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               H Ú S V É T I  Á H Í T AT 

FELTÁMADT AZ ÚR! 

A teremtés óta, amióta világ a világ, annál 

nagyobb hír nem hangzott még el, mint ami 

a címben szerepel. Ha ezt a hírt komolyan 

venné a világ, alapjaiban változna meg az 

emberiség élete. Hiszen ha feltámadt az ÚR, 

akkor van örök élet. Ha van örök élet, akkor átértékelődnek a 

földi dolgaink is. Ha Jézus feltámadt, akkor Ő valóban az Isten 

Fia volt. Akkor van bűnbocsánat, mert az Isten Fia minden 

bűnünk büntetését átvállalta. De akkor van új élet is. Lehet újat 

kezdeni. Nem újra kezdeni a régit, hanem újat kezdeni az élő 

Jézussal. Ahogyan hitvallásunk mondja: „az Ő ereje minket is új 

életre támaszt fel…”, azaz már itt a földön elkezdődhet bennünk 

a mennyei élet. Ha Jézus feltámadt, akkor nincs veszve semmi. 

Akkor a legreménytelenebb helyzetből is Isten ereje jót tud 

kihozni. Akkor igazak a bibliai igék, az is, hogy akik Istent 

szeretik, azoknak minden azt munkálja az életükben, amit Isten 

eltervezett velük. Ha Jézus feltámadt, akkor a halálunkat is 

megoldotta. Akkor bátran letehetjük a múltat, a jelent és a jövőt 

az Úr kezébe, mert nem a véletlenek, nem a sors, nem az 

esetlegességek, hanem Isten pontos, időarányos, gondos terve 

megy végbe az övéi életében. Akkor nem nyelhetnek el a 

káoszerők bennünket. Akkor nézzen bár úgy ki az életünk, 

mintha ránk tornyosulna minden baj és összevisszaság, ez csak a 

szőttes visszája, a színét biztos, gondos kéz százszázalékos 

biztonsággal szövi, és egykor meglátjuk majd, hogy mindent jól 

cselekedett. 

 S hogy mindez mennyire így igaz, azt bizonyította Jézus 

tanítványi csapata, amikor két csoportjuk is – a jeruzsálemiek és 

az „emmausiak” – meggyőződött Jézus feltámadásáról, és 

egyszerre elkezdett dolgozni bennük Jézus feltámadásának ereje. 

A fáradt, csüggedt emmausiak olyan új erőre kaptak, amellyel 

még aznap éjjel visszamentek 14 kilométert, csakhogy 

ellelkendezhessék, ami velük történt. A helyiek pedig azzal 

fogadták őket, hogy „valóban feltámadt az Úr, és megjelent 

Simonnak”. Egyik csoport számára sem elméleti kérdés maradt a 

feltámadás, erről korábban is tudtak, hiszen Jézus többször is 

elmondta nekik. De egészen más valamiről tudni, és valamit 

egész lényünkkel átélni, arról bizonyosságot szerezni. 

 Sokan gyermekkorunk óta tudjuk, hogy Jézus feltámadt – 

de amikor belépett személyesen az életünkbe, és átéltük azt a 

változást, amelyet előidézett, másként tudjuk mondani 

másoknak is: „valóban feltámadt az ÚR!” 

 Senki ne nyugodjon meg „elméleti” ismerettel, mert erről a 

hírről meg lehet győződni, saját tapasztalatot lehet szerezni, és 

új életet lehet kapni Tőle. Jézus maga intézte úgy a dolgokat, 

hogy meggyőzze a tanítványait. Megjelent közöttük. 

Odaszegődött az emmausi vándorokhoz. Azóta is azon fáradozik, 

hogy kijelentse magát újabb és újabb tanítványoknak. Olyan 

helyzetbe hoz bennünket, amelyben egyszer csak felismerjük, 

meggyőződéssel, testünk-lelkünk valóság élményével, 

bizonyossággal tudjuk: Jézus él. 

 Csendesedj el, testvérem, otthonod védelmében, és 

kérdezd meg magadtól: „Hiszem, hogy Krisztus valóban 

feltámadt?” Ha igen, akkor kérdezd meg magadtól tovább: 



„Hiszem, vagy át is éltem, tudom, meggyőződtem, én is már új 

életet kaptam Tőle?” Ne nyugodj addig, míg magadna

és másoknak sugárzóan el nem mondhatod: „Valóban feltámadt 

az Úr”, és erről már engem is meggyőzött.  

                                                            Úgy legyen! Ámen! 

                                  

          Végh  Tamás  

          ny. lelkipásztor

 

               „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?

   ‒ Beszámoló Végh Tamás evangelizációs sorozatáról 

                      2020. február 23-26. 

 

„Igéje szól, igéje hív, szívünkben kétséget csöndesít… Nem kell a 

Földön semmi egyéb…”. Ezzel az énekkel indult Végh Tamás 

lelkipásztor evangelizációs sorozata vasárnap délután. Arra a 

kérdésre kaptunk választ tőle, hogy mi módon ismerheti meg a 

hívő ember Isten akaratát.

A 32. zsoltár 8. versében Dávid azt 

mondja el, amit Isten sze

gondoskodásáról megtapasztalt: 

„ Bölccsé teszlek, és megtanítalak, 

melyik úton kell járnod. Tanácsot 

adok, rajtad lesz a szemem.

Teremtéskor Isten tervrajzában 

mindennek helye volt.

azonban egy hatalmas robbanás 

tönkretette: Ádám figyelmen kívül hagyta az Úr intel

ember elhagyta a helyét. Meg kell tehát térni, vissza az eredeti 

helyre. Tudjuk azonban, hogy a hely csak a térképen jelöl térbeli 

„Hiszem, vagy át is éltem, tudom, meggyőződtem, én is már új 

életet kaptam Tőle?” Ne nyugodj addig, míg magadnak őszintén 

„Valóban feltámadt 

Úgy legyen! Ámen!  

Végh  Tamás   

ny. lelkipásztor 

Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” 

Beszámoló Végh Tamás evangelizációs sorozatáról ‒ 

„Igéje szól, igéje hív, szívünkben kétséget csöndesít… Nem kell a 

. Ezzel az énekkel indult Végh Tamás 

lelkipásztor evangelizációs sorozata vasárnap délután. Arra a 

tőle, hogy mi módon ismerheti meg a 

hívő ember Isten akaratát. 

soltár 8. versében Dávid azt 

mondja el, amit Isten szerető 

gondoskodásáról megtapasztalt: 

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, 

melyik úton kell járnod. Tanácsot 

adok, rajtad lesz a szemem.” A 

Teremtéskor Isten tervrajzában 

mindennek helye volt.  A rendet 

azonban egy hatalmas robbanás 

n kívül hagyta az Úr intelmét, az 

Meg kell tehát térni, vissza az eredeti 

csak a térképen jelöl térbeli 

viszonyt. A valóságban a hely, helyzet valami sokkal 

„helyt áll”, az érzései és erkölcse szerint a legjobbat igyekszik 

cselekedni. Hogyan határozza meg a helye az embert a világban? 

A teremtett lényt a Teremtő vezeti, Ő ül a trónon 

Teremtés tervrajzában a trónon álló kereszt és felette a 

Ő az, akire az embernek saját érdeke szerint fel kell tekintenie, 

akitől útmutatást kaphat, akire ráhagyatkozhat, és akinek 

engedelmességgel tartozik. Az, aki a Teremtő gyermekének tudja 

magát, biztonságot nyer, mert nem csak a szándéka lehet meg a

jóra, de meg is tudja valósítani ezt a jóra való szándékát, ha 

követi Isten akaratát. 

Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát? Hogyan tudjuk 

felismerni a „belső hangot”, Isten sugallatát, és nem követni a 

Gonosz csábítását? Ezekre a kérdésekre kaptunk válas

Tamástól: „Irigylésre méltó, kihagyhatatlan lehetőség, hogy 

Isten engedelmes gyermeke lehetek! Elszalaszthatatlan 

kiváltság!” Igen, de mi a válasz arra a kérdésre, hogy miként 

lehetek engedelmes? A hit bizalom. Mindenekelőtt bíznunk kell az 

Úrban, és elfogadni az igéje által nyújtott útmutatást.  Isten 

teremtményei vagyunk, megajándékozott bennünket élettel, így 

örömmel fordulhatunk Hozzá, aki igéjén keresztül tanít 

mindnyájunkat. Örömmel kell a helyem elfoglalnom, mert „ahol a 

helyem, ott az áldás”. Az áldás, amely Istentő

és amely nélkül az élet kudarc, ez előbb vagy utóbb kiderül. 

Ennek az áldásnak a megtartó erején függ az életed. Minden 

döntésnél, minden helyzetben mérlegeld a józanész tanácsát is, 

hiszen az is Isten ajándéka, d

„Mit tenne Jézus a helyemben?” 

útmutatás is egyben. Az Ő útmutatása örök, és ha 

az Úr is rád talál. 

 

Végh Tamás református lelkipásztort sokan ismerhetik az Európa 

Rádió adásaiból, de bizonyára rokonok, barátok is terjesztették a 

viszonyt. A valóságban a hely, helyzet valami sokkal több: aki 

„helyt áll”, az érzései és erkölcse szerint a legjobbat igyekszik 

cselekedni. Hogyan határozza meg a helye az embert a világban? 

A teremtett lényt a Teremtő vezeti, Ő ül a trónon – erre utal a 

Teremtés tervrajzában a trónon álló kereszt és felette a korona. 

az, akire az embernek saját érdeke szerint fel kell tekintenie, 

akitől útmutatást kaphat, akire ráhagyatkozhat, és akinek 

engedelmességgel tartozik. Az, aki a Teremtő gyermekének tudja 

magát, biztonságot nyer, mert nem csak a szándéka lehet meg a 

jóra, de meg is tudja valósítani ezt a jóra való szándékát, ha 

Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát? Hogyan tudjuk 

felismerni a „belső hangot”, Isten sugallatát, és nem követni a 

Gonosz csábítását? Ezekre a kérdésekre kaptunk választ Végh 

Tamástól: „Irigylésre méltó, kihagyhatatlan lehetőség, hogy 

Isten engedelmes gyermeke lehetek! Elszalaszthatatlan 

kiváltság!” Igen, de mi a válasz arra a kérdésre, hogy miként 

lehetek engedelmes? A hit bizalom. Mindenekelőtt bíznunk kell az 

és elfogadni az igéje által nyújtott útmutatást.  Isten 

teremtményei vagyunk, megajándékozott bennünket élettel, így 

örömmel fordulhatunk Hozzá, aki igéjén keresztül tanít 

mindnyájunkat. Örömmel kell a helyem elfoglalnom, mert „ahol a 

. Az áldás, amely Istentől jövő támogatás, 

és amely nélkül az élet kudarc, ez előbb vagy utóbb kiderül. 

Ennek az áldásnak a megtartó erején függ az életed. Minden 

döntésnél, minden helyzetben mérlegeld a józanész tanácsát is, 

hiszen az is Isten ajándéka, de azután kérdezd meg magadtól: 

„Mit tenne Jézus a helyemben?” Legyen ez figyelmeztetés és 

Az Ő útmutatása örök, és ha Őrá figyelsz, 

Végh Tamás református lelkipásztort sokan ismerhetik az Európa 

bizonyára rokonok, barátok is terjesztették a 



hírt, hogy érdemes eljönni őt meghallgatni, mert a

igehirdetése után a hétfő esti alkalomra, mindannyiunk örömére,

a templomban nem maradt üresen ülőhely. Akik nem tudtak 

eljönni, elolvashatják a könyveit: A nagy szabadítás

Ábrahámtól Jézusig címmel. Prédikációi meghallgathatók az 

internetes oldalakon. https://www.youtube.com/watch?v=udPpEGX1f

 

George Herbert: Húsvéti szárnyak (1633)

Uram, Ki hagytál az ember kezén 
    Kincset, s romlásban esztelen 
         Herdálta ő henyén, 
           S lett nincstelen 
                Szegény: 
                  Veled 
              Pacsirtaként 
        Fel hadd emelkedek 
       Diadalod kürtölve szét, 
S hullásom röptet mindenek felett. 
  
Zsenge korom bánatból sarjadott; 
   Tőled kórságom, szégyenem, 
          Bűnömért ostorod: 
               Keservesen 
                  Aszok. 
                  Veled 
                Diadalod 
       Megérve legyek egy; 
  Ha szárnyat szárnyadtól kapok, 
Gyötrelmem által feljebb repesek. 

                                      N. Kiss Zsuzsa
 

hírt, hogy érdemes eljönni őt meghallgatni, mert a vasárnapi 

, mindannyiunk örömére, 

maradt üresen ülőhely. Akik nem tudtak 

A nagy szabadítás és 

címmel. Prédikációi meghallgathatók az 

/watch?v=udPpEGX1f-o 

(1633) 

Kiss Zsuzsa fordítása 

                            

Gondolatok a Húsvéti szárnyak

Valaki élete végén magára maradt, és félelmektől, fájdalmaktól 

gyötörten így sóhajtott fel: „Élni könnyű! Meghalni nehéz

Üzenet a fiatalabbaknak. Szinte 

olyan érzéseket, amelyek nem engedik, hogy könnyűnek tartsuk 

az életet. Sokszor szép, okos és szerencsés körülmények között 

élők is küzdelmet folytatnak, hogy továbbvigyék az életüket. Mi 

segít élni, napról napra, évről évre?

a jövő. Valamilyen értéket igyekszünk birtokolni, tárgyakat, 

élményeket, vagy kedves emlékekből merítünk erőt. A 

gyermekkori otthon bekeretezett képe ott függ a falon, 

sokablakos, repkénnyel befuttatott kisebb kastély, előtte í

kocsifelhajtó. Ma csupán ezen az egyetlen képen látható, a ház 

más birtoka, a repkényt eltávolították, a kertet beépítették, és mi 

sem lakhatunk ott már soha többé. A szép tárgyat idővel 

megszokjuk, az élmények elhalványulnak. Mi az, ami biztosan 

megtart, hogy ne hulljon alá a

Herbert, aki 37 évesen lett lelkész az Anglikán egyházban, 

vall itt. Az egyre rövidülő sorok jelzik, ahogy fogy a lelkierő, de a 

Krisztushoz tartozás erejével növekedni tud a lélek, és szárnyat 

bont. Nem csak szárnyakat formál a vers, hanem az úrasztali 

kehely alakját is: az úrvacsora misztériuma Isten szeretetét 

sejteti meg. 

 

Húsvéti szárnyak olvasásakor 

Valaki élete végén magára maradt, és félelmektől, fájdalmaktól 

gyötörten így sóhajtott fel: „Élni könnyű! Meghalni nehéz!” 

Üzenet a fiatalabbaknak. Szinte minden életkorban tapasztalunk 

olyan érzéseket, amelyek nem engedik, hogy könnyűnek tartsuk 

az életet. Sokszor szép, okos és szerencsés körülmények között 

élők is küzdelmet folytatnak, hogy továbbvigyék az életüket. Mi 

segít élni, napról napra, évről évre? Közben egyre fogy az erő és 

a jövő. Valamilyen értéket igyekszünk birtokolni, tárgyakat, 

élményeket, vagy kedves emlékekből merítünk erőt. A 

gyermekkori otthon bekeretezett képe ott függ a falon, 

sokablakos, repkénnyel befuttatott kisebb kastély, előtte íves 

kocsifelhajtó. Ma csupán ezen az egyetlen képen látható, a ház 

más birtoka, a repkényt eltávolították, a kertet beépítették, és mi 

sem lakhatunk ott már soha többé. A szép tárgyat idővel 

megszokjuk, az élmények elhalványulnak. Mi az, ami biztosan 

rt, hogy ne hulljon alá a sötét semmibe a lélek? George 

Herbert, aki 37 évesen lett lelkész az Anglikán egyházban, erről 

. Az egyre rövidülő sorok jelzik, ahogy fogy a lelkierő, de a 

Krisztushoz tartozás erejével növekedni tud a lélek, és szárnyat 

bont. Nem csak szárnyakat formál a vers, hanem az úrasztali 

kehely alakját is: az úrvacsora misztériuma Isten szeretetét 

https://www.youtube.com/watch?v=udPpEGX1f-o
https://www.magyarulbabelben.net/works/en-hu/N._Kiss_Zsuzsa-1955


„Vajon akkor az az Isten rajtam is tud segíteni?”

– Nők Világimanapja gyülekezetünkben 

 

A hazai világimanapi alkalom Nyíregyházán, idén a 

gyülekezetünkben került megrendezésre március 6

lelkesedéssel készültek a gyülekezetünk 

tagjai és elsősorban a Nők Szolgáló 

Közössége erre az alkalomra. Több részből 

álló előadás, illetve színdarab került 

bemutatásra, amelyben gyerekek, fiatalok, 

közép- és idősebb korosztály is részt vett. 

Számomra a színdarab elgondolkodtató 

volt, a története és a mondanivalója is.  

Nomagugunak, egy szegény afrikai 

asszonynak - aki másodfeleség volt - 

meghalt a férje. Mivel a férje mindig őt 

szerette igazán, az első feleségnek a fia 

elzavarta őket a háztól, négy gyermekével együtt. Az asszony így 

gyermekeivel együtt az utcára kényszerült. Napokig étlen, 

szomjan bolyongtak, míg végül egy missziósházban találtak 

menedéket, ahol megismerhette az egyetlen igaz Istent.

Számomra a darab üzenete az alábbi egy kérdésben 

összpontosul, amelyet Nomagugu tett fel: „Vajon akkor az az 

Isten rajtam is tud segíteni?” Mi könnyen megadjuk a választ 

jóllakva, meleg otthonban, kényelmes fotelben hátradőlve

a teendő akkor, amikor beélesedik az életünkben egy

hasonló nehéz helyzet? 

Talán a mindennapok rohanásában nem vesszük észre, 

hogy milyen jólétben élünk, hogy a házasság intézménye a bibliai 

teremtéstörténethez kapcsolódóan milyen mérték

meg egyes népeknél – értem ez alatt a többnejűséget 

„Vajon akkor az az Isten rajtam is tud segíteni?” 

Nők Világimanapja gyülekezetünkben – 

alkalom Nyíregyházán, idén a 

gyülekezetünkben került megrendezésre március 6-án. Nagy 

szerette igazán, az első feleségnek a fia 

elzavarta őket a háztól, négy gyermekével együtt. Az asszony így 

gyermekeivel együtt az utcára kényszerült. Napokig étlen, 

ssziósházban találtak 

ette az egyetlen igaz Istent. 

Számomra a darab üzenete az alábbi egy kérdésben 

összpontosul, amelyet Nomagugu tett fel: „Vajon akkor az az 

Isten rajtam is tud segíteni?” Mi könnyen megadjuk a választ 

jóllakva, meleg otthonban, kényelmes fotelben hátradőlve. De mi 

a teendő akkor, amikor beélesedik az életünkben egy-egy, ehhez 

Talán a mindennapok rohanásában nem vesszük észre, 

hogy milyen jólétben élünk, hogy a házasság intézménye a bibliai 

teremtéstörténethez kapcsolódóan milyen mértékben változott 

értem ez alatt a többnejűséget -, és 

mennyire fontos az egy férfi és egy nőből álló házasság 

intézményéhez ragaszkodnunk.  

A színes előadások, közös imádság és éneklés 

szeretetvendégséggel zárult a szeretetotthon ebédlőj

Testvérekkel összegyűlni, beszélgetni egyébként is öröm és jó 

dolog, különösen akkor, ha olyan témáknak jut fő szerep a 

beszélgetésekben, mint az imádság fontossága, 

ereje, vagy az

világimanap fő Igéjévé választottak: „Kel

fel, vedd az ágyadat és járj.” 

Felekezettől, bőrszíntől, lakhelytől, 

országtól, kontinenstől függetlenül 

világszerte egyetértettünk abban, amit 

drága mennyei Atyánk megígért, miszerint 

ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő 

nevében, Ő ott van

 

                     

mennyire fontos az egy férfi és egy nőből álló házasság 

intézményéhez ragaszkodnunk.   

A színes előadások, közös imádság és éneklés 

szeretetvendégséggel zárult a szeretetotthon ebédlőjében. 

Testvérekkel összegyűlni, beszélgetni egyébként is öröm és jó 

dolog, különösen akkor, ha olyan témáknak jut fő szerep a 

beszélgetésekben, mint az imádság fontossága, 

ereje, vagy az a buzdító üzenet, amelyet a 

világimanap fő Igéjévé választottak: „Kelj 

fel, vedd az ágyadat és járj.” (Jn 5,8) 

Felekezettől, bőrszíntől, lakhelytől, 

országtól, kontinenstől függetlenül 

világszerte egyetértettünk abban, amit 

drága mennyei Atyánk megígért, miszerint 

ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő 

nevében, Ő ott van közöttük (Mt 18,20. )     

          Bertóthy Rita beszámolója                      

 



                   Vasárnapi gyermekóra 

„Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, 

mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a 

mennyben az én mennyei Atyám arcát.”

 

Gyülekezetünkben vasárnaponként 9 órától, az 

Istentisztelettel párhuzamosan a gyermekeknek külön 

foglalkozást tartunk, jelenleg Paulonné Garai Andrea és 

jómagam, Kovácsné Bertóthy Noémi vezetésével. Bozorády Ildikó 

és Téglásné Bertóthy Beáta is társaink a gyermekórás 

feladatokban. A foglalkozások helyszíne a gyülekezet kápolnája 

az Emmaus Szeretetotthon első emeletén. 

A gyermekórákon a legkisebbektől a felső tagozatos 

korosztályig (2-14 évesig) vesznek részt a gyermekek. Sokan 

közülük egészen pici koruktól látogatják az alkalmakat, így 

belekerülnek a gyülekezeti életbe. Az egészen kicsi gyermekek 

szülővel vagy nagyobb testvérrel vesznek részt az alkalmakon. 

Komoly empátiafejlesztő szerepet is betölt az, hogy különböző 

életkorú gyermekek vannak egy közösségben, mert 

szeretnek együtt lenni, beszélgetni. Egymás hozzászólásait 

figyelmesen meghallgatják, együtt tevékenykednek

játszanak. Mindig nagy öröm, ha új gyermekek 

hozzájuk! 

A vasárnapi alkalmak előtt a termünkben gyülekezünk a 

gyermekekkel, amelyet ha szükséges, 

beszélgetünk. Amikor mindenki megérkezett, énekkel kezdjük el 

a gyermekórát, gyakran Garai Andrea zenei kíséretével. Majd 

imádkozással folytatjuk és egy bibliai történettel. Különösen 

megragadta a gyermekek képzeletét Noé történetében a hegy 

tetejére leszáll bárka és a zöld ágat hozó galamb. A nagyobbak 

megkereshették az Ararát hegyet a térképen a

Törökországhoz tartozó Örmény-felvidéken. A bibliai történeteket 

„Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, 

mindenkor látják a 

” (Mt 18:10) 

Gyülekezetünkben vasárnaponként 9 órától, az 

Istentisztelettel párhuzamosan a gyermekeknek külön 

foglalkozást tartunk, jelenleg Paulonné Garai Andrea és 

Noémi vezetésével. Bozorády Ildikó 

és Téglásné Bertóthy Beáta is társaink a gyermekórás 

feladatokban. A foglalkozások helyszíne a gyülekezet kápolnája 

A gyermekórákon a legkisebbektől a felső tagozatos 

14 évesig) vesznek részt a gyermekek. Sokan 

közülük egészen pici koruktól látogatják az alkalmakat, így 

belekerülnek a gyülekezeti életbe. Az egészen kicsi gyermekek 

szülővel vagy nagyobb testvérrel vesznek részt az alkalmakon. 

zerepet is betölt az, hogy különböző 

életkorú gyermekek vannak egy közösségben, mert nagyon 

gymás hozzászólásait 

figyelmesen meghallgatják, együtt tevékenykednek, és együtt 

Mindig nagy öröm, ha új gyermekek csatlakoznak 

A vasárnapi alkalmak előtt a termünkben gyülekezünk a 

ha szükséges, átrendezünk és 

beszélgetünk. Amikor mindenki megérkezett, énekkel kezdjük el 

a gyermekórát, gyakran Garai Andrea zenei kíséretével. Majd 

zással folytatjuk és egy bibliai történettel. Különösen 

megragadta a gyermekek képzeletét Noé történetében a hegy 

tetejére leszáll bárka és a zöld ágat hozó galamb. A nagyobbak 

megkereshették az Ararát hegyet a térképen a mai 

felvidéken. A bibliai történeteket 

különböző formában dolgozzuk fel: 

magyarázatokkal, rajzolással, 

plakátkészítéssel, eljátszással. Bibliai 

igéket is gyakran tanulnak a 

gyermekek. Végezetül a játék sem 

maradhat el!

szolgálattal, műsorra

gyermekek. Karácsony és Húsvét 

előtt kézműves foglalkozásokra 

jövünk össze a családokkal és a 

gyülekezeti tagokkal a gyülekezet 

kápolnájában vagy 

Bodrogkeresztúron a Betlehem 

pihenőházban. A legutóbbi karácsonyra együtt készítették el a 

családok a saját ádventi koszorújukat. 

az, hogy közülük sok gyermek otthonának érzi a gyülekezetet. 

Nagyon szeretnek együtt lenni, megosztani örömüket, 

problémáikat a másikkal. Gyakran imádkoznak egymásért a 

gyermekek, ha például tudják, hogy az egyik gyülekezetbe járó 

különböző formában dolgozzuk fel: 

magyarázatokkal, rajzolással, 

plakátkészítéssel, eljátszással. Bibliai 

igéket is gyakran tanulnak a 

gyermekek. Végezetül a játék sem 

maradhat el! 

Az ünnepekre mindig 

szolgálattal, műsorral készülnek a 

gyermekek. Karácsony és Húsvét 

előtt kézműves foglalkozásokra 

jövünk össze a családokkal és a 

gyülekezeti tagokkal a gyülekezet 

kápolnájában vagy 

Bodrogkeresztúron a Betlehem 

pihenőházban. A legutóbbi karácsonyra együtt készítették el a 

dok a saját ádventi koszorújukat.  

 Csodálatos megtapasztalás 

sok gyermek otthonának érzi a gyülekezetet. 

Nagyon szeretnek együtt lenni, megosztani örömüket, 

problémáikat a másikkal. Gyakran imádkoznak egymásért a 

dják, hogy az egyik gyülekezetbe járó 



gyermek beteg vagy nehézségei vannak. Ugyanakkor hálásak 

Istennek, ha valamelyik társuknak valami jól sikerül, öröm éri.

Gondoljunk azokra a gyermekekre, akik ránk vannak 

bízva. Saját gyermek, rokon, keresztgyermek, sz

Minden egyes embernek Jézus Krisztusra van szüksége, és 

milyen jó annak, aki már egészen kisgyermek korától ismerheti 

Őt! Nagyon-nagyon fontos, hogy a körülöttünk lévő gyermekek 

megismerjék az Úr Jézus Krisztust és mielőbb befogadják a 

szívükbe.  

A mi drága Urunk mondja: „Engedjétek hozzám jönni a 

kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az 

Isten országa.” (Mk 10,14)  

Nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket a 

vasárnapi foglalkozásokra! 

           Kovácsné Be

 

      

                 Ifjúsági vezető képző Bodrogkeresztúron

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és 

az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” 

 

 

 Februárban, Bodrogkeresztúron részt vehettünk egy ifjúsági 

vezető képző hétvégén, amit Andy Oatridge anglikán lelkész és az 

angliai AcornCamps alapítvány csapata tartott. Az alkalom péntek 

este egy ifi órával kezdődött, ahol Lázár feltámasztása volt a 

téma. A fő üzenet, amire koncentráltunk, hogy minden szenvedés 

és szomorúság azért történt Lázárral, a családjával és a 

barátaival, mert része volt Jézus nagyobb, és dicsőségesebb 

tervének.  

gyermek beteg vagy nehézségei vannak. Ugyanakkor hálásak 

Istennek, ha valamelyik társuknak valami jól sikerül, öröm éri. 

Gondoljunk azokra a gyermekekre, akik ránk vannak 

bízva. Saját gyermek, rokon, keresztgyermek, szomszéd, diák. 

Minden egyes embernek Jézus Krisztusra van szüksége, és 

milyen jó annak, aki már egészen kisgyermek korától ismerheti 

nagyon fontos, hogy a körülöttünk lévő gyermekek 

megismerjék az Úr Jézus Krisztust és mielőbb befogadják a 

A mi drága Urunk mondja: „Engedjétek hozzám jönni a 

kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az 

nagy szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket a 

Kovácsné Bertóthy Noémi 

Bodrogkeresztúron 

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és 

az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (János 11:25) 

Februárban, Bodrogkeresztúron részt vehettünk egy ifjúsági 

vezető képző hétvégén, amit Andy Oatridge anglikán lelkész és az 

angliai AcornCamps alapítvány csapata tartott. Az alkalom péntek 

este egy ifi órával kezdődött, ahol Lázár feltámasztása volt a 

. A fő üzenet, amire koncentráltunk, hogy minden szenvedés 

és szomorúság azért történt Lázárral, a családjával és a 

barátaival, mert része volt Jézus nagyobb, és dicsőségesebb 

A következő napokban Lázár feltámasztásának történetét 

különböző módszertani technikákkal, csoportokban kellett 

feldolgoznunk és felépítenünk egy ifjúsági alkalmat belőle. Nagyon 

jó közösségben, tudásbeli és hitbeli épüléssel telt a hétvége. 

Vasárnap délután zárult az alkalom Nyírtelken egy ifjúsági 

istentisztelettel, amit Andy Oatridge tartott. Az istentisztelet 

alapigéje a János 12, 1-11 volt, ami a hétvége központi 

igerészének a folytatása: a betániai vacsora, ahol Jézust vendégül 

látják a feltámasztott Lázár házában. 

 

                             

Juan de Flandes: Lázár feltámasztása (15

A következő napokban Lázár feltámasztásának történetét 

technikákkal, csoportokban kellett 

feldolgoznunk és felépítenünk egy ifjúsági alkalmat belőle. Nagyon 

jó közösségben, tudásbeli és hitbeli épüléssel telt a hétvége. 

Vasárnap délután zárult az alkalom Nyírtelken egy ifjúsági 

mit Andy Oatridge tartott. Az istentisztelet 

11 volt, ami a hétvége központi 

igerészének a folytatása: a betániai vacsora, ahol Jézust vendégül 

látják a feltámasztott Lázár házában.  

                     Soltész Dóra beszámolója 

 

Juan de Flandes: Lázár feltámasztása (1514-1519)  



Üzenet az Emmaus Evangélikus Szeretetotthonból

 

Alulírott, Istenünk kegyelméből születtem 1931

gyerekként. Iskolásként hittant tanultam. 

Istenünket, Jézust, soha nem tagadtam, tagadtuk.

a nehéz időkben nem jártunk templomba! Egyházi esküvőnk és 

fiúnk keresztelése volt! 

Fiúnkat (kamaszkorától) hitre neveltük! 

A Szentháromság 2013-ban ide vezérelt az Emmaus otthonba!!

Óriási kegyelem! 

Életünk – életem (férjem itt hunyt el) végiggondolva, „ha Jézust 

befogadtuk és bennünk van, nincs senki ellenünk!

2020.március 26.                          

                 Pné Kati néni

 

 

Istenünk szeretete kísérje az intézet 

minden dolgozóját! 

   

 

 

 

Üzenet az Emmaus Evangélikus Szeretetotthonból 

Alulírott, Istenünk kegyelméből születtem 1931-ben, hatodik 

Istenünket, Jézust, soha nem tagadtam, tagadtuk. Az igaz, hogy 

a nehéz időkben nem jártunk templomba! Egyházi esküvőnk és 

ban ide vezérelt az Emmaus otthonba!! 

végiggondolva, „ha Jézust 

befogadtuk és bennünk van, nincs senki ellenünk! 

Pné Kati néni 

Istenünk szeretete kísérje az intézet 

 

Információ

Szeretett Testvérek, Gyülekezeti Tagok, Barátok, Ismerősök!

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a vírusjárvány miatt a 
vészhelyzet érvényességének ideje alatt gyülekezeti alkalmaink 
átmenetileg szünetelnek. Próbálkozunk digitális módon 
összekapcsolódni a zoom programon keresz
bibliaórán 18 órátólés a szombati imaórán 16 órától. A vasárnapi 
istentiszteletek a szokásos időben reggel 9 órától megtekinthetők 
élőben online: https://www.youtube.com/user/emmausnyh

Ha valaki regisztrál, e-mailben kap értesítést az adások 
megkezdéséről.  

Fontos fórum még, ha valakinek facebookprofilja van, az 
Emmaus csoport illetve a gyülekezeti honlap 
https://emmausgyulekezet.hu/

Imakéréseket lehet az abozorady@gmail.com
ha valaki benne van a facebook csoportban, akkor arra a 
felületre is fel lehet tenni. 

Ha valaki a perselybe szeretne tenni, ezt most átutalással teheti 
meg. Aki ezt nem tudja megoldani, félre teheti külön és amikor 
újra találkozunk, el tudja hozni. A gyülekezet számlaszáma: 
11744003-20946856 

Szeretettel javaslom a digitális dömping miatt, hogy legyen olyan 
csendben eltöltött időnk Istennel, amikor nem valamit 
hallgatunk, hanem az Ő jelenlétében időzünk. Ez más, mint 
amikor sokat olvasunk a Bibliából, aminek szintén meg van a 
helye, létjogosultsága. Ehhez elég egy zsoltárrész, egy ének, 
rövid imádság.                         

                      Bozorády András, az 

____________

A címlapon Simon András grafikusművész alkotása látható

A Hírlevél szerkesztői Bozorády Ildikó és Ujszászi Zsuzsanna

Információ 

Gyülekezeti Tagok, Barátok, Ismerősök! 

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a vírusjárvány miatt a 
vészhelyzet érvényességének ideje alatt gyülekezeti alkalmaink 
átmenetileg szünetelnek. Próbálkozunk digitális módon 
összekapcsolódni a zoom programon keresztül a csütörtöki 
bibliaórán 18 órátólés a szombati imaórán 16 órától. A vasárnapi 
istentiszteletek a szokásos időben reggel 9 órától megtekinthetők 

https://www.youtube.com/user/emmausnyh 

mailben kap értesítést az adások 

Fontos fórum még, ha valakinek facebookprofilja van, az 
Emmaus csoport illetve a gyülekezeti honlap 
https://emmausgyulekezet.hu/.  

abozorady@gmail.com címre küldeni, és, 
ha valaki benne van a facebook csoportban, akkor arra a 

Ha valaki a perselybe szeretne tenni, ezt most átutalással teheti 
nem tudja megoldani, félre teheti külön és amikor 

újra találkozunk, el tudja hozni. A gyülekezet számlaszáma: 

Szeretettel javaslom a digitális dömping miatt, hogy legyen olyan 
csendben eltöltött időnk Istennel, amikor nem valamit 

unk, hanem az Ő jelenlétében időzünk. Ez más, mint 
amikor sokat olvasunk a Bibliából, aminek szintén meg van a 
helye, létjogosultsága. Ehhez elég egy zsoltárrész, egy ének, 
rövid imádság.                          

Bozorády András, az Emmaus gyülekezet lelkésze                          

____________ 

A címlapon Simon András grafikusművész alkotása látható. 

l szerkesztői Bozorády Ildikó és Ujszászi Zsuzsanna voltak. 

https://www.youtube.com/user/emmausnyh
https://emmausgyulekezet.hu/
mailto:abozorady@gmail.com
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