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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Nagy divat manapság a paleo diéta. Azon az elven alapul, hogy igazából csak azt 

lehet enni, amit az ősember is ehetett: zöldséget, magvakat, húst és tojást. Onnan 

ered a sok betegség, - vallják a követők - hogy a szervezet évszázadok alatt sem tud-

ta megszokni a változást, amit az adalékok, finomított liszt és cukor hozott, így ha 

azokat elhagyjuk sokkal erősebb, gyorsabb és hosszabb életű lesz a szervezetünk. 

Hogy igaz-e ez, vagy sem, annak ki-ki járjon utána. Gyülekezetünkben az elmúlt 

hetekben arról szóltak az igehirdetések, hogy vajon az ősegyház növekedésének mi 

volt a titka? Hogyan alakultak sorra a gyülekezetek Kisázsiában, Európában, hogyan 

növelte Isten napról napra üdvözülőkkel a gyülekezetet, honnan volt bennük az a 

mérhetetlen szeretet? 

Láttuk, hogy az első keresztyének kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, az 

imádságban, a kenyér megtörésében, a közösségben és az imádságban. 

Ma sem működhet másként jól, csak úgy, ha visszatérünk a gyökerekhez. Ezért 

arra biztatlak, hogy kezdd el rendszeresen olvasni Isten Igéjét, kérd a gyülekezet 

imanaptárát, amely napi lebontásban segíteni fog téged abban, hogy rendszeres le-

gyen az imaéleted, Pünkösd vasárnap élj az úrvacsora által nyújtott áldásokkal s 

Pünkösd hétfőjén légy részese egy nagyszerű családi napnak, mely egy élő közösség 

épülését hivatott szolgálni. 

Így áldja meg Isten életedet, mindennapjaidat! 

Nagy György, lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus 

Krisztus nevében, kelj fel és járj!” ApCsel 3,1-10. 

A mai igében leírt események közvetlenül az első pünkösd ünnepe után játszód-

nak. Mivel Krisztus tanítványai részesültek a Lélek ajándékában, nem nézhetik tét-

lenül a világ eseményeit, az emberek problémáit, hanem orvosolják Krisztus ereje 

által. Úgy fordulnak oda az emberekhez, hogy egész életre szóló megoldást adnak 

nekik. Ez a történet két fontos dologra tanít minket. 

Először is nagyon világos képet fest a mi vallásosságunkról és kegyes életvite-

lünkről, leleplezve annak sok képmutatását és belső ürességét. Másodszor azonban 

azt is megmutatja, hogy van megoldás és szabadulás abból a szomorú helyzetből, 

amelyben jelenleg vagyunk. 

A történet első mondataiban sokat hallunk a vallásos szokásokról és kegyes tra-

díciókról. Izrael fiai napjában háromszor imádkoztak, és ehhez a szokásukhoz szi-

gorúan ragaszkodtak. Ha csak lehetett a templomba gyűltek össze az imádkozás 

óráiban. A történtben arról is hallunk, hogy volt ott egy férfi, aki születésétől fogva 

mozgáskorlátozott volt és őt szokás szerint napról napra letették a templom ékes 

kapujába, ahol alamizsnáért könyörgött. Az egyik ember, megszokásból, mindennap 

elment imádkozni a templomba, a másik pedig koldulni. 

Micsoda égbekiáltó ellentétet látunk itt! Az „ékes kapuban” egy „éktelen élet” 

ül. Jól jellemzi ez a kép Izrael népének kegyességét. A templom inkább ékes, mint 

hasznos, inkább gyönyörködtető, mint éltető. A tradíciókba kövesedett, hit nélküli 

vallásosság lelki üressége, képmutatása és mérhetetlen tehetetlensége mutatkozik itt 

meg. Amikor az egyház belső, lelki ereje hiányzik, intézményes fennállása öncélúvá 

válik. 

Azt hiszem ezzel a képpel, nemcsak Izrael népét szólította meg Isten, de ma 

minket is megszólít. Mi a helyzet ma a mi egyházunkban és gyülekezetünkben, saját 

keresztyén életünkben, kegyességünkben? Ékes kapuban – éktelen élet? Állnak a 

hívő ősapáink által épített gyönyörű és hatalmas templomaink, csak éppen vasárna-

ponként kongnak az ürességtől. „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy” olvassuk 

a szárdiszi gyülekezetről Jézus jellemzését (Jel 3,1.) Visszás lenne, ha református 

keresztyénnek valljuk magunkat, de nem ismerjük Jézus tanítását, nem olvassuk a 

Bibliát. 

Többet is 

kaphatsz 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

Testvérem! Isten ma neked is 

kínálja a megújulás és a bűnbá-

nat lehetőségét. Ha úgy érzed, a 

te lelki életed is sánta, béna, 

nem teljes, nem örömteli, bűnök 

nyomorítanak és keserítenek, 

halld meg hát az örömhírt: Az 

Úr a te Teremtőd, szólít téged, 

nézz föl rá! 

Figyelj Istenre - „Nézz föl”! 

Ez volt a sánta meggyógyulásá-

nak is az első lépése. 

Nem remélsz sokat az élettől? Nincsenek nagy céljaid? Hívő életed erőtlen, meg-

fáradt és közömbös? Nézz föl, mert a te Urad szólít és hív téged. Ki akar hozni a 

langymelegségből, meg akarja újítani erőtlen életed. Nézz föl és lásd meg a csodát, 

Istennek terve van veled, személy szerint téged szólít most. A gyógyulás első lépése 

tehát Istenre figyelni, a láthatókon túl meglátni a láthatatlanokat, az ideig valókon túl 

az örökkévalót. Ha mindig csak a földiekre nézünk, sötétségben vagyunk, csak a 

tehetetlenségünket, bénaságunkat látjuk. A világosság – az új erő. A gyógyulás és a 

szabadulás felülről jön. Nézz föl és engedd, hogy Isten megszólítson téged! 

Engedelmeskedj Istennek - „Kelj fel, és járj!” 

Amikor a sánta ember fölnézett, így szólt hozzá az apostol: „Ezüstöm és ara-

nyam nincsen, de amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj 
fel és járj!” Péter apostol Isten eszköze, akit az Úr arra használ, hogy eljutassa min-

denkihez az evangéliumot. Első olvasásra megdöbbentő a felszólítás, hogy kelj fel és 

járj. Ehhez hitre van szükség, olyan hitre, amely nem a láthatókra néz, hanem a lát-

hatatlanokra. De hit kell az engedelmességhez is. Ha Isten szólít téged, ne tétovázz, 

bízz és engedj! Az Isten kegyelme sokkal gazdagabban ajándékoz, mint azt az ember 

reméli. A sánta koldus Péter szavai által a gyógyító Krisztussal, a Szentlélek erejével 

került kapcsolatba. Az apostol bizonyságtétele nyomán hit támad, és a hitből enge-

delmesség születik, olyan engedelmesség, amely nem az adott körülményekre tekint, 

hanem egyedül Isten beszédére. Ha az Úr 

szólít téged, ne kételkedj, csak engedel-

meskedj. Mert Jézus nevének hatalma és 

ereje van. „Jézus nevére minden térd 

meghajol, mennyeieké, földieké, földalat-
tiaké.” Fil 2.9-11. Hívjuk hát naponként 

segítségül az Úr nevét, hogy megtartas-

sunk. „Hívj segítségül engem a nyomorú-

ság idején, és én megszabadítalak té-

ged.” 



 6. REMÉNYSUGÁR  

Forrás: www.vasarnapiuzenet.network.hu  

Dicsőítsd az Istent – „Dicsérte az Istent” 

Végül még egy fontos dolgot meg kell látnunk, ami nélkülözhetetlen ahhoz, 

hogy teljes életet éljünk, ez pedig a hálaadás és dicsőítés. Amikor a sánta ember 

meggyógyult, bement a templomba és dicsérte az Istent. Ez elengedhetetlen követ-

kezménye kell, hogy legyen életünknek, ha egyszer valóban megtapasztaltuk az Úr 

jóságát és szeretetét, el ne feledkezzünk a hálaadásról. Isten szent nevének imádása 

és magasztalása által tapasztaljuk meg az Úrban való örömöt. S egyedül a mi hála-

adásunk és imádatunk az, amit az Úr elé vihetünk, s amivel válaszolhatunk a tőle 

kapott ajándékokért, gyógyulásért. „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az 

erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az ál-
dás!” Jel 5,12. Ha megtapasztaltad Isten csodálatos jelenlétét, gyógyító erejét, ne 

feledkezz el a hálaadásról és a dicsőítésről sem. 

Figyelj, engedelmeskedj és dicsőítsd az Istent, ez az a három lépés, amely által 

a te életed is megújul. Ámen 

Gedeon tábori hírek 
 

Május 18 és 28 között régiónkat látogatta Berkes József a Magyarországi Gede-

on Társaság nemzeti igazgatója. 

Debrecen után jött Mátészalkára, majd Vásárosnamény, Kisvárda, Nyíregyháza 

Gedeon Táborok látogatása következett. Az éves látogatás célja a táborok éves 

működésének áttekintése, a gyülekezeti kapcsolatok ápolása. 

Ittléte során találkozott szatmári református lelkészekkel, továbbá Bibliát osztot-

tunk a porcsalmai, és a nyírmeggyesi általános iskolák felső tagozataiban. 
 

„imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje,…” 

2. Thessz. 3:1-5  

http://vasarnapiuzenet.network.hu/


 

 

7. REMÉNYSUGÁR   

Dicsőség Néked, mennyei Tűz! 

A Lélek piros rózsája, 

élő akarata vagy! 

Áldozócsütörtökünk éjszakáját, 

Jézus után tekintő szemünket, 

szomorú, csüggedt életünket 

csodás, új fénybe hozó! 

Jöttödre kigyúlt bennünk a cél, 

a prófétaság továbbvitele, 

Jézus újbóli megtalálásának 

velünk maradásának ereje. 

Szomorú szívű tanítványoknak 

áldott pünkösdi Lélek, Tűz, Erő, 

Élet, Hit, üdvösség mind Te lettél… 

Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél, 

kik egységben Jézusra várhatunk… 

Csapjon ujjongó zsoltárba szavunk! 

Pünkösdi fény ragyogjon a szemünkben: 

Velünk van Szentlelkében az Isten! 

PÜNKÖSDI ZSOLTÁR 

Kárász Izabella  

NYERTETEK-E SZENTLELKET?! 

Alszik a szívben lángod, szeretet, 

mit régi tüzek hamva elfedett, 

mert könny locsolja, forró siratás. 

Nem vethet lángot az alvó parázs. 

 

És tesz a lélek élettelenül, 

és vet új magot, szeretetlenül, 

és jár és él és nincsen aratás, 

mert alszik benne a régi parázs. 

 

Amíg le nem jő Isten Szelleme, 

a lelkek mélyét nem tölti tele, 

míg csak sóhaj száll az ima helyett – 

szunnyad a parázs… Nem lesz életed! 

 

…Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem, 

hogy minden lélek csodákat tegyen, 

Vetése nőjön, míg a napba néz, 

Legyen tüzeket gyújtó égi kéz! 

 

Legyen a dal, a hang, az akarás, 

s míg lángra gyúl a sok régi parázs, 

Valóság legyen a nagy felelet: 

Igen! Elnyertük áldott Lelkedet! 



Bizonyságtétel 8. REMÉNYSUGÁR  

Arra kaptam felkérést, hogy mondjam el, hogy én és családom hogy éltük, 

éljük meg hitünket mindennapjainkban, és a gyülekezetben. Lehet ez a bizonyságté-

tel összegzés, hisz nemrég töltöttem be hatvanadik évemet. 

Belenőttem, sőt beleszülettem a gyülekezetbe, hisz édesapám és anyai nagy-

apám is református lelkészek voltak. Gyermekkoromat Kispaládon töltöttem. Édes-

apám sokszor megbízott presbiteri meghívók kikézbesítésével, hisz mindenkit is-

mertem a faluban. Mindenütt ott voltam. Folytatódott ez az „ottlét” édesapám követ-

kező állomáshelyén, Jármiban is. Természetes volt, hogy templomba járunk és min-

den gyülekezeti alkalmon részt veszünk, három műszakba járó édesanyánkkal 

együtt. 

 Főiskolára kerülve, - bár továbbra is így volt- már lazult a kötelék, úgy gon-

doltam, Isten nélkül, magam is meg tudom oldani dolgaimat. Néhány pofon azonban 

időnként elgondolkodtatott, vajon jó úton járok-e?  

Apám egyik igazán mélyhitű presbitere, Borbás Béla bácsi sokszor szelíden, 

de dorgálóan beszélt velem. Ezt csak később értettem meg, akkor viszont sokszor 

gondolkoztam rajta. 

Ez már aztán történt, hogy megismerkedtem Ilikével, aki 32 éve feleségem. 

Még házasságunk előtt kaptam felkérést a Beregdaróci „Barátság” TSZ főkönyvelői 

állására, szolgálati lakással, amit már házaspárként foglaltunk el. Ebben az időben a 

Jármi gyülekezet látogatói voltunk. Szinte minden vasárnap hazajöttünk és Jármi-

ban, néha már Szalkán mentünk el istentiszteletre. Beregdarócon, - ahol mi nem let-

tünk a gyülekezet része - két lányunk viszont óvodás korától járt a Czappné Gizike 

nagytiszteletű asszony által vezetett gyermekközösségbe. Ottani „élményeiket” 

gyakran beszéltük meg otthon. Gyermekeink konfirmándusként, ifisként, kérdéseik-

re általában választ kaptak, de néha együtt is megbeszéltük, főleg, ha ők nem igazán 

értették, miért nem a mi földi ítéletünk érvényesül, s miért ne háborogjunk, ha más-

képp dönt Isten, mi már ennek részesei, értői voltunk. Viszontláttam kérdéseikben 

ifjúkori lázadó önmagamat. Azt hiszem, ez minden testvérnek olyan kérdés, mely 

életünk nagy kísértése.  



 

 

9. REMÉNYSUGÁR   

Huszonhárom éve vagyunk itthon újra a városban és az egyházban, a 

„városiban”, majd itt a „kertvárosiban”. Presbiter voltam a „városi” és vagyok a 

kertvárosi gyülekezetben. Életemben és munkámban, ugyanúgy családoméban, 

egyaránt voltak és vannak nehezebb és könnyebb időszakok. Számtalanszor volt, - 

mivel pénzügyi pályán dolgozom -, hogy nem tudtam, holnap miből fizetek, de Is-

ten mindig megsegített. Ma is azt tartom egyik legnagyobb fogyatékosságomnak, 

hogy ezek dacára aggodalmaskodok. Isten pedig minden alkalommal megcsúfol 

ebben, minden téren. Utána megkérdezem magamtól: éheztél-e, volt-e olyan, hogy 

nem volt hol aludnod, nem kaptál-e meg minden igazán szükséges dolgot? Minden-

kinek, magamnak is a Máté evangéliuma 7. részének 7. és 8. versét tudom ajánlani 

ezekre a kérdésekre:  

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nék-

tek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. 

Szathmári András 

Isten nem a „mindent megmagyarázás Istene”, hanem a „minden vigasztalás 
Istene”. Nem azért jött el, hogy az összes miértünket megválaszolja. Azért jött, 

hogy elmondja, hogyan élhetünk neki tetszően. Amikor a leprás Naámán arám had-

seregparancsnok Elizeushoz érkezett gyógyulásért, a próféta a szolgáját küldte ki a 

magas rangú vendéghez azzal az üzenettel, hogy menjen el a Jordán folyóhoz és 

fürödjön meg benne (2 Királyok 5.). Naámánt ez ingerültté tette, és azt mondta: „Én 

azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az 

Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklos-

ságból.” Ezt képzelte el, de az Úr nem az ő elképzelései szerint cselekedett. Az 

evangélium Isten elképzelése, amely az emberi gondolkodás számára bolondság - 

mégis, ez Isten bölcsessége. Kövesd az ő igéjét és vigaszt, gyógyulást, szabadulást 

nyersz. Isten áldjon benneteket ma is! 

Reinhard Bonnke 

 
„Bizony, a ti gondolataitok nem az 

én gondolataim, és a ti utaitok nem 
az én utaim - így szól az ÚR.  

Mert amennyivel magasabb az ég a 

földnél, annyival magasabbak az én 
utaim a ti utaitoknál, és az én gondo-

lataim a ti gondolataitoknál.”  

Ézsaiás 55, 8-9 



 

 

 10. REMÉNYSUGÁR  

Ajánlom e gondolatokat egy barátomnak, aki 
sok pofont kapott mostanában, s azt hiszi, 

hogy összedőlt a világ. Pánikba esett, mene-
külne bárhova, ki ebből a romlott világból. 

Ahogy ő mondja, Nicaraguába.  

Megvilágosodni bárhol lehet! 

A hegyekben, hol sok a fa, és jó a le-

vegő. De semmiképpen sem eldugott tiro-

li villában, színes televízióval s szauná-

val. Van itt egy elhagyott bánya 

Kismuncselen, Dévától huszonnyolc kilo-

méterre. Négyszáz bányász dolgozott 

ebben az ón- és rézérc bányában, fent a 

hegyek tetején. Két éve bezárták, s aki 

tehette, otthagyta a náddal és kátránypa-

pírral födött barakkokat. Sok az összedőlt 

üres barakk, de vannak még vagy harmin-

can-negyvenen, akik ott laknak. Egyfelől 

a csodaszép természet, másfelől a felté-

pett föld, elvérzett családokkal, emberek-

kel. Ott megtalálhatod Nicaraguát. 

Helyetted lemosnék magamról minden 

festéket, felöltöznék nagyon egyszerűen, 

és egy hálózsákkal, négy vekni kenyérrel 

kimennék oda, ahol megállt az élet. Az 

idióta kisgyermekekkel elmennék málnát 

szedni, gombászni. Megtanulnék kosarat, 

seprűt kötni Mariska nénitől, aki pont 

olyan fehér ember, mint mi, csak nincs 

senkije, és havi 160 ezer lej segélyből 

kellene megélnie. De ez lehetetlen: ő tu-

datosan készül az éhhalálra. Elbeszélget-

nék szomszédasszonyával, akinek a rák 

az orrát teljesen leette. Ő nem tesz sem-

mit – szokja a halált. Megismerkednék 

Annamáriával, akinek nincs se apja, se 

anyja. Testvére nevelte fel, 15 évesen 

szülte első gyermekét egy részeges bá-

nyásznak, akivel olyan viskóban lakott 

évekig, amelybe esténként beengedték az 

állatokat is. Most sok az üres lakás, és 

máshol laknak, de férje ugyanúgy veri őt 

is az ostorral, akár az állatokat. Elbeszél-

gethettek arról, hogy anyósa hogyan őrült 

meg, és futott meztelenül a földeken, míg 

meg nem halt. De azt is megbeszélheted 

vele, hogy valóban medve ette-e meg a 

négyéves kisfiút az erdőben, vagy talán a 

kutyák? Ő még nincs húszéves, de két 

gyermekével már olyan sokat élt, mint 

más száz év alatt. Szintén itt lakik egy 

vénséges nagymamával négy idióta gyer-

mek, egy kimondhatatlanul koszos ház-

ban. Fogyatékosok, de sokat tudnak me-

sélni az élet titkairól. Hosszan nézték, 

ahogy a nagyapjuk a fájdalomba beleőrült 

és belehalt. 

Kezdetben csak egy seb volt a lábán, 

amely üszkösödni kezdett, s ahogy teltek 

a hetek, a férfinak fekete lett térdtől lefelé 

a lába, és nagyon büdös. Lábát lógatva 

feküdt, és üvöltött – akkor már nem né-  



 

 

11. REMÉNYSUGÁR  

zett vissza senki a szeméből. Másnap 

belehalt abba a karcolásba, amelyet felé-

tek egy kis sebfőző vízzel és ragtapasszal 

elintéznek. De szóba állhatsz egy tizen-

három gyerekes anyával, 

aki most veszítette el leg-

nagyobb fiát, az egyetlent, 

aki munkába állt és dolgo-

zott. Férjénél van a bánya 

kulcsa, ott tartják a kre-

dencben egy cukros dobozban. Elkérhe-

ted, és lemehetsz az aknához. Minden ott 

van, a csillék, bennük az érc, a munkavé-

delmi sisakok, minden, mintha csak most 

hagyták volna félbe a hajtást a bányá-

szok. Csak a hozzáértő szemek látják, 

hogy itt meghalt minden. 

Először mellbe fog vágni mindaz, 

amit látsz, hallasz. Lehet, hogy sírni 

fogsz, és átkozni ezt a világot, amelyben 

jól fésült alakok háromszáz eurót adnak 

egy kutyáért, de egy nyomorult gyermek 

meg kell, hogy éljen havi tíz eurónyi 

segélyből. Nem érted, hogy lehet az, 

hogy ezeket az embereket a társadalom 

kivitte a hegyekbe kommunizmust építe-

ni, s most annyi pénzt sem ad, hogy napi 

fél kenyérre jusson, nem beszélve húsról, 

buszjegyről, villanyszámláról, orvosság-

ról. Egy őrült eszme felsodorta őket a 

hegy tetejére, s mint az elhaló hullám, 

lerakta, otthagyta őket. Már nem fegyve-

res őrök, hanem a mérhetetlen szegény-

ség, a nyomor s ennek gyermeke, a fo-

gyatékosság meg az emberek közönye 

tartja fogva őket. Nagyon furcsa ötleteid 

lesznek. Lefekvés előtt azon fogsz gon-

dolkodni, hogy rablóbandává kellene 

átszervezni ezeket az embereket. Magad 

is csodálod, hogyan önt el a gyűlölet, és 

lassan felfedezed magadban az anarchis-

tát. Hangosan kimondod, hogy nem ér-

demli meg az életet az a társadalom, 

melyben a kutya több húst eszik meg 

egyszerre, mint egy gyermek egész hó-

napban. 

Félelmetes erők szabadulhat-

nak fel benned, de ne siess, 

ne kapkodj, és ne dönts, pró-

bálj meg nagyon nyitott len-

ni! Másnap sétálj egy nagyot 

a természetben, nézd a fákat, 

a felhőket, a madarakat! Közben sírhatsz, 

káromkodhatsz, imádkozhatsz. A fontos 

az, hogy dőljenek le falaid. Omolj össze! 

Engedd be életedbe mindazt, mi körül-

vesz! Ne te légy, aki belép hozzájuk! Ne 

csinálj semmit! Ne szervezd ezt a vilá-

got! Nicaraguában nem formálunk, ha-

nem formálódunk, nem tanítunk, hanem 

tanulunk. Nem adunk, hanem kapunk. 

Neked előbb meg kell világosodnod, 

hogy magad is árasztani tudd a fényt. 

Alulról nem látod a perzsaszőnyeg 

mintáit. Emelkedj fel, a nagy egészt 

nézd! Vedd észre, hogy a sötétet nem 

lehet ütni, vágni, törni! A sötét egysze-

rűen a fény hiánya. Nem kell harcolni 

a sötétség ellen, nem lehet erővel össze-

törni és kilapátolni.  

Csodálkozz rá a napra, amely megje-

lenik, és körülötted minden formát, életet  

Neked előbb  

meg kell világosodnod,  

hogy magad is  

árasztani tudd a fényt. 
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kap. Mindez egyszerű, de át kell élned.  

Délfelé edd meg száraz kenyered! Las-

san, komótosan harapj, ügyelj, hogy 

egyetlen morzsa se hulljon a földre! 

Tudd, hogy a napfénynek és a sárnak 

gyermekét, a kenyeret eszed!  

Csodálkozz el azon, hogyan tud ilyen 

finom lenni az üres kenyér! Keress egy 

forrást, de ne siess! Add meg a módját: 

ereszkedj térdre, érintsd szádat a forrás 

vizéhez, mintha csókolóznál, és csak 

aztán igyál! Érezd, hogy átjár a kristály-

tiszta hegyi forrás vize! Eggyé válsz a 

földdel, beléd hatol az élet. 

Nézd a forrást, nézd a sarat a forrás 

fenekén, lásd, fogd meg a kezeddel! 

Hunyd be a szemed, és érezd a fényt, a 

meleget, mely kenyeret, vizet fakaszt! 

Menj tovább! Talán megérted, hogy te is 

ez vagy: marék por csupán. Ha valahon-

nan fentről rád hull a végtelenül tiszta 

és szent fény, te is képes leszel néhány 

magot befogadni, és kenyeret adni, 

forrássá válni. Mindez végtelenül tisz-
ta és egyszerű: láss, higgy, szeress. Az 

idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az 

ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok 

mindent belevág egy nagy fazékba, ezért 

te is fogadj be mindent Nicaraguában! 

Hordozd saját magad és mások fájdal-

mát, a titkokat, melyek körülvesznek! Ne 

siess! Az eszmélés lassan, de biztosan, 

végtelen csendben, derűsen történik… 

Környezeted megzavarhatja, de meg 

nem szakíthatja mindezt. Lassan lehig-

gadsz, megnyugszol. Kitisztulnak gon-

dolataid, vágyaid, hatalmas béke önt el. 

Megvilágosodsz. 

Minden nagyon egyszerűvé, áttetsző-

vé válik. Felsejlik Isten végtelen nyugodt 

keze vonása a Világon. Mint felhővé 

szelídült tajték, onnan fentről mindent 

sokkal tisztábban fogsz látni. Források 

fakadnak fel benned. Érezni fogod ma-

gadban az erőt, amely most már nem 

magadért: értük, a Világért fakad. Már 

nem harcolni akarsz, hanem teremteni. 

Nem gyűlölsz senkit és semmit, nem 

pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkot-

ni, életet adni, a beléd áramló fényt to-

vábbengedni, -árasztani. Hiszed, hogy 

nemcsak része vagy a világnak, hanem 

partnere a mindenséget szeretetből 

szakadatlanul tovább teremtő Isten-

nek. Szelíden belesimulsz az Úr kezébe, 

a Jó Pásztor lábához kuporodsz. Érzed, 

hiszed, ha szólít, erőd lesz vezetni a nyá-

jat. Minden a helyére kerül, és már nem 

zavar semmi. Érzed a hegyeket mozgató 

erőket magadban, tudod, hogy emberek 

fognak születni, talpra állni, gyógyulni 

szavadra. 

De még ez sem fontos. Semmi sem 

fontos, csak az a kapcsolat, mely mint 

a nap, lassan felkel, és beragyogja vilá-

godat. Istennek társa vagy, megvilágo-

sodtál, ott vagy Nicaraguában! 

forrás: www.magyarkurir.hu 
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„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, 

amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”.(1Pt 2:4) 

Mit gondolsz, mi a te értéked? Nem a vagyonban kifejezhető értékről beszélek, 

hanem önmagad értékéről. Sosem szabad az értéktárgyaidat összekeverni az értéked-

del, mint ember. Lehetsz gazdag, lehetsz szegény, de ennek semmi köze sincs a sze-

mélyes értékességedhez. 

Az életben két dolog van, ami értékmeghatározó: Valaminek az értékét megmu-

tatja, mennyit hajlandó valaki kifizetni érte. Az értéket az is befolyásolja, hogy ki 

birtokolta a múltban azt a bizonyos dolgot. 

E két szempont alapján te mennyit érsz? Kérdezd meg magadtól: „Kié vagyok?” 

és „Mi lett értem kifizetve?”! A Biblia azt írja: „Drága váltságdíjat fizetett értetek 

Isten” (1Kor. 7:23a) 

Istenhez tartozol, és Jézus az életével fizetett érted! A kereszt bizonyítja az érté-

kességedet. 

Soha senki sem fizetett nagyobb váltságdíjat, mint Isten tette érted! Értékes és 

elfogadásra méltó vagy. 

Péter egy építkezés párhuzamát használja, hogy megmutassa, mennyit érünk. 

Isten építi ezt az épületet, amely az egyházat, Isten családját jelképezi, és te egy 

vagy ezek közül az építőkövek közül. „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet 
az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”.

(1Pt 2:4) 

Jézus az élő kő. Hibátlan volt, de mégis sokan elutasították. Talán azt gondolod: 

„Ha nem lennének hibáim, elfogadnának az emberek.” Nem! Jézus hibátlan volt, 

mégsem volt mindenki által elfogadott. De Ő „Isten számára azonban nagyon érté-

kes, mert őt választotta ki”. 

Isten építi az ő élő egyházát, de azt nem templomokban vagy imaházakban lehet 

megtalálni. Isten az emberek szívében él, és te vagy a lelki temploma. Péter azt írja, 

élő kő vagy. Ha Krisztusnak átadod az életedet, építőkővé válsz Isten nagyszerű ter-

vében. 

Rick Warren 

Forrás: www.napiremeny.blog.hu 
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Mert Isten annyira szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy 

mindenki, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

(János 3:16, NLT)  

Páran úgy gondolják, hogy negatív dolog valakit lelki értelemben elveszettnek 

hívni. Pedig nem az. Ezzel valójában elismerjük az értékét. Kicsit olyan ez, mint-

hogy különbség van aközött, hogy elveszítettünk valamit vagy elfelejtkeztünk vala-

miről. Ha elfelejtettük, akkor az azt jelenti, hogy nem fontos nekünk. Ha elveszítet-

tünk valamit, az azt jelenti, hogy megéri megkeresni. Egy gombostűről elfelejtke-

zünk, de a szemüvegünket elveszítjük. 

Az emberek is azért elveszettek, mert megéri őket megtalálni. Figyeld meg: attól, 

hogy egy mestermű elveszett, még nem válik értéktelenebbé, sőt inkább felmegy az 

ára! 

Az ember sokat veszít, ha nem csatlakozik Istenhez. Elveszítjük életünkben az 

irányt, Isten védelmét, a lehetőségeinket, a boldogságunkat és a leendő mennybéli 

otthonunkat. Csakhogy pár dolgot említsünk! De egy dolgot nem veszítünk el: az 

értékünket. 

Isten szeretett annyira, hogy a legbecsesebb tulajdonát 

küldje el értünk: a fiát, Jézust. A Biblia leg-

ismertebb verse ezt mondja: „Mert 
Isten annyira szerette a világot, 

hogy az egyszülött fiát adta, hogy 

mindenki, aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete le-

gyen.” (János 3:16, NLT fordí-

tás) 

Annyira sokat jelentesz Isten-

nek, hogy egy kész szabadítá-

si akciót dolgozott ki, hogy 

megkaphasson. Gyermek-

ként földre jött, hogy meg-

halhasson a bűneidért a 

keresztfán. 

Rick Warren 

Forrás: www-

.napiremeny.blog.hu 
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Ha a Fiú megszabadít titeket, valóságosan szabadok lesztek. (János 8,36) 

A középkorban élt egy híres kovács. Egyszer letartóztatták és börtönbe vetették. 

Egy idő múlva elhatározta, hogy megszökik. Megvizsgálta a láncot, nem talál-e 

rajta elvékonyodást, ahol könnyen széttörheti. Csakhamar eloszlott azonban 

minden reménysége. Rémülten fedezte fel ugyanis, hogy annak idején saját ma-

ga készítette ezt a láncot, ő pedig sokat adott arra, hogy olyan láncokat kovácsol-

jon, amelyet senki sem képes széttörni. Soha nem gondolta azt, hogy íme, a saját 

láncával volt megbilincselve. 

Ez ugyanígy van a bűnössel is. Tulajdon keze kovácsolta a láncot, amellyel meg 

van kötözve – és olyan erős lánc ez, hogy emberkéz szét nem törheti. Csak egy 

lehetősége van a szabadulásra: Jézus Krisztus tudja széttörni csak a láncot - de 

csakis Jézus Krisztus!  Nála keressél segítséget nyomorúságodban. (Prókai Ár-

pád) 

Hálásak vagyunk Istennek az elmúlt években adott áldásaiért.  

Az Újtelepen  megépült Égigérő közösségi házba egyre többen hallgatják 

Isten Igéjét, s gazdag program várja az ifjakat és idősebbeket egyaránt. 

Szeretnénk a testvérek segítségét kérni abban, hogy ez a szép épület han-

gosítása is megoldódjon. Ennek beszerzéséhez adakozást hirdetünk:  

akinek lehetősége van rá és jó szívvel tudja támogatni  

egy komoly hangerősítés beszerzését, az megteheti  

az erre a célra elhelyezett perselyben vagy a templomgondnokoknál.  

Előre is köszönjük. 
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Tanévzáró istentiszteletet tartottunk 

gyülekezetünkben 2014. június 1-jén. 

Az Északi templomban a Móricz 

Zsigmond Általános Iskola hittanosai,  

az Égigérő házban pedig a Napsugár 

óvoda hittanos gyermekei szolgáltak 

énekekkel és versekkel.. 
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„Isten jósága és irgalma, úgy az alkotásra való felhívása is állandóan megújul. Isten 

újra és újra kiárasztja áldását, és ahogyan a mannát, úgy ezt sem lehet felhalmozni 

és elraktározni, csupán összegyűjteni és szétosztani, hogy táplálja Isten népét.” 

 

„Önmagunk helyes ismerete a valódi alázat forrása, amely abból a meggyőződésből 

fakad, hogy tehetségünk nem a saját érdemünk, és nem azért kaptuk, hogy figyelmet 

és elismerést szerezzünk magunknak, hanem azért, hogy legjobb képességeinket 

latba vetve annak szerezzünk dicsőséget, aki ezt nekünk ajándékozta.” 

 

„A közösség az alkotótevékenység melegágya. A közösségteremtés egyben a kreati-

vitás feltételeinek megteremtését is jelenti.” 

Részletek Michael Card: Homokfirkák c. könyvéből 
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  A tiszaújlaki – tiszakeresztúri női kör meghívást kapott a máté-

szalkai nőtestvérektől. Május 7-én reggel elindultunk Kárpátal-

járól 8-an. Célunk az volt, hogy kezdő női körösökként tapaszta-

latot szerezzünk, és hogy betekinthessünk a szalkai női kör mű-

ködésébe. Új testvérekkel gazdagodhassunk, és egymás hite által 

épülhessünk az Úrban. Hála az Úrnak, ez meg is történt.  

  Megérkezésünkkor Nagy György tiszteletes úr fogadott és elkí-

sért minket az Égigérő Közösségi Házba, ahol a nő testvérek már vártak, szeretettel 

és finom tízóraival fogadtak. Filepné Katika a női kör vezetője köszöntött minden-

kit, és egy rövid bemutatkozás következett, de nem csak bemutatkoztunk, hanem 

mindenki beszámolt egy csodáról az életében, mivel a mi gyülekezetünk mottója: 

„Vannak még csodák”. Aztán a tiszteletes úr bemutatta az Égigérő Közösségi Házat, 

közben beszélgettünk, és közös fényképekkel örökítettük meg a találkozót.  

A szalkai testvérek egy egész napos programmal készültek számunkra. Elláto-

gattunk a vajai várba. Nagyon jól éreztük magunkat, kívül-belül körbe- jártuk, be-

szélgettünk, nevettünk, aztán egy finom ebéddel meg koronázták meg a várlátoga-

tást. A hatalmas és igen régi platánfa alatt még énekeltünk egyet, és indultunk is 

tovább a vajai tóhoz. Utána megnéztük a Szatmári Múzeumban a régi korok dolgait 

és az ott lévő szekér kiállítást. Lassan eltelt az idő, és már készültünk a női körös 

bibliaórára. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan összegyűltünk. Katika néni köszön-

tött mindenkit, és átadta a szót vezetőnknek, Sipos Viktória tiszteletes asszonynak,  
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aki egy áhítattal készült. Az áhítat témája a „Békesség” 

volt, és az ige, amely alapján szolgált, a János 14:27-ből 

volt: „Békességet hagyok nektek,az én békességemet 

adom néktek, nem úgy adom nektek ahogyan a világ ad-

ja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” 

Az áhítat az Istentől kapott békességről szólt, hogyan és 

miként éljük meg a mindennapokban. A végén rövid 

imádsággal zártuk az igei alkalmat.  

De még tovább beszéltünk az Úrtól kapott békességről. Mindenki megszólalt 

néhány mondat erejéig arról, hogyan és milyen körülmények között tapasztalta meg 

az Úr Jézus békéjét. Mondhatom, hogy bizonyságot tett mindenki az Istenről és az Ő 

hatalmáról és szeretetéről. Jó volt hallani, hogy Isten milyen csodálatosan munkál-

kodik az életünkben. Mindenki más és mégis mindenki egy, mert az Úr Jézus a kö-

zös Megváltónk és Szabadítónk. Egy rövid betekintést nyertünk még a női kör mű-

ködésébe, hogy mi mindent csinálnak, és megnéztük a szebbnél szebb kézimunká-

kat, amelyekből mi is kaptunk. Reméljük, kellően 

motiváltak és tehetségesek leszünk, hogy a jövőben 

mi is kézimunkázzunk.  

Este még szeretetvendégséggel kedveskedtek a 

nőtestvérek, ahol még tudtunk kötetlenül beszélget-

ni egymással, és mi is meghívtuk a női kört Kárpá-

taljára egy bibliaórára, ahol ismét találkozhatunk, 

és tapasztalatokat cserélhetünk egymás hite által az 

Úr Jézusban.  

Áldott alkalom volt, köszönjük. Sok új ötlettel gazdagodtunk és persze új testvé-

rekkel is. Isten áldja és őrizze meg továbbra is mindnyájukat a hitben és szeretetben! 

Testvéri szeretettel a tiszaújlaki – tiszakeresztúri női bibliakör!  

Petrusinec Natália   
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2014. április 14-én a Palántamisszió bábelőadását láthatták azok a gyermekek, akik 

eljöttek az Égigérő házba. Ez volt a jutalma annak a 150 első, második, harmadik 

osztályos gyermeknek, aki részt vett és kitartóan végigcsinálta a gyermekmunkacso-

port illetve a Vasárnapi Iskolai Szövetség által meghirdetett 10 leckés levelezős bib-

liaismereti versenyt. Ezen az alkalmon kapták 

meg az oklevelet és még egy bögrét is hazavi-

hettek.  
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Április 15-én szerdán este Pintér Béla 

koncertjén vehettek részt azok a lel-

kes fiatalok, akik az elmúlt hetekben 

végigcsinálták azt a 10 részből álló 

levelező kurzust, amit a gyülekezet 

gyermekmunkásai készítettek el és 

osztottak szét. Jutalmuk egy koncert-

belépő volt, melyre magukkal hozhat-

tak egy kísérőt, s az alkalom végén 

elismerő oklevelet is kaptak. A koncert végére a közönség már-már karneváli han-

gulatban együtt énekelte az ismert keresztyén énekessel: “Hivatalos vagyok egy 

mennyei partyra, ahol a házigazda fia minden meghívottal együtt ünnepel.”  
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2014. május 18-án részt vettünk azon a kárpátaljai református férfi csendesnapon, melyet 

minden évben megtartanak a Bereg megyei Balazséron. Idén is közel 120 férfi hallgatta 

meg Szanyi György lelkipásztor nyitóáhítatát, majd Nagy György mátészalkai lelkipász-

tor előadásait a férfilét kérdéseiről. Az előadó kiemelte a férfiközösségek fontosságát, de 

beszélt az átmeneti rítusokról, a konfirmáció jelentőségéről, a házasságkötésről, a férfiak 

szerepéről a házasságban és a gyülekezetben. Ezt követően a Balazséri konferenciaköz-

pontban lehetősége volt kipróbálni mindenkinek Szalóki István történelmi íjkészítő jó-

voltából egy ősi magyar íjat. A nap címe, amelyre 

a két előadás épült, a következő volt: “Legyetek 

férfiak! Legyetek erősek!” /I Kor. 16.13/ A konfe-

rencia Szabolcs tiszteletes zárógondolataival feje-

ződött be, aki arra bátorította résztvevőket, hogy 

bátran éljék meg férfi voltukat Isten jelenlétének 

teljes tudatában, betöltve küldetésüket. Élmények-

kel meggazdagodva tértünk haza Kárpátaljáról. 

Sokszor gazdagodtunk már az itt élők hite által. 

Isten áldja meg életüket, mindennapjaikat!  

A Dávid Férfisátor célja, hogy tagjai lelki-

leg növekedve betöltsék az Istentől rendelt 

szerepüket a családban, gyülekezetben, 

társadalomban. 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  Könyvajánló  

Mit jelent igazi férfinak lenni gyorsan változó, új 

kihívásokkal teli világunkban? Csak az önmagát 

csúcsra járató és végül a csúcsra jutó férfi ne-

vezheti magát boldognak? 

Bátor és erőt adó könyvében Sam Keen, a pszic-

hológiában is járatos amerikai filozófus szemé-

lyes és szakmai tapasztalatait egyaránt felvonul-

tatva tekinti át a hagyományos férfiszerepeket és 

beavatási rítusokat az őskori vadásztól a harco-

son át a vállalkozóig, miközben elemzi azt is, 

hogy mennyiben jelentenek ezek áldást és 

mennyiben átkot napjainkban, mi a szerepük a 

kóros teljesítménykényszer kialakulásában. 

Keen szembeszáll a divatos sztereotípiákkal és 

megmutatja, hogyan találhatunk rá a férfimaga-

tartás olyan formáira, amelyek új irányt jelölhet-

nek ki. Mély belső utazásra buzdít, az elfojtások helyett őszinte szembesülésre 

önmagunk fájdalmas és sötét dimenzióival, amelynek eredményeként eljuthatunk 

az immár szilárd alapokra épülő erényekig. 

A kötet nagy teret szentel a szexualitás és a férfi-nő viszony kérdéseinek is. 

Szembesít a mélyen bennünk élő, megbéklyózó, archetípusos nőképpel, kritiká-

val illeti korunk férfiszexualitásra vonatkozó elvásásait. Bemutatja, hogyan vált 

mára szinte hadiállapottá a két nem viszonya, és ennek alternatívájaként ötlete-

ket, szempontokat ad a tartós párkapcsolat intimitásának és a családi élet boldog-

ságának megteremtéséhez. 

Megvásárolható a Forrás könyvesházban! 

„Egy férfinak két kérdést 
kell feltennie magának.  

Az első: Merre tartok? 

A második:  

Ki jön velem?  

Nagy bajban vagy, ha 
megfordítod a sorrendet.”  

  részlet Sam Keen könyvéből 



 

 

 24. REMÉNYSUGÁR  

Telkibánya  
község Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci járásában. Az Árpád-kori királyi bá-

nyák leghíresebbje található itt. 

Terveink szerint 2014. július 23. és 27. között  

ide szervezzük gyülekezetünk Többgenerációs táborát, mely kiscsoportja-

ink/rétegalkalmaink nagy közös találkozása és együttléte. 

Nem véletlen a témaválasztás sem:  
 

ÖSSZETARTUNK/ÖSSZETARTOZUNK 

Táborhely:  

A Telkibánya község fenntartásában működő ifjúsági tábor, ahol 2 nagy fabarakk és 

egy nagy kőépület lesz a szállásunk. A nagy kiterjedésű tábor 142 fő befogadására 

alkalmas, saját étterem, büfé, focipálya is tartozik hozzá.  

A szobák 1-2-4-6-8 ágyasak, így arra is van lehetőség, hogy a családok együtt, az 

ifisek pedig külön legyenek.  

A tábort egy állandó hőmérsékletű patak szeli át, mely közvetlenül az aranybányából 

folyik ki. Körös körül a zempléni hegyek látványában gyönyörködhet a táborlakó. 

A kisgyermekeknek a tábor mellett található játszótér nyújt lehetőséget az önfeledt 

játékra. 



 

 

25. REMÉNYSUGÁR  

Tervezett program: 
Délelőtt rövid témafelvetést követően lehetőségünk van korosztályok szerint be-

szélgetni az alábbi témákról: 

Megtart (Ki?) 

   „Aki rajtam át megy be, megtartatik.” (Ján 10,9) - teremtőnk, - gondviselőnk,- 

üdvözítőnk 

Tartozunk (Kinek? Mivel?) 

   „Hálával tartozunk az Istennek...” (2Thesz 2,13) - dicsőítéssel, hálával,- szere-

tettel,- engedelmességgel 

Tartunk (Merre?) 

   „Állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát.” (Zsid 12,1)- bölcsőtől a 

koporsóig (változásokban) - örök életre (azonos cél, hívás) - megszentelődés útján 

Összetartozunk (Kivel?) 

   „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az...” (2Kor 5,17) teremtett minden-

séggel, nemzetünkkel (adottság)- az Úrral (választás)- népével, egymással 

(választás) 

Összetartunk (Mire? Milyen célból?) 

   „Szeretetben szolgáljatok egymásnak!” (Gal 5,13) - egymás erősítésére,- szol-

gálatra,- misszióra 

Délután az előző évekhez hasonlóan két programot is kínálunk. Egyrészt egy 

olyat, amelyiken bárki, akár kiskorúval van, vagy akár fájó térdízülettel is teljesíthet, 

másrészt egy olyat, amely nagyobb állóképességet igényel. 
 

TERVEZETT DÉLUTÁNI PROGRAMJAINK: 
KÖZÉPKORI ARANYBÁNYA  látogatás 

„HEGYI KRISTÁLY” túra—ásványgyűjtés 

ÓSVAI PERLITFOLYÁS megtekintése 

PÁNYOKI ÖKOGAZDASÁG megtekintése 

ÉJSZAKAI TÚRA 
 

Esténként Nagy György lelkipásztor  rövid evangelizációs szolgálatát követően még 

lehetőség nyílik filmnézésre, közös játékra, ismerkedésre. 

Részvételi díj: 

Gyermekeknek 0-10 éves korig   12.000. forint  

Idén konfirmáltak    12.000. forint 

Ifiseknek 11-18 éves korig:   15.000. forint 

Felnőtteknek 19-104 éves korig   18.500. forint 

A részvételi díj tartalmazza a szálláshely, az étkezés és a busszal történő utazás 

költségeit.  Jelentkezési határidő: június 10!!! Ne maradj le róla!  



 

 

 26. REMÉNYSUGÁR  

A Biblia Szövetség 2014. április 

26-án tartotta tavaszi csendesnapját 

az Északi templomban. 

A nap témája Jób 1,8 alapján: 

Isten szolgája feddhetetlen, igaz, 

istenfélő, és kerüli a rosszat. 

A mély lelki tartalommal bíró 

csendesnapra más megyékből is 

érkeznek minden tavasszal gyüle-

kezetünkbe. 



 

 



 

 


