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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

„Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol 
egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt 
ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lá-
bához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen 
lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt 
Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, 
hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálat-
ban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azon-
ban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért 
aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak 
egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”  

/Lukács 10:38-42/ 
 

Egyik legszebb történet a Bibliában, amikor Jézus betér egy kis faluba, Márta 

házába. Ettől is nagyobb a jelentősége annak, hogy egyáltalán betér a mi világunk-

ba. Karácsony csodája ez, Isten emberré lesz. Betér abba a házába, ahol Márta a 

„főnök”, ahol ő mindennek tudja a helyét, ahol minden hozzá kötődik, mindent kéz-

ben tart. Az ő elképzelése érvényesül, ő irányít. Ebbe a világba tér be 13 férfi. Gon-

dolhatod, mekkora feladat ellátni őket, főleg úgy, hogy az egyikük V.I.P. vendég, 

Jézus. Márta is vallja, amit mi is sokszor: „csak az van jól elvégezve, amit én csiná-

lok meg”.  Aztán egyszer csak sok lesz: takarítani, teríteni, sütni, főzni, mosolyogni, 

kedvesnek lenni, elmosogatni, megőrizni a rendet, vagy legalább annak látszatát 

ebbe a kis tökéletes világban.  Azt olvassuk róla: „teljesen lefoglalta magát.” 

Néhány napja leállt a számítógépem. Próbáltam újraindítani, nem ment. Nem 

vettem komolyan a figyelmeztetéseket, amikor arra hívták fel a figyelmet: képeket, 

adatokat törölni kell, mert a gép működéséhez szabad kapacitás kell. Meg is lett a 

baj: teljesen lefoglaltam a winchesteremet, nem tudtam tovább használni. Nem fért 

már rá semmi. Nem így vagyunk sokszor az ünnepi készülődésünkkel? Annyira le-

foglal a bevásárlás, sütés, főzés, takarítás, fenyőállítás, ajándékcsomagolás, terítés, e

-mail- és SMS-küldés, hogy nem marad másra szabad kapacitásunk. Jézus szava 

szól nekünk is: sok minden miatt aggodalmaskodsz, pedig kevésre van szükség, va-

lójában csak egyre. Érdemes lenne ezt hallva egy nagytakarítást tartani szokásaink, 

ünnepi készülődéseink között. 

Mártát ma is idegesíti, ha valaki leül újságot olvasni, bekapcsolja a tv-t, leáll 

beszélgetni, amikor annyi munka van! Márta ma is igyekszik tökéletesen helytállni, 

de szavai elárulják fárasztó számára az ünnep, sok hercehurcával jár. Annyira leter-

heli magát, hogy fáradtan érkezik az ünnepre, s fáradtan fejezi is be azt. Lemarad 

valamiről, ami Máriának megadatott. 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

Mártát ma is idegesíti, ha valaki leül újságot olvasni, bekapcsolja a tv-t, leáll be-

szélgetni, amikor annyi munka van! Márta ma is igyekszik tökéletesen helytállni, de 

szavai elárulják fárasztó számára az ünnep, sok hercehurcával jár. Annyira leterheli 

magát, hogy fáradtan érkezik az ünnepre, s fáradtan fejezi is be azt. Lemarad vala-

miről, ami Máriának megadatott. 

Nincs jelen az adott pillanatban, amikor Jézus adni, gazdagítani, feltölteni szeret-

né. Teljesen elfoglalta magát a sokféle szolgálatban. 

Sokan ma is elszalasztják a „jelen létet”: van, aki múltjában él, régi sebei, veszte-

ségei, jól rögzült emlékképei foglalják le, mások pedig ellenkezőleg: a jövőbeni ter-

veik, vágyaik kötik le minden figyelmüket. Beszélgetéseikben, életük jelentősebb 

eseményein nincsenek jelen, mert nem a jelenben élnek, nem veszik át, ami éppen 

akkor ajándék lehetne számukra. 

A nagy kérdés számodra is: vajon jelen leszel-e Szenteste, vagy talán valahol 

másutt? Sok minden miatt aggódsz és nyugtalankodsz? Tudod-e, hogy csak kevés 

dologra van szükséged ahhoz, hogy valódi ünneped legyen? Igazából csak egyre: 

hogy találkozásod legyen Vele. 

Mária a jobb részt választotta. Akkor nem két személyiségtípusról beszélünk? 

Nem. Jézus szerint a jelen létel, a szemlélődés, a megélt áldott pillanat választható. 

Rajtad is múlik, hogy jelen leszel akkor, amikor Jézus szól, Jézus áld, Jézus gyógyít, 

Jézus átalakít. Ülj le és figyelj! 

Az ünnepnapok elmúlnak, a szaloncukrot a gyerekek megeszik, a gyertyák cson-

kig leégnek, a halászlére is lesz jelentkező,  de ez a jobbik rész, ha már ezt választot-

tad, nem vehető el tőled, mert benned lesz a változás, mert megtörtént a találkozás. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves gyülekezeti tagunknak, minden 

olvasónak áldott, megélt Karácsonyt, feszültségektől, leterheltségtől menteset!   

Nagy György lelkipásztor 

„Sok minden miatt  

aggódsz és  

nyugtalankodsz, 

pedig kevésre van  

szükség, 

igazából  

csak egyre... 
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Világítson meg fénye most, 

olvasszon ki jéghegynyi fagyból! 

Háromszázhatvanötnapos 

karácsonyod legyen s maradjon! 

Füle Lajos 

 Napok óta gondolataim e körül ci-

káznak: mitől lesz advent az adventem? Mit 

várok? Kire várok? Persze tudom, hogy Jézus, 

a Megváltó karácsonykor született, ez az idő-

szak pedig felkészülés lelkileg. No, de hogyan 

is készüljek lelkileg, mikor a napok ugyanúgy telnek, mint máskor? 

A hétköznapok nem változtak az adventtől. Zajlik az élet, mindenki teszi a dol-

gát. Megyünk, rohanunk, és hirtelen vége lesz az adventnek. Talán a karácsonyi ké-

szülődés miatt is sokat rohanunk, s így kevesebb idő jut Istenre. Talán csak messzi-

ről nézem Istent. Kevés idő jut Rá, rövidke csendesség, rövid együttlét Vele. 

Mitől lesz más ez az időszak? Mert az az érzésem, hogy másnak kell lennie. 

Jézus azt mondja: „ha (…) olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmikép-

pen nem mentek be a mennyeknek országába.”(Mt 18,3b) 

Gyermekként, gondtalanul könnyebben éreztem advent ízét. A mézeskalács illa-

ta, az adventi koszorú. Ünnepi díszbe öltözik a ház, s közben ünnepi díszbe öltözik a 

szívem, mikor örömmel éneklem a karácsonyi dalokat. Gyermeki hittel rácsodálkoz-

ni arra, hogy miről is szólnak ezek a napok, megállni és csak lenni. 

A gyermeki hit sok mindenre képes. Ez a gyermeki hit hiányzik belőlünk, hisz 

meg kell állni a mindennapok forgatagából, ki kell lépni, oda kell menni Hozzá, az 

Ünnepelthez! Isten közelében kell lenni, hogy láthassam Őt, érthessem Őt, ha lehet 

gyakran, rendszeresen. A találkozás örömét meg kell osztanom a családommal. 

Gyermeki hittel hinni abban, hogy ha közel mentem Hozzá, akkor ott is maradok az 

Ő jelenlétében, mint ahogyan a kisgyerek biztonságban van a szülei jelenlétében. Ez 

fog erőt adni a továbbhaladáshoz, az adventben való járáshoz. Így lesz adventem: 

egy meghitt várakozás együtt Istennel és a szeretteimmel. 

Pocsainé Tövissi Tímea  

forrás:kriszteso.com 

http://kriszteso.com/
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Elindul újra a mese!  

Fényt porzik gyémánt szekere!  

Minden csillag egy kereke!  

Ezeregy angyal száll vele!  

Jön, emberek, jön, jön az égből  

Isten szekerén a mese! 

Karácsony készűl, emberek!  

Szépek és tiszták legyetek!  

Súroljátok föl lelketek,  

csillogtassátok kedvetek,  

legyetek ujra gyermekek  

hogy emberek lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a mese  

már nem is egészen mese.  

Belőle az Isten szeme  

tekint a földre lefele.  

Vigyázzatok hát emberek,  

Titeket keres a szeme! 

Olyan jó néha angyalt lesni  

s angyalt lesve a csillagok közt  

Isten szekerét megkeresni.  

Ünneplőben elébe menni,  

mesék tavában megferedni  

s mesék tavában mélyen, mélyen  

ezt a világot elfeledni. 

Mert rút a világ, fekete.  

Vak gyűlölettől fekete.  

Vak, mint az emberek szeme:  

az égig sem látnak vele.  

Pedig az égből lefele  

porzik már Isten szekere! 

Minden csillag egy kereke,  

ezeregy angyal száll vele,  

az Isten maga száll vele  

és csillagtükröt nyujt felénk,  

mesetükröt, a keze. 

Szent tükrébe végre egyszer  

Pillantsatok tiszta szemmel,  

tiszta szemmel, Istenszemmel  

milyen szép is minden ember!  

Minden ember szépségtenger  

s mint a tenger csillagszemmel  

telve vagytok szeretettel…! 

Tagadjátok…? Restellitek…?  

Elfordulnak fejeitek…?  

Megvakultak szemeitek…?  

Szépségteket, jóságtokat  

nem érzitek, nem hiszitek…?  

Csillaggyertyák fénye mellett  

Isten elé nem viszitek…? 

Akkor bizony rútak vagytok,  

szégenyek és vakok vagytok,  

ha szépek lenni nem akartok.  

De még így is, szegényen is,  

rútan, vakon, mégis, mégis  

Isten gyermekei vagytok! 

Rátok süti fényes szemét,  

elindítja fényszekerét,  

jó emberek játékszerét.  

Milyen kár, hogy áldó kezét  

nem érzitek, nem nézitek  

s nem hiszitek már a mesét. 

A rút világnak gondja van,  

minden embernek gondja van,  

a sok angyalnak mind gondja van  

s az Istennek is gondja van,  

mert mindenekre gondja van.  

S így múlik el a szép s a jó  

az ember mellől, nyomtalan.  

Wass Albert: Karácsonyi versek II. 
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"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged!"  
(Zsidókhoz írt levél 13,5) 

 

 Ezt az ígéretet jó néhányszor elmondja az Úr az Írásban. Azért ismétli 

olyan gyakran, hogy hűségéről kétség nélküli bizonyosságot adjon nekünk. Ne 

kételkedjünk ebben az ígéretben egy pillanatig sem! Annál kevésbé, mert külö-

nösen erős ígéret ez. 

 A görög szöveg ugyanis ötszörös tagadásban fejezi ki ezt a gondolatot, min-

tegy teljesen kizárva még a lehetőségét is annak, hogy Isten valaha is elhagyja népe 

egyetlen tagját, és így az joggal érezhetné Istentől elhagyottnak magát. Ez a drága 

igevers nem ígér mentességet a bajoktól, de biztosít bennünket az elhagyatottság 

ellen. Lehet, hogy rögös és nehéz utakon kell járnunk, de az Úr segítségére és gond-

viselésére mindig számíthatunk. Nem kell a pénz után futnunk, mert Isten mindig 

lesz, és Ő többet ér, mint az arany. Az Ő pártfogása, szeretete nagyobb kincs, mint a 

gazdagság vagy a szerencse. 

 Elégedjünk meg azzal, amink van, mert aki az élő Istenben hisz, az gazda-

gabb, mint a világ. Mi egyebet kívánhatnánk még, mint az örökkévaló Isten szerete-

tét. 

 Jöjj, én lelkem! Ha Isten azt mondja, hogy soha nem hagy el téged, sem 

tőled el nem távozik, akkor ne tegyél mást, csak azért a kegyelemért könyörögj, 

hogy te se maradj el Uradtól, és egy pillanatra se hagyd el útjait. 

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből 

Teljes bizonyosság hűségéről 
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Sámuel I. könyve 7. rész 1-2,10-12. 

„És eljövének a Kirjáth-Jeárimbeliek, 
és felvitték az Úrnak ládáját, és bevivék 

Abinádáb házába, mely a dombon vala; 

és Eleázárt, az ő fiát az Úr ládájának 

őrizésére rendelék és lőn, hogy attól a 

naptól fogva, a melyen Kirjáth-
Jeárimban hagyták a ládát, sok idő 

eltelék, tudniillik húsz esztendő. És Izrá-

elnek egész háza síránkozék az Úr 
után... 

És lőn, hogy a mikor Sámuel az égő-

áldozatot végezé, eljövének a 
Filiszteusok, hogy Izráel ellen 

harczoljanak. Az Úr pedig mennydörge 
nagy hangon azon a napon a 

Filiszteusok felett és annyira megzavar-

ta őket, hogy megverettetének Izráel 
előtt. Akkor kijövének Izráel emberei 

Mispából, és üldözték a Filiszteusokat és 
verték őket egészen Bethkáron alól. 

Sámuel pedig vett egy követ, és 

felállítá Mispa és Sén között, és Ében-
Háézernek nevezte el, mert mondá: 

Mindeddig megsegített minket az Úr!” 

Izráel népe is emlékezett a mögötte 

levő 20 évre. De ők egy szomorú ese-

ményre emlékeztek és sírtak. Tudniillik 

arra, hogy az Úr ládája már 20 éve nem 

volt velük, a filiszteusok uralma alatt 

szenvedtek, és várták a szabadítást. Sá-

muel szavára a nép megtért az Úrhoz, és 

elhagyta a bálványait, az Úr pedig meg-

szabadította őket a filiszteusok kezéből. 

Ezek után Sámuel egy emlékkövet állí-

tott fel Mispa és Sén között, és ezt írta 

rá: Mindeddig megsegített minket az Úr! 

Mi egy örömteli eseményre emlékez-

hetünk, 20 éve vettük használatba a 

templomunkat és az Isten háza mellett a 

lelki ház is épülhetett. 

Bizonyos időközönként jó megállni és 

visszaemlékezni a mögöttünk levő évek-

re, hálát adni Mindenható Urunk segít-

ségéért, kegyelméért, és számba venni a 

csodákat, melyeket értünk tett. A költő 

is erre bíztat bennünket: 

„Messzi évekre visszanézni, 

és számba venni ezer áldást, 

erőt, kegyelmet, megbocsátást: 
csodákra emlékezni jó!”  

(Túrmezei Erzsébet) 

Tegyük most mi is ezt. Személyes 

emlékeim nincsenek az építkezés idő-

szakából, hiszen akkor még nem éltünk 

Mátészalkán, csak a munkában résztve-

vők visszaemlékezéseire hagyatkozom. 

A templomépítő nemzedék egy kivá-

lasztott nemzedék. Több mint 20 éve, a 

rendszerváltás után nem sokkal Urunk 

felindította a gyülekezet akkori gondno-

kának, Lengyel Józsefnek és lelkipászto-

rának, Mónus Bélának a szívét arra, 
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hogy a templom építéséért kezdjenek el 

munkálkodni. Az első munka az volt, 

hogy rendszeresen imádkoztak a Jóni 

Sándoréknál tartott bibliaórákon. Azután 

elkezdték összegyűjteni az anyagiakat. S 

Isten meghallgatta a hűséges, kitartó, 

imákat. Sok csodát élhettek át, ahogy ezt 

a munkát végezték. A régi református 

temetőért telket kaptak, ingatlan értéke-

sítéséből, nagyvállalatok anyagi támoga-

tásából, téglajegyek kibocsátásából las-

sanként és fokozatosan összegyűlt a 

szükséges pénz. Mindig annyi, amennyi 

kellett, és akkor, amikor kellett, ez is 

Mindenható Urunk hatalmát bizonyítja. 

    „Enyém az ezüst és enyém az 

arany, azt mondja a Seregeknek 

Ura.” Aggeus 2:8. Ebből az ezüstből és 

aranyból juttatott nekünk, ezt megta-

pasztalhattuk.  

Az alap elkészítésének munkáját a 

gyülekezeti tagok és presbiterek végez-

ték. Az építkezés további munkálataiban 

pedig a szakmunkásképző iskolai diákjai 

és oktatói segédkeztek. 

Tarcsa Gusztávné Emike néni nevét 

is meg kell említeni, aki felügyelte az 

építkezést, rendben tartotta az istentisz-

telet helyéül szolgáló faházat, és gereb-

lyézte a területet. Az első szeretet tüzé-

nek hevével végezte a szolgálatot, hűsé-

gesen, nagy odaadással. Később is lelki-

ismeretesen és szívét-lelkét beleadva 

szolgált a templom körül. 

20 évvel ezelőtt került átadásra a 

templom, a tervezett 4-5 év helyett jó 2 

év alatt készült el, és még pénz is ma-

radt. A templom felépülése mellett a 

lelki ház is épülhetett, gyarapodhatott és 

élő gyülekezet tölti meg az épületet. 

A 20 év alatt sok gyermek és ifjú pár 

kapta Isten áldását életére, és sok gyá-

szoló talált vigaszt Isten Igéjében itt a 

templom falai között. Többen megújul-

tak, lerakták terheiket, felszabadultak 

megkötözöttségek alól és nyertek új 

életet. Hála legyen érte a mi urunknak. 

2008. jan.1-jétől önálló gyülekezet-

ként élünk. 2012-ben egy közösségi ház-

zal gyarapodtunk. Ezek azok a tények, 

melyekért hála töltheti be a szívünket 

Mindenható Urunk iránt, és magasztal-

juk érte az Ő nevét. 

Érdemes megnézni, mit mond a Bib-

lia a templomról, kialakulásáról, fejlődé-

séről és majd megszűnéséről. A világ 

teremtése kezdetén Isten nem épített 

magának templomot, hogy abban talál-

kozzék az emberrel. Az Úr ott járt a 

kertben hűvös alkonyatban. Isten az em-

berrel közvetlen kapcsolatban, beszélő 

viszonyban volt. A bűneset után ez a 

kapcsolat megromlott. Az Éden kerten 

kívül Káin és Ábel megépítették az első 

oltárt, azóta az ember nem lehet el temp-

lom nélkül, mert az ember nem bírja el 

az elhagyatottságot, a megátkozottságot 

és a magányosságot, és Isten közelségé-

be visszasóvárog. Izráel népénél a Szent 

Sátor volt az istentiszteleti hely, melyet 

a pusztai vándorlás során a nép vitt ma-

gával.  
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Majd a jeruzsálemi templom, melyet 

betöltött Isten jelenléte, az Úr dicsősége. 

Ide évenként legalább egyszer fel kellett 

mennie, és Isten színe előtt megjelennie 

minden zsidó embernek. Jézus már nem 

tulajdonít olyan nagy jelentőséget a kéz-

zel épített templomnak, az Isten-imádat 

helyének. Azt mondja a samáriai asz-

szonynak, Jn 4,24: „Az Isten lélek: és a 
kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és 

igazságban imádják..” Pál apostol azt 

mondja: „a ti testetek a bennetek lakozó 

Szent Léleknek temploma, amelyet Is-

tentől nyertetek; és nem a magatokéi 
vagytok?” I.Kor.6:19 vagyis Isten dicső-

ítésének a helyszíne a testünk is lehet, a 

munkánk, a szolgálatunk, egész életünk. 

I.Kor.6:20: „dicsőítsétek azért az Istent 

a ti testetekben és lelketekben, amelyek 
az Istenéi…” A cél az, amit gyakran 

énekelünk is „…hadd legyen már itt 

lenn templomoddá szívem lelkem.” 

Ahogy kezdetben nem volt templom, 

úgy a mennyei Jeruzsálemben sem lesz, 

mert nem lesz szükség rá.  

Jel. 21:22. -23. „És templomot nem 

láttam abban: mert az Úr, a mindenható 

Isten annak temploma, és a Bárány. És a 
városnak nincs szüksége a napra, sem a 

holdra, hogy világítsanak benne; mert 
az Isten dicsősége megvilágosította azt, 

és annak szövétneke a Bárány.” 

De most még szükség van a temp-

lomra. Tudjuk, hogy Isten, aki menny-

nek és földnek ura, kézzel csinált temp-
lomokban nem lakik.(Csel.17:24). Őt az 

egeknek egei sem fogadhatják be. De a 

templomban mégis Isten jelenlétébe 

kerülünk a felolvasott és a hirdetett Ige 

által. 

Mi a templom szerepe? Egy lelki-

pásztor így fogalmazott: Azért van szük-

ségünk templomra, hogy kizökkenjünk 

mindennapiságunkból, a közönségessé-

günkből, és a profán egysíkúságot fel-

váltsa legalább a megszentelni való he-

tedik napon a szakrális tér, a mennyei 

világgal való összekapcsolódás szimbó-

luma. Mennyei perspektívából lássuk az 

életünket, tudjunk felülemelkedni a 

gondjainkon, a nehézségeinken. A leg-

fontosabb az, hogy az ő közelsége ki-

emel minket a saját lelkünk, a lényünk 

rabságából, és beleállít egy magunknál 

sokkal nagyobb összefüggésbe. A temp-

lom az a hely a bukott világban, ahol 

Isten dicsősége egyedül hirdettetik, 

mégpedig a Jézus Krisztus keresztjében, 

ahol a világ megváltásra szorultsága 

prédikáltatik, ahol a világnak a megszü-

letett Megváltó hirdettetik. Erre pedig 

olyan szükségünk van, mint a sivatagi 

vándornak egy korty vízre. Ez a fohász 

hangzik ilyen szépségesen a 27. Zsoltár-

ból: „Egyet kérek az Úrtól, és azért ese-

dezem, hogy lakhassam az Úr házában 
életemnek minden idejében, hogy néz-

hessem az Úrnak szépségét és gyönyör-

ködhessem az ő templomában!” 

Túrmezei Erzsébet: „Mesterem műhelye  

Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, 
hogy régi emberből új emberré tegyen:  

hogy amíg templomát látogatom híven,  
templommá formálja egész bűnös szí-

vem.”  

A gyülekezet feladata az is, hogy közös-

séget adjon tagjainak, közösségi alkal-

makat is szervezzen. Ne csak közönség-

ként vegyünk részt a gyülekezet életé-

ben. Az Úrral való kapcsolatunk mellett 

nagyon fontos megtartó erő a testvéri 

közösség is. Hálásak vagyunk azért, 

hogy gyülekezeti alkalmaink, kis cso-

portjaink ennek lehetőségét is kínálták. 
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Ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy va-

lóban sok csodát élhettünk meg az eltelt 

évek során. A fennmaradás és a műkö-

dés anyagi feltételeinek a biztosítása 

Urunk gazdagságát dicséri. Ez indítsa 

hálára a szívünket, ahogy Dávid is tette: 

Zsolt.,95:1-7. „Jöjjetek el, örven-

dezzünk az Úrnak; vigadozzunk a mi 

szabadításunk kősziklájának! Men-

jünk elébe hálaadással; vigadozzunk 

néki zengedezésekkel. Mert nagy Is-

ten az Úr, és nagy király minden iste-

nen felül.” 

Ez az Ige arra biztat bennünket, hogy 

örvendezzünk és vigadozzunk ezen a 

mai napon a mi Urunk munkáját látva. 

A zsoltáros is ezt tette, amikor az élő 

Isten alkotásait számba vette.  

„Akik az Úrra néznek, azok felvi-

dulnak...,” akik látják munkálkodni 

hatalmas Urunkat, azoknak megtelik a 

szívük örömmel és hálával. Visszate-

kintve Urunk munkálkodását láthatjuk 

gyülekezetünk életében is, töltse be ez a 

tény szívünket örömmel. 

Gyülekezetünk életének, működésé-

nek garanciája Jézus Krisztus kegyelme 

és gondviselése, aki tegnap és ma és 

örökre ugyanaz. Hálával visszatekintve 

és erőt merítve az Úr megtapasztalt se-

gítségéből induljunk tovább, és Jézus 

Krisztusra nézve folytassuk a mi utun-

kat. 

Füle Lajos : Ében-Háézer* 

„Mindeddig megsegített bennünket az 

Úr! „1Sám 7,12  

Múltam, ha nézem, ámulva nézem. 

Ében-Háézer! Ében-Háézer! 

A mát ha nézem, csodákat látva 

gyümölcsöt érlel bennem a hála. 

Jövőm ha nézem, Jézusra nézek: 

Őbenne áll fenn minden ígéret! 

Dr. Makrai Tibor 
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105. születésnapján köszöntöttük Harsányi Sándorné Gizike nénit a Mátészalkai 

Idősek Kertjében, ahol szerető gondoskodásban részesülve tölti mindennapjait Má-

tészalka legidősebb polgára. Hanusi Péter polgármester úr ünnepi gondolatait köve-

tően Nagy György lelkipásztor az előző évekhez hasonlóan az évfordulóhoz illő 

105. zsoltár szavaival köszöntötte az idős asszonyt, remélve, hogy évről évre lehető-

ség lesz még a többi zsoltárt is felolvasni köszöntőül. 

Gizike néni arra kérdésre, mi a hosszú élet titka, kettős választ adott: egyrészt 

nem szed gyógyszert, másrészt töretlen a hite a Mindenható Istenben. A jó kedvén 

és szellemi frissességén álmélkodó hallgatóságnak mosolyogva énekelte el kedves 

énekét is a református énekeskönyvből: 

„Magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát, 
Hogy tőlem messze űzted A sötét éjnek homályát. 

Nem küldél rám betegséget, Sem egyéb ínséget, 

Épségben megtartottál, E napra engem juttattál. 
 

Szívből könyörgök néked, Kegyes teremtő Istenem: 

E napot is engedd meg Békességgel véghez vinnem, 

Akaratodat tanulnom, Utaidban járnom; 

Oltalmad béfedezzen, Kedvem kedved szerint légyen.”  
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Nagyanyámmal ültünk a verandán ketten 

az életéről beszélt, és én hallgattam csendben. 

Olyan jó volt látni szeme csillogását 

minden benne rejlett bánat, és boldogság. 

Két kis ráncos kezét az ölébe fektette 

bizony az élet őt, soha nem kímélte. 

Annak ellenére a sorsot nem okolta a 

Jó Isten a gondját mindig megoldotta. 

Amikor a munka őt kifárasztotta , még 

akkor is, megbékélt lélekkel gondolt a holnapra. 

- Kislányom - mondta, soha nem felejtem, a 

szavai most is itt csengnek fülemben . 

A jóság , és szeretet munkálkodjék benned, 

még ha néha bizony komisz is az élet . 

Haragot ne táplálj senkivel sem szemben, 

ha kővel megdobnak, dobj vissza kenyérrel . 

Drága kicsi lelkét visszasírom sokszor 

törékeny kis testét megölelném százszor . 

Az a sok-sok kérdés, ami itt maradt még 

bennem, választ kérnék tőle, s megnyugodna lelkem . 

Magamra maradtam, egy üres székkel a verandán 

minden szép elmúlik, az élet gyorsan elszáll. 

Tűnődöm magamban, miközben a kósza felhőket nézem, 

drága jó nagyanyám, örökké míg élek szívemben élsz nékem. 
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Az Égigérő közösségi házban, a Zene Világnapján, október 1-jén került megren-

dezésre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei református általános iskolák  II. zsoltár-

éneklő és műveltségi versenye.  

A versenyen két korcsoportban indultak a gyerekek: 5-6., illetve 7-8. osztályo-

sok. Egymás után tettek bizonyságot arról, hogy a zsoltárok ma is énekelhetők, meg-

tanulhatók. Öröm volt látni és hallgatni őket! A kötelező énekeket az alábbi zsoltá-

rok közül választhatták: 74., 8., 65.,125., 9., 19., ezen kívül egy szabadon választott 

éneket is kellett énekelniük. A műveltségi totó Ráday Pál életével és munkásságával 

kapcsolatos kérdéseket tartalmazott, amelyből szintén ügyesen felkészültek.  Mind- 

annyian nagyon szépen énekeltek, így szoros verseny alakult ki. Végül első helyen 

végeztek: Hompoth-Zolnai Gergő és Győri Zsófi, ők kapták a zsűri különdíját is. 

Gratulálunk minden résztvevő gyereknek! Köszönet a szervezőknek is, akik meg-

szerettetik és gyakoroltatják a zsoltáréneklést az iskolásokkal, hogy ne merüljenek 

feledésbe az énekkincsünk és imaéletünk alapját képező zsoltárok. Istennek pedig 

azért mondhatunk hálát, hogy munkálkodik a gyermeki szívekben az énekeken ke-

resztül is. Soli Deo Gloria! 

Szilágyi Istvánné 
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„Összhangban” címmel tartotta a Kálvin János 

Református Általános Iskola téli gyermek- és 

ifjúsági evangelizációját. Míg az alsó tagozato-

sokkal Kertészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi 

Iskolai Szövetség munkatársa és segítői osztot-

ták meg a karácsonyi örömüzenetet, addig Ve-

res Péter lelkipásztor, a REFISZ munkatársa az újtelepi Égigérő közösségi házban 

szolgált „Összhangban” címmel a felső tagozatosok körében. A természetből, 

sportból és zenéből vett példákkal szemléltette azt, milyen fontos az összhang, 

amelynek létre kell jönnie Isten 

és ember, ember és ember között, 

ha Isten terve szerint szeretnénk 

élni az életünket. A mintegy 160 

fiatal az előadást követően, az 

iskolába visszatérve egy játékkal 

és az ahhoz kapcsolódó beszélge-

téssel mélyítette el a hallott üze-

netet.   
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„Digitális generációk a családban 
és az iskolában” címmel tartott előadást 

Tari Annamária klinikai pszichológus 

novemberben az újtelepi Égigérő közös-

ségi házban, szorosan kapcsolódva a 

Kontrasztkiállításhoz.  

Nagy érdeklődéssel vártuk az elő-

adást, hiszen nekünk, pedagógusoknak 

is nagy szükségünk van az eligazításra, a 

segítségre a generációk közötti különb-

ségek, s az ebből adódó feszültségek 

megoldása érdekében. A pszichológusnő 

arról beszélt, amit mi eddig is tudtunk, 

éreztünk, csak nem igazán értettünk. 

Nagy György tiszteletes úr is elmondta a 

bevezetőben, hogy ő is így volt ezzel 

mindaddig, míg Tari Annamáriát meg 

nem hallgatta. Nem értette, hogyan lehet 

az, hogy ugyanúgy tartja a foglalkozása-

it, ugyanazzal a lelkesedéssel oktatja a 

konfirmálás előtt álló fiatalokat, mint 

eddig tette sok-sok éven át, s mégsem 

éri el ugyanazt, nem egy nyelven beszél-

nek. Mi, pedagógusok is sokan ezt érez-

zük. Mi változott? Hiszen mi az évek 

múlásával bölcsebbek lettünk! Nagyobb 

lett a szakmai tudásunk. Mégsem boldo-

gulunk úgy, ahogy szeretnénk. Egyre 

nagyobb a szakadék köztünk és a mai 

tizenévesek között? Ez valójában nem 

lehet probléma, hiszen ez mindig így 

volt. Ezt gondoltuk mi, de Tari Annamá-

ria rávilágított arra, hogy ez ma már nem 

így van. Arról beszélt, hogy „generációs 

különbségek, harcok, generációs ellenté-

tek mindig voltak, de érvényben volt 

egy közös értékrend, amelynek mentén a 

folyamatosság hidat képezett két generá-

ció között. Azonban a környezet a tech-

nikai és a szociális fejlődés miatt telje-

sen más, mint 20-30 évvel korábban. Az 

akkori évtizedekben lassabb ütemű volt 

a technikai fejlődés, mint a 90-es éveket 

követően, s emiatt a generációk közötti 

szakadék is nagyobb, s nehezebb megta-

lálni a közös értékrendet. 
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Az Y generáció /1976-1996 között 

születettek/ nem feltétlenül akarnak 

megfelelni egy olyan szülői mintának, 

amelyben a „robotoló szülő” a saját éle-

tében sem éli át az örömöket, és a ha-

gyományos értelemben vett tekintély-

tisztelet sem a sajátjuk. 

De hogyan is lehetne elvárni e részben  

fordított szocializációban felnőtt nemze-

déktől ezeket, hiszen nem csak ők tanul-

nak a szülőtől, hanem ők is oktatják elő-

deiket a technika vívmányainak haszná-

latára! Az előző generációnak olyan 

kihívást jelent a mobiltelefon, az inter-

nethasználat, hogy önmaguk képtelenek 

lennének megküzdeni vele.  

Az Y nemzedék olyan világban vált 

felnőtté, ahol örökké sietnie kell, önma-

gát kell megvalósítania, karriert kell 

építenie. Egy érdekvezérelt világban, 

ahol attól kell tartani, hogy ha nem igye-

keznek, értékcsökkentek lesznek, part-

vonalra kerülnek. Az időskor, a tapasz-

talat önmagában nem kelt bennük csodá-

latot, tiszteletet, presztízst. S ne felejtsük 

el: eddig az Y generációról beszéltünk, 

de már itt van nyomában a Z generáció, 

a mai tinédzserek a világ első globális 

generációja. Ők már  beleszülettek a 

digitális technikába, róluk szokták mon-

dani, hogy „egérrel a kezükben” jöttek a 

világra. Ezek a mai kiskamaszok és kis-

gyerekek az igazi digitális bennszülöt-

tek, akik már akkor is tudják használni a 

technológiai eszközöket, amikor még 

beszélni is alig tudnak.  

A Z generáció tagjai idejük jelentős 

részét online töltik, a közösségi oldala-

kon chatelnek és barátkoznak. A gazda-

sági és társadalmi változásokra már gye-

rekkoruktól kezdve minden eddigi gene-

rációnál nagyobb befolyást gyakorolnak, 

a marketing-szakemberek az ő 

„lájkjaikra” vadásznak. 

Mi dolgunk van nekünk, szülőknek, 

pedagógusoknak ezekkel a kategóriák-

kal? 

Először is, érdemes tisztában lenni 

velük. Az alkalmazott generáció-elmélet 

nagyon sok segítséget nyújt a gyereke-

ink megértésében – hogyan tanulnak, 

hogyan ismerkednek, mitől szoronga-

nak, stb. 

Azonban a címkézést nem szabad a 

probléma hárítására használni. Ha min-

den problémát elkenünk azzal, hogy 

„persze, azért ilyen a gyerek, mert Y/Z 

generációs”, azzal nem jutunk közelebb 

a megoldáshoz. Hiszen lehet, hogy Z 

generációs, de az alapvető szükségletei, 

igényei, nehézségei nem változtak, csak 

az eszközök és a feltételek. 

Fontos feladatunk ebben a folyamat-

ban, hogy tudatosan kell vigyázni rájuk, 

meg kell mutatni és át kell adni a leg-

fontosabb értékeket.”  

Megannyi kérdés áll előttünk, amit 

az élet vet fel, és amire még időben meg 

kellene találnunk a válaszokat.  

Hogy mi lesz tíz-húsz év múlva, azt 

nem tudjuk megmondani. Egy biztos, ha 

a Z generációt ugyanúgy oktatjuk, aho-

gyan eddig tettük, az nagy veszélyt rejt 

magában. A tantárgyak, tananyagok, 

tankönyvek, pedagógiai módszerek, az 

oktatás formái nem az új igényekre van-

nak szabva. Megfigyelhettük, hogy a 

hagyományos, poroszos formákat eluta-

sítják, igénylik az interaktivitást, a sok-

színűséget, a technikai eszközök haszná-

latát, az idejüket maguk szeretnék be-

osztani.  
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Jellemző rájuk, ha valamilyen problé-

mával, kérdéssel szembesülnek, rákeres-

nek az interneten, különböző fórumo-

kon, egymástól kérdeznek, azonnali vá-

laszt várnak, és egyre kevésbé fordulnak 

tanáraikhoz, akiket a korábbi generációk 

tagjai még a tudás fő forrásainak tekin-

tettek.  

Ők nem a könyvekből, a pedagógu-

soktól várják a megfelelő választ a kér-

déseikre, hanem a kérdés felmerülésé-

nek pillanatában rögtön utánanéznek a 

válasznak, keresik a számukra elfogad-

ható, megfelelő megoldásokat. Ezen 

generáció tagjai az iskolát, a sok tanulá-

si, ismeretszerzési lehetőség közül csu-

pán az egyik tanulási környezetnek te-

kinti, elfogadván az iskolán kívüli kör-

nyezetek, a család, a kortárs csoportok, 

a televízió, a rádió, a számítógép, az 

internet hatását. 

Tari Annamária előadása megerősí-

tette bennünk, hogy a hagyományos 

oktatási módszerek és tananyagok már 

nem elegendőek a Z generáció oktatásá-

hoz. A hagyományost kombinálni kell 

az újjal: multimédiás elemekkel, modern 

technológiai eszközökkel, a több érzék-

szervre ható, rugalmas interaktív alkal-

mazásokkal. S így talán elérhetjük, hogy 

lesz közös nyelvünk, amellyel megért-

jük egymást. 

Papp Lászlóné 

Ig.helyettes  

„Nem érdemes megvárni, amíg már látszik, 

hogy probléma van.” 

Tari Annamária 
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Drogkérdésről őszintén címmel tartott előadást a Kontrasztkiállítás kísérő előadása-

ként Viktorné Erdős Eszter, aki a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő 

Missziójának alapító vezetője. Délelőtt a Som rádió stúdiójában adott interjújában 

beszélt arról az áldozatos munkáról, amelyet a drogfüggő fiatalok között végeznek 

munkatársaival hosszú évek óta. A vele érkező két fiatal saját életük mélységeit mu-

tatta be, s azt, hogyan kapnak segítséget a drogterápiás központban. 

Délután a Baross Kollégium zsúfolásig megtelt ebédlőjében Lengyel Zoltán kollégi-

umi igazgató úr köszöntése után a lelkésznő interaktív előadásával vonta be beszél-

getésbe a jelen levő mintegy 150 fiatalt, a két fiatalember Ricsi és Gábor pedig igye-

kezett a kérdésekre nagyon őszintén megfelelni a fiataloknak. Az alkalom végén 

Nagy György lelkipásztor bátorította a fiatalokat arra, hogy fogalmazzanak meg 

konkrét életcélokat, s Isten segítségével tegyenek meg minden szükséges lépést 

azok megvalósítása érdekében.  

Drogkérdésről  

őszintén 



 

 

 20. REMÉNYSUGÁR  

Mindennapi függőségeink címmel tartotta meg idén is a Kertvárosi Református 

Gyülekezet Testi-lelki egészség napját, melynek házigazdája a gyülekezet főgondno-

ka, Dr. Makrai Tibor volt. Az előadások előtt Énekes Csaba testnevelő tanár tornáz-

tatta meg a résztvevőket, akik ezt követően Pótor László nyírmeggyesi lelkipásztor 

áhítatával hangolódtak rá a komoly témára. 

Dr. Zaher Gábor toxikológus főorvos előadásában hívta fel a figyelmet a drogfo-

gyasztás veszélyeire, külön kitérve a családok felelősségére és az egyre újabb szerek 

hatásaira. Előadását követően lehetőséget biztosított a kérdésekre, melyekre sokéves 

tapasztalattal a háta mögött gyakorlatias válaszokat adott. 

A testi-lelki egészségnapot Vahilla György kárpátaljai bőrműves bizonyságtétele 

zárta, aki sokéves alkoholfüggéséből szabadult meg Isten segítségével. A testi-lelki 

egészség nap idén is sokakat vonzott, főként olyanokat, akik már megtapasztalták, 

hogy Isten képes gyógyulást és szabadulást adni reménytelennek tűnő helyzetekben 

is. 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR  

Vendégünk volt Gáspár Károly tanár úr 

A Kontrasztkiállítással párhuzamosan a Kertvárosi Református Gyülekezet elő-

adássorozatot hirdetett meg, melynek egyik ismert előadója Gáspár Károly tanár úr 

volt, aki idős kora ellenére vállalta a felkérést. Huszonegy éves fia, Karesz halálakor 

tett egy fogadalmat, miszerint a drogfogyasztás veszélyeire figyelmeztető előadásá-

val bárhová szívesen elmegy, segítve ezzel is drogfogyasztás elleni küzdelmet. 

Október 7-én este a Baross László Mezőgazdasági Kollégium kollégiumában 

összegyűlt 150 diák előtt mondta el családja megindító küzdelmét: 16 hónap alatt a 

füves cigarettától a legerősebb drogokig eljutó Karesz tragédiáját. 

Másnap este az Égigérő közösségi házban egybegyűltek előtt még inkább, mint 

apát ismerhettük meg, őszinte érzéseit, szelíd, de annál világosabb intéseit arra vo-

natkozóan, hogy mire figyeljünk oda, ha észrevesszük családtagunk érintettségét. 

Végül Nagy György helyi lelkipásztor zárta az esti alkalmat azzal, hogy a tékozló 

fiú története alapján beszélt az élet felbecsülhetetlen értékéről, megismételhetetlen 

voltáról. 

Az előadást a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából a helyi kábeltévén is megte-

kinthették az érdeklődők. 



 

 

 22. REMÉNYSUGÁR  

Immár második alkalommal tartotta meg a 

Kertvárosi Református Gyülekezet október 1. 

vasárnapján az apák napját. Ilyenkor nem ön-

magunk ünneplése a cél, sokkal inkább az, hogy 

rohanó életünkben kicsit megállva több időt 

töltsünk szeretteinkkel, s felhívjuk a figyelmet a 

férfiak családban betöltött fontos szerepére. 

   Ilyen megfontolásból gyermeke-

ikkel együtt vártuk az édesapákat 

2014. október 5-én a Milbó hor-

gásztóhoz apa-fiú horgászdélután-

ra. A férfiléthez hozzátartozik a 

virtus, a versengés: kerestük hát a 

legtöbb és a legnagyobb halat fogó 

családot. 

   A jó hangulatban telt nap végén 

akadt horogra a legnagyobb hal, 

egy két és fél kilós ponty, melynek 

kalandos története van, így annak 

kifogására mindenki másképpen emlékezik, de tény, hogy sikerült kifogni. 

Mindannyiunkban az erősödött meg, hogy szükség van több ilyen alkalomra, 

amikor minőségi időt töltünk azokkal, akiknek élete igazán fontos a számunkra. 



23. REMÉNYSUGÁR   

Harcaink címmel hirdettük meg 2014. november 21. és 23. között elvonulásun-

kat, csendes hétvégénket. 

Mintha hazamennénk, olyan volt útba ejteni az abaújvári gyülekezetet, ahol a 

Tóth lelkészházaspár és lelkes munkatársai vendégszeretetét újra élvezhettük. Ke-

mencében sült finomságokkal, testvéri beszélgetéssel fogadtak újra. Aki ide betér, 

mindig talál valami újat, amellyel a gyülekezet megújulását, a közösség megmaradá-

sát munkálja a Lélek általuk.  

Folytatva utunkat a Szádelő-völgy gyönyörű hasadékát tekintettük meg, majd 

szállásunkon, Szádalmáson kezdtünk elmélyülni a hétvége témájában: „Háborúból 
jövök én” címmel. Harcaink, konfliktusaink, felvállalt vagy meg nem vívott küzdel-

meink kerültek felszínre. 

Másnap Berzétén Mudi Róbert tiszteletes úr és a gyülekezet férfiai fogadtak ben-

nünket. Jó volt látni hitüket, kitartásukat, igaz magyarságukat. Délelőtti témánk: 

Csalódásaink, sebeink. A vaddisznógulyás elfogyasztása után a szilicei jégbarlang-

hoz mentünk le, kivételesen nem volt benne jég.  

Este filmet néztünk, mely a bajtársiasság témakörében indított beszélgetésre.  

Másnap reggel a berzétei gyülekezetben vettünk részt istentiszteleten, ahol az 

ottani gyülekezet tagjaival vettünk úrvacsorát, akiktől fájó szívvel búcsúztunk el. 

Máig bennünk maradtak Mudi tiszteletes szavai: „Tegnap látogatókat fogadtam, ma 

testvérektől búcsúzom.” Jó volt egymás hite által megerősödést nyerni. 

Záró alkalmunkon már azzal foglalkoztunk, ki hogyan tér vissza Mátészalkára, 

hogyan fogja tovább vívni harcait. 

Most is megtapasztaltuk, hogy időről időre a férfiaknak szükségük van, hogy 

kiszakadva megszokott környezetükből, messzebbről szemléljék mindennapjaikat, 

egy egészen más rálátást szerezzenek, erőt gyűjtsenek, terheiket megosszák, s ezzel 

a látással, megújult erővel visszatérjenek otthonaikba, küzdelmeikbe, munkájukhoz. 

Ezt segítette a közös elvonulás hétvége. 

A Dávid férfisátor célja, hogy tagjai lelkileg növekedve betöltsék az Istentől ren-

delt szerepüket a családban, gyülekezetben, társadalomban. 



 24. REMÉNYSUGÁR  

A hűség jutalma címmel hirdette meg a Márama-

ros-Ugocsai Megyei Presbiteri szövetség szokásos 

év végi férfi csendesnapját a kárpátaljai Feketepa-

takon, melyen gyülekezetünk férfiai is részt vettek. 

Homoki Gábor helyi lelkipásztor és Máté István, a 

megyei Presbiteri Szövetség elnöke megnyitója 

után Nagy György mátészalkai lelkipásztor tartott 

előadást Józsuéról és Kálebről, azok hűségéről, 

engedelmességéről, hitéről. Előadása végén három 

kérdést tett fel: 1. tudunk-e elsők lenni, amikor ál-

dozatvállalásról, szolgálatról van szó? 2. Tudunk-e 

másodikak lenni, amikor arra van szükség, hogy 

valakit erősítsünk, pl. vezetőt a szolgálatban? /mint 

ahogyan Áron és Húr emelte Mózes kezét a csatá-

ban/ 3. Tudunk-e utolsók lenni, ha kell, s a magunk 

dolgait, szükségeit háttérbe helyezni? Az előadást követően a résztvevők lelkészek 

vezetésével kisebb csoportokban dolgozták fel a hallottakat. A csendesnap végén 

Pocsai Sándor csongori lelkipásztor evangelizációjára teljesen megtelt a feketepataki 

templom, hiszen erre már a gyülekezet asszonyai, ifjai is hivatalosak voltak.  A nap 

végén lehetőség volt terített asztal mellett egymással beszélgetni, egymást bátorítani. 
 

„válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni …! 
 De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!” Józsué 24:15 



 

 

25. REMÉNYSUGÁR   

A tiszaújlaki és tiszakereszttúri református gyülekezetek meghívásának eleget téve 

gyülekezetünk női köre 2014. október 18-án buszra szállt, s Kárpátaljára utazott. Az 

ottani lelkipásztor és gyülekezetei példaértékű szolgálatát, életét megismerve kirán-

dulást tettünk Huszt, Visk, Saján és Csetfalva nevezetességeit megismerve.  

A szeretetteljes fogadtatást egész nap érezve testvéri közösség formálódott a két 

gyülekezet között, melynek hisszük hamarosan folytatása következik.  



 26. REMÉNYSUGÁR  

A kortárs tinik szótárából már fogantatásukkor kimaradt a TISZTELET és a 

MUNKA szó, helyette megtaláljuk az iPHONE vagy épp a SUPRA szavakat. Ezzel 

önmagában nem is lenne baj, mert valahol ez a normális; a technikai fejlődés vagy a 

divat megújulása alapjában véve jó dolog. A gond ott kezdődik, hogy a mai nemze-

dék  ifjú titánjai és titanillái? csakis eköré szervezik az életüket, nincsenek céljaik, 

talán még gondolataik sem…Legfőbb, saját maguknak feltett kérdéseik a: „Mit ve-

gyek fel az esti buliba? vagy a „Hogyan vehetném rá muterékat, hogy megvegyék az 

ájfonhatpluszt, mikor a mostani telóm még 2 hónapos sincs?” Érzitek? 

Unalom ellen ott a jól ismert, és minden épeszű ember agyát a sárgaföldig degra-

dáló „like és pontozlak” „játék”, vagy a kutyasétáltató és a buli előtt szelfik, amelye-

ken alapfeltétel a kacsaszáj és a gerincproblémát sugalló beállás.  Ja, és a písz.  

Megfigyelte már valaki, hogy egy mai tini csoportképen nem tudunk különbséget 

tenni a fiúk között? Persze, mert mindegyiken csőnaci van, magas szárú Suprával, (a 

hátrányosabb anyagi helyzetű réteg fiúcskáján csak egy kínai hamisítvány, mert neki 

is éreznie kell, hogy a többiekhez tartozik) netán kockás ing (Nyugodj békében, 

grunge!), és persze mindegyik  ecsethajat visel, hisz a TV megmondta nekik, hogy 

ez most a ríl. Kiveszőben tehát az egyéniség! 

De visszatérve az unalomra, ha effajta problémájuk adódik, arra a világért sem 

gondolnak, hogy felvegyenek egy gereblyét, fakanalat, vagy egy (VIGYÁZAT!) 

könyvet. Amikor a Tisza-parti faházban egy lány mélytányérba felütött nyers tojást 

megmikrózva próbál tükörtojást fabrikálni, azt hiszem, nem kell tovább folytat-

nom… A legironikusabb az egészben az, hogy ezen fiatalok arcáról lerí a meggyő-

ződés, hogy ők születtek a legjobb/legszebb korba, pedig ennek annyi az esélye, 

mintha egy koromsötét szobában egy félkarú vak ember egy font olvasztott vajat 

próbálna bepasszírozni egy vadmacska fülébe. A lányokat már egyáltalán nem, vagy 

csak nagyon kis 

mértékben érdekli 

a főzés, bezzeg a 

szex, meg az 

ivás… A fiúk is 

inkább a bulit 

választják, mint-

hogy segítsenek a 

faterjuknak kita-

karítani a garázst, 

vagy lenyírni a 

füvet. 



 

 

27. REMÉNYSUGÁR   

És tudjátok mit? A szülők legalább ennyire hibá-

sak ebben, mert amikor az iskolai (nem testi) fenyí-

tésre a gyerek már hívja is mobilon a szüleit, hogy 

hogy mert vele beszélni a tanár, és a szülő felhábo-

rodva s elkényeztetett csemetéjét a végsőkig pártolva 

jön be a suliba, akkor ott sincs miről beszélni. A 

gyerek elsősorban a szülőtől veszi át a különböző 

magatartásformákat, őt tartja első számú példakép-

nek, (ja, nem, bocsánat, Berki Krisztiánt) így nem 

csoda, ha az ilyen esetek is csak erősítik a gyerekben 

a helytelen gondolkodásmódot! Másrészt, lehet úgy 

nevelni egy gyereket, hogy felnövekedve egy hálás 

tekintettel vagy pár kedves szóval köszönje meg 

szüleinek, hogy nem vált ő is az életszínvonal-

megszállottság melléktermékévé, és mire betöltötte a 

18-at, több mint 10 könyvet sikerült elolvasnia. A végére azért muszáj megjegyezni, 

hogy üdítő kivételek minden korosztályban voltak, vannak és szerencsére lesznek is!  

Summa summarum: Fiúk, lányok! Mutassátok meg, hogy igenis tudtok ti értéke-

sebb emberekként is funkcionálni a Föld nevű bolygón, ahol élünk, és ha most még 

nem is látjátok, évekkel később biztosan profitálni fogtok belőle, és a magatoknak 

való megfelelés oltárán bemutatott áldozat füstje felszáll majd Istenhez!  

Szilágyi Gergő 

Kontrasztkiállítás valóban a döbbenet erejével 



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

A Mátészalkán idén ősszel megrendezésre kerülő Kontrasztkiállítást a szervezők 

a nagy érdeklődésre való tekintettel 2014. december 20-ig meghosszabbították. 

Tizenegy hét leforgása alatt, közel 4000 ember tekintette meg a multimédiás ki-

állítást, mely a döbbenet erejével 

mutatta be főként a fiatalságot érin-

tő kérdéseket, mint a drogfogyasz-

tás, az abortusz, példaképek, öngyil-

kosság. 

Rendhagyó osztályfőnöki órák, 

mély beszélgetések, előadások segí-

tették a témák feldolgozását Máté-

szalkán a Kertvárosi Református 

Gyülekezet Kincses-házában. 



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

A Kontrasztkiállítást támogatták: 

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, 

akik bármilyen formában hozzájárultak a 

Kontrasztkiállítás mátészalkai megrendezé-

séhez, különösen együttműködő partne-

rünknek, a Mátészalkai Rendőrkapitányság-

nak és annak vezetőjének, Bakos Olivér 

rendőr alezredes úrnak és munkatársainak 

áldozatos munkáját. 



 

 

 30. REMÉNYSUGÁR  

Mindennap veled — ez a címe annak a lemeznek, amelyet a városunkba látogató 

EUCHARIST együttes adott ki nemrég, s melynek énekeit az Égigérő közösségi 

házban mutatták be november 29-én a lelkes hallgatóságnak. Az együttes a Jerikó 

projekt elnevezésű kezdeményezés révén látogatott el hozzánk: az a céljuk, hogy a 

határon inneni és túli koncertek nyomán leomoljanak olyan falak, amelyek sajnála-

tos módon a hétköznapokban elválasztanak egymástól. Szatmárnémetiből érkeztek, s 

útjuk Kárpátaljára vitt tovább. Szívből jövő, mély gondolatok, vidám hangulat és 

közvetlenség jellemezte a koncertet, melynek hisszük lesz még folytatása. 



 

 

dec. 22. hétfő Bűnbánati istentisztelet  

17.00 Újtelep  

18.00 Északi 
 

dec. 23. kedd Bűnbánati istentisztelet  

17.00 Újtelep  

18.00 Északi 
 

dec. 24. szerda Szenteste  

16.00 mentesítő istentisztelet Északi templom 

/nagycsaládosoknak, háziasszonyoknak, elutazóknak.../ 

17.00 Újtelep Égigérő közösségi ház 

18.00 Északi templom 
 

dec. 25. csütörtök Ünnep I. napja Úrvacsorás istentisztelet 

8.45 Idősek Kertje 

9.30 Északi templom 

11.00 Újtelep Égigérő közösségi ház  

a református énekkar szolgálatával 

15.00 Hálaadó istentisztelet  

Újtelep Égigérő közösségi ház /legátus szolgál/ 
 

dec. 26. péntek Ünnep II. napja /legátus szolgál/ 

8.45 Idősek Kertje 

9.30 Északi templom 

11.00 Újtelep Égigérő közösségi ház 
 

dec. 31. szerda Óévzáró ünnepi istentisztelet 

17.00 Újtelep Égigérő közösségi ház 

18.00 Északi templom 
 

2015. jan.1. csütörtök Újévkezdő ünnepi istentisztelet  

8.45 Idősek Kertje 

9.30 Északi templom 

11.00 Újtelep Égigérő közösségi ház 



 

 


