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Áldást, népességet! 
 Múlt vasárnap köszöntöttük gyülekezetünk 

legifjabb tagját: Makrai Mártont. Csak az apukája 

tudott ott lenni az istentiszteleten: hálát adni jött.  

 Isten újabb ajándéka érkezett a többi négy, 

már nagyobbacska gyermek mellé. Tőle hallottuk 

Füle Lajos szép versét: Nem természetes. Ez csoda. 

 A mai világban lehet merésznek, felelőtlennek, meggondolatlannak ne-

vezni, aki többet vállal, mint egy gyermek. Osztom Ravasz László püspök gon-

dolatát: „Mennyire kellene éreznie azt egy nemzetnek, hogy fennállása, rendelte-

tése, az az egész roppant értékrendszer, amit minden nemzet önmagára nézve 

jelent, egy dologtól függ: születik-e elég gyerek?” 

 Sok gyermeknek kell születnie, hogy egy ország géniuszai megszülesse-

nek. Elég, ha néhány nevet említek: Arany Jánost 10., Wagner 9., József Attila 

6. gyermekként született meg. Vajon ma megszületnének?  
   

 Egy jó ideje komolyan imádkozom családjainkért. Sok sebből vérző tár-

sadalmunk komoly veszélyben van. Ezért hálás a szívem azért, hogy visszhangra 

találtak gyülekezetünk kezdeményezései, egyrészt a pünkösdi családi napunk, 

másrészt az a többgenerációs tábor, melynek áldásairól most örömmel számolha-

tunk be. 

 Ezek jó alkalmak voltak arra, hogy több időt töltsünk egymással, fontos 

dolgokról őszintén beszélgessünk, s megtapasztaltuk, hogy a közösség valóban 

hálóként is működik. 

                                    Nagy György lelkipásztor 

„Szülessetek sokan! 

 E szegény hazának  

úgyis sok híja van!” 

Tompa Mihály 

Füle Lajos: Nem természetes 
 

Az nem természetes, 

hogy egy kis gyermek épen érkezik,  csoda! 
 

Az nem természetes, 

hogy egy kisgyermek felnő s ép marad,  csoda! 
 

Az nem természetes, 

hogy mindnyájunkért áll a Golgota, 

hogy kicsi és nagy eljuthat oda…  csoda! 
 

Lelkészi köszöntő 

Nehéz hetem volt, és ezt már akkor is tudtam, 

amikor Tiszteletes úr felhívott, hogy vállalnám-e ezt 

a bizonyságtételt. Belenéztem a naptáramba, és lát-

tam, hogy minden estére van valamilyen szolgálat 

vagy valamilyen más program. Kísértett a Sátán, 

hogy mondjam vissza, mert nem tudok rá készülni, 

és különben is nehezen beszélek sok ember előtt. 

Isten Lelke azonban nem hagyott nyugodni, így ki 

kellett lépnem a mindennapi rohanásból, meg kellett 

állnom és átgondolnom eddigi életemet, az Úristen 

csodáit. És ez nagyon jókor jött, mert nagyon fáradt 

vagyok testileg, de inkább lelkileg. 

Jelenleg egy bank vezető vállalati kapcsolattartójaként dolgozom, ami nem 

éppen egyszerű gazdasági válság idején. Nyíregyházi gyülekezetünk presbitere-

ként, gazdasági gondnokaként azzal kell szembesülnöm, hogy akire több bíza-

tott, bizony attól többet is kérnek számon. Családom van, ők is számítanak rám. 

Nehéz jól beosztani az időmet. 

Aztán elgondolkodom, hogy mennyi csodát tett velem az Isten! 

Megismertette velem magát akkor, amikor Édesanyám 16 évvel ezelőtt élet és 

halál között lebegett! Édesapám 2 szívinfarktuson esett át. Meggyógyította őket, 

és ma is köztünk élhetnek! 10 éve élek boldog, kiegyensúlyozott házasságban 

feleségemmel, akivel reggelenként együtt olvassuk az Igét, és együtt imádko-

zunk! Mekkora kegyelem, hogy kaptunk két egészséges, szép gyermeket! Ve-

lünk volt akkor is, amikor Gergő fiúnk nagyon beteg volt. Átsegített anyagi ne-

hézségeken. Megőrzött bennünket maga mellett akkor is, amikor 5 évvel ezelőtt 

elköltöztünk innen! Milyen nagy dolog, hogy itt,  Mátészalkán olyan lelki ottho-

nunk lehetett, ami vágyat adott a szívünkbe, hogy tartoznunk kell valahová Nyír-

egyházán is! Vannak itthoni, ottani igaz barátaink. Élnek, mellettünk állnak, se-

gítenek bennünket a szüleink. Sikert, előrelépést adott a munkában! Csoda, ke-

gyelem, áldás… 

Ahogy ezt elmondom, már tudom, érzem, hogy életem mostani, nehezebb 

időszakán is át fog segíteni, ahogy a szerda reggeli igeszakaszban ígérte: 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 

én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 

meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelke-

teknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30). 

Egyedül nála van a megoldás, a feloldozás, a válasz, a békesség. Nem érdemes 

máshol keresni. 
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Ahogy így készültem, számot vetettem, Túrmezei Erzsébet  

Csodákra emlékezni jó! című verse jutott 

eszembe: 

Határkőnél hittel megállni,  

határköveknél visszanézni,  

hálás szívvel múltat idézni:  

csodákra emlékezni jó!  

 

Meglátni, hogy minden utunkat  

hű és hatalmas kéz vezette,  

javunkra szolgált minden tette:  

csodákra emlékezni jó!  

 

Látni, hogy át viharon, vészen  

hű Mesterünk hogyan segített,  

éjekre fényt hogyan derített:  

csodákra emlékezni jó!  

 

Határköveknél hálát adni,  

és hallelujás köszönetben méregetni,  

mi mérhetetlen:  

csodákra emlékezni jó!  

 

Messzi évekre visszanézni,  

és számbavenni ezer áldást,  

erőt, kegyelmet, megbocsátást:  

csodákra emlékezni jó!  

 

Hallelujás hálaadással  

leborulni egy határkőre,  

s elindulni hittel előre,  

amerre hív az égi szó. 

Pelyvás Zsolt 

Elhangzott 2010. május 22-én, a  

Kertvárosi Református Gyülekezet 

evangélizációs hetén. 
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Kegyelem és Fegyelem 

Gyógyítani és gyermeket nevelni csak Isten tud. (Dr. Kiss Ferenc ) 

Lehet gyereket könyvből nevelni, de akkor minden gyerekhez más könyv kell. 

A gyerek ajándék, csoda. Isten bízza ránk a gyermeket azzal a feladattal, hogy 

neveljük fel. Ehhez segítséget is kapunk Tőle, a Bibliában hasznos és fontos nevelési 

elvek vannak leírva.  Legjobb gyermeknevelési szakkönyv a Biblia. 

Kegyelem: az isteni kegyelem felülről érkezik, és ezt mi elfogadni tudjuk. Erre 

válaszul mondhatjuk, hogy naponként megerősítem, elkötelezem magam az Isten 

útján való járásra, Jézus Krisztus követésére, vagyis a fegyelmezett életre. Kegye-

lemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. (Ef.2:8.) 

Ef.6:1-4: Gyermekek! Engedelmeskedjetek a szüleiteknek az Úrban, mert ez a 

helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, melyhez ígéret is fűző-

dik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy 

a földön.” Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, ha-

nem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. 

A keresztyén házirendnek nevezett részről van szó. Pál 

áttér a férjek és feleségek kölcsönös kötelességeiről a szülők 

és gyermekek kötelességeire. A helyi gyülekezetet „egyházi 

családnak” tekinti, amelybe különböző nemű és életkorú em-

berek tartoznak. 

Ebben a fejezetben a szülőket és gyermekeket szólítja meg, 

úgy gondolta, hogy egész családok mennek el az istentisztelet-

re dicsérni Istent és hallgatni Igéjét. 

Az, hogy a gyermekek is útmutatást kaptak egy külön sza-

kaszban azt jelzi, hogy áthatotta az egyházat annak a tanítása, aki ezt mondta: en-

gedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az 

Isten országa. (Mk.10:14.) Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben az 

engem fogad be. (Mt:18:5.) 

Ez nagy változás volt a Római Birodalomban uralkodó kegyetlenséghez képest, 

ahol a nem kívánt gyermeket eltaszították, a gyengéket és sérülteket megölték 

(Taigetosz). 

A gyermek kötelessége: engedelmesség 

Ef. 5:22. – hypotasso: szabad döntésből származó önkéntes alávetést jelent. A 

feleség önként rendeli alá magát a férjének, s ez másfajta engedelmesség, mint a 

gyermeki. Ez önátadás a szeretett embernek, akinek a felelőssége az együttműködő 

gondoskodás. (Nem hatalmaskodás, hanem önfeláldozó szeretet).  

 6. REMÉNYSUGÁR  



Ez a szeretet válasza a szeretetre. 

Ef.6:1. – hypakouo: hallgatás és alárendeltség. Ez a gyermekek engedelmessége. 

Miért engedelmeskedjen a gyermek? 

Három oka van: a természet, a törvény és az evangélium. 

Mert ez a helyes. Van egy természetes törvény, amit Isten minden emberi szívbe 

beleírt, ez egy természetes igazság. Ez nem korlátozódik a keresztyén erkölcsre, ez a 

szokásos magatartás minden társdalomban. A pogány moralisták, a görög bölcsek és 

a rómaiak is ezt tanították, a gyermeki engedelmesség az magától értetődő. 

A szülői tekintély elismerését gyakorlatilag minden civilizáció a stabil társadalom 

elengedhetetlen feltételének tartotta. 

A törvény. Két kőtábla: valaki úgy osztja fel, hogy az első négy parancsolat az 

Isten iránti kötelességünk, a következő hat az embertársaink iránti kötelességünk 

(4+6). Van, aki azt mondja, hogy a szülők iránti tisztelet is Isten iránti kötelessé-

günk. Tehát az V. parancsolat is az első kőtáblára való(5+5). Gyermekkorunk során 

ugyanis a szülők képviselik számunkra Istent, ők közvetítik 

hatalmát és szeretetét. Tisztelnünk kell őket, vagyis el kell 

ismernünk Istentől kapott hatalmukat, és nemcsak engedel-

meskednünk kell nekik, hanem szeretnünk is kell őket. A 

szülői hatalom Isten által átruházott hatalom. 

Azokban a közösségekben, amelyekben a gyermekek 

tisztelik szüleiket, fennmarad a társadalmi stabilitás. Az 

egészséges társadalom valóban elképzelhetetlen erős 

családi élet nélkül. 

Az evangelium. Harmadik érve beépíti gondolatmene-

tébe az evangéliumot és az új napot, mely Jézus Krisztus-

ban virradt fel. A gyermekek engedelmeskedjenek szüleiknek az Úrban, 

vagyis az Úr Jézus Krisztusban. Engedelmeskednek, mert ez kedves az Úrnak. 

A szülők kötelessége 

Amikor Pál a szülők viselkedését körvonalazza hatalmuknak nem a gyakorlására, 

hanem a korlátozására buzdítja őket. Az apák legyenek gyermekeik nyugodt, gyen-

géd, türelmes nevelői! Ez szöges ellentétben állt a kor szokásaival. A római család 

élén a pater familias állt, aki egyeduralmat gyakorolt a család minden tagja felett. 

Nem csak az apa bűntető jogában nyilvánult meg, hanem újszülöttek megölésében, 

gyermekek kitételében. Eladhatta rabszolgának, láncon dolgoztathatta családtagjait. 

Teljesen más volt a keresztyén apa, hiszen apai mivolta az egy Istentől, mindannyi-

unk Atyjától származik. 
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Ne ingereljétek gyermekeiteket! Tudjuk, hogy a szülők könnyen visszaélhetnek 

hatalmukkal. Ingerlő és indokolatlan igényeket támasztanak, figyelmen kívül hagy-

ják a gyerekek tapasztalatlanságát és éretlenségét, megalázzák és elnyomják a gyer-

mekeket. A gyermeknek is van saját élete és egyénisége. Kis emberek ők, saját jo-

gokkal. 

Neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel! 

Fegyelem (paideia): itt a testi fenyítésre utal Zsid.12:5:11. Péld.22:15. 23.13-14. 

Péld.13:24 Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki sze-

reti, idejében megfenyíti. 

A szülő felhatalmazást kap arra, hogy ha a gyermek 

nem hajlik a jó szóra, akkor fenyíteni is lehet. 

Ha pedig fenyítés nélkül vagytok, korcsok vagytok, 

nem fiak. (Zsid.12:8.) Intés (noutheszia) – elsősorban 

szóbeli fegyelmezés 

A keresztyén szülők legfontosabb célja nemcsak az, 

hogy gyermekeik szót fogadjanak nekik, hanem az is, 

hogy ezen keresztül megismerjék az Urat, és neki en-

gedelmeskedjenek. 

Néhány általános szempont a keresztyén ne-

veléssel kapcsolatban: 

1. Isten Igéjének fényében megismerjük önmagunkat, helyes önismeretre jutunk. 

Igazi Isten-ismeretünk lesz, ez vezet el bennünket a helyes önismerethez: meglátjuk, 

hogy nincs bennünk semmi jó. Gyermekünk is bűnben született. Atyáitoktól (vagyis 

tőlünk) örökölt hiábavalóságokról beszél Isten Igéje. Hibáinkat felfedezzük a gyer-

mekeinkben. A humanista psychologia-pedagógia azt mondja, hogy a gyermek alap-

vetően jó, a benne levő jót engedni kell kibontakoztatni. 

2. A keresztyén ember ismeri Isten törvényét, és azt tanítja, hogy a gyermek tisz-

telje Istent és az embertársát. 

3. Hogyan végezzük ezt a munkát? Ahogyan Isten foglalkozik velünk. Isten bá-

násmódjában tökéletes szeretet van. 

4. A kegyelem munkája nyomán tudom, hogy nemcsak én, de gyermekeim is (a 

meg nem tértek is) számon vannak tartva Istennél, arra születtek, hogy áldást örököl-

jenek. 

Ő adja az áldást, és Ő vezeti el a gyermekeinket is a megtérésre. Nem az én telje-

sítményem és ügyességem a garancia és a biztosíték. Hajlamosak vagyunk túlhang-

súlyozni saját magunk és  nevelésünk szerepét, mintha minden rajtunk múlna. Fon-

tos a nevelő személye, de nem ezen áll vagy bukik minden. Isten kegyelmétől füg-

günk, nem a mi teljesítményünk a fontos. 
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Isten Szent Lelke győzi meg a gyermekeinket. Ne én akarjam meggyőzni, mond-

jam el neki, mi a bűn, mi utálatos Isten előtt. Meggyőz bennünket bűn, igazság és 

ítélet tekintetében (Ján.16:8). Én nem tudom meggyőzni a gyermekemet, de el kell 

mondani neki, hogy mi a bűn, és Isten Szent Lelke tudja meggyőzni. 

Hitben járhatunk addig, és tudhatjuk, hogy Isten mindent jól cselekszik. A mi fel-

adatunk az, hogy tanítsuk a gyermeket Isten ismeretére, olvassunk neki a Bibliából, 

hogy megismerje Istent, mondjuk el az Ő parancsolatait, és tegyünk bizonyságot 

nekik Isten gondviseléséről és szeretetéről. És hogy mikor hozza elő ezeket a gyer-

mekeink életében, az az Ő dolga. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, 

még mikor megvénhedik is el nem távozik attól. (Péld.22:6.) 

5. Józanságra is szükségünk van. Látnunk kell azt, hogy egy lelkileg sötét világ-

ban élünk, és a Sátán a keresztyén családokat, a gyermekeinket erősen célba veszi, 

és el akarja őket tántorítani a hit útjáról. Nagy a sodrás, lelki-

leg, szellemileg és testileg veszélyeztetettek a gyermekeink. 

Hogyan neveljük gyermekeinket? 

A gyermekek családban történő nevelése 12-13 éves kor 

körül befejeződik. Ezt a rövid időt jól fel kell használni. 

0 – 3-4 év: önállótlanok, kicsik, teljesen ránk vannak utal-

va, értelmük nyiladozik, ösztönösek. Szeretetet és biztonsá-

got adjunk, ami kölcsönös lesz, fontos a bizalom megtartása. 

3-4 éves korára tanuljon meg engedelmeskedni, utána 

kevés baj lesz vele. A fenyítést is elviselik, ha érzik a szere-

tetet. Sokszor hisztiznek, dühöngnek, rugdosnak, ezeket el kell utasítani, le kell 

szoktatni erről őket. A konfliktusok megoldásának nem ez a módja. De a szülők szá-

mára sem lehet ez az elintézési mód, nem lehet indulatosan beszélni. Figyelnek és 

utánoznak. Amit a gyerektől elvárunk, azt magunktól is el kell várni. 

Meg kell érteniük, hogy nem uralkodhatnak a szülőkön, a szülők irányítják a dol-

gokat. 

4 – 7-8 év: a gyerek szocializálódni kezd. Óvodába, iskolába jár. Nemcsak a csa-

ládi kör, hanem az iskola is neveli. Tekintettel kell lenni másokra, alkalmazkodni 

kell másokhoz. Amíg a szülők telefonálnak, pihennek, dolgoznak, addig várni kell. 

„Gyere már, hagyd abba,” – szokták mondani, ezekről le kell szoktatni őket. „Most 

más dolgom van, ezután következel te.” Ha most nem tanulja meg azt, hogy várni 

kell, akkor felnőttként nehezebb lesz megtanulni. 

Nagyon szeretnek segíteni ebben az életkorban, mosogatni, barkácsolni. Ezt ki 

kell használni. Megtanulhatják, hogyan tegyék rendbe az ágyukat, hogyan terítsék 

meg az asztalt. Ez nem a jutalmazás helye, ha otthon segítenek az a kötelességük.  
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A gyengébbekkel való bánásmódra is meg kell tanítani őket. Ne engedjük, hogy 

verjék egymást! Tanulják meg a bibliai alapelvet: tartozunk pedig mi az erősek, 

hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk (Róm.15:1.)  

8 – 14 év: Az iskola új környezetet jelent, megtanulja, hogy van olyan, aki nem 

szereti, nem fogadja el. Fontos bázis a szülő szeretete. A kötelességtudatot fokoza-

tosan ki kell alakítani: a lecke legyen elkészítve, a táska legyen bepakolva, pontosan 

érkezzen. Egyre inkább önállósodhatnak, és fokozatosan kivonulhatunk az életünk-

ből. Felismerjük a képességüket, tehetségüket. Irányítani kell a megfelelő irányba 

(zeneiskola, sport stb.). 

Mi tegyük a dolgunkat, imádkozzunk gyermekeinkért, és Isten megáldja.  

Próbáljuk elérni, hogy 10 éves korukra Isten parancsolatai legyenek szilárdan az 

életükben: ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne hazudj, ne irigykedj, ne kívánd…! 

Fontos az, hogyan élünk előttük, mit látnak az életünkben, milyen mintát tárunk 

eléjük. A gyermekek ugyanis szeretnek utánozni. Legyetek az én követőim, mint én 

is a Krisztusé! (I.Kor.11:1.) 

Lássák a bizalmunkat Isten felé, azt, hogy segítséget kérünk az Úrtól, hálát adunk 

neki. Tegyünk bizonyságot Isten szeretetéről! És meglesz a gyümölcse. Aki Isten 

országának jó légkörébe, jó ízébe belekóstolt, az nem felejti el. Tanítsd a gyermeket 

az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is el nem távozik attól.

(Péld.22:6.) 

Kérjünk segítséget az Úrtól, hogy ezt a nagy és csodálatos feladatot jól és az Ő 

dicsőségére tudjuk elvégezni!    Dr. Makrai Tibor 
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„Én és az én házam népe” 
„Ilyen csodálatos táborban még nem voltam…” 

Ettől szebben és egyszerűbben csak egy iskolás-

korú kislány tudta megfogalmazni mindazt, amire 

a Többgenerációs Református Tábor kiötlői gon-

doltak a szervezéskor és az ötnapos együttlét alatt. A Mátészalkai Kertvá-

rosi Református Egyházközség több mint hatvan résztvevővel – gyerme-

kek, tizen- huszonévesek, szülők és nagyszülők - a Füzérradványi Ifjúsági 

Táborba, Isten segedelmével, július 26-án szerencsésen megérkeztek. Ek-

kor még ragyogóan sütött a Nap, de a hírek a továbbiakban nem voltak 

reménykeltők, már ami az időjárást illeti, egyébként semmi panaszunk 

nem lehet. A Pálháza – Kőkapu között közlekedő kisvasút újra viszi az 

utasokat. A szemerkélő esőben mi is felkapaszkodtunk rá. Nem bántuk 

meg. Másnap reggel és még szerdán is, az örökmozgók legnagyobb bána-

tára – még azt mondják, nem létezik a perpetuum mobile –, a tágas udvar-

ra csak az ablakból tekingettek. 

Ez a körülmény arra volt jó, hogy a különböző korosztályok a biblia-

órák keretében a család, a szeretet, az összetartozás fogalmát egy-egy pél-

dabeszéd segítségével értelmezzék. Kicsit konkrétabban arról volt szó, 

hogy a felnőttek a házasság kísértéseiről, a családon belüli szerepek fon-

tosságáról, a gyereknevelésről és a család védelméről kaptak megerősítést 
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a Biblia örökérvényű útmutatásával, még akkor is, ha a mindennapok ta-

pasztalatait is megfogalmazták. Az ifjak – lányok, fiúk vegyesen – az em-

lített témák szinonimájaként a párválasztás fontos kritériumairól, a kor-

osztályukra jellemző önállósodási törekvések jó és kevésbé jó hatásait 

beszélték meg, amelyhez szorosan kapcsolódott a szülőktől való távolo-

dás, a saját „fészekrakás” nem kis dilemmája. A kicsik pedig Ruth köny-

vének négy fejezetét ismerték meg. 

A már említett esős napok délutánjait arra használtuk fel, hogy átsétál-

tunk a szomszédos Károlyi-kastélyba, majd Vizsolyba és Göncre. Mi, 

szatmáriak – a vizsolyi templomban – úgy tekintünk Károli Gáspár által 

magyarra fordított Bibliájára – nemcsak református hitünk miatt –, mint a 

sajátunkra. 

Csütörtökön és pénteken a dél-

előtti bibliaórák továbbra is a hit-

béli feltöltődést jelentették. 

Feltétlen említést érdemel az a 

kirándulás, amely kiegészítette 

lelki békénket, a természet értékei-

nek megismerésével. Füzérkomló-

son Mester András erdész vadas-

kertjében a szabadon élő – 25 hek-

táron – európai bölényeket nézhettük meg. Magyarországon egyetlen 

hely, ahol nem állatkerti körülmények között élnek. Ezt követően a füzéri 

vár „meghódítása” volt a cél, amelyet voltak, akik cselesen kerülővel vet-

tek be, és voltak, akik az azonnali lerohanást választották nem kevés leve-

gőhiánnyal küzdve. 

Az esték során a csöndes pihenőre térést az Esti Áhítat adta, ugyanis a 

helyi református templomban a környékbeli lelkészek egy-egy példabe-

széddel, igehirdetéssel erősítették meg bennünk, hogy gondolataink, tette-

ink Istentől valók. 

Akik együtt eltöltöttük a néhány napot, és elfogyasztottuk az őzpörköl-

tet a tábortűz mellett, megfogalmaztuk, a család az a közösség, amely 

egyházunk, nemzetünk megtartója ma és marad minden időben. 

Zsoldos Barnabás 



 

 

Azért szerettem volna konfirmálni, mert a családom összes hozzátartozója tagja 

a gyülekezetnek. Sajnos, mikor nekem kellett volna, nem volt lehetőségem a konfir-

mációra. Örömmel jelentkeztem februárban a felnőttképzésre, és boldog vagyok, 

hogy én is tagja leszek a gyülekezetnek.     Juhász Lilla 

Régóta szerettem volna abba a testvéri közösségbe tartozni, ahová családom töb-

bi tagja tartozik, most a felnőtt konfirmációi fogadalomtétel által ez lehetővé vált. A 

felkészülés során megértettem Isten kegyelmét, melyet Jézus Krisztusban közölt 

velünk, a bűnrendezés fontosságát, hogy bűneimtől megszabadulhatok, ha megval-

lom és megbánom azokat, a bűnbocsánat által megtisztulhatok, és új életet nyerhe-

tek, békességem lehet. Örömmel tölt el, hogy mostantól én is élhetek az Úrvacsorá-

val. 

Reggelenként a feleségemmel együtt olvassuk a Mai Igét, és közösen meg is be-

széljük azt. 

Hálás vagyok az Úrnak, hogy elindított ezen az úton, és hálából szeretnék szol-

gálni a gyülekezetben lehetőségeim szerint.    Szilágyi István 

A lelki nehézségek idején az emberek 

hitüktől függetlenül előszeretettel fordul-

nak Istenhez segítségért. Így tettem én is, 

míg eljutottam arra a pontra, hogy  az Úr 

tanításait meg akartam ismerni, érteni. 

Felnőttként, a bibliai tanításokat hall-

va érett meg bennem a gondolat, hogy 

hitemről konfirmálással, majd pedig fo-

gadalomtétellel bizonyosságot tegyek a 

református gyülekezet előtt. 

Bár édesanyám gyermekkoromtól 

mind a mai napig folyamatosan neveli 

belém Isten szeretetét, mégis örülök, 

hogy a konfirmálásra csak felnőtt fejjel 

vállalkoztam, mert jobban megértettem a 

bibliai történések összefüggéseit, Jézus 

Krisztus  tanításait, és így azok közelebb 

kerülhettek a szívemhez. 

Köszönöm az Úrnak, hogy életemet for-

málja, és mutatja a helyes utat.  

   Biró Erika 

Mit jelent számomra a konfirmáció? 

Felnőttként konfirmáltam, de a 

fogadalomtételre akkor nem ke-

rült sor. 

Amikor gyermekem konfir-

mált, akkor jutottam arra az elha-

tározásra, hogy szeretnék Jézus 

Krisztushoz és az Ő egyházához 

tartozni, és erről a döntésemről a 

gyülekezet nyilvánossága előtt 

fogadalmat tenni, a gyülekezet 

tagjaként hitemet gyakorolni és 

részt venni az úrvacsorai közös-

ségben. 

Köszönöm az Úrnak, hogy 

erre adott lehetőséget, és hogy 

kimunkálta bennem az elhatáro-

zást.  Verőczené 

  Biró Mónika 
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KUL önkéntes vagyok és élvezem! 

2010. július 10-16. között a KUL (Kelet – Európai Utógondozottakért és La-

kóotthonokban Lakókért Alapítvány) szervezésében részt vehettünk a tiszalöki 

sporttáborban. Az alapítvány tagjai az intézetekben élő gyerekekkel foglalkoz-

nak, lelki fejlődésüket segítik elő. Iskolaidőben havonta egy hétvégét töltenek 

Mátészalkán és a környező otthonokban, nyáron pedig ötnapos klubot tartanak, 

valamint különböző helyeken táborokat szerveznek. 

Az önkéntesek első napja Tiszadobon kezdődött, ahol 2 napot töltöttünk el. 

A kastély hűs falai között készültünk fel a gyerekek vasárnap esti érkezésére. A 

napirend minden nap áhítattal kezdődött, majd a közös reggeli következett. Min-

den nap tanítást hallhattunk egy-egy KUL-önkéntes tolmácsolásában, Isten sze-

retetéről, a megbocsátásról. Egyik nap Argaw, az etióp bokszvilágbajnok és 

edző, másnap a tiszalöki fegyház rabjai tettek bizonyságot. A lelki feltöltődés 

után edzés következett, amikor 5 sport közül választhattak a gyerekek (ping-

pong, röplabda, kick-box, boksz és foci). Az ebéd utáni csendes pihenőt minden 

nap vizes játékok követték, majd újra egy hosszabb edzés következett. Az esti 

programok között szerepelt a terminátoros játék, a jégtörő, ismerkedős játék, 

valamint nagy sikert aratott a gyerekek körében a szerda esti Ki mit tud? és a 

tábortüzet követő éjszakai fürdőzés is. Reméljük, ez csak kezdeti lépés és jövőre 

is alkalmunk lesz részt venni a KUL Alapítvány által szervezett programokon. 

-sárközijulcsi-, Kovács Évi 



 

 

„Köszönjétek egymásnak a hűséget, szerelmet, 

Köszönjétek egymásnak a végtelen türelmet, 

A biztató szót, mosolyt, segítő kezeket, 

Hogy az Isten egymásnak adott benneteket!” 

Köszöntő 50. házassági évfordulón részlet 

Végső búcsút vettünk tőlük:  

- Baráth Miklós /73/ 

- Ficskovszky Sándor /47/ 

- Herman Józsefné Erdődi Erzsébet /86/ 

- Jakab Sándorné Bakai Erzsébet /78/ 

 Vásárhelyi Józsefné Szalkai Erzsébet /95/ 

  Koroknay Gyula /74/ 

 Tóth Sándorné Böjtös Anna /86/ 

- Szabó Gyuláné Uzonyi Piroska /85/ 

Házasságot kötöttek: 

Nyíri Ferenc és Dombrády Éva 

Bakos Ferenc és Tamás Mónika 

Várkonyi Gábor és Szilágyi Eszter 

Keresztségben részesültek: 

Nagyiván Balázs  

Nagyiván Borbála 

Nagyiván Dorottya 

Vovcsok Sándor 

Tárkányi Csaba 

Majoros Imre 

Olasz Mirtill 

Aranylakodalom 
50 év után szerettei körében adott hálát Istennek a közös életútért Imre István 

testvérünk és kedves felesége, Esztike néni. A gyülekezet nevében Nagy György 

lelkipásztor köszöntötte az idősödő házaspárt az 50. zsoltár szavaival  

Felnőtt konfirmáció: 

Biró Erika 

Juhász Lilla 

Kádár Rebeka 

Szilágyi István 

Verőczené Biró Mónika 
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Két év múlva itt a 

világvége? 
Eddigi 37 évem alatt többször is riogattak már azzal – 

konkrét időpontot megjelölve –,hogy vége lesz a vi-

lágnak. 1999-ben Nostradamus jóslataira hivatkoztak, 

az ezredfordulón a millennium adta az aktualitást, öt 

évvel később 2005. május 5-én pedig a dátumban 

egymás mellé kerülő három ötös okozott pánikot. 

Most itt az újabb őrület, a maják naptára szerint 2012. 

december 21-én jön el a vég. 

 

A maják számításai 
A maják Kr.u. 250 és 900 között élték virágkorukat Közép-Amerikában. 

Történelmük azonban a Krisztus előtti évszázadokra nyúlik vissza, és 1550-ig 

íródott. Fejlett kultúrát hoztak létre, írott nyelvvel rendelkeztek, monumentális 

épületeket emeltek, és precíz matematikai, csillagászati számításokra voltak ké-

pesek. Az idő – mint megannyi más ókori civilizációban – spirituális jelentőség-

gel bírt. Létüket befolyásolta az évsza-kok változása, így megélhetésük függött 

attól, hogy helyesen értelmezzék az „idők jeleit”. A napok számlálására speciális 

– a Gergely-naptárnál pontosabb – naptárt alkottak, mely – a mi naptárunk sze-

rint – Kr.e. 3114. augusztus 14-vel indult, ez a nap volt a 0.0.0.0.0. A maják nem 

a 10-es, hanem a 20-as számrendszert használták, így a naptár a 20 naponként 

fordul egyet. (Pl. 0.0.0.1.0, Kr.e. 3114. szeptember 3-ra esett.) Egy kis számol-

gatás után eljutunk a maja Hosszú-számítású naptárnak utolsó időpontjáig, a 

13.0.0.0.0-ra, amely pontosan 2012. december 21-én lesz. 

Hogy ekkor mi fog történni? Csak találgatások vannak. Egyesek azt mondják, a 

Föld találkozik egy Nibiru, más néven Planet X 

nevű – a Földnél harmincszor nagyobb – vörös 

bolygóval. A Nibiru olyan közel kerül hozzánk, 

hogy megfordul bolygónk mágneses polaritása, és 

ez elpusztítja világunkat. A Föld lakosságának 1/3-

a azonnal meghal a természeti katasztrófák követ-

keztében, a fennmaradó lakosságnak további 2/3-a 

vész el a katasztrófa másodlagos hatásai 

(élelmiszerhiány és éhezés) miatt a találkozást kö-

vető 6 hónapon belül.  
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A bökkenő az, hogy a tudósok minden kétséget kizárólag cáfolják egy 

tizedik bolygó létezését a Naprendszerben. Egyébként már szabad szemmel is 

látnunk kellene egy ekkora bolygót, amely három éven belül ideérkezik, mert 

közelebb lenne akkor már hozzánk, mint a Jupiter. Nibirut különben az ókori 

sumérok találták ki, szerintük az Marduk istenük lakóhelye. Mindez nem jelent 

gondot a hívőknek, szerintük a kormányok és a tudósok eltitkolják előttünk az 

igazságot. A pánikot keltők azt sem veszik figyelembe, hogy a maják sohasem 

beszéltek világvégéről, az ő időszemléletük ciklikus: a vég számukra csak az új 

kezdetet jelenti. 

Ez utóbbi gondolatot hirdetik az ezoterikus, okkult tanítók is. Szerintük 

2012 után az élet tovább folytatódik, de paradigmaváltás történik. Véget ér a 

„halak” korszaka, és belépünk a „vízöntő” korba, mely új spirituális megtapasz-

talásokat, új gondolkodásmódot, gazdasági, politikai struktúrákat fog létrehozni. 

Egy honlapon olvastam: „Mi fog történni velünk? Leginkább azt fogjuk érezni, 

hogy könnyebb a testünk, állítólag áttetszőbb is lesz. Egyfajta átalakuláson megy 

majd mindenki keresztül mind testileg, mind szellemileg, mind lelkileg. A szel-

lemi felemelkedés folyamata lesz a legjelentősebb… Virágozni fog az ezotéria… 

Még inkább a nőies jin energiák fognak érvényesülni, azaz a szeretet, a család, 

és minden, ami a nőiséggel kapcsolatos, felerősödik.” 

Ezt a megoldást részesíti előnyben Roland Emmerich látványos filmje 

is, melynek végén az élet a nagy katasztrófa után tovább folytatódik Földünkön. 

A Biblia egyébként egyértelműen kijelenti számunkra, hogy nem lesz többé 

olyan özönvíz, mint Noé korában. Isten megígérte az emberiségnek: 

„Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert 

nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.” (1Móz 9,11) Ennek a szövetség-

nek a jele a szivárvány. A film ezt az Igét is figyelmen kívül hagyja. 

 

Be nem teljesült jóslatok 
 

1995-ben James Randi, angol újságíró össze-

gyűjtött negyvenkilenc világvége jóslatot, 

melyek nem teljesedtek be a történelemben. 

Néhányat kiemelnék a felsorolásból. 

Egyes apokrif írások szerint az utolsó ítélet-

nek 1000 évvel Jézus Krisztus születése után 

kellett volna bekövetkezni. Az állítások sze-

rint az utolsó évben a földet nem művelték 

meg, mivel azt gondolták, terményre úgysem 

lesz szükségük. 
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Johannes Stöffler asztrológus 1499-ben megjósolta, hogy 1524. február 

20-án nagy özönvíz következik be. Annyira hittek a jóslatának, hogy több mint 

száz pamfletet írtak híres próféciájáról. Stöffler jóslatainak hatására Németor-

szágban elkezdtek csónakokat ácsolni, míg egy bizonyos von Iggleheim gróf 

egy háromszintes bárkát építtetett. Toulouse-ban Aurial francia elnök szintén 

egy nagy bárkát készíttetett magának. Egyes európai városokban a lakosság a 

kikötőben horgonyozó hajókon keresett menedéket. Amikor a megjósolt napon, 

amelyre von Iggleheim bárkáját előkészítette, csak könnyű eső esett, az árvízre 

váró tömeg ámokfutásba kezdett, és jobb dolga nem lévén, halálra kövezte a 

grófot. A nagy tolongásban százakat tapostak halálra. Stöffler, aki túlélte a tö-

meg haragját, számításait átvizsgálva egy új dátummal, 1528-cal állott elő, de 

akkor már senki sem hallgatott rá. 

William Miller, a Millerita Egyház alapítója tizenöt éven át gondosan 

tanulmányozta a Szentírást, és arra a következtetésre jutott, hogy a világvége 

valamikor 1843-ban jön el. Ezt a felfedezését, amelyet „éjszakai sikoltásnak” 

nevezett el, 1831-ben jelentette be. A megjövendölt Armageddon ismét elma-

radt. A Jehova Tanúi három megjelölt világvége dátuma sem vált valóra. 1874, 

1914, 1975 sem okozott világégést. 

 
 

A Biblia és a világvége 
 

A Biblia beszél a világ keletkezéséről és végéről, 

elutasítja a ciklikus világszemléletet. Konkrét idő-

pontokat viszont nem jelöl meg. „Azt a napot vi-

szont, vagy azt az órát senki sem tudja: sem az ég 

angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egye-

dül.” (Mt 24,36) Felesleges tehát a jósolgatás, számolgatás. Viszont arra bátorít 

minket a Szentírás, hogy figyeljük az idők jeleit: „Okuljatok a fügefa példáján: 

amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti 

is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.” (Mt 

24,32-33) Milyen jelekről szólt Megváltónk? Háborúkról, természeti katasztró-

fákról, hamis krisztusokról, az evangélium egyetemes hirdetéséről, a szeretet 

meghidegüléséről. Ezeket a jeleket látjuk napjainkban. Mit tegyünk tehát? 

„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok!” (Mt 

24,42)   

Legyünk tehát készen, éljünk úgy minden egyes napon, mintha az lenne 

életünk utolsó napja! Törekedjünk a szent életre, a szolgálatra, az Úrral való kö-

zösségre, és akkor nem lehet semmi félelmünk a jövőt illetően. 

Merényi Zoltán 
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90 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, 

pénteken délután 16.30-kor a Versailles 

melletti Trianon palotában a magyar 

kormány képviselői, Dr. Benárd Ágost 

miniszter, teljhatalmú megbízott és 

Drasche Lázár meghatalmazott minisz-

ter aláírták az antant hatalmak által ránk 

kényszerített békediktátumot, 

amely lezárta Magyarország I. 

világháborús szereplését. Az 

aláírás időpontjában ha-

zánk minden templomá-

ban zúgtak a harangok, 

megszólalt a mozdo-

nyok sípja, felbúgtak a 

gyárakban a szirénák, s a 

magyar állam zászlaját 

félárbocra eresztették. A haran-

gok, a szirénák, a mozdonysípok egy 

nemzet jajkiáltását fejezték ki, s azt a 

reményt, hogy az európai döntéshozó 

hatalmak meghallják ezt a jajkiáltást. 

De az európai nagyhatalmaknak sem 

akkor, sem azóta nem nyílt ki a füle 

ennek meghallására. Pedig kegyetlenül 

és igazságtalanul darabolták szét az 

1000 éves történelmi Magyarországot, 

amely így óriási területi, népességbeli 

és gazdasági veszteségeket szenvedett 

el; a lelkiekről nem is beszélve. Az em-

lékezés okán elevenítsük fel a legfonto-

sabbakat! 

M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e t e 

(Horvátország nélkül) a háború befeje-

zésekor 283.000 km2 volt, lakossága 

Amiért a harang szólt… 
pedig 18.2 millió fő. Ausztriához (!!) 

került 4.000 km2 292.000 lakossal, 

Csehszlovákiához 62.500 km2  3.8 mil-

l i ó  l a k o ss a l ,  J u go s z l á v i á h o z 

(Horvátország nélkül) 21.000 km2 1.9 

millió lakossal, Romániához pedig 

102.500 km2 (!!) 4.5 millió lakossal. A 

megcsonkított Magyarországnak 

maradt 93.000 km2  7.6 millió 

lakossal. 

Ezzel a feldarabolással 

hazánk elveszítette 

területének több mint 

2/3-át, lakosságának 

3/5-ét, szénbányásza-

tának 80%-át, vasércle-

lőhelyeinek 90%-át, vízi-

erőműveinek 78%-át, sóbányái-

nak 100%-át és erdőállományának 

90%-át. A győztes hatalmak be nem 

vallott szándéka szerint egy életképtelen 

csonkot hagytak meg a Kárpát-medence 

közepén. Ez a megmaradt ország – bi-

zonyítva élni akarását – az 1930-as évek 

közepére európai mércével mérve is 

jelentős állammá vált gazdasági és poli-

tikai téren egyaránt. 

Az utódállamokban azonban embert 

próbáló kegyetlen sors várt  az ott ki-

sebbséggé váló magyarságra. Igyekez-

tek beolvasztani, megalázni, kisemmiz-

ni. Az első döbbenet elmúltával azon-

ban mindenütt megszervezték közössé-

geiket, megtartották identitásukat, ma-

gyar kultúrájukat. 
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A II. világháború előtt és alatt 

Csehszlovákiától, Romániától és Jugo-

szláviától nemzetközi döntések alapján 

egyes területek visszakerültek Magyar-

országhoz a világháború végéig, de 

ezért kegyetlenül súlyos árat kellett 

fizetnie az ott élő m a g y a r s á g n a k 

(vasgárdisták kegyetlen-

kedései Romániában, 

B e n e s - d e k r é t u m o k 

Csehszlovákiában és kb. 

40.000 magyar legyilko-

lása Jugoszláviában, 

magyarok lágerbe gyűj-

tése Szojvára Kárpátal-

ján és elhurcolásuk a Gulágokra). A 

szocializmus éveiben Trianonról és a 

szomszédos országokban élő magyarok 

sorsáról tilos volt beszélni.  

A Szovjetunió és a szocialista világ 

összeomlása után kerülhetett sor arra, 

hogy a határon túli magyarok sorsát 

rendezzük, s a nemzet újraegyesítéséről 

tervek születhessenek. Kezdeti botlado-

zások és liberális gáncsoskodások után 

először 2001-ben történt kísérlet erre, 

azonban a 2002-es kormányváltás után 

ez is veszni látszott. Ennek leggyászo-

sabb dátuma a 2004. december 5-i nép-

szavazás. Pedig közben kedvező válto-

zások is 

történtek a 

térségben, 

hiszen  

Ausztria, Szlovákia, Magyarország és 

Románia az Európai Unió tagjai lettek, 

ezzel a merev határok megszűntek. 

Megkezdődhetett a környező orszá-

gok magyarságával a kötetlenebb 

együttműködés, melynek jelentős ered-

ményei is voltak (gazdasági régiókban 

történő együttműködés, 

természeti katasztrófák 

idején szervezett segít-

ségnyújtás stb.). 

A 2010. évi választások 

után végül is radikális 

változások történtek. Az 

új kormány megalakulá-

sa után elfogadta a parlament a kettős 

állampolgárságról szóló törvényt és a 

nemzeti együvé tartozásról szóló hatá-

rozatot. Ez végre megteremtette annak 

lehetőségét, hogy a nemzet újraegyesí-

tése megtörténhessen határváltoztatások 

nélkül. Ennek jegyében 2010. június 4-

én, pénteken délután – a trianoni emlék-

nap alkalmából – Magyarországon min-

den protestáns templomban és katolikus 

templomokban is megszólaltak a haran-

gok. Ez a harangszó már nem jajkiáltás 

Európához, hanem minden magyar em-

ber számára figyelmeztetés az emléke-

zésre és az együttműködésre az összma-

gyarság érdeké-

ben. 

Dávid Ferenc 

ny. gimnáziumi 

tanár 
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20. 

A celebrated life - Egy ünnepelt élet 
Immár hagyománnyá vált, hogy nyaranként benépesül a Ház az élő 

vízhez ifjúsági szálló, hogy otthont adjon az EEFC (Kelet-Európa Krisz-

tusért) alapítvány angol nyelvű Bibliatáborának. 

Egyébként nem ez az egyedüli helyszín Magyarországon (pl. Hódmező-

vásárhely, Hejce), sőt Erdélyben is (pl. Bucsin) megrendezésre került ha-

sonló tábor. 

Hála Istennek azért, hogy az idei (júl.10-17.) tábor is jól sikerült, és 

azért is, mert küldött nyolc skót testvért, akik a pénzüket és szabadságukat 

áldozták arra, hogy a magyar fiatalok (11-24 év között) nyelvtudásának 

fejlesztése mellett Isten igéjéről beszéljenek. A gyülekezetünkből is jelen 

voltunk néhányan. 

A hetet a szombat délutáni érkezés után a vasárnapi „bemelegítő” 

nappal kezdtük, amikor is az istentisztelet után a közös kiránduláson alka-

lom adódott a kötetlen ismerkedésre, feloldódásra. Az „oktatás” hétfőtől 

indult négy csoportban (előzetes szintfelmérés alapján), ahol játékos, vi-

dám hangulatú angolórákon vehettek részt a táborozók a skót és magyar 

segítők vezetésével. 
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Az igei üzenet az áhítatokon és délutáni bibliaórákon hangzott el, itt 

a hét témája köré ülve tanulmányozhattuk a 

Bibliát. Idén hívő életünk fontos ünnepeit vet-

tük sorra, hogy felfedezzük és megértsük je-

lentőségüket. Hallhattunk és beszélgethettünk 

a karácsonyról, a konfirmáció ünnepéről, Jé-

zus kereszthaláláról, a feltámadás ünnepéről, a 

mennybemenetelről és a második visszajöve-

telről. Sok mindent megérthettünk Isten aka-

ratáról és megvizsgálhattuk, hogy ezek milyen 

hatással voltak az akkori emberekre és a mi 

életünkre. Mindezeket bizonyságtételek és 

közös éneklés gazdagította. 

A délutáni szabadprogramok a pihenésről, kikapcsolódásról gondos-

kodtak. Péntek este a csoportok kisebb produkciókkal készültek a skótok 

pedig autentikus táncra tanították az erre vállalkozókat. A morzsaszedege-

tés sem maradhatott el, ahol mindenki őszintén elmondhatta élményeit, 

benyomásait. Rengeteg lehetőség adódott beszélgetésekre a hét folyamán, 

sok felejthetetlen pillanatot éltünk át, új barátságok köttettek. 

Most már második éve annak, hogy tevékenyen is részt vállalhatunk 

az alapítvány munkájában, s ez által Isten mindig csodálatos dolgokra ta-

nít minket. Hihetetlen számunkra, hogy Ő a mi kicsinyke tudásunkat is 

tudja, sőt akarja használni, és képes erőt, bölcsességet és bátorságot adni –   

még ha belül tele is vagyunk kétséggel és félelemmel – a feladathoz, amit 

ránk bíz. Higgyünk Őbenne, és merjünk bátran elindulni és szolgálni! 

Nyíri Klára és Anna 
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