
 

 

 

 



3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

A tavasznak márpedig jönnie kell! 

 Hosszú telünk volt, aki ezt vitatja, az nézze meg a gázszámláját vagy a 

fáskamráját. No, de vége. Nem a naptárt nézve jutottam erre a felismerésre, de 

még csak nem is akkor, mikor a várost még március elején betakaró havat látom. 

 Ahogyan a szerelemnek megtiltani nem lehet, úgy a hóvirág is tudja, mi 

a dolga. Amint az első tavaszi napsugarak melegét megérzi, áttöri a havat, a je-

get, s kitör fogságukból. Élet van benne, s ez erősebb a hideg szorításánál is, 

bármennyire igyekszik az fogva tartani. 

 Mondanám, hogy magától bújik ki, de nem mondom, mert kell hozzá a 

Nap, mely meleget és világosságot áraszt felé. 

 Mondanám, hogy problémáink, kétségeink, félelmeink maguktól szűn-

nek, s megváltozunk. Mondanám, hogy egyéni életünk, országunk, közösségeink 

maguktól felismerik, mikor van ideje a megújulásnak, s megújulva megeleve-

nednek. Nem mondom, mert kell hozzá valami, amit egyik énekünk így fogal-

maz meg: „Általjársz Te mindent, rám ragyogni engedd életadó áldott lelked! 

Mint a kis virág is magától kibomlik, rá, ha csöndes fényed omlik. Hagyj Uram, 

vidáman, fényességed látnom, s országod munkálnom!” /165.dicséret/ 

 Fordulj felé, szívd magadba, feledkezz bele, s tölts Vele még több időt! 

Megújul életed, meglásd! Egy ilyen tél után, szerintem rád is fér. 

Nagy György - lelkipásztor 

„De fölragyog majd 

az igazság napja 

számotokra, 

akik nevemet félitek, 

és sugarai gyógyulást hoznak.” Malakiás 3,20 

Mai tanúságtevők 4. REMÉNYSUGÁR  

Református lelkész vagyok, 35 éves. Tíz esztendeje szolgálok 

hivatásommal az Úrnak, Akiben mindig is hittem. Aztán 2010. 

március 28-án történt valami, ami még jobban az Úrhoz láncolt 

engem, ami még elkötelezettebb szolgává tett. 

Az említett napon erről az Igéről szólt az igehirdetésem. „Ha a 

búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De 

ha meghal, sokszoros termést hoz.” 

Erről hangzottak el a következők. 

„Ezt a földi életet nem kell sajnálni! Hisz mi van benne születésünktől fogva? 

Önzés, érdek, hazugság, bűn, kár és szemét, ahogy Pál apostol mondja. Öltöztethet-

jük, gondozhatjuk, szépítgethetjük, cicomázhatjuk ezt az életet, ha nem megy tönk-

re, nem lát örök életet. De amelyik élet tönkremegy, mert megfeledkezett önmagá-

ról, áldozott, éjszakázott másokért, imádkozott és böjtölt, szétosztott mindent, az az 

élet ér valamit az örökkévalóságban! Egykor Jézus is, valóságosan lemondott az 

életéről azért, hogy minket megmentsen. Akik pedig követik Őt, ők sem sajnálják 

ezt az életüket úgy, mintha ez a nyomorult néhány év volna a minden. Lemondani 

az életről ezt jelenti, — Isten kezébe odatenni, hogy használja azt, hogy mások szá-

mára szolgálattá tegye azt. Valamiről lemondani csak valami másért lehet! A legna-

gyobb dolog, amikor valaki Jézusért mond le az életéről, Aki nagypénteken lemon-

dott a saját életéről, hogy nekünk végre örök életünk lehessen. Sok ember teszi 

tönkre az életét úgy, hogy abból senkinek semmi haszna, sem neki, sem másoknak. 

De aki Jézusért áldozza fel az életét, örök életre őrzi meg azt.” 

A mai napon is libabőrös lesz a hátam, ha visszagondolok arra, ami egy órával 

azután történt, hogy én ezeket a szavakat elmondtam. Már a templomban, az isten-

tisztelet alatt is éreztem a gyomorszájam tájékán egy égető érzést. Ezt én gyomor-

sav túltengésnek tudtam be, amire akkor már 2-3 hete, gyógyszert is szedtem. De 

azon a vasárnapon ez valahogy felerősödött, fájt is, és mivel mindezek miatt egy 

rossz előérzet lett úrrá rajtam, kértem a kerekestelepi szolgatársamat, Szabó Béla 

lelkészkollégámat, hogy vigyen el az ügyeletre, mondván, hogy „mindjárt kilyukad 

a gyomrom” El is indultunk, sőt még útközben egy orvos barátomat is felhívtuk, aki 

sürgősségis, hogy hozzá menjünk-e, vagy máshova. Ő az l-es Belklinikára irányí-

tott. Arra vettük az irányt. A többit elmondások alapján tudom csak visszaadni, mert 

a csónakázó tó környékén, leállt a szívem. Ekkor jöttek az igazán nagy csodák, ami-

ket elsősorban nem én éltem meg annak, hanem mások tartottak csodáknak.  

Az orvos utólagos elmondása alapján azt a fajta infarktust kaptam, amelyikbe 

mindenki belehal. Majd hozzátette: Lásd, te is! De az már nagyon ritka, folytatta, 

hogy valakivel olyan helyen történik, ahonnan nem messze ott található a segítség.  
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Ha mi akkor nem vagyunk úton a klinikára; vagy ha a csónakázó tó környékén 

megállunk, és a kollégám pánikba esik, és még ott segítségért kezd kiabálni, ahe-

lyett, amit tett is, hogy továbbszáguldott velem a klinikára; ha vasárnap délben az l-

es Belklinika előtt nem áll ott egy mentős csapat, hozzáteszem akkor, amikor még 

orvos is csak kevés van bent a kórházban, akkor „már a temetéseden is túl len-

nénk!”— mondta. De a dolog érdekességét csak tovább növeli az, hogy azt a hűtő-

ruhát, amelyik egy egészen új találmány állítólag, amivel aztán négy napig hűtöttek, 

hogy megelőzzék a szervi károsodásokat, pontosan egy héttel azelőtt kapta a Debre-

ceni Klinika. Tudomásom szerint, akkor, az az egy volt egész Magyarországon be-

lőle. Nem beszélve arról, hogy szintén orvosi szakvélemények szerint, „egy ne-

gyedóra újjáélesztés után, nekem nem kellene sem itt lenni, sem észnél lenni.” Az 

alatt a négy nap alatt a feleségem és a családom a kínok kínját élték át. De minden 

bizonytalanság ellenére megtartott az Úr. Sőt fel is épített. Még a lelkem is belere-

megett, amikor a visszatérésemkor a gyülekezetünk fennállva köszöntött az Ároni 

áldással. Mára újra alkalmasnak érzem magam a szolgálatra. Talán még jobban is, 

mint azelőtt. Hiszen Isten megmutatta nekem is, rajtam keresztül pedig a családom 

minden tagjának, sok-sok orvosnak és nagyon sok gyülekezeti tagnak, ismerősök-

nek és barátoknak, az emberi elme számára felfoghatatlan hatalmát és a legnagyobb 

szabadítását. Azóta egészen másképpen esik az, amikor megölelem a feleségem, 

vagy ölbe veszem a gyermekünket. Másképpen találkozok barátokkal. Más az idő-

beosztása az életemnek, máshova teszem a hangsúlyokat. Ezt az utóbbi kettőt azért 

még tökéletesítenem kell. De most már a régi önmagámnál sokkal jobban tudom, 

mit jelent az Ige, amit a 116. zsoltár írója fogalmazott meg! 

Búzás Dénes, Debrecen-kerekestelepi lelkipásztor 

Egyetemes imahét 

2011. március 7-12. 

Hétfő: Búzás Dénes - Debrecen - Kerekestelep 

Kedd: Lucskiné Krokavecz Márta - Tunyog 

Szerda: Pótor László - Nyírmeggyes 

Csütörtök: Lovász Krisztián - Hajdúsámson 

Péntek: Szegedi Gyula - Nagyvarsány 

Szombat: Kovács Edgár - Uszka 

Az alkalmak minden este 

az Újtelepen 17.00 órakor, az Északi templomban 18.00 órakor kezdődnek. 

Vasárnap úrvacsoraosztás vasárnapi rend szerint. 
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- a Biblia tanítása szerint - 

A húsvét előtti hat hetet, ami most kezdődött el, böjti időszaknak nevezik. 

Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalá-

lának és feltámadásának az ünnepe olyan jelentős, olyan nagy volt, hogy arra gon-

doltak a mi eleink: arra készülni kell, mégpedig nem néhány napig, hanem néhány 

hétig. Egyfajta belső előkészület a böjti idő. A harsány farsangi idő után a megcsen-

desedésnek, az Isten felé fordulásnak, az Őreá való 

figyelésnek az alkalma. 

Emellett aztán sok minden járult hagyományként 

még a böjthöz. A római katolikus egyházban volt és 

részben van olyan kívánalom, hogy a hívők az Úr 

Jézus halálának a napján, pénteki napon húsételt ne 

egyenek. A reformátusok azt mondják: nem minden 

pénteken, csak nagypénteken tartjuk be ezt az elő-

írást, húsételt nem eszünk. Sokszor voltam azonban szomorú tanúja annak, hogy az 

volt a családi tanács legfontosabb kérdése, hogy eldöntsék, hús helyett, mivel lakja-

nak jól. Szó sem volt ott az ünnep tartalmáról, Krisztus kereszthalálának a jelentő-

ségéről, csak a hasunkról. Ez lenne a böjt? 

Isten is ezt kérdezi itt a néptől. Azt gondoljátok, az a böjt, amit csináltok? 

Betartotok bizonyos előírásokat, és egyébként semmi nem változik az életetekben. 

Sőt, jöttök és kérdezitek, hogy miért böjtöltünk, ha te most nem áldasz meg minket? 

Mit gondoltok, üzlet ez? Ti böjtöltök, és annak fejében adjak valami jót? Isten nem 

üzletel a népével soha. Nem valaminek a fejében ad áldást, az áldás mindig aján-

dék. Ő kegyelemből ad, de nincs hova adni, mert nem tartják a kezüket, hiszen — 

és akkor jön a hosszú felsorolás. Nem adjátok meg azt a bért, ami járna, többet kö-

veteltek a nektek kiszolgáltatottaktól, mint amennyit lehetne, robotosaitokat haj-

szoljátok. Miközben böjtöltök, veszekedtek, sőt ököllel verekedtek… Ezután be-

nyújtjátok a számlát az Istennek, hogy a böjtölésem fejében kérek ezt meg azt. Nem 

erre való a böjt. Nyugodtan hagyjátok abba! Semmi értelme nincs így bizonyos elő-

írásokat betartani, hogy ilyen lelkület marad bennetek, és még fel sem tűnik, nem is 

szégyellitek magatokat, s nem is akartok változni. Nem erre adta Isten a böjtöt. 

Jézus a Hegyi beszédben olyan természetesen szól a böjtről, mint az imádkozásról 

és az adakozásról. Mint ami az istenfélő, hívő ember életéhez természetesen hozzá-

tartozik. Egy szóval sem említi: kell vagy nem kell. Csak arról beszél, hogyan lehet 

helyesen böjtölni.  

„Azt gondoljátok, az a 

böjt, amit csináltok? Betar-

totok bizonyos előírásokat 

és egyébként semmi nem 

változik az életetekben.” 

A böjt lényege 
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Nem kérdés, hogy az igazán hívő ember böjtöl sokféleképpen, csak egyre hívja fel a 

figyelmet Jézus, hogy ne magamutogató módon, ne keserűen, ne úgy, mintha vala-

mi nagy áldozatot hozna, hanem örömmel. Mosd meg a te arcodat, kend meg a te 

fejedet — ez az örvendezésnek a magatartása és a gesztusa volt. Így böjtöljetek, így 

szól Ő erről a Hegyi beszédben.  

Mind az Ószövetségben, mind az Újszö-

vetségben Isten hívő népe, amikor szerette 

volna fontos kérdésekben megtudni Isten 

akaratát, akkor az imádkozását kiegészítette 

böjtöléssel is. Amikor szorongatták ellensé-

gei, akkor úgy járult oda Ura elé, hogy nem-

csak imádkozott, böjtölt is. Amikor rásza-

kadtak a bűnei, és igen szégyellte magát, 

hogy noha Isten népe, mégis ilyeneket csinált, bocsánatért esedezett, akkor az ese-

dezést kiegészítette a böjtölés is. Amikor Isten gyermekei valami nehéz feladat előtt 

álltak, amit Uruktól kaptak, s látták, milyen kevés az erejük ahhoz, akkor nemcsak 

fél kézzel kapaszkodtak Istenbe, az imádság kezével, hanem két kézzel, és böjtölni 

s elkezdtek. 

A böjtöt tehát arra adta Isten, mint nagy lehetőséget, hogy közben és általa 

erőt nyerjünk. A böjtölést arra adta Isten, hogy olyan belső erők halmozódjanak 

fel az emberben, amik tőle származnak. Ennek érdekében 

teljes szívével forduljon oda Istenéhez! Ennek érdekében 

mondjon le átmenetileg valamiről, ami elvonná a figyel-

mét, vagy kitöltené az idejét, mert másképp nem tud tel-

jes szívével odafordulni! Főleg, ha megosztott a szíve, ha 

nagyon tele van feladatokkal az ideje. Most egy időre 

valamit félre kell tenni azért, hogy egészen odafordulhas-

son, és mind a két kezét telerakhassa Isten ajándékkal. 

A böjtnek tehát mindig célja van. Nem olyan vallásos előírás, amit be kell 

tartani (ilyenről nincs szó a Bibliában), hanem olyan nagy lehetőség, amivel az, aki 

plusz erőket, különös áldásokat, nagy világosságot akar Istentől kapni, az él ezzel a 

lehetőséggel. Ennek mindig ára van, mert valami helyett csinálom azt, amit most 

teszek. Csak Istenre figyelek, csak azokkal foglalkozom, akikhez küldött. Most csak 

erre koncentrálok, hogy ehhez a feladathoz most tőle megfelelő erőt, mondanivalót, 

áldást akarok kérni. Addig nem tudok mást csinálni, tehát marad a dolgom. Valami-

ről lemondok, ez kétségtelen, de ezt önként és örömmel vállalom. Azzal a meggyő-

ződéssel, hogy annál, amiről most lemondtam, valami sokkal többet kapok, és ez  

A böjtnek mindig célja van. Nem 

olyan vallásos előírás, amit be 

kell tartani..., 

A böjtöt arra adta Isten, mint 

nagy lehetőséget, hogy közben és 

általa erőt nyerjünk.  
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csak ennek a lemondásnak az árán mehet. Mert ha mindkét kezemet oda akarom 

most tartani, mert nagy szükségem van arra, amit ígért, és amit csak így kaphatok 

meg, akkor addig nem csinálhatok mást, sem fél kézzel, sem a kettővel, ez világos, 

ez benne a böjt. Addig, amíg ez nagyon fontos nekem, marad a többi dolog.  

Lemondok valamiről azért, hogy… - és itt mindig célhatározó mellékmondat 

következik, és nagyon sok minden jöhet. Azért, hogy Istentől kapjak valami áldást, 

Isten előtt megértsek valamit, Isten engem megvigasztalhasson, formálhasson, hasz-

nálhasson. Ő lesz a fontos, meg azok, akiknek a javára használni akar. 

Éppen ez a böjtnek a lényege a Biblia tanítása szerint, hogy az életünkben előál-

lott egyoldalúságokat, féloldalasságokat helyrehozza. 

Cseri Kálmán 

 

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, 

kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz 

minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény 

bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Ak-

kor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. 

Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod 

az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire 

sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret 

adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben vi-

lágosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az ÚR vezet majd 

szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, 

mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik 

fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések be-

falazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.” 

Ézsaiás 58,6-12 

A Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány adószáma: 

19208880-1-15  

számlaszámunk  

10200562-44473330-00000000 

Köszönjük, hogy támogat bennünket adója 1%-ával! 
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A segítő szeretet 

Matyi Tamásnénak hívnak, 33 éves vagyok, s 

jelenleg tanárként dolgozom. A Reménysugár olva-

sóival azon rögös út néhány aspektusát szeretném 

megismertetni, ami a református nevelőszülőség vál-

lalásához vezetett. Gondolataim megfogalmazásakor 

Teréz anya szavai lebegnek előttem: 

„Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó 

gondolat vezérli cselekedetedet, mégis tégy jót! A jó, 

amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd 

a jót! A legjobbat add a világnak abból, amid csak 

van, bár valószínűleg nem lesz elég, mégis add a tőled telhető legjobbat! A vég-

ső elszámolás úgysem közted és az emberek között lesz, hanem közted és Isten 

között.” 

Férjemmel egy boldog kis családot alapítottunk 14 évvel ezelőtt, de mindig a 

nagycsalád eszménye lebegett előttünk. Két kislányunk születését követően úgy 

gondoltuk, hogy lenne még elég erőnk és szeretetünk több gyermek számára is. 

A Debreceni Református Egyház Nevelőszülői Hálózatával és Nagy György 

Tiszteletes úrral való kapcsolatfelvételt követően egy hosszú tanulási folyamat 

vette kezdetét, amely felkészített minket a nehéz sorsú gyermekek fogadására. 

Leginkább óvodáskorú gyermekek érkezését vártuk. 

Tavaly tavasszal megérkezett a várva várt telefonhívás, amely szerint egy 18 

éves középiskolás lánynak van szüksége segítségre és elhelyezésre. Az első ta-

lálkozás nagyon izgalmas volt számunkra, átéreztük, hogy megpróbáljuk a kö-

zös együttélést. Nehéz mindennapok következtek, de nyitottak voltunk egymás 

felé, s hamar kialakult a kölcsönös bizalom és megértés. Lassan már egy éve 

talált otthonra nálunk, s úgy érzem, hogy meg tudjuk oldani a még ránk váró 

feladatokat. 

Felnőttként leginkább útmutatásainkkal, javaslatainkkal tudjuk Őt segíteni, s 

legfőbb feladatunk, hogy átadva azokat az emberi értékeket, amelyeket mi kép-

viselünk, a „való” életben is jól boldoguljon, megállja a helyét. 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13) 

Matyi Tamásné 
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Az első előadást Pótor László, 

nyírmeggyesi református lelkész tartotta 

A város Isten tervében címmel. Az 

Igét több helyről olvasta fel:  Mt.28:18-

20, Ap.Csel.1:8, 16:9. 

Szólt arról, hogy a misszió Isten 

terve és munkája, Ő elhív és elküld. 

Az apostoloknak tovább kellett menni-

ük Jeruzsálemből. A szíriai Antiochiába 

ment Pál és Barnabás, ez a város lett a 

pogánymisszió központja. Tartományi 

székhely és a Római Birodalom 3. leg-

nagyobb városa volt Róma és Alexand-

ria után. A misszióhoz gyülekezeti hát-

tér kell, kiválasztották Pált és Barna-

bást a szolgálatra, felhatalmazták őket 

( „kezeiket reájok vetették”), és kiküld-

ték őket. Az első missziói út után visz-

szatértek és beszámoltak a gyülekezet-

nek („mily nagy dolgokat cselekedett az 

Isten ővelük”). Ezután még két missziói 

út következett. 

Pál maga is városi ember volt, görö-

gül is beszélt, theologiailag is képzett 

volt. Az evangéliumot a város infra-

struktúráján keresztül 

terjesztette (Athén, 

Korinthus, Efézus). 

Azt láthatjuk a Bib-

liában, hogy az evangé-

lium kelt életre, a hite-

lesen hirdetett Ige fogta 

meg az embereket.  

Pál apostol titka az volt, hogy hirdet-

te az Isten Igéjét. Bátran szólt, mert tud-

ta, hogy Isten Igéje élő és ható. 

A presbiter – ahogy Pál apostol is – 

Isten munkatársa. Csapatban kell dol-

gozni, az apostolról példát véve —

Pálnak 72 munkatársát számolták meg. 

Hirdette az evangéliumot, és látták az 

életét („legyetek az én követőim, mint 

én is a Krisztusé”). Kitartóan imádko-

zott értük, és kapcsolatot tartott velük 

(levelet írt nekik). Buzdította és tovább 

képezte  a munkatársakat. Odaadta éle-

tét az Úr szolgálatára (Ap.Csel.20:33-

35). 

Ezután Taracközi Gerzson, munká-

csi lelkipásztor előadása következett  

Gyülekezetépítési és missziós háló 

címmel. Igei alapvetésként szólt arról, 

hogy a megtérést, az épülést nem mi 

produkáljuk, ez Isten munkája. Mi esz-

közök vagyunk, de nem felelősség nél-

kül. A gyülekezetépítésnek van egy 

isteni és egy emberi része. 

Péter emberhalász lett. A Jó Pásztor  

Ez év január 21-én egy hűvös téli szombati napon meleg testvéri közösségben vol-

tunk együtt Tivadaron a Református Egyház Konferenciaközpontjában. Gyülekeze-

tünk misszióért felelősséget érző tagjai, presbiterei és a nyírmeggyesi gyülekezet 

néhány presbitere gyülekezett össze, hogy a misszió témakörében előadásokat hall-

gathassunk meg és beszélgessünk a konkrét feladatokról. 
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példáján láthatjuk, hogy Jézus 1%-os 

kulccsal dolgozott.  

A gyülekezet organizmusként műkö-

dik, mindenkinek funkciója és feladata 

van. 

Ha a nagyvárosi gyülekezet nem rep-

rodukálja magát, akkor előbb-utóbb 

kihal, a nagy létszám nem elég a fenn-

maradáshoz. 

A gyülekezetnek célcsoportokat kell 

kijelölni, és azt is meg kell határoznia, 

hogyan tudja elérni őket. A halfogáshoz 

hálót kell fonni, meg kell nézni, hol 

vannak a lyukak a hálón, hol eredmény-

telen a munkánk. 

Rendszerben kell gondolkodni. A 

gyülekezetbe kerülteknek helyet kell 

találni a munkában, a szolgálatban. 

A meglevő struktúrákat nem kell fel-

tétlenül megváltoztatni, de ésszerűen 

kell használni. 

Az előadások után több csoportra 

válva egy gyülekezetépítő társasjátékot 

játszottunk (Magvető). A játék után a 

tanulságokat rövid kulcsmondatokban 

összefoglaltuk: 

A közösséget építeni kell. Egyedül nem 
megy. Fontos a testvérgyülekezeti kap-

csolat. Előretekintve kell élni. Több út is 
létezik. A növekedés új erőforrások 

megjelenésével is jár. Mindenhez áldás 

kell. Fontos a lelkesedés és egymás 
megismerése. Fontos a hitelesség.  

A keskeny úton kell maradni. Kreativi-
tás szükséges. Lépésről lépésre kell ha-

ladni. Csapatmunka szükséges. Az elkö-
vetett hibák visszalépést jelentenek. Ne 

csak magunkra gondoljunk! 

A tanulságok megbeszélése után ízletes 

ebéd következett, majd a Tisza-parton 

sétáltunk egy kiadósat. A friss levegőn 

felfrissülve folytattuk programunkat. 

A délutáni alkalmon a nyírmeggyesi 

testvérek már nem maradtak, magunk 

közt beszélgettünk gyülekezetünk konk-

rét terveiről. 

Célkitűzéseket fogalmaztunk meg J. 

Stott nyomán: 

Biblikus gyülekezet 

Istent tisztelő gyülekezet 

Gondoskodó gyülekezet 

Szolgáló gyülekezet 

Imádkozó gyülekezet 

Élő gyülekezet 

Meghatároztuk a 2011. év prioritásait: 

- IMÁDSÁG 

- Munkatársak ajánlása 

- Célkitűzések szem előtt tartása 

Ezek után a jól végzett munka örö-

mével és a testvéri együttlétben megerő-

södve indultunk haza. Jó volt tudatosan 

végiggondolni a misszió bibliai alapjait, 

és szeretnénk gyülekezetünk mindenna-

pi életébe is beépíteni az elhangzottakat. 

Dr. Makrai Tibor 

 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

Dorgay Károly 

honvéd százados és presbiter 

A dicsőséges, vér nélküli 1848. március 15-i 

forradalomról való megemlékezésünk alkalmat kínál arra, hogy városunk, egy-

házközségünk arra az emberre emlékezzen, aki a későbbi – 1849-es – szabad-

ságharcban életét kockáztatva fegyverrel a kezében harcolt a magyar szabadsá-

gért. 

Az utókorra maradt egyházi és világi levéltári adatokban Dorgay Károly 

honvéd százados nevét találjuk, aki a szabadságharc leverése után a Mátészalkai 

Reformat Szent Ekklésia Confistoriumának Jegyző Könyve – szó szerinti írás –

1851-től az általa lejegyzett presbiteri határozatokat tartalmazza. 

Dorgay Károly 1816. december 28-án Ököritó községben – nem Mátészal-

kán – született. Kisgyermekként szüleivel a szalkai keresztúti csárdában laktak 

– ide költözés dátuma nincs rögzítve –, s az elemi iskolát Mátészalkán fejezte 

be. Debrecenben elvégezte a latin főiskolát, ezt követően Szent Mihály község-

ben kisebb állást vállalt. Tanulni szeretett volna még, de nem tehette. Szomorú-

ságában katonává lett. Ekkor 19 éves Dorgay Károly. A 39. Don Miguel gya-

logezredben mint toborzó őrmester szolgált. Az 1848-as márciusi események 

után – Oláh András kutatása szerint – augusztus 31-én leszerelt. 

A Mátészalkai Református Szent Egyház Ekklésia Protokollum Regestrúma 

szerint a forradalom kezdetével, mint szakképes, tanította Nagykárolyban a 

nemzetőröket. Hamar hadnagyi, főhadnagyi rangot kapott, majd századosságra 

emelkedett, sőt 1849-ben „egy fél ezreddel és 2 álgyuval Bánfi Hunyad 

védékére küldetett a Móczok megfékezésére, kiket egy csatában megvervén, 

szétugrasztván” csatlakozott a Kővár vidékén lévő ezredéhez. Századosi rangját 

a szabadságharc végéig megtartotta. 

A nagykárolyi Nemzetőrségi Bizottság jegyzőkönyve szerint valóban a Kő-

vár-vidék felől támadó Urbán császári ezredes serege és a velük egyesülő román 

felkelők egyesített támadása fenyegetett. 

A Szatmári Nemzetőr zászlóalj Pongrácz László irányításával és Katona 

Miklós őrnagy vezetésével – Dorgay Károly is ebben az egységben található, s 

mind Pongrácz, mind az őrnagy igen kedvelte a képzett Dorgayt –, Désnél nyer-

tek egy csatát, de Urbántól november 24-én súlyos vereséget szenvedtek Ko-

lozsvárnál. Csak a történeti hűség kedvéért, ez a vereség nagy felháborodást 

keltett a magyar hadvezetésben. Valószínű a vereség után Katonával tartott, így 

nem találkozott Bem seregével. Tény 1849 után Nyugat-Magyarországra ment, 

s mint jegyző tevékenykedett. Hogy hol, az további kutatást igényelne… 
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Ezt követően 1861-től Mátészalkán jegyző, de az egyházi iratok szerint a 

Szent Egyház jegyzőjeként is –, ami egyben azt is jelenti, hogy a református 

egyház presbitere is volt –, 1875-ig ő vezeti a Protokollúm Regestrum oldalait. 

Mátészalkai életében változást és megállapodást jelentett, hogy 1861-ben a 

felállított postahivatal vezetőjévé nevezték, amit haláláig, azaz 1876. január 16-

ig megtartott. 

Nős volt, első házasságából nem volt gyermek, a másodikból Etelka nevű 

lánya halálakor még csecsemő volt. 

Az akkori presbitérium a Regestrumban a következőket hagyta az utókorra: 

„…a boldogult közhasznú, derék férfiúnak a neve és emléke részint érdemének 

elismeréséül, részint jutalmául, részint serkentő és követendő például a jelen és 

utó nemzedéknek a közhasznúságra egyházunkban, jegyzőkönyvileg örökítes-

sék meg.” Sírja Mátészalkán a régi református temetőben található. A rendszer-

váltás után minden évben a helybéliek és a reformátusok koszorút helyeznek el 

sírjánál. 

Éljen a Magyar Szabadság! Éljen Református Egyházunk! 

Zsoldos Barnabás 

Seneca: Erkölcsi levelek 

Részlet az első levélből: 

„Győződj meg róla, hogy úgy igaz, ahogy írom:bizonyos pillanatokat elragadnak 

tőlünk, másokat elcsennek, ismét mások meg elfolydogálnak. 

A legrútabb veszteséget mégis a nemtörődömség okozza.” 

„Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. 

Március 15-e az, írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek. 

A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik." 

Jókai Mór 
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JÉZUS TÖBB, 

MINT GONDOLNÁD! 

Biblia Szövetség csendes napja 

2011. április 9-én 

az Északi templomban 

Füzérradvány 2011-ben is vár ránk 
2011. július 25-30 között, hétfőtől szombatig  

 

újra többgenerációs tábort szervezünk a Zempléni hegyek közé. 
 

Jelentkezni lehet június1-ig  

a vasárnapi istentiszteletek alkalmával  

10.000. forint előleg befizetésével. 

Részvételi díj: felnőtt:18.000., gyermek: 15.000. ft 

Utazás egyénileg, vagy busszal /+3000ft/ 

Bővebb információ:  

Nyíri Lajos gazdasági gondnok 44/300-371 
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2011. az Önkéntesség Éve 

Nekünk, református gyüle-

kezeti tagoknak egyértel-

mű, hogy önként felválla-

lunk gyülekezetünkben és 

szűkebb vagy tágabb kör-

nyezetünkben feladatokat. 

De mi is a különbség az önkéntesség és a keresz-

tyén ember szolgálata között? 

Aki keresztyén és szolgálatot teljesít, az nem 

valaminek, hanem Valakinek az elkötelezettje, s nem a köszönömért, a hálás 

tekintetért teszi. Nem ráérő idejében, nem csupán akciók alkalmával. Aki keresz-

tyén, az hálából cselekszik. Isten iránti hálából! 

Isten szabadítása elkötelez bennünket. Ezért egyre többet igyekszünk olvasni 

a Szentírást, hallgatni az Igét, s rájövünk: Ő tanít meg beosztani az időnket, se-

gít, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, fontos és nem fontos dol-

gok között. Nem aszerint mérlegelünk: tegyünk-e valamit embertársainkért, 

hogy mennyi pénzt kapunk érte, mennyi a hasznunk belőle, vagy épp mekkora 

elismertségre tehetünk szert. Isten Igéjével tanít bennünket úton járásunkban, 

életvezetésünkben naponta. S aki erre figyel, az boldog, hogy már nem a megkö-

tözöttség, szűk látókörűség állapotában van, nem kell attól szenvednie, hogy 

rossz szokása, vagy épp a környezete diktálta szemlélet, korszokás lehúzzák a 

mélybe, hanem lélekben boldogan fel tud emelked-

ni, hálás Istennek, hogy őt megszabadította mindet-

től, s ezért minden energiájával, felszabadult idejé-

vel és erejével teheti a jót embertársai és a társada-

lom javára. Élete minden napján és annak minden 

percében. Nem mérlegel, nem vár hálát, köszönő-

szót, dicséretet, hiszen szeretné a Krisztus világos-

ságát továbbsugározni, az Ő jó illatát árasztani. Ko-

molyan veszi a tanítást: Úgy ragyogjon a ti világos-

ságotok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék érte a ti 

mennyei Atyátokat! (Máté 5,16)    P. Tóthné Szakács Zita 

Gyülekezetünk életéről még több információt talál 

a folyamatosan frissülő honlapunkon: 

www.refkertvaros.hu 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Kallós István /63/ Esze Tamás u. 

Reszegey László /83/ Idősek Kertje 

Kovács Mihály /33/ Hajdú u. 

Körmöndi Zsuzsa /36/ Rózsa u. 

Máté Sándorné /65/ Almáskert u. 

Kovács Sándorné Lévai Erzsébet /84/ Fellegvár 

Szabó Sándor /52/ Zöldfa u. 

A Presbitérium 9/2011. számú határozatában a 2011. évre vonatkozóan 

továbbra is 3000 Ft/fő/évben állapította meg az egyházfenntartói járulék ösz-

szegét. 

Az egyházfenntartói járulékot be lehet fizetni a templomgondnokoknál, 

az Északin Tarcsa Gusztávnénál, az Újtelepen Nyíri Gusztávnénál; a gyülekezet 

pénztárosánál, Kalcsó Lászlónénál; a járulékszedőknél, az Újtelepen Szűcs Bélá-

nénál, az Északi és Ráczkerti lakótelepen Kun Lajosnénál, valamint presbitere-

ink valamelyikénél. 

Továbbra is hatályban marad, hogy temetés esetén az egyházfenntartói 

járuléknak 5 évre visszamenőleg rendezettnek kell lenni. 

A Presbitérium 12/2011. számú határozatában rendelkezett arról, hogy a 

tavalyi évben felállt Diakónia Alap kezelésével Kovács Éva diakónust bízza 

meg, aki a rászorulók részére beérkezett adományokat ezt követően koordinálja, 

kezeli. 

A Presbitérium idén különös figyelmet 

kíván fordítani a presbiterválasztás lebo-

nyolítására, munkatársak bevonására és az 

imádkozásra. 

 Ezért arra kérjük minden kedves 

gyülekezeti tagunkat: imádságban hordoz-

za gyülekezetünk életét, külső és belső épü-

lését.    Köszönjük. 

Megkereszteltük: 

Maródi Fruzsina 

Maródi Botond 

Maródi Bence 

Adró Tamara 

Tóth Lolita Sára 
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Szívem nem fél, 
Benned remél 

„Áldjátok az Urat mindnyájan, ti akik az Úr szolgái vagytok. 

Emeljétek fel a kezeteket és áldjátok az Urat!” (Zsolt. 134,1-2) 

Igenis van miért áldani az Urat egész életünkben. Ugyanis 

jött a hír január 9-én az unokámtól: Dédi meg akarjuk keresztelni a négy gyer-

meket. (Két családé.) 

Megrendültem bele, mint a tanítványok együtt imádkozva „megrendült bele a 

hely”. Nem magukért imádkoztak, hanem a Krisztus ügyéért, hogy tovább tud-

ják hirdetni a feltámadt Krisztust erőnek lelkével. Ez volt a válasz. „Megrendült 

a hely.” 

Olyan régen óhajtott vágyam volt, hogy megkereszteljük a gyermekeket. Le-

het, kellett hozzá ez a szívbetegségem is, hogy mindenki belerendüljön. „Ahol 

az Úr jelen van, ott bele remeg a föld.” Meghallgattatott az imádságom, és a 

könnyeim tömlőbe szedetett. 

Nagy örömünkre 2011. január 16-án ez megtörtént. Igaz, a lelkészünk megbe-

tegedett, ezért Bodnár Enyedi Éva lelkipásztor keresztelte meg, nem hanyagol-

hattuk tovább. 

Egy kis versikét is mondtak a gyermekek – Bence, Botond, 

Fruzsina és Tamara –, egy fogadalmat. 

„Református gyermek vagyok, 

amíg élek az maradok. 

Megígérem, megfogadom, 

hogy hitemet holtig vallom.” 

Megköszönve a lelkésznőnek és a gyülekezetnek ezt a csodá-

latos örömünnepet, 

hogy velünk együtt örültek. 

Az énekeink a 87. zsoltár 1-7 verse volt, a 

záróének pedig a 431. dicséret. Megma-

radjunk mindvégiglen, minden mi gyer-

mekeinkkel az igaz hitben. 

Szeretettel: Török Sándorné, 

„Dédi mama” 
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2011. március 6-án az isten-

tiszteletek keretében  

vendégünk lesz  

Fekete Éva lelkésznő  

a Vakmisszió munkatársa és 

Magyarné Balogh Erzsébet, a 

Magyar Református Missziói 

Központ vezetője. 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR   

Elmúltam 80 éves, elszálltak az évek 

Hosszú út áll előttünk, ha elindul egy élet 

Van benne gödör és mérföldkövek 

S elmúlnak szépen a hosszú évtizedek. 

Aki eddig eljut az visszanézhet 

Annak a szíve hordoz már sok emléket. 

Mint a természetben, tavaszt nyár követi, 

De az én kapumat a feledés döngeti. 

Sokszor cserben hagy már 

gyengülő eszem, 

S felemelni sem bírom már a béna kezem. 

S lábaim sem bírják el már fogyó testem. 

Egy kis szobának fogja lettem én, 

Bár repülni szeretnék a hegyek tetején. 

Békesség helyett félelem tölt el, 

Mert ilyenkor a gyógyulásban már nem 

reménykedek. 

S ha apró örömök betöltik is szívemet, 

Kicsit enyhíteni tudják nehéz helyzetemet. 

Az IDŐSEK KERTJE ahol mostan élek, 

Ha eljön az időm, „újra” visszatérek. 

Áldást kérve a gondos ápolásért, 

S köszönetet mondjak a sok sok jóságért. 

A jó szó enyhíti fájdalmunk, 

csak egymásban 

És kedves gondozóinkban bízhatunk. 

Lelkemben ezért mindig él a hála, 

S a szeret virágát kötöm egy csokorba. 

Sorsom medrében még tovább botorkálok 

S az ég csillagai alatt, 

egyszer én is hazatalálok. 

Reszegey László gondolatait 

lejegyezte Bede Sándorné 

„Öregkoromban se vess el engem, 

ha elfogy az erőm, ne hagyj el!” 

Zsoltárok 71,9 
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Mindannyian izgalommal vártuk ezt a két napot. Az 

igaz, hogy a templom előtt dermesztő hideg volt, de 

egyesek nem érezték az utazási láztól. 

Az 5 órás út alatt sokat beszélgetünk, viccelődtünk 

és énekeltünk. A Mátraházi Református Lelkészüdü-

lőben szálltunk meg. A megérkezés utáni kipakolást kö-

vetően mindannyian elhelyezkedtünk a magunk 

„vackában”. A szombat délutáni meglepetés a Kékes 

tetőn való kirándulásunk volt. A csúcs meghódítása utáni 

fényképezkedést a sípálya szélén való leereszkedés kö-

vette, ahol a lejtő alján kipróbáltuk végre a havat szánkó-

val vagy nadrágféken. A hócsatáról és egyebekről már 

szót sem ejtünk. Szállásunkra visszaérve kiolvadtunk, 

megvacsoráztunk, majd 6-kor közös ifit tartottunk a 

konfirmandusokkal. Az ismerkedés és a ráhangoló 

játékok után Zákeus példájából arra kerestünk vá-

laszt: „Te meddig mész el Jézus követésében?” Az 

alkalom végeztével a szobákban társasjátékoztunk, 

beszélgettünk, vagy a szálló körül sétáltunk. Akadt 

olyan, aki az egész éjszakát beszélgetéssel töltötte. 

Reggel 10-től istentiszteleten énekkel szolgáltunk. 

Jézusnak a samáriai asszonnyal való találkozását követ-

tük végig. Ezen felbuzdulva egy rövid túrát tettünk a 

közeli Farkas-forrásig, ahol meg is kóstoltuk a vizét. A 

csomagolás és a búcsúvétel után hazaindultunk. Azért 

útközben megálltunk Mátrafüreden a Kozmáry-kilátónál 

egy búcsú hócsata erejéig. Hazafelé a buszon sokan el-

szundítottak, és közben lehet, hogy arról álmodtak: „kár, 

hogy csak eddig maradtunk”. Én hiszem, hogy bármeny-

nyire rövid volt ez a két nap, Istennek köszönjük meg, 

hogy elmehettünk, élmé-

nyekkel és új barátokkal 

gazdagodva térhettünk haza. 

Vadász Peti, 

egy leendő ifis 

és az apukája 

Szánkótábor Mátraházán 



 

 

 

 


