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2021. Húsvét hava

„Nincsen itt, hanem feltámadt.” Lukács 24, 6



Csire Imre: BÍZNI ISTEN SZAVÁBAN

Megáll-e az Istennek igéje
A földi halandók szerint?
Az a leírott igaz szó –
Ami mindenkor, mindenhol örökké való.

Tudunk-e tiszta szívvel hinni,
Bízni az ő szavában?
Akkor is, ha nem vagyunk vele
Életünk minden napszakában.

Szeretjük-e úgy Istent
Tisztán, őszintén, igaz hittel?
A földi boldogság mellett, soha el nem múló 
Mennybéli ragaszkodó szeretettel.

Megállván a szent kereszt előtt
Kérjük-e majd a Mindenhatót;
Hogy törölje el a mi bűneinket,
És adjon helyette feloldozást – maradandót?!

Lelkünknek sóhaja az az igazi jel,
Ami elhagyja ekkoron testünket örökre;
Ott fenn a mennyeknek országában lel 
Végső nyugalomra, megbékélésre.

Életünknek utolsó óraiban
Amikor fohászunk sóhajtva az egekbe száll,
Ekkor hisszük és valljuk igazán –
Hogy Istennek szava itt a Földön mindig megáll!
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Lelkészi köszöntő

Sohasem gondoltam még igazán át, hogy egy 
üres sírbolt mennyire meghatározza az élete-
met. Az a tény, hogy üres a sír, az alapja annak 
a valóságnak, hogy az én szívem reménnyel 
van tele. Valaminek a hiánya tölt el engem 
igazi hittel és bizalommal.

Az üres sír a kétségbeesésnek a szimbólu-
ma. Pedig a sír mindennél szörnyűbb való-
ság, akkor, amikor ott fekszik benne annak 
a teste, akit szerettem és szeretek. Hiszen a 
sír, az mindig az elmúlásnak, a végnek, a re-
ménytelenségnek, a szomorúságnak, a gyász-
nak a kétségbeejtő jele. Mégis annak a tudata, 
hogy bár néhány méter földréteg választ el a 
szerettemtől, kézzelfogható bizonyítéka an-
nak, hogy az az ember valamikor élt és va-
lahogy közel tudhattam magamhoz. Mikor 
a sírhoz megyünk, nem csupán egy sírhoz 
megyünk, hanem ahhoz az emberhez, aki a 
sírban fekszik. Pedig ahogy Gárdonyi Géza 
sírján olvassuk: csak a testem. Valahogy még-
is megnyugtató tud lenni a sírlátogatás, pedig 
nem a szerettem az, hanem csak a teste.

Mikor az asszonyok, később a tanítványok, 
kimentek Jézus sírjához, pont az a tény volt 
kétségbeejtő, hogy nincs a test sehol. Asz-
szonyok kétségbeesetten kérdezik az ott tar-
tózkodó angyaloktól, hogy hová vittétek el a 
testet. Az a test az utolsó reménység, ami még 
kézzelfogható maradványa a Jézussal való 
kapcsolatuknak. Hiszen az a test, valamikor 
élettel volt tele. Keze felemelt és gyógyított, 
szeme izzott a tűzben, ajka tanított és intett, 
hatalommal szólt. S most ez a maradék bizo-
nyítéka az ő nagyszerűségének is eltűnt.

Kétségbeejtő tény volt az üres sír a főpapok 
számára is. Ez nem történhet meg! Hiába őriz-
tették, még sincs meg az egyetlen bizonyítéka 
annak, hogy az, amit magáról mondott Jézus, 

nem igaz, és hogy ők egy igazi istenkárom-
lót pusztítottak el. S ha a test nem bizonyítja, 
hogy egy csaló volt, s azt sem, hogy már nem 
fogja zavarni a köreiket Jézus személye, akkor 
marad a bizonytalanság és az a kérdés, most 
hogyan tovább. Meg is tesznek mindent an-
nak érdekében, hogy magyarázatot találjanak 
arra, hogyan tűnt el a test.

Az üres sír a kétségbeejtő bizonyítéka an-
nak, hogy mennyire ragaszkodunk mi a sa-
ját narratíváinkhoz, s mennyire képtelenek 
vagyunk látni Isten szemszögéből és terve 
alapján a történéseket. A saját elképzelésünk a 
halálról felülírja Isten döntését a halállal kap-
csolatosan. Így akármennyire is groteszk gon-
dolat, mégis megnyugtat bennünket annak 
a tudata, hogy szerettünk egy sírban fekszik. 
Ahelyett, hogy a sírt a bűn és a halál legnyug-
talanítóbb és legkétségbeejtőbb bizonyítéká-
nak látnánk. S ahogy az üres sír kétségbeejtő 
és megsemmisítő ütés a magunk kreálta re-
ménységünk utolsó bástyáján, úgy lesz Jézus 
üres sírja a halálba bele nem törődő Isten iga-
zi reményteljes jövőt formáló elképzelésévé a 
hívő ember számára.

Az üres sír a feltámadott Jézusba vetett 
hitem bizonyítéka. Hiszen nem azért nincs 
a teste a sírban, mert ellopták és máshol te-
mették el, hanem azért, mert feltámadt! Pont 
az üres sír nyugtat meg, hogy Jézus története 
nem zárult le a halálával, hanem folytatódik a 
feltámadásával. Az ember  szörnyű tragédiája 
lenne keresztre feszítése, hiszen az általunk 
minden mesében remélt „a jó elnyeri méltó 
jutalmát” helyett „a gonoszság győzedelmes-
kedik a jóság felett” kétségbeejtő végkifejletét 
bizonyítaná. Ehelyett nem a halálé az utolsó 
szó, s nem a gonoszságé az utolsó tett, hanem 
Isten irgalmáé. S így válik a mindennapokban 

Nem találták az Úr Jézus testét…
Nincsen itt, hanem feltámadt. Luk 24, 3.6b.

3GLÓRIA  ♦ XII. évfolyam  ♦ 1. szám



GLÓRIA  ♦ XII. évfolyam  ♦ 1. szám4

számomra az üres sír a biztos reményem alap-
jává, amely a legszörnyűbb gyászban, a legna-
gyobb bukásban, és minden emberi jóságot 
felülíró gonoszságban hitet ad nekem arra, 
hogy ne a szememnek higgyek, ne az érzése-
imre hallgassak, s ne a tapasztalataim hatá-
rozzanak meg, hanem Jézus Krisztus halálon 
aratott győzelme.

Ebben a bizonytalan és kétségbeejtő eszten-
dőben is, az üres sír valósága adjon remény-
séget nekünk, hogy Isten terve fog megvaló-
sulni, minden emberi elképzelés helyett. Nem 
a halálé, és nem a gonoszságé az utolsó szó, 
hanem a felettük győzedelmeskedő Krisztusé!
  Szanyi György

református lelkipásztor

Intézményi hírek
,,Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?

Majd hallhat ott kinn kedves operát.”

Petőfi Sándor Ki a szabadba című versével sze-
retném köszönteni a kedves Olvasóinkat.

Napjaink egyik fontos témájával szeretnénk 
- rendhagyó módon- foglalkozni ebben az új-
ságcikkben. Nagyon sok mindent tudunk a 
koronavírusról. Mi összegyűjtöttünk néhány 
gondolatot az internetről, mely kimondottan 
az idős emberekről, idős embereknek szól. 
Minden cikknek az a lényege, hogy nagyon 
vigyázzanak magukra. Az idős emberek teste 
másképp reagál a betegségekre és a fertőzések-
re. Előrehaladott életkorban az immunválasz 
már sokkal gyengébb, a testhőmérséklet sza-
bályozása is megváltozik. A krónikus alapbe-

tegségek elfedhetik a fertőzés jeleit, vagy köl-
csönhatásba kerülhetnek azokkal. Egyes idős 
embereknél az életkorral kapcsolatos, vagy 
bizonyos előzetes neurológiai történésekkel 
(pl. stroke) összefüggő változások megváltoz-
tathatják a köhögési reflexet és vannak olyanok 
is, akik nem tudnak megfelelően beszámolni 
a tüneteikről. A veszélyes tünetek felismerése 
pedig fontos: ha kezdeti állapotban nem ismer-
jük fel a COVID-19-et, akkor az idősek álla-
pota válságosra fordulhat, még mielőtt kezelést 
kapnának. Ezen nem tipikus tünetek esetén az 
idősek ugyanolyan gyanútlanul terjeszthetik a 
fertőzést, mint a tünetmentes fiatalabbak.
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Ezeket a tüneteket senki nem szeretné meg-
tapasztalni sem önmagán, sem hozzátartozó-
ján. Szeretnénk felhívni a figyelmet az egész-
séges életmódra. Sokat legyenek a szabadban, 
sokat sétáljanak az udvaron, kertben! Keres-
sék a kapcsolattartás lehetőségeit! Figyeljenek 
az étkezésre is! Néhány jó tanács: a szervezet, 
az immunrendszer megfelelő működéséhez 
egészséges táplálkozásra van szükség, többek 
között napi legalább 400 g zöldség és gyü-
mölcs fogyasztása, rostdús étkezés ajánlott. 
Kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozással a 
szervezet vitamin, ásványi anyag és nyom-
elem ellátottsága megfelelő tud lenni. Ilyen-
kor tavasz elején a vitaminellátottság zavart 
szenvedhet, de a raktárak kimerülését gyorsít-
ják a krónikus betegségek, a mozgáskorláto-
zottság, a helytelen táplálkozás is. Éppen ezért 
ilyenkor fontos, hogy plusz vitamin, ásványi 
anyag és nyomelembevitelről gondoskodjunk, 
melyek közül elsősorban a D-és a C-vitamin 
emelendő ki. Az egészséges táplálkozás jel-
lemzője, hogy kiegyensúlyozott, változatos és 
mértéktartó legyen. Az élelmiszereket fontos 
tervezetten vásárolni, figyelembe kell venni a 
saját igényeinket, meg lehet tervezni legalább 
egy hétre, de akár két hétre is az étkezést. 

Itt szeretném újra elmondani, hogy az in-
tézmény minden kedves klubtagjának és házi 
segítségnyújtásban részesülő ellátottjának 
nagyon szívesen segítünk akár a nagyobb be-
vásárlásban is. (Gondolunk itt például több 
zsugor ásványvízre.) Telefonon egyeztetett 
időpontban megvesszük, és a kisbusszal haza-
szállítjuk az élelmiszert. 

Jelen helyzetben a nappali ellátásban, a sze-
mélyes találkozás nem lehetséges, de minden 
kedves klubtagunkkal a kapcsolattartás folya-
matos. A házi segítségnyújtás működésében 
nincs változás. A gondozónők továbbra is 
látogatják ellátottjaikat az egészségügyi szabá-
lyok betartása mellett. 

Mi is bizakodva tekintünk a következő 
hónapokra. Már tervezzük a leendő progra-
mokat az intézményben. Alig várjuk, hogy a 
cukrászdába sétáljunk, vagy egy kiránduláson 
vegyünk részt. Nagyon hiányoznak a játékos 
napok is, ahol mindig gyorsan és vidáman 
szaladt az idő.

Aki tud olyan magányos, egyedül élő idős-
ről, aki szívesen lenne e szeretetteljes nagy 
család tagja, megkérjük, hogy jelezze nekünk!

Aki tud olyan nehéz helyzetbe került idős-
ről, akinek bármilyen segítségre szüksége len-
ne, megkérjük, hogy jelezze nekünk!

Telefonszámunk, mely munkaidőben 
hívható: 06-52/640-737

Szeretnénk, hogy idős társainkra vigyázva, 
megőrizve őket testi és lelki egészségben mi-
hamarabb együtt lehessünk!

Istentől megáldott, lelki és testi egészségben 
gazdag napokat kívánunk minden Olvasónk-
nak !

Végül, ahogy az Igekosár egyik üzenete 
szólt hozzánk:
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Is-
tenben, higgyetek énbennem!”

 ( János 14,1)

Az intézmény munkatársai

Nappali intézményünk térítésmentesen vehetők igénybe, 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és jelentkezőt!

Házi segítségnyújtás szolgáltatása 120 Ft/óra díj ellenében vehető igénybe. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet minden hétköznap az intézményünkben 

8:00-tól 16:30-ig!!
Telefonszámunk:06/52-640-737
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Presbiteri csendesnap 
A kisvárosi gyülekezet lehetőségei

Január utolsó szombatján került megren-
dezésre az immár hagyományos presbiteri 
csendesnap. Körünkben köszönthettük Nagy 
György Mátészalka kertvárosi gyülekezet lel-
kipásztorát és Szűcs Andrea Csengersima lel-
készét.

Az együttlét lelkipásztorunk Szanyi György 
áhítatával kezdődött, aki János evangéliumá-
ból hozta elénk Isten Igéjét: „Az ünnep utolsó 
nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha 
valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki 
hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak 
belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” Jn.7,37-
38. 

Jézus látja a tömegben azt, hogy ezek az em-
berek szomjaznak és biztatja őket menjenek 
Őhozzá. „Merítsetek belőlem aztán árasszá-
tok azt ki” - erősít meg napjainkban is mind-
nyájunkat Krisztus. Belőle az élő víz árad. A 
Szentlélek munkálkodásával, erejével pedig a 
szomjas ember többé már nem szomjazik, sőt 
forrássá válik. Ma is tanít minket Jézus arra, 
hogy minden Tőle ered. Ha nem megyünk 
Hozzá az élő vízért, akkor nem lehetünk for-
rássá sem. 

Presbiterként bizony tanítvánnyá kell válni, 
hiszen Isten szolgálatba állított minket. A ta-
nítvánnyá válás pedig a Jézus Krisztusra való 

„szomjúsággal” kezdődik. Inni szavait, csele-
kedeteit, tulajdonságait, alázatát, szeretetét. 
Ha megtörténik mindez, akkor mi is forrássá, 
azaz tanítvánnyá válhatunk. Krisztus jó illata 
áradhat belőlünk.

Az áhítat után Szűcs Andrea lelkipásztor 
asszony játékra hívott minket: földre helyezett 
különböző kártyákat, amiken egy rajz volt lát-
ható. Arra kért minket, hogy érzéseinkre ha-
gyatkozva válasszunk egy kártyát, és mondjuk 
el miért éppen arra esett a választásunk. Én a 
felhők közt zenekart alkotó angyalokat vettem 
magamhoz. A megtérés örömére emlékezte-
tett ez a kép, hiszen minden megtérő bűnös 
ember újjászületésekor angyalok ünnepelnek 
fenn a menyben: „Mondom nektek, így fog-
nak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő 
bűnösnek.” Lk.15,10.

A csapatépítés, a csapat együttműködés já-
téka következett. Andrea felvázolta számunk-
ra a Csernobil nevű játékot. Egy földön körbe 
határolt téglalap közepén volt egy fémkulacs, 
amibe egy fél literes műanyag flakon víz és 
különböző eszközök segítségével minél több 
vizet kellett juttatni, anélkül, hogy a területen 
belülre lépnénk. A feladat elvégzésére 10 perc 
állt rendelkezésünkre. Összedugtuk a fejün-
ket és zsinórok segítségével próbáltuk a vizet 
beleönteni a fém kulacsba. Fél deci folyadékot 
sikerült közös erővel eljuttatni a kulacsba. Si-
kernek könyveltük el közös munkánkat, de 
Andrea elkeserített minket, mondván leg-
alább 2 deciliterrel kellett volna megtölteni a 
belső palackot ahhoz, hogy teljesítve legyen a 
feladat. Másodszori nekiveselkedésünkre már 
elértük a kitűzött célt.

A nap folytatásában Nagy György tiszteletes 
úr a gyülekezetépítés szolgálatáról és annak 
megvilágításáról tartott interaktív előadást, 
melynek során feltérképezésre kerültek he-
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lyi sajátosságaink. A gyülekezet után maga a 
presbitérium is „átvilágításra” került egy játék 
alkalmával. Azt kérte tőlünk a lelkész, hogy 
mivel egy közös test tagjai vagyunk, alkos-
suk meg a hajdúsámsoni presbitérium testét. 
Mindenki helyet talált ebben a testben. Nagy 
György arra hívta fel a figyelmünket, hogy a 
kapott tálentumot, karizmát kamatoztatva tu-
dunk hatékony segítségére lenni a gyülekezet 
lelkipásztorának az Isten országának építésé-
ben. Merjünk élni az Úrtól kapott lehetősége-
inkkel. Merjük elhinni azt, hogy az a mustár-
magnyi hit, tehetség, erő mindenkiben ott van 
és ez nem véletlen.

Az idő nagyon gyorsan eltelt és befejezés-
ként asztalközösségben lehettünk együtt. Itt 
szeretnék köszönetet mondani a Hadházi csa-
ládnak a tárkonyos báránylevesért. Nagyon 
áldott alkalom végén imaközösségben adtunk 
hálát Istennek az együttlét áldásaiért. A foly-
tatás reményében bízva köszöntünk el Nagy 
György és Szűcs Andrea lelkészektől. Az Úr 
adja, hogy áldások forrásává váljunk mind-
nyájan.

Veres Tamás
presbiter
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Ökumenikus imaesték 
a Krisztus-hívők egységéért

Hálateli szívvel köszönöm meg a történelmi 
egyházak helyi gyülekezetei lelkipásztorai-
nak: Ft. Zolcsák Miklós görög katolikus, Nt. 
Szanyi György református és Ft. Fodor And-
rás római katolikus lelkipásztoroknak, hogy 
az idén is fontosnak tartották az ökumenikus 
igehirdetések és imaórák megszervezését, 
megtartását. 

Különösen felértékelődtek ezek, a február 
4-5-6. napokon 17.00 órai kezdettel megélt 
imaközösségek számomra most, amikor a 
templomaink és imaházaink újra zárva van-
nak. Ezért nagyobb jelentőséggel bír, hogy 
élményeimet megoszthatom. A vírushelyzet 
ugyan fokozódik, de hiszem azt, hogy a szí-
vünk nincs zárva; hogy bár még mindig tá-
volságot kell tartanunk egymástól, de a mi Jó 
Atyánk - a sajtó, rádió, televízió, telefon, in-
ternet segítségével - nem hagyja, hogy elszi-
getelődjünk egymástól és nem hagyja, hogy 
elszigetelődjünk Tőle sem.

Ezúton is kérlek kedves Testvérem, hogy élj 
tudatosan ezekkel a kommunikációs eszkö-
zökkel. Elolvasva, meghallva a mi Urunk sza-
vát, bátorítást és új erőt nyerve belőle, tudd azt 
továbbadni, felismerve a szükséget szenvedőt 
tudjál rajta segíteni, és kérni a mi Mindenható 
Mennyei Atyánkat, hogy ennek a járványnak 
legyen vége.    

Hogy miért is figyeljek az Úrra és miért is 
imádkozzak?

„Isten beszéde hatás nélkül nem maradhat: 
Mert nem az én gondolataim a ti gondolatai-
tok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az 
Úr! Mert a mint magasabbak az egek a földnél, 
akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, 
és gondolataim a gondolataitoknál! Mert mint 
leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza 
nem tér, hanem megöntözi a földet, és ter-

mővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a 
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz 
az én beszédem, a mely számból kimegy, nem 
tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a 
mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová kül-
döttem.” (Ézs. 55,8-11 Károli ford.) 

Akarod-e Testvérem, hogy Isten szava szí-
vedbe találjon, és Szentlelkével cselekvésre 
késztessen, olyanra, ami előtte kedves? Ha 
ezt akarod, akkor nemcsak egy az akaratod 
Urunkéval, de hiszel az ígéretében is, hogy ez-
zel Ő Neked akar jót.

Ha ezt hiszed Testvérem, akkor tudd, hogy 
nem vagy egyedül, mert hiszem én is. 

És hiszem, hogy sok-sok Testvérünk is, sőt 
abban hiszek, hogy még többen fogják hinni 
ezt. Remélem, hogy Te is, kedves Olvasó, aki 
csak belelapoztál ebbe az újságba…

Imahetünk témája is ez volt: az egységben 
való növekedés. Egységben az Úrral, egység-
ben egymással.

A 2021-es imahét mottóját a Grandchamp 
Szerzetesi Közösség javasolta Szent János 
evangéliumából: „Maradjatok meg szerete-
temben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn. 
15,5-9)

Ft. Zolcsák Miklós atya a Hegyi beszéd 
(Mt. 5,1-12) boldog mondásain keresztül hir-
dette közöttünk, hogy úgy tudunk Krisztus-
ban maradni és egyben boldognak lenni, ha 
megnyitjuk Úr Jézus Urunk előtt a szívünket. 
A szívünkön keresztül válunk érzékennyé 
Isten szeretetére, fedezzük fel Isten jóságát, 
mert a szív a szeretet központja. Ha tiszta a 
szívünk, fel tudjuk fogni Isten igéjét. Az ige 
az, ami megtisztít, és ha már tiszta a szívünk, 
tiszta lesz a szavunk is. Merjük erről beszélni, 
merjük ezt vállalni, azért, aki annyira szere-
tett bennünket, hogy magát áldozta értünk a 
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kereszten, hogy nekünk megváltott életünk 
lehessen. Merjünk bizonyságot tenni Krisz-
tusról akkor is, ha kinevetnek, legyintenek, el-
zavarnak, vagy kiközösítenek, mert ez a mi ál-
dozatunk Isten szeretetéért. Ne féljünk, mert 
Isten az Ő Szentlelke által mindig velünk van.

Miközben hálát és köszönetet mondhattunk 
Isten szeretetéért, kegyelméért, az ígéretért, 
hogy örökké Isten hajlékában lakhatunk, ben-
ne élhetünk és Ő is bennünk él, a teremtésért, 
hogy az ige is teremt, tisztít, vigasztal, bátorít, 
fegyelmez és megindít bennünket, a tanúság-
tételért, a közeledésért Istenhez és egymáshoz, 
másokért, hogy megtapasztalhassák Isten sze-
retetét, újdonság és élmény volt számomra az 
irányított imádkozás, ahol az alábbi kérdések-
ben mélyedhettünk el és fogalmazhattuk meg 
gondolatainkat a Jó Atyánk felé:

- Mit jelent számomra, hogy Isten vá-
lasztott ki engemet?

- Mit jelent számomra Jézus Krisztus-
ban maradni, és hogy Jézus Krisztus bennem 
marad?

- Mit jelent számomra Isten igéje?
Nt. Szanyi György lelkipásztor az 5000 em-

ber megvendégelése (Márk 6,30-44) példá-
zatában a gyümölcstermés folyamatát adta 
elénk. Mert az ige nem csak megtisztít, ad is. 
Krisztus követésében járni nemcsak a temp-
lomba, gyülekezetbe járást jelenti, hanem azt 
is, hogy gyümölcsöt teremjünk. Krisztust kell 
képviseljük ebben a világban, mint egy test 
tagjai, melynek Krisztus a feje, mi a kinyújtott 
kéz, a láb, a szem, a fül kell legyünk, minden 
amire szüksége van ennek a világnak.

A történetben azt látjuk először, hogy Jézus 
megállít, lecsendesít. A csendben fedezzük 
fel, hogy mi Isten akarata. Ha mi nem állunk 
meg, megállít az Isten. Ahogyan van ma is. 

Aztán azt látjuk, hogy Jézus megszánja a tö-
meget, tudja, hogy akkor kell cselekedni, ami-
kor valakinek szüksége van rá. Ne várjunk, ha 
van vágyódásunk, menjünk Jézushoz! A ke-
gyelem szándéka, az irgalom van Jézusnál, aki 

megszánja az embert és foglalkozik velünk. A 
Mindenható sohasem feledkezik meg rólunk. 
Amikor elhagyottnak érezzük magunkat, a 
legnagyobb szeretetével ölel át bennünket. 
„Szenvedjétek el egymást szeretetben” nem 
azt jelenti „Rázzátok már le egymást szeretet-
ben”, mert azt gondoljuk, kevesek vagyunk, 
vagy mert félünk a felelősségtől. A tanítvá-
nyok is elbocsátani akarják a tömeget. Jézus 
azt mondja nekik: „Ti adjatok nekik enni.” A 
tanítványok a korlátaikat látják: mennyi kéne? 
Nekem se elég. Ki az, akit ma rád bízott az Is-
ten? Ki az, akin ma neked segítened kell? Azt, 
amid van, tedd Jézus kezébe. Ez lehet anyagi 
jó, lehet lelki jó. Ha bele mered tenni, mi lesz 
belőle? Az, hogy 5000 ember (és ez csak férfi) 
lakott jól. Ha odaadod azt a keveset Jézusnak, 
rájössz, hogy még mindig van. Ha én elkez-
dem a kicsivel, megosztom, a másik követ 
engem. A sok kicsiből sok lesz. Ne én rendel-
kezzem vele, hanem az Úr, mert Ő mindenre 
képes. 

Ft. Fodor András atya János evangéliuma 
alapján hirdette az Igét. (Jn. 15, és 17,20-23) 
Krisztus a szőlőtő példázatával magyarázta, 
hogy ha nincs metszve a szőlő, elvadul, ha 
van, akkor bő termést hoz. Jézus úgy várja, 
hogy rajta, benne maradva, az Ő életéből töl-
tekezve bőséges termést hozzunk. A termés 
nem a szőlővessző termése, hanem a tőkéjé, 
de szükséges hozzá a vessző. A mi életünk is 
úgy lesz termővé, ha rajta maradunk, eggyé 
válunk Krisztussal és benne maradunk. Ha 
Krisztusban maradunk növekszünk, gyara-
podunk, termőre fordulunk. Jézus nem egy 
statikus egyházat, hanem élő közösséget ho-
zott létre, ami fejlődik, növekszik, gyarapszik. 
Pál a Korinthusiakhoz írott levelében is erre 
figyelmeztet, hogy nem jó a megosztottság, 
Jézus nem ezért az állapotért imádkozott, 
hanem hogy egyek legyünk Ővele és egyek 
legyünk az Atyával. Nem lesz hiteles a tanú-
ságtételünk, ha nem maradunk meg Jézusban. 
Rajtunk múlik Jézus hitelessége a világ előtt. 
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Ha nem növekszünk Jézusban, akkor hitel-
telenné tesszük Jézust, az Ő munkálkodását. 
Ne állagmegóvó gyülekezet legyünk, akiket a 
külvilág nem érdekel. Az Atyával eggyé váló, 
befogadó közösség az Istennek országa. Ha 
nincs befogadás, akkor Isten országát nem 
építjük, hanem romboljuk. Sürget Jézus, hogy 
benne maradjunk, érte sok termést hozzunk, 
megújuljunk.  

Személyes és közösségi életünk betöltéséhez 
kérem a Jó Atyát! Kívánom mindannyiunknak, 
hogy úgy tudjuk egymást szeretni, ahogyan a 
mi Jézus Krisztus Urunk szeret bennünket. 
Ámen!

Áldást és Békességet!  

Lakatosné dr. Mányi Klára Krisztina
presbiter

Ifjúság
Kedves Olvasó!

A Hajdúsámsoni Református Egyházközség 
gyülekezetében évek óta működik egy ifjúsági 
imakör, az IFI, ami olyan 14 és 25 év közötti 
fiatalokból áll, akik már konfirmáltak. A kö-
zösség tagjai igyekeznek valóságos lelkitárssá 
válni egymás számára, és meghatározó szere-
pet betölteni az egyházközség életében. Gon-
dolunk itt a Vakációs Bibliahéten és az ünnepi 
istentiszteleteken való szolgálatra, illetve az 
egyéb gyülekezeti alkalmakon való részvé-
telre. Isten kegyelmében bízunk, hogy a jár-
ványügyi helyzet enyhülni fog, mivel a jövőre 
nézve több tervünk is van.

Ebben az évben az Exodus szervezet mun-
kájába szeretnénk bekapcsolódni, amelyre 
Nt. Szanyi György lelkipásztor hívta fel a fi-
gyelmünket. Írországból indult el az az alap-
gondolat, hogy a fiatalok számára missziós 
utakat szervezzenek. Ezzel a céllal alakult meg 
az Exodus-Közép-Kelet Európa Egyesület. A 

misszió szó jelentése küldés, küldetés, mely-
nek lényege Isten igéjének hirdetése. Az egyik 
tervünket az Exodus szervezettel karöltve sze-
retnénk megvalósítani, melynek keretein be-
lül egy nyári tábort szerveznénk határon túli 
magyar területre, valószínűleg Erdélybe. A 
rendezvény költségeiben a személyes hozzá-
járulás mellett számítunk a gyülekezet anyagi 
támogatására is. Buzdítunk minden kedves 
olvasót, hogy imájával és adományával gon-
doljon a hajdúsámsoni IFI-s csapatra!
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek.” 

/Márk 16,15/
Ha kedvet kaptál az Ifihez való csatlakozás-

hoz, akkor péntek esténként 17 órától várunk, 
a mielőbbi személyes találkozás reményében, 
jelenleg az online térben egy jó beszélgetésre!

Balogh Zsuzsanna és Lakatos Zsófia
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Házaskurzus

A házasság hete jegyében került meghirdetés-
re, és 2021. 03. 04. napján elindult gyülekez-
tünkben a házaskurzus, melyet nagy örömmel 
és kíváncsian vártunk, hiszen ilyen alkalomra 
a korábbi években nem került sor.

A rendezvény rövid bemutatkozással és 
meglepetésként, kétszemélyes asztal-közös-
séggel indult, majd Tiszteletes Úr ismertette a 
kurzus tematikáját, témáit. 

Kivetítő segítségével megismerkedhettünk 
a házaskurzust megalkotó, több mint harminc 
éve házas Nicky és Sila Lee-vel, akik egy londo-
ni gyülekezetben szolgálnak, és akik a házassá-
gukkal, és a kurzussal kapcsolatos saját tapasz-
talataikat osztották meg. A filmen láthattuk, 
hallhattuk azokat a párokat is, akik már részt 
vettek a kurzuson, és beszámoltak annak kap-
csolatukra gyakorolt jótékony hatásairól. 

A házaskurzus egy hét részből álló sorozat, 
amelynek célja, hogy segítsen a házaspárok-
nak megerősíteni kapcsolatukat: közelebb ke-
rüljenek egymáshoz azáltal, hogy elkötelezik 
magukat egymás és a házasságuk mellett, kö-
zösen időt szánnak a lényeges problémákra, 
növekednek egymás megértésében, jó szoká-
sokat alakítanak ki. 

A kurzus témái: stabil alapok lefektetése, a 
kommunikáció művészete, konfliktuskezelés, 
a megbocsátás ereje, családi hatások, intimi-
tás, a cselekvő szeretet, a távollét feldolgozása.

A tiszteletes úr által irányított beszélgetések 
a házaspárok egymással való beszélgetései, 
mely nagy megkönnyebbülést jelent a tekin-
tetben, hogy nem a közösség előtt megnyílva 
kell vallani megélt érzéseinkről.  

Az első témán belül felidézhettük, hogy mi-
lyen volt az első találkozásunk, és mi tetszett 
meg a másikban, választ kaphattunk arra a 
kérdésre, hogy mi a házasság, megtudhat-
tuk, hogy az milyen szakaszokon megy át, és 
hogy mi vezethet a házasság megromlásához. 
Párbeszédeinkben a múlt és jelen nehézségeit 
elemeztük. 

A kurzust segíti a munkafüzet, melynek fel-
adatait átgondolva, megoldva otthon is foly-
tathatjuk a témában való elmélyülésünket, a 
megkezdett párbeszédet. Ennek különösen 
azért is van most jelentősége, mert a vírus-
helyzet miatt egyelőre nem folytathatjuk „ta-
nulmányainkat”.

Jó volt látni, hogy a másfél éve házas, ifjú 
pároknak ugyanolyan fontos az elkötelezett-

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, 
s a kettő egy test lesz.” (Teremtés 2,24)



GLÓRIA  ♦ XII. évfolyam  ♦ 1. szám12

ség, a házasság megerősítése, mint a 20-25 
éve házasságban élőknek. Öröm volt megélni, 
a felszabadultságot, a lelkesedést, a másikra 
koncentrált figyelmet és a szeretetet, amit ez 
az alkalom, és a szívünkben Jézus Krisztus te-
remtett. Istené a Dicsőség! 

Köszönjük a lehetőséget Tiszteletes Úrnak, 
a szervezést, dekorációt Sas Zoltánnak és 
Hoffmanné Fedor Ibolyának,  a süteményeket 
nőtestvéreinknek.

Imádkozunk a folytatásért és a Szentlélek 
munkálkodásáért.

Testvéri szeretettel várjuk azokat a házas-
párokat, akik kedvet kaptak a csatlakozáshoz.

Áldást és Békességet kívánva:
Lakatosné dr. Mányi Klára Krisztina

presbiter

Hajdúsámsoni Református Templomért Alapítvány hírei

Személyi változásokra került sor 2020-ban alapítványunk életében. A 
tisztújítást követően az alapítvány kuratóriuma a következő tagokkal 
folytatja működését:
Hajdú Zoltán, Id. Veres László, Jenei Zoltán, Veres Áron, Kovácsné 
Cseke Judit

Isten iránti hálával és tisztelettel köszönjük meg a korábbi tagok munká-
ját, bölcsességét. Abban a reményben folytatjuk a ténykedésünket, hogy 
az Isten dicsőségére és templomunk javára fog szolgálni. 

Továbbra is várjuk Testvéreink 1%-os adófelajánlását.
Adószáma: 18995657-1-09 Számlaszáma: 60600101-11122874

„a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2 Kor 9,7)

Kovácsné Cseke Judit 
a kuratórium elnöke
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Csak benned
„Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.
Csak Benned, csak Benned nem félek már.
Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.”

Áldás békesség! Kedves Testvérek!

Az elmúlt év sok változást hozott: munkahe-
lyünkön, a hétköznapjainkban, életünkben. 
Sok mindent át kellett szerveznünk, átérté-
kelnünk, sok nehézséggel, félelemmel kel-
lett megküzdenünk. Bíztató és megnyugtató 
tudni, hogy Isten változatlan, hogy szeretete 
és hűsége irántunk megmarad, és semmi ha-
talom el nem választhat Tőle.

A hittan oktatásban is sok kihívással szem-
besültünk az elmúlt évben: elkezdődött, és 
most – reméljük, csak pár hétre – újra visz-
szatért az online oktatás az iskolákban. Igyek-
szünk így is minél jobban készülni a húsvétra, 
remélve, hogy a templomban ebben az évben 
már találkozhatunk az ünnepen. Mindkét ál-
talános iskolában, 1-8. osztályig összesen 15 

csoportban több mint 200 gyermek jár refor-
mátus hittan oktatásra. A gyermek istentisz-
teletek és az óvodai hittan oktatás ebben a 
kényszerhelyzetben szünetel, két konfirmáci-
ós csoport és az ifjúsági csoportok továbbra is 
tartják az alkalmaikat, ha a helyzet úgy kíván-
ja, online. A nyári Vakációs Bibliahetünket 
– kisebb létszámmal ugyan – de meg tudtuk 
tartani 2020 augusztusában, és reményke-
dünk benne, hogy valamilyen formában ezen 
a nyáron is sikerül.

Reméljük, hogy minél hamarabb visszatér-
het az élet a régi kerékvágásba, addig is igyek-
szünk kitartóak lenni, és a legtöbb jót kihozni 
ebből a helyzetből.

László Hedvig
hitoktató

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
Mert Jézus föltámadt, ezen örvendjetek!
                                * * * 
Eljött a szép húsvét reggele
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Locsolóversek
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Isten fegyverzetének felöltése
Az emberi akarat, a világot alakító emberi 
erőfeszítések tárgyi szimbóluma. A fegyverek 
„kétélűek” kettős természetűek, hisz céljuk 
nem csupán az ellenség legyőzése, de a jó vé-
delme is, támadnak és védelmeznek. Általá-
nosan elterjedt nézet szerint csak a jogtalanul 
viselt fegyver fordul viselője ellen, de az Isten-
től kapott vagy az ősöktől örökölt fegyver nem 
ont saját vért. Akik Isten hívásának engedve 
elindulnak a hit útján, azt tapasztalják, hogy 
ez az életforma nem mindig könnyű. Igaz a 
reformáció korabeli mondás: „vagyon három 
ellenségem”, ördög, világ és saját testem. Isten 
azonban ebben a lelki harcban nem felkészü-
letlenül küld, hanem felkínálja mindazt, ami 
segít a jóban megállni, a gonosznak ellenállni, 
tőle kapott feladatainkban pedig helytállni. 
Erről ír Pál apostol az Efezusiakhoz írt levél 
végén, és a győzelem feltételét ebben látja:

„Végezetre, atyámfia, legyetek erősek az Úr-
ban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl 
az Isten minden fegyverét, hogy megállhassa-
tok az ördögnek minden ravaszságával szem-
ben. Mert nem vér és test ellen van nekünk 
tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, 
a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének vi-
lágbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek 
a magasságban vannak. Annakokáért vegyé-
tek fel az Istennek minden fegyverét, hogy 
ellentállhassatok ama gonosz napon, és min-
deneket elvégezvén megállhassatok.” (Efezus. 
6.10-13)

Pál apostol szerint a kereszténység a 
szellemi (hit) harcosának fegyverét a kö-
vetkező erényekkel hozza összefüggésbe. 
Igazságosság=öv, tisztaság=páncél (vért), 
apostoli buzgalom=saru, hit =pajzs, üdvösség-
ben való reménység=sisak, Isten szava=kard. 
Ezek közül nem mind fegyver, hanem a har-
cos felszereléséhez tartozik, és mind védeke-
zésre való, kivéve a kard (ige kardja). Tetőtől 

talpig mindene védve van a harcosnak, csak 
a háta nem. Aki meghátrál, megfutamodik, 
védtelen és elbukik.

Piroska János

Hajdúsámsoni kincs

„Ő tanítja kezemet a harcra, 
karjaim ércíjat feszítenek.
Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod 
támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám.”

(Zsoltárok, 18, 35-36)
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EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Szeretnénk tájékoztatni a kedves Testvéreket, hogy 2021. évben az egyházfenntartói járulék 
5.000.- Ft-ra emelkedett március 1-től a 7/2021. számú elnökségi határozat alapján. Változás 
történt a temetési díjak kapcsán: akik nem vesznek részt rendszeresen az egyház fenntartásá-
ban, azok az elmúlt évi és a folyó évi egyházfenntartói járulék befizetése mellett részesülhet-
nek egyházi temetésben a 8/2021. számú elnökségi határozat alapján.
A testvérek a jelen helyzetben utalással is befizethetik az egyházfenntartói járulékot.
Számlaszám: 60600101-11063881 (Az utaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatba írjanak 
nevet, címet, és hogy mire fizetnek be.)

INTERNETES ELÉRHETŐSÉG
A jelenleg fennálló kritikus helyzetben a gyülekezeti életbe való bekapcsolódásnak jelen-
tős színtere az internet. A következő elérhetőségeken tájékozódhatnak a testvérek: https://
hajdusamsonreformatus.hu/ oldalon és a Hajdúsámsoni Református Egyházközség Facebook 
oldalán. Így, akár otthonról is követhetik az eseményeket, juthatnak igei táplálékhoz.

Mindenkinek jó szörfözést kívánunk!

ALAPÍTVÁNYI HÍREK - ADOMÁNYOK
Köszönjük minden jókedvű adakozónak, hogy adományával, az egyházfenntartói járulék be-
fizetésével, személyi jövedelemadója 1 %-val segítette gyülekezetünk céljainak megvalósítását. 
Kérjük továbbra is támogassa alapítványunkat, a Hajdúsámsoni Református Templomért 
Alapítványt. 
Adószáma: 18995657-1-09. Számlaszáma: 60600101-11122874. 

Isten áldása kísérje a közel és távol élő támogatóink életét!

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Szerda   18:00   Bibliaóra
Csütörtök  9:00   Intézményi bibliaóra
Péntek   17:30   Ifjúsági bibliaóra
Péntek   19:00   Fiatalok bibliaköre
Szombat  10:00 és 11:00 Konfirmációs felkészítő (két csoportban)
Vasárnap  10:00  Istentisztelet, párhuzamosan gyermek-istentisztelettel

LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA
Mindennap 8 és 12 óra között.

Közérdekű hirdetések

Kiadja a Hajdúsámsoni Református Egyházközség. 
Szerkesztő: Csontosné Ozsváth Éva.

Előkészítés és nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen. 
A kiadvány ingyenes. Bizonyságtételeket, írásokat az evaozsvath1226@gmail.com e-mailre várjuk. 

A kapott anyagokban a változtatás jogát fenntartjuk.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki az egyházfenntartói járulék befizetésével, 

adományaival, adója 1%-ával támogatja a gyülekezetet!
Hajdúsámsoni Református Templomért Alapítvány adószáma: 18995657-1-09

4251, Hajdúsámson, Rákóczi u.2.; telefon:52/640-737
www.facebook.com/hajdúsámsoni református egyházközség • https://hajdusamsonreformatus.hu


