
 

 

 

 



Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR  

Rövid üzenete van az idei Kertvárosi Református napoknak: a bencések jel-

mondata, amely a Debreceni Református Kollégium falán is évtizedek óta hirdeti 

boldogulásunk titkát.  

Gyakran elfelejtjük, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az épí-

tők. Hiába kelünk korán, fekszünk későn, fáradtságunknak alig látjuk gyümölcsét. 

Kellene az áldás, amely kipótolná időnket, megsokasítaná eredményeinket, célunk-

hoz juttatna.  

Máskor pedig arról feledkezünk meg, hogy a cél érdekében tennünk is kell, 

legyen az egy szép termő kert, jól menő vállalkozás, népünk felemelkedése vagy 

éppen a gyermeknevelés. 

Miért dolgozzak? Mert –hogy csak egy okot említsek: 

„Aki nem dolgozik, annak a számláját valaki más fizeti.” 
/Ravasz László/ Ne akarjak én másokon, népemen 

élősködni.  

Miért imádkozzak? Mert aki nem imád-

kozik, az nem él mindazzal, amivel Isten tud-

ná megajándékozni,  

Egy kétkezes csónak utasa jut eszembe. 

Ha csak egyik evezőjét használja, önmaga körül kezd forogni, s csak helyben marad. 

Imádkozni és dolgozni - e kettőt együtt kell hát gyakorolnunk, hogy előrehala-

dásunk nyilvánvaló legyen. 

Nagy György lelkipásztor 

"Ha olyan sok dolgod van, hogy nem jut időd imádkozni, akkor 
meg vagyok győződve róla, hogy több dolgot vállaltál magad-

ra, mint amennyit Isten valaha is szándékozott rád bízni." 

(Moody) 

Bizonyságtétel 4. REMÉNYSUGÁR  

„… ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Lukács 

22:42) 

Ezt az idézetet választottam mondanivalóm fő gondolatának, 

mert e szavakkal fordult Jézus is az Atyához a Gecsemáné 

kertben, és ezzel értelmet adott a szenvedésének.  

Megvallom őszintén, első hallásra meglepődtem, mikor tiszteletes úr felkért, 

hogy tegyek bizonyságot.  

Miről is szóljon a bizonyságtételem?  

Egy tudatos bizonyságtétel Isten munkájáról szól, így hamar rájöttem, hogy 

tiszteletes úr felkérése nem véletlen, hiszen Ő is csak egy szolgáló, akin keresztül 

Isten kifejezi akaratát. Azt hiszem, most jött el az idő, amikor számot kell adnom a 

gyülekezet előtt múltamról és a hitemről. Nem arról fogok beszélni, hogy mennyit 

járok templomba, hogy mit teszek, vagy hogyan imádkozok. Hanem őszintén beval-

lom, hogy az én életemnek is volt olyan szakasza, amikor kételkedtem benne, ide-

genkedtem tőle. Isten azonban mindig figyelt rám, és még a legnehezebb időkben 

sem engedte el a kezemet. A biblia szavaival élve:  

„… Jó és igaz az Úr ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat…” (Zsoltárok 25:8)  

Egy református családban Fábiánházán nevelkedtem. Mindenem megvolt, ami-

re egy gyereknek szüksége lehet ebben a világi életben. Egy átlagos gazdálkodó csa-

lád volt a miénk, de édesanyám inkább lemondott bármiről, csak nekünk (nekem és 

a bátyámnak) mindent megadhasson. Apukám képviselte a szigort az életemben. A 

nagyszüleim pedig „hívőknek” nevezték magukat, nem néztek tévét, nem hallgattak 

rádiót, valamint jeltelen sírba kellett Őket temetni. Gyerekfejjel nem értettem Őket, 

és az egyházat okoltam miattuk – pedig Ők nagyon jóságosak voltak hozzám.  

Vasárnaponként hűségesen jártam templomba. Ekkor még nem volt világos a 

tanítás, csak azt tartottam fontosnak, hogy pumpáljuk a levegőt az orgonának, és a 

kántor pedig szépen játszik. Annak ellenére, hogy nekem soha nem volt jó adottsá-

gom az énekeléshez, nagyon tetszettek az egyházi énekek. Néhány ének úgy magá-

val ragadott, hogy azóta is különös érzés fog el, amikor meghallom őket. 

Hinni taníts Uram…, Vezess Jézusunk, s Véled indulunk… 

14 évesen konfirmáltam a gyülekezet szabályai szerint. Már ekkor komolyan 

érdeklődtem Jézus Krisztus élete iránt. Sokat segített nekem az akkori fábiánházi 

lelkész, akit nagyon megkedveltem, szinte alig vártam, hogy újra találkozzunk, vagy 

foglalkozásunk legyen. Őt Juhász Eleknek hívták - talán néhányan emlékeznek rá 

ebből a gyülekezetből is. Miután megkaptuk tőle az első úrvacsorát, nem sokkal utá-

na a templomban a koporsója körül álltunk, ami csalódást jelentett a számomra.  
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Ezután következett a törés az életemben. A középiskolai éveim alatt kerültem 

először távolabbra a családi háztól egy nyíregyházi kollégiumba. Gondoltam, eljött 

az én időm, buli, szórakozás, később rászoktam a cigarettára, és időnként iszogattam 

is. Édesapám szigorának köszönhetően mégis eljutottam a főiskolára. Az életmódom 

nem változott meg ott sem, ekkor sem kerestem Isten útját, pedig már világos volt 

előttem a tanítása.  

„… Mindig azon az úton járjatok, amelyet Én mutatok nektek, hogy jó dolgotok 

legyen! …” (Jeremiás 7:23) 

Hazakerülve szüleimmel újra elkezdtem járni a gyülekezetbe, de az akkori szo-

cialista társadalom ezt egyáltalán nem nézte jó szemmel. Hiába dolgoztam szorgal-

masan, és képeztem magam tovább, szereztem második diplomát, akkoriban az 

egyén pártállása volt a meghatározó. Volt bennem egy görcs, egy félelem, hogy 

megszégyenülök. Féltem attól, hogy szektásnak fognak gúnyolni, vagy nem vesznek 

komolyan, régimódinak tartanak majd.  

Tehát felmerült bennem a kérdés: Nem lenne kényelmesebb, ha csendben maradnék?  

Ekkor találkoztam a párommal, aki tagja volt a városi pártbizottságnak. 1984-

ben házasságot kötöttünk, de sajnos Isten előtt csak 25 évvel később. Mai napig nem 

tudom, mi a helyes kifejezés ilyen esetben. Házasságkötés avagy megerősítés? Az 

első gyermekünk nyitott gerinccel 

született és 6 hetes korában el-

vesztettük. Akkoriban sok hasonló 

eset volt a csernobili atomrobba-

nás miatt, ezért nagy félelem volt 

a szívünkben, mert egy év múlva 

született Tímea nevű lányunk. 

Kétségbe voltam esve, de nem 

Istenhez imádkoztam, pedig a 

bibliában egyértelmű választ talá-

lunk: 

„… Bízzál az Úrban teljes szív-

ből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá és Ő egyengetni 

fogja ösvényeidet. …” (Példabeszédek 3:5-6) 

Valamiféle tudományos magyarázatot kerestem kérdéseimre, ahelyett hogy 

bíztam volna Istenben. Ő azonban még ekkor sem engedte el a kezemet. Mindkét 

lányunkat egészségesnek adta, és nagyon sok boldog percet küldött velük az éle-

tünkbe. A lányokat születésük után nem tudtuk megkeresztelni, csak később, egy 

gyülekezet nélküli szertartáson, mert nekünk akkor az tiltva volt. A környezetemből 

többen megpróbáltak a pártba beszervezni, amit csak nehezen lehetett visszautasíta-

ni. A ’80-as évek végére, a ’90-es évek elejére már kikerültünk a pártállam fókuszá-

ból. Péter fiam ’91-ben született, akit Isten útjain járva a gyülekezetünk szokásai 

szerint tudtunk nevelni.  

 6. REMÉNYSUGÁR  

Távolra kényszerültem Istentől, de Ő mindvégig munkálkodott bennem, és nem ha-

gyott elveszni. A szívembe ültette az ige magvait, de a hitéletemet a párt elvárásai 

egy időre háttérbe szorították. Az akkori társadalom elég sok ponton beavatkozott az 

életünkbe, de a hitemet teljesen kioltani sohasem tudta. 

Mindig is tudtam, hogy van Gondviselőm, de csak a nehézségeimben fordultam 

hozzá. Bűneimért pedig nem Krisztustól kértem bocsánatot, hanem mindent emberi 

módon próbáltam rendezni. Isten azonban sohasem hagyott el, Ő csak türelmesen 

folytatta, amit elkezdett gyermekkoromban. 

1993-ban a legnagyobb próbatételt adta számomra. Ebben az évben hosszú 

ápolás után meghalt édesanyám, meghalt apósom, keresztanyám és sok más szeret-

tem is. A temetések között a fiam komoly égést szenvedett, heteken keresztül egy 

üvegkalitkában volt, míg én csak messziről nézhettem. Ugyanebben az időben a na-

gyobbik lányom élete többször is veszélyben forgott. Egy nagyon csúnya betegsége 

volt, elpattantak a hajszálerek a testében. Ő az első iskolai évének legnagyobb részét 

kórházban töltötte, és ott tanult meg írni, olvasni. 

Teljesen világos lett számomra, hogy Istentől kell kérnem a segítséget és Jézus-

tól a megbocsátást. Szükségem volt a megbocsátásra, és beengedtem Krisztust az 

életembe. Elfogadtam Jézus Krisztust Megváltómnak, mert Ő meghalt azért a bűnért 

is, amit én követtem el. Ekkor vált életem fontos részévé a következő ige, amely 

végigkísért mostanáig.    

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg-

erősít engem." (Filippi 4:13) 

Ezzel az erőteljes megvallással Isten megerő-

sített, hogy akármilyen nehéz is a helyzetünk, 

Ő mindig mellettünk van. Megkönnyebbül-

tem, a sorsom jobbra fordult, és akkor már 

biztos voltam benne, hogy a Gondviselőm 

segítsége nélkül nem tudtam volna felülemel-

kedni ezeken a gondokon. Egy folyamat volt, 

egy út, amelyen eljutottam idáig. Velem nem 

történtek csodák, nem volt nagy felismerésem 

sem vagy megvilágosodásom, hanem egyszerűen meggyógyultam.  

Időre volt szükségem, hogy felismerjem, mit jelent Isten munkája az életem-

ben. Hálás vagyok azért is, hogy lehetőségem volt leírni az utamat, illetve azért, 

hogy elmondhattam, hogyan jutottam el Jézus Krisztus által az Úrhoz.  

„… Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához csakis 

énáltalam. …” (János evangéliuma 14:6) 

Az Úr türelmes volt hozzám. Most már biztosan tudom, hogy van bocsánat a 

bűneinkre, van értelme a szenvedésnek – EZ ÉLETEM ÜZENETE. 

Bene Sándor 
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Úrtól.” 

A kiérke-

ző mentős 

fiatalember 

nem értette, 

hogyan jött vissza a ritmus, hogyan in-

dult el újra a szív, hogy még éltesse a 

szervezetet, hogy életben tartsa családja 

körében a szeretett édesapát. 

„Mi tudtuk és tudjuk ma is, velünk 
volt Jó Istenünk. Abban a helyzetben is 

imádkoztunk, kértük a segítségét. Nem 

hagyott el bennünket. Ez a hitbéli meg-
erősödés óriási erőt adott nekünk ott 

akkor és ad ma is.” 

„Ha valaki azt gondolja, hogy előz-

mény nélküliek ezek a dolgok, téved” – 

mondta Julika – és a történések megér-

téhez, visszamegy az év elejére, amikor 

az volt a kérdés, hogy a leépülő munka-

helyén maradjon egy vagy két évig, 

vagy éljen a nyugdíjazás lehetőségével. 

Akkor is imájában kérte az Úr taná-

csát, melyik utat válassza. Emlékszik rá, 

megerősítést kapott arra, hogy válassza 

a családját. 

Sándornál már ebben az időben je-

lentkeztek a gyengeség tünetei, de nem 

szív problémára gondoltak. Lehet érszű-

kület vagy más is. Szóval tanácstalanok 

voltak, de abban biztos volt, hogy a férj, 

a családapa egészségéért való küzdel-

met neki kell irányítani. Ezért kapta az 

üzenetet Istenétől. 

Sándor is református, abban támo-

gatja a családot, hogy az istentisztele-

tek, imaestek, presbiteri alkalmakkor, a 

közlekedést biztosítja. Sőt, a vasárnapi  

A vasárnap délutáni csöndességben 

egy beavatatlan semmit sem vett volna 

észre abból a rendkívül nehéz és feszült 

helyzetből, amelyben Sárközi Sándorné, 

Julikáék voltak néhány héttel ezelőtt. 

Sándor, a férj, a családapa mozdony-

vezető volt, de ma már nyugdíjas. Erős 

testalkatából adódóan nem sokat törő-

dött azzal, ha itt vagy ott szúródott, nyi-

lallott a szervezetében valami. 

Azt viszont már nem tudta nem ész-

revehetővé tenni, hogy nem bír úgy dol-

gozgatni otthon, mint korábban, mert 

nincs levegő, nincs erő. 

Julika és a gyermekek is látták édes-

apjuk csöndes, dacos erőfeszítését, de a 

gondoskodó feleség azt is tudta, hogy 

neki kell férje helyett cselekedni. 

„Biztos, hogy nem én tudtam, csak 

meghallottam egy csöndes Istenhez való 

imádkozásom közepette, hogy mit kell 

tennem. A Pünkösdi Családi Nap forga-

tagában kértem segítséget dr. Makrai 

Tibor főorvos úrtól, főgondnokunktól.”  

Ezt követően az események felgyor-

sultak, hiszen július 26-ra volt elője-

gyezve Sándor terheléses vizsgálatra, de 

voltak gyógyszerek, amelyeknek szedé-

sét két nappal korábban abba kellett 

hagyni. 

Július 24-én délután tévénézés köz-

ben jelentkezett a szívritmus kimara-

dás… 

„Szinte ez is megmagyarázhatatlan, 

hogy az egész család jelen volt – Julcsi, 

a lányunk barátjával, Petivel és Balázs, 

a fiunk –, s ebben a pánikra okot adó 

helyzetben mindenki kapott feladatot az  
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ebéd elkészítését is vállalta, hogy a csa-

lád többi tagja templomban, Isten köze-

lében tölthesse el azt az időt, amit erre 

szántak. 

A kórházban eltöltött napok között 

volt egy vasárnap is. Azt kérte a család 

minden tagjától, menjenek és imádkoz-

zanak… 

Nem teljesen így történt, mert Julika 

nem tudta volna megbocsátani magá-

nak, ha abban a magányában nem láto-

gatja meg férjét, a gyermekek viszont 

követték az apa utasítását. 

Azt viszont e sorok írója mondta el 

Julikának, hogy a Többgenerációs Tá-

borban – a gyermekek is készültek Fü-

zérradványba – Nagy György tiszteletes 

úr és vele együtt mindenki imádkozott 

Sándor életben maradásáért, felépülésé-

ért. 

Mi tudjuk, nem vagyunk egyedül, 

segítséget kapunk, kaptunk a Jó Isten-

től, a gyülekezettől és ez óriási erőt ad a 

bajban, a nehéz helyzetben. 

Lejegyezte: Zsoldos Barnabás 

Egy focicsapat jut eszembe (nevezzük őket Világosság FC-nek), mely csak úgy 

összeáll 11 játékosból, hogy megküzdjön a most csak a legnagyobbak között számon 

tartott „Sötétség FC”-vel. A játék kimenetele már az elején körvonalazódni látszott. 

11 játékosunk szervezés hiányában mind egyénileg próbált meg a meccsre eljutni. 

Némelyek ezért elkéstek. Tartalék játékos hiányában 8-an álltak ki a gyepre. Edző 

nélkül így nem tudták, hogy milyen formációban ját-

szanak, így csak összevissza szaladgáltak. A szünetben 

2 sérültjükhöz nem volt gyúró és orvos, nem volt, aki 

vizet adjon, nem volt, aki biztasson. A közönség neve-

tett rajtuk. Magukra maradtak. 

Te szeretnél egy ilyen vert csapat tagja lenni? Bizo-

nyára nem. Ezért arra kérünk, légy Te is győztes csa-

patunk tagja. Gyúró vagy, vagy csak a pálya füvét tu-

dod meglocsolni? Mindenki számít! Győzni szeretnénk! Biztatásul hadd mondjam el 

neked, hogy már a Világ legjobb Edzője önként, ingyen elvállata a csapatépítést. 

Ha már tagunk vagy, gyere, segíts kiválasztani 18 embert, akik lehetőleg odafi-

gyelve a részletekre képezhetik csapatunk koordináló „igazgatótanácsát”.   

Újra elérkeztünk a Magyar Református Egyház törvénye által szabályozott 6 éves 

ciklus végére. A legkésőbb augusztus végi presbiteri gyűléssel megkezdődik az 

újabb 6 évre szóló presbiter tisztségviselők választása. Sokan talán legyintenek erre 

a hírre, de reménységünk szerint többen vannak azok, akiknek fontos gyülekezetünk 

következő hat éve. Természetesen nem a megválasztott 18 ember fogja megoldani 

minden, gyülekezetünk működésével kapcsolatos feladatot. 

Ahhoz már Te is kellesz! 

Ez nem játék 
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A választás menete: (nem teljes részletességű kivonat) 

Az egyházközség nem lelkészi tisztségviselőinek választása 

1. § (1) Az egyházközség nem lelkészi tisztviselői: a főgondnok vagy gondnok és 

a presbiter. 

(2) A tisztségviselőket az egyházközségi közgyűlés választja meg. Az egyház-

községi közgyűlést az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai alkotják. 

(3) 2. § (1) Az egyházközségi közgyűlés helyét és időpontját az azt megelőző két 

vasárnapon a szószékről és a helyben szokásos egyéb módon ki kell hirdetni. 

(2) Az egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha azon az egyházközség vá-

lasztójoggal rendelkező egyháztagjainak legalább 10%-a jelen van, de ez nem lehet 

kevesebb a presbitérium létszámának kétszeresénél.  

(3) Határozatképtelenség esetén újabb egyházközségi közgyűlést a meghiúsult 

közgyűléstől számított 14. napra kell összehívni, és ezt a közbeeső vasárnapon is ki 

kell hirdetni. Az így megismételt egy-

házközségi közgyűlés a megjelentek lét-

számára tekintet nélkül határozatképes. 

3. § (1) A tisztségviselők megbízatá-

sának időtartama egységesen 6 év. 

A jelölés és választás 

4. § (1) A választást megelőzően leg-

alább 60 nappal a presbitérium az egy-

háztagok köréből – az egyházközség 

lelkipásztorát is beleértve – 3-7 tagú bizottságot választ, amely a jelölési (választási) 

és a szavazatszámlálói feladatokat is ellátja. 

 (2) A bizottság a választást megelőzően 30 nappal, a tisztségviselőkre a gyülekezet-

ben végzett széles körű tájékozódás alapján tesz javaslatot a presbitériumnak. 

 (4) Választásra csak az bocsátható, akit szabályszerűen jelöltek és a jelölést elfo-

gadta. 

(5) A jelölteket a választást megelőző vasárnapon a gyülekezetnek be kell mutatni. 

5. § (1) A választás helyét és idejét a presbitérium tűzi ki. 

6. § (1) A választás az istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlésen történik. 

7. § A választás szavazólapok felhasználásával titkosan történik, amelyeket a válasz-

tási bizottság készít elő. 

 (3)  A választói névjegyzékben a szavazó aláírásával igazolja a szavazólap átvételét. 

9. § (1) A leadott szavazatokat jelöltenként kell összeszámolni. 

 (3) Egyéni tisztségviselő esetén megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a jelenlevő 

szavazók több mint felének szavazatát megkapta. 
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A presbiterek 

46. § (1) A presbiterek az egyházközség lelki és 

anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség éle-

tének felelős irányítására az egyházközségi választók 

névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell válasz-

tani a törvény előírásai szerint. 

(2) Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag (Teljes jogú 

egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti 

istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az 

egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől 

kezdődően választó joga van és választható.) és a választó gyülekezetnek legalább 1 

éve tagja. 

Az egyháztagok 

22. § (1) A Magyarországi Református Egyház 

tagja minden magyar – illetve Magyarországon 

élő nem magyar – állampolgár, akit a reformá-

tus egyház szertartása szerint megkereszteltek, 

valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát 

reformátusnak vallja. 

(2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a 

gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházköz-

ségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága 

elérésétől kezdődően választó joga van és választható. 

A presbiter olyan keresztyén ember, aki elhívást kapott Istentől a gyüleke-

zetben való szolgálatra: akinek elhívását a gyülekezet felismerte, és akit ebbe a 

szolgálatba az egyház törvényes rendje szerint beiktatott. Ha ugyanis valakit 

Isten elhív bármilyen szolgálatra, az nem csupán kettejükre tartozik. Az elhívást 

a gyülekezetnek fel kell ismernie. Ez fejeződik ki a megválasztásban és a beikta-

tásban. Az ilyen szolgálatba állított presbiter hite és kegyességi élete alapján 

véve nem más, mint a többi egyháztagé. A különbség abban a feszültségben van, 

amit a presbiteri szolgálat felelős hordozása jelent. Arról a követelményről van 

itt szó, mely szerint a presbiternek mindenben példaképpen kell állnia a gyüleke-

zet előtt. /1. Tim. 4:12/ Minden presbiter el kellene, hogy tudja mondani a többi-

eknek: csináljátok azt, amit én. Így válik Krisztus követésünk valósággá és gya-

korlatilag is hasznossá a gyülekezet életében. 

Dr. Pásztor János 

A presbiter olyan keresz-

tyén ember, aki elhívást 

kapott Istentől a gyüleke-

zetben való szolgálatra... 

Alexa Imre - presbiter 
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A tolókocsis gyülekezet 
A tolókocsis gyülekezetben nincs építő feladata a pres-

bitériumnak, ezért a presbitérium is tekintélyét veszti és 

elértéktelenedik. Így indul be a Presbitérium és a gyüle-

kezet lélektani ördögkereke. Mivel a Presbitérium el-

vesztette tekintélyét, a presbiteri szolgálat sem számít 

kiváltságos megtiszteltetésnek, ezért egyre nehezebb jó 

presbitereket találni. Mivel egyre gyengébb, érdektele-

nebb és értéktelenebb személyek vállalják el a presbiteri 

tisztséget, ezért egyre nehezebb őket presbiteri munkával megbízni, és mivel a pres-

biteri tisztségviselők az érdektelenekből kerülnek ki, egy idő múlva a presbiterek 

nem lesznek példamutató emberek, sőt a templomot is igen ritkán fogják látogatni. 

Mivel még a presbiterek sem mutatnak jó példát, a hívek még inkább elmaradnak a 

templomból. Mivel a templomlátogatás még inkább csökken, még kevésbé lehet jó 

presbitereket találni, és mivel nincsenek jó munkatársak sem, a lelkipásztor kedve is 

csökken, a templom ürül, az igehirdetés is egyre fásultabb lesz. Mivel az igehirdetés 

vonzóereje csökken, a templom még inkább ürül, az ördögkerék megy tovább lefelé 

és megszületik a lelkipásztor lelkében a jól ismert rezignált mondat, a Sátán csapdá-

ja, a lelki haldoklás örök önigazolása: „Így nem lehet”. A közöny, a fásultság, a le-

mondás, néha a kényelem száradó avarába beletemetik Jézus ígéretét: „Minden le-

hetséges a hívőnek.”  /Márk 9:23/ 

Angyalkerék 
Az élő gyülekezetnek angyalkereke van. Mivel jól képzett és megszervezett presbi-

tériuma és segítőgárdája van, a presbiteri gyülekezeti szolgálat révén a gyülekezet 

termelői gyülekezet lesz, amely nem csak hallgatja, hanem tovább is viszi az Igét, az 

Evangélium kisugárzik a templomból, és széles sávon eléri a híveket. Mivel az Ige a 

gyülekezetbe áradó üzenet lesz, többen fognak jönni a templomba. Mivel az igehall-

gatók száma nő, a lelkipásztor lelkesebben 

prédikál, még többen fognak jönni. Mivel a 

gyülekezet élete felfelé ível, kiváltság és 

megtiszteltetés lesz presbiternek lenni. Mi-

vel megbecsült lesz a presbiteri tisztség, és  

azt megtiszteltetésnek veszik, egyre jobb 

presbitereket lehet találni, mivel a jó presbi-

terek jó munkát végeznek, még intenzívebb 

lesz a gyülekezeti élet, és így megy tovább 

az angyalkerék felfelé. 

Dr. Csiha Kálmán 

 

 

Énekkari Találkozó 

Tiszakóródon 

„Minden lélek dicsérje az Urat!” (Zsolt. 
150,6) Szó szerint ez történt Tiszakóródon a 

református templomban július 31-én délután 3 órakor, amikor is a Szatmári Refor-

mátus Egyházmegye énekkarai és kórusai – köztük a Mátészalka-Kertvárosi gyüle-

kezet kamarakórusa – gyűltek össze testvéri találkozóra. Nem véletlen, hogy ugyan-

ez az ige volt azokon a könyvjelzőkön is, amelyeket a résztvevők kaptak emlékül. 

A szervező és vendéglátó lelkésznő, Egresi Lászlóné köszöntése után Lucskiné 

Krokavecz Márta, tunyogi lelkésznő igehirdetését hallgattuk meg a Zsoltárok köny-

ve 121. része alapján. Ezután következett az énekkarok rövid, bemutatkozó szolgála-

ta, bizonyságát adva az Istennek való éneklés iránti szeretetüknek, ugyanakkor egy-

mást is gazdagítva a kórusfeldolgozásokkal, dicsőítő és egyéb lelki énekekkel. Külö-

nösen tetszett, hogy minden korosztály képviselve volt, reményt adva, hogy van 

folytatás, minden korban vannak énekelni szerető emberek. 

Befejezésül a házigazda gyülekezet énekkarának vezetője egy kánont tanított a 

jelenlévőknek, amelyet 3 szólamban énekeltünk. Csodálatosan zengett a több mint 

230 fős sereg éneke a barátságos kis műemléktemplomban, melyet zsúfolásig meg-

töltöttünk. Az alkalmat szeretetvendégség zárta, ahol alkalmunk volt baráti beszél-

getésekre, szakmai tapasztalatcserére. Élményekben gazdagon, feltöltődve jöttünk 

haza, új lendületet kapva a további áldozatos munkánkhoz. 

Szilágyi Istvánné 
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Református találkozó - „Szatmár határok nélkül” 

2011. szeptember 17. - Ecsedménes Lovarda, Fábiánháza 

11:00 Köszöntő: Fülöp István országgyűlési képviselő, a Reformátusok Szatmárért 

Közhasznú Egyesület elnöke, és Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyház-

kerület püspöke 

11:10 Istentiszteletet tart Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület 

püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a börvelyi 

református énekkar szolgálatával 

12:10 Testvértelepülési szándéknyilatkozat aláírása: Gyarmati Endre, Fábiánháza 

polgármestere és Domokos Sándor, Szamoskrassó polgármestere. Az eseményt méltatja: 

Nagyhajú Béla, főosztályvezető, állampolgársági igazgató 

12:30 Varga Sándor színművész: Erős vár a mi Istenünk 

12:55 Ünnepélyes állampolgári eskütétel. Köszöntőt mond: Wetzel Tamás miniszteri 

biztos, főosztályvezető 

13:00 Kulturális műsor 

14:00 Szakmai előadások 
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Szatmárért alapítottak egyesületet 

a reformátusok 

„Szülőföldjükért felelősséget vállaló, a Szatmári régiót 

önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek 

tekintő alulírott személyek arra a közös elhatározásra jutot-

tunk, hogy az országhatár által szétszabdalt történelmi Szat-

márt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élő szatmári 

emberek szellemi-lelki egyesítését” – áll abban a szándéknyi-

latkozatban, amelyet Fülöp István parlamenti képviselő és Dr. Végh Balázs Béla 

szatmárnémeti egyetemi adjunktus látott el kézjegyével. A Reformátusok Szatmárért 

Közhasznú Egyesület tagjai szerint a közös nyelv, a közös kultúra, a mindenkor és 

mindenhol jelenlévő szatmári identitás bátorítja fel őket az egyesület tevékenységei-

nek megrendezésére... „Az egyháznak, a keresztyén eklézsiának ma is van rejtett 

tartaléka és szellemi-erkölcsi ereje, amelyre bátran építhetünk” – vélik az egyesület 

alapítói. 

Egyesületük olyan célokat tűz maga elé, amelyek egyszerre válaszolnak korunk 

kihívásaira és viszik tovább a szatmári régió legértékesebb hagyományait… 

 „Egyesületünk tagjai lehetnek mindazok a személyek, akik vonzalmat éreznek a 

szatmári térség iránt, elfogadják egyesületünk alapszabályzatát és egyetértenek cél-

kitűzéseinkkel” – áll a nyilatkozat befejező sorában. 

Első lépésként hozzá is fogtak egy találkozó megszervezéséhez, melyre a hatá-

ron innen és túl élő szatmári reformátusokat várják.  

Bővebb információ: www.refkertvaros.hu 

 

 



 

 

 

 

Táborok általában egyazon korosztályok számára szerveződnek. 
Tartalmukat illetően viszont jelentős eltérések vannak, hiszen lehet – elsősorban – a 
fiatalokat sportolásra biztatni, a természetismeretek bővítésére, vagy csak egyszerűen 
kellemes időtöltésre. A mi táborunk szinte ötvözi valamennyit, sőt még több is, mert 
a hitélet kérdéseivel, a Biblia megismerésével is foglalkozik. Még tovább megyek eb-
ben az okfejtésben, mert a mi táborunk nemcsak egy korosztályt tömörít, hanem 
több generációt. A pár hónapos csecsemőtől, egészen a hetvenfelé közeledő emberig. 
Ilyenről még nem hallottam, persze az is lehet, hogy az élet kényszerítette ki ezt a 
megoldást – erről talán Nagy György lelkipásztorunk többet tudna beszélni –, de 
tény a második éve megrendezett Többgenerációs Tábor füzérradványi egy hete nagy 
sikert arat minden korosztályban. 

A Kertvárosi Református Gyülekezet táborozói már egy hónapja itthon vannak, s 
azt gondoltam, az élmények ülepedésével tömörebben megfogalmazhatjuk beszélge-
tő partnereimmel az egyhetes együttlét tapasztalatait. 
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tainak megismerését, itt tudtunk az ige 
szavának értelmezéséről hosszan, sok-

szor hajnalig eszmecserét folytatni.” 

Marci: „Tévedés 

azt gondolni, hogy az 

ifisek korosztálya azo-
nos volt. Igen nagy 

szórás volt tapasztal-

ható, hiszen a felső 
tagozatostól harminc 

valahány évesig voltunk együtt, s volt 

közöttünk hittantanár, teológus, egyete-

mista, középiskolás és volt olyan, aki 

egyszerűen csak érdeklődő volt, mert 
ismeretségi körünkhöz tartozik. Azt gon-

dolom, Vadász Sándor tanár úr találta 

meg azt a műfajt és eszközt, amellyel ez 
a csoport közösséget alkot. Az eszköz a 

hangszer, a műfaj pedig a zene. Az 
énektanulás, a szövegértelmezés vitt el 

bennünket – szüleink és a gyülekezet 

tanítása mellett – a hit fontosságához, 

Isten közelségéhez.”  

Bene Sándor lakásának teraszán az 

asztal körül ül a már említett családfő, 

felesége, Éva, fiuk, Péter és Fogarassy 

Márton, az ifi közösség meghatározó 

személyisége. 

Péter mindkét táborban 

részt vett, így azonnal 

kinyitotta az emlékezés 

csapját, s azzal kezdte 

az idei sokkal kötöttebb 

volt. „Különösen a dél-

előtti előadások – tar-
talmasak voltak – vitték el a tavaly jól 

bevált csoportos beszélgetésektől az 
időt. Nem azt mondom, hogy a fiatal 

Csomós József tiszteletes úr, tanári elő-

adását nem élveztem, sőt, számomra az 
egyik legérdekesebb okfejtés volt a 

mélységről és a magasságról mind em-
beri, mind hitbéli megközelítésben. 

Olyan stílusban tartotta az előadását, 

amelyre odafigyeltünk. Igazán az esti 
beszélgetések jelentették egymás gondo-
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Ha már említetted 

az érdeklődő baráto-

kat, rájuk, hogyan 

hatott az eltöltött egy 

hét – vetettem közbe. 

„Peti barátjáról van 
szó, de azzal, hogy 

érdeklődést mutat, 

már van kapcsolódási 
pont. Innentől kezdve csak beszélgetni 

kell, s valószínű rádöbben, hogy nem 

bigottság, amit csinálunk, hanem az élet 
nehézségeinek, örömeinek, azaz mélysé-

geinek és magasságainak megismerése 
az ige, a Szentírás, a Biblia segítségé-

vel. 

Jézusnak is egy igaz barátja volt, aki 
követte, majd még lettek közelebbiek és 

közelebbiek. Szinte így vagyunk ebben 

az ifi közösségben mi is.” 

Sándor, a családfő itt 

kapcsolódott be a 

fiatalok eszmefuttatá-

sába. „Érdekes volt 

olvasni az egyhá-
zunkról megfogalma-

zott gondolataikat. 

Meglepően felelősen írtak az istentiszte-
letek rendjéről, az új irányzatok alkal-

mazásáról.” 

Természetesen itt a zene kapta a fő-

hangsúlyt, s nem rejtették véka alá, 

hogy a ritmus, a dallam mennyire fon-

tos számukra, még akkor is, ha a hagyo-

mányápolásról sem feledkeznének el. 

„Keskeny ez a palló, amelyen egyszerre 
kell haladni a több évszázada kialakult 

gyakorlatnak és az új befogadásának. A 

zene keretet ad, ma már elképzelhetet-

len, hogy egy két és fél perces ének öt 

percig tartson, még akkor is, ha tisztel-

jük az idősebb generációt. A zene, mint  

külső hatás, a belső 
értékek megértésé-

ben is segít. Azt gon-
dolom, ebben Sanyi-

nak óriási szerepe 

van” – zárta le a 

témát Marci.” 

Itt kérdeztem Marcit 

arról a beavatási ceremóniáról, amelyről 

csupa jót hallottam. 

„Nincs ebben semmi különlegesség, a 

nagydobosi gyülekezetből merítettem az 

ötletet, mivel a csoportban itt voltak az 

idén konfirmáltak is, és szerettem volna,  

ha közelebb érzik magukat hozzánk. A 

már ifisták választottak valakit az újak 

közül, és a csöndes elmélyülés közelebb 

hozta őket egymáshoz.” 

Csak megjegyzem, Virág unokám 

hosszan beszélt hazafelé erről az ese-

ményről, pedig ő még csak tiszteletbeli 

ifista lett, s hogy milyen hatással volt 

rá, s hogy lélekben a magasság felé ha-

ladt, bizonyítja, hogy édesanyjának er-

ről számolt be elsőként. 

Bene Sándor témát váltott, s arról 

kezdett beszélni, hogy mennyire érezte 

magáénak a tábort. Ez alatt azt értette, 

hogy a reggeli áhítat megtartására fel-

kért személynek ez egyfajta hitbeli fel-

töltődést jelentett, vagy ha úgy tetszik, 

kinyilatkozást is. 

Az előadásokról pedig – amelyek a 

mélységekről és a magasságokról szól-

tak – az volt a véleménye, hatásosak 

voltak a megélt, átélt és Istenhez ragasz-

kodó élettörténetek, de számára egyik 

legtöbbet adó előadás főgondnokunké, 

dr. Makrai Tibor főorvos úré volt. A 

testi-lelki bajaink, mélységeinkre orvos-

ként is adott megfogadható, megszívle-

 

 

az idei táborban is ott lehettek. Szerin-
tem üzenetet kaptunk Istentől, ez a he-

lyes út, ezt a többgenerációs tábort foly-
tatnunk kell felnövekvő ifjúságunk érde-

kében.” 

A szülők, Anikó 

és Péter voltak 

otthon, leányuk-

kal csak telefo-

non értekeztünk 

a beszélgetés 

témájáról. Anikó lelkendezve beszélt 

arról, hogy mennyire dicsérték a tavalyi 

tábort ifista társai, s sajnálta, hogy ta-

valy az ő gyülekezetük tábora egybe-

esett a kertvárosival, de az idén nagyon 

készült, illetve el is döntötte személye-

sen is meggyőződik mindarról, amit 

hallott. A leányzó lelkesedése a szülők-

re is átragadt, illetve tiszteletes úr idő-

ben szólt az időpontról. 

Péter az eltöltött 

napok legnagyobb 

érdemének azt tartja, 

hogy feltöltődve, hit-

ben és lélekben meg-

erősödve tértek haza. 

„Szinte minden nap 
esett az eső, mégsem 

panaszkodott senki. Megvolt a lelki bé-

kéje mindenkinek. Számomra volt még 

egy nagyszerű felismerés. Olyan embe-

rekkel találkoztam, akikkel eddig szót 

sem váltottam. Ennek ellenére tudtunk 
beszélgetni egyszerű köznapi témákról, 

a Bibliáról, istenhitről. Megismerhettem 

mások véleményét. 

Ez a többgeneráció formáció pedig 

egyszerűen zseniális. A gyermekek, fia-

talok látták, hogy viszonyulunk felnőttek 
egymáshoz, láttak, hallottak élethelyze-

teket. Mi is tanultunk tőlük, mert el-

lendő tanácsokat, de ami ettől is lénye-

gesebb, hogy bibliai igemagyarázatok-

kal is szolgált. 

„Mindig mélységet említünk először, 
pedig a magasság is – pozitív értelme 

ellenére – rejt veszélyeket az ember szá-
mára. Az egészséges ember keveset tö-

rődik annak megőrzésével, nem tekinti 

értéknek. Erre is volt példa előadásá-
ban, amelyet a Bibliából merített. Kissé 

furcsán hangzik, de a ránk bízott érték-

kel – az egészség is az  –  Istennek tet-
sző módon kell sáfárkodni. Számomra 

ez volt az egyik legfontosabb üzenet 
ebből az előadásból. Nagyon sok em-

bernek hallani kellene ezt az előadást. 

S még egy gondolat az előadások kap-
csán. Tavaly több lehetőség volt a sze-

mélyes, elmélyülő, hitbeni megnyilvánu-

lásra. Ez hiányzott, még akkor is, ha 
jóllehet később csatlakoztunk a tábor 

többi lakóihoz.” 

Éva innen gombo-

lyította tovább a 

beszélgetés fonalát. 

„Csak ma tudom, 

hogy mit és mennyit 

veszítettem volna, 
ha nem megyünk el 

a táborba. Nekem 

az esti életpályák, a mélységes szenve-

dések, az Istenben való bizakodás és a 

megkapott üzenet jelentett segítséget 
már ott is, és jelenti ma is a kapaszko-

dót. Istennel való beszélgetésemhez az ő 

segítségében való bizodalomhoz újra 
példákat kaptam szavahihető, megtért 

emberektől, akik a rendkívüli helyzetük-
ben, elesettségükben csak a Jó Istenben 

bíztak, és nem csalatkoztak. 

Feltöltődve érkeztem haza, és boldog 

vagyok, hogy gyermekeim a tavalyi és  
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mondták, leírták, hogyan kellene és mit – esetleg – egyházunkban másképpen tenni.” 

Anikó az esti templomi elcsöndesedést és az ott hallottakat hozta 

haza magában. Feltöltekezett, még akkor is, ha nyaralás volt, de a 

templomi alkalmak különösen éreztették vele Isten közelségét. „Ott 
volt köztünk minden pillanatban, legalábbis én így éreztem. Törő-

dött velünk, ezért is sikerült olyannak, amilyennek gondoltuk. Ha 

hívnak, jövőre is megyünk a Kertvárosi Gyülekezettel.” 

Zsoldos Barnabás 

19. REMÉNYSUGÁR  

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Sulyok László /62/ Csenger Ref. Idősek Otthona 

Bíró József /57/ Bajcsy Zs.u. 

Kiss Béla /76/ Báthory tér 

Szondi Sándorné Vadon Eszter /89/ Vágóháza 

Erdélyi Elemérné Lakatos Margit /83/ Zöldfa u. 

Bodnár Máté /bölcsőhalál/ Oroszlány 

Bakó István /60/ Mérk Idősek Otthona 

Házasságot kötöttek: 

Némedi Gyula és Török Andrea 

Bakos Csaba és Jobb Ágnes /ökumenikus/ 

Máté Szabolcs és Szathmári Judit 

Marozsán Gergely és Dr. Bene Timea 

Nagy Róbert és Christina Han Yee Mui 

Székely Gábor és Szilágyi Anikó 

Simon István és Czellár Anita 

Gaál Krisztián és Pótor Melinda 

Papp Dénes és Székely Zsuzsanna 

Kovács Péter és Kovács Judit 

Mándi József és Kovács Georgina 

Keresztségben részesült: 

Kicsák Kiara 

Szalai Borbála Vanessa 

Torday Eszter Márta 

Gaál Krisztián 

Felnőtt konfirmandusok:  

Minczér Annamária 

Juhász Attila 

Gaál Krisztián 
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A Biblia Szövetség évek óta szervez gyülekezetekben kihelyezett bibliaiskolát, 

melynek célja a gyülekezetek megújulása és épülése. Ide várják a Bibliát jobban 

megismerni vágyókat, azokat, akik szeretnének Isten Igéjével többet foglalkozni. A 

Bibliát alaposan meg kell ismernünk, mert így lesz helyes Isten-ismeretünk, így ka-

punk útmutatást mindennapi kérdéseinkben, így tudunk tanácsolni másokat. A Bibli-

ával való foglalkozás közben lelkileg is épülünk, erősödünk. A gyülekezeti szolgála-

tokban résztvevőknek (pl. presbiterek, gondnokok) feltétlenül szükségük van alapos 

bibliaismeretre, hogy a szolgálatukat jól el tudják látni. A képzések kb. kéthavonta, 

szombati napon kerülnek megrendezésre 9.00-től 18.30-ig (8 előadás). Részvételi 

díj: 1000 Ft/fő/nap. Az oktatási részek egymásra épülnek, így az első alkalom után 

már nincs lehetőség bekapcsolódni az iskolába. Minden résztvevő az előző alkalom 

előadásaiból beszámolót ír. Az első tíz alkalomból a következő alkalmon tesztet, 

majd a 11. résztől otthon készít esszét az előadó által megadott témában. 

Az oktatás az előadásokon való részvételre épít, így az elmulasztott előadásokat 

csak személyes részvétellel lehet pótolni. 

A részvétel feltételei: 

 jelentkezés: írásban, rövid bemutatkozással és az előleg befizetésével leg-

később 3 héttel az adott oktatási rész kezdete előtt 

 az oktatási részhez tartozó bibliai könyvek elolvasása 

 az oktatási rész teljes idején való részvétel 

 az oktatási alapelvek elfogadása 

A Mátészalka-Kertvárosi református gyülekezetben 2011. október 15-én indul a bib-

liaiskolai képzés (a következő dec. 3-án lesz) a következő tematika szerint. 

Gyönyörködöm 

a Te beszédedben, 

mint aki nagy  

nyereséget talált. 

(Zsolt.119:162.) 
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Alapképzés 

Az oktatási részek tartalma és számozása: 

1. Ószövetség I. (I. Mózes 1-11. – Őstörténetek) 

2. Ószövetség II. (I. Mózes 12-V. Mózes – Ősatyák, fogság, szabadulás, pusztai 

vándorlás) 

3. Ószövetség III. (Józsué-II. Krónika – Honfoglalás, bírák, királyok) 

4. Ószövetség IV. (Királyok, Jónás, Dániel, Eszter, Ezsdrás, Nehémiás – Fog-

ság, hazatérés) 

5. Ószövetség V. (Ézsaiás, Jeremiás, Siralmak, Ezékiel, Hóseás, Jóel, Ámósz) 

6. Ószövetség VI. (Abdiás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Za-

kariás, Malakiás, Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke) 

7. Újszövetség I. (Evangéliumok) 

8. Újszövetség II. (Apostolok cselekedetei) 

9. Újszövetség III. (Római levél - Galata levél) 

10. Újszövetség IV. (Efézusi levél - Jelenések könyve) 

11. Biblika teológia I. 

12. Biblika teológia II. 

13. Hermeneutika I. 

14. Hermeneutika II. 

15. Dogmatika I. 

16. Dogmatika II. 

17. Dogmatika III. 

18. Etika I. 

19. Etika II. 

20. Gyakorlati keresztyénség 

A bibliaiskola oktatási alapelvei 

1. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Isten ihletett, tévedhetetlen Igéje, ezért hitünk és 

életünk minden kérdésében legfőbb tekintélynek ismerjük el. 

2. Hiszünk az egy, örökkévaló Istenben, aki személyében három: Atya, Fiú, Szent-

lélek. 

3. Valljuk, hogy az ember a bűn miatt teljesen megromlott, ezért csak kegyelem-

ből, kizárólag Jézus Krisztus keresztáldozata által üdvözülhet hit által. 

4. Hisszük, hogy Isten Szentlelke minden újjászületett hívőben lakozást vesz, és 

megőriz bennünket az üdvösségre. 

5. Valljuk, hogy a missziót minden keresztyénnek végeznie kell Isten dicsőségére. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és a Bibliát jobban megismerni vágyót. 

Jelentkezni lehet 

dr. Makrai Tibor főgondnoknál a 30/6263145 telefonszámon. 

Öregisten, Nagyisten 

erősíts a hitben 

hogy ami késik 

azért el nem múlik 

él még a Te nyájad 

bárha szőre hullik. 

(...csak csendesen, nem használ a lárma 

mostoha szülők közt még árvább az árva) 

 

Öregisten, Nagyisten 

más remény nincsen 

mint igazad kegyelmed 

hogy Te szabj végül rendet 

maradék országnak 

adj életes kedvet 

a lecsonkolt többit 

gyógyítgasd ne engedd 

önnön-gyilkosává válni 

haza kell találni! 

(...csak csendesen, mert vád alá vesznek 

jönnek janicsárék, kerék alá tesznek) 

 

Öregisten, Nagyisten 

nem hoztak, de vittek 

a vak lóra azt hazudták bátor 

suba alatt kupec lett a pásztor 

műdalokkal altat nejlon-furulyája 

dagonyáztat minket langyos pocsolyába 

(csak csendesen, élvezd a táncot 

csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot) 
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Öregisten, Nagyisten 

nézd, hogy élünk itt lenn 

katlanba zárva 

csodára várva 

csöbörből-vödörbe magyarok. 

Itt élünk se élve se halva 

hurrá a vödörben hal van 

süthetünk szálkás kis pecsenyét 

a friss húst viszi már a fürge menyét 

körben a bozótból 

ragadozók szeme villog 

az elhevert csordákon 

áldozati billog 

(csitt, csak csendesen, ne kiálts, 

mormold, csak mormold az imát) 

 

Öregisten, Nagyisten 

ha Te nem, ki segítsen? 

Sovány lakomára 

nova bort kínáltak 

s akik ezt megitták 

mind bódultakká váltak. 

(...csak csendesen, ne siránkozz, 

bátran szólj elkábult hazánkhoz) 

 

Öregisten, Nagyisten 

érted sóvárog ma minden 

akik hortyognak szanaszét 

vagy ébren vigyáznak 

síkos savas eső alatt 

bíz egyformán áznak 

(...csak csendesen, mind aki lázad 

báránybőr jelmezben figyelik a házad) 
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Fájdalomban régi jó Patrónánk 

hegyeink elcsórták, eladó a rónánk 

fulladunk a füstben a folyónkban cián 

sorvasztja a lelkünk a ránktukmált Isten-hiány 

mértékadó értelmiség minden mérték nélkül! 

hóhér a halottal cinikusan békül 

dús szobákban ál-parasztok 

a búzát égetik ők nem a harasztot 

melósvezér nyüszít, uszít 

munkásember helyben fut itt 

a hajléktalant rendőr verte 

shoppingcenter országszerte 

mocskos pénznek nincsen szaga 

gaztól rabolt s gaz lett maga 

és a művész? búsan kérded 

megvették a tehetséget 

sirasd őket Ősi Anya 

zsoldos pénznek sincsen szaga. 

(...csak csendesen, hagyd Krisztust ítélni, 

végtelen időben mindenkit megérni) 

 

Öregisten, Nagyisten 

kit kövessünk s kit nem? 

Érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd 

hisztériát űzz el indulatunk meghagyd 

a reánk szabott leckét beteljesíthessük 

gőgösek se legyünk kétségbe se essünk 

náci-tudat, bolsi-tudat 

csak álarc a Szörnynek 

egyképp meggyötörtek 

lám egymásra törnek 

gonosz század elment 

nehéz évek jönnek 

melegítsd eszünket, okosítsd szívünket, 

bíztass hogy a testvérharc megszűnhet 

göngyöld e Földgolyót Fiad köntösébe 

édes hazánkat annak is kellős közepébe 

a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke. 

Annyi gyalázatos koron át 

őrizd meg számunkra misztikus koronád. 

(...csak csendesen, akinek füle van, hallja, 

a látónak látható, hasad az Ég alja) 

Öregisten, Nagyisten 

mit akarjunk s mit nem: 

törvényed vezessen 

hogy e kis nép oda ne vesszen 

át ne lyukadjon helyünkön a térkép 

ki ne radírozzon a világi lét vég-

képp 

serkentsd fel szolgád a Magyarok 

Istenét 

kend meg könnyektől elhomálylott 

szemét 

küldd le a magasból újra e véres-

veres földre 

tartsd köztünk szellemét most és 

mindörökre. 

(A születés előtt túl hosszú volt az 

Ádvent 

- hiszen az életünk hovatovább rá-

ment - 

mielőtt nem késő, Te mondd ki az 

Áment.) 
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Életfa 
„Ültetett az Úr Isten egy kertet Éden-

ben, keleten, és ott helyezte el az em-

bert, akit formált. Sarjasztott az Úr Is-
ten a termőföldből mindenféle fát, szem-

re kívánatost és eledelre jót; az élet 

fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz 
tudásának fáját" (1Móz.2:8 9). Az élet-

fát a bibliai teremtéstörténet itt em-

líti először, azonban a fa, legyen 

az bármilyen, a keresztyén val-

láson kívül széles körben elter-

jedt szimbólum: az évenként 

megújuló levelek a halálra és 

az újjászületésre utalnak. A 

fa alakja a földbe lenyúló gyö-

kerekkel és az ég felé nyúló 

koronával jelképe lehet a föld 

és az ég kapcsolatának. A 

vallástörténeti, ókorból 

származó művek a fatisz-

teletben feltűnő fákat 

„életfá"-nak nevezik, 

amelyeknek sorsa szim-

bolikusan összefügg egy-    

egy ember életével, mint a 

tenyérjóslásból ismert 

„életvonal". 

Az édenkerti életfát és a „tudás fájá-

fájá”-t jelképesen kell értenünk, Ez 

előbbi azt a lehetőséget nyújtotta 

Ádámnak és Évának, hogy gyümölcsé-

től az ember életereje, ifjúsága meg-

újuljon. Ilyen értelemben bukkan fel az 

életfa a Jelenések könyvében: „Aki 

győz, annak megadom, hogy egyék az 

élet fájáról, amely az Isten paradicso-

mában van" (Jel.2:7). János evangélista 

még háromszor említi az életfát: a 

mennyei  Jeruzsálem utcájának 

„közepén van az élet fája, amely tizen-

kétszer hoz termést, és a fa levelei gyó-

gyításra valók” (Jel.22:2). Az élet fájá-

hoz csak azoknak lesz joguk, akik meg-

mosattak a Jézus vére által (Jel.22:14).  

Aki a Jelenések könyvéből „e prófé-

tai könyv igéiből" valamit elvesz, „attól 

Isten elveszi osztályrészét az élet fájá-

ból" (Jel.22:19). Ezékiel látomásaiban a 

mennyei Jeruzsálem patakjának partján 

„mindenféle gyümölcsfa nő majd. 

Levelük nem hervad el, gyümöl-
csük nem fogy el: havonként új 

terem, mert a szentélyből folyik 

oda a víz. Gyümölcsük eledel, 

levelük pedig orvosság 

lesz" (Ez.47:12), vagyis ez a fa 

szintén az életfát jelképezi.  

Az életfa a korai keresztyén mű-

vészetben legtöbbször fügefa-

ként jelent meg, de előfordul a 

pálma, sőt a szőlőtő is. A 

középkori teológia kapcso-

latot teremtett az élet fája 

és a Krisztus keresztje kö-

zött: az élet fája a Krisztus 

keresztjének a képe, az élet 

tulajdonképpeni fája, mert 

Krisztus halála által, amelyet 

a kereszten szenvedett el, kap-

tuk az örök életet. A reformáció után 

lett ismeretessé a fának olyan módon 

való ábrázolása, hogy a fa koronájának 

egyik oldala lombos, amely a hit által 

való megigazulást, az elszáradt oldal 

pedig a törvény erejének elvesztését 

szimbolizálta. Ez a gondolatkör megje-

lenik a reformáció korának énekeiben 

és díszítőművészetében. A festett 

mennyezeteken megtaláljuk e szimbó-

lumot legszebben a noszvaji templom 

kazettáján, de festették nálunk, Szat-
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végállomás, s nem cél: csak a felkészü-

lés az örökkévalóságra. Így értették a 

fent már említett igét: 

„Aki győz, annak megadom, hogy egyék 

az élet fájáról, amely az Isten paradi-

csomában van.” (Jel.2:7). 

Járja át a mindennapjainkat e látás, 

hogy tudjuk a földi pályánkat az örök-

kévalóság felől szemlélni! 

Takács Béla: Bibliai jelképek című 
könyve nyomán írta:  

Vadász Sándor 

márban a csengersimai, a gyügyei, a 

sonkádi és természetesen a tákosi temp-

lom mennyezetére is. Hitvalló őseink 

számára nemcsak a templomok díszíté-

sén, terítőin vagy pecsétjein volt jelen 

az életfa motívuma, de meséikben, dala-

ikban és különösképpen festett bútorai-

kon mindennap szemük előtt volt e jel-

kép. A tulipános ládák belsejébe mindig 

odafestették az ún. „lélekfát”, mely a 

tulajdonosa egyéni  életét szimbolizálta, 

s mely figyelmeztetett: e földi élet nem 

 

 

 

szeptember 10. Küldetés konferencia presbitereknek,  munkatársainknak 

szeptember 17. Válóháló „Megtörtségből vissza az életbe”  

szeptember 24. Foglalkoztató délután gyerekeknek 

október 1-2 Kirándulás Felvidékre /Rozsnyó, Krasznahorka, Betlér/ 

október 8. Testi-lelki egészség nap az Újtelepen 

október 15. Gyülekezeti bibliaiskola nyitóalkalma  

október 16. a Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet kamarakórusának, 

kamaraegyüttesének szolgálata 

október 22. Jótékonysági est a Kincses multifunkciós közösségi ház javára 

október 23. Molnár Róbert előadása 

október 24-29 Gyülekezeti evangelizáció Szanyi György /Kárpátalja/, 

                   Lőrincz István /Erdély/ 

október 30. Gyülekezeti Reformációi ünnepség  

Imádkozzál és dolgozzál! 

 

 

Két keréken 

Az egyik augusztusi szombat délután a gyermek-istentiszteletre 

járó gyerekek kis csapatával előkaptuk a legjobb bringánkat és 

két kerékre pattantunk. Úti célunk Nyírcsaholy volt. 

Elsőként a főtérnél álltunk meg, ahol a szökőkút hűs vízével 

frissítettük fel magunkat. Tovább folytatva utunkat Kun Sán-

dorné, Erzsike vezetésével felkerestünk egy kis házat. Itt meg-

néztük a szépen gondozott kertet és tavat. A gyerekek nagy 

örömmel kapcsolódtak be a horgászásba. Mindenkinek sikerült 

egy kis halat kifognia, amit 

persze vissza is dobtunk. Ezután visszatértünk a 

főtérre, ahol rövid játék után elfogyasztottuk Erzsike 

„varázsdobozából” a süteményt, majd hazaindul-

tunk. 

Kis túránkat 12 gyermekkel és 4 felnőttel tettük 

meg. 

Mindannyian jól éreztük magunkat, és örülünk, 

hogy együtt tölthettük ezt a délutánt. 

Kovács Katalin 
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Kedves debreceni egyetemisták és 

főiskolások! 
A Debreceni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 

ebben a tanévben is szeretettel vár Titeket minden szerdán, este 

19 órától a főépület melletti Egyetemi Templomba (Egyetem tér 

2.) ifjúsági istentiszteletre! 

Egyéb alkalmainkról, a félév témájáról, illetve 

magáról a gyülekezetről - képekkel megspékelve 

:) - több információt olvashattok, ha felkeresitek a 

www.egyetemigyulekezet.hu-t. A Facebookon és 

az iwiwen is megtaláltok minket! 

Áldott tanévet! :) 



 

 

 

 


