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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

 

Laissez faire? 
 

 Laissez faire. Mindent ráhagyni, nem beavatkozni. Ez ennek a francia, 

egyébként a gazdasági életben használt  kifejezésnek a jelentése, melyet sajnos 

az évek alatt az egyház is magáévá tett, s így fordulhatott elő, hogy szó nélkül 

hagytunk folyamatokat, cáfolat nélkül hagytunk hazugságokat, némák marad-

tunk ott, ahol a társadalom élő lelkiismereteként szólni kellett volna. Ennek ma 

már  komoly hatását érezzük. Attól való félelmünkben, hogy társadalmi megíté-

lésünk romlik, s esetleg olyan címkéket ragasztanak ránk, mint homofób, intole-

ráns, bigott, inkább hagytuk a véleményformálást másra, és sodródtunk a fejle-

ményekkel.  

 Az egyház világos útmutatása irányt mutathatott volna fiainknak, kere-

sőknek, célt tévesztetteknek, bátorított volna elbizonytalanodottakat.  

 Igen. Ez a bűnvallás, a bocsánatkérés helye is, de ma már több kell ettől: 

szólni, nem hallgatni tovább. Sóvá lenni, hogy a romlás megálljon, világossággá 

lenni, hogy a sötétség tovább ne terjedjen. Követendő példává, beszéd- sőt vita-

partnerré kell lenni, együtt pedig minta közösséget alkotni.  

 Ezekkel a gondolatokkal szeretnék minden kedves olvasót meghívni  a 

Kertvárosi Református Napok alkalmaira, melyeket igyekeztünk ennek szellem-

ében úgy összeállítani, hogy mindannyiunkat gazdagítsanak és építsenek. 

Nagy György lelkipásztor 

 

Isten nem közömbös a társadalmi 

igazságtalanságokkal szemben, ho-

gyan lehetne akkor az az egyház? 

Hogyan is nyugodhatna bele olyan 

dolgokba, amelyeket Ő szenvedé-

lyesen elutasít, hogyan is lehetnénk 

közömbösek az iránt, amit Ő mun-

kál és fontosnak tart? 

John Stott 
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Jelenleg is egy komoly megtapaszta-
lásban van részem. Szomorúan kell tu-
datnom, hogy idősebbik fiamnak rossz-
indulatú daganat volt  a tüdeje bal lebe-
nyén. A helyzetet nehezítette, hogy a 
daganatos rész rá volt tapadva a szívbu-
rokra. Április elsején műtötték meg, 
amit a testvéreim imái előztek meg. Az 
imádkozás még most is tart. Dicsőség 
Istennek és az Ő szent Fiának, jól sike-
rült a műtét. Hiszem, 
hogy nem véletlenül. A 
sok imádság meghall-
gatásra talált, Isten 
most sem hagyott ma-
gamra! 

Bihari Sándorné 
vagyok a Mátészalkai 
baptista gyülekezet 
tagja 1992 óta. A fér-
jem is tagja lehetett 
ennek a gyülekezetnek, 
igaz hogy ez csak né-
hány hónapig adatott 
meg, mert 1992. nov-
ember 2-án hazahívta 
az Úr, és ő most már 
közvetlen szolgálatá-
ban van Urának. 

Férjem halálakor is 
mellettem álltak a test-
véreim. Ők erősítettek és segítettek, 
hogy az én mennyei Atyám akaratát el 
tudjam fogadni. 

Két fiam van. Aki beteg, ő 54 éves, 
a másik 52. sajnos még egyik sem talál-
ta meg az üdvösség útját. Minden vá-
gyam, hogy Jézus Krisztussal találkoz-
zanak, és általa kegyelemben részesülje-
nek. Kívánom, hogy rájuk is igaz legyen 
az én drága Megváltóm kérése: „ahol én 

vagyok, ők is ott legyenek”. Imádkozom 
értük, hogy mielőbb Isten családjának 
tagjai legyenek. Testvéreim ennek is 
részesei. 

Én a mátészalkai idősek otthonában 
élek. Nagyon nehezen tudok járni, járó-
kerettel és kerekesszékkel közlekedem. 
Hála az Istennek még ezért is. 

Ez az állapotom abból adódik, hogy 
jobb lábamban egy részleges bénulás 

állt be, ami csak sú-
lyosbította az előreha-
ladott parkinson kór 
miatti állapotomat. 
Ezentúl több csigolya 
törése is nehezíti hely-
zetemet. Sokszor nagy 
fájdalmakkal kell küz-
denem. Mindezeken 
felül vérzékeny va-
gyok, ami azt jelenti, 
gyakran leesik a trom-
bocita értéke a vérben. 
Emiatt többször vol-
tam már kórházban. 
Ilyenkor is az igében 
keresem állapotom 
kimenetelét, és az Úr 
meg is mutatja. Min-
dig tudtam, kiben hi-
szek, és nem szakaszt-

hat el tőle semmi. Igei támaszom pl. az 
volt, amit az Úr Jézus mondott Lázár 
betegségekor: „Ez a betegség nem halá-
los, hanem az Isten dicsőségére van.”. 
Egy másik alkalommal a 23. Zsoltár 
segített: „Még ha a halál árnyékának 
völgyében járok is, nem félek a gonosz-
tól, mert te velem vagy. A te vessződ és 
botod, azok vigasztalnak engem.”. 

Az ima 

Mikor már nem bírom tovább 

A gyötrelmeimet: 

Hang csendül a gyászomon át, 

Mennyei üzenet. 

Szavai szentség és erő 

És összhang és zene, 

Az éggel összebékítő 

Szépség költészete. 

S a kétely sziklája nehéz 

Szívemről legörög: 

Hiszek, és majdnem sírok, és… 

És úgy megkönnyebbülök! 

Mihail Lermontov 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR   

Volt egy olyan alkalom is, amikor 
Ezékiás betegségének történetével erősí-
tett az Úr, aki imádkozott és kapott még 
15 évet. 

Eddig összesen 27 alkalommal vol-
tam kórházban. Az ilyenkor kapott sok 
igevers alá van húzva a Bibliámban. 
1978-ban megállapították, hogy a jobb 
szememben szemfenék-embólia alakult 
ki. A diagnózis felállítása utáni napon 
lett volna a műtétem, melyen el akarták 
távolítani a szemem. Egész éjjel imád-
koztam, könyörögtem, és ismét megta-
pasztaltam, hogy nem hagyott magamra 
az Úr. Reggelre a problémát okozó kis 
vérrög kimozdult, így nem hajtották 
végre a műtétet. Isten ekkor előre jelezte 
nekem a kegyelmét. 

1994-ben két CT-vizsgálat is megál-
lapított agylágyulást, és emiatt bekövet-
kező agykárosodást. Hála a drága Meg-
váltómnak, hogy ebből semmit sem ér-
zek. Azt viszont érzem, hogy: „Ó lenne 
bár ezernyi nyelvem és ezernyi ajkam 
énnekem, hogy szívem óhajához mérten 
elzenghetném dicsénekem. Dicsénekre 
dicséneket arról, mit tett Isten velem.” 
Legyen áldott az Ő szent neve! 

Mostani lakóhelyemen, az idősek 
otthonában sem tétlenkedem. Az én 
mennyei Atyám ajándéka, hogy nem 
érzem magam feleslegesnek. Isten meg-
adta, hogy állapotom ellenére nem re-
meg a kezem, így a nővéreknek rajzokat 
készítek, melyekre igeverseket írok. 
Ezekkel köszöntöm őket születésnapju-

kon, névnapjukon. Az igéket imádság-
ban kérem Istentől, hogy a megajándé-
kozottak számára a legmegfelelőbb le-
gyen. Nagyon hálás vagyok ezért a lehe-
tőségért, hogy fáradtságot nem érezve 
hirdethetem ilyen formában is Isten igé-
jét.  

Hálás vagyok, hogy több lelki kö-
zösségre, alkalomra is van lehetőség. 
Igyekszem mindet kihasználni. Vasár-
nap délelőtt istentisztelet van, melyen 
református lelkipásztor szolgál. Minden 
kedden délelőtt több felekezet szolgálója 
tart beszélgetős bibliaórai közösséget. 
Ezen az én lelkipásztorom is szerepet 
kapott. Csütörtökönként este református 
bibliaóra szokott lenni.  

Ha csak az egészségem és erőm en-
gedi, havonta egyszer az úrvacsorai al-
kalmakra gyülekezetünkbe is el tudok 
jutni szolgáló testvérek áldozatos segít-
ségével. Örülök, hogy ezek a programok 
is éreztetik velem, hogy nem hagy ma-
gamra az Úr. 

A 2 Korinthus 4,16 igeverssel zárom 
gondolataimat: 

„Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi 
külső emberünk megromol is, a belső 
mindazáltal napról-napra megújul.” 

Kívánom Isten gazdag áldását min-
denkinek, különösen a MERA-
munkatársainak. Adjon Isten erőt, kitar-
tást a szolgálat végzéséhez. 

B. Sándorné Gizike néni 

Gyülekezeti kirándulás Krakkóba október 23-24-25. 

Jelentkezés Nagy György lelkipásztornál. 

Részletek hamarosan! 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

Csodálom a szántó-vető embert, ki hitével meglátja a fekete földbe hulló, száraz 

magban az érett búzakalászt, s szövetségeseivel, a mindent átölelő, áldott napfénnyel 

és a tavaszi esővel jóságosan életet fakaszt. A földműves bölcs, ismeri az Isten adta 

vágyat, mi nemcsak őt, de mindent az ég alatt mozgat, késztet, hogy táplálja magát, 

csírát fakasszon, bőséges gyümölcsöt hozzon fajtája szerint. A paraszt nem állja útját 

a természetnek, hisz azt, ami nélküle is születne, ő szorgalmas alázattal támogatja, 

kisebb testvére lesz a magnak, gondozza figyelmesen, s mivel jóságosan szolgál, a 

mag érett búzakalásszal hálálja meg a fáradozásait. 

A kézműves meglátja a gerendában a deszkát, és a finom deszkalapokban a bú-

tort, a széket, az asztalt. Szövetségeseket keres: éles fűrészt, kemény acélú gyalut, 

vág, majd enyvvel összefog, alkot, gyarapít, gazdaggá tesz, lelket lehel a kidöntött 

fába. Szorgos munkája bölcs, de egyszerű is, hisz azt a szépet látja, s láttatja meg, 

erősíti fel, mi már ott van a fában! A kivágott deszkadarabon, az átlátszó, kemény 

lakk alatt felragyog a fa gyönyörű erezete, megszületik a nemzedékeket befogadó, a 

családot nagy hajóként az időben hordozó, a házat otthonná tevő bútor! 

Csodálom a péket, a szabót, az orvost, a mesterembert, a tudóst, a művészt, ha 

bölcs urai a mesterségüknek, ha képesek alázattal, céljaik elérésében társakra találni, 

eszközöket használni, s ha kisebb testvéri alázattal akaratuk nem más, mint szolgál-

ni, szépíteni, nemesíteni, munkával mások vágyát beteljesíteni, felhozni a mélyből 

az igazgyöngyöket!  

Talán mindannyiuk közül legjobban a szülőt és a tanítót csodálom, ki magát az 

embert szolgálja, segíti a kibontakozásban az Isten adta magot, a szent ajándékot, a  

Szeretettel ajánlom mindenki 
figyelmébe Böjte Csaba  
„A Virág a Fény Felé  

hajlik” (Helikon Kiadó, 2015) 
című legújabb kötetét,  

amelyben a gyermekvállalásról 
és a nevelésről olvashatunk  

bölcsességeket.  
Ízelítőnek a szerző bevezető  

gondolatait idézem. 

Oláhné Borzován Edit 
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gyermeket, akit maga a Teremtő tarisznyált fel! Szövetségesük a türelmes alázat, a 

bizalom a határozott atyai szigorban, a határait feszegető gyermek sokszor meglepő 

vázlatainak kuszaságát túlélő remény, és a jókedv, mellyel várja a nagy Alkotó a 

gyermekbőrbe álmodott remekművének születését!  

A gyermek, amikor megérkezik, egy lezárt, értékes csomag, nem fehér tábla, az 

ő szívét Isten sűrűn teleírta, léte az emberek imájára küldött atyai válasz. A szülő, a 

nevelő méltó feltörni a pecsétet, segíteni kibontani a levelet, de a sorokat egyedül a 

küldönc betűzheti ki! Sok vázlat után születik a remekmű, az az alkotás, mit Isten 

belénk álmodott! 

A te dolgod szülő, tanító, hogy a Teremtőtől hírt hozó ne csüggedjen, ne dobja 

el olvasatlanul az atyai levelet. Tápláld a hitet a rád bízott ifjúban, hogy bizalommal 

elcsendesedve, önmagába fordulva megértse, hogy az ő élete maga az isteni üzenet! 

Isten úgy szerette a világot, hogy őt, az ő szeretett gyermekét megteremtette, s áldás-

ként Teremtőnk drága, gyógyító jó szavaként küldi a világba! A rád bízott gyermek 

dolga nem az általad leadott leckék vég nélküli magolása, nem az évezredes emberi 

tudás határtalan labirintusában való bolyongás, hanem az, hogy Teremtőnk áldása, 

jó szava, gyógyító, simogató jelenléte legyen testvérei számára! S ha benne ez a fel-

ismerés megszületik, ha megérzi, hogy milyen jóízű jónak lenni, akkor maga indul 

el, hogy kihegyezze ceruzáját, képezze, formálja önmagát, s beteljesítse Isten adta 

drága hivatását. S ekkor a szülő, a tanító hátradőlhet, mint a szántó-vető ember, ki 

boldogan gyönyörködik a szélben ringó búzatáblában, mert a többit a csendesen 

csordogáló idő már nélküle is bevégzi!” 

Böjte Csaba 
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„Jó dolog az Urat dicsérni …  

Tetteid, Uram örömmel töltenek el, ke-

zed művein ujjongok.” 
Zsolt 92,1.5 

 

                Úgy féléve feltűnt, hogy az otthoni hangulat már nem a 

régi. Valahogy semmivel sem voltunk elégedettek, mindenki negatív volt, tele elvá-

rásokkal a többiek iránt. Öröm helyett panasz, elégedettség helyett nyafogás. Egy-

mással is türelmetlenek voltunk. 

Egy nap elegem lett. „Ennek véget kell vetni!” 

Az Úr, mintha a „dicsér” szót súgta volna a szívembe, rámutatott, hogy hiány-

zik otthonunkból, az életünkből a hálaadás, az Isten-dicséret. Hazafelé az iskolából 

közöltem az új szabályt: „Mától kezdve Isten-dicsérő család leszünk. Mindenért há-

lát fogunk adni az Úrnak. Apróság vagy nagy dolog, közvetve vagy közvetlenül 

érint minket, dicsérni fogjuk érte Istent.” 

Beszereztem egy kis füzetet, s egy tollal együtt a tévéállványra tettem. Este be-

lelestem, s elragadtatással olvastam kislányom első bejegyzését a lap tetejére írt 

„Dicsérlek, Uram, mert…” folytatásaként: „Brownie-t sütöttem. Beengednek edzeni 

a Központba.” A következő napokon szaporodtak a bejegyzések, mindenki írt a fü-

zetbe. 

- Mrs Macedóért, az angoltanáromért 

- Eladtam 31 doboz sütit a cserkésznapon 

- Apa munkájáért 

- A ma reggeli családi áhítatért 

- 85 doboz süti kelt el 

- Ma nem kell túlóráznom 

- Nincs semmi bajom… 

Ahogy telt az idő, s folytattuk a hálaadást, az otthoni hangulat kezdett megvál-

tozni. 

Mai igénkben a zsoltáros arra tanít, hogy jó dolog az Istent dicsérni. Valami 

titokzatos erő van abban, ha dicsőítjük az Urat. A hálaadással együtt járó öröm elfo-

gadóbbá, elnézőbbé tett minket, melegebbé, barátságosabbá az otthoni hangulatot. 

Hogy most már csak kedves, dicsérő szavakat hallok? Korántsem. Emberek 

vagyunk, s újra meg újra panaszkodunk is. De az Istendicsérő füzetünk felhívja fi-

gyelmünket Isten jóságára, készségesebbé tesz a hálaadásra. Megtapasztaltuk, hogy 

„jó dolog az Urat dicsérni”. 
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Minden nap van alkalom a hálaadásra, hol apróságokért, hol fontosabb dolgo-

kért. A dicséret enyhít a terheken, s életünk mások számára is jó illatot áraszt. 

Próbáljátok ki! Adjatok hálát Istennek a szabad parkolóhelyért a bejárat mellett 

vagy a távolabbiért, ami alkalmat ad a sétára a szabad levegőn. Dicsérjétek Istent a 

banki ügyintéző kedvességéért! A kora reggeli felkelésért, ami lehetőséget ad arra, 

hogy élvezd a természet hajnali szimfóniáját – még akkor is, ha a kutyád ébresztett 

fel szombaton reggel öt órakor. 

Dicsérd az Urat! Jó neked, és jó azoknak, akik veled élnek. 

 

Uram, dicsérő éneket akarok énekelni neked minden nap viszonzásul jóságo-

dért. Bökd meg a szívemet, hogy ezt mindig megtegyem, hisz Te, Uram, mindig mél-

tó vagy a dicséretre! Jézus nevében, Ámen. 

Wendy Pope 

„Megdöbbentő, hogy milyen sokan átviszik a tegnap terhét a 

következő napra. Kudarcaikat napról napra magukkal cipelik, 

és ezzel megfosztják önmagukat az újrakezdés örömétől.”  

Gary Chapman: Egymásra hangolva 
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Néhány éve megadatott nekem és a 

férjemnek, hogy ne a fotelből nézzük 

végig a Super Bowl bajnokságot, hanem 

harsány szurkolóként a helyszínen. Tud-

tuk, hogy ilyen egyszer van az életben, 

ezért már fél nappal a kezdés előtt meg-

érkeztünk, hogy láthassuk az előkészüle-

teket. 

Mindent megnéztünk, azt is, ahogy a 

pályakarbantartó csapat tagjai kocsijukat 

tolva felfestették a pályát és a pálya 

egyes részeit határoló hófehér vonalakat. 

Ezek a vonalak egy-egy játszma során 

meg az időjárástól állandóan megrongá-

lódnak. 

Eső, hó, rúgások, lecsapódó testek 

koptatják őket. A játszma végén már 

nem mondhatók sem fehérnek, sem 

egyenesnek. Egyes szakaszok el is tűn-

hetnek teljesen. De mikor a következő 

hétvégi meccs közeledik, a pályakarban-

tartók megjelennek, és újrafestik a vona-

lakat. 

Háromgyerekes anyaként gyakran 

fárasztó újra meg újra meghúzni a határ-

vonalakat. A kortársak, a tévé, a zene-

számok, a Facebook egyre rongálják a 

védelmező meg a keresztény értékrendet 

tükröző korlátokat, amelyekkel karban-

tartom gyermekeim játékterét. 

Mikor elindulnak otthonról kezükben 

a kocsikulccsal, megkísért a gondolat: 

Nem kell újra szólnom, hogy ne böm-

böltessék a zenét, hisz tudják. Már any-

nyiszor mondtam. 

Aztán eszembe jut, hogy a világ is 

állandóan hajtogatja, amire rá akarja 

venni őket. Ezért hát újra csak meghú-

zom a fehér vonalakat, amelyeknek kije-

lölését az életükben az Úr rám bízta szü-

lőként. Ezek a korlátok arra szolgálnak, 

hogy megvédjék őket rossz döntéseik 

következményeitől. 

Néha, amikor fáradtak vagy elfoglal-

tak vagyunk, nehéz tartani magunkat a 

határokhoz, amelyeket meghúztunk. 

Vagy amikor túl sok meztelenséget lát-

nak a tévében, s azzal védekeznek, hogy 

„nincs más, mit nézni”. Vagy ha egy 

szám tele van közönséges szavakkal, de 

„mindenki ezt hallgatja”. Igen, egy-egy 

fárasztó nap végén könnyebb lenne lazí-

tani a korlátokon, de tudom, nem hagy-

hatom, hogy elmosódjanak a fehér vona-

lak a pályán. 

Isten maga a legjobb példa, amikor 

korlátokat állítunk gyermekeinknek. Az 

Édenkertben világosan megparancsolta 

gyermekeinek, hogy ne egyenek a jó és 

rossz tudásának fájáról. Ádámon és 

Éván múlott, hogy engedelmeskednek-e. 

Átléptek a vonalon, amit Isten húzott, és 

viselniük kellett bűnük következménye-

it. 

Nemrég megint volt egy vitám a 

gyermekeimmel, de kitartottam a  

„Az Úristen parancsot adott az embernek: ’A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és 
rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.’” 

I. Mózes 2,16-17 



 

 

11. REMÉNYSUGÁR   

korlátozás mellett. Nem örültek neki! 

Nekem viszont eszembe jutott egy ko-

rábbi megjegyzése egyiküknek: „Anya, 

köszönöm, hogy sosem engedtél későig 

kimaradnom. Sok mindent megúsztam 

azzal, hogy időben haza kellett jön-

nöm.” Azt is láttam ebből, hogy a gye-

rekeim, még ha pillanatnyilag bosszan-

kodnak is, tudják, hogy ha – szeretettel 

– meghúzom a korlátokat, ezzel csak 

őket féltem, őket akarom védeni. 

Jó volna azt mondani, hogy sosem 

lépik át a korlátokat. De ez nem volna 

igaz. Felnőtté érve nekik maguknak kell 

meghúzni a határokat, s nem mondha-

tom, hogy mindig azt teszik, amit sze-

rintem Isten vár tőlük. De ha ilyen van, 

s a szívem majd megszakad, akkor is 

jólesik arra gondolni, hogy én megtet-

tem, amit Isten tőlem, anyaként várha-

tott. A többi az Ő kezében van. Naponta 

imádkozom értük, és várakozva nézem, 

hogyan alakítja Isten az útjukat. 

Érted is imádkozom, hogy mikor egy 

hosszú napon megpróbálsz egyszerre 

főzni a családnak, kimosni a szennyest, 

rendet rakni, számon tartani a gyerme-

kek programját, ne fáradj bele, ne add 

fel, hogy meghúzd a fehér vonalakat. És 

hogy egy napon a gyermekeid visszajöj-

jenek, és megköszönjék kitartásodat. 

Uram, segíts! Belefáradtam, hogy mindig szembe menjek az árral, a világgal, 

ami nem ismer korlátokat. Hatalmaddal segíts szeretettel mutatnom a helyes utat a 

gyermekeimnek! Lágyítsd meg a szívüket, hogy elfogadják, és bízzanak bennem, ami-

kor Téged követlek. Jézus nevében, Ámen.  

Forrás: Csendes percek Istennel  



 

 

 12. REMÉNYSUGÁR  

„– Tudják, én szegény fiú voltam és gyermekkoromban anyám elszegődtetett a 

községhez disznópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók előtt megemel-

heti a kalapját minden ember. Tudják-e milyen jó szándékú, becsületes állatok azok? 

Három éven át jártam ki a legelőre velők, tavasztól őszig. Megismertem őket. Hűsé-

gesek, tisztességesek. Értik? Szerettek engem! Pedig én nem is voltam disznó, csak 

ember… 

Nyelt egyet és egy pillanatig maga elé bámult a padlóra. Aztán folytatta: – Egy 

őszön makkoltatni küldtek föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy farkasok kezdték 

kerülgetni a kondát. Volt a rám bízott állatok között egy, amelyik mindig külön járt 

a többitől. Egy rühes, sovány kis süldő. A többi nem tűrte meg maga között, mert, 

hogy maga alá piszkolt, fektiben. Mert a disznó nagyon tiszta állat, tudják-e, az el-

veri magától az ilyet. A konda szégyene volt ez a süldő. És éppen erre mentek rá a 

farkasok. 

– Reggel történt, alig valamivel virradat után. Éppen kitereltem az állatokat a 

karámból, s álmosan dűtöttem neki hátamat egy bükkfának, amikor a visítást meg-

hallottam. A kis rühes süldő megint valamivel távolabb túrt a többitől, s azt cser-

készték be a farkasok. Négyen támadtak reá egyszerre. De amikor én felütöttem 

fejemet a sivalkodásra, már valamennyi disznónak fönt volt a feje, és a következő 

pillanatban az egész konda összeröffent, s mint egy roppant fekete henger rohant reá 

a farkasokra. Képzeljenek csak el kétszázegynéhány disznót, tömötten egymás mel-

lett, fölemelt ormánnyal rohanni, fújva és fogcsattogtatva! Szempillantás alatt elker-

gették a farkasokat, s a kis rühes süldőnek néhány harapáson kívül semmi baja nem 

történt. Én pedig sokat gondolkoztam akkoriban azon, hogy miért is védte meg a 

falka ezt az egyet, akit amúgy is kitaszított maga közül, s akit azután sem fogadott 

vissza soha. De csak most jöttem rá: azért, mert disznó volt az is. 

– Hát, látjátok, ezért szeretnék disznó lenni!Mert irigylem a disznóktól a szolida-

ritást, ami az én emberi falkámból hiányzik. 

Mi tanokat hirdetünk, és jelszavakat halmo-

zunk jelszavakra, de közben mindenki csak 

önmagával törődik, nemhogy a kisujját is 

mozdítaná másért. Ha akkor, ott az erdőn, 

az én disznófalkám is úgy viselkedik, mint 

ma az emberi társadalom: rendre az egész 

falkát fölfalhatták volna a farkasok. Mint 

ahogy az embereket is fölfalja rendre a  

gonoszság és az önzés.” 

Wass Albert 



 

 

13. REMÉNYSUGÁR  

„Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyeknek 

Országa”  Máté5:10 

A háborút el lehet kerülni. Kétféleképpen. Vagy elismerjük az ellenfél oldalán is 

az igazságot, vagy az igazság oldalán megalkuszunk.  

Az Igazság nem kezd háborút. Hatalmát érvényesíteni igyekszik, de az erőszak 

eszközét nem veszi igénybe. Az igazság azonban nem is bocsátkozik olyan alkuba, 

amely lényegétől fosztaná meg őt. 

Ezért az igazság sokszor bonyolódik háborúba. Mint megtámadott fél. Mindig 

csak védekező háborúban vesz részt. A Te szavadat használom: „elszenvedi azt”. 

Ezekben a háborúkban az igazságot gyakran eltiporták. Máskor megtámadták. Még 

meg is ölték. De egyik úton sem semmisítették meg. 

Mert az Igazság Istené – és ezért örök.                   Dr. Ordass Lajos, Ev. Püspök 

Nyíri Lajos és felesége Klárika 30 éve kötött házasságot. Ebből az alkalom-

ból a 30. zsoltár verseivel szeretnénk őket köszönteni: „Gyászomat örömre for-

dítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng 

Neked a szívem, Örökké magasztallak, Uram,Istenem.” Zsoltárok 30:12-13 



 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

Tűz Tamás:  

Jól megjelölte ezt az ezredévet:  

kereszttel írta rá kemény nevét,  

mint halhatatlan győzelmi ék.  

Alapkő lett, de kőnél súlyosabban  

vetette el az épülő falakban  

toronyszökkentő, férfias hitét. 

 

Amint alázatát mindegyre inkább  

úrrá emeli roppant erején,  

a bércre hág s egy országon tekint át,  

hol hajnalpírban reszket még a fény.  

Komor felhőkből bomlik ki a kék ég  

s virrasztva várja népe ébredését  

a századok szélfútta reggelén. 

Nem tétován, de biztos mozdulattal  

lendül előre tervező keze,  

míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal  

a forró puszták zendülő szele.  

Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba  

s pillantásával féltőn átkarolja  

a frissen szántott szűzi földeket. 

 

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,  

hogy megkösse a rónák vad porát,  

szőlő teremjen és kenyér, fehérebb  

s hogy mindenki meglelje otthonát.  

Áldott szigor, rendet hozó szelídség!  

Arany szív, mely eltékozolja kincsét,  

hogy új szívekben ragyogjon tovább! 

 

Hát róla zengjen most a lelkes ének!  

Uram, téged dicsérünk általa,  

mert ő volt a te választott edényed,  

apostolod; híved s a föld sava.  

És ő volt ama bibliai sáfár;  

kire be jó, hogy éppen rátaláltál,  

midőn megvirradt napunk hajnala! 



 

 

15. REMÉNYSUGÁR   

2, Nincs életem e szomjúság nélkül… 

Terád úgy vágyik nyugtalan szívem. 

De hogyha jösz, és rám zúdítod fényed, 

A Végtelen kitárul előttem. 

2015. október 11. vasárnap  

9:30 Északi templom, 11:00 Égigérő ház 

csongori református lelkipásztor igehirdetése 



 

 

Férfisátor elvonulása 16. REMÉNYSUGÁR  

Önismereti kenutúra a Túron 
Ez volt a címe annak a kétnapos önismereti kenutúrának, mikor is csónakba 

szállt férfisátrunk 15 tagja, hogy a sonkádi Kisbukótól két szakaszban leevezzen 

Túristvándiig. Beszélgetéseinkben arra törekedünk, hogy megfogalmazzuk legfőkép-

pen önmagunk számára: 

1. hogyan látjuk saját magunkat, 

2. visszajelzéseket kapjunk/adjunk másoknak arra vonatkozóan, 

          hogyan látnak minket mások, illetve mi hogyan látunk másokat. 

„Legyünk egymás számára tükör.” Ennek az elmúlt hónapok során kialakult és 

megélt közösségben volt és van létjogosultsága. A komoly téma feldolgozásában 

segítségünkre volt Lisztes Gábor, a budapesti férfisátor egyik alapítója. 

A jó hangulatban telt vízi portyánk végén a túristvándi református templomban 

vettünk részt istentiszteleten, majd az élményeken túl lelkileg is meggazdagodva 

tértünk haza családunkhoz, hivatásunkhoz.  



17. REMÉNYSUGÁR   

Az apa hivatása 
„Jézus emberré lett, hogy megmutassa nekünk 

az Atyát.” 

Az apát a családba küldi Isten, hogy megmu-

tassa övéinek, hogy ki Ő. Mintha ezt monda-

ná: „Íme, ezt a feladatot bízom rád. Nem én 

megyek hozzájuk először, hanem te. Kérlek, 

képviselj engem. 

Mutasd meg gyermekeidnek, hogy ki vagyok 

Én!  

Mutasd meg, hogy hogyan szeretem őket!  

Éld meg, hiszen a gyermek csak ebből ért!” 

 Isten tehát nem magyaráz, hanem teremt: 

APÁT!  

Ebből a szempontból nagyon találó Kentenich 

atya összegzése az apai küldetésről, amihez mérhetjük magunkat: 

„Az apa hivatása, hogy a Mennyei Atya képmása legyen.” 

Uzsayné Pécsi Rita 

2015. október 4. vasárnap  

9:30 Északi templom 

11:00 Égigérő közösségi ház 

lelkipásztor igehirdetése 



 

 

 18. REMÉNYSUGÁR  

Ne félj és ne rettegj, hanem légy 

bátor és erős! Igen erős. Mert az út, 

amin az Úr, a te Urad vezet téged, jó 

út, ha nehéz is, és győztes út, amin 

győzni fogsz, mert Ő a győzelem Iste-

ne, aki győztessé tesz téged. Erőssé és 

bátorrá, és megadja a szabadítást, min-

denkor, a legmegfelelőbb időben. Meg-

adja, és megerősít addig, hogy meg is 

lásd azt.  

Légy áldott, és ne félj! Ne add meg 

magad az ellenség kárhoztatásának. 

Nagyobb az, Aki benned van, mint aki 

a világban van. Légy áldott és erős! 

dr. Kovács György 

Kovács Bélát és feleségét Katikát 25 éves házassági évfordulóján  csa-

ládi  ünnepség keretében a 25. zsoltár szavaival köszöntötte Nagy György 

lelkipásztor:  „Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja Ő, melyik utat vá-

lassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.” Zsolt 25:12-13 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

Történet a róka és a tigris barátságáról. 

Egy ember az erdőn ballagott keresztül. Egyszer csak megpillantott egy rókát, 

amelyiknek hiányzott az egyik lába. A férfinek az a kérdés motoszkált a fejében, 

hogy vajon hogyan maradt a róka életben? Aztán megpillantott egy tigrist, elejtett 

zsákmányával a szájában. A tigris teleette magát, s a maradékot hagyta, hogy a róka 

elfogyassza. A rókát Isten ugyanezen a tigrisen keresztül táplálta másnap is.  

Az ember ámulatba esett Isten jóságától. 

Nyomban el is határozta, hogy ő is meghúzza 

magát egy sarokban, és teljesen az Úrra bízza 

magát, aki majd gondoskodik minden szükségle-

téről. Úgy is tett, de hosszú ideig semmi sem 

történt. A szerencsétlen már majdnem halálán 

volt, amikor egyik napon hangot hallott:  

- Ó, te tévelygő, nyisd ki a szemed, és pillantsd 

meg az Igazságot!  

Ne a sánta rókát utánozd,  

a tigris példáját kövesd! 

2015. október 18. vasárnap  

9:30 Északi templom, 11:00 Égigérő ház 

református lelkipásztor igehirdetése 



 

 

20. Gyülekezeti tábor REMÉNYSUGÁR  

Nézegetem a képeket, melyek a Családi táborban készültek, és azon gondolko-

dom, hol is kezdjem…..Mondjuk az elején, ugye? :) 

Egyébként meg annyira beszédesek a képek, hogy „átjön” a helyszín varázsa, és 

a hangulat mindenkinek, igazából nem is hiányoznak a szavak. 

És jönnek, jönnek a gondolatok, „tolakodnak” az emlékek, érzések…. 

- Hogyan tapasztalhattuk meg a marosvásárhelyi gyülekezet vendégszeretetét az 

egész éjszakás út után, és kaptunk lelki táplálékot és erőt a további utunkra? 

- Milyen hatalmas tér fogadott minket a parajdi sóbányában tíz emelet mélyen, 

és jutott hely a „világi” dolgok mellett egy kis templomnak is? 

- Mekkora várakozással ültünk a traktor „vonta” szekereken a Madarasi Hargita 

felé vezető úton, és azt sem tudtuk merre nézzünk, olyan csodálatos tájak tárultak 

elénk. De akkor még nem tudtuk, hogy ez csak előképe annak, amivel a gyalog meg-

tett út végén, a tetőn szembesülhettünk. Érezni azt az erőt a Himnusz éneklése köz-

ben, mely összeköt minket magyarokat, bárhol a világon. 

- Látni és átérezni Csíksomlyón az Ezer székely leány napján a székely ember 

Istenbe vetett hitét, mely életüket vagy a jövőjüket illeti. Szinte „beleég” az ember 

agyába a kép a „nyeregben”, ahogy a több ezer népviseletbe öltözött székely büsz-

kén viseli magyarságát. 

- És megérkezni minden este a Vargyas patak partján lévő szállásra, távol a világ 

zajától, egy varázslatos helyre. És megpihenve részt venni Botos Csaba somosdi  



 

 

 21. REMÉNYSUGÁR  

lelkipásztor esti evangelizációin, ahol 

a maga teljesen egyszerű, mégis lehen-

gerlő stílusában szembesített önma-

gunkkal, megláttatott nagyon fontos, 

néha elfeledett dolgokat Mindenki ka-

pott általa valamit, amit tovább vihe-

tett, ami hozzásegítette a növekedés-

hez. 

- Tagjává válni egy családnak, 

mert olyanná váltunk, mint egy család. 

Mindenkinek volt szerepe, mindenki 

adhatott és kaphatott, egymást segítet-

tük lelkileg minden nap. A régi testvéri 

kapcsolatok még jobban megszilárdultak, és újak eresztettek gyökeret.  

Úton voltunk, meg-megpihentünk, és továbbmegyünk, reméljük egyre többen 

leszünk. 

„Minden utazásnak annyi az értelme,  

amennyit azonközben önmagunkban beutaztunk” 

(Illyés Gyula) 

GYHK 

2015. október 28-31. szerdától szombatig 

17:00 Égigérő közösségi ház 

18:00 Északi templom 

somosdi református lelkipásztor szolgálatával 



 

 

Gyerektábor 22. REMÉNYSUGÁR  

A kipontozott helyre mindenki illesz-

sze be nyugodtan a neki tetsző jelzőt. 

Aki ott volt az ezt könnyedén megteheti, 

attól függően milyen élményekkel gaz-

dagodott, aki nem volt ott, az hátha tud 

képet alkotni, milyen is lehetett az idei 

Vakációs Gyerektábor a Kincses-

házban. /Esetleg kedvet is kap, hogy 

jövőre részese legyen az élménynek./ 

Tehát: végy 1 TÖRZSFŐNÖKöt, 

130 GYEREKet, adj melléjük 30 lelkes 

/!/ SEGÍTŐt, és 28 önkéntes FIATALt! 

Az egészet önts egy jól megtervezett, 

megszervezett, kidolgozott PROGRAM 

közepébe. Aztán nincs más dolgod, mint 

ÖT napon keresztül „fűszerezni”, és az 

ötödik nap végén megcsodálni a vég-

eredményt. Ja-ja-jajjjj!!!! A TITKOS 

összetevőt majd elfelejtem!!!! Egyenlő 

arányban ossz szét az öt napra 700 TÚ-

RÓ RUDIt!  

FŰSZEREZÉS:  

- Reggel mozgass át min-

den összetevőt egy kis zenés 

tornával, ez megadja az alap-

hangulatot! A nagy meleg sem 

lehet akadály, mert Ági néni 

nekünk úgy állította össze a 

gyakorlatokat, hogy jól át-

mozgatott, de nem izzasztott. 

- Következhet az énektanu-

lás! Dicsőítő énekeket tanul-

hattunk a „Sanyi bácsi és az 

ifisek” együttestől, de nem is 

akárhogy! Lelkesedésből oly-

annyira nem volt hiány, hogy 

időnként koncerthangulat tá-

madt. 

- A zenés ráhangolódást a Bibliai 

történetek követték minden nap. Tábo-

runkban Kovács Kati- és Évi néni színes 

előadása tette felejthetetlenné ezeket az 

alkalmakat. Sokat tanulhattunk és fej-

lődhettünk. Az itt megismertekről adhat-

tunk számot később a feladatlapok kitöl-

tésével, és a kis ajándékok elkészítésé-

vel. 

- Ezután engedd át a „terepet” a 

Törzsfőnöknek! Ő a Játéknagymester! A 

kis csapatok észre sem vették, hogy az 

érdekes és izgalmas indián próbatételek 

közben egységes törzzsé kovácsolódtak. 

A jókedv mindig garantált volt. 

- Délutánonként mesélj titkokkal teli 

történetet, és fejlessz ismereteket! A kis 

indiánfiú, Aski izgalmas történetét hall-

gathattuk, és az indiánok érdekes életé-

ből kaptunk egy-egy szeletet. 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  

„Én dúdolok, hogy el ne tévedj…” 

címmel előadás lesz Füle Lajos verseiből 
a vásárosnaményi amatőr versszínház tagjainak 

tolmácsolásában. 

Az előadásra az Ötórai tea a művészetek jegyében 
programsorozat keretében kerül sor. 

Helyszín: Égigérő közösségi ház. 

Az időpont egyeztetés alatt! Későbbiekben hirdetjük! 

- Emlékül készíts tárgyakat! Na, itt 

aztán mindenki kiélhette kreativitását. 

Nem is volt ötletekben hiány! Egyedi 

fejdíszek, tomahawkok, tésztaékszerek, 

hangszerek, tarsolyok, pólók készültek.- 

A nap végén pedig a Törzsfőnök vegye 

számba a törzseket, és értékelje a napot 

a gyönyörű tipiben… és ha úgy ítéli 

meg, „szívja el” a békerudit a törzs tag-

jaival. 

Kellenek még persze szorgos-gondos 

kezek, akik az ételről-italról gondoskod-

nak, nálunk ebben sem volt hiány!  

A forróság azért megpróbált erőt 

venni a törzs minden tagján, de nem 

hagytuk magunkat! 

Volt erőnk mindig, mindenre, mert 

NEM VOLTUNK EGYEDÜL! 

Áldott hét volt! Köszönjük Uram! 

„Mosolygó Málna”/GYHK/ 

/u.i.:én a CSODÁLATOS szót írtam a 

pontozott helyre/ 



A Kertvárosi Református Ifjúság 

biciklis táborának a csengersimai Élet 

Vize Református Ifjúsági Ház adott ott-

hont július végén. Tizenöten vágtak 

neki az országútnak remélve, hogy a hét 

végére jobban megismerik a környék 

látványosságit és egymást.  A hét folya-

mán biciklire pattanva csodaszép közép-

kori református templomokat látogattak 

meg, úgymint a szamostatárfalvait, a 

szamosújlakit, a gyügyeit, a sonkádit, és 

a nagygécit, amit a közelmúltban állítot-

tak helyre.  

Délelőtti áhítatok során Jézus hatal-

mát és csodáit szemlélhették, mert aki-

vel Jézus találkozott, annak teljesen 

megváltozott az élete; legyen szó 

Zákeusról, a gadarai megszállottról, 

Jairus leányáról vagy a cso-

dálatos halfogás történetéről. 

Sőt, ma is találkozni akar 

velünk Jézus. A délutánok 

kézműveskedés-sel, kenuzás-

sal, íjászkodással, esetleg 

extra túrával, beszélgetéssel, 

játékkal teltek. Rendhagyó 

esti áhítatok alkalmával a 

csengersimai templom faka-

zettáinak történetébe pillant-

hattak be Bélbász Szűcs Andrea lelkész-

nő tolmácsolásában, aki arra kérte a 

jelenlévőket, feküdjenek hanyatt a pa-

dokban, míg ő az Üdvtörténet eseményit 

kibontja, melyek a mennyezet festmé-

nyeiben vannak elrejtve. A lelkésznő 

férje, bemutatta, hogyan tudja egy ló 

bizalmát és figyelmét úgy elnyerni, 

hogy nem ostorozza, pusztán szeretettel 

fordul felé. A bátrabbak éjszakai túrán 

is részt vehettek. Utolsó nap a morzsa-

szedegetés előtt pedig egy imasétára 

voltak hivatalosak az ifjak, melynek 

végén keresztre szögezhették megbánt 

dolgaikat. Áldott és vidám hét állt mö-

göttük, s közben végig érezhették, hogy 

Jézus velük volt az úton.  

Nyíri Klára 

Ifisek tábora 24. REMÉNYSUGÁR  



 

 

25. REMÉNYSUGÁR   

Az Égigérő közösségi ház adott helyet annak a nagyszerű alkalomnak, amikor is az 
USA-beli AD DEUM táncegyüttes találkozott gyermekvárosi fiatalokkal, hogy arról 
beszéljenek, s még inkább megmutassák, hogyan lehet nem csupán szóval és zené-
vel, hanem a tánc nyelvén is kifejezni érzéseinket, hitünket. Tánctanítás, barkácso-

lás, közös éneklés, és 
evangelizáció és művé-
szien előadott tánc gaz-
dagította a nevelőtaná-
rok kíséretében részt 
vevő fiatalokat, akik az 
alkalom végén maguk is 
megmutatták tánctehet-
ségüket az amerikai 
vendégeknek. 



 

 

 26. REMÉNYSUGÁR  

Nyolcadik alkalommal került megrendezés-
re Pünkösd másnapján az a családi nap, 
amely idén „Az egyház nem egy ház. Mi 
vagyunk.” címet viselte. Nagy György lel-
kipásztor szabadtéri istentiszteleten elhang-
zott igehirdetésében arról beszélt, hogy a 
mai gyülekezeti közösségeknek olyan gyó-
gyító közösségeknek kell lenniük, amelyek 
érzéke- nyek a lakókörnyezetük prob-

lémáira, megjelenítik és hite-
lesen képviselik a jó hírt, az 
evangéliumot. Ezután az ifjú-
ság koncertje, majd a Móricz 
Zsigmond Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola és a Kálvin Já-
nos Református Általános 
Iskola gyermekeinek műsora 
következett. A Napraforgók 
Játszóház jóvoltából min-
denki kipróbálhatta a Seg-
wayt, a Bungle runt, ezzel 
egy időben pedig az élő 
csocsó pályán komoly mér-

kőzések zajlottak. Délután a közös és 
egyéni produkciók mellett a Marosvásárhely-
Alsóvárosi Református Gyülekezet Ifjúságá-
nak előadásában „Az ember első és utolsó hét 
napja” című színvonalas, a mai ember számá-
ra is érthető üzeneteket hordozó előadást te-
kinthették meg a résztvevők, majd ezt követő-
en a kárpátaljai Gyurkó Miklós buzdító gon-
dolatai hangzottak el. A nap végén a két gyü-
lekezet ifjúsága közös énekléssel, ismerkedés-
sel töltött egy vidám órát a Kincses-házban, 
ahonnan a vendéglátó családokhoz mentek. A 
nap rengeteg áldást tartogatott valamennyi 
résztvevőnek, de talán a legszembetűnőbb 
mindezek közül, az volt, hogy egy csepp eső 
sem esett a várost körülvevő komor fellegek-
ből egészen addig, amíg a nap valamennyi 
programja le nem zajlott szép rendben. Még 
sok hasonló rendezvény kövesse!  



 

 

27. REMÉNYSUGÁR  

   A Kálvin János Református Általános Iskola 

Pünkösdre készülve harmadik alkalommal rendez-

te meg iskola evangelizációját. Kora reggel az 

iskola tornatermében az alsótagozatos gyerekek 

szájtátva hallgatták Szűcs Bélbász Andrea lelkész-

nő gondolatait, aki a Pünkösd jelké-

peiről, üzenetéről tanította a kicsiket. 

"Nem a félelemnek, hanem az erő, a 

szeretet és a józanság lelkét kap-

tuk."- emelte ki üzenetében. Ezt kö-

vetően a felsőtagozatosok az 

Égigérő közösségi házban élvezhet-

ték Pálinkás Gyula lelkipásztor és az 

egyházmegye lelkészeiből verbuvá-

lódott zenekar énekeit. Ifj. Csomós 

József lelkipásztor egészen mai mó-

don fogalmazta meg a hozott üzene-

tet: Isten szeret, s ez a szeretet arra indította, hogy egészen közel jöjjön hozzánk. A 

bizonyságtevő Zsadon Zsuzsa saját életét például hozva mondta el, milyen változást 

hozott az életében, amikor ezt ő maga is megértette, s elfogadta. A jó hangulatban 

telt nap rengeteg áldással gazdagította a résztvevőket. Reménységünk az, hogy sok 

hasonlóban lehet még részünk.  



 

 

Nagyvilág 28. REMÉNYSUGÁR  

„Imádkozzatok értünk…!” 2Thessz 3,1 

Hadd idézzek két rövid SMS-t, azaz 

mobiltelefonra írt szöveges üzenetet: 

„Körülvettek, halálra vagyunk ítélve… 

Imádkozzatok értünk!” 

„Kérd meg a mamát, hogy nagyon erő-

sen imádkozzon értünk, ezek mindnyá-

junkat meg fognak ölni…” 

Mindkét idézet az elmúlt hónapok-

ban jelent meg a világsajtóban, különbö-

ző híradásokban. Az egyik Irakból, a 

másik Kenyából. Amiben megegyeznek: 

mindkettőt olyan keresztyének írták, 

küldték szeretteiknek, utolsó híradás-

ként magukról, akiket kizárólag keresz-

tyén hitük vállalása miatt végeztek ki, 

szó szerint. 

Talán emlékszel a híradásra, 2015. 

április 2-án, nagycsütörtökön reggel egy 

szélsőséges terrorszervezet fegyveresei 

a kenyai egyetem kollégiumának szobá-

iban felriasztották, s egymás után meg-

kérdezték a diákokat, ki keresztyén kö-

zöttük. Aki ezt megvallotta, azt ott a 

helyszínen agyonlőtték, a többiekkel 

később végeztek, összesen 142 fiatal 

életét kioltva. Egyikük írta apjának a 

másodjára idézett SMS-t. Pár óra múlva 

pedig az egyik terrorista felhívta az apát, 

s közölte: épp most lőtte le a 21 éves 

lányát. 

Mit kér Pál apostol? Imádkozzatok 

értünk! Igen, sokszor hallottuk már, 

hogy az apostolnak milyen szenvedése-

ket kellett elviselnie szolgálatai során. 

Hányszor elzavarták, bántalmazták, 

megalázták. Igen, tudjuk: börtön és bi-

lincs… Ha az ő szájából, tollából hall-

juk: „imádkozzatok értünk”, talán már 

meg sem halljuk. Megszokott szófordu-

lat, semmi egyéb. 

De gondolj erre a 142 fiatalra, tizen-

huszonévesekre, akik egy reggel arra 

ébrednek, hogy sorra kérdezik őket, s ha 

Krisztus nevét ki merik mondani, kivég-

zik őket. S utolsó mondatuk ez a világ 

felé: imádkozzatok értünk. Talán újra 

jobban át tudod  



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

élni a szavak súlyát. S talán eszedbe jut, 

hogy amikor legközelebb a kényelmes 

karosszékedben hátradőlve, félelem és 

kényszer érzete nélkül kinyitod a Bibliá-

dat; amikor fenyegetettség érzete nélkül 

útnak indulsz templomod felé, talán 

eszedbe jut, hogy másokért is mondj egy 

közbenjáró imádságot. Azokért az isme-

retlenekért, akik talán ugyanabban az 

órában szabadságukkal vagy életükkel 

fizetnek az evangélium ügyéért. Az 

apostol is sok esetben olyan embereket 

kér, buzdít, ösztönöz, akikkel személyes 

kapcsolata soha nem volt, egyetlen do-

log köti őket össze: hogy ugyannak a 

Krisztusnak a nevében hisznek, ugyan-

azt az evangéliumot szolgálják. 

Légy nyitott szemmel és lélekkel: a 

közbenjáró imádság nem elcsépelt szó-

lam csupán!  

A nap gondolata: 

„Ha olyan sok dolgod van, hogy nem 

érsz rá imádkozni, akkor bizonyos le-

hetsz, hogy jobban elfoglalod magad, 

mint ahogy Isten jónak látja.” (Moody) 

Imádság: 

Uram, köszönöm, hogy Krisztus testében 

nekem is feladatot, szolgálatot adsz. 

Sokszor szégyenletesen önző és szűkkeb-

lű minden könyörgésem, jó, ha önmaga-

mon túl szeretteim és gyülekezetem bele-

férnek. Köszönöm, hogy szemem elé 

hozod azokat az ismeretlen hittestvére-

ket is, kik a Krisztus-testen belül szintén 

Benned élnek, s akik nevedért vállalják 

a szenvedést ma is. Imádkozom értük! 

Ámen. 

(Gyallai Henrietta) 

Forrás: Napi Ige és gondolat 



 

 

Programajánló 30. REMÉNYSUGÁR  

2015. szeptember 12.  

Testi-lelki egészség nap  
Légúti csapdák—Dr. Alb Krisztina főorvos előadása 

 

2015. szeptember 13.  

Ádám és Béla  
avagy újra kell-e írni a teremtés történetet?  

Nagy György lelkipásztor igehirdetése 
 

2015. szeptember 20.  

A félhold árnyékában 
Nagy György lelkipásztor szolgálata 

 

2015. szeptember 27.  

Gyermekek határok nélkül  
Taracközi Gerzson és felesége Mónika igeszolgálata 

 

2015. október 4.  

Apa is csak egy van!  

Nagy György lelkipásztor igehirdetése 
 

2015. október 11.  

 Miből kell a magyarságnak megtérnie? 

id. Pocsai Sándor lelkipásztor szolgálata 
 

2015. október 18.  

A megmaradás útja 

Radvánszky Ferenc lelkipásztor igehirdetése 
 

2015. október 28-31  

Evangélizációs esték 

Botos Csaba lelkipásztor szolgálatával 



 

 



 

 


