
 

 

 

 



3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Nagyobb világosság 

Kisgyermek koromban édesanyám kézen fogott, s halottak napja körül kivitt 

a temetőbe, ahol végigjártuk a családi sírokat. Titokzatos hely volt ez számomra, 

ahol vigyáznom kellett, nehogy rálépjek egy elhanyagolt sírra, ne hangoskodjak, 

s ahol még édesapám is elérzékenyült. 

Akkor még csak a katolikus és roma sírokon égtek gyertyák. Ha este men-

tünk, engem elbűvölt a sok imbolygó gyertyaláng. Bátrabban mentem, noha már 

napenyészet után mentünk oda.  Nagymamám mindig mondta: nálunk, reformá-

tusoknál a „gyertyázás” nem szokás.    

Akinek halottja van, annak fényes nappal sem könnyű kimenni a temetőbe, 

nemhogy este, amikor lelkünk gyászához az est sötétje is hozzájárul. 

A lelkünk mélyébe beszivárgó kicsiny fények az igék is: bátorságot adnak, 

emlékeztetnek, vigasztalnak. Talán az édesanyád imakönyvében találtad, talán a 

lelkész olvasta a sírnál vagy azóta kaptad vigaszul. 

Jézus mondja: „Én vagyok a Világ Világossága. Aki engem követ, nem jár-

hat sötétségben, hanem övé lett a világ világossága.” Vele minden más: szembe-

nézni a halállal, megállni a sírnál, megvívni az élet harcait. 

Ha a napokban temetőbe mész, ne menj egyedül! Megérti fájdalmadat, s ké-

pes arra, hogy éjedbe fényt hozzon. Megjárta a másik oldalt, ezért mondja: 

„Bízzatok, én élek, ti is élni fogtok!” 

Október 30-án, délelőtt 11 órától nem egy halottat kísérünk utolsó útjára a 

ravatalozóban, hanem Őt, az élőt hallhatjuk meg közös alkalmunkon. 

Gyere el!             Nagy György lelkipásztor 

Gabriel Marcell írja: 

„Ha valakinek azt mondom, szeretlek, az 

lényegében azt jelenti, hogy te nem halsz meg.” 

- Ez igaz! De nem kevésbé igaz, 

hogy nem halhatunk meg végérvényesen, 

hiszen maga Isten vallja nekünk: 

„Örök szeretettel szeretlek téged, ezért őriz-

lek meg téged szeretetemben.”  

Jeremiás 31:3 

Bemutatkozás 4. REMÉNYSUGÁR  

Bodnár-Enyedi Évának hívnak. A Tisza másik oldaláról, egy zempléni kisváros-

ból, Sátoraljaújhelyből származom. Ebben a városban és ebben a gyülekezetben nőt-

tem fel. Első gyermek vagyok a családban. Rajtam kívül még egy húgom van. Em-

lékszem gyerekkoromban édesapám volt az, aki először tanított néhány gyermek, 

majd az Úr Jézustól tanult imádságra. Vallásos, templomba járó, sőt mi több hitüket 

megélő, gyakorló családban nőttem fel. A hittanórák és a gyermek-istentiszteleti 

alkalmak még inkább felkeltették bennem az Úr Jézus iránti érdeklődést és szerete-

tet. Oly annyira, hogy a konfirmáció egy meghatározott alkalom, lehetőség, ajándék 

volt az életemben. (1997. április 27.). Talán sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy csak 

legyintünk rá, mert hát a fiatalok többsége úgyis csak kikonfirmál az egyházból. 

Velem nem ez történt, én ott maradtam a gyülekezetben. A vágy Krisztusért még 

inkább hajtott. Míg mások életében egy gyerek vagy ifi vagy gyülekezeti tábor je-

lentette vagy jelenti a döntést, számomra ez volt meghatározó. Amikor kiálltam az 

Úr asztalához válaszolva a feltett kérdésekre, úgy éreztem abban a pillanatban, hogy 

ott a gyülekezet előtt Krisztusról és Krisztusnak teszek bizonyságot. E szép alkalom 

után délutáni elcsendesedésemben könnyek között borultam az Úr elé, megvallva 

Neki és kérve Őt fogadjon kegyelmébe. Ettől kezdve aktívan bekapcsolódtam a gyü-

lekezet és az ifi közösségébe. Ha bárhová ment az ifi, a válasz mindig az volt, te-

gyek én bizonyságot. Persze a nyári ifjúsági táborok sem maradhattak ki az életem-

ből. Ahogy idősödtem, már nemcsak mint résztvevő voltam jelen ezeken a nyári 

táborokon, hanem mint szolgálattevő is. Különösen akkor, amikor a lelkipásztorom: 

Dr. Kádár Ferenc, akinek az igehirdetésein felnőttem, megtudta, hogy Teológiára 

készülök. Már a konfirmálásom után ott volt a kérdés bennem, hogy hogyan is tud-

nám én az Urat mint Megváltómat szolgálni. De az Úr választ is adott, merthogy 

azzal az igével indultam a Teológiára: „Jól van jó és hű szolgám, hű voltál a kevé-

sen, sokat bízok rád ezután.” (Mt. 25,21). Igen, az érettségi után 2002-ben így nyer-

tem felvételt a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Nem volt könnyű, de 

megérte. Szerettem teológus éveimet, szívesen emlékszem rájuk vissza. Már csak 

azért is, mert itt ismertem meg a páromat, a férjemet; akkor még Bodnár Zsoltként. 

Jelenleg már: Bodnár-Enyedi Zsolt, akivel 2009. július 25-én kértük Isten áldását 

házasságkötésünkre. 

Visszatérve teológiai tanulmányimra: a Teológián 2007-ben tettem le a segédlel-

készi vizsgámat. Segédlelkészi évemet szülővárosomban, Sátor-

aljaújhelyben töltöttem. Majd 2008-ban sikeres záróvizsgát 

tettem, így Teológiai tanulmányimat befejeztem. Ez év szept-

emberétől kezdve két éven át 2010. júniusáig pedig a Nagy-

varsányi Gyülekezet beosztott lelkésze voltam. A férjem idén 

végzett, mivel ő később kezdte a Teológiát, de segédlelkészi 

évét szintén Nagyvarsányban Horváth Géza mellett töltötte. 

Jelenleg az Ópályi Gyülekezetben szolgálunk, illetve jóma-

gam igyekszem az Úrnak eszközeként itt Mátészalkán a kert-

városi gyülekezet megelégedésére is szolgálni! 

Bodnár-Enyedi Éva, beosztott lelkipásztor  
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Az Idősek Kertjének vagyok a lakója, a földi életemre vonat-

kozóan. Az a reménység éltet, hogy nincs maradandó városunk, 

hanem a jövendőt keressük (Zsidó 13,14). Azután pedig, ha e 

földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istennél nem kézzel 

csinált, örökkévaló hajlék a mennyben. (2 Korinthus 5,1). Hála a 

mennyei Atyának, hogy élő reménységem van efelől. 

1991 tavasza óta Isten megváltott gyermeke vagyok, Jézus 

Krisztus a Golgotán kifolyt vére árán. 1992. november 3-án a 

férjem a mennyei Atyjához költözött, mivel ő is Isten gyermeke volt. Nagyon meg-

viselt, egészségi állapotom megromlott, egyik betegség jött a másik után. Nagy se-

gítségemre voltak a testvéreim az Úrban, a helyi baptista gyülekezet tagjai, melynek 

én is tagja vagyok. Isten felhasználta őket a vigasztalásban, a szeretetnyújtásban. 

Szeretném mindenkinek elmondani, milyen az agapé szeretet. Két testvérem ha-

vonkénti váltással, több mint tíz éven át vittek az imaházba, és ugyanúgy haza is 

vittek. Ez a krisztusi szeretet! Hadd mondjam el, hogy a mindennapi életben hogyan 

töltöm be feladatomat Isten dicsőségére. Naponta kérem Igéjét olvasva: mit akarsz 

Uram, hogy ma cselekedjem? Igyekszem figyelmemet azon tartani, hogy kaptam-e 

már választ, vagy még várnom kell. 

Magamról szeretném elmondani, hogy a betegségem az, hogy a véralvadásom-

mal van baj, hiányos, illetve időnként lezuhan a trombociták száma minimálisra, és 

ezt kórházban tudják helyreállítani. Isten ezt jól tudja és látja, de várja, hogy imád-

ságban mondjam el neki. Mindenesetre legyen meg az Ő akarata. Ilyenkor félelem 

helyett Istenben bízom, és RÁ várok. 

Egyik alkalommal reggel a 23. zsoltár 4. versét kaptam: „Ha a halál árnyékának 

völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy, vessződ és botod 

megvigasztal engem.” Másik alkalommal Lázár feltámasztásakor Jézus azt mondta: 

Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék az 

Istennek Fia általa. (János 11,4). Ismét volt egy kritikus esetem „1”-es volt az a 

szám, és Ezékiás királynak a megbetegedése és gyógyulásígérete. Ezen a napon  

délután „11”-re ment fel. Hozzájárultak a háttérimák a testvéreim ajkairól is. Ezért 

vagyok hálás szüntelen a sok megtapasztalásért. Nagyon sokat tudnék említeni, sőt 

ki sem fogynék Isten jóságáról beszélni. Az utóbbi időben járásképtelen lettem, és 

Isten dicsőségére arra használom időmet, hogy buzdító, bátorító igeverseket írok egy 

kis rajz mellé vagy alá, és elajándékozom, és senki sem utasítja vissza. Engem bol-

dogít, mert másodszor tanulok írni. Így szeretném Uramat szolgálni az Ő szőlőskert-

jében. Segítse Isten azokat is, akikhez eljut az Őt megismerésében és akaratának 

teljesítésében. 

Bihari Sándorné Gizike néni 
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2010. augusztus 5-én beszakadt egy bánya Chilében. 33 bányász 700 méter mé-

lyen lent rekedt. Egy 50 m²-es üregben arra döbbentek: innen nincs menekvés –

emberileg. Egy darabig kitart a víz, egy darabig tudunk világítani, de aztán mi lesz? 

A bánya bármikor tovább szakadhat. Egyikük egy régi telefonnal mégis jelt tudott 

adni: mentsetek meg minket! Ekkor kezdődött az a hatalmas szabadítási akció, 

amely mintegy 68 napig tartott.  

Beleképzeltem magamat a helyzetükbe. Milyen lehetett nekik átélni a kiszolgálta-

tottságot, a tehetetlenséget, s napról napra várni a szabadítást. Erről beszél a 40. 

zsoltár. „Várván vártam az Urat, s Ő hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat, ki-

vont a sáros fertőből, a pusztulás gödréből, sziklára állította lábamat.” Mert így van 

ez az Istentől elszakadt emberrel is: mélyen, bezárva létünk börtönébe, mindegy, 

hogy lelkileg 70 vagy 700 méter mélyen, szabadításra van szükségünk. Mi sem tu-

dunk a magunk erejéből megszabadulni, kell, hogy Ő meghallva kiáltásunkat, leha-

joljon, „alászálljon” és megmentsen. 

Szakemberekből álló mentőcsapat alakult, akik remélték, hogy Karácsonyra sike-

rül végrehajtani az akciót. Küldetésként fogták fel, s ezért mindet elkövettek.  

Amikor már mind a 33 bányászt felszínre hozták, egy táblára büszkén kiírták: „A 

küldetés teljesítve.” Jézus szavait juttatja eszembe, aki a Golgota keresztjén ezt 

mondta végül: „Elvégeztetett!”- majd kilehelte lelkét. Isten látva, hogy a Tőle elsza-

kadt embertől nem vezet út Hozzá, abban mutatta meg a szeretetét, hogy az egyszü-

lött Fiút küldte, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen.  
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Ezért volt Karácsony környékén minden elkészítve, erről jövendöltek a próféták 

évszázadokkal előre, ezért jártak követségben az angyalok, mert Isten Fia alászállt, 

hogy megmentsen. 

Sokszor érdekes útjai vannak a szabadulásnak: van, hogy egy bárka kell a meg-

menekedéshez, máskor egy botra tűzött érckígyó, máskor angyali vezetés érkezik, 

mint Lót esetében, most egy Főnix nevezetű kapszulát engedtek le, amely egyesével 

hozta fel a bajbajutottakat.  

Ez a mitikus madár az élete végén ágakból máglyát épít, majd a felcsapó lángok-

ból, mint egy fiatal madár emelkedik fel. Nem véletlenül a megújulás, az újjászüle-

tés jelképe egyházunk címere fölött is. Ez a fülke volt a bányászok egyedüli lehető-

sége arra, hogy a felszínre jöhetnek. Egyetlen út vezet a Mennybe is: „Én vagyok az 

Út, az Igazság és az Élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”- mondja 

Jézus. Nem hivatkozhatok arra, hogy nagyapám presbiter volt, nekem nem kell újjá-

születnem. Mindnyájunknak személyes felelőssége van, hogy az Isten hívását elfo-

gadom, szívemet megnyitom. Képzeld el, hogy valaki azt mondaná az utolsó ítélet-

kor: „De hát én Cseri Kálmán gyülekezetébe jártam…” Szükség néktek újonnan 

születnetek!” - mondja Jézus. 

Nem közösségileg ment meg, de egy közösséghez csatol. A felszínen a család-

tagok, szakemberek, gyülekezetek egy rögtönzött lakóparkot építettek lakókocsik-

ból, sátrakból, amelynek a „Reménység tábora” nevet adták. Együtt imádkoztak, 

bátorították később videoüzenetek által a bányászokat: ne adjátok fel! 

Szóba került a bányászokkal kapcsolatban az, hogy jó lenne egy új valóság- 

showban szerepeltetni őket. Pszichológusok rögtön jelezték, hogy nagyon megvisel-

né és tönkretenné őket a túlzott médiaszereplés. A magyar sztárok jutottak eszembe, 

akik a „Celeb vagyok, ments ki engem!” című produkciókban szerepelnek. Megkü-

lönböztetett figyelemmel, tisztelettel, főműsoridővel a figyelem középpontjába 

emelni valakit, aki nem a tudásával, képességeivel, hazaszeretetével, közért végzett 

munkájával érdemli ki ezt, számomra furcsa dolog. 

Hála Istennek a chilei nép istenfélő nép. Megörökítették a kamerák, amint a hato-

dik felszínre hozott bányász, Osman Araya  „Gracias Senor!" („Köszönöm, Uram!") 

feliratú pólóban jelenik meg, s kezét emeli magasba. Megint mások ezt írták fel: 

„Tisztelet és dicsőség az Istennek!” „Az Úr kegyelemes!” A chilei elnök kérésére 

ezekben az órákban minden templomban megszólal a harang: hirdetve Isten dicsősé-

gét. Ugyanez az elnök tv-nyilatkozatában elsőnek Istennek megköszönve számolt be 

a mentési akcióról, mert Nélküle ez nem sikerült volna. 
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A keresztyének kezdetben a kolostorokban használ-

ták a harangokat, a szerzetesek összehívására. A rendszeres 

harangozást Sabinianus pápa rendelte el 606-ban (nappal 4-

szer, éjjel 3 alkalommal imára szólítva az embereket). Ma-

gyarországon a harangok, egyes falvak templomaiban már a 

térítőpapok idején elterjedtek. Később aztán ez a jeladási 

mód beékelődött az emberek hétköznapjaiba. Olyannyira, 

hogy a harang szava irányította a mindennapi életritmust. 

Harangszó az Északin 
17 évvel ezelőtt az Északi lakótelepen egy „felvonulási 

épületben” hallgathattuk Isten kijelentett igéjét. Ebben az idő-

ben már körvonalazódott előttünk Urunknak gyülekezetet formáló 

szándéka. Érdekes és egyben furcsa érzés támadt bennem minden vasárnap. A temp-

lomba vezető úton megindultak kicsik és nagyok ugyanabba az irányba, a levegőben 

mély csend honolt, hiányzott a harang szelíd zúgása. Emlékeinkből tudtuk, hogy 

különös „varázsa” van a légben messzire szálló harangszónak, mely zengő üzeneté-

vel Isten házába hívogatja a híveket. 

Istennek Szentlelke arra indított bennünket, hogy ércből készült harang nélkül is 

legyen harangozás, mely a lelkeket az Örökkévalóhoz indítja. A Kossuth Rádió déli 

harangszavát felvettük kazettára, és többször felmásoltuk egymás után, amely 30 

percig biztosította a harang zúgását. 

Micsoda öröm volt, amikor az első felért, s ak-

kor, amikor már mindegyiket sikerült felhozni. 

Micsoda öröm van a Mennyben egyetlen meg-

térő bűnösön!  

„Kivont a sáros fertőből, a pusztulás gödréből.” 

„Nem hallgatom ezt el a nagy gyülekezetben” -

írja a zsoltáros.  

 

Reformáció tájékán, ennek a nem mindennapi történetnek a kapcsán gondold át, 

miért is valljuk, mi reformátusok: 

Egyedül kegyelemből van üdvösségünk a Jézus Krisztusba vetett hit által, 

amiért egyedül Istené a dicsőség!   

Nagy György lelkipásztor 



Szék-magnó 
Minden alkalom előtt egy széket tettünk ki az udvarra, melyre egy kazettás mag-

nót helyeztünk. Ezt használtuk a harangszó lejátszására. Igaz, ez a technikai megol-

dás csak bizonyos hallótávolságon belül érvényesülhetett. De az, Aki teremtett és 

megalkotott mindent, segítségül adta a szelet, mely elvitte messzire az emberek szí-

véhez. 

Harangláb-erősítő 
2 év múlva felépült a templom, és a széket felváltotta a 

harangláb, amelynek legmagasabb pontjára egy erősítőt 

szereltünk fel, mely még mindig a déli harangszót továb-

bította. Ebben az időben ez biztosította 11 hónapig a ha-

rang mély zengésű szelíd szavát, mely a hívó szóra érzé-

keny lelkeket a Mindenhatóhoz hívogatta. 

Gondviselés-harang 
A mi Urunk látta emberi erőlködéseinket, s elérkezettnek vélte az időt egy valódi 

harang üzembe helyezésének, melynek kivitelezése a holland testvérek és a gyüleke-

zet adományából valósulhatott meg. 1995. október 22-én ünnepélyes harangszente-

lés keretében adhattunk hálát, és dicsőíthettük kegyelmes Urunkat. 

A szentelés után kézi húzással történt a harangozás, majd később villamosítva 

lett. A gyülekezet örömmel és hálával viseltetett Ura és Megváltója iránt a harangért. 

Bizony voltak idők, amikor az Északi lakótelepen élők közül támadások érték a gyü-

lekezetet a harang „hangos” kongása miatt. Zavaró tényezőként fogadták a harang-

zúgását, de Atyánknak legyen hála, mára a kedélyek lecsillapodtak. 

Az emlékezés idején nem az emberi cselekedetekre gondolunk, hanem a mi Iste-

nünk hatalmas tetteire, gondviselésére és szeretetére. Ezért hálaadással leborulunk 

előtte, áldjuk és magasztaljuk az ő nevét! A harangszava a gyülekezet lelki hajléká-

ba, boldogító közösségébe hív minden alkalommal. 

Tarcsa Gusztávné (Emike néni) gondnok 

Jóska Pista jó ember volt. Mondhatni korunk átlagembere. Nem verte a feleségét, 

nem volt részeges, dolgos volt a munkahelyén, vért adott, támogatta a humanitárius 

szervezeteket, a vörösiszap károsultjait, nem élt kicsapongó életet, talán még a temp-

lomba is eljárt,… és még lehetne folytatni a felsorolást. Jóska Pista tudta, hogy Ő 

JÓ. Hiszen bárkivel is kapcsolatba került, az mind az Ő JÓSÁGÁT igazolta vissza. 

Sőt saját JÓSÁGÁT még fokozni is tudta. A Világ jobbá tétele is foglalkoztatta.  
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 Felemelte szavát különböző fórumokon az elesettekért, adott enni a kóbor állatok-

nak, vagy akár továbbított mindenfajta körlevelet is ismerősöknek, kevésbé ismerő-

söknek, melyek nagy gondolkodóktól, Keresztyénektől vagy a Dalai Lámától, bo-

szorkányoktól vagy tündérektől érkeztek, s melyek a világot hivatottak jobbá tenni. 

Szerette a Világot és a Világ is szerette Őt. 

Nemrégiben közvélemény-kutatók keresték meg, és arra kérték válaszát, hogy 

szerinte van-e Mennyország, és ha van, akkor Ő odakerül-e?  A válasz számára tel-

jesen egyértelmű volt: Igen, s igen. Ha valaki, hát Ő megérdemli. Már kiérdemelte. 

Ezért gyakran bosszantotta is a szomszédjában lakó hívő házaspár, akik a közös 

sütögetések, beszélgetések során túlontúl ájtatosak voltak, és mindig valami megté-

résről, Istenhez fordulásról beszéltek. Arról, hogy senki sem elég jó, csak az Isten 

fia: Jézus Krisztus, és csakis Őáltala, az Ő tanításán keresztül van belépő a Menny-

be. 

De még rémisztőbb dolgokat is mondtak: Pokol és kárhozat. 

A közös együttlétek után Jóska Pista és Jóska Pistáné még sokáig beszélgettek 

elalvás előtt az ágyban. Nem értették, hogy miből kellene „megtérniük”, hiszen ŐK 

alapjában véve a JÓEMBEREK kategóriába tartoznak. Gyakran megdöbbentek raj-

ta, hogy „ezekahívők” mennyire kirekesztőek, ellentmondásosak. Hirdetik Jézus 

tanításait, a szeretetet, a megbocsátást, és mégis elzárkóznak rengeteg humanista 

eszmétől, gyakorlattól, sőt még ijesztgetnek is. Ők a szeretetlenek, nem MI! 

Volt három dolog azonban, amit Jóska Pista és felesége nem tudott az esti beszél-

getésekkor: hogy fentről várják a hívást, hogy lent készülnek strigulát húzni, és hogy 

a „szeretetlen” szomszédok imádkoznak értük. 

A tét óriási volt: az öröklét eltöltése. Csak nem mindegy, hogy hol! A Mennyben 

vagy a Pokolban? 

A Biblia teljesen egyértelműen fogalmaz: Jézus és Menny vagy Ördög és Pokol. 

Ezen kívül nincsen más. 

Kedves Jóska Pista! Valóban rábíznád örökléted kul-

csát emberi eszmékre, korszellemekre, az időt kiálló 

Bibliával szemben? 

Ne hidd el a nagy Hitetőnek, hogy minden oké, hogy 

elég JÓ VAGY! –Attól még az övé vagy. 

A döntés a Te kezedben van, csakis a tiedben! 

Ma még megteheted az első apró vagy akár nagy 

lépést! 

 

Háttér: Időváltoztató (film) 

            Jóságmérő (YouTube) 

Alexa Imre presbiter 



 

 

11. REMÉNYSUGÁR  

A Kertvárosi Gyülekezet szervezésében 37 fővel 

2010. október 22-e és 24-e között Kárpátalján tettünk 

látogatást. 

Pénteken este 18 órakor indultunk az Északi templom 

elől. Több órás határon való várakozás után érkeztünk 

meg Balazsérra, Horthy Miklós anyósának volt kasté-

lyába, amely most a Református Egyházközség Konfe-

rencia Központja. 

Szombat reggel a munkácsi gyülekezet néhány tagja kíséretében meglátogattuk a 

Vereckei-hágón emelt emlékművet. A munkácsi lelkipásztor egy igét olvasott fel, 

megemlékezvén őseink bejövetelére. A gyerekek legnagyobb örömére havas volt a 

hegytető, melyet ki is használtak, és hóembert építettek, valamint hógolyózásba 

kezdtek néhány felnőttel szemben. 

A Vereckei-szoroson keresztül meglátogattuk Szolyván 1944-45-ben munkatá-

borba elhurcoltak és ott meghaltak emlékére létrehozott emlékparkot. Utunk a 

beregvári Schönborn-kastélyban folytatódott, illetve az azt körülvevő parkban, 

amely ma szanatóriumként működik. Továbbhaladva a szentmiklósi várat tekintet-

tük meg, amely a vajai várkastélyhoz hasonló. Jelenleg felépítés alatt áll. Onnan 

egy szép és tartalmas nap után szállásunkra érkeztünk, ahol meleg vacsorával vár-

tak vendéglátóink bennünket. 

Vasárnap reggel a munkácsi református templomban vettünk részt az Istentiszte-

leten, ahol Nagy György lelkipásztorunk tartott szívhez szóló prédikációt. Majd a 

helyi gyülekezet szervezésében szeretetvendégségben vettünk részt. Meglátogat-

tuk a Keresztyén Egészségügyi Központot és Munkács belvárosát. Ezt követően a 

munkácsi gyülekezet néhány tagja elkalauzolt bennünket a munkácsi várba. 

A két nap után testileg és lelkileg is feltöltődve 

vasárnap este élményekkel gazdagon érkeztünk 

haza. Utunkat végigkísérte Istenünk áldása, 

gondviselő szeretete. 

Ezúton is megköszönjük Nagy György lelki-

pásztor szervező munkáját és a munkácsi gyü-

lekezet vendéglátását! 

Szondi és Puskás család 

 

 

Újtelepi gyermek-istentisztelet 

Foglalkoztató délután  

gyerekeknek 

Filmklub az északi 

templomban 

Nemes Nándor 

Imanap a városért 
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1970 a szatmári emberekben emlé-

kezetes év volt: a nagy tiszai árvíz 

pusztítása idéződik fel mindazokban, akik 

emlékeznek rá. Más apropóból gyűlt össze 

azonban a Mátészalka Kertvárosi Reformá-

tus Gyülekezet újtelepi templomában az ün-

neplő közösség: a 40 éve, 1970-ben épült 

templomáért adott hálát. 

Nehéz idők jártak akkor lelki értelemben is. A kor nem arról volt híres, hogy 

templomokat lehetett építeni, de a felújítás is ritkaságszámba ment. Gaál Miklós 

esperes úr meglátva a fejlődő lakótelepben rejlő lehetőséget, az egyházmegye lel-

késztestületének gyűléseire konferenciaterem kialakítására kért és kapott enge-

délyt. 

Évek teltek el úgy, hogy néhány hívő asszony sírva kérte Istent: adjon meg-

újulást. Megadta. A rendszerváltást követően nt. Mónus Béla és nt. Bartha Béla 

lelkipásztorok szolgálata nyomán kezdtek járni az újtelepiek templomba. 

Jelenleg egyre több program, lelki alkalom várja az itt élő mintegy 2500 em-

bert. Ünnepek előtt gyermekmunkások foglalkoznak a kisebbekkel. Minden ősszel 

mintegy 100 ember vesz részt a testi-lelki egészségnapon, amelyet idén már 6. 

alkalommal rendezhettünk meg. Tavasszal és ősszel szociális ruhaosztással igyek-

szünk segíteni a rászorulókon. Minden vasárnap templomunkban tartja próbáit a 

református énekkar. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy vasárnapról vasárnapra megtelik templomunk, s 

hála Istennek egyre több fiatal és teljes család vesz részt ezeken az alkalmakon. 

Október 26-án, a vasárnapi istentiszteleten Bartha Gyula esperes úr igeszolgálatát 

követően, Nagy György lelkipásztorunk Török Sándorné és Fábián Imre segítsé-

gével idézte fel az építkezést régi fényképek alapján. Volt, aki az édesapját, 
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volt, aki saját magát, volt, aki dédnagyapját ismerte fel a képeken. A gyülekezet je-

lenéről beszámolva láthattuk a jövő terveit is: közösségünk a templom bővítésére 

készül a következő években, hogy iroda, gyülekezeti terem, szociális helyiségek is 

rendelkezésre álljanak. A tervek elkészítését Végh József, az Art-vital Kft. vezetője 

édesapja emlékére felajánlotta a gyülekezetnek. 

Lelkipásztorunk ezt követően Péter 1. leveléből idézve megfogalmazta: az egy-

házat élő kövek alkotják: újjászületett, hívő emberek. Az elsődleges célunk az, hogy 

lelkileg épüljünk, s ha ez indokolja, építkezzünk külsőleg is. 

Máig jóleső érzés kézbe venni azt a kis festett követ, melyet a gyülekezet asszo-

nyai készítettek erre a napra, rajta az Igével: „Ti magatok is, mint élő kövek, épülje-

tek fel lelki házzá!”.  Ezen leszünk. 

Nyíri Gusztávné - templomgondnok 

A kórházhoz közeli utcában teljes nyugalom honol, akárcsak 

dr. Makrai Tibor főgondnok úr portáján. Marci – a legkisebb 

gyermek – a délutáni alvását tölti, ezért kissé félve nyomom 

meg a csengő gombját, nehogy felébresszem. A többiek közül 

– Gergő és Boglárka – a Kárpátok vonulatainak fenséges szép-

ségével és történelmi múltunk egy szeletkéjével ismerkednek 

édesapjukkal és a gyülekezet többi tagjával együtt. 

Dr. Szabó Csilla, aki szemész, most - a harmadik gyermek 

megszületése óta - főállású anyuka, már várt, s a nappaliban 

ültünk le beszélgetni. Itt zavarjuk legkevésbé, a két kis karját fejéhez emelve, 

egyenletes szuszogással alvó Marcit. 

Esküvői igéjük volt a Róma 8,32, aminek igazságát eddigi közös életútjukon 

mindig megtapasztalták. Ez az ige pedig így olvasható a Bibliában: „Isten, aki 

tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért oda adta, hogy ne aján-

dékozna vele együtt mindent mi nékünk.” 

Ebből következik, hogy a gyermekáldást, amely Istentől való, ebben a szel-

lemben fogadták 17 évvel ezelőtt is és valamennyi esetben, amikor tudatosult 

bennük az újabb ajándék érkezése. Az érzést nem lehet szavakkal kifejezni, és ez 

nincs – bocsánat a kifejezésért – létszámhoz kötve. Ezt az anyák értik, hiszen ők 

átélték már, ha egyszer, akkor is nagyszerű érzés, de hatodik alkalommal is azt 

érzi az anya, hogy új életnek ad életet a Jó Isten segítségével. 
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Természetesen, ez aggódással, féltéssel, néha mély fájdalommal is jár, de 

összességében határtalan nagy boldogság, amikor látják a szülők, hogy a 15-17 

éves fiúk, mily boldogsággal, szeretettel, féltéssel tekintenek a pár hónapos pi-

ciny testvérkéjükre, hogy Bogi is látja értelmét a babázásnak, és annak minden 

fázisát ő is ugyanolyan komolysággal, cselekszi babáival, mint teszi azt anyu. 

Nem igaz az, hogy az egyik gyerek ilyenkor több figyelmet kap, mint a má-

sik. Látszólag talán így van, hiszen Marci még magatehetetlen, valóban több időt 

kell vele tölteni. A nagyok viszont abból a figyelmességből, törődésből kapnak 

többet, ami az ő kis életük szerves része, hogy az iskolai előmenetel töretlen le-

gyen, hogy az iskolatáskában minden ceruza, füzet rendben legyen stb. 

De nemcsak kapnak szeretetet, figyelmességet, hanem adnak is egymásnak, 

ahogyan kézbe veszik a picit, s ő már visszamosolyog rájuk. Ahogyan Gergő, a 

két nagyfiú minden mozdulatát lesi, megfigyeli, s viszont, ahogyan vállára teszik 

a kezüket, ezek mind-mind a szeretet megnyilvánulásai. Az ember szemében 

megerednek a boldogság könnycsatornái. 

A szakmai előmenetel ilyenkor eltörpül, persze vannak más hangok is. Min-

denkinek magának, illetve férjével kell ezt eldönteni. Nem hibáztathatunk senkit, 

ha az egyke a megfelelő számukra, hiszen ők tudják, ismerik a lehetőségeiket, 

korlátaikat. Az apákra óriási teher nehezedik, hiszen a család eltartása, biztonsá-

ga az ő vállukon nyugszik. 

Ebben a családban is az édesapa azzal mutat példát a négy fiúnak, hogy ho-

gyan kell a családért dolgozni, mennyire fontos, hogy az anya által biztosított 

„családi fészek” melegében felcseperedők és a majd kirepülők olyan értékeket 

vigyenek tovább magukkal, amelyre újabb családokat lehet alapozni. 

Mindezekről azért is fontos beszélni, mert a magyarság, népünk növekedése, 

megmaradása az elkövetkező évtizedek egyik legfontosabb feladata. Házassá-

gok, családalapítások és a gyermekek nélkül ez elképzelhetetlen. 

Ez egy gyönyörű körforgása a Jó Isten által teremtett életünknek. Ezt felis-

merni a felnőttek dolga, megismertetni a gyermekekkel, a mi felelősségünk. Arra 

pedig öröm ráébredni, hogy a Jó Isten elrendezett mindent, és az úgy van jól. 

Zsoldos Barnabás 
 

Többet szeretnél megtudni gyülekezetünk életéről, alkalmairól?                    

Vagy csak szeretnél bepillantani egy szatmári gyülekezet mindennapjaiba?   

Gyere és nézz szét folyamatosan frissülő honlapunkon! 

www.refkertvaros.hu 
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„A vidám szív a legjobb orvosság.” (Péld.17,22) 

A testi-lelki egészségnap 2010. szeptember 

18-án, szombaton került megrendezésre gyüle-

kezetünk újtelepi templomában. Témája az 

allergia volt. 

A nap reggel 9 órakor testmozgással kezdő-

dött, amit Koleszár Mária, testnevelés szakos 

tanárnő vezényelt le. A torna megmozgatta 

elfáradt tagjainkat, s felhívta figyelmünket ar-

ra, hogy erre a fajta mozgásra is időt kell szán-

nunk ahhoz, hogy a szervezetünk jobban mű-

ködjön. 

Ezt követően Budai Judit előadását – ő a Bibliaszövetség munkatársa és civilben 

szakoktató – hallgathattuk meg a lelki védekező rendszerünkről. Ennek lényege 

dióhéjban részemről csak annyi, hogy az ember biblikus (szellemi-lelki) felvérte-

zettsége vagy éppen annak hiánya  nagyban befolyásolja a test védekező képessé-

gét. A lelki immunrendszerről szóló előadást dr. Szondi Zita fül-orr-gégésznő 

(adjunktus) előadása követte „Az immunrendszer és a felső légúti allergia” címmel. 

Majd dr. Makrai Tibor belgyógyász főorvos – gyülekezetünk  főgondnoka és a nap 

házigazdája – előadását hallgathattuk meg  „Ételallergia” címmel. Beszéltek az al-

lergia típusairól, kialakulásának okairól, kialakulásáról és kezeléséről. Az előadások 

számunkra, laikus emberek számára annyira kimerítőek voltak, hogy kérdéseink az 

előadások elhangzása után már nem is igazán fogalmazódtak meg. Lelki egészsé-

günkhöz a vendéglátóink – a templomnál szolgáló jó néhány testvér, akiknek ezúton 

is megköszönjük háládatos munkáját – ízletes falatokkal is hozzájárultak. Kaptunk 

finom péksüteményeket, teát, gyümölcsöket és gulyáslevest is. Ebéd után a „Dárda 

hegye” című filmet tekintettük meg Jim Elliot életéről. Jim az auka indiánok között  
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végzett missziói szolgálatot. Szolgálata végzése közben másik négy társával együtt 

fiatalon ment haza Megváltójához egy auka indián nyilától megsebezve. 

Egy dologról nem emlékeztem még meg a napot illetően, mégpedig a szintén 

missziói célból felállított sátorról, ahol egész nap apró ajándéktárgyakat árusítottak 

az asszonytestvérek kibővítendő templomunk javára. 

Hálás szívvel köszönjük meg Istennek ezt a szép és tartalmas napot! 

Soli Deo Gloria! 

Erdei Judit, gyülekezeti tag 

Végső búcsút vettünk tőlük:  

-Sófi József /77/ Fehérgyarmat 

-Szabó Gyula /91/ Eötvös út 

-Varga Dénesné Tiszai Margit /63/ Hajdúsámson 

Házasságot kötöttek: 

András Róbert és Koncz Viktória 

Bakos Ferenc és Tamás Mónika 

Keresztségben részesültek: 

Bétéri Anna 

Nagy Rebeka 

Szilágyi Balázs 

Vass Dorka Vivien 

Pájer Blanka 

Baráth Benedek 

Baráth Kata Kamilla 

Kelemen Dorina 

Olasz Kinga 

Közlemények: 

 

- Gyülekezetünk presbitériuma úgy határozott, hogy a Református Nevelőszülői 

Hálózatba jelentkezőknek abban az esetben adható ki lelkészi ajánlás, ha a je-

lentkező példamutató életével, gyülekezeti alkalmakon való részvételével való-

ban alkalmassá lesz arra, hogy a rábízottakat református hitben nevelje és nevel-

tesse. 
 

- Gyülekezetünk Presbitériuma ezúton is szeretné megköszönni Kovács Zoltán-

né Évikének a Ráczkertben éveken keresztül végzett egyházfenntartói járulék-

szedő szolgálatát. A Presbitérium a továbbiakban Kún Lajosnét bízza meg az 

Északi lakótelepen kívül a ráczkerti részen is az egyházfenntartói járulék be-

gyűjtésével. Ennek mértéke: 3000 Ft/fő/év. 

 

 

Református templomaink népi jelké-

pei között gyakori állat a pelikán: az 

evezőlábúak rendjébe tartozó, csőre 

alatt bőrzacskót viselő vízimadár. A nép 

nyelvén gödény, gödiny, pilikán madár, 

a 19. sz. közepéig élt az 

Alföldön. Nevezik 

publikánnak, griffma-

dárnak is. 

A Szentírásban a 4 
Móz 11,18 szerint tisz-

tátalan állatnak számí-

tott, ezért nem lehetett 

áldozati állat, és fo-

gyasztásra sem volt 

alkalmas, a pusztai vál-

tozata körül mégis le-

genda alakult ki. Az 

ÓSz-ben a pusztaság, 

az elpusztult város 

romjainak lakója, sze-

reti a magányt, jelképe-

zi a nép elhagyatottsá-

gát (Ézs 13,21: 34,10-

11; Zof 2,14), a zsoltár-

ban a bűnbánat jelképe. 

Magányossága és fió-

kái iránti különleges 

szeretete miatt az egyik legkorábbi 

Krisztus-jelkép. 

A Zsolt 101,6-8-ra utalva az Olajfák 

hegyén imádkozó magányos Krisztus 

jelképet: „ A pusztai pelikánhoz hason-
lítok, olyan vagyok, mint bagoly a ro-

mok közt. Álmatlan vagyok és oly magá-

nyos, mint madár a háztetőn”. 

A középkori jelképkönyv szerint a 

kígyó által megölt fiókáit úgy kelti élet-

re, hogy csőrével föltépi mellének jobb  
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oldalát, és rájuk csorgatja a vérét. E 

képet már Szent Ágoston a szenvedő 

Krisztus jelképeként értette. Az ókori 

nézet, hogy a pelikán megeszi a kígyót 

– és amit igazolt a tudomány is –, fon-

tos volt szimbolikájának 

kialakulásában. E madár 

jelképezte a szenvedést, 

a vér árán való megvál-

tást, feltámasztást, a 

szeretetet. Margitai Pé-

ter debreceni református 

püspök 1632-ben meg-

jelent temetési beszédé-

ben található legenda 

szerint „Az publican 
madár felöl azt olvas-

suk, hogy ő neki termé-

szet szerént való ellen-
kezése vagyon az kígyó-

val. Mikor azért az 

publican madár el me-
gyén, hogy eleséget ke-

ressen az ő apró fiai-
nak, az kígyó fel mász 

az ő fészkébe, es az ő 

apró fiait meg öli. Ha-
zajővén az publican 

madár, az ő meg holt 

fiait harmad napig sirattya, annak 

utánna az ő saját mellyét, görbe és he-

gyes orrával meg sebesitvén, vérét ki 
bocsáttya és az ő meg holt fiait meg 

eleveniti." 

A pelikán Krisztust jelképezi, fiai az 

ősszülőket, a fészek a Paradicsom kert-

jét, a kígyó pedig a Gonoszt. Ő mérgez-

te meg az ősszülőket és halálba vitte. 

Eusebius egyházatya a IV. században  

Református jelképeink: A pelikán 
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terítő fiókák nélkül, ugyanígy látjuk a 

má-tészalkai terítőn 1743-ból, Dobos, 

Szamossályi, Nyírlövő, Gebe XVIII. 

századi térítőire a pelikánt szintén fió-

kái nélkül hímezték. Az ábrázolás a 

népművészetben is igen kedvelt volt 

ezen a vidéken, pl. a beregi keresztsze-

mesek „griffes” mintáin, és az itt hasz-

nált komaszilkék díszítésein is. A ko-

maszilkében vitte a gyermekágyas 

asszonynak a keresztanya az ételt. Ez 

az ábrázolás szintén a pelikánra vezet-

hető vissza, de olyan értelemben, hogy 

a legendás madár saját vérével táplálja 

kicsinyeit, az édesanya pedig saját 

tejével táplálja a csecsemőjét.  

Nekünk, identitásunkat kereső mai 

reformátusoknak mit üzen hát a peli-

kán jelképe és rajta keresztül hitvalló 

őseink mindennapi gyakorlata? A vá-

laszt a misztótfalusi eklézsia úrasztali 

„kesz-kenőjére" 1650-ben így hímez-

ték: 

„Az úr Jesus Kristus az igaz 

pellikán, ki megeleveníti a mi lelkünket 

az örök életre. Ámen." 
 

Takács Béla Bibliai jelképek című 

könyve nyomán 

Vadász Sándor Zoltán 

így elmélkedik: „Akár a pelikán…
Krisztus irántunk érzett szeretettől vezet-

ve, a kereszten felmagasztalva - miután 
lándzsával átdöfték oldalát, éltető vérét 

harmatozta ránk, megholtakra, és Szent-

lelke harmatával életre keltett minket."  

A himnuszirodalomban legszebben 

Aquinói Szent Tamás énekli meg: 

Kegyes pelikánunk, égi szeretet, 

Véredben, tisztátlant, moss meg engemet, 

Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, 

Az egész világnak bűnváltságául. 

Református őseink gyakran alkalmaz-

ták e jelképet a kazettás mennyezeteken 

kívül – pl. Noszvaj – az úrasztali felsze-

reléseken és a szószékkoronán utalva az 

úrvacsorában és az igehirdetésben meg-

mutatkozó Krisztusra. Az általunk is-

mert ilyen legrégibb pelikánábrázolás a 

cégénydányádi eklézsia rendkívül szép 

aranyozott ezüst úrasztali kannáján ma-

radt fenn 1604-ből. 

A pelikánt általában három fiókával 

szokták ábrázolni, de gyakran magában 

áll, csőrét mindig a begyéhez hajtva. Ér-

dekes megfigyelni, hogy a szabolcs-

szatmári egyházmegyében miként terjedt 

el a pelikán magános ábrázolása. Csen-

gerújfaluban 1730-ból van egy pelikános  

November 5-én pénteken 17.00 órai kezdettel  

a Művelődési Ház Szalkai László termében  

A teremtés csodái címmel  
Farkas Zsolt és Várnagy Andrea zongorahangversenyét  

hallgathatják meg az érdeklődők.      

A részvétel ingyenes. 

 

 

Nyárzáró ifi 
Ezen a hirtelen hűvösre fordult nyári délutá-

non, a rendtől eltérően, de annál nagyobb iz-

galommal vártuk az ifit. Ez a mostani marato-

ninak számított, az amúgy sem rövid alkal-

makhoz képest, és vízválasztó volt, mert az 

utolsó ebben az évben, amikor még nincs suli. 

Az eredeti tervek elég sokat módosultak, de azt 

hiszem, egyikőnk sem bánta meg. 

A kezdés du. 4-től volt, ami gyakorlatilag a gyülekezés kezdetét jelentette. 

Ahogy telt az idő csaknem 30-an gyűltünk össze a templom hátsó részében, ki-

csit szűken. De ahogyan mondani szokás, sok jó ember kis helyen is elfér. 

Az alkalom énekléssel kezdődött, viszont a szokásosnál több hangszerrel. 

Volt ott dobos, csörgős, virtuóz gitáros több is, és persze majd 30 profi-amatőr 

énekes, akik mind lelkesen énekeltük együtt kedves dalainkat. Ezt követően ját-

szottunk egy jót, majd az ifivezetőnk igehirdetése következett. A témánkról – 

„Hol a helyünk? – beszélgettünk. Ez éppen aktuális volt, mivel sokan közülünk 

új iskolába, egyetemre kerülnek, de akik újra a tavalyi helyre folytatják a meg-

kezdett munkát, azoknak is jó, ha tudják, újra tudják, hogy hol a helyük. A lelki 

táplálékot a testi követte. Amint már azt írtam, az eredeti terv módosult. Így volt 

ez az étel területén is, ami azt jelentette, hogy a babgulyásból pizza lett. Az al-

kalmon Nagy György Tiszteletes Úr is részt vett, velünk imádkozott 

és énekelt, valamint elmondta nekünk, mik történtek a 

gyülekezet életében, és melyek a további tervek erre 

az évre. A pizza mellett jókat beszélgethettünk Isten-

ről, a nyári táborról, valamint más közös élményekről. 

Este 11 óra körül megnézhettük a Dárda hegye 

című filmet, amely igaz történeten alapszik, és mély 

gondolatokat tartalmaz régi voltunkkal, rossz szokása-

inkkal kapcsolatban és a meggyógyulást követő rá-

döbbenésről. Több fiatalt is megérintett ez a film, fő-

leg amiatt, hogy ez igaz történet volt. A vetítést köve-

tően újra éneklésbe kezdtünk még egy kicsit, majd a 

rendrakást követően együttesen, megújult szívvel, 

feltöltődve, bár kissé már fáradtan hazamentünk. Jó volt, 

hogy ilyen sokan voltunk. Hála az Úrnak, hogy megadta ezt a napot nekünk. 

Rys  
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