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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Peti elrúgta kis csónakját a stégtől, melyről óvatosan beszállt kis lélekvesztőjébe. 
Kicsit megbillent alatta, de hamar megtalálta az egyensúlyát. Lassan evezni kezdett. 
Belegondolt, mekkora út áll még előtte, míg a kikötőtől nagyapja vízparti házáig ér. 
A szigetig épp hogy ellátott, becélozta, s bátran megmarkolta lapátját. Elején még 
élvezte, nézte a vadkacsákat, a sétáló embereket, de ahogy haladt, úgy érezte egyre 
inkább fárad a nagy munkába. Egy pár húzott el mellette, összehangolt mozdulatok-
kal lökték előre kajakjukat. Irigyelte őket. Milyen jó annak, akinek nem egyedül kell 
küszködnie. Úgy egy óra múlva már elment a kedve mindentől: úgy tűnt, mintha 
sehova se haladna. Egy-egy újabb hullám mintha éppen annyival lökte volna vissza, 
amennyivel előző húzásával előbbre jutott. Ennek így nincs értelme! Ekkor nézett 
körül. Mérlegelve visszanézett -jár-e már a fele útnál? Nem lenne könnyebb vissza-
fordulni? Távolban megjelent egy fehér vitorla. Elég gyorsan közeledik!-nyugtázta 
magában. De jó neki! Nem kell megszakadnia. Csak úgy szeli a habokat… 

Amikor estére végre partot ért, nagyapja már várta.  

Reggel korán keltek. Hálók nagy kupacban várták, hogy ügyes kezek rendbe te-
gyék őket.  

Késő délután az öreg elvitte magával. Nem messze tőlük a szárazföldön kis 
templom hívta esti alkalmára a híveket. 

A lelkész aznap este meglepően hosszasan beszélt arról, milyen sokszor elfára-
dunk, magányosnak érezzük magunkat, mennyi küszködés nap mint nap... 

A padokban néha, néha valaki mélyen felsóhajtott.  

A lelkész szavai az egész templomot betöltötték: ne vegyük le szemünket a cél-
ról, meg hogy merítsünk erőt a folytatáshoz Isten ígéreteiből. 

Végül meghívta a gyülekezetet Pünkösd vasárnapjára, a Lélek ünnepére, amely 
szerinte olyan, mint a szél a tengeren: erejével tovaröpít. 

 

Hazaúton Peti hátra dőlve még egy darabig gondolkozott az elhangzottakon. 

Nagyapja cserzett kezével meghúzott még egy kötelet, s a csónak megindult.  

A szél belekapott a kis fehér vitorlába, amely így megfeszült és továbblendítette 
a csónakot. 

Hamar hazaértek. Nem is bánták. … 

Másnap, mikor elérkezett a búcsú ideje, az öreg csak annyit mondott: 

„Fiam, ha legközelebb jössz, bátran bontsd ki a vitorlát! Ott van összecsomagol-
va nálad a csónakban. Használd!” 

Nagy György lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

„Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész 

háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette Őt az 

Isten: azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. 

Ezeket pedig mikor hallották, szívükben 

megkeseredének és mondának Péternek és 

a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, 

atyám-fiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: 

Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a 

bűnöknek bocsánatjára és veszitek a Szent-

lélek ajándékát.”  

(Apostolok Cselekedetei 2,36-38) 

Felolvasott szent Igénk tanítása sze-

rint a Szentlélek ajándék. Az ajándéknak 

az a természete, hogy azt nem lehet pén-

zért megvenni, nem lehet cselekedetek-

kel kiérdemelni, nem lehet erőszakkal 
megszerezni, nem lehet ravaszkodással, 

csalással magunkévá tenni. Az ajándék: 

ajándék. Szeretetből való, érdem nélkül 

és önként. Ahol már más szempontok 

érvényesülnek, ott többé nincs ajándék-

ról szó, még ha ajándéknak is nevezzük, 

akkor sem. Ilyen ajándéka Istennek a 

Szentlélek. Pénzért megszerezni lehetet-

len. … 

1. Ki ajándékozza? 

A Szentlélek ajándékát egyedül Isten 

adhatja. Péter és János apostolok példája 

ugyanazt mutatja, hogy az apostolok 

kézrátétele által is adatott a Szentlélek. 

Nyilvánvaló azonban, hogy ez nem em-

beri mesterkedésre történt, hanem az 

Istennel élő közösségben lévő aposto-

loknak kérésére. Ők maguk is igen távol 

voltak attól, hogy a Lélek ajándékozását 

saját maguknak tulajdonítsák. … 

Istennek Szentlelkét, tehát egyedül 

az élő Isten adhatja. Ő árasztotta ezt ki a 

prófétákra és az apostolokra egyaránt. 

Szentlelke által Ő világosította meg elhí-

vott embereinek a szemeit, hogy lássa-

nak olyan dolgokat, amelyeket testi sze-

mekkel nem lehet látni. Ő nyitotta meg 

füleit, hogy halljanak olyan dolgokat, 

amelyeket testi fülükkel nem lehet meg-

hallani. Ő indította meg nyelvét, hogy 

mondjanak olyan dolgokat, amelyeket 

ember nem mondhat soha, és Ő vezette 

kezüket, hogy örökkévaló üzeneteket 

írjanak le a Szentírás Igéiben. 

2. Kinek adja? 

Az első pünkösd ünnepének története 

világosan mutatja, hogy kinek adta 

Isten az Ő Szentlelkét. A Szentlélek 

ajándékának megnyerését megelőz-

te, ugyanis Péter apostol hatalmas 

prédikációja. Ebben a prédikáció-

ban bűnbánatra, megalázkodásra és 
megtérésre hívta fel az embereket. 

Mikor aztán azok az Igét megértet-

ték és elfogadták, szívükben meg-

keseredtek, és bűneiket megbánva 

megtértek, akkor töltetett ki rájuk 

Istennek Szentlelke. 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

Isten tehát az Ő Szentlelkének aján-

dékát elsősorban azoknak adja, akik 

figyelnek az Igére, szívükbe fogadják az 

evangéliumot, megalázkodnak bűneik-

ben és megtérnek. Megtérés nélkül, te-

hát nincsen Szentlélek. Senki sem vár-

hatja, hogy kitöltessék rá Istennek 

Szentlelke, aki meg nem alázkodott bű-

neiben, és nem tört össze a Jézus ke-

resztje előtt. … 

Tudjuk jól, hogy a tanítványokra 

akkor töltetett ki a Szentlélek, mikor 

imádkozva tudtak egy akarattal együtt 

lenni és várakozni. Ebből a példából 

nyilvánvalóan láthatjuk, hogy Isten az Ő 

Szentlelkét olyan embereknek adja aján-

dékul, akik tudnak csendben lenni, tud-

nak várakozni, és tudnak imádkozni, és 

akik egy akarattal kérik a Szentlélek 

ajándékát. Azért mondotta az Úr Jézus 

Krisztus, hogy ha ti gonosz létetekre 

tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, 

mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyá-

tok azoknak, akik Tőle kérik. Igen sok 

keresztyén van, aki szeretné megnyerni 

Istennek ezt a legnagyobb ajándékát, de 

nem kéri. Ha pedig kéri, azonnal szeret-

né, nem tud rá várakozni. Isten nem tölt-

heti ki Szentlelkét egy olyan közösségre, 

ahol az emberek nincsenek egy akara-

ton, ahol nem ismerik az egységnek ál-

dását és örömeit. 

3. Hogyan adja? 

Végül, hadd szóljak még néhány szót 

arról, miként adja Isten az Ő Szentlelkét 

ajándékul az embereknek? Mindenek-
előtt szeretetből adja. Istennek minden 

ajándéka szeretetből származik. Ha igazi 

szeretet nem volna Isten szívében, nem 

tudna ilyen drága ajándékkal megaján-

dékozni bennünket. Egy kisleánykáról 

olvastam, hogy súlyos szembetegsége 

miatt egyik szemét kioperálták. Édes-

anyjának nagyon fájt ez, s amikor meg-

hallotta, hogy az orvos a szemüregbe 

üvegszemet akar tenni, sírva mondotta 

neki: „Doktor úr! Nem tudná az én sze-

memet kivenni és azt odaadni a kisleá-

nyomnak?!” Olyan szeretet volt ebben 

az édesanyában, hogy kész lett volna 

szemét kivájatni és azt adni ajándékba 

kisleányának. Isten szívének oly nagy a 

szeretete irántunk, hogy kész velünk az 

Ő Szentlelkét közölni, az Ő Lelkét aján-

dékul adni. 

Isten az Ő Szentlelkét titokzatosan 

adja. Mint ahogy a harmat a korahajnali 

órákban titokzatosan és csendesen száll 

a füvekre, fákra és virágokra, úgy a Lé-

lek áldásában is titokzatosan részesü-

lünk. Titokzatosan kerülünk a Léleknek 

hatása alá. … 

Végül, pedig csak annyit, hogy Isten 

a maga Szentlelkét önzetlenül és érdem 

nélkül adja. Nem várja tőlünk, hogy 

előbb érdemeket szerezzünk, mert hi-

szen ha mindent megteszünk is, akkor is 

csak haszontalan munkások vagyunk. 

Ebben a legdrágább ajándékban ingyen, 

kegyelemből részesít bennünket. Csak 

hitre és bizalomra van szükségünk, hogy 

ezt az ajándékot el tudjuk fogadni, és 

magunkévá tudjuk tenni. 

… A Szentlélek kitöltetésének ünne-

pén arra kérlek benneteket, forduljatok 

hittel Istenhez, legyetek bizalommal 

hozzá, hogy megajándékozhasson ben-
neteket a legszentebb és legdrágább 

ajándékkal: a Szentlélek ajándékával. 

Ámen. 

Dr. Ecsedy Aladár 



 

 

Bizonyságtétel 6. REMÉNYSUGÁR  

„Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátló kő is hiába? 

Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie. 

De nem azért, hogy visszatartson téged, se, hogy lohassza kedved, 

merészséged. 

Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. 

Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélgetni róla Isteneddel! 

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked! 

S ha lelked Istennel találkozott, utadba minden kő áldást hozott.” 

M. Feesche /Túrmezei Erzsébet fordítása/ 

Visszagondolva – az elmúlt 60 évemet összegezve –, sok kővel találkoztam éle-

tem során. 

Kicsi gyermekként apai nagymamám tanított imádkozni. Édesanyámmal jártam a 

templomba, Nagydoboson konfirmáltam, de nem érintett meg igazán Isten igéje. 

Majd jöttek a gimnáziumi, főiskolai évek, és talán még jobban eltávolodtam Istentől. 

Templomba járni a rendszerváltás után kezdtem el – az elvetett magnak érnie kellett 

–, egy idő után az Úr megszólított. 

A Kálvin János Református Általános Iskola indításakor felkérést kaptam az 

egyik tanítói állás betöltésére. Nagy „kő” volt ez az utam során. Vívódtam – bár 26 

év pedagógusi pálya állt mögöttem –, képes vagyok-e erre a feladatra. Megfelelek-e 

az elvárásoknak? Odaadással és alázattal készültem a reggeli áhítatokra. Nehezebb 

pillanataimban János 15,16 igéje erősített.  

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek titeket 

arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, 

hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” 

Éreztem, Isten lelke ott van velem az osztályteremben. Csodálatos volt látni az 

érdeklődő, csillogó gyerekszemeket. Szivacsként szívták be a Jézusról szóló történe-

teket, bibliai igéket. Bevallom, sokat tanultam naiv őszinteségükből. Az Úr így hasz-

nált a „magvetésre”. Feladatot és célt adott, s eközben alakított, formált, mint faze-

kas a cserépedényt. Azután – sok öröm mellett – jöttek sorra a „kövek”. Szeretteink 

elvesztése, betegségek, … 

Talán a legnagyobb „kő”, amit az Úr utamba helyezett, egy hátsófali szívinfark-

tus. A műtét utáni ágyhoz kötött állapotom alatt lányomtól kaptam meg Csiha Kál-

mán összegyűjtött prédikációinak több kötetét. Ezeket olvasgatva rádöbbentem, 

hogy lázadás, önsajnálat helyett békesség költözött a szívembe. Üzenetet kaptam az 

Úrtól: 

„Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7) 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Meg kellett állnom, és átgondolnom eddigi életemet, az áldásokat, szerető szülei-

met, férjemet, gyermekeimet, otthonomat, munkámat, értem imádkozó testvéreket, 

…, és hogy az Ő kegyelméből élek. Újjászülettem. Befogadtam Jézust a szívembe. 

Hiszem, hogy Ő az, aki szabadítást, békességet, teljes életet tud ajándékozni minden 

embernek. 

Igyekszem a „keskeny úton” járni, útmutatásait követni. Imáimban hálát adok 

minden egyes napért, kegyelméért és könyörületességéért. 

Tudom, életem minden próbája áldást hozott. Erősítette hitemet, mutatta az utat, 

merre menjek. 

Szeretném további életemben is az Urat szolgálni. 

Légrádi Gézáné 

Bódás János: 

Szentlélek szállj alá! 

Szent Lélek szállj alá: 
erő, kincs, égi fény… 
A világ oly gazdag, 
és mégis oly szegény! 
Hatalmasoknak, kik 
vezetik a népet, 
s fegyver van kezükben, 
adj nagy bölcsességet. 
Űzz el szívekből 
vad haragot, sértést, 
népek s egyesek közt 
teremts egyetértést. 
Annyi még az önzés, 
a gyűlölet: - vedd el! 
tölts be minden szívet 
emberszeretettel. 
Krisztus indulatját 
vidd a földre szerte, 
Te uralkodj bennünk 
békességnek Lelke. 
Élni vágyunk, mégis 
veszni készül minden, 
mentsd meg a világot 
Szentlélek Úr Isten! 



 8. REMÉNYSUGÁR  

Élvezd az idős kort! 

,,Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombú-

ak és zöldek maradnak" (Zsolt. 92:15)  

 

A korod csupán egy adat a naptárban, a 

hozzáállás az, ami számít. Lehet valaki hu-

szonkilenc évesen is öreg, vagy kilencvenkét 

évesen fiatal. Larry King egyszer interjút ké-

szített Ty Cobb-bal, minden idők egyik legnagyszerűbb baseball játékosával. Meg-

kérdezte az akkor hetvenéves Cobbtól: ,,Mit gondol, mennyit ütne, ha még ma is 

játszana?" Cobb, aki 366-tal csúcstartó volt, így válaszolt: ,,290 körül, vagy talán 

300-at." King megkérdezte: ,,Ezt a sok utazás, az éjszakába nyúló meccsek, a mű-

gyep vagy más újítások miatt saccolja ennyire?" ,,Nem, azért, mert hetvenéves va-

gyok!" - válaszolta Cobb. 

Íme, a hosszú élet három nagyszerű haszna:  

1) Türelmesebb leszel.  

Mivel az élet sok kátyújába beleestél már, könnyebben nyújtasz segítő kezet má-

soknak, akik beleesnek. Mivel túléltél már vereségeket, értesz ahhoz, hogy erőt és 

reményt adj a küszködőknek.   

2) Alázatosabb leszel.  

Egy férfi, aki épp az ötvenedik házassági évfordulóját ünnepelte, ezt mondta: 

,,Az ember mindig annyi idős, amennyinek érzi magát, de csak ritkán olyan fontos, 

mint amilyennek érzi magát." Ha felismered, hogy a világ nem áll meg a parancsod-

ra, és nem táncol úgy, ahogy te fütyülsz, realistábbá válsz. Közben pedig békességre 

találsz.  

3) Értékelni fogod az időt.  

Margaret Deland mondta: ,,Ha túl öreg-

nek érzed magad valamihez, tedd meg! 

Kezdd azzal, hogy megkérdezed magad-

tól: ,,Ki, ha én nem? Mikor, ha nem 

most?" Íme, egy ígéret a Szentírásból, 

melyre ráhagyatkozhatsz: ,,Öreg korban 

is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek 

maradnak."  

Kelj hát fel a fotelból, és indulj el!  

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése, 
melynek írója Bob Gass. www.maiige.hu 



 9. REMÉNYSUGÁR  

„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik” (Péld 11,24) 

Isten alapgondolata az anyagi dolgokról a „manna elve”, vagyis hogy: „Aki sokat 

szedett, nem volt többje, és aki keveset, nem volt kevesebbje” (2Móz 16,18 és 2Kor 

8,15). Eszerint, aki keveset gyűjtött, nem szenvedett hiányt, és aki sokat, annak nem 

lehetett fölöslege. Páran már kipróbáltuk és megtapasztaltuk ezt a drága igazságot. 

Ha hordozzuk azok terhét, akik keveset gyűjtenek, Isten gondoskodik róla, hogy mi 

sokat gyűjtsünk. Ha viszont csupán saját szükségleteinkre gondolunk, legfeljebb azt 

remélhetjük, hogy gyűjtünk majd egy keveset, és nem lesz hiányunk. 

Hatalmas előjogunk a segítségadás lehetősége testvéreinknek az Úrban, még 

esetleg jövedelmünk nagyobbik hányadával is. Akik csupán azt tanulják meg, ho-

gyan kell elvenni, ritkán kapnak, de akik tudnak adni másoknak, gyakran kapnak, és 

mindig van szétosztható feleslegük. Minél többet költesz másokra, annál inkább nö-

vekszik saját jövedelmed; ám minél többet takarítasz meg magadnak, annál több 

bajod lesz a „rozsdával” és a „tolvajokkal”. 

Watchman Nee: Asztal a pusztában 

Amióta ember az ember, a kezével alakítja az 

életet. Kezünkkel aktívan lépünk kapcsolatba 

környezetünkkel. Amit kezeddel megérintesz, 

azzal kapcsolatba kerülsz. Kezedbe veszed a dol-

gokat. A kezedben benne vagy te is. Amikor ke-

zet adsz a másiknak, akkor magadat is adod. Ha 

kezeddel megérinted a másikat, akkor hatsz rá, 

őbenne is történik valami. 

A kézzel imádkozol is. (Különböző kézhely-

zetek más-más lelkiállapotnak felelnek meg. Mást 

vált ki belőled, másra figyelmeztet.) Az összekul-

csolt, tétlen, üres kéz azt a szándékot erősíti, hogy 

átengedd magad, ne te akard meghatározni, hogy 

az imában mi történjen.  

A kifelé fordított tenyérrel áldani tudsz. És ha 

megtapasztaltad határaidat, az ég felé emeled 

kezed, már csak Istentől várod a segítséget. 

Mustó Péter 
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2016. május 27. és 29. között  

(péntek 18:00 - vasárnap 13:00-ig) 

Tivadaron a Református üdülőben 

Jelentkezni lehet: 

Dr. Makrai Tibor főgondnoknál május 16-ig 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

dr. Bakos Zsuzsanna /70/ Erkel F. u. 
Ésik Sándor /66/ Corvin tér 
ö. Horváth Istvánné Veress Erzsébet /69/ Nagyszőlő 
ö. Ignácz Józsefné Szabó Emilia /91/ Nyár u. 
Kiss Lászlóné Jakab Ilona /81/ Csillag u. 
ö. Mészáros Istvánné Kocsis Mária /86/ Nagybányai u. 
Nagy István /44/ Jókai u. 
Póti Endre /67/ Hodász Viktória Otthon 
Sükösd Ferenc /72/ Petőfi u. 
Szabó József /85/ Zöldfa u. 
Szűcs László /84/ Jármi u. 
ö. Tarapcsák Jánosné Baksa Jolán /89/ Nagyszőlő 

Keresztségben részesült: 

Erdélyi Alex Zsolt 
Kis Máté 
Kun Bella 
Horváth Attila Barnabás  
Horváth Rómeó József 
Jónás Lia 
Mányi Péter 

„A szeret aktív ige.  

A szerelemnek szüksége van arra, hogy legyen tárgya.  

Az igazi szerelemhez az kell,  

hogy valakit vagy valamit szeressünk.  

A szerelem nem korlátozódhat a fizikai testre.  

Életre szóló elkötelezettséggel jár.  

A szeretet több, mint érzés.  

A szeretet elkötelezettség, cselekedet.” 

Billy Graham 
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Hogyan lehet a hétköznapok zajában, taposómalmában elcsendesedni, Istenre 

figyelni, nem mindig tenni, néha csak úgy lenni? - ilyen, s ehhez hasonló kérdésekre 

kerestük a választ Pannonhalmán tartott tavaszi csendeshétvégünkön. A helyi zarán-

dokházban egyszerű, természetközeli környezetében, hol egy erdei fakápolnában, 

hol zarándoklaton ismerkedtünk a kontemplatív /szemlélődő/ lét áldásaival. Az oda- 

és visszaút is bővölködött élményekben, de a belső utunk során látottak még inkább 

megmaradtak bennünk. 

Most nem sietek, 

most nem rohanok, 

most nem tervezek, 

most nem akarok, 

most nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

Most megnyugoszom, 

most elpihenek 

békén, szabadon, 

mint gyenge gyerek, 

és nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 

S míg ölel a fény 

és ölel a csend, 

és árad belém, 

és újjáteremt, 

míg nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten, 
 

új gyümölcs terem, 

másoknak terem, 

érik csendesen 

erő, győzelem… 

ha nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

Túrmezei Erzsébet 

"Légy csendben és várj az Úrra! 

Légy csendben és várj! 

Légy csendben! 

Légy!" 
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„Krisztus hadseregében nincs tartalékos…” 

Istennek adva hálát mondhatom ki, hogy lélek-

ben gazdag vasárnap délutánt tölthettünk együtt. 

Több mint 130 férfi vett részt a másodszorra meg-

rendezett férfi csendesdélutánon. Énektanulással 

kezdődött az alkalom, majd Szalay Kont esperes úr 

köszöntője után Bodnár-Enyedi Zsolt, a házigazda gyülekezet lelkipásztora tartott 

áhítatot az Ézsaiás 6 alapján, párhuzamot vonva Isten népének múltja és jelene kö-

zött. 

Alexa Imre (Mátészalka – Kertvárosi Református Egyházközség pénzügyi gond-

noka) tett bizonyságot arról, hogy férjként, apaként milyen lelki harcai vannak a 

családban, hogyan kell helyt állnia a hitben a munkahelyén, és felelősséget vállalnia 

a gyülekezetben. 

Koós Loránd, a Nagydobosi Református Egyházközség lelkipásztora a lelki fegy-

verekről tartott előadásában arról beszélt, hogy a lelki fegyverek (Efézus 6) hogyan 

segíthetnek a mindennapok lelki harcait megvívni. 

A helyi általános iskola adott helyet a csoportbeszélgetéseknek, amelyekben egy-  

-egy kard segítségével beszélhettek a résztvevők saját küzdelmeikről. 

A lelki táplálék után szorgos asszonykezek által készített babgulyás enyhítette a 

testi éhséget  – itt ragadom meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a férfiak 

nevében a bőséges ellátásért! 

Folytatódott a napunk. Kátay Zoltán énekmondó mutatta be a vitéz kor istenes 

énekeit, majd Nagy György, a 

Mátészalka – Kertvárosi Re-

formátus Egyházközség lelki-

pásztora evangelizációs szol-

gálata következett, amelyben 

Sámson bukásán keresztül 

világított rá a lelki megfáradás 
veszélyeire s csapdáira. Végül 

esperes úr vezetésével foga-

dalmat tettünk: HARCRA 

FEL, GYŐZNI KELL! 

Bodnár Enyedi Zsolt 
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Május 7-én már harmadik alkalommal találkozhattunk a tiszaújlaki és tiszake-

resztúri női kör tagjaival. 

A délelőttöt Nyírbátorban töltöttük, ahol először a református templomot néztük 

meg, és hallhattuk történelmi múltját. Majd Tárnok Tamás lelkipásztor Isten üzene-

tét adta át: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…” (Ap. Csel. 

1,8) 

Ezután a sétáló utcán végighaladva, elju-

tottunk a katolikus templomhoz és a Bát-

hory István Múzeumhoz. A múzeum 

megtekintése után visszatértünk a Kin-

cses-házba, ahol az itthon maradt asszo-

nyok finom ebéddel vártak. 

Délután Papp Zsófia 5. éves teológiai 

hallgató áhítatát hallgattuk meg. A napot 

közös beszélgetéssel 

zártuk. 

    Hálásak vagyunk 

Istennek, hogy az Ő 

szeretetében, vidám 

testvéri közösségben 

lehettünk együtt! 
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   Egy nő megszépül, ha tudja, hogy szeretik. Mi ezt 

többször megfigyeltük – bizonyára ti is. Szeretet 

híján, elutasítva, közömbösségtől övezve egy nőben 

hervadásnak indul valami, mintha régóta öntözésre 

váró virág lenne. Belehervad a rezignációba, a köte-

lességekbe és a szégyenbe. Kisugárzása megkopik, 

mintha eloltottak volna benne egy lámpát. De 

ugyanez a nő, akit mindenki meglehetősen közönsé-

gesnek, érdektelennek gondolt, szerethetővé és von-

zóvá válik, mihelyt érdeklődni kezdenek iránta. 

Szíve megelevenedik, felszínre kerül, megjelenése 

sugárzóvá válik. Elcsodálkozunk rajta: Hol rejtőzött 

mostanáig? Hiszen valójában elbűvölő! … 

Valódi szépségük azonban akkor tudott igazán megmutatkozni, amikor udvarol-

ni kezdtek nekik, és szívük újult erővel kezdett dobogni. Valósággal életre keltek. 

Mi, nők vágyunk arra, hogy szeressenek bennünket, méghozzá nem is akárhogyan. 

Nőiességünket sajátos módon jellemzi a vágy, hogy udvaroljanak nekünk. Erre va-

gyunk érzékenyek, ettől kezd élni a szívünk. Tudjuk ezt. A lelkünk mélyén nagyon 

is jól tudjuk. De amiről még soha nem hallottunk, az a következő… 

Nem kell férfira várnunk ehhez. 

Isten arra vágyik, hogy ezt Ő maga tegye velünk. Szeretné, ha nem rekednénk 

meg a „Jézus szeret minden kicsi gyereket” dalnál. Szeretetével gyógyítani akar, 

hogy olyan érett nővé váljunk, aki ismeri Őt. Szeretné, ha átélnénk olyan igeverse-

ket, mint: „Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek” 

(Hós 2,16), vagy 

„Megdobogtattad szívemet, 

húgom, menyasszonyom” 

(Én 4,9). Erre szomjazik a 

szívünk. Mi lenne, ha sze-

mélyesen megtapasztal-

nánk, hogy Ő nem csaló-

dottságot és helytelenítést 

táplál irányunkban, hanem 

mély, szenvedélyes, erős 

szerelmet? Egy nő tulajdon-

képpen erre született. 

John és Stasi Eldredge: 

Elbűvölő/ című könyvéből 
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Fenti címmel szervezte meg a Biblia 
Szövetség szokásos tavaszi csendesnap-
ját április 2-án az Északi templomban. 

Az első igeszolgálatot dr. Mikolicz 
Gyula, a Biblia Szövetség titkára végez-
te Házasság, ami Isten szerint igen jó 
címmel. A Biblia első lapjairól olvasott 
igéket: I.Móz.1:26,31. 2:18-33. A terem-
tés után Isten látta, hogy minden, amit 
teremtett igen jó, így a házasság intéz-
ménye is, mely megelőzte az állam és az 
egyház létrejöttét. A házasság Isten ren-
delése, Ő szerezte. Isten vezeti egymás-
hoz a házastársakat, különleges indulatot 
adott az emberbe, amely megmozdul 
afelé, akit Isten teremtett a számára. Ér-
telemmel és céllal lett teremtve a házas-
ság, ezen keresztül tud Isten hatásosan 
munkálkodni. Ajándékokkal halmozta el 
a házasságot, a legfőbb ajándék a társ, a 
többi csak ráadás. Személyesen is bi-
zonyságot tett arról, hogy a házasság 
igen jó. 

Ezután következett dr. Makrai Tibor 
szolgálata Vagy mégsem jó? címmel a 
Mt 19:1-12 alapján. Sokan állítják sze-
mélyes tapasztalatokra, statisztikai ada-
tokra hivatkozva, hogy a házasság intéz-
ménye nem jó, baj van a házassággal, 
ezért keresnek más együttélési formákat. 

De nem a házassággal van probléma, 
hanem a házasságban élő bűnös embe-
rekkel. Ami miatt diszharmonikus a há-
zasságok többsége, az a benne élők ön-
zése, önmegvalósításra való törekvése, 
hiányzik az önfeláldozó szeretet. 

Isten kimarad a házasságból már a 
legelején is (párválasztás) és utána sem 
igénylik a jelenlétét. Pedig a szerelmi 
háromszög ellen a kegyelmi háromszög 
nyújt védelmet, a hármas kötél nem 
hamar szakad el. Préd 4:12. Ha csupán 
az emberi szerelemre, szeretetre építünk, 
az kevés, Isten szeretetén kell nyugodni 
a házasságunknak. 

A harmadik szolgálat címe ismét egy 
kérdés volt: Lehet jó a házasság? Kiss 
István a Titus 2:11-14. alapján szólt ar-
ról, hogy két boldog ember házassága 
lesz csak boldog. Nem a házasság tesz 
önmagában boldoggá. Tagadjuk meg a 
hitetlenséget, Isten szeretetét ábrázoljuk 
ki a házasságunkkal! Tagadjuk meg a 
világi kívánságokat! Ahogyan Jézus is 

lemondott a maga dicsőségéről, 
úgy mondjak le én is a saját ké-
nyelmemről, vágyaimról. Fon-
tos a figyelmesség a társam felé, 
tudjak engedni a magam elkép-
zeléseiből, terveiből a másikra 
figyelve. Legyen Krisztus jó 
illata a házasságunk. Ha meg-
szürkült a házasságunk, azt Isten 
meg tudja újítani. Egyszer vége 
lesz a házasságnak, az Úr jobbat 
készített, a vele való közösséget.  



 

 

Várjuk vissza Jézus Krisztust, a vára-
kozás ösztönözzön jó cselekedetre! 

Az ebédszünet után Mikoliczné Vi-
rág az építő vagy romboló feleség téma-
körét járta körül a Péld.14:1 alapján. 

Az asszonynak kulcsszerepe van a 
családban – mondta, hatása nem csak a 
családra, hanem generációkra előre ki-
hat. A Titus 2:4 szerint feladata, hogy 
férjét és magzatait szeresse (ebben a 
sorrendben). A kor követelményeivel 
ellentétben a bölcs asszony otthon is 
megvalósíthatja önmagát. A gyermekek 
gondozásán kívül az együtt játszás, majd 
együtt munkálkodás is sok örömöt je-
lent. A sokrétű otthoni munkát lehet 
örömmel, magunkat erre a feladatra tu-
datosan odaszánva végezni. A jutalom 
sem marad el, mert így családtagjaink 
szívesen jönnek haza, örömmel vannak 
otthon. 

Hogyan lehet rombolni a házasságot? 
Társunk kibeszélésével, hibáinak felem-
legetésével, kéréseinek figyelembe nem 
vételével, nehezteléssel, duzzogással, a 
feltett kérdésekre rövid válaszokkal, 
megvető hanglejtéssel. Az apró dolgok 
is sokat jelentenek; ronthatjuk a másik 
önértékelését, rossz kedvvel indulhat 
munkába stb. Ha magára hagyunk egy 
épületet, az előbb-utóbb összeomlik. A 
házasságban két bűnös ember kerül ösz-
sze, hozva a maga bűnös természetét, ha 
tudatosan nem építenek, akkor csak 
romlás következhet… 

Az építés aktivitást, elhatározást igé-
nyel. Elfordulunk a korszellemtől, 
visszafordulunk oda, ahonnan tár-
sunkkal elindultunk, és odafordu-
lunk Isten Igéjéhez. Legyen az a 
döntésünk, hogy társunknak örömöt 
szerzünk, érte munkálkodunk, hogy 
azzá válhasson, akivé Isten szánta. 

Az utolsó szolgálatban Nagy 
György szólt a férj feladatairól:  

Ti férfiak, szeressétek feleségeiteket – 
hangzott a felszólítás az efézusi levélből. 
Hogyan teheti ezt a férfi? 

El kell fogadni egymás különbözősé-
gét! Férfivá válni kell! – elhagyni a szü-
lőket és megtalálni a hozzáillő társat. Ez 
érzelmi és anyagi leválást is jelent. 

 A két nagy ego-ból „mi” kell, hogy 
legyünk. 

A biztonság is nagyon fontos. A kap-
csolat ne kizárólagos, hanem bezáróla-
gos legyen. Ne fojtogató legyen a férj 
szeretete! 

A tisztelet a feleség felé úgy nyilvá-
nulhat meg, ha elismerjük munkáját, 
értékeljük, nem tartjuk természetesnek. 

A feleség megértésre, osztatlan fi-
gyelemre is vágyik. A kapcsolat építésé-
hez hozzátartozik az „énközlő” beszél-
getés is. 

A házasságon belüli intimitás nem 
csak két ember testi, hanem lelki egysé-
gét is jelenti. 

A családon belüli lelki egységet 
munkálja a közös igére figyelés, közös 
imádság is. A férj úgy szeretheti jól a 
feleségét, ha Krisztustól tanul, aki ön-
magát adta az egyházért, feltétel nélküli 
szeretettel szerette az övéit. 

Az ebédszünetben lehetőség nyílt 
beszélgetésre, barátkozásra, régen látott 
testvérekkel való találkozásra, egyszóval 
a közösség gyakorlására.  A napot az 
Örömhír kamarakórus Istent dicsőíti 
szép szolgálata tette gazdagabbá. 

Dr. Makrai Tibor 
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Az Ádám Jenő Pedagóguskórus Csányi 

Ottó karnagy úr vezetésével „Krisztus a 

keresztfán” címmel adott koncertet az 

Égigérő közösségi házban ünnep nagy-

hetében, ezzel is hangolva szívünket, 

lelkünket a közelgő Feltámadás-ünnep-

re. Hálás szívvel köszönjük ezt a lélek-

emelő koncertet mindnyájuknak!  
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Idén 20 éve, hogy 
megalakult a Refor-
mátus Énekkar, 1996 
januárjában.  

Évek hosszú során át az Északi templomban tartották próbáikat Tarcsa Gusztáv-
né, Emike néni patronálásával, majd később az Újtelepi imaházban. Jelenleg az 
Égigérő közösségi ház ad otthont az énekkari próbáknak.  

A 20 év alatt nagyon sok szolgálatuk volt Katona Gézáné karvezető vezetése 

alatt. A gyülekezetünk ünnepi istentiszteletein rendszeresen énekeltek, kórustalálko-

zókon vettek részt, a környező gyülekezetek meghívására többfelé szolgáltak ének-

léssel, és a temetéseken is sokszor nyújtottak vigasztalást énekükkel. Ezért a 20 

évért adunk hálát istentiszteleti alkalmainkon június 19-én az Északi templomban, 

26-án pedig az Égigérő közösségi házban. Isten áldása legyen további szolgálatu-

kon!  

2001.10.31. Mátészalka, Színház 

2008.10.06. Mátészalka, Északi templom 
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Négynapos evangelizációt  

szervezett 2016 április 24-27 kö-

zött kebelbeli gyülekezeteinek a 

Szatmári Református Egyházme-

gye.  

Az alkalmaknak Kispalád, 

majd Nábrád református templo-

ma adott helyet. Szénási László 

ny. tahitótfalusi lelkipásztor és 

Dr. Gaál Sándor esperes a tékoz-

ló fiú története alapján beszélt a 

több száz fős gyülekezeteknek 

Isten szeretetéről. 

Az alkalmakról készült felvé-

telek megtekinthetők a Youtube-

on, valamin az Európa rádió 

archívumában. 
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2016. június 27-30 
Csengersima, Élet Vize Református Ifjúsági Ház 

 

Kiket várunk? Szeretettel várjuk az idén konfirmáltakat és 

a tőlük idősebbeket, tehát 12 éves kor felett. 

Fedett szálláshely 34 fő (a jelentkezési sorrendben töltő-

dik fel) a konferenciateremben ez még bővíthető, illetve van 

még sátorozási lehetőség. 

Részvételi díj: 4000 Ft/fő (tartalmaz mindent a négyna-

pos találkozóval kapcsolatban: szállás, étkezés, túrák, belé-

pőjegyek) 

Jelentkezni lehet:  

Szabó Béla jánkmajtisi lelkésznél tel: 06 70/387-0848;  

email:szirttalalkozo@gmail.com 

Jelentkezéskor szükség van a teljes névre, születési ada-

tokra, gyülekezeted nevére és egy elérhetőségre. 

Jelentkezési határidő: június 10. 

A hét fő témája: SZÖSZ – Szeretet, Öröm, Szabadság. 
Előadó: Bogáti Attila, a Szabolcs-Beregi Református Egy-
házmegye ifjúsági referense, kisvárdai ifjúsági lelkész. Emel-
lett még lesznek kis csoportos beszélgetések, áhítatok, éneklések, vetélkedők, kö-
zépkori templomok útja, nagygéci zarándoklat, biciklitúra, kenutúra. 

Június 27-én, hétfőn 13 órától kezdve a kora délutáni órákban lesz a regisztráció, 
ezután elfoglaljuk a szálláshelyeket, majd 17:00-tól nyitóáhítattal, énektanulással 
folytatjuk, a vacsora után pedig ismerkedős játékokban, vetélkedőkben vehetünk 
részt. 

A délelőttökön a reggelit követően áhítattal és énekléssel indítjuk a napokat, 
majd előadást hallgatunk, végül kis csoportokban tovább beszélgetünk a hallottak-
ról. Az ebéd elfogyasztása után több program közül lehet választani, amely fakulta-
tív ugyan, de valamiben részt kell venni mindenképpen. Ezt követően hasonlóan az 
első estéhez áhítattal, énekléssel, vacsorával zárjuk a napot. 

   Június 30-án, csütörtökön egy délelőtti úrvacsorá-
val egybekötött istentisztelettel zárjuk a négynapos 
találkozót, majd az ebédet követően elhagyjuk a 
szálláshelyet. 
 

Várjuk szeretettel gyülekezeteink ifjúságának  
jelentkezését! 

További info: www.refszatmar.hu, 

facebook: www.facebook.com/szirttalalkozo 

tel:0670%2F3870848
mailto:szirttalalkozo@gmail.com
http://www.refszatmar.hu/
http://www.facebook.com/szirttalalkozo


 

 

 24. REMÉNYSUGÁR  

Pünkösdre készülve tartotta 

meg immár 5. alkalommal a Kál-

vin János Református Általános 

Iskola a szokásos evangelizáció-

ját, melyen Szabó Béla jánk-

majtisi lelkipásztor és Csiszér 

László, az ismert keresztyén éne-

kes szólította meg a mintegy 230 

felső tagozatos fiatalt.  

 

Hűség–Irgalom–Tanúság 

címmel Isten irgalmáról, meg 

nem érdemelt, de mégis sokszor 

megtapasztalt hűségéről szolgált 

az egyházmegye ifjúsági előadó-

ja, de az ezt követő énekek is ezt 

az üzenetet erősítették meg a 

hallgatóságban.  

 

Miközben a nagyok az 

Égigérő közösségi házban voltak 

együtt, addig az alsó tagozatosok 

az iskola tornatermében a Vasár-

napi Iskolai Szövetség munkatár-

sai tolmácsolásában hallhatták 

meg Isten Igéjét.  



 

 

25. REMÉNYSUGÁR  

Gyülekezetünk gyermek-

munka csoportjának tagjai 

idén tavasszal a bibliai Esz-

ter könyvéből állították ösz-

sze azt a többfordulós biblia-

ismereti versenyt, melyet 

végül is 174 gyermek kül-

dött be sikeresen. Őket két 

dologgal szerettük volna 

megjutalmazni: az ajándéko-

kon és okleveleken kívül az 

ismert keresztyén zenész, Csiszér Lász-

ló koncertjével. 

   A Móricz Zsigmond Angol Magyar 

Kéttannyelvű Általános Iskola közel 

150 diákja Csiszér Lászlóval együtt 

énekelte az ismert énekeket. 

   Ezúton is szeretnénk gratulálni a lel-

kes gyermekseregnek, valamint köszö-

netet mondani a gyermekmunkások-

nak, hitoktatóknak az áldozatos felké-

szítő munkájukért! 



 

 

 26. REMÉNYSUGÁR  

Gyerekek 

Anyák napi köszöntője 

„Isten neve után  

Édesanyám neve,  

A legszebben hangzó,  

Legédesebb zene.  

Mindkettőt szeretem.  

Mind a kettőt áldom.  

Mint legdrágább kincset  

A szívembe zárom.” 

Május első vasárnapján 

gyülekezetünk gyerme-

kei az Északi templom-

ban és az Égigérő közös-

ségi házban köszöntötték 

énekekkel és versekkel  

az édesanyákat és a 

nagymamákat. 



 

 



 

 


