
 július 3-8. (vasárnap-péntek)   Gyermek Bibliahét  :   10-17 óra! Téma:
A Te Megváltód! Az óvodásokat és az iskolásokat is szeretettel hívjuk és várjuk!
Plakát – hívogató elvihető! - A harmadik munkatársi megbeszélés: vasárnap
15 ó. Aki a tanítás  ban és a konyhai   szolgálatban   segítségül   tud   lenni

szeretettel hívjuk és várjuk! Nagy szükség van mind a két területen a segítőkre! 
 Július 23. szombat, Budapest, Puskás Aréna. Ez az a nap!

A gyülekezeti kisbusz tele van, a jegyek meg lettek vásárolva. 
 Augusztus 8-12. (hétfő-péntek) Gyülekezeti Tábor Berekfürdőn 

gyermekeknek, felnőtteknek. Részvételi díj: 23000 ft. /fő. 
Ebben az összegben benne van egész hétre: a szállásdíj, az idegenforgalmi
adó, utazási költség,( a gyülekezeti kisbusszal és kocsikkal ) napi háromszori 
étkezés reggeli a táborban, ebéd és vacsora a Halász BANYI Csárdában,  és
a program. - A strandbelépő ára nem szerepel benne, mert különböző árakon
van: gyermek, felnőtt, nyugdíjas, csoport.   + Természetbeni hozzájárulást 
kérünk és elfogadunk. Jelentkezési lap - várjuk a jelentkezéseket!

HIRDETÉS: 1. Hálás köszönet a Testvérek odaszánt szolgálatáért  :   - a gyülekezet
Facebook oldalá-nak friss információkkal való ellátása, – az istentisztelet felvétele, szerkesz-
tése, - iratmisszió, - a felnőtt, gyermek istentisztelet és Bibliaóra megtartása, - virág. 2. He-
lyettes június 27 - július 1 között (házaspárhéten leszünk Biatorbágyon ) Erdei István ny.
lelkipásztor (Petőfi u. 1) Telefon: 30-3613404 3. Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk
 MA, vasárnap 14.30 ó. istentisztelet a templomban. 
vasárnap 15 ó. Kántorjánosiban Mészáros János Elek énekes szolgálata.  Belépőjegy 1000 Ft. Jelezzék!
29. szerda 19 ó, Bibliaóra a gyülekezeti házban. Az előkészített anyag elvihető a kijáratnál
30. csütörtök 19 ó. istentisztelet a gyülekezeti házban. 
30. csütörtök 19.30 ó. a Rákóczi Szövetség tagjainak megbeszélés a gyülekezeti házban
július 1. péntek, 18 ó. ifjúsági a gyülekezeti házban
2. szombat, 09 ó. felnőtt konfirmáció a gyülekezeti házban. 
3. vasárnap 10.20 ó. imaközösség a gyülekezeti házban.  
3. vasárnap 10.30 ó. istentisztelet a templomban + Papp József ( Bajcsy u. 74. )
keresztelője.  – A Bibliahét kezdete, gyermek istentisztelet: templom és gyül-i ház.
3. vasárnap 14.30 ó. istentisztelet a templomban.
3. vasárnap 15 ó. Gyermek Bibliahét 3. munkatársi megbeszélés a gyül-i házban. 
4. Iratterjesztői  asztal.  -  ÚJ  (  július  –  szeptember )  Mai  Ige  300  ft./  db.  5.Imád-
kozzunk azokért  a  Testvérekért,  akik  kórházban  vagy  otthonukban  vannak  próba  alá
vetve, gyászban élnek, valamint mindazokért, akik terheket hordoznak. „Nagy az ereje az igaz
ember buzgó könyörgésének.”   6. A  mai igei gondolattal együtt – A reménység embere
legyél! - az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. 
Ének: 718:1-3.. régi: 276:1-3. „  Egyedüli reményem   ó Isten csak Te vagy…… !”           

ÁLDÁS „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 
irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül 
való feltámadása által élő reménységre.” 1. Péter 1,3. 

Kivonulás alatt: 290–434.  „Vezess Jézusunk” Nyírmeggyes, 20220625-26 – kézfogás. - Pótor László lelkipásztor

Nyírmeggyesi Református Egyházközség - istentiszteleti lap 
2022. június 26. – vasárnap, templom, 10.30 óra.

*********************************************************************************************************************************************************************************

Imaközösség a gyülekezeti házban. 

Gyülekező ének:
Új énekeskönyv: 726 – régi: 464 „Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom……”  

Új énekeskönyv: 209 – régi: 154 „Úr Jézus mely igen drága a te Igédnek világa…”  
Az istentisztelet felvétele (Török Gyula által) a Facebook oldalon  ( Nyír-
meggyesi Református Egyházközség ) elérhető június 26-án, vasárnaptól.

Szeretettel  köszöntöm  a  gyülekezetet.   Mondjuk  el  közösen  a  gyülekezet
JÚNIUSI  Igéjét:  Róma  5,5.  „A  reménység  pedig  nem  szégyenít  meg,  mert
szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Róma
5,5.  Együtt mondjuk el a gyülekezet 2022. évi Igéjét is: Máté 4,17. „  Ettől fogva  
kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!"
Máté 4,17. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól …Ámen.

Ének: 46:1. „Az Úr Isten az én reménységem…” orgona  :   Szondi Endre kántor  
Ének: 796:1-4.. régi: 426. „Már keresztem vállra vettem érted mindent...”

Fohász, Lectio bibliai olvasmány: Róma 5:1-11.  - imádság. 
Ének: 266.  Régi: 172.  „Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül.

Reménykedünk  ”   
( Gyermek istentisztelet Pótorné Jäger Krisztina szolgálatával a gyülekezeti házban)

Igei gondolat:  A REMÉNYSÉG EMBERE LEGYÉL! 
Textus,  alapige: Róma 5,5. „A reménység  pedig  nem szégyenít  meg,  mert
szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Ámen

Drága Testvéreim! Szeretett gyülekezet!
BEVEZETŐ: A gyülekezet június havi Igéje a mai igehirdetés

alapigéje. 
IGEI GONDOLAT: A REMÉNYSÉG EMBERE LEGYÉL! 
Mindennapjaink a reménytelenség mélysége és a biztos reménység

között megy végbe. 
Van, akinek az elsőből, és van olyan ember, akinek a másikból van

több az életében. Aztán van, aki egy idő után belesüllyed a reménytelenség
mocsarába, és van, akinek élő reménysége van. - Életünk bizonyos szaka-
szában borúlátóan, keserűen, reménytelenül látjuk a jelenünket és a jövőn-
ket. Igaz ez az egyéni életünkre, a házasságunkra, munkánkra. Aztán jön egy
fordulat és bármilyen nehézség, fájdalom ér nem húz le, nem roppant össze. 

Az Újszövetségben a reménység nem csupán a feszült várakozást
foglalja magába, hanem a reménykedés tárgyát is. Akiben reménykedünk
az a reménység tartalma is: Jézus Krisztus.  

 Krisztus  földre  való  eljövetelével  a  reménykedés  alapja  és
tartalma  megváltozott  az  Ószövetségi  helyzethez  képest:  ami  eddig
jövővárás volt, az most Krisztusban a hívők számára jelenné változott. A
reménység  tehát  vágyakozó  várakozást  és  biztos  kilátást  is  jelent  a
Krisztusban hívő ember számára. 

A hívő embert  Isten a Krisztus halála által ÉLŐ, azaz
életet adó reménységre szüli újjá. Vagyis Krisztus feltámadása
benyomult  a  reménytelenség  és  a  halálra  ítélt  emberiség



világába,  -  az  új  élet  lehetőségét  hozva.  Isten  gyermeke
számára  a  reménység  tehát  vágyakozó  várakozást  és  biztos
kilátást is jelent. 

Az  Újszövetségi  reménység  éppen  ezért  soha  nem
énközpontú, hanem Isten és Krisztocentrikus.  Isten univerzális
országa áll  a középpontban,  amikor majd Isten lesz „minden
mindenekben.” (1. Korinthus 15,28). 

Drága Testvéreim! 
A reménység az Újszövetségben mindig kapcsolatban áll

a hittel és a szeretettel. Erre a „hit - remény – szeretet” hármas
formula  is  utal  (1.  Kor.13,13).  Ezért  mondhatja  Pál,  hogy a
szeretet mindent remél (1. Kor 13,7. ) 

Ezért is olvassuk az Igében: „mert szívünkbe áradt az
Isten  szeretete  a  nekünk  adatott  Szentlélek  által."  A
reménységnek kell, hogy legyen élesztője, táplálója. Különben
az élet viharaiban semmivé lesz. – Úgy van ez, mint a nagy
melegben a palánták, a növények, a vetemények. Várják, hogy
legyen  táplálójuk.  Várják  az  esőt,  s  ha  nem  esik,  akkor  a
locsolást,  a  vizet.  És  manapság,  ebben  a  nagy  szárazságban
tapasztaljuk, ha nem locsolunk, akkor kiszáradnak az elültetett,
elvetett magvak, palánták. Éppen ezért megyünk ki reggel vagy
este és próbáljuk pótolni a locsolással az esőt. 

Drága Testvérem! 
Isten benned is táplálni akarja a reménységet. 
Isten az Ő szeretetét küldi és eljuttatja a Szentlélek által. 
Isten  szeretetének  az  éltető  vize  a  Megváltó  Jézus

Krisztus. 
Milyen  állapotban  van  most  az  életed:

reménytelenségben, vagy reménységben? 
Nem elég tudni Isten szeretetéről, élni is kell vele. 
Nem elég, ha a víz ott van a kútban, vagy a tartályban –

el kell juttatni a növényig. 
Isten most jön és ki akar emelni a reménytelenségből és

élő reménységet akar adni. 
Miért? 
Azért,  hogy  ne  lefelé  néző  emberek  legyünk,  hanem

felfelé  nézők.  Azért,  hogy  nézzük  fel  folyamatosan  Jézusra,
életünk szabadítójára. A Krisztusban való szabadság a bűnből

való  felszabadultságot,  a  kárhozat  reménytelensége  alól  való
felszabadítást jelenti. 

Jézus pedig folyamatosan akarja adni a reménység Igéjét
számodra. Reménytelenséged oka az, hogy nem fogadod el a
Jézustól  jött  megoldást.  Ő  a  kereszten  belehalt  azért,  hogy
neked  ne  borúlátóan,  ne  kétségek  között  kelljen  leélni  az
életedet,  hanem  élő  reménységben.  Ezt  pedig  csak  a
Megváltóban való hit tudja elvégezni benned. 

Drága Testvéreim!
A reménykedők megvigasztalt emberek. A fegyelmezett 

várakozás megszabadít a világvége számítgatásának 
kényszerétől, éberségre, imádkozásra, megszentelődésre 
serkent.

A  reménység  hitvallásához  szilárdan  kell  ragaszkodni
(Zsid  10,23)  és  mindenkor  tudnunk  kell  számot  adni
mindenkinek  a  bennünk  élő  reménységről  (1.  Pét.  3,15).  A
Jézusról való bizonyságtétel, az Úr nevében elvégzett szolgálat
megerősít, megszilárdít az úrral való élő közösségben. 

Az üdvösség reménysége ugyanis olyan, mint a sisak a
fejen  (1.  Thessz.  5,8).  Az  Ördög  ezért  támadja  az
üdvbizonyosságát a hívő embernek. Azt mondja: bűnt követtél
el,  elcsüggedtél,  -  nem  is  vagy  már  hívő,  kiestél  Isten
szeretetéből. Isten meg azt üzeni, hogy: örökkévaló szeretettel
szeretlek. Megbocsátom a megvallott bűnöket – van kegyelem,
van újrakezdés! 

Az üdvbizonyosság másként lelkünk számára szilárd, 
tartós horgony (Zsid. 6,18-19.), vagyis biztonságot és tartást, 
erőt ad.   

BEFEJEZÉS: A REMÉNYSÉG EMBERE LEGYÉL!

A sok reménytelen ember között te tartozz Jézussal, 
Megváltóddal azok közé, akikben az örök éelt reménysége 
lüktet, szól, él, cselekszik. - Ámen.

Ének: 601:1-2.. régi: 275:1-2. „Az Úr Isten az   én reménységem…  ”  
Imádság: élő reménységért, esőért, gyászolók …, Csendes imádság....  Mi Atyánk…Adakozás:


