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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

A boldogító IGEN 
 Hamarosan, hogy itt a nyár, fiatal párok állnak meg templomunkban, 

s tesznek egymásnak fogadalmat, hogy  kitartva jóban és  rosszban, életük 

végéig szeretni fogják egymást. Imádkozzunk értük, hogy megmaradjon ben-

nük ez az elköteleződés, és se próbatétel, se egy harmadik, se a kapcsolat 

kifáradása ne törje össze szívüket. 

 A Pünkösd annak is az ünnepe, hogy Isten egy nagy IGEN-t mond az 

övéire, noha ismeri félelmeiket, bukásaikat, hűségüket. Isten a Szentlélek 

által egy örökké tartó szeretetkapcsolatra jegyez el, amelyben soha meg 

nem inog, amelyben később sem gondolja meg magát.  Örök szeretettel sze-

ret.  Kell-e nagyobb bizonyíték erre, mint a golgotai kereszt?  

Ez a boldogító igen leginkább bennünket kell boldogítson.  

Csodálatos dolog így szeretve lenni.  

Nekem még mindig nem fér a fejembe. Újra és újra olvasom: 

"Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak igazsággal és tör-

vénnyel, jósággal és szeretettel; eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismer-

ni fogod az Urat." /Hóseás 2,21-22/  

Nagy György lelkipásztor 

„Eljegyezlek  

magamnak  

örökre.” 

Hóseás 2:21 
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„Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.” 

Józsué 24, 15 

 

   Gyermekkoromtól házasságkötésemig Budapesten éltem. 

Félárvaként nőttem fel, 10 évesen vesztettem el édesapámat. 

Nehéz körülmények között éltünk, 17 évesen már dolgoznom 

kellett, munka mellett szereztem meg a tanári képesítésemet is. 

   Középiskolai éveim alatt nyugdíjas anyámmal kezdtünk el 

rendszeresen templomba járni. Több órát is utaztunk azért, 

hogy olyan igehirdetőket hallgassunk, mint Újpesten Gyökössy Endre vagy a Kálvin 

téren Molnár Miklós. Azt hittük, mi keressük az élő Igét, de az Úr keresett minket. 

1982. újévi istentiszteletén a Kálvin téren kaptam ezt az igét: „Légy hű mindhalálig, 

és néked adom az élet koronáját!” Jel. 2, 10b.  

Egy keresztyén tanár kolléganőm terjesztett igehirdetéseket kazettán, „Fürödj 

meg, és megtisztulsz!” címmel (Naámán gyógyulása), én is kaptam egy példányt. 

Nyomozni kezdtük, hogy ki lehet a kazettán hallható igehirdető, és hol prédikál. Az 

Úr Pasarétre vezetett bennünket, ahol hallhattuk Cseri Kálmánt és néhai Dr. Sarkadi 

Nagy Pál ny. teológiai professzort. Itt ismertem meg egy hívő testvér által Benedek 

Csillát, aki jelenleg a Bibliaszövetség munkatársa Pécelen. Segítségével személye-

sen hallhattam Trausch Liza néni bizonyságtételeit. Ez volt az az időszak, amikor az 

Úr felgyorsította életem eseményeit.  

1985 februárjában édesanyámat cserbenhagyásos gázolás miatt elvesztettem, és 

Csilla lett a lelki anyám, de igazi támaszom az Úr volt. Még az ellenségeimet is párt-

fogómmá változtatta, hívőt és nem hívőt küldött a segítségemre. Ebben a tragédiá-

ban hoztam meg a döntést: követni akarom az Urat.  

Nemsokára megismertem a nagyecsedi származású Nyíri Lajost, aki a férjem lett, 

és 1985-ben Mátészalkára költöztünk. Házasságunk elején közös megegyezéssel 

döntöttünk arról, hogy jövedelmünk tizedét a Mindenható Urunknak az Ő céljaira 

hálaadásként visszaadjuk, mert azt láttuk az Igében, hogy mindenünk az Úrtól jövő 

ajándék (életünk, otthonunk, munkánk, egészségünk): „Mid van amit, nem kaptál?” 

1Kor. 4,7. Felmerülhetne a kérdés, hogy a havonta odaszánt összeg miatt nem lesz-e 

hiány a családi kasszában, nem fog- -e nélkülözni a család emiatt. A mi csodálatos 

megtapasztalásunk az, hogy Isten gondoskodik rólunk, nincs hiányunk semmiben, és 

sokszorosan visszaadja, amit odaszánunk Neki. „A jótékonyságról és az adakozásról 

pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” 

Zsid.13,16 

Házasságunk első 10 éve tele volt próbákkal, az első és negyedik terhességem 

spontán megszakadt. 1987-ben megszületett Klára lányunk, utána körülbelül fél év-

vel majdnem belehaltam egy vírusfertőzésbe – két hónapig naponta lázas voltam. Az 

Úr üzenete vigasztalt a fertőző osztályon: az Úr megsebez, de be is kötöz (Hós. 6,1).  
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1990-ben megszületett Anna lányunk. 3-4 éves koruk után mindketten járni kezdtek 

gyermek-istentiszteletre. Mi is bekapcsolódtunk a Mátészalkai Református Gyüleke-

zet életébe. Férjem pedagógus lévén a nyári hittanos táborok szervezésében, bonyo-

lításában vett részt Mónus tiszteletes úr feleségével, én pedig Mónus tiszteletes úr 

kérésére 1991-től önkéntes orgonista szolgálatot vállaltam bibliaórákon, istentiszte-

leteken a templomokban. Jelenleg is végzem a Kertvárosi Gyülekezet északi temp-

lomában az én Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdonaként ezt az elkötelezett 

szolgálatot, és mellette vezetem az Örömhír kamarakórust. 

Hála Mennyei Atyánknak, mindkét lányunk Krisztus Urunk megváltott gyer-

meke. Klára angoltanár a Kálvin János Református Általános Iskolában, és a gyüle-

kezet ifjúsági alkalmain rendszeresen szolgál. Anna grafikus lesz, aki presbiterként 

tevékenykedik a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezetben.  

Nagyon örülök, hogy újra indult a Bibliaszövetség bibliaiskolája Mátészalkán, 

ahol lehetőségem van jobban elmélyedni Isten igéjének tanulmányozásában, illetve 

hogy valóban elmondhatom: én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. 

Nyíri Lajosné Klárika 

kántor-kórusvezető  

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak. 

Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. 

Nem mentek vele. Egy helyben maradtak. 

Aztán pünkösd lett, és ütött az óra. 
És háromezren állottak 

egyetlen prédikációra. 

És egyház született. 

Ma is megmozdul ezer és ezer szív 

hogyha a szó Lélektől ihletett. 

Lélektelen mennyit beszéltünk már mi… 

Tanuljunk csendben a Lélekre várni 

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után 
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„Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb 

ne bölcselkedjék; mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a 

mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképen egy testben sok tagunk 

van,minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképen sokan egy 

test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy 

azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írás-

magyarázás, a hitnek szabálya szerint teljésítsük; Akár szolgálat, a szolgálatban; 

akár tanító, a tanításban; Akár intő, az intésben; az .adakozó szelídségben; az 

előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal mívelje." Róma 12,3-8 

Általános tapasztalat, hogy a pünkösd 

ünnepével kapcsolatban sokan zavarban 

vannak, nem tudnak mit kezdeni vele. 

Úgy gondolják, itt valami érthetetlen, 

rendkívüli, különleges dologról van szó, 

- pedig valójában nagyon egyszerű és 

gyakorlati dologról van szó, - arról, hogy 

Jézus most is az Ő közöttünk munkálko-

dó Szent Lelkével, szellemi erejével ak-

tivizálja, mozgósítja azokat, akik 

Őbenne hisznek.—Más szóval Isten 

Lelke arra buzdít, indít, hogy ki-ki 

tudjon mit kezdeni önmagával, - hogy 

ki-ki megtalálja a maga helyét, ahol 

Isten fel akarja őt használni az Ő or-

szága építésére, vagyis a többi ember 
hasznára. Ezért is olvastam fel a Római 

levélnek egyébként is soron következő 

részletét, ahol éppen az egyház szolgála-

táról beszél az apostol. 

Azt kell itt elsősorban realizálnunk, hogy 

minden egyes Krisztusban hívő ember 
része egy nagyobb egésznek. Ez a na-

gyobb egész az Isten családja, a keresz-

tyén gyülekezet. És ebben a gyülekezet-

ben nem úgy vagyunk együtt, mint a 

hangyák a hangyatársadalomban, vagy 

mint a homokszemek a homokrakásban, 

hanem mint a tagok, különböző testré-

szek ugyanazon egy testben. Így mondja 

ezt az apostol:”sokan egy test vagyunk a 

Krisztusban”, egyenként pedig egymás-

nak tagjai vagyunk. Tehát mi, akik most 

itt vagyunk: nem különálló, egymástól 

független emberek vagyunk, magányos 

egyedek, akik a magunk módján többé 

vagy kevésbé hiszünk, - hanem te is, 

meg te is, meg te is, meg én is úgy tarto-

zunk össze egymással, mint ugyanazon 

test, élő szervezet, organizmus különbö-

ző tagjai.— És ez a test valóban egészen 

különös, misztikus test, mert a Biblia 

szerint ez magának a láthatatlan Jézus-

nak az e földön lévő, látható teste! Ezt a 

testet valami titokzatos mennyei erő tart-

ja össze és élteti, úgy mint az emberben 

lévő életprincípium, vagy lélek tartja 

össze és teszi élő organizmussá a testün-

ket alkotó legkülönbözőbb tagokat és 

anyagrészecskéket. Ez a titokzatos 

mennyei erő éppen Jézus Lelke, a Szent 

Lélek. Tehát az egyház, vagyis ez a gyü-

lekezet is, úgy ahogyan most itt va-

gyunk: mennyei minőségű a földi orga-

nizmus, és mint ilyen: a láthatatlan Jé-

zust reprezentáljuk és vetítjük bele a ma-

gunk életével; és szolgálatával a világba. 

És még tovább: miként egy élő emberi  
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szervezetben is minden tagnak, sejtnek, 

anyagrészecskének megvan a maga spe-

ciális feladata, ugyanúgy a Krisztus tes-

tében is minden egyes tagnak megvan 

a maga életfunkciója. Ezt részletezi az 

apostol, amikor ezt írja: 6-8. vers: Ko-

rántsem a teljes fölsorolását adja ezzel 

azoknak a munkálatoknak, amiket a ta-

gok végeznek, hanem inkább csak a gya-

korlati lehetőségek sokféleségét, külön-

bözőségét aszerint, hogy kinek milyen 

karizmát, képességet adott hozzá az Ő 

Lelke által. Egyiknek az Ige hirdetésére, 

másiknak a szeretetszolgálat gyakorlásá-

ra, megint másiknak a tanításra, vagy az 

intésre, fegyelmezésre, adakozásra, és 

így tovább -, csak olyan tagja nincsen a 

Krisztus testétnek, amelyiknek semmi 

képessége ne lenne a mások javáért 
való munkálkodásra. Azt jelenti ez, 

hogy Isten az Ő Lelke által a gyüleke-

zetben mindenkit fel akar és fel tud 

használni valami pozitív, építő szolgá-

latra. Persze nem egyformán, - de hiszen 

az emberi testben is más a szerepe a tü-

dőnek, mint a szemnek, és más a funkci-

ója a nyelvnek, mint a vérsejteknek... De 

mégis mind fontos, mert együtt végzik 

el azt a feladatot, amiért az egész test 
él. Így van ez a Krisztus testében is, a 

gyülekezetben. Isten az Ő Lelke által 

mindenkinek adott valami olyan ké-

pességet, amivel hasznossá teheti ma-

gát a másik ember számára. Mindenki 

tud valamivel szolgálni, mert minden-

kinek van valamije, ami a másiknak 

nincs, és amivel annak a hiányát pótol-

hatja. Senki sem olyan kicsi és jelen-

téktelen egy gyülekezetben, hogy ne 

lenne rá szükség, hogy ne segíthetné a 

másikat. 

Miben segíthetsz te például - kérde-

zed? Nos, nincs erre pontos szabály. Ki-

ki aszerint végezzen valami szolgálatot, 

vállaljon valami konkrét felelősséget, 

hogy milyen kegyelmi ajándékot, kapott 

hozzá Istentől. Nincsen olyan szolgálat, 

ami haszontalan vagy fölösleges lenne. 

Lehet. hogy nem arra kapott valaki ké-

pességet, hogy fölálljon ide a szószékre 

és hirdesse sok-sok embernek Isten üze-

netét, de arra talán igen, hogy csendes-

estéken a kis unokájának elmondjon egy-

egy szép biblia történetet, vagy hogy 

megfogja a·gyermeke kezét és együtt  

imádkozzék vele naponként  - talán nincs  
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karizmája valakinek arra, hogy betegeket 

gyógyítson, de arra talán nagyon is, hogy 

egy-egy beteget meglátogasson és elbe-

szélgessen vele -, egy másiknak talán 

olyan kedves, derűs természetet adott az 

Úr, hogy letudna néhány szóval csende-

síteni egy-egy, háborgó, elégedetlen lel-

ket -, vagy talán jól jövedelmező állást, 

hogy minél többet tudjon anyagilag segí-

teni a rászorulókon, - vagy talán éppen 

azt a kegyelmi ajándékot kapta valaki, 

hogy békés szívvel tudja elviselni a bán-

tást, a sérelmet, ami éri és ezzel szolgál a 

másiknak, óh de sokat szolgál ezzel!  

Vagy talán egy diák gyors fölfogóké-

pességet kapott ajándékba és így tudna 

segíteni egy gyengébbnek a tanulás-

ban ... vagy talán fiatal, két erős vagy 

ügyes kezet, amivel sok hasznos segítsé-

get nyújthatna egy elöregedettnek. Vagy 

talán jó megfigyelő képességet, amivel 

hamar meglátja mások rejtett nyomorú-

ságát, amin segíteni, kellene... Sőt még 

ha öreg, vagy beteg is valaki, neki is van 

egy olyan drága ajándéka, ami sok fiatal-

nak és egészségesnek legjobban hiány-

zik, - van ideje, sok-sok ideje arra, hogy 

más emberek baját, meg az emberiség 

égető problémáit odavigye imádságban 

Isten elé és így isteni áldások csatornájá-

vá váljék a menny és a föld között. 

(B.A.) - Tehát mindenkinek adott vala-

mit Isten az Ő Lelke által, aki tagja a 

Krisztus testének, - valamit, amivel se-

gítségére lehet a másiknak. Csak ke-

resd, mi az, amit arra kaptál, hogy 

áldásul lehess vele valakinek. Hol van 

az az alkalom, ami a te kegyelmi ajándé-

kod kiélésére vár? Néha csak egy egé-

szen kicsi fantázia, engedelmesség kell 

hozzá, hogy egészen új és eddig nem 

sejtett lehetőségeket találjon valaki a 

maga képességeinek a hasznosítására. 

Például az egyik testvérünk a takarékbe-

tétkönyvével autót nyert - rögtön megér-

tette, hogy ez az ajándék feladatot jelent 

a számára: megragad minden lehetősé-

get, ahol kocsiját más emberek szolgála-

tára tudja felhasználni. - Van egy idős, 

magányos asszony testvérünk, aki a kül-

földön élő lányától kapni szokott cse-

kélyke járadékából minden hónapban 

félretesz 10 forintot és az év végén el-

küldi a Dunaalmási szeretetotthonnak. 

Sok száz forinttal járult már így hozzá ez 

a szegény özvegyasszony a maga két 

filléreivel ahhoz, hogy nyomorék gyer-

mekek arcán az öröm mosolya fakadjon.  
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Az embernek az egész keresztyén 

mivolta szinte új tartalmat nyer, 

amint megérti, hogy neki is van vala-

milyen részfeladata a Krisztus teste 

egészének a szolgálatában. 

Azt mondja az apostol: "Feljebb ne 

bölcselkedjék senki, - helyesebb fordítás 

szerint: se többet, se kevesebbet ne tart-

son önmagáról senki, hanem józanon 

mérje le, amint az Isten adta kinek-kinek 

a hit mértékét." Vagyis se túl föl ne érté-

kelje magát, azt gondolván, hogy Ő min-

dent tud, - se túl le ne értékelje magát 

senki, azt gondolván, hogy ő semmit se 

ér. Se túl nagy, se túl kicsi jelentőséget 

ne tulajdonítson az ember önmagá-

nak, - ne akarjon se több, se kevesebb 

lenni, mint eszköz az Isten kezében! 

Ennél több egy ember nem is lehet, 

ennél kevesebbnek pedig nem is érde-

mes lenni! Úgy, ahogy van, eszköz, tu-

datosan és szándékosan Isten eszköze 

ott, ahol éppen van. A használatlan esz-

közök elromlanak, berozsdásodnak, - az 

a keresztyén ember, aki nem teljesíti 

eszközi feladatát, elhal... Viszont ha 

igazán eszközként adom magam Isten 

kezébe, a többit már bízzam rá nyu-

godtan, majd Ő felhasznál úgy, ahogy 

akar, és biztosan a legjobbat munkálja 

általam az emberek között. 

Így reprezentáljuk és vetítjük bele 

mindnyájan együtt a láthatatlan Krisztust 

a magunk életével és szolgálatával ebbe 

a látható világba. Te is egy kis részletét a 

Krisztus szeretetének, én is, -mindnyájan 

a nékünk adott hit mértéke szerint a ma-

gunk helyén. Mert nem áhítatoskodó 

kegyeskedésre vagyunk elhívva, hanem 

arra, hogy tevékenyen részt vegyünk 

minden olyan munkában és törekvésben, 

ami Isten·országának az igazságát, va-

gyis e földön a békességet, egymás meg-

becsülését, a kölcsönös bizalom atmosz-

féráját, a testvéri szeretetet, az emberek 

jobb megélhetését, igazságosabb együtt-

élését akarja. Jézus nem egy elzárt túlvi-

lágért dolgozott, amit, a mi evilági nyo-

morúságos életünkkel szembe állított 

volna., - hanem igazán a valóságos em-

berekért élt, azokért, akik körülötte éltek, 

függetlenül attól, hogy milyenek ezek az 

emberek, jók vagy rosszak. Meggyógyí-

totta betegeiket, enni adott nekik, részt 

vett szenvedéseikben és örömükben, 

elmondta nekik, miként éljenek egymás 

közt, hogy boldogok lehessenek és béké-

ben maradhassanak. De azt is elmondta 

Jézus, hogy ez az egész földi élet csak 

egy bizonyos oldalról való szemlélete a 

valóságnak, mögötte ott van az örökélet. 

Az emberi rend és igazság mögött ott 

van Isten országa és annak igazsága. Az 

emberi nyomorúság mögött az üdvösség 

boldogsága. 

Ezt a Krisztust kell nekünk hirdet-

nünk e világnak élő szóval, minden jó 

ügyben való engedelmes szolgálatunk-

kal, a személyválogatás nélküli szeretet 

gyakorlásával és ha kell a szenvedésünk-

kel! - Krisztus teste olyan emberekből 

áll, akik a Szent Lélekben az eljövendő 

új világ zálogát kapták, akik számára 

tehát Isten országa nem ábránd, nem 

álomkép, - hanem akik már maguk is 

ennek a levegőjét lélegzik be magukba 

és ennek az erejével élnek benne e világ-

ban. Krisztus teste tagjai úgy élnek ott a 

bűnösök között, mint a megbocsátás bi-

zonyságai, - a halandók között, mint a 

feltámadás ígéretei, - a szenvedők, a sí-

rók között, mint az isteni vigasztalás és 

segítés hordozói, - a boldogabb jövőt 

építő jóakaratú emberek között mint Is-

ten munkatársai, - a reménytelen között,  
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mint akiknek az a nagy reménységük van, hogy Jézus halála engesztelő áldozat az 

egész világért!Nos, hát erre akar aktivizálni, mozgósítani bennünket Jézus az Ő Lel-

kével. Azért árasztotta ki e földre Isten a Jézus Lelkét, azt a Szent Lelket, hogy mi, 

akik itt ülünk, így legyünk a Krisztus testévé e világban, - hogy ne mindig csak re-

ceptív, elfogadó módon, hanem produktív, továbbadó módon éljük meg a magunk 

gyülekezet-mivoltát. Lehet-e szebb misszió, mint azt az isteni szeretetet, amibó1 

élünk, szeretve továbbadni valahol, valakinek, valamilyen konkrét segítő szol-

gálat formájában. - Pál azt írta egyszer Timóteusnak: "Gerjeszd fel az Isten ke-

gyelmi ajándékát, ami néked adatott..."  
Nos, hát befejezésül én is csak azt tudom mondani, hogy ki-ki közülünk gerjesz-

sze föl, Jézus Lelkének a tüzét, kérve, gerjessze föl magában azt a kegyelmi ajándé-

kot, ami néki adatott, mert mindenkinek adatott valami, hogy ki-ki megtalálja a he-

lyét, ahol Isten fel akarja őt használni áldással e világban! - Így kérjük hát együtt: 
 

"Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám, 

Égi lángod járja át szívem és a szám! 

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám ..." 

463. ének 1. vers                  Ámen 

Joó Sándor 

1970. május 17. Pünkösd 
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Füle Lajos: Pünkösd Fényében  
 

Pünkösd... Fényedben élek, 

teremtő égi LÉLEK, 

erőd gerjeszti lelkem. 

Felfogni szent csodádat 

nem tudhatom, de áldlak 

megújult életemmel. 

 

Az Ige, mint zsarátnok, 

hűlt szívemben lángot 

lobbantott, hála érte! 

Követségében járok, 

ahogy a tanítványok, 

rajtam a KRISZTUS vére. 

 

Dicsőítsd ŐT ma bennem, 

KI nem vetett el engem, 

illesse hála, hála, 

KI - érte mit se várván - 

megváltott vére árán 

ISTENNEK, az ATYÁNAK.  
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Ezt mondta egy férfi, akinek az életében sok probléma adódott, a munkahelyén. 

Veszekedések a feleségével az italozás miatt. A gyermekeivel is egyre több gond 

lett, amit nem tudott megoldani.  

Nem talált kiutat az életében, ezért határozta el, hogy öngyilkos lesz. Már csak 

azon gondolkodott, hol és hogyan tegye ezt meg. Úgy gondolta, hogy mérget vásá-

rol, és elmegy az út menti szállodába.  

Itt kivett egy szobát, és bezárta maga után az ajtót. A mérget kitöltötte egy pohár-

ba, és az üveget rátette az asztalra, egy könyvre. Mielőtt kiitta volna a pohár mérget, 

megnézte milyen könyv az. Egy Gedeon Biblia volt az a könyv. Elkezdte olvasni, és 

nem bírta letenni annyira érdekesnek tartotta. 

Isten Szentlelke munkálkodott benne és már nem akart öngyilkos lenni, hanem 

meglátta a bűneit, és megvallotta az Úrnak. A Máté 5-ben olvasott boldog mondások 

átformálták a gondolkodását. A méreggel teli poharat pedig kidobta az ablakon. 

Visszament a feleségéhez, gyermekeihez és bocsánatot kért tőlük. Rendeződött a 

kapcsolata. Később pedig gedeonita lett. 

Ez volt az első bizonyságtétel, ami a gedeoniták 

tudomására jutott, az 1900-as évek elején. 

És azóta több ezer… Amiről tudunk! Annak 

pedig csak az Úristen a megmondhatója, hogy 

az eddig kiosztott 1,5 milliárd (!) gedeon újszö-

vetség által hány embernek változott meg az 

élete. 

Ezeket az Újszövetségeket azonban nem a szál-

lodák, kórházak veszik meg az ágyaik mellé, 

nem az iskolások tankönyveinek sokaságához 

tartozik, nem a börtönök szürkeségének alapfelszereltsége. 

Isten szolgálókat hívott el. Imádkozó kezeket, hogy nyitott ajtók legyenek. Ada-

kozó lelkűeket, hogy legyen miből nyomtatni. Férfiakat, hogy a nyitott ajtókon be-

menve lábai és kezei legyenek az Újszövetségeknek. 

Isten szolgálókat hívott el, akiknek fáj látni azt, hogy hány embernek semmi re-

ménysége az életben. 

Április 14-15.-én vendégünk volt egy ilyen szolgáló testvérünk, Berkes József is, 

aki a Nemzetközi Gedeon Társaság magyarországi igazgatója. Szatmári körutunk 

alkalmával két iskolában közel 1000, és két öregotthonban 50 Bibliát oszthattunk ki. 

Kedves Testvérünk, aki e cikket olvasod! Kérünk, hogy imádkozz azért, hogy a 

kiosztott Szentírások révén, itt Szatmáron is életek változzanak meg! 

Ehhez még egy talentum is elég. Ha azonban Te többel rendelkezel, mást is meg-

tehetsz…       Alexa Imre 
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Istenben hinni a jövőmért 

„A jövő már magába foglalja Isten megoldásait a jelenlegi problémáimra. A felada-
tom, hogy felismerjem azokat a megoldásokat, figyelembe véve, hogy Isten talán egy 

eltérő módon oldja meg a problémákat, mint ahogy én várnám.” 

Ezeket a szavakat egy barátom mondta, aki készült elhagyni a családját, barátait 

és a munkáját, hogy sürgősségi ellátó orvosként Afganisztánban szolgáljon. 

Ez a barátom pontosan megértette, amit Ézsaiás próféta mondott Istenről és a 

jövőről. 

„Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. 

Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” 

(Ézsaiás 46:10) 

Képes vagyok bízni abban, hogy Isten gondot visel a jelenlegi és jövőbeli problé-

máimra az Ő akarata szerint az Ő módján? Elhiszem, hogy Isten megoldásai az én 

örömömet és az Ő dicsőségét szolgálják? Ez az, amiről a hit szól! 
 

Csatlakozz hozzám Isten iránti hittel és bizalommal telve a jövőnkre nézve. 

Bob Snyder/Klicsu Nikolett 
Eredeti angol verzió: WebÍVersion 

További írások az IHS Alapítvány honlapján 

http://www.lessonslearnedonthejourney.com/devotional/0513_1.htm
http://www.ihs.hu/viewpage.php?page_id=4
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Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek. (Mt 11:28) 

Egy pszichológus körbesétált a teremben miközben stressz kezelést tanított. Ami-

kor felemelt egy pohár vizet, mindenki arra számított, hogy a „félig üres vagy félig 

tele” kérdést teszi majd fel. Ehelyett azt kérdezte, hogy milyen nehéz a pohár. Majd 

így folytatta: A tényleges súly nem számít. Attól függ, hogy mennyi ideig tartom a 

poharat a kezemben. Ha csak egy percig, akkor nincs semmi baj. Ha egy óráig, ak-

kor fáj tőle a karom. Ha egy napig, akkor a karom elzsibbad és lebénul. A pohár 

súlya nem változik meg, de minél tovább tartom a kezemben a poharat, az annál 

nehezebb lesz. A stressz és az aggodalom ugyanolyan, mint a pohár víz. Ha csak 

rövid ideig gondolsz rájuk, nem történik semmi. Ha egy kicsit hosszabb ideig gon-

dolsz rájuk, elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk gondolsz, bénultnak érzed ma-

gad - semmit sem tudsz rendesen megcsinálni. 

Fontos tehát, hogy megválj a stressztől. A nap folyamán vesd le válladról a terhe-

ket, amilyen hamar csak lehet! Ne hordozd azokat még éjszaka is! Tedd le a poha-

rat! 

Te mit hordozol túlságosan sokáig? Vedd észre és tedd le! 

A nap gondolata: 

Nem nagy hitre, hanem a nagy Istenben való hitre van szükségünk. 

Imádság: 

Istenem! Bűnterheimet nem szeretném sokáig hordozni. Pedig olykor hónapokig 

is tudom cipelni, közben majd összeroskadok. Taníts, erősíts engem annak észrevé-

telére, hogy mit kell letennem eléd, hogy jobban szolgálhassalak! Ámen 

Forrás: Napi ige és gondolat 
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2013. július 222013. július 22--2626--igig  

hétfőtől péntekig 8 – 13 óráig 

izgalmas gyermektábor vár 

a Kincses házban (Erkel F. út 50.) 

Éneklés, bibliai történet, beszélgetés, 

játékok, versenyek,  

kézműves foglalkozások 

Érdeklődni lehet:  

Kovács Katalinnál  

06 30 864 8739 
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Pünkösdi családi napunkon koncertet ad a Karneol együttes 
Milánkovics Dániel vezetésével. Őket kértük: mutatkozzanak be a Re-
ménysugár olvasóinak. 

A húszas és harmincas éveink elejét tapossuk. Foglalkozásunkat tekintve egés-

zségügyben, építőiparban, pedagógusként vagy tanulóként tevékenykedünk. Baján, 

Kiskőrösön, Kecskeméten és Szombathelyen élünk és járunk gyülekezetbe. Össze-

sen hét gyermeket nevelünk, akiknek a száma a jövőben (ha az Úr megsegít) emel-

kedni fog. Az életünk egyre összetettebb és egyre több mindennel foglalkozunk, de 

egy valamiben közösek vagyunk: szeretjük Istent - Ő sokkal jobban minket - és sze-

retünk zenélni. 

Miért szeretjük az Urat dicsérni énekekkel? Két dolog miatt. Teljesen meghatott 

és ledöbbentett bennünket az, amit Isten értünk tett Jézus Krisztus által (nem nekünk 

kell a bűneinkért bűnhődnünk). A másik érv az, hogy Isten mindegyikünknek adott 

valamilyen tálentumot, tehetséget, amit nem szabad elhanyagolni és elásni. Egyszer 

számot kell adnunk az Úrnak, hogy mire használtuk a tehetsé-

günket. Egyszerűen csak azt adjuk az Úrnak, amink van, 

úgyis Tőle kaptuk és mást, nem is tudunk Neki adni. 

   Miért pont KARNEOL? A karneol egy drágakő, ami a 

mennyei Jeruzsálem falát ékesíti így hirdetve Isten dicsősé-

gét, nagyságát és szépségét - Jel. 21,19-20. A NEO újat je-

lent, amivel szeretnénk utalni a megújult emberre és az új 

énekekre. Isten dicséretének soha nem lesz vége, és a jövőben 

szeretnénk minél több új dicsőítő dalt szerezni. 

   Várunk mindenkit szeretettel 2013. május 20-án, Pünkösd 

másnapján délután 3 órakor a Kincses Ház udvarán tartott 

koncertünkre. 
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Hogyan dicsérhetjük az Urat? 

A Bibliában, amely Isten kijelentése önmagáról, a teremetett világról és az em-

berről, minden kérdésünkre találunk válaszokat. Nagyon sok olyan szakaszt olvasha-

tunk, különösképpen a Zsoltárok könyvében, amely okot ad Isten dicséretére. 

Mindennapi elcsendesedésünket kezdjük dicsérettel! Dicséretmondáskor gondol-

junk Istennek a Bibliában található neveire, képeire és tulajdonságaira! A dicséret 

felemeli az embert, ezért akkor se hagyjuk abba, ha nehéz helyzetben, kétségbeesés-

ben vagy csüggedésben vagyunk éppen. Személyes okból is áldhatjuk az Urat, lás-

suk meg az Ő munkáját az életünkben! A Bibliában számtalan dicsérő igeverset talá-

lunk, amelyeket megtanulva, mondogatva segítséget kapunk az önálló dicséret meg-

fogalmazására. Aki szeret énekelni vagy hangszeren játszani, hálaadó énekkel is 

magasztalhatja az Urat. Minőségi különbség van aközött, hogy valaki egyedül vagy 

pedig közösségben dicséri Istent. A közös dicséret, imádság egymást inspiráló, meg-

sokszorozódik az átélt öröm. 

Pál apostol így biztat bennünket: „mindent Isten dicsőségére tegyetek” (1Kor 

10,31b), azaz egész életünkkel dicsőíthetjük Istent. Törekedjünk arra, hogy mindig a 

tőlünk telhető legjobbat, legszebbet, legtökéletesebbet adjuk az Úrnak, nem feledve: 

„művem a Királynak szól” (Zsolt 45,2a). Az alábbi ének (a 45. zsoltár átirata) is Is-

ten dicséretére hangol.               Szilágyiné Erzsike 
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A múlt év őszén sikeres pályá-

zatot követően megkezdődtek az 

újtelepi Égigérő Közösségi Ház 

kivitelezési munkái. Az épület 

részben a meglévő épületrész meg-

újulásával, részben annak torony-

nyal, rendezvényteremmel történő 

bővítésével nyeri majd el végleges, 

új formáját. A kivitelezés első üte-

me a bővítésként születő új épület-

rész szerkezeteinek megvalósításá-

ra irányult, amely a múlt év végéig 

lényegileg elkészült. A kivitelező szándéka szerint a téli időszakban sem kellett, 

hogy mértékadó szünetre sor kerüljön, ezért erre az időszakra tervezték a meglévő 

épületrészben végrehajtandó feladatok elvégzését. Sajnos a rendkívül kemény és 

elhúzódó téli időszak csak korlátozottan tette lehetővé a munkavégzést, ennek elle-

nére a teljes épület lényegi szerkezetépítési munkáit a napokban sikerül befejezni. 

Ma elmondható, hogy a koszorúgerendák az épület szerkezeti falain rövidesen kör-

beérnek, és ez azt jelenti, hogy az épület belső terei mindenütt láthatóvá és megítél-

hetővé válnak, így rövidesen kezdődhetnek az ácsmunkák, valamint a tetőszerkeze-

tek megvalósítása. 

A régi épületrészen alacsony hajlású, fémlemez fedésű tető készül, viszont a bő-

vítmény monumentális, látszó belső faszerkezetekkel készülő nyeregtetővel, cserép-

fedéssel lesz lezárva. Az épület igazi attrakciója és dísze az „égigérő” torony lesz, 

melynek arányaihoz a tervezők számára a tákosi híres református templom szolgált 

kiindulási alapul.  

Az épület környezete és utcafronti kerítése szintén igényesen került megtervezés-

re, azonban a benyújtott pályázat-

ban nem nyílt lehetőség az ennek 

megvalósításához szükséges forrá-

sok elnyerésére. A külső környe-

zet befejezése azonban elengedhe-

tetlen a pályázati elvárások teljesí-

téséhez, hiszen például a hátsó 

udvari parkolók vagy a mozgás-

korlátozottnak kialakítandó 

parkolóállás megvalósítása nélkül 

a létesítmény nem vehető haszná-

latba.  
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A kialakítandó parkosított zöld környe-

zet hiánya szintén rendkívül sokat ron-

tana a megújult épület külső megjele-

nésén és használhatóságán, ezért a kö-

vetkező hónapokban szükség lesz min-
den olyan ötletre, segítségre, felajánlás-

ra és adományra, amelyek segíthetnek 

a még megoldatlan  

külső környezetrendezés problémájá-

nak rendeződésében. 

 A tervező és műszaki ellenőr-

zést is ellátó ART VITAL Kft. munka-

társai elégedettek az építők eddigi 

munkájával, és minden remény megvan arra, hogy a tervezett épület néhány hónap múlva 

elnyerje a nemrég még csak mutatós látványterveken látható végső formáját. A kivitelezés 

jelenlegi állapota reményt ad arra, hogy a tervezett augusztusi átadásra minden a helyére 

kerül, és az épület végre ismét otthonául szolgálhat az újtelepi református közösségnek.  

Végh József építész 

Eközben lelki építkezés is zajlik gyülekezetünkben. A képen a kiscsoportok vezetői 

gyakorolják, hogyan lehet egy feladatot közösen, jól elvégezni. 

Minden hónap elején közös továbbképzésre és megbeszélésre gyűlnek össze a Kin-

cses Házban Nagy György lelkipásztor vezetése alatt. 
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Pihentessük a lovakat 

 

„Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, 

mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel.” (Préd 4:6) 

A nagyapám egyszer azt tanácsolta, hogy „adjak időt a lovaknak a pihenésre”. 

Abban a korban, amikor még a mezőket szántották, csak ezzel kellett foglalkoznia. 

A tanácsa, amit az 1970-es években adott nekem, igaz volt a traktorokra, autókra és 

repülőgépekre azokban az időkben. De akkoriban a mobiltelefonok, az email és a 

Facebook még meg sem jelent a színen – ami egy új, féktelen tevékenységet hozott 

a mindennapjainkba. 

Szóval hogyan „pihentethetem a lovaimat” a mai világban? Egyáltalán felisme-

rem, hogy a pihenés ugyanolyan fontos, mint a munka, amit végzek? Képes vagyok 

elválasztani a szükséges teendőket a felesleges dolgoktól ebben az elfoglalt világ-

ban? Elfoglaltság és nyugalom két olyan választás, amiket én hozok. 

Isten arra vágyik, hogy szorgalmasan dolgozzam, de egyben arra is vágyik, 

hogy fenntartsam a belső szentélyemet, telve nyugalommal, megelégedettséggel és 

azzal a békével, amit csak Ő tud nyújtani. Vigyázni erre a szent belső szentélyre 

csak úgy lehet, ha kellő időt töltünk Istennel és a pihenésre is szánunk időt. 

Ezen a héten csatlakozz hozzám a lovaink pihentetésében. 
Bob Snyder/Klicsu Nikolett 

Eredeti angol verzió: WebVersion 
További írások az IHS Alapítvány honlapján 

http://www.lessonslearnedonthejourney.com/devotional/0413_4.htm
http://www.ihs.hu/viewpage.php?page_id=4
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Ezzel a címmel tartotta 2013. április 

6-án a Biblia Szövetség a tavaszi csen-

des napját az Északi templomban. Erre 

az alkalomra az ország több részből is 

érkeztek testvérek. 

Az előadásokon, bizonyságtételeken 

keresztül érthettük meg és válhatott vilá-

gossá számunkra, hogy mi az értelme a 

hívő életünknek, hogyan tudunk a kije-

lentett valóságban élni, mi az értelme a 

szenvedéseinknek, házasságunknak, 

munkánknak és az öregségünknek. 

Isten minden embert szeret, és azt 

szeretné, hogy az emberek ne vesszenek 

el, hanem találják meg Benne életük ér-

telmét, házastársukat, munkájukat. Ami-

kor életünket Isten kezébe tettük, akkor 

már nem élhetünk saját akaratunk sze-

rint. Már nem a magunkéi, hanem a mi 

hűséges Megváltónknak a tulajdonai 

vagyunk, Hozzá tartozunk. Küldetésünk 

az, hogy Őróla bizonyságot tegyünk. 

Tudjuk elmondani honnan jöttünk és 

hová tartunk. 

Amikor Isten megengedi, hogy szen-

vedéseket és nehézségeket éljünk át, az 

nem azért van, mert így tetszik neki és 

örömét leli benne, hanem azért, hogy 

tanítson bennünket, lássuk meg, 

hogy kik vagyunk valójában. Nincs 

mindig emberi oka a szenvedése-

inknek, de van Istennek célja ezek-

kel. Ilyen helyzetekben is legyen 

szemünk előtt az, hogy Isten velünk 

van, és ne felejtsük Jézus szavait 

sem: „Én imádkoztam érted, hogy 

el ne fogyatkozzék a te hited!” 

Mai világunkban sajnos egyre 

kevésbé fontos a házasság, de jó tudni, 

hogy a házasság nem emberi találmány, 

hanem Isten terve. Isten férfivá és nővé 

teremtette az embert. Segítőtársat adott 

az embernek. A férj ajándék a feleségnek 

és a feleség a férjnek.  

Ugyanígy a munka is benne volt Isten 

tervében, hiszen Ő is hat napon át alkotta 

meg a világot. Amikor az ember elsza-

kadt Istentől, akkor azt mondta Isten: 

„Átkozott legyen a föld te miattad, fá-

radtságos munkával élj belőle életednek 
minden napjaiban.” (1 Móz.3,17). Ha 

Istennel személyes kapcsolatunk van, 

olyanná tudunk válni, amilyennek Ő 

szeretne látni. Ilyenkor az egész életün-

ket másként láthatjuk, így benne a mun-

kánkat is. „Ne látszatra szolgáljatok, 
mintha embereknek akarnátok tetszeni, 

hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek 

Isten akaratát.” (Ef.6,6) 

Ha így éljük mindennapjainkat, akkor 

idős korban is tudunk szolgálni és öreg-

ségünkben sem fogjuk azt érezni, hogy 

feleslegesek vagyunk. 

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért az 

áldott napért és köszönjük a gyülekezet 

áldozatos szeretetét és szolgálatát! K.É. 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Tarr Áron /86/ Aradi u. 

Rácz Zoltánné Kiss Erzsébet /78/ Katona József u. 

Korbács Emilné Szabó Jolán 88 Nagybányai u. 

Varga Lászlóné Kiss Erzsébet /61/ Deák F.u. 

Kondor László /46/ Katona József u. 

Bornemissza Sándor 81 /Szőlőskert u. 

Keresztségben részesült: 

Fórizs Lili 

Horváth Kevin Sándor 

Kovács Kamilla 

Molnár Mónika 

Nagy Regina 

Szabó Balázs 

Varga Eszter  

Dajka Erzsébet 
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Felnőttként tettek vallást  a hitükről 

Benéné Somodóczky Éva 

Bunna László 

Dajka Erzsébet 

Kiss Éva 

Olaszné Zékány Judit 

Pálinkás Tünde 

Semsei Ádám 

Tomori Sándor 

Tölgyes Imre 

Zohn Renáta 
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„A munkám igen egyszerű. Nincs pénze a kocsijára? A bank visszaveszi. Nincs pénze a 
házára? A bank visszaveszi. Nincs pénze a májára? Na, itt jövök be én a képbe.” 

A nem túl távoli jövőben játszódó film egy olyan világot mutat be, amely elsőre 

talán ijesztőnek tűnhet. Nincs szükség donorokra, az emberek mesterséges szerveket 

kaphatnak, ha valamelyik felmondja a szolgálatot, amit bizonyos számú napig hasz-

nálhatnak, aztán ha lejár, és nem tudják kifizetni, az ún. végrehajtók felkeresik a 

klienst a lakásán, és visszaveszik a tételt. A film két főszereplője (Jude Law, Forest 

Whitaker) is ilyen végrehajtóként éli mindennapjait, ám Remy (J.L.) felesége nem 

igazán örül ennek. Azt szeretném leszögezni mindjárt az elején, hogy nem egy ha-

gyományos értelemben vett sci-firől van szó, a szereplők ugyanolyan hétköznapi 

emberek, mint bármelyikünk; tehát aki űrhajókra vagy szörnyekre számít, az bizony 

csalódni fog, aki viszont egy elgondolkodtató filmet szeretne megtekinteni a vasár-

napi ebéd után, amely azért bővelkedik akciójelenetekben is, annak ez a film igazi 

csemege lesz. A X-men filmekből ismert Rozsomákot alakító Liev Schreiber reme-

kül hozza a végrehajtók pénzéhes és érzelmek nélküli főnökét, Jude Law pedig a 

tőle megszokott stílusban hozza a kötelezőt. A konfliktus akkor kezdődik, amikor 

Remy utolsó melóján balesetet szenved, és mikor kinyitja a szemét egy kórházban 

fekszik, de már neki is egy műszív dobog a testében, s innentől kezdve képtelen el-

látni a munkáját. Mint ahogyan a legtöbb filmben lenni szokott, itt sem marad el a 

szerelmi szál, ugyanis Remy az egyik lakótelepen találkozik a gyönyörű félvér 

Bethszel, s a játékidő felétől már együtt folytatják útjukat. Egy jó hírrel szolgálha-

tok; az alkotóknak sikerült elkerülniük a szentimentalitás aknaföldjén való egyensú-

lyozást; semmiféle erőltetett, giccses jelenetet nem tartalmaz a film. Lássuk csak! 

Mi van még? Az egyik legszebb szerelmi jelenet, és egy óriási csattanó a végére, s 

úgy állunk fel a fotelból, hogy jó ideig keressük a megoldást. Feltéve, ha egyáltalán 

fel tudunk…        Szilágyi Gergő 
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2013. április 20-án 23 ifisünk vett részt 

azon az ifjúsági napon, melyet a Tisza-

szalkai Református Gyülekezet szerve-

zett a környékbeli gyülekezeteknek. 

   Vincze Márta lelkésznő köszöntője után 

Nagy György, gyülekezetünk lelkipásztora 

szolgált a fiataloknak a Dániel története alap-

ján, bátorítva a fiatalokat arra, hogy legyenek 

jellé környezetükben, elkötelezve magukat Is-

ten és az Ő ügye mellett.  

   Gyülekezetünk ifjúsága Vadász Sándor tanár 

úr vezetésével énekekkel szolgált, majd egy 

debreceni hívő házaspár bizonyságtétele követ-

kezett.  

   Az ebédet követően, melyről a gyülekezet 

asszonyai gondoskodtak, játékos vetélkedőre 

került sor a templomkertben. Az egész napos 

találkozó gyönyörű napsütésben, jó hangulat-

ban telt. Élményekkel meggazdagodva tértünk 

haza Mátészalkára.  
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A Mátészalkai Kertvárosi Református Gyülekezet  

nyári gyerektábort  

szervez Vágáshutára  

Június 24-28-ig  2-6. osztályos gyerekeknek 

A hét témája: 

ÉPÍTKEZZ OKOSAN! 

Részvételi díj: 10.000. Ft/fő 

Jelentkezni 5000 forint előleg befizetésével lehet  

2013.05.31-ig 

Kovács Katalin és Kovács Éva  

gyermekmunkásoknál. 

Érdeklődni lehet:  

  Kovács Katalin   

  06 /30 864 8739 



 

 



 

 


