem 

a földről, mindeneket magamhoz von-

zok." Nézzetek körül, milyen csodálatos 

vonzása van a keresztfára felemelt Jé-

zusnak. Ilyenkor vagyunk itt is és min-

den más templomban a legtöbben, mert 

ilyenkor valamiféle titokzatos isteni 

vonzás hatása alatt vagyunk, és me-

gyünk Isten felé. Még a közömbösek is 

nekibátorodnak, még a csüggedők is 

kitárulkoznak, a bűnösök megenyhül-

nek, és a haragosoknak megenyhül a 

szívük, mert megéreznek valamit az iste-

ni szeretetnek abból a csodálatos vonzá-

sából, amelyik Krisztus keresztjén át hat 

ebben a világban. 
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Jöhetnek tehát mindnyájan, akik itt vagyunk, bárkik vagyunk, testvérek, hi-

szen nem egy festett figura fekszik ott a keresztfán, hanem a mi Megváltónk. Ő 

vonz bennünket most is Magához, téged is, engem is, mindnyájunkat. Ő vonz, 

csak hagyjuk hogy vonzzon! Bár úgy belekerülnénk az Ő isteni vonzásának erő-

terébe, hogy ne is tudnánk megszabadulni tőle, belőle. 
 

Íme, testvérek, így beszélt Jézus a saját keresztrefeszítéséről, és így áll ott 

most is a Krisztus szent keresztje, és mi megállhatunk előtte. Próbálja most ki-ki 

igazán, szíve teljességéből elmondani az ének szavaival ezt az imádságot: 

 

Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, 

Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt; 

Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat: 

Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat! 

     345. ének 3. vers 

       Ámen. 

Joó Sándor lelkipásztor  
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„Légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját.”Jel. 2: 10.  

 

Szeretni könnyű, hűnek lenni nehéz. Könnyen megy az ígéret, nehezen a megtar-

tás. Nem az ünnepnapon válik el, kicsodák vagyunk, hanem a hétköznapokon. Ezek-

ből az egyszerű tételekből is látszik, milyen nagy dolog a hűség. 

A hűség szövetséget feltételez. Azt kívánja, hogy két személy ígérje meg egy-

másnak, hogy mindig szeretni és becsülni fogják egymást, és a szövetségben meg-

maradnak. A református egyház az Istenhez való viszonyt is a szövetség formájában 

gondolja el. Isten kiválasztott egy nemzetséget, amely először testi, történelmi nép 

volt, azután lelki nemzetséggé vált. Ezt a lelki nemzetséget a maga tulajdonául is-

meri el, nagy kiváltságokban és boldog ígéretekben részesíti, csak azt kívánja tőle, 

hogy hű maradjon hozzá! Az Isten iránti hűségben minden benne van. Légy hű 

mindhalálig, s neked adom az élet koronáját. 

Az Isten iránt csak úgy lehetek hű, ha hű maradok Krisztushoz. Krisztushoz nem 

tudok hű lenni, ha hűtlenné válok az Ő anyaszentegyházához. Ne felejtsétek el, 

hogy amikor a templom kezd unalmassá válni, amikor minden hibát felpanaszoltok 

az egyházi életben, amikor fájni fog az adó és kecsegtet más egyháznak pompája 

vagy rendje, megkezdődött anyaszentegyházatok csendes elárulása! Édesanyátokat 

nem azért szeretitek, mert a leggazdagabb és legszebb asszony a világon. És hitves-

társunknál is találunk különbet, akár külsőleg, akár belsőleg, és mégis őt szeretjük 

legjobban a világon. Légy hű mindhalálig! A hűség becsületügy. A szövetségben 

Isten mindent ad nekünk, ingyen ad mindent, ezenfelül is mérhetetlenül megáld, 

ígéreteit értelmet meghaladó módon beteljesíti, s mindezért csak hűséget kíván.   

Légy hű mindhalálig! Hiszen éppen ez a fontos, hogy mindig híveknek kell len-

ni. Ez naponként való feladat; ezt nem lehet egyszer s mindenkorra betölteni és elin-

tézni, itt apró pénzzel kell fizetni és egy életen át. 

Halálig kell hűnek lenni, mert a nagy dolgokban a hűség életre és halálra szól. 

Hogy lehet hűnek lenni? Úgy, hogy keresem annak a társaságát, akivel szövet-

ségben élek, s kerülöm azoknak a társaságát, akik ettől a szövetségtől elvonnának. 

Örülök az élet kapcsolatának, amely magában véve a legfőbb lelki jó, s azzal gyako-

rolom magamat, hogy élek ennek a szövetségnek az áldásaival.  

Az Isten iránt csak úgy lehetek hű, ha hű maradok Krisztushoz.  

Krisztushoz nem tudok hű lenni, ha hűtlenné válok  

az Ő anyaszentegyházához. 
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 Krisztushoz akkor vagyok hű, ha minél többet vagyok vele, táplálom ma-

gam Igéjével, követem élete példáját, kísértések elől hozzá menekülök, az Ő társasá-

ga a legfőbb öröm számomra, egyszóval, ha minél öntudatosabban benne élek.  

 

Egyházamhoz akkor maradok hű, ha minél inkább megismerem történetét, ha 

munkát vállalok ebben az egyházban, ha el nem hanyagolom a gyülekezetet, ha Is-

ten Igéjeképpen hallgatom a prédikációt, ha élek az úri szent vacsorával, ha bizony-

ságot teszek egyházam mellett az életben, ha le tudok mondani állásról, előhaladás-

ról, dicsőségről, mihelyt hitem és egyházam megtagadását akarnám érette cserébe 

adni. A hűség iskolája maga az élet. És jutalom az örökélet.  

Nem is egyéb a hűség, mint múló életben az örökkévaló élet keresése, megraga-

dása és megtartása. 

Ravasz László ref. püspök 

Szeretni könnyű, 

hűnek lenni nehéz. 

Könnyen megy az ígéret, 

nehezen a megtartás. 
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Barabás Lili nem rendelkezik különö-

sebben mély mátészalkai gyökerekkel, 

de a Móricz iskolában az osztálytársak 

hatására, az ottani hittanórák tapaszta-

lati alapján úgy döntött, hogy a mi 

gyülekezetünk előtt tesz fogadalmat 

református hite mellett. Az ifi foglal-

kozások és a KÁTÉ tanulása során –  

hangulatában, szellemiségében –, a 

szülők is azt tapasztalták, jó döntést 

hozott Lili, amikor a kertvárosi gyülekezetet választotta. Olyannyira, hogy a szülők 

is a gyülekezethez tartozóknak vallják magukat. Anyuka – Emese – még a kicsikkel 

való törődést is megemlítette, hiszen az istentiszteleten az ember szeret az Igére fi-

gyelni, az Istenhez közel kerülni. Mivel ebben a gyülekezetben nem kell közben a 

fegyelmezéssel is foglalkozni, valóban hitbéli életet élhet a templomban az ember. 

Három gyermeket nevelnek férjével – a beszélgetés idején Biatorbágyról megérkez-

tek a vendégek a fogadalomtételre – és Lili bátyját, Ferencet, követi a Debreceni 

Református Gimnáziumba. A harmadik gyermek, István pedig ősszel kezdi az isko-

lát. Lilike elmondta, sok mindent tudott, megtanult eddig is a vallásról, de a konfir-

mációra való készülődés közepette sok olyan új ismerettel bővült tudása, amit csak 

most kezd feldolgozni magában.  
 

Papp Eszter és családja csöndes készülődés közepette fogadott, és elmondták, 

csalóka a kép, mert a fogadalomtétel után Nyírmeggyesen fognak találkozni a nagy-

szülőkkel, a barátokkal. Eszter talpraesettségét mutatja, hogy a konfirmációra való 

tanulás közben, még egy Kárpát-medencei szavalóversenyen is megállta a helyét, és 

öregbítette a Kálvin János Református Általános Iskola hírnevét. Különdíjjal jutal-

mazták, ahogyan elmondta Dzsida Jenő: Édesanyám keze, majd Mécs László: 

„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” című versét. Gratulálunk!  

Egy konfirmációra készülő fiatal, talán életében először érzi meg, tapasztalja a 
család, sőt a tágabb család iránta mutatott érdeklődését. Már nem gyermek-
ként tekintenek rá, hanem a hitében megerősödött felnőttre.  Természetesen, 
gyermek még a 14 éves fiatal, és a szülőnek gyermek marad örökkön-örökké, 
de a családdal együtt, a gyülekezeti közösség teljes jogú tagja lett, és ez egyfaj-
ta tartást, kötelezettséget is jelent, amit megtanultak a KÁTÉ keretében. Nos, 
néhány konfirmáló fiatal a családjával együtt elmondta gondolatait.  
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 Az Esze Tamás Gimnáziumban 

folytatja a tanulást magyar és történe-

lem szakon. A mi leszel, ha nagy leszel 

kérdésre még nincs egyértelmű válasz, 

vagy ha van, az még kiforratlan. 

(Testvére, Zsófia másodéves a teológi-

án). Az elmúlt időszakban Papp György 

és felesége is válaszút elé került. A szü-

lők döntöttek, és most szinte egyszerre 

mondják: „Otthon érezzük magunkat a 

gyülekezetben. Nem kérdés, hogy a Gondviselő irányította lépéseinket. Munkanél-

küli lettem – mondta most már mosolyogva Julianna – a gyülekezet diakónusaként 

dolgozom március elsejétől. Elsősorban az Idősek kertje öregotthonban, de a gyüle-

kezet idős emberei is számíthatnak rám. Én Uramat és házam népét szolgálom… 

Nagyon boldogan.” 

Mándi Gábor igazi férfias lendület-

tel hagyott ott bennünket az anyuká-

jával, amint meglátta, hogy Vadász 

Sándor tanár bácsi megérkezett a 

Kincses-házba az ifisek foglalkozá-

sára. Szerencsére előtte még volt 

annyi időnk, hogy a Beregdarócon 

eltöltött konfirmandus hétvégéről 

kérdezzem. A Félelem kontra isten-

félelem volt a téma. Szó volt babo-

náról, hiedelemről, de amit én meg-

fogalmazhatok: „Ha Istent féljük, nem kell mástól félnünk.” A hitét gyakorló refor-

mátus családban felcseperedő Gabinak teljesen természetes a templom, a gyüleke-

zet, hiszen ezt hallotta, látta Kántorjánosiban és Mátészalkán egyaránt. De fontos 

ez Pécelen is, hiszen a rokonok itt is vették a „fáradtságot” megérkeztek, mert hal-

lani akarták, amint Gábor hitet tesz református vallása mellett. Apa nem kiszámít-

ható munkarendje miatt – hivatásos vadász a Kántorjánosi Vadásztársaságban - 

anya az, aki részt vesz a gyülekezeti életben, tagja HÚHA-csoportnak, Gabi pedig a 

zene révén, valamint Vadász Sándor személyiségének köszönhetően – az Ifi zene-

karának dobosa. Ez nagyon fontos lett életében, tudtam meg. Enikő óvónéni, mert 

így ismerik a városban, elmondta azt is, hogy Eszter lányuk két év múlva áll majd a 

gyülekezet elé, reméljük, Isten is úgy akarja. 
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Apáti László református gyökerei 

egészen a szószékig vezetnek, hiszem 

dédnagyapja Jármiban volt lelkipász-

tor. Ebből is következik, teljesen ter-

mészetes volt számára, hogy a Kálvin 

János Református Általános Iskolába 

íratták be a szülők, nagyszülők. A 

krónikás gyanútlanul a Debreceni 

Református Gimnáziumot említi a 

továbbtanulás következő lépcsőjeként, de Laci kijelentette, őt a bölcsészet nem ér-

dekli. Ő az Esze Tamás Gimnáziumba megy matematika szakra, mert építészmérnök 

akar lenni. A hitére és szilárd talajra fog építkezni, állítja. A konfirmációra készülő-

dés számára azt jelentette, hogy jobban megismerte az egyház felépítését, működé-

sét. Nagyon készül első úrvacsora vételére, amelyre elkísérik a szülők is, noha anyu-

nak nem könnyű, mert négy műszakban dolgozik, még az ünnepen is. De a jó Isten 

úgy rendezte sorsunkat – mondta  Ági anyu –, hogy éjszakára megyek dolgozni, így 

Húsvét első napján, együtt megyünk a templomba úrvacsorázni – a dédimama, azaz 

a nagytiszteletű asszony, Éva néni  legnagyobb örömére.  

Kertész Réka tíz éve jár hittanra, és 

még most sem unta meg, tisztán emlékszik 

a bibliai történetek magyarázatára. A kon-

firmációra készülődés során hallott sok-sok 

Biblia-  -magyarázat, megvilágította számá-

ra a református egyház helyét a világvallá-

sok sorában, és megerősödött hitében is. A 

beregdaróci együttlétnek is az a tanulsága, 

hogy ha rá is csodálkozik a babonákra, a 

hiedelmekre – mondta – , nem kerül hatása 

alá, nem tántorítja el, nem hisz benne. A konfirmációval hitben erősödött meg, ezért 

is tud különbséget tenni a félelem és az istenfélelem között. A Móricz iskolából az 

Esze Tamás Gimnáziumba vezet az útja az angol nyelvtudását akarja gyarapítani, és 

biztos benne, hogy a gyülekezettel és az ifivel töretlen lesz a kapcsolat továbbra is, 

és közben Kati nagymamára nézett, aki jelen van a beszélgetésen. Anya – azaz Ágo-

ta –  is megerősítette mindezt, mivel ők is úgy nőttek fel, ahogyan most a gyermeke-

iket is nevelik. Lacika még ötödikes, de ő is hasonló úton fog járni, mint testvére 

Réka. Az ifiről is beszélgettünk, s a legfontosabb az, hogy az énekek a mi eszköze-

inkkel és a mi nyelvünkön szólalnak meg, persze a megvitatott témák is érdekelnek, 

meg nagyon fontos az együttlét. Ott gyorsan repül az idő.              Zsoldos Barnabás 
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Akkor felemelék a keresztet a poroszlók. 

És tompán megzördültek a hosszú nagy szegek. 

Odalépett. Szemében két csillag remegett. 

S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott. 

Vöröslő fény világolt a Koponyák hegyén, 

Az égen torlódtak fekete fellegek. 

Már vijjogott a szél, a föld már reszketett. 

És recsegett a kárpit a templom rejtekén. 

A palota előtt kiáltozott rekedten 

A hullámzó tömeg ... kis szegény emberek. 

A lét örök forgása egy percre megmeredt 

S némán egymásra néztek: Krisztus és a kereszt ketten. 

Nagy ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett 

Ama szemben és arcon s a töviskoszorún, 

És karjait kitárta, szelíden, szomorún, 

És magához ölelte a rettentő keresztet. 

„...Jézus… megmutatta nekik kezét…” (János 20,19-20) 

Dr. Paul Brand, egy zseniális sebész, aki az indiai Vellore Keresztyén Orvosi Egye-

temén dolgozott, ezt írta: „Majd mindennap csodálatos kezekkel dolgozom…, ám az 

évben egy nap különleges jelentéssel bír… Amikor az egész világ a nagyhetet ün-

nepli… én Jézus kezein gondolkodom… azok a kezek, amelyek annyi jót tettek egy 

napon át lettek szegezve egy durva vassal… a római kivégzőosztag emberei keresz-

tülszúrták a csuklón, épp a kéztőcsontnál, ahol az ujjakat mozgató inak haladnak és a 

középső ideg… ez a kezet megbénította, és karomszerűen összerántotta, Jézus pedig 

nem kapott semmilyen fájdalomcsillapítót… Később az egész testsúlya kezeire ne-

hezedett, így még több szövet roncsolódott, és még több vért veszített. Volt vajon 

valaha ennél kétségbeejtőbb kép?  A tanítványok, akik abban reménykedtek, hogy ő 

a Messiás, elbújtak a sötétben és szétszéledtek. Ám, nem ekkor láttuk utoljára Jézus 

kezeit! A Biblia azt mondja: „...amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol ösz-

szegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, 

eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” és miután 

ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy 

látják az Urat.” Dr. Brand így folytatja: „Jézus úgy döntött, hogy kezein lévő sebei 

örökre emlékeztessék az itt töltött időre. Ezért hiszem, hogy Isten hallja és megérti 

fájdalmunkat…, mert megtartotta azokat a sebhelyeket, mint a megsebzett emberi-

ség maradandó képmását. Ő tudja, hogy milyen az élet a földön, mert járt itt. A kezei 

bizonyítják.” Vidd hát sebeidet ma Jézushoz, és engedd, hogy meggyógyítsa testedet 

és lelkedet!               Bob Grass 

Sík Sándor: 

Jézus  

és a kereszt 



 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

De hát mégis: melyik a legfontosabb 

ünnepünk? Ha a Bibliát kérdezzük –  

hiszen számunkra ez a döntőbíró –,  azt 

találjuk, hogy a Jézust követő keresztyé-

nek először csak az „Úr napját” ünnepel-

ték, (Ján.ev.20:19.26., ApCsel 20:7, stb.) 

s ez a nap a mi vasárnapunk volt. 

Ez a nap Jézus Krisztus feltámadásá-

nak napja volt, melyen a keresztyének 

azt ünnepelték, hogy a keresztfán bűnei-

kért meghalt Jézus áldozatát elfogadva, 

Isten Fiát feltámasztotta, aki most az 

Atya jobbján uralkodik. 

Ezen a napon azért gyűltek össze a 

keresztyének, mert hitték azt, amit a fel-

támadott Jézus ígért nekik, hogy ahány-

szor az övéi ketten vagy hárman össze-

gyűlnek az Ő nevében, Szentlelke által 

ott lesz közöttük. 

Az Úr napja tehát örömünnep volt 

mindig, az élő Jézussal való találkozás 

nagy és szent alkalma. Ezt a napot a ke-

resztyénség 

ősidők óta 

vasárnap ünnepli, aminek semmi köze 

nincs a vásár napjához, ahogy azt néme-

lyek tévesen vélik. A keresztyénség nem 

szokások, szertartások és dogmák vallá-

sa, hanem egy élő személlyel, Jézus 

Krisztussal való lelki-testi kapcsolat 

megélése és annak öröme. 

Ezért a Jézus Krisztust hittel követő 

keresztyének legnagyobb ünnepe a va-

sárnap, amikor az Ő követői találkoznak 

Urukkal és Királyukkal. 

Az igazi református keresztyén tehát 

alig várja a vasárnapot, amikor együtt 

lehet lelki testvéreivel, és várhatja az 

Igében megszólaló és a Szentlélek által 

jelenlevő Ura szavát. Mi azt valljuk, 

hogy legnagyobb ünnepünk a vasárnap, 

amikor templomba menni nem köteles-

ség, hanem egy nagy ajándék és lehető-

ség, ahonnan elmaradni a legnagyobb  

Lelkipásztori szolgálataim során –  az országot járva –  tapasztaltam, 

hogy református emberek, egyházi ünnepeinket gyakran rangsorolták. Álta-

lában három ünnep közül választották ki a legfontosabbat, ezek pedig kará-

csony, nagypéntek és húsvét ünnepei voltak. Voltak vidékek, ahol legna-

gyobb ünnepnek nagypénteket tartották, amikor gyászba öltözve a falu ap-

raja-nagyja megjelent a templomban. Máshol az első helyet húsvét foglalta 

el, mert ez – úgymond a tavasz ünnepe is, amikor lehet enni, inni, rokonokat 

látogatni stb. Ilyenkor kimeszelték a házakat, megpucolták az ablakokat, 

kitakarították az udvart. 

Bár a rangsor-vitát ma is folytatják, református népünk, mégis gyakorla-

tilag templomba járásával dönti el ezt a kérdést. 

A református keresztyének túlnyomó része ugya-

nis ünnepi templomjáró, mert úgy gondolják, a 

református hit megéléséhez untig elég, ha egy-két 

nagy ünnepen megjelennek a templomban. Hogy 

melyiken? Az a rangsortól függ. 

Mi azt valljuk, 
hogy legnagyobb ünnepünk 

a vasárnap,  
amikor templomba menni 

nem kötelesség, 
hanem egy nagy ajándék 

és lehetőség, 
ahonnan elmaradni 

a legnagyobb veszteség. 
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veszteség. Aki azt mondja: „nincs időm vasárnap templomba menni!” –  más 

szavakkal azt jelenti ki: „nincs időm boldognak lenni”! Ez pedig balgaság. 

Gyülekezetünkbe sok olyan ember jár, akinek legnagyobb ünnepe a vasárnap, a 

feltámadott Úr Jézus napja. Nálunk minden vasárnap húsvétot ünnepelünk! 

Kedves Olvasó!  

Ünnepelj velünk Te is minden vasárnap! 

 

Sípos Ete Álmos lelkipásztor 

Egy keskeny fal tetején ment egyszer Tény, Hit és Tapasztalat egymás 

után.·Tény se jobbra, se balra nem fordult, hátra sem nézett, hanem biztos léptekkel 

haladt előre. Míg Hit mögötte csak Tényre tekintett, minden rendben ment. De ami-

kor Tapasztalat miatt kezdett aggódni, és ezért hátra akart nézni, elveszítette az 

egyensúlyát és lezuhant a falról, lelökve a jó öreg Tapasztalatot is maga mögött. 

Kedves Olvasó, mindig újra kerül valami hegy a hitünk útjába: tapasztalatok, 

érzések, feltételezések, vélekedések. Vagy a hitnek kell félreállnia, vagy a hegynek. 

Sajnos a hit túl sokszor áll félre. De ennek nem kell feltétlenül így lennie. Mert 

ha mi mindent elutasítunk, ami Isten Igéjének ellentmond, és egyedül hit által tar-

tunk ki szilárdan Őmellette, akkor tapasztalataink egyre inkább összhangba kerülnek 

Isten Igéjével. 

Volker Speck 

A keresztyénség  
nem szokások, szertartások 

és dogmák vallása,  
hanem egy élő személlyel, 
Jézus Krisztussal való lelki-
testi kapcsolat megélése és 

annak öröme. 
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Az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és 

hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. I. Ján. 5:20. 

1. Isten kijelentése által az igazi, valóságos, teljes életet ismertük 

meg. „...hogy megismerjük azokat, amiket, Isten ajándékozott 

nekünk!” (I.Kor.2:12) 

  - Alföldy-Boruss Dezső ref. lelkész (Kispest-Wekerletelep) 

2. Mi az értelme hívő életemnek?  

  - Béres László ref. lelkész Szernye (Kárpátalja) 

3. Mi az értelme a házasságnak (amitől sokat reméltem)?  

  - Kiss István kertészmérnök (Vásárosnamény) 

EBÉDSZÜNET 

4. A kijelentett valóságban élni Róm.14:7-9.  

  - Cs. Nagy János ref. lelkész (Budakalász) 

5. Mi az értelme a szenvedésnek, amiken átmentem? 

  - Kállai Imre orvostanhallgató-teologushallgató (Debrecen) 

6. Mi az értelme az öregségnek, amit vártam? 

  - Kovács Gáborné nyugdíjas (Mátészalka) 

7. Mi az értelme a sok munkának, amit végeztem? 

címmel tart csendes napot 

a Biblia Szövetség 

 

2013. április 6-án 

szombaton 10:00-tól 

az Északi templomban 
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Lelkészi beszámoló 

Isten kegyelméből az elmúlt években komoly változásokon ment keresztül gyü-

lekezetünk. Örülök annak, hogy ezek a változások – ellentétben a világban végbe-

menő változásokkal – nem kényszer hatására történtek, nem egy megszorítás ered-

ményeként, hanem Istentől elkért, jól megfogalmazott célok, átgondolt lépések, ér-

tékelések eredményeképpen. 

Klaus Douglass Új Reformáció könyvében 12 feladatot fogalmaz meg annak 

érdekében, hogy gyülekezetünkben valódi megújulást éljünk át. Vegyük pontról 

pontra végig, mennyiben jellemezte gyülekezetünk életét? 

1. Visszatérni a reformátori középpontba. 

Azok kedvéért, akik mindenáron valamelyik kegyességi irányzatba szeretnének 

besorolni bennünket, azok számára John Stott megfogalmazását tartom magunkra 

nézve leginkább találónak: radikálisan konzervatívok vagyunk. Konzervatívok va-

gyunk abban, hogy egyedül a Szentírást tartjuk Isten kijelentésének, az istentisztele-

teink, szolgálatunk középpontjában Jézus Krisztus áll, kegyelmével, szeretetével, 

váltsághalálával, míg az Örömhír közvetítésében – nem tagadva meg őseink hitét, 

értékeit – sokszor egészen új, a mai magyar ember számára érthető módon igyek-

szünk bizonyságot tenni. 

2. Szabad utat engedni a spiritualitásnak. 

Azzal, hogy felismertük azt, hogy Isten mindannyiunkat egyedivé és megismé-

telhetetlenné formált, felismertük azt is, hogy többféleképpen éljük meg hitünket. 

Igyekszünk törvényeskedéstől, középszerűségtől mentesen megélni hitünket, tiszte-

letben tartva mások lelki alkatát. Isten szenvedélyes szeretetére adott válasz lehet az 

imádságnak, az éneklésnek, a csoportalkalmaknak a különféle módon való megélé-

se. 

3. Újra felismerni a megbízatást. Urunk két nagy parancsot hagyott ránk: az 

egyik a missziói parancs, t.i.: tegyünk tanítvánnyá minden népeket, másrészt a sze-

retet kettős nagy királyi parancsát, t.i.: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, s szeresd 

felebarátodat, mint magadat.” Ennek a két parancsnak szeretnénk engedelmeskedni. 

4. Aktivizálni a hívők egyetemes papságát. Ezt tudatosan tettük: azzal, hogy 

kilenc munkacsoportban tervezzük és végezzük a szolgálatokat, s az ősz folyamán 

igehirdetés-sorozat igyekezett megláttatni elhívásunkat a szolgálatra, melynek vé-

gén „szolgálatválasztó” heteket tartottunk, amelynek keretében ki-ki kipróbálhatta 

magát valamelyik szolgálati ágban. Igyekszünk mindenkit kimozdítani megszokott 

közönyéből, a Biblia rendszeres olvasására, hangos imádkozásra, bizonyságtételre, 

lelki érettségre, nagykorúságra eljuttatni. 
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5. Újra definiálni a lelkészi szolgálatot. Nem vagyunk lelkészközpontú gyüle-

kezet. Akkor? – kérdezik is sokan. Ki van a középpontban? Krisztus, aki szétosztot-

ta kegyelmi ajándékait. Az előző években tudatosan neveltünk ki vezetőket, felis-

merve kegyelmi ajándékaikat, felhatalmazó vezetéssel hagytuk, hogy önállóan vé-

gezzék munkájukat. Több mint 30 munkatárs szolgál gyülekezetünkben. Lelkipász-

torként az ő vezetésüket tartom legfőbb feladatomnak, rajtuk keresztül elérve azt a 

mintegy 1100 gyülekezeti tagot, mely közösségünkhöz tartozik. 

6. Vállalni az irányítás felelősségét. Mindenki tudja, hogyan kellene vezetni 

egy országot, egy gyülekezetet egészen addig, amíg nem próbálta. Amíg lelkileg 

kiskorúak vagyunk, a vezetésben könnyen észrevesszük a hibát. Könnyen megfo-

galmazunk kritikát. Ahogyan érik, fejlődik az ember, egyre inkább felfedezi Isten 

előtti felelősségét, szembesül saját maga korlátaival, annál inkább alázattal végzi 

szolgálatát. Az elmúlt években belenyúltunk folyamatokba, megfogalmaztunk 

irányelveket, újra és újra megvizsgáljuk, értékeljük haladásunkat, és célkitűzéseink-

hez tartjuk magunkat. 

7. Egészséges kiscsoportos struktúrát felépíteni. Ebben is hatalmas lépéseket 

tettünk. Kifejezetten bátorítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be valamelyik kis-

csoportunkba, ugyanis a vasárnapi istentisztelet kevés arra, hogy mindenkire oda 

tudjunk figyelni, hogy valaki megoszthassa örömeit, problémáit, hogy gyakorolhas-

sa a hangos imádságot. Hogy egészséges legyen minden kiscsoportunk, felmértük 

jelenlegi szolgálatukat, helyzetüket, segítve ezzel azt, hogy a csoporttagok a veze-

tőkkel közösen gondolhassák át és tervezhessék meg szolgálatukat, s ha szükséges 

változtathassák meg gyakorlatukat. Öt célt fogalmaztunk meg, és törekszünk, hogy 

ezek egyensúlyban legyenek a kiscsoport életében: szolgálat, tanítványképzés, ma-

gasztalás, misszió és a közösség megélése. 

8. Kifejleszteni a szeretet kultúráját. Ebben kell még sokat fejlődnünk. Lege-

lőször a kommunikációban. Megtanulni kifejezni érzéseinket, véleményünket. Na-

ponta és eltökélten, őszintén, egymást a szeretetre és a jó cselekvésére bíztatni. 

Egymás értékeit, ajándékait felismerni és megbecsülni. Kritizálást kerülni. 

9. Megszabadítani az istentiszteletet a bilincseitől. Szép példa erre már három 

kiadott énekfüzetünk, melyet kiscsoportjaink, bibliaóráink mellett istentiszteletein-

ken is használunk mindhárom helyen. Nagypénteki passióáhítatunk mellett az ad-

ventzáró és reformációi istentiszteleten is bevontuk a szolgálatba a hittanosokat, a 

kamarakórust és az ifiseket is. Kézfogással, áldáskívánással köszöntjük egymást 

istentiszteleteinken. A Heidelbergi káté úrnapi kérdés-feleleteit alkalomról alka-

lomra valamelyik gyülekezeti tagunk olvassa fel. Az igehirdetéseket az egyszerű 

nyelvezet jellemzi, azok egymásra épülnek, elköteleződésre buzdítanak. 
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10. Egyszerűsíteni a gyülekezeten belüli struktúrákat. Megvizsgáltuk erőssé-

geinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket, a reánk leselkedő veszélyeket, kísértése-

ket.  Igyekeztünk mindig a megfelelő embert megtalálni egy adott feladat elvégzé-

sére. Kompetenciafelmérést végeztünk valamennyi presbiterünk, munkatársunk 

között és szolgálatuknál, munkacsoportba való beosztásuknál ezt figyelembe vet-

tük. Tudjuk, kire mi tartozik, ki miért felelős, mit várhatunk el tőle, s mit nem. Bá-

torítjuk munkatársainkat, hogy rendszeresen képezzék magukat saját területükön. 

11. Helyreállítni a gyülekezet primátusát. Erre különösebben nem szeretnék 

kitérni. Azonban látszik, hogy a gyülekezetek különbözőségeiből adódóan külön-

bözőképpen kell kialakítani a jövőképüket s megfogalmazni a céljaikat. Minden 

lehetséges alkalommal figyelembe vesszük gyülekezetünk adottságait, lehetőségeit, 

egyedi helyzetét. 

12. Megálmodni az egyház jövőjét. Ezt tesszük immár öt éve annak az Isten-

nek a segítségével, „akinek van hatalma arra, hogy mindenkor, mindenhol minden 

szükségessel rendelkezzünk minden jó cselekvésére.” Egy megépült és egy építés 

alatt álló közösségi házunk van, s lelkileg is sokat fejlődtünk, erősödtünk. 

Ő hívott el szent elhívással. Neki kell majd számot adnunk. 

Isten szemében értékesek vagyunk. 

Legyünk egymásnak is fontosak, értékesek, megbecsültek! 

Nagy György lelkipásztor 
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Húsvét után zárul lelki otthon programunk. Az elmúlt hónapokban a Bib-

lia alapján együtt érthettük meg, milyen különleges terve van Istennek az Ő 

népével, gyülekezetével, így a miénkkel is.  
 

Szereti, mint egy vőlegény a menyasszonyát, felfegyverzi, mint egy vitéz 

harcost, megépíti élő kövekből, megajándékozza kegyelmi ajándékokkal. 

Láthattuk közösségünket, mint egy sok részből álló testet is.  
 

Presbitereinkkel öt célt fogalmaztunk meg:  

A gyülekezetünk legyen az a hely, ahol alkalmainkon Istent magasztaljuk, 

ahol megéljük Istennel és egymással a szeretetközösséget, ahol képességeink 

szerint szolgálhatunk mások felé, ahol tanítványként fejlődhetünk, s ahonnan 

kiindulhat a misszió.  
 

Mindezeket látva bátorítunk mindenkit arra, hogy 
 

 Kötelezze el magát Jézus Krisztus követése mellett, legyen fejlődésre 

kész tanítvánnyá 

 Olvassa és tanulmányozza rendszeresen az Isten Igéjét 

 Legyen tagja valamelyik kiscsoportunknak, ahol még mélyebben megél-

heti a közösséget 

 Vegyen részt hűségesen a gyülekezet lelki alkalmain, rendezvényein 

 Törekedjen a gyülekezet egységének megtartására, különösen is figyel-

ve arra, hogy egymást szeretetre és a jó cselekvésére biztassuk  

 Támogassa a gyülekezet szolgálatát képességeivel, 

 Képezze magát, szerezzen jártasságot abban, amiben szolgál 

 imádkozzon növekedésért, Ébredésért, áldásokért, másokért 

 vállaljon részt a gyülekezeti élet felelősségéből 

 Végül biztatunk mindenkit, hogy azonosulva gyülekezetünk célkitűzése-

ivel, támogassa anyagilag is azok megvalósulását.  
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Sipeki Miklós /64/ Nagybányai u. 

Baráth Pálné Izsó Teréz /85/ Szatmár u. 

ö. Török Mihályné Asztalos Ilona /88/ Tóth Á. u. 

Keresztségben részesült: 

Fórizs Lili 

Házasságot kötött: 

dr. Kerekes Sándor és dr. Szentmiklósi Lilla  

Apáti László 

Bakos Bálint 

Csák Petra 

Halász Andrea 
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Konfirmáltak: 

Barabás Lili 

Csáscsu Dominik 

Elek Zsombor 
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Kovács Norbert 

Lukács Anett 
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Molnár Mónika 

Noviczki István 

Oláh Nóra 

Ország Alexandra 

Papp Eszter 

Rácz Kevin 

Sallai Balázs 

Tóth Andrea 

Úr Krisztina 

Vékony Anna 

Verőcze Vikória 
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Egy édes titkom van nekem. 

Fénnyel betölti életem, 

mosolyra nyitja számat: 

a Megváltó feltámadt! 
 

Nem, nem maradt a sír ölén. 

Ujjongok az örömtől én, 

hisz nem vagyok már árva. 

Nincs többé sírba zárva. 
 

Velem van nappal, éjjelen. 

Mindig velem, mindig velem. 

Az úton Ő vezérel 

oltalmazó kezével. 
 

Virágok, illatozzatok! 

Húsvéti, tiszta fény ragyog 

elűzve minden árnyat: 

a Megváltó feltámadt! 

Túrmezei Erzsébet: 

Feltámadt 

„Gyorsan hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok rá!” (Lk. 15,22). 

Isten olyan gazdag, hogy fő gyönyörűsége az ajándékozás. Kincstárai olyannyira 

telve vannak, hogy fájdalmat okoz neki, ha visszautasítjuk az alkalmat, amikor 

elhalmozna kincseivel. A tékozló fiú hazatérésekor atyjának nem volt szemrehá-

nyó szava, és nem is faggatta őt a vagyon elherdálásáról. Csak örvendezett fia 

hazatérésén, és boldog volt, hogy ezentúl még többet ajándékozhat neki. Az volt 

az atya öröme, hogy odaadhatta végre a köntöst, a gyűrűt, a sarut, és lakomát 

készíttethetett. Bántotta őt, hogy idősebbik fiával nem tehette ugyanezt. Isten 

szívének szomorúsága, amikor mi magunk akarunk gondoskodni a dolgokról. 

Hiszen Ő olyan nagyon, nagyon gazdag! Az okoz neki örömet, ha engedjük, 

hogy adjon, és megint csak adjon nekünk. Ő örök ajándékozó és örök cselekvő 

kíván lenni. Bárcsak meglátnánk gazdagságát és hatalmát! 

Watchman Nee 
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Ünnepi istentiszteletek 

március 27.28. bűnbánati alkalmak 

 5.ó. Újtelep, Kossuth iskola  

 6.ó Északi templom 

március 29. Nagypéntek vasárnapi rend szerint, 

 este 6. óra "Erő és alázat" Nagypénteki passióáhítat  

 Északi templom /Ifi, Kamarakórus szolgál/ 

március 30 Nagyszombat  

 5. ó. Újtelep Kossuth iskola  

 6.ó. Északi templom /legátus szolgál/ 

március 31 Húsvét 1. napja  

 Úrvacsorás istentisztelet vasárnapi rend szerint  

  /Református Énekkar szolgál/ 

 délután 3 óra hálaadó istentisztelet /legátus szolgál/ 

április 1. Húsvét 2. napja  

 ünnepi istentisztelet /legátus szolgál/ 

2013. március 24-én, virágva-

sárnap délután tettek ünnepi 

fogadalmat azok a nevelőszü-

lők, akik az elmúlt hónapokban 

a Kincses Házban készültek fel 

a rájuk váró feladatra.  

Az igehirdetés szolgálatát 

Bartha Gyula esperes úr végez-

te, majd Nagy György lelki-

pásztorral oklevelet és tanúsít-

ványt adtak át a nevelőszülők-

nek, sok erőt és áldást kívánva 

életükre, szolgálatukra. 
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Halleluja = Dicsérjétek az Urat! 
A dicséret a Bibliában központi helyen áll, nagyon fontos szerepet játszott a kora-

beli emberek kegyességi gyakorlatában. Isten az embert azért teremtette, hogy az 

teljes lényével dicsérje Őt, és az egész teremtett világnak is ez a rendeltetése. Miért 

jó nekünk Istent dicsérni? Ha Isten tulajdonságait, csodáit és tetteit felemlegetjük, 

akkor egyre jobban megértjük, kicsoda Ő. Amikor Istent dicsérjük, ezzel az Őt meg-

illető helyre tesszük az életünkben. A dicséret segít, hogy imádságunkban Istenre 

koncentráljunk, ráhangolódjunk, és ily módon nyitottá váljunk Isten jelenlétének 

befogadására. A dicséret megtisztítja a lelkünket, eltolódnak a prioritások, ezáltal 

felkészít minket az Istenre való odafigyelésre. Ugyanakkor a dicséret jótékony ha-

tással van a dicsérő személyére is, mert nemcsak kiadja magából az örömét, hanem 

meg is sokasítja azt. Isten a dicséretben otthon van, megmutatja magát, érezhetjük, 

amint megérint bennünket. A lelkünket mérgező hatások ellen a dicséret és a hála-

adás a legfontosabb gyógyír. Ha valaki Isten színe elé áll, és megnyílik előtte, annak 

meg tudja változtatni az életét. A Bibliában a menny lakói végtelen és túláradó 

örömmel dicsérik az Urat, ezt a mennyek országának előízét érezhetjük meg földi 

dicséretünk által. Dicsérjük hát mi is! 

Az alábbi XVI. századi húsvéti éneket Túrmezei Erzsébet fordította: Dicsőség 

néked, Istenünk.                Szilágyi Istvánné 

2. Harmadnap, húsvét hajnalán A kő még sírján sötétlett,  

De ő mint élő kilépett. Halleluja, halleluja, halleluja! 

3. Az angyal szólt: Ne féljetek! Szívetek Jézushoz vágyik.  

Üres a sírja, nincs már itt! Halleluja, halleluja, halleluja! 

4. Bízzatok! Él! Feltámadott! Leküzdött minden ínséget.  

Halálon győzött az élet. Halleluja, halleluja, halleluja! 

5. Mi téged kérünk, Krisztusunk, Élő és győztes Vezérünk:  

Add meg, mi üdvös minékünk! Halleluja, halleluja, halleluja!  

6. Hogy bűnt levetve áldhassunk, S örökké zengjen az ének:  

Dicsőség Jézus nevének! Halleluja, halleluja, halleluja! 
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A Luz Család levele 

Örömmel osztjuk meg Önnel a 2012-es év jelen-

tősebb eseményeit missziói szolgálatunkból: 

Igen, hihetetlen de, igaz ... 13 évi ecuadori 

missziói munka után végül elfogadtuk a 

Liebenzelli Misszió hívását és Németországban 

új feladatot vállaltunk. Ez a lépés számtalan 

átállással jár: feladataink átadásával az ecuadori 

gyülekezeti és a missziói munkában, amelyek 

azóta Rainer Kröger vezetése alatt tovább növe-

kednek és fejlődnek; búcsút kellett vennünk 

barátainktól és testvéreinktől, akik mégiscsak 

nagyon a szívünkhöz nőttek. 

Augusztus közepe óta Németországban 

élünk, Altburgban, és Ede a misszió hegyén dolgozik az ITA oktató vezetőjeként. 

Az ITA, vagyis az Interkulturelle Theologische Akademie (Interkulturális Teológiai 

Akadémia) a Liebenzelli Misszió alternatív képzési ága. Ezt a munkát 

2012.szeptember 1-jén kezdtük. Egyszerű jelentkezési feltételek, gyakorlatorientált-

ság és teológiailag jól megalapozott tanfolyamok, személyes hitmélyítő lelki munka 

és célzott jellemfejlesztés teszi elsőrangú felkészítéssé a főállású szolgálatra bel- és 

külföldön a következő szolgálati területeken: ifjúsági vezető, lelkipásztor, misszio-

nárius, gyülekezetalapító, teológiai tanár. Az első évben 13 hallgatónk odaszánt és 

elkötelezett, hogy előrevigyék Isten ügyét. 

A gyerekeink nőnek ... gyorsabban, mint szeretnénk. A változás nem volt egysze-

rű nekik, miután eddig egész életüket Ecuadorban töltötték. Bár még nem 100 száza-

lékosan érkeztek meg Németországba, és még mindig honvágy kínozza őket, mégis 

jól érzik magukat. Örömmel mennek iskolába, és jó úton járnak, hogy mind a gyüle-

kezetben, mind a helységben jól be tudjanak illeszkedni. 

Ede 2013 nyaráig be akarja fejezni az USA-ban elkezdett doktori tanulmányait. 

Gyöngyi 2013. januárban tanfolyamra kezdett járni, hogy teológiában mester foko-

zatot érjen el, fő területe a bibliai lelkigondozás lesz. Ezt a munkát nagyon szereti, és 

ez a lelki ajándéka. 

Biztosan nem elégszer mondtuk el, de őszintén nagyon büszkék vagyunk rátok, 

mert nem lettetek hozzánk hűtlenek. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és teljes szívből 

köszönetet szeretnénk mondani támogatásotokért! Szívből ölelünk mindenkit! 

2013.január 
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Azt gondolom, aki egy kicsit is otthon van a filmekben, az David Fincher 

neve hallatán rögvest felkapja a fejét. Két kezemen meg tudnám számolni a 

kivételes tehetségű kortárs rendezőket. Na, ő az egyik. Hogy miért? Nézd meg a 

Harcosok klubját, és rájössz!  

A cím hallatán sokakban felmerül a gondolat, hogy a film valamiféle „békatos” 

színészeket számláló akciófilm, ettől azonban senkinek nem kell tartania. A Harco-

sok klubja főszereplője, akinek nincs valós neve a filmben (Edward Norton), a jó 

állással rendelkező középosztálybeliek életét éli, mégsem boldog. Egészen addig, 

mígnem egyik üzleti útja során a szappangyártó és forgalmazó Tyler Durden (Brad 

Pitt) mellett találja magát a repülőgépen. Hőseink élete ettől kezdve összefonódik, s 

együtt próbálják meg jobbá tenni a világot. Segítségképpen kapnak még egy Marla 

Singer nevű nőt is (Helena Bonham Carter), akiről kiderül, hogy csoportterápia-

függő. A kicsivel több, mint kétórás film alatt jó pár igazságot ad Tyler szájába a 

rendező, mintha rajta keresztül akarna üzenni nekünk. A jó hír az, hogy ezeket nem 

érezzük közhelyesnek, sokkal inkább azonosulni tudunk velük. Ez köszönhető rész-

ben a remekül megírt dialógusoknak is, amelyek nem az üres, „időkitöltő” párbeszé-

dekre emlékeztetnek, sokkal inkább a mondanivalót erősítik a nézőben. Személy 

szerint tartottam attól, amikor először feltűnt a filmbeli Marla, hogy ez is elmegy 

egy, a tipikusság oltárán áldozó tucat mozik irányába, ahol a férfi és női főszereplő 

konfliktusok után a film végére ismét összejön, és happy enddel zárul a sztori, de 

szerencsére nem egészen lett így. Sőt! Marla hűvös karakterét remekül formálja meg 

Bonham Carter az utolsó percig. És ha már itt tartunk, mindenképpen dicséret illeti a 

két főszereplőt, akik szabályosan lubickolnak a szerepeikben, szereplőválasztásból 

tehát beírhatunk egy ötöst Finchernek. Ezek után már csak zárójelben említeném 

meg a mellékszerepek helyeit kiérdemlő Meat Loafot vagy a tejfölfehérre festett 

hajú Jared Letot, na meg azt a tényt, hogy a film végén lévő csattanót látva még a 

Hatodik érzéket jegyző M. Night Shyamalan is csettintene. David Fincher ’99-ben 

egy olyan filmet készített, amely garantáltan a székbe szegezi a nézőt két órára. 

Meglehet, hogy még utána is.      Szilágyi Gergő 

Harcosok klubja  



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

Kedves Szülők! 

Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény egy 

új lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára. 2013-ban a beiratkozáskor min-

den állami általános iskolában a leendő elsős és az ötödik osztályos gyermekek szü-

lei két tantárgy közül választhatnak gyermekük számára: erkölcstan vagy hit- és 

erkölcstan. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az alábbiakban találhat néhány választ 

ezzel kapcsolatban. 

Kötelező lesz a hit- és erkölcstan? 

Nem lesz kötelező a hit- és erkölcstan. Választani lehet, hogy erkölcstan vagy 

felekezeti hit– és erkölcstan órára járjon gyermekünk. 

Miért jó, ha a gyermekemnek a hit- és erkölcstanórát választom? 

Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. 

Másrészt a hit- és erkölcstanórákon szentírási történetek alapján kerülnek elő 

olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazo-

dását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban, Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliá-

ról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismer-

kedhetnek. 

Tanulnak-e erkölcstanórán előkerülő témákról a hittanos gyerekek? 

Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon a bibliai 

történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Például család, bará-

tok, kortárscsoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empá-

tia stb. 

Szeretettel várjuk gyermekeiket  

2013. szeptember 1-jén a református hit- és erkölcstanórákon! 
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2013. március 02-án a baptista gyülekezet asszonyaival közös szervezésben, az 

összejövetel lebonyolításában tevékenyen részt véve rendezték meg a női kör tagjai 

az Ökumenikus világimanapot. Immár sokéves hagyományként tarthatjuk számon 

gyülekezetünk nőtestvéreinek minden év március első hétvégéjén megszervezett 

imaközösségét. Azt, hogy valóban mennyire szükségesek és Istentől áldottak ezek 

az alkalmak, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Ökumenikus világimanap 

története immár több évszázadosnak mondható, mivel a kezdetek az 1870-es évekre 

nyúlnak vissza. Istennek tetsző ez a kezdeményezés, hiszen nemhogy nem halt el, 

sőt minden évben növekszik, újabb csoportok csatlakoznak, s a fiatalabb generációk 

lassan átveszik a szervezési és lebonyolítási munkálatok jelentős részét. Ebben az 

évben a Franciaországban élő asszonyokért imádkoztunk, és a miénkhez hasonlóan 

a világ számos országában kerültek megrendezésre ilyen rendezvények. Az imaest 

vezérigéje a Máté evangéliumának 25. részéből a 35. vers volt: „….jövevény vol-

tam….és befogadtatok…” Mivel ennek az országnak a lakossága jelentős részben 

olyan bevándorlókból áll, akik egy jobb jövő reményében próbálnak letelepedni, 

ezért különösen nagy gondot kell fordítani ezekre az emberekre. Szó esett arról, ho-

gyan kellene egymást kölcsönösen el- és befogadnunk, és hogyan lehetne ezeknek a 

családoknak a számukra idegen társadalomba való beilleszkedését segíteni. Színes 

diakockák megtekintésével bepillantást nyerhettünk Franciaország földrajzi adottsá-

gaiba, társadalmi elrendeződésébe, és megismerkedhettünk gazdasági, szociális 

erősségeivel és problémáival is. Rendezvényünk méltó zárásaként közös imával kér-

tük Teremtő Atyánk gazdag áldását francia nőtestvéreink életére, az idegen országba 

való beilleszkedésükre, arra, hogy az üdvösség útjára minél többen rátaláljanak. Mi-

után lelkileg feltöltődtünk, kötetlen 

beszélgetéssel egybekötött szeretet-

vendégségben is részesülhettünk, 

hiszen házigazdáink finom sütemé-

nyekkel, sajttálakkal és teával kínál-

tak bennünket. Áldásokban gazdag 

alkalom volt ez mindannyiunk szá-

mára. 

Pappné Teveli Julianna  



 

 

2013. március 3-án szombat reggel 

elindultunk mi, ifisek és konfirmandusok 

Beregdarócra. Úgy gondolom, mindenki 

nevében mondhatom, hogy már az oda út 

is élmény volt. Én, már régebbi ifisként 

sok táboron vettem részt, és éltem át má-

sokkal, milyen is ezeknek a kirándulá-

soknak a hangulata. Mégis kíváncsian 

vártam, ez vajon milyen lesz?!  Az 
egésznek a témája – Félelem kontra is-

tenfélelem – nagy érdeklődést keltett, 

szerintem sokakban. Gyönyörű helyre 

érkeztünk meg, de miután kipakoltunk, 

és elfoglaltuk a szobáinkat rögtön a 

mélyvízbe dobtak. Együtt énekeltünk, 

dicsértük az urat, majd meghallgattuk az 

első előadást a félelemről, amelybe min-

denki bekapcsolódhatott. Nekem nagyon 

sokat jelentett, hisz én is sok mindentől 

félek. Minden előadás után csoportokra 

osztottak minket, és így beszélgettünk a 

témáról, próbáltuk a konfirmandusokat is 

szóra bírni, és a végére már ez is sikerült. 

Persze nem maradhatott el a móka sem. 

A szünetekben mindenki talált magának 

elfoglaltságot, focizhattunk, beszélget-

hettünk, társasozhattunk. A második elő-

adás a babonákról és okkultizmusról 

szólt. Rengeteg informá-

ciót és példákat tudtunk 

meg, és láthattuk, milyen 

durva a világ körülöt-

tünk. Délután, aki akart, 

az maradt focizni, a töb-

biekkel pedig kisétáltunk 

a tóhoz, és ott játszot-

tunk. Szerintem minden-

ki nagyon élvezte az egy-

más elleni harcot, és el is 

fáradtunk a végére. Visz-

szaérve kaptunk pihenési 

időt, majd vacsora után 

kezdődött az esti áhítat, melyen Gedeon 

történetét hallgattuk meg. Ami ezután 

következett az volt számomra a hétvége 

csúcspontja. Imasétát tartottunk, amit 

többek között én sem éltem még át so-

sem. Nagyszerű volt együtt és külön-    -

külön elindulni egy úton és mindezt 

csendben, imádkozva családokért, anyá-

kért, kapcsolatokért. Lefekvés előtt még 

mindenkinek volt ereje játszani, énekelni, 

beszélgetni. Másnap reggeli után meg-

hallgattuk tiszteletes úr igehirdetését, 

majd mindenki kapott egy igés kártyát, és 

elmondhatta, miért fontos ez neki, illetve 

azt, hogyan érezte magát a hétvégi alkal-

mon. Én ezt az igét kaptam: „Azért a hit, 
hallásból van, a hallás pedig az Isten 

igéje által.” Róma 10, 17. Én a nagypa-

pámtól hallottam, láttam, és éreztem a 

hitet, aki Isten igéjét hirdette, és cseleke-

dett a szerint. Igyekszem én is ezt tenni, 

még ha nem is oly módon, ahogyan ő 

tette. „ Ne félj, mert én veled vagyok” , 

mondja az ige. Mindenkinek és nekem is 

Istent kell félnem, benne bíznom, és hoz-

zá imádkoznom a bajban. 

Mónus Anikó 
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