
 

 



 

 



Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR  

Seneca mondta egyszer: „Bármit akarsz mondani, mielőtt másnak mondanád, 

előbb mondd magadnak!” Ezt tettük mi is, amikor az idei Kertvárosi Református 

Napok vezérgondolatának azt választottuk: „Imádkozzál és dolgozzál!” 

Imádkoztunk. A városért, vezetőkért, vezetettekért, imádkoztunk gyógyulni vá-

gyó betegekért, gyászoló családokért, gyermekek tanévkezdéséért, a velük foglalko-

zó pedagógusokért. Imádkoztunk, hogy a közösségi házunk tervei elkészülhessenek, 

s végre megindulhasson az építkezés. Imádkoztunk tervezőért, kivitelezőért, leendő 

alkalmakért, hogy megteljen „élettel”, amint elkészül a ház. 

Imádkoztunk hálával és könnyes szemmel magunkért és másokért, közösen és 

egyénileg, s mindemellett… dolgoztunk. Igyekeztünk segítséget nyújtani elváltak-

nak /Váló-háló/. Átgondoltuk gyülekezetünk életét, megfogalmaztuk erősségeinket, 

gyengeségeinket /Küldetés-konferencia/. Törődtünk a gyermekekkel /26 hittancso-

portban indult meg a munka/, köztük nem kevés állami gondozottal /Sportdélután a 

Parkerdőben/, de nem feledkeztünk meg az idősebbekről sem /VIII. Testi-lelki 

egészségnap/. Mélyrehatóan kezdtük tanulmányozni a Szentírást /gyülekezeti biblia-

iskola/. Jólelkű támogatókat szólítottunk meg, hogy terveink megvalósuljanak. 

Épültünk és építkeztünk tehát legutóbbi számunk megjelenése óta fizikailag és 

lelkileg egyaránt.  

Eljutottunk oda, hogy mindent reménységgel letegyünk annak a kezébe, aki meg-

hallgatja imádságainkat, kegyelméből megáldhatja fáradozásainkat, tudva, hogy 

„Nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, 

hanem a könyörülő Istené.” /Róma 9:16/ 

Ezekkel a gondolatokkal szeretném bátorí-

tani Isten előtti elcsendesedésre és céltuda-

tos, szolgáló életre a kedves olvasót: 

„Ezekkel foglakozz, ezekkel törődj, hogy 

előrehaladásod nyilvánvaló legyen min-

denki előtt!” /1. Tim. 4:15/ 

Nagy György lelkipásztor  



Bizonyságtétel 4. REMÉNYSUGÁR  

Vallását nem különösebben gyakorló római katolikus családban nőttem fel. Apai 

nagymamám tanította meg nekem a „Mi Atyánk”-ot, és talán ő beszélt nekem elő-

ször Jézusról. Amely sem akkor, sem még nagyon hosszú ideig nem jelentett semmit 

a számomra, holott látszat-keresztényként vasárnaponként el-eljártam templomba, 

Szent Antalnak olykor-olykor adtam pár ezer forintot, de Isten igéje egyetlen egy 

alkalommal sem érte el a szívemet. Feleségem – aki pár évvel az én megtérésem 

előtt adta át az életét Jézusnak – gyakorta beszélt nekem a megtérésről, a kegyelem-

ről, s arról, hogy mennyire tévelygő vagyok. 

Ugyanis azt gondoltam és hittem, hogy az életben elért magas posztokat 

(országgyűlési képviselő, az Országgyűlés jegyzője, polgármester stb…) Isten aján-

dékba adta nekem, mert én jó vagyok, s azért érek el sikereket, mert Istennek kedves 

vagyok. A feleségem nem tudta velem megértetni, hogy nem a cselekedeteink miatt 

van a mi üdvösségünk, hanem a hit által. Én pedig dolgoztam, robotoltam, mit sem 

törődve azzal, hogy a jogi karon államvizsgázó feleségemnek elkélne egy kis tá-

masz, segítség. A helyzet odáig fajult, hogy 2003-ban egy komoly válság keletkezett 

a házasságunkban, amelynek következtében a feleségem hazaköltözött édesanyjá-

hoz. Teljesen összeroppantam. Egész nap feküdtem, vagy a fotelben ülve bombáz-

tam Ágit kedveskedő, hazahívó és váró SMS-ekkel. Egyik nap az asztalon hagyott 

Bibliára lettem figyelmes. Az addig nem túlzottan forgatott „könyv”-et, ha emléke-

zetem nem csal a Zsoltárok könyvénél nyitottam ki, amelyet olvasva kezdett egy-két 

dolog megérinteni. Egyik este lefekvéshez készülődvén a tetőtér lépcsőjén haladtam, 

amikor furcsa érzés települt rám. Ez az érzés – amit nem hallottam, nem láttam, csak 

éreztem belülről – annyit közölt velem, hogy „Mózes 16, 9.” Úgy gondoltam, hogy 

nem megyek le a Bibliámért, majd reggel megnézem a textust. Ám ez az érzés nem 

hagyott engem. Mintha bökdösött volna az ágyban. Hajnali fél kettő lehetett, amikor 

lementem a Bibliához, és kikerestem a Mózes 16,9-et. Őszintén szólva azt sem tud-

tam, hogy Mózesnek öt könyve van, de Isten mindennél bölcsebb volt. Amikor meg-

találtam az Ige-szakaszt, beleborzadtam. Ezt olvastam: „Térj meg a te asszonyodhoz 

és alázd meg magad az ő karjai között”. 

Lemeredtem és sírógörcs fogott el. SMS-ben számoltam be feleségemnek a történ-

tekről, de őt ez túlságosan nem hatotta meg. Mivel a feleségem hazaköltözése kará-

csony előtt volt, ezért úgy gondoltam, hogy ajándékaimmal felpakolva felkeresem őt  

„...egyre jobban világosult meg bennem, hogy 

ez a bélpoklos, leprás, beképzelt, korrupt hadve-

zér én vagyok. Olyannyira megviselt a dolog, 

hogy 2004. március 4-ére szó szerint rosszul 

lettem, fulladoztam a bűneim miatt, s azt 

mondtam Cselényi Lacinak: - Laci, ha nem te-

hetem le bűneimet, én reggelre meghalok”. 
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Nyíregyházán. Órákat álltam fehér pulimmal a dermesztő hidegben hasztalan. Ké-

sőbb lejött, beszélgettünk. Kértem, hogy jöjjön vissza hozzám, mert szeretem. Nem 

jött. Keserűséggel jöttem haza. Egy átzokogott, átimádkozott, kutyámmal kettesben 

töltött karácsony és szilveszter után úgy határoztam: feladom! Nem várok rá! Új 

életet kezdek, nem érdekel! Nem bombáztam tovább SMS-ekkel, nem hívtam őt. 

Éppen jogi egyetemi kollokviumomra készültem, amikor randit kért tőlem.  

Egy kávézóban találkoztunk. Én rideg voltam hozzá, lenéző, ő pedig gyengéden 

megfogta a kezem, odabújt mellém, de érdemben alig váltottunk pár szót. Eljátszot-

tam a sértődöttet, majd közöltem vele, hogy mennem kell vizsgázni. Amikor elvál-

tunk furcsa hiányérzet fogott el. Már a vonaton ült, mikor felhívtam. Hallottam a 

hangján, hogy csalódott a fogadtatás miatt. 

Nem sokkal később Budapestre kellett utaznom. Ott találkoztunk. Szép napot 

töltöttünk együtt. Nyíregyházáról ment fel azért, hogy találkozhassunk. A nap végén 

Ceglédig elvittem, ahol ő felszállt a szabolcsi vonatra, én pedig hazajöttem Kübek-

házára. Ezután ismét sokat beszéltünk telefonon, de sokat is vádoltuk egymást. 

Mindketten a másikat hibáztatva azért, hogy idáig fajult a dolog. A feleségem azt 

ajánlotta, hogy beszélgessek egy kicsit Végh Tamás fasori református lelkésszel, aki 

már korábban írt nekem jó szándékú figyelmeztető levelet, hogy vigyázzak, mert 

nem lesz jó vége annak, hogy csak a munkámnak élek, miközben a vizsgázó felesé-

gemmel nem törődöm. Felbőszített ez a levél, mondván, hogy mit szól bele egy vad-

idegen ember a dolgainkba. Veretes ellenlevéllel készültem, de végül – szerencsére 

– nem lett belőle semmi. Ilyen előzmények után nem gondoltam volna, hogy nekem 

Végh Tamással beszélgetnem kellene bármiről is, de mivel feleségem már-már kö-

nyörgött, ezért vállaltam a diskurzust. Végül egy kellemes beszélgetésre került sor. 

Tamás bácsi – feleségem így hívta őt – azt ajánlotta, hogy menjünk el egy házaspá-

ros csendes hétre Biatorbágyra, ahol a feleségem egy női héten már járt ezelőtt. 

„Nekem erre nincs időm! Itt vannak a pályázatok, most nem érek rá, majd május-

ban!” – mondtam. Aztán nagy könnyebbség lett a számomra, hogy be is voltak telve 

a helyek, ennek ellenére a feleségem várólistára íratott bennünket. Visszagondolva 

Isten csodáját éltük akkor át, mert egy házaspár lemondta a torbágyi hetet, nekem 

pedig valami különleges módon lángra gyújtot-

ta Isten a szívemet, és már nem tiltakoztam, 

hanem vágytam arra, hogy mehessek, hogy 

feleségemmel is együtt lehessek. 

Kicsit csalódtam, amikor a Magyar 

Belmisszió vezető lelkésze, Cselényi 

László azt mondta, hogy egy rövid, 

ószövetségi igeszakaszt boncolgatunk 

egész héten. Egy bizonyos Naámán 

történetét, a II. Királyok 5-ből. Ne-

hezteltem Ágira, hogy idecitált ezért  
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a pár sorért, és tengernyi teendőm helyett halálra fogom unni magam az öt nap alatt. 

Nem így lett! Istennek hála, az Ő útjai valóban nem a mi útjaink. Ahogy halad-

tunk az Ige-magyarázatban egyre jobban világosult meg bennem, hogy ez a bélpok-

los, leprás, beképzelt, korrupt hadvezér én vagyok. Olyannyira megviselt a dolog, 

hogy 2004. március 4-ére szó szerint rosszul lettem, fulladoztam a bűneim miatt, s 

azt mondtam Cselényi Lacinak: „Laci, ha nem tehetem le bűneimet, én reggelre 

meghalok”. Szó szerint fulladtam azoktól! A délutáni csendes pihenőben egy lajst-

rommal kezemben mentem a lelkészhez.  

Egy A/4 lapot függőlegesen három hasábra osztottam. Az első hasábban a gye-

rekkorom, másodikban a fiatalkorom, míg a harmadikban a felnőttkor bűneit vettem 

sorjába két oldalon keresztül, s amikor egyet-egyet megvallottam az Úrnak, akkor 

azokat áthúztam. Talán két órát is igénybe vett a bűnvallási procedúra, majd azt kö-

vetően Laci tanácsára a lapot eltéptem, és lehúztam a WC-ben, mondván, hogy az 

Úr a megvallott bűneinket is a tenger mélyére veti. Imádkozás és Jézus szívembe 

való behívása után megkönnyebbülve mentem fel a szobába, ahol a feleségem már 

el sem tudta képzelni, hogy mi történhetett velem. Hajnali 2 órakor arra ébredtem, 

hogy egy angyali kórus énekel. S nyitott szemmel, reggelig zokogva hallottam an-

nak az „Amint vagyok…” című éneknek a kissé másként szóló refrénjét, amely így 

szólt a lelkemben: „Itt vagyok, jövök!” 

Reggel a terhek alatt feleségemmel együtt roskadtunk a hóba, majd kéz a kézben, 

boldogan, a boldogságtól végigzokogva az utat értünk haza. Itthon, amikor a Polgár-

mesteri Hivatalba beléptem, kolléganőim nem tudták elképzelni, hogy mi történt 

velem. Egyikőjük azt mondta, hogy „mintha kicseréltek volna”, a másik hogy „a 

föld fölött járok egy méterrel”, mi történt velem? – kérdezték. Akkor még nem be-

széltem nekik a csodáról, amely velem történt. Azóta ők is tudják, hogy Isten meg-

szólított és én az Övé lettem. Hasznomra vált a nagy nyomorúság – mondja Dávid 

egyik zsoltárában, és mondom én is, mert így van. 

Ezt követően Isten kimunkálta bennünk, hogy a lopva tartott polgári frigyünk 

után Isten előtt is kössük össze életünket. Augusztus 7-én, Nyíregyháza-Sóstó múze-

umfalujának kis vályogtemplomában Végh Tamás barátunk Isten előtt is összeadott 

bennünket. Ami házasságunk hét éve alatt nem sikerült, az esküvőnk után pár nappal 

igen! Megfogant kisfiunk Marcellka, aki 2005. május 22-én született. Isten ajándéka 

ő! 

Isten vezetését azóta is érezzük és élvezzük. Magam több előadást tartottam 

„hívők a politikában” témakörben, és számtalan helyen tettem bizonyságot arról, 

hogy milyen csodálatos az, ha valóban az Úr az én pásztorom! 

Adja Isten, hogy Neked is Ő legyen! 

Dr. Molnár Róbert 
Kübekháza polgármestere 
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Reményik Sándor: Én őszöm 
Én őszöm, mosolygó vagy borongó, 

Világfeszültséget feloldó, 

Én kínomat is csillapító, 

Én békémet is megígérő: 

Olyan vagy, mint az őszi Jézus, 

Olyan vagy, mint egy leánykérő. 

Olyan vagy, mint az őszi Jézus: 

Szelid és alázatos vőlegény –  

Minden lélek menyasszonyod ma 

S talán még én is, én. 

Én őszöm, mosolygó vagy borongó, 

Az őszi Jézus bizony benned jár 

És felszed minden szines levelet 

És fakó levelet, 

Koszorújába mind beletalál. 

Ó, szedj fel s tűzzél töviskoszorúdba 

Engem is, eltaposott levelet 

Te, kit várnak romlottak és szűzek, 

Jegyese minden lehullott levélnek! 

S fogadd el tőlem ezt a levelet, 

Napsugárral írtam és őszi kékkel, 

És reménnyel és kétségbeeséssel 

És benne egész esett-magamat 

Hozom, s minden nyomorúságomat, 

S az életem hozom –  

Fogadj el így, ahogy vagyok, 

Ó, Őszöm, békességem, Jézusom! 

„Az ősz ember előtt kelj fel, 

és becsüld meg az öreg embert." 

III. Móz. 19:32  
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1. Puritán egyszerűség – Ez Kálvin életének minden területén megmutatko-

zott: az istentiszteletben, az étkezésben, a ruházkodásban, de a beszédben is. Ez 

mégsem egy primitív, inkább méltóságteljes egyszerűség volt, amely tartást adott 

neki. A kálvinista ember elutasít minden felesleges költekezést, luxust, túlzott szóra-

kozást. Sajnos ebben követjük legkevésbé a példáját. Kálvin szíve nagyon fájna, ha 

látná hajnalig tartó mulatozásainkat, kicsapongásainkat. Ebben még nagyon nem 

vagyunk kálvinisták. 

2. Elhívás és küldetéstudat – A kálvinista ember tudja, hogy ő csak teremt-

mény, önmagában semmi, mégis óriási méltósággal bír azáltal, hogy Isten elhívta és 

küldetéssel ajándékozta meg. Hitében óriási szerepet játszik az is, hogy ő Isten szö-

vetségéhez tartozik, Isten munkatársává válik, részt vesz Isten teremtő és szabadító 

munkájában. A kálvinista ember nem értékeli túl önmagát, sohasem kerül a közép-

pontba, sőt épp ennek az ellenkezője lesz igaz: Isten van mindennek a középpontjá-

ban. Életében semmi helye sincs a gőgnek és elbizakodottságnak. Tudatában van 

kicsinységének és méltatlanságának, de azt is tudja, hogy őt a hatalmas Isten méltat-

lan volta ellenére Krisztusért elfogadja, szövetségesévé teszi, küldetéssel bízza meg, 

valósággal munkatársává avatja. 

3. Szakember legyen egy területen –  

Kálvin sajátos tanítása az is, hogy min-

den ember egyetlen területen kell, hogy 

jelentőset alkosson. Elutasította a huma-

nizmusnak azt a gondolatát, hogy az em-

bernek mindenhez értenie kell. Meggyő-

ződése szerint minden embernek csak 

egy mesterséghez kell értenie, de azt tö-

kéletesen kell végeznie. Kálvin ezzel kétségtelenül döntő módon hozzájárult az új 

gazdasági rendszer, a polgári kapitalizmus kialakulásához. 

4. Idegenség – A kálvinista ember egyik jellemvonása az is, hogy nem tud töké-

letesen beilleszkedni azok közé, akik között él, mindig érzi kisebbségi sorsát és éle-

tének átmeneti állapotát. Idegen és vándor ebben a világban. Szent vágy hajtja az-

iránt, hogy megváltoztassa, formálja azt a világot, környezetet, amelyben él és dol-

gozik. 

5. Nem fél a haláltól – A középkori embert erősen foglalkoztatta a halál gondo-

lata: mi lesz vele a halál után? Örök sorsa felőli teljes bizonytalansága miatt rendkí-

vüli módon félt a haláltól. Mivel örök jövőjét teljesítményétől tette függővé, szünte-

len rettegésben élt. Érezte, a magas mércét jócselekedetekkel sosem érheti el, így 

örök kárhozat lesz a része. A kálvinista ember, mivel tudja, hogy az üdvösség nem 

az ő teljesítménye, hanem Isten kegyelmi ajándéka, megszabadul a halálfélelemtől,  

Református Énekkar 
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üdvbizonyossága teljes tudatában veti bele magát a földi 

élet alakításába. Számára ez a világ nem csak a siralom 

völgye, hanem az eljövendő mennyei világ földi, idői 

része. Felelősséggel tartozik e világ iránt, építi, gyarapít-

ja, gazdagítja azt, amit rábíztak. Igyekszik, ha lehet jobb 

állapotban továbbadni azt a következő nemzedéknek, 

mint ahogy kapta. Optimizmussal tekint a jövendőbe, 

szentül hisz a haladásban, fejlődésben. Nem az egyéni 

boldogság és boldogulás a célja, hanem arra törekszik, 

hogy azt a világot amiben él, amit hite szerint Istentől 

ajándékba kapott, egyre tökéletesebbé tegye. 

6. Harc a szenvedélyek ellen – A kálvinista ember 

harcol a szenvedélyek ellen, amelyek állati sorba taszítják 

az embert. Kálvin nem volt ellene a mértékletes alkohol-

fogyasztásnak, de a részegséget a legkeményebb szavakkal ostorozta, mondván: az 

letörli az emberről az Isten képét és az embert a disznóhoz teszi hasonlóvá. 

7. A munka szeretete és a fegyelem – A középkor emberét a munkához, sőt az 

egész élethez való viszonyában egyfajta kedvetlenség, majdhogynem életuntság jel-

lemezte. A kor tipikus alakjai voltak a vagabundok, tekergők, szökött jobbágyok, 

szökött katonák, részeg szerzetesek, koldusok, egyszóval a munkakerülők nagy tö-

mege. Kálvin meggyőződése, hogy a munka az embert nemesíti, jobbítja, emberibbé 

teszi. Hollandiában, Haarlem egyik templomában a templom ablakából a középkori 

szentek alakjait eltávolították, és helyükbe tagbaszakadt, életerőtől duzzadó, szorgal-

masan munkálkodó polgárokat helyeztek. Ők voltak az új kálvinista szentek. Hitték, 

hogy Isten mindenkinek adott egy tálentumot, és kijelölt egy munkahelyet. A hivatá-

sokban nem tettek különbséget. Vallották, hogy egyformán Isten dicsőségére lehet 

végezni az utcaseprést és a prédikálást vagy bármilyen más munkát is. Minden mun-

ka hivatás és küldetés. Hitték, hogy Isten az embereket épp úgy, mint az angyalokat 

szolgálatuk alapján értékeli. Ha valaki kedves akar lenni az Isten előtt, annak dol-

goznia kell, legyen király vagy egyszerű ember. A középkori ideállal szemben a kál-

vinista ember nem alkalmi jócselekedeteket hajt végre, hanem folyamatosan dolgo-

zik.  Munkájuk gyümölcsében, eredményességében a kálvinista emberek Isten jó 

tetszését, áldását látják. 

8. Szegényekről 

való gondoskodás – 

Tervszerűen próbáltak 

törődni a szegényekkel, 

nehéz sorsúakkal.  

Tudták, hogy a sze-

génység problémáját 

nem lehet egy csapásra  Ifjúságunk szolgálata  
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megoldani, mégis fontosnak tartották az 

értük való munkálkodást. Egyrészt kemé-

nyen ostorozták azon gazdagokat, akik 

elnyomták a szegényeket, nem adva 

azoknak becsületes bért. Felszólították 

őket, hogy feleslegüket ne a mértéktelen-

ségre vagy a fényűzésre pazarolják, ha-

nem igyekezzenek a szegények szüksé-

geit enyhíteni. 

9. Isten előtt és Isten dicsőségére való 

élet – A kálvinista ember hisz Isten szu-

verenitásában és az eleve elrendelésben, és ezt meg is vallja. Tudja, hogy mindig 

Istennel van dolga, és Isten színe előtt kell élnie (coram Deo). Kálvin híres mondása: 

inkább milliószor vesszen el ez a világ, minthogy Isten dicsősége a legcsekélyebb 

módon is csorbát szenvedjen. A kálvinista ember vallja és hiszi, amit reformátorunk 

is hitt, vallott és élt, miszerint ez az egész világ Isten dicsőségének színterévé kell, 

hogy váljon (theatrum gloriae Dei). 

10. Harc a bálványimádás ellen – A kálvinizmust Isten dicsőségének hangsú-

lyozása mellett a pogányság minden fajtája elleni harc jellemzi. Ellenáll és tiltakozik 

minden kísérlet ellen, amely Istent az ember ellenőrzése alá akarta vonni. Istent nem 

lehet a saját elképzeléseinkhez idomítani, nem lehet Őt a saját képünkre és hasonla-

tosságunkra formálni. A kálvinista ember nem hajlandó mástól függni, csak egyedül 

Istentől. Irtózik minden bálványtól és bálványimádástól, az embernek és teljesítmé-

nyeinek dicsőítésétől. Ezért utasított el minden egyházi hierarchiát is. 

11. Isten a történelem Ura – Ezt a világot Isten teremtette, és az Ő gondviselé-

se tartja azt fenn. Isten a maga terveit valósítja meg a történelemben. Népeket és 

embereket egyaránt arra hív el, hogy eszközei legyenek a történelem alakításában, 

az Ő tervei véghezvitelében. Ezért a mindenkori kálvinizmus hihetetlen felelősséget 

vállal a világért, a társadalom és a kultúra alakításáért. Genfben Kálvin nem csak a 

lelkek megtéréséért és megmentéséért küzdött, hanem az egész város Isten szerinti 

megreformáltatásáért. Azt akarta megmutatni, hogy egy evilági közösség, mint Isten 

országának előképe, egyáltalán nem lehetetlenség a földön. 

12. Szent életben járás – Kálvin nem győzte hangsúlyozni, hogy a keresztyé-

neknek igaz hitüket szent életben járással kell bizonyítaniuk. Fontosnak tartotta a 

Tízparancsolat ismeretét és annak megtartását. A szent élet nem más, mint az Isten 

akaratával egyező élet. A keresztyén ember erkölcsileg és etikailag elkötelezett sze-

mély. Kiválasztott és elhívott az engedelmességre és a szolgálatra. 

13. Értelmes hitben szolgálni az Urat – Tudjuk, hogy Kálvin nagyra értékelte 

az értelmet. Nagyon ritkán próbált hatni az érzelmekre, annál gyakrabban az érte-

lemre. Ezért rendkívüli módon hangsúlyozta az iskolák, a tanítás szükségességét.  

Gyerekekkel a parkerdőben 
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Ahol a reformáció nyomában gyülekezet szerveződött, ott mindenütt iskolát is alapí-

tottak. A tanulást, az ismeretben való előhaladást a kálvinista ember alapvető felada-

tának tekinti. A kálvinista igehirdetésben együtt van jelen az értelem gyakorlása, a 

lelki fegyelmezés és az élet különböző kérdéseiben való eligazítás. 

14. Az igehirdetés megbecsülése – A kálvinista ember óriási jelentőséget tulajdo-

nít az igehirdetésnek. Kálvin maga is az igehirdetés embere volt, s ezt tette az igaz 

egyház egyik ismertetőjelévé. Ő maga 25 éven át prédikált, sokszor naponta több-

ször is. Hozzávetőleg 4000 prédikációt mondott el életében, ezekből Isten különös 

gondviseléseképpen 2500 fenn is maradt. A történelemből tudjuk, hogy a lelki ébre-

dések mindig az igeszerű igehirdetéssel kezdődtek. A reformátorok ki merték mon-

dani, hogy a szószéken hirdetett ige is Isten igéje, az igehirdető maga Isten szája. A 

kálvinisták mindig nagyra értékelték az igehirdetést, különösen amikor azt látták, 

hogy az Úr azt megáldotta életet átformáló erővel. A kálvinista ember nem tudja 

elképzelni az életét igehirdetés és ezért nyilván templom nélkül. Amikor valaki Kál-

vinnak azt mondta, hogy otthon is tud imádkozni vagy igét olvasni, válasza ez volt: 

ne kísértsük Istent, és ne akarjunk szárnyak nélkül repülni. A templomkerülést Kál-

vin „ördögi arroganciának” tartotta. Nem szabad elhanyagolni az otthoni bibliatanul-

mányozást sem, de Kálvin az igehirdetést ennek fölébe helyezte. Az ige nem pottyan 

le az égből, hanem emberi közvetítéssel érkezik hozzánk. Aki a gyülekezet összejö-

vetelét megveti, az eretnekségbe és gyalázatos tévelygésekbe esik. Aki nem jár 

templomba, az elveti Istent és az Ő Fiát. Aki kerüli a templomot, az halálos ellensé-

ge az Isten népének, felforgatja az Isten rendjét, kiirtja az igazságot, megoltja a Lel-

ket, levágja magát a Krisztus testéről. Egyház és igehirdetés nélkül az emberek olya-

nok lesznek, mint a vadállatok, kóborolnak a hegyeken és erdőkön. Az igehirdetés 

által az Úr biztos karámjába visz, kiterjeszti szárnyait reánk, az Ő királyi oltalma 

alatt élhetünk. Aki megveti az igehirdetést, azt teljességgel az ördög uralja, ezzel 

szemben azt, aki templomba jár, még az Isten angyalai is Isten gyermekének ismerik 

el. Az igehirdetés az egyház lelke, az Isten által rendelt út az üdvösség elnyerésére.  

Kálvin odáig megy, hogy azt 

mondja: mi boldogabbak 

vagyunk a halottaknál, akik 

már nem mehetnek templom-

ba, és nem hallgathatnak ige-

hirdetést. Az igehirdetésnek 

nem az a célja, hogy érdekes, 

lebilincselő legyen, hanem 

elsősorban és mindenek előtt 

az, hogy a bűnös embert 

megszólítsa, és annak életét 

átformálva alkalmassá tegye  

az Istent dicsőítő, szolgáló 

életre. 
Testi-lelki egészségnap 
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15. Fegyelmezett élet – Kálvin nemcsak a maga életében gyakorolt kemény 

fegyelmet, hanem azt a mindenkori egyház és gyülekezet ismertető jegyévé is tette. 

Voltak olyan reformátorok, akik a fegyelmezést a polgári hatóságra bízták. Kálvin 

ezt a lelkipásztor, a presbitérium feladatává emelte. A kálvinista ember fegyelmezett 

élete a következő elemeket tartalmazza: a pénz okos beosztása, ésszerű gazdálkodás, 

mértékletesség, takarékosság, erkölcsi tisztaság. Vallja: az emberi erőket, képessége-

ket, anyagi javakat okosan, ésszerűen kell beosztani, meg kell tanulni a pillanatnyi 

vágyak kielégítéséről későbbi és értékesebb jókért lemondani. A mennyeiek a földi-

ekkel szemben mindig elsőbbséget élveznek. Ez a gyakorlatban soha nem jelenthet 

zsarnokoskodást, hanem azt, hogy a gyülekezetben a tagok vigyáznak egymás üd-

vösségére, ügyelnek a szent életben való járásra, hogy Isten dicsősége semmiben ne 

szenvedjen csorbát. A kálvinista ember a fegyelmet soha nem érezte tehernek, sok-

kal inkább örömmel és önként vette azt magára, tudván hogy ezzel is az Isten dicső-

ségét és országa előmenetelét szolgálhatja. 

16. Rendszeres, állhatatos imaélet – A megváltás teljességgel Isten munkája, 

de hogy ez megvalósuljon bennünk, állhatatosan segítségért kell kiáltanunk Hozzá. 

A kálvinista ember megvallja teljes tehetetlenségét, ugyanakkor kéri, hogy Isten 

végezze el benne azt, amire ő teljességgel képtelen. Nemcsak azt kéri, hogy juthas-

son hitre, hanem azt is, hogy állhatatosan maradjon meg abban. Ismeretes a történet, 

miszerint Kálvin halála után – gyermekei nem lévén – a rokonok keresték azon tár-

gyakat, amelyeket pénzzé tehetnének. Nagyon megörültek, amikor Kálvin ágya előtt 

egy szép medveprémet találtak, gondolván, hogy azt jó pénzen eladják. Nagy volt a 

csalódásuk, amikor a prémen két nagy lyukat láttak tátongani: Kálvin térdeinek a 

nyomát. 

17. A kálvinista ember bibliás ember – Az üldözések idején a hívek sokszor 

nem mehettek istentiszteletre, de mindig olvasták a Szentírást. A Biblia, mint a hívő 

élet zsinórmértéke, rendkívül fontossá lett számukra. Életüket is kockára tették, 

hogy mindenhová magukkal vihessék Isten Igéjét. A Biblia körül ülő család, a Bibli-

át olvasó édesapa valóságos szimbóluma lett a kálvinista közösségeknek. Akik nem 

tudtak olvasni, azok is rengeteg igét tanultak meg fejből, szinte hihetetlen bibliais-

meretre tévén szert. 

18. A zsoltárok szerelmesei –
A zsoltárok szeretete és éneklése 

elengedhetetlen része volt ke-

gyességüknek. Az éneklésnek – a 

bibliaolvasással szemben – min-

dig a feleségek, édesanyák voltak 

a fő letéteményesei. A kálvinista 

ember mindig szerette a zsoltáro-

kat, mezőn, munka közben is 
Bibliaiskola 
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énekelte. Jó lenne ezt az örökséget is továbbvinni, ápolni. 

19. Családi áhítat – Ez a gyakorlat a Szentírás olvasásából, zsoltáréneklésből 

és egy olvasott vagy szabadon elmondott imádságból állt. Így minden család egy kis 

gyülekezet is volt. Nem véletlen, hogy a mi népünknél is meghonosodott ez a szo-

kás. Minden családban ott volt a Biblia, a zsoltároskönyv és az öreg Szikszai imád-

ságos könyv, és olvasták is azt naponta. Ne engedjük elveszni ezt a drága öröksé-

günket sem! 

20. Küzdelem a káromkodás ellen – A kálvinista ember a Tízparancsolat 

minden rendelkezését komolyan veszi, de különösen erős küzdelmet folytat az Úr 

nevének hiába való felvétele ellen, amely a mi népünk körében is sajnos nagyon 

elterjedt. Ezért a vétségért az elkövetőt minden esetben a presbitérium elé idézték. 

Mindezeket olvasva az a gondolatunk: de hát ki ütheti meg ezt a mértéket? Ki az, 

akiben ezek a jellemvonások mind megtalálhatók lennének? Nyilván ilyen ember 

nem született erre a világra Kálvin óta, de lehet, hogy benne se volt mindez így je-

len. Az a fontos, hogy lássuk: milyen gazdag örökségnek a birtokában vagyunk, és 

milyen embert akar Isten Lelke bennünk kimunkálni. Egész életünk programját így 

fogalmazhatnánk meg: légy azzá, ami vagy! Légy igazi kálvinista ember! S ha egy 

személyben ezek a jellemvonások nincsenek is meg, a közösségben igen. Nagy ki-

váltság a kálvinisták családjához tartozni, legyünk mindig büszkék erre! Ebben a 

családban ott van velünk együtt Kálvin, Béza, Méliusz Juhász Péter, Szegedi Kis 

István, Kálmáncsehi Sánta Márton, ott vannak azok a gályarab lelkipásztorok, akik 

hitüket még akkor sem voltak hajlandók megtagadni, amikor a legkegyetlenebb 

szenvedést, a rabszolgasorsot kellett vállalniuk. Ott vannak hitvalló szüleink, előde-

ink, akik bilincseket és börtönt szenvedtek kálvinista, igaz hitükért. Az ő életük azért 

volt áldott, mert ezek a jellemvonások többé vagy kevésbé, de ott ragyogtak bennük. 

Ezek a sajátosságok szent vágyat ébreszthetnek a szívünkben: bárcsak minél többet 

megadna nekünk is Isten belőlük! 

Még sok mindent lehetne felsorolni, de álljunk meg, és vizsgáljuk meg életünket 

ezen jellemvonásoknak a fényében! S ha ez az előadás csak egy picit is segített ab-

ban, hogy „kálvinistább” emberek legyünk, akkor ezért is Istené legyen minden di-

csőség!  

Lőrincz István 

Örömhír kamarakórus 
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Szabó Attila 

  a városközpontban, a  

T-Mobil Központban 

dolgozik, és a délutáni 

csöndesebb ügyfélfor-

galmat használtuk ki 

egy kis beszélgetésre. 

– Azzal kezdődött, 

hogy kezdtem teltebb 

lenni, és elhatároztam 
36 évesen, hogy a sport 

felé fordulok. A láb 
kéznél volt, a kerékpár 

is adott volt, sőt ma 

már Mátészalkán az 
úszás is a napi cselek-

vések közé sorolható. 

– Arról szólnak a 

hírek, hogy pár év, edzés után már ma-

ratonit fut Attila – vetettem közbe. 

– Így igaz, mert közben rájöttem, 

hogy bírom, örömömet lelem benne, és 

egyszer csak ott álltam a rajtvonalon 

Mátrabércen egy hegyi versenyen, mely-

nek a távja fél maraton volt, azaz 21 

kilométer. De a kezdet is ilyen 
hűbelebalázs módjára sikere-

dett, mert az első próbálkozá-
som alkalmával hat kilométert 

futottam, s erre csak raktam 

és raktam a kilométereket. 
Nem maradt következmények 

nélkül, a lábam nagyon meg-

érezte a rendkívüli terhelést, 
de nem adtam fel, kerékpárra 

váltottam. Ebből az lett, hogy 
ma már nemcsak futóverse-

nyeken, hanem kerékpáros 

körversenyeken is indulok. 

 Javasoltam Attilának, vegyük 

sorba a fontos állomásokat. 

– Azt gondolom, számomra ez 

az év rendkívüli, és a Jó Isten 

akarata és segítsége nélkül ez nem telje-

sülhetett volna, hiszen egyfajta üzenet 
az, amikor eldönti az ember, hogy bene-

vez a debreceni tavaszi maratoni ver-

senyre. „Nevezz be, fogod bírni, teljesí-

ted” – valahogy így hangzott. Sikerült. 

Újabb állomás lett volna a Tisza-tavi  

A fogalmakat mindenki ismeri, de a fogalmak szerint élni nem mindig sike-
rül. Ismerünk környezetünkben három fiatalembert, akik a szürke hétközna-
pokon is igyekeznek a címben megfogalmazottak szerint élni, cselekedni. 

„...alapvetően minden fejben 

dől el, ami így is van, 

de tudom Nélküle, 

ez sem történne meg.” 
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kerékpáros körverseny. Ma már figyel-
meztetésnek fogom fel a bukást. „Ne 

bízd el magad, de küzdj!” Így is történt. 
A kerékpárt, amely csak a nevében volt 

az, a vállamra vettem, és begyalogoltam 

a célba. Teljesítettem a magam elé kitű-
zött célt. Mivel ez nem úgy sikerült, aho-

gyan terveztem, a következő megméret-

tetésem a Balaton körbekerékpározása 
volt. Siófoktól indult a mezőny, és ide ért 

vissza, közben megtettünk – köztük én is 

– 216 kilométert. 

Legutóbb pedig a Budapest maraton 

mezőnyében volt ott Attila és ez is sike-

rült. 

– Mit tesz egy futó- vagy kerékpáros 

verseny közben, beszél valakihez vagy 

magában? 

- Az utóbbi egészen biztos, én például 

kisebb célokat, távokat tűzök ki magam-

nak, és ezt Szabó meg is beszéli Attilá-
val. A célba érés után fordulok a Jó Iste-

nemhez, akinek megköszönöm a segítsé-

gét. Azt akartam mondani, hogy alapve-

tően minden fejben dől el, ami így is 

van, de tudjuk, tudom, Nélküle ez sem 

történne meg. A kitartásom nem csak 

nekem ad tartást, a két fiam is erőt merít 

apa sikereiből. Mind a ketten – Bence és 
Nándor – fociznak, úsznak, s ha én ké-

sőn kezdtem el sportolni, amit nagyon 

bánok, ők időben kezdtek, és ez fontos, 

mégpedig nagyon. 

Tárkányi József autószerelő, de 

valószínű sokan úgy emlékeznek rá, 

mint nagyszerű néptáncosra vagy kiváló 

kézilabdásra. Lakásukban beszélget-

tünk, de kimondatlanul is tudtuk, bármi-

kor megszólalhat a telefon, és nincs más 

tennivaló, mint segíteni a bajba került 

embertárson, hiszen autómentéssel is 

foglalkozik, de erről majd később. 

Így vagy úgy, de a saját lábon állás 

kezdetének a dátuma 1986. A Vasvári 

Pál utca sarkán lévő műhely 1994-től ad 

megélhetést családjának, az ott foglal-

koztatott embereknek. Református csa-

ládban nevelkedett, s maga is vallja, ez 

jelenti az alapot. Ez a fundamentum. Ma 

is minden reggel ébredés után kéri a 

Mindenható Isten segítségét, hogy meg-

teremthessék a mindennapi kenyerüket. 

„Mondhat bárki bármit – lehetek én jó 
szakember, lehetek kitartó – nélküle 

semmi sem sikerülne.” 

Este is, amikor bezárták a műhely 

ajtaját, számvetést tesz, megköszöni az 

Úr támogatását, s ha nem sikerült min-

den munkát úgy elvégezni, ahogyan 

tervezte, akkor a holnapra készülve is 

csak Hozzá fohászkodik. 

Mindezeket hallva jegyeztem meg, 

hogy nem szoktunk találkozni gyüleke-

zetünk istentiszteletein, rendezvényein. 

- A Kossuth téri gyülekezethez tarto-
zom, hiszen a Cinevégen laktunk, ott 

nőttem fel, abban a templomban lettem 
református, sőt már évek óta presbiter 

is. A családban mindenki gyakorolja a 

református hitét, még akkor is, ha nin-

csenek minden hét végén itthon a fiúk – 

hárman vannak –, hiszen sportolnak, 

tanulnak. De tudják ők is, hogy az Isten 

„…Isten akarata, segítsége nélkül akarhat-
nánk mi bármit, nem sikerülne.” 
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Nagy László gyógytornász. 

Ezt a hivatását írom elsőként, mert 

így ismerték meg a városban, pedig test-

nevelési főiskolát végzett, és éveken át 

Nagybányán az Olimpiai Centrumban 

az úszókat trenírozta, mivel ezen a sza-

kon végzett. 

A marosvásárhelyi pogrom után – 

1990-ben – indult el Magyarország felé, 

és szerencsénkre az Istent hívő ember 

Mátészalkán állt meg. Vékony alakját a 

városi uszodában a medence partján 

fedeztem fel. Nem volt nehéz, mert ép-

pen egy pöttöm legénykének a helyes 

levegővételt magyarázta. De nem csak 

egyszer, ahányszor kellett, töretlen len-

dülettel, hittel, hogy a gyermek meg-

érezze, az ő érdekében történik minden. 

Néztem, és azon gondolkodtam, mi hajt-

ja ezt az embert, akiről a városban szinte 

mindenki  tudja, hogy ha csak magával 

törődne, akkor sem bántanák egy rossz 

szóval sem. 

– Hidd el, és nem is rejtem véka alá, 

a kicsiktől kapott visszajelzések, a moso-

lyok, a gesztusok, a „Sikerült!” meg-
jegyzések nekem óriási energiát adnak. 

Három pillérre alapozom életemet az 
utóbbi években. A hit, a családom és a 

gyermekek. Hála a Jó Istennek, mind a 

hármat megkapom. Na, most, ha nekem 
megvan, miért ne adjak abból másnak, 

amit én is adni tudok. Itt a medence 

partján nem vagyok beteg, nem is lehe-
tek, s úgy érzem, ez az én küldetésem, 

meg a boldogságom is, amit a szülők, a 
kicsinyek szeméből olvasok ki, gesztusa-

ikból kapok. Én Istenre bíztam sorso-

mat, és még soha nem csalatkoztam 

benne. Akkor sem, amikor szavára hall-

gatva elindultam Erdélyből, akkor sem, 
amikor megtámadott a kór, mert maxi-

mum fél évet ígértek az orvosok. A 

„legfőbb orvos”, már kilenc hónapja 
engedi, hogy családom körében éljek, 

hogy beteg Kinga lányomról is gondos-

kodni tudjak feleségemmel együtt. Tu-
dod, a Bibliában olyan sok igében ma-

gunkra ismertünk, és bátorítást kaptunk 
belőle, csak tudni kell olvasni. Meggyő-

ződésem, erre is megtanítja a bajban 

lévő embert az Úr, s már nem is érzi 
elesettnek magát. Én tudom, hogy így 

van, s hálát adok a Jó Istennek az élet 
minden pillanatáért. Itt is köszönetet 

mondok az Úr Istennek! 

Zsoldos Barnabás 

„Én Istenre bíztam sorsomat, és még 

soha nem csalatkoztam benne.” 

akarata, segítsége nélkül akarhatnánk 

mi bármit, nem sikerülne. 

Ezért tehát mi is, akiket a 
bizonyságtevőknek akkora 

fellege vesz körül, tegyünk le 
minden ránk nehezedő terhet, 

és a bennünket megkörnyékező 
bűnt, és állhatatossággal fussuk 

meg az előttünk levő pályát. 
Zsid. 12:1 
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Rendkívüli zenés istentiszteleten vehet-

tünk részt október 16-án mindkét templo-

munkban. A Kertvárosi Református Napok 

keretében vendégünk volt a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet Kamara-

kórusa Nagy Csaba Zoltán karnagy vezetésével, aki a kántori szolgálatot is végezte 

orgonán. Azzal, hogy műsoruk első részét az istentisztelet részeként adták elő, nagy-

szerű példát mutattak arra, hogyan lehet szerves része a kórusének a liturgiának. 

Egy diadalmas, orgonakíséretes bevezető énekkel kezdtek (Az Úrnak az égben 

hála), igehirdetés előtt egy csendes, áhítatos ráhangoló ének következett (Hármas 

egység, Szentháromság), a prédikációt követő imádság után pedig elénekelték az Úri 

imádságot Kapi Gyula feldolgozásában csodálatos szólóénekkel. A további műsoruk 

is változatos volt. Kórusvezetőjük rövid ismertetője után elhangzó énekek között 

hallhattunk örvendező és hálaadó énekeket, ifjúsági éneket, egy bibliai zsoltárfeldol-

gozást (25. zsoltár), valamint két énekeskönyvi énekünk, a 286. és a 225. dicséret 

feldolgozását. Nagyszerűen szólt az orgonakíséret is. Nem is gondoltuk volna, hogy 

ilyen hangokat is ki lehet csalogatni a hangszereinkből! Felemelő és magával ragadó 

élmény volt hallgatni a kórust, ahogy összehangoltan, nagy lelkesedéssel, odaadással 

és elmélyültséggel énekeltek. Fegyelmezettségükkel is az Úrra irányították figyel-

münket. 

„Hinni taníts, Uram…” címmel CD-jük is készült a Nagyerdei Kamaraegyüttes-

sel közösen, amely egyházi énekeket tartalmaz Nagy Csaba Zoltán nagyszerű feldol-

gozásában. A szerző a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán tanít kamarazenét, 

a Nagyerdei Gyülekezet kántora, oboaművészként pedig a világ több országában 

koncertezett. 

A kórustagokat gyülekezetünk tagjai vendégelték meg otthonaikban. 

Reméljük, hogy lesz még alkalmunk találkozni velük, hallgatni őket – akár a jövő 

évi Református Zenei Fesztiválon. 

Isten áldását kívánjuk életükre, hogy sokakat tudjanak gazdagítani, gyönyörköd-

tetni szolgálatukkal! Szilágyi Istvánné 
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Amikor szüleim sírjához megyek, mindig el kell 

haladnom egy hatalmas fekete síremlék előtt. Jól 

tudom, mi van rávésve, mégis megállok előtte – 

mintegy tisztelegve – emlékezve azokra, akiket a 

hant takar. Ez a síremlék a Kincses család nyughe-

lyét jelöli. Ilyenkor szívem mélyéről felfakad a hála. 

Megköszönöm Istennek, hogy kortársa lehettem egy 

nagyszerű embernek, egy családnak, akiknek mind-

nyájan nagyon sokat köszönhetünk. 

Kora gyermekkoromban ismertem meg a tiszteletes úr édesapját, aki Szatmárné-

metiből jött hozzánk lelkipásztornak. Kisiskolás voltam még, és szüleim testvérem-

mel együtt a református iskolába írattak. Gyakran találkoztam vele, olyankor meg-

megsimogatta bozontos kis fejemet. Később – felcseperedve – hűséges, istentiszte-

letre járó emberke lettem. Már ekkor mélyen szívembe véste az Úr Jézus szeretetét. 

Időközben fiát – teológiai tanulmányait befejezve, külföldi tanulmányi útjáról 

hazatérve – Mátészalkára helyezték segédlelkésznek. Az öreg tiszteletes úr nyugdíj-

ba vonulását követően a gyülekezet dr. Kincses Endrét lelkipásztorává választotta 

meg. 17 évesen már nála konfirmáltam. Most is őrzöm a „Konfirmációi Emléklapo-

mat” a tiszteletes úr szépen megformált aláírásával. Több csodálatos ige közül hoz-

zám a Jelenések 2,10 áll a legközelebb: „Légy hív mindhalálig és neked adom az 

életnek koronáját.” Ez meghatározta egész életemet. 

Igazi, meghitt kapcsolat házasságkötése után feleségével, Editke nénivel alakult 

ki. Az ő következetes bátorításának köszönhetően testvéremmel együtt bekapcsolód-

tunk a gyermekmunkába. Segítségével készültünk a vasárnapi iskola alkalmaira. 

Nagyon sokat tanultunk tőle a felkészülések során, de tanított bennünket zongorázni, 

sőt német nyelvleckéket is kaptunk. Mindig nagy szeretettel kezelt bennünket. Éve-

kig tartott ez a munkakapcsolat, amely a két kislány születése után még mélyebbé 

vált. 

Serdülő lányok lévén segítettünk a ház körüli munkálatokban, a kicsik ápolásá-

ban, gondozásában. A tetemes korkülönbség ellenére sokat játszottunk együtt, szinte 

családtagként kezeltek bennünket. Talán akkor figyelt fel rám a nagytiszteletű asz-

szony, hogy milyen természetes bennem a gyermekek iránti vonzalom. 

Az „ébredés” idején tovább folytatódott, mélyült a kapcsolat – immáron felnőtt fej-

jel. A házi istentiszteletek, a bibliaórák sokat segítettek. Csodálatos alkalmaknak, 

közös élményeknek voltunk részesei. Szívemben őrzöm annak a konferenciának az 

emlékét is, amelyet az ’50-es évek elején a CE Szövetség szervezett, és Kincses  

tiszteletes úr közreműködésével itt Mátészalkán került megrendezésre.  

Kincset rejtő emlékeim 

http://www.refkertvaros.hu/wp-content/uploads/2011/09/kincses2.jpg
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Hatalmas tömeg gyűlt össze a környékről is, nem fértek be a templomba. A fiatalok 

– köztük mi is – létrákon másztunk a templom ablakába, hogy hallhassuk a bent lévő 

lelkészeket és mások bizonyságtételeit. Közben a gyülekezet egyre növekedett lélek-

ben és létszámban egyaránt. Isten hatalmasan megáldotta közös munkánkat. 

A hivatalos „rend” is felfigyelt, és nem nézte jó szemmel ezt a helyzetet. Az első 

adandó alkalommal felhasználta arra, hogy – koholt vád alapján – eltávolítsa a gyü-

lekezet éléről szeretett és nagyra becsült lelkipásztorát. Áthelyezték egy kis faluba. 

A gyülekezet tagjaival együtt fájó szívvel vettünk tőlük búcsút. Sokan kísérték el 

őket az új szolgálati helyre. 

Nagyon sok kedves emlék köt össze bennünket, köny-

vet lehetne róla írni. Legértékesebb mégis az a KRISZ-

TUSI SZERETET, amelyet átörökíttetett a késő utókor, 

mindannyiunk szívére. Azt a MAGot, melyet sok évvel 

ezelőtt vetettek el, Isten gazdagon megáldotta. 

Mikor tudomásomra jutott, hogy a megépülő közösségi 

ház neve Kincses nagytiszteletű úrra fogja emlékeztetni 

a hálás utókort, a felnövekvő nemzedékeket – igazi 

nagy-nagy öröm költözött a szívembe. Megköszönöm 

Istennek, hogy ezt megérhettem. 

Az Úrnak egy hálás szolgálóleánya, aki emlékezett a 

konfirmáló lelkipásztorára. 

Kósa Margit néni 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Bakó István /60/ Mérk, Idősek Otthona  

Szabó Béla Viktorné Vántus Ilona Magdolna /58/ Északi krt.  

Sallai Gusztávné Takács Emilia /67/ Zöldfa u.  

Borbás Endre /89/ Jókai u. 

Sárközi Sándor /59/ Hunyadi út 

Szentmiklósi Zsigmond /87/ Idősek Kertje  

Kincses Endre és családja 

az 1950-es évek elején 

Keresztségben részesült: 

Kiss Emma  

Kiss Laura Panna  

Técsi Máté  

Balla Bernadett Eszter  

Munkácsi Nikolett  

Héder Lilla 

Házasságot kötöttek: 

Mándi József és Kovács Georgina  
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Ez év október 8-án Isten kegyelmé-

ből ismét találkoztak egymással a 2009 

óta testvér-gyülekezeti kapcsolatot fenn-

tartó Mátészalka-kertvárosi és Nagyká-

roly-kertvárosi gyülekezet tagjai. Ez 

alkalommal a nagykárolyi gyülekezetet 

a nőszövetség mintegy 17 tagja képvi-

selte. Gyülekezetünk nőszövetsége na-

gyon várta ezt a találkozót, hiszen az 

elmúlt időszakban már megismerkedett 

egymással a két gyülekezet presbitériu-

ma, ifjúsága és énekkara, nőszövetségi 

szinten viszont még nem történt 

„hivatalos” találkozó. Nem is találhat-

tunk volna erre nézve jobb lehetőséget, 

mint a mátészalkaiak által megszerve-

zett Testi-lelki egészségnap, amelyen a 

program szerint nemcsak nagyszerű elő-

adásokat láthattunk, hallhattunk, hanem 

– a nap üzenetéhez illően – egy kis moz-

gás is várt reánk. 

A mátészalkai testvérgyülekezet ér-

kezésünkkor nagy szeretettel, teával és 

egyéb finomságokkal fogadott bennün-

ket az újtelepi református templom ud-

varán. A reggeli finomságok után várt 

ránk a „tornaóra”, amely a szakképzett 

gyógypedagógusok irányításának is kö- 

szönhetően máris jó kezdetet és kitűnő 

hangulatot adott egész együttlétünknek. 

Mivel ebben az évben a testi-lelki 

egészségnap az „Emésztünk vagy 

emésztődünk” címet viselte, három érde-

kes előadást hallhattunk lelki vívódása-

inkról (Berencsi Balázs lelkipásztor), az 

emésztőrendszer működéséről (dr. Mak-

rai Tibor főorvos, a mátészalkai gyüle-

kezet főgondnoka) és az egészséges táp-

lálkozásról (dr. Lelkesi Anita háziorvos).  

Mindhárom nagyon tanulságos volt, 

és mélyen megérintette nőszövetségünk 

tagjait, akik a finom ebéd és a kedves 

mátészalkai testvéreinktől való elbúcsú-

zás után, az úton hazafelé végig az itt 

szerzett élményeikről beszélgettek és e 

sorok írójának „fel is adták a leckét”: 

„Na, tiszteletes úr, ezt mi is meg kell 

szervezzük Nagykárolyban!” Isten iránti 

hálaadással szeretnénk e sorok által is 

megköszönni vendéglátóink szeretetét és 

szívességét, valamint a tartalmas együtt-

létet, mely – úgy érzem – még szoro-

sabbra fűzte gyülekezeteink között a 

testvéri kapcsolatot. 

Tolnay István, lelkipásztor 

Nagykároly- Kertváros 
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Ez év október 15-én tartottuk a Biblia Szövet-

ség kihelyezett bibliaiskolájának első alkalmát a BSZ Szatmár-beregi körzetének 

szervezésében. A 43 résztvevő között volt gyülekezetünk több presbitere, gyüleke-

zeti munkása is, de környező gyülekezetekből is jöttek testvérek. 

A nap áhítattal indult, melyet Sípos Alpár Szabolcs református lelkész, a Biblia-

iskola igazgatója és egyben első előadónk tartott a Ján.14,3 alapján. Arról beszélt, 

hogy az örök élet az nem egy idői kategória, hanem maga a boldog élet. Ennek titka 

Isten megismerése. Minél jobban megismerjük Őt, annál boldogabbak vagyunk. A 

bibliaiskolának is ez a célja. 

Az első napra kijelölt oktatási rész témája az őstörténetek (I. Mózes 1-11.), ennek 

keretében foglalkoztunk a teremtés és evolúció kérdéskörével, de beszéltünk a Bibli-

áról, annak keletkezéséről, eredeti nyelvéről, a bibliaismeret fontosságáról is. 

A közösen elfogyasztott ebéd és egy kis beszélgetés, pihenés után folytattuk 

programunkat. 

Délutáni előadónk Suhai György volt, akinek villamosmérnöki végzettsége van, de 

emellett a St. Louis-i Theologiát is elvégezte. Olyan fontos kérdésekről beszélt, mint 

a házasság, a család Isten teremtési rendje szerint, valamint részletesen szólt a bűn-

esetről, az ember engedetlenségéről, lázadásáról, de az elkészített szabadításról is. 

A nap végén megállapíthattuk, hogy szinte észre sem vettük, olyan gyorsan eltelt 

a nyolc „tanóra”, nagyon jó volt Isten Igéje körül testvérekkel együtt lenni. Hálásak 

vagyunk Istennek azért a kiváltságért, hogy egy egész napon át az Ő Igéjével foglal-

kozhattunk. Ez – bízunk 

benne – azért is hasznos 

lesz, hogy ismereteket sze-

rezve, hitben növekedve (a 

hit=ismeret+bizalom) job-

ban tudjuk Urunkat szolgál-

ni. 

A résztvevő testvéreket 

kitartásra buzdítjuk, és vár-

juk őket a következő alka-

lommal, december 3-án is! 

Dr. Makrai Tibor 
főgondnok 

A Bibliaiskola következő alkalma  

december 3-án, szombaton lesz.  
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Október elején – az időjárás kínálta 

kedvező lehetőséget kihasználva – a 

Kertvárosi Református Gyülekezet 

tagjai 2 napos felvidéki kirándulá-

son vettek részt. 

A túra első állomása a betléri And-

rássy-kastély volt. Mint azt az ide-

genvezetőnktől megtudtuk, az 

Andrássyak egy – a XVI. századból 

származó – régebbi kastély alapjait felhasználva a XVIII. század végén építették 

meg a ma is látható klasszicista stílusú épületegyüttest, amelyben egyrészt szemet 

gyönyörködtető lakáskultúra kiállítást tekinthettünk meg (XV-XIX. századbeli búto-

rokkal), másrészt megcsodálhattuk az impozáns festménygyűjteményt (tájképek, 

portrék tucatjait), a több mint 20.000 kötetes könyvtárat, illetve a fegyver- és va-

dásztrófea-kiállítást. 

A kastély megtekintése után a körülötte létesített hatalmas (kb. 70 hektár terüle-

tű) egzotikus fákkal, növényekkel beültetett parkban barangolhattunk kedvünkre. 

A következő állomáshely Krasznahorka volt. A nemrég felújított vár – az ismert 

magyar nóta sorait idézve – valóban a Felvidék egyik „büszkesége”. Birtokosai (a 

Máriássy-, a Bebek-, végezetül pedig az Andrássy-család) csodálatos építményt va-

rázsoltak az egykori gótikus erődítményből. 

Szálláshelyünk felé közeledve útba ejtettük a szilicei jégbarlangot (eredetileg 

Dobsinára akartunk menni, de kiderült, hogy már bezárták a barlangot, így beértük 

egy kis gyalogtúrával – és némi hőmérsékletcsök-

kenéssel, ugyanis a barlang szájánál már kifeje-

zetten didergető hűvös fogadott bennünket). 

Az esti órákban foglaltuk el a szálláshelyünket a 

Jozefina Panzióban, amely a vártól alig néhány 

kilométerre, Várhosszúrét községben, a Szilicei- 

-fennsík északi peremén, rendkívül kellemes kör-

nyezetben található. Ez – és a nap záróeseménye 

(a kitűnő vacsora) – tovább növelte a fáradtnak 

csöppet sem tűnő társaság jókedvét. 

Másnap (vasárnap) délelőtt Berzétére utaztunk, 

ahol 10 órakor istentiszteleten vettünk részt a 

Felvidék talán legrégebbi templomában. Az is-

tentiszteletet követően – Mudi Róbert tiszteletes 

úr idegenvezetésével – megtekintettük a helyi 

gyülekezet büszkeségét, a múlt század eleji is-

kolaépület átépítésével most készülő családcent-

rikus árvaházat. 

„Krasznahorka büszke vára, 

Rászállott az éj homálya, 

Magas tornyán az őszi szél 

Régmúlt dicsőségről mesél…” 
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Ezt követően Krasznahorkaváralján 

ellátogattunk a sokak által csak „gömöri 

Tadzs Mahalként” emlegetett mauzóle-

umba, amelyet Andrássy Dénes építtetett 

a cseh származású opera-énekes – és a 

család által polgári származása miatt el 

nem fogadott – feleségének, Franciská-

nak. 

A szállásunkra visszatérve bőséges 

ebéddel töltekeztünk, majd egy újabb 

túra várt ránk. A bátrabbak az erdőn át vezető séta után bemerészkedtek a Buzgó-

barlangba (a túravezető szerint itt látható a világ legmagasabb cseppkő-

képződménye). Közel 2 órás egzotikus barlangjárás következett. Minden résztvevő-

nek komplett barlangász-felszerelést kellett magára öltenie, hiszen nedves, agyagos, 

köves talajon vagy fapallókon lehetett közlekedni, illetve létrákon mászni, és a vilá-

gítást is csak a sisakra szerelt lámpa biztosította. Legizgalmasabb az volt, amikor 

egy tó fölött kifeszített kötélpályán kellett átkelni.  

A többiek közben megtekintették a faluban lévő kézműves-házat. Szövőipari és 

fazekas-termékeket, valamint háncsból és gyékényből készült tárgyakat, nyakékeket, 

karpereceket készítenek itt a helyiek. A kiállítási anyag és a műhelyek megtekintése 

után néhányan éltek a vásárlás lehetőségével is. 

Végül búcsút intve új barátainknak és a gyönyörű felvidéki tájnak, elindultunk 

hazafelé. Hálát adtunk az Úrnak, hogy ilyen felejthetetlen élményekben lehetett ré-

szünk. 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szol-

gál…” (Róm 8:28) 
Oláhné Borzován Edit 
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Húsz év elteltével elfogultság nélkül lehet vizsgálni meghozott döntésünk helyes-

ségét, ezt teszem én is. 

1991. november 26-án alapított „Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány” 

létrehozásának kezdeményezői Mónus Béla tiszteletes úr, Lengyel József presbiter 

úr, a Mátészalkai Református Egyházközség Presbitériumának elhatározása alapján 

keresték fel Mátészalka prosperáló gazdasági egységeit, anyagi segítségüket, támo-

gatásukat kérve. 

Az alapítvány céljait megismerve (a Magyar Optikai Művek Mechanikai és Opti-

kai RT: 300 000 Ft, az Erdért Vállalat: 100 000 Ft, a Krasznamenti Mg Tsz: 50 000 

Ft, a Sütőipari vállalat: 30 000 Ft, Ipari Szerelvény és Gépgyár: 30 000 Ft; magán 

emberként:  Mónus Béla: 10 000 Ft,  Szilágyi János: 10 000 Ft,  Lengyel József: 

10 000 Ft) összesen: 540 000 Ft-tal megteremtette az alapítvány induló vagyonát. 

Az alapítvány vagyonának hasznosításáról való rendelkezés a megválasztott ku-

ratóriumot illeti meg. Erről rendszeresen megtartott ülésein dönt. 

Az alapítvány céljaként jelölte meg: 

     – A mátészalkai Kossuth tér 1. szám alatti templom karbantartási, állag- 

   megóvási munkálatainak anyagi segítését. 

– Mátészalkán az északi lakótelepen megépítésre kerülő új református temp-

lom költségei egy részének anyagi fedezetét. 

Az elmúlt 20 évben az alapítvány életképessé vált, elsősorban a megépült Északi 

lakótelepi templomban folytatott tevékenysége biztosítja ezt. A templomban végzett 

hitéleti szolgálaton túl, az évenkénti megrendezésre kerülő gyermek és felnőtt prog-

ramok jól segítik az itt élők közösséggé formálását. Ebben igen jelentős helye és 

szerepe van Nagy György tiszteletes úrnak, aki időközben az alapítvány kuratóriu-

mának elnöki tisztét elismerésre méltóan, nagy megelégedettségre látja el. 

1991-ben az alapítók által meghozott döntés helyesnek bizonyult, hiszen megte-

remtette az anyagi és erkölcsi alapját a közösségi munkának. Ma már tovább tud 

lépni a Mátészalkai Kertvárosi Református Egyházközség, hiszen a Kincses multi-

funkcionális közösségi ház kialakításában a Református Szeretet Alapítvány is aktív 

szerepet kíván vállalni. 

Bízom abban, hogy a Mátészalkán élők, az itt működő gazdasági egységek 

ugyanolyan segítőkészen, anyagi lehetőségüknek megfelelően részt vállalnak a kö-

zösségi ház létrehozásában. 

Nagyon fontos biztatást adhat: „Kincseinkből vegyél, szívedből adj!” gondolat. 

Bíró Miklós 
Magyar Optikai Művek Mechanikai és Optikai Rt. volt elnök ügyvezető igazgatója 

A Református Szeretet Alapítvány Kuratóriumának (megalapítás óta) tagja 

20 éves a 
Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány 



 

 

Református jelképeink 25. REMÉNYSUGÁR  

Az almával kapcsolatban leginkább az édenbeli eset jut 

eszünkbe. Sok fejtörést okozott az írásmagyarázóknak, hogy 

a „tudás fája” miféle fa lehetett. A korai keresztyénségben sokan a fügefára gon-

doltak, mert Ádám és Éva a bűneset után fügefalevelekből összefűzött „ruhát” készí-

tett magának (I.Móz.3:7), azonban később az almafa-elképzelés került előtérbe.  

Valóban, a Biblia nem tájékoztat a tudás fájának mineműségéről, tény viszont, 

hogy a keresztyén egyházművészet általában az almafa alatt ábrázolja Ádámot és 

Évát.  

Az ókor szimbólumai között is gyakran szerepel az alma és az almafa: az istenek 

eledeleként ismert, mint majdnem tökéletes gömb, a teljességet jelenti, s ha ketté-

vágjuk, a közepe ötágú csillaggá válik, ez a tetragram, az elrejtett tudás jelképe. 

Ugyanakkor szerelmi és termékenység szimbólum is, formájával s hosszába vágot-

tan a nőiesség jelképei. 

Az almafáról a cikkeinkben többször idézett Bod Péter a „Leksikon”-jában ezeket 

írja: „A gyümölcs termő kertben a fák között igen jó s kedves gyümölcsöt termő élő-

fa. Hasonlatosság szer ént jelenti a Kristust, Énekek Éneke 2:3; 

„Mint az almafa az erdőnek fái között, olyan az én szerelmesem az ifjak között, 

azaz, mint az almafa minden fák között kívánatosabb gyümöltsel illatoz; úgy a 
Kristus mint Életnek Fája, és a híveknek fejek, drága tselekedetekkel illatoz. Énekek 

Éneke 8:5.  

Az almafa alatt költöttelek fel tégedet, ott fogadott téged a te anyád, ott fogadott 

tégedet a ki szült, azaz, a Szent Lélek a Kristus segítsége s neve által serkentett fel 

téged: ott fogadott téged az Eklésia a ki ennek oltalmában óltalmaztatott.” Az alma-

faszimbólum eléggé ritka a magyar református egyházművészetben, ezért különle-

gességnek számít a mezőkeresztesi templom 1728-ban készült karzatdísze, amelyen 

Ádámot és Évát a paradicsomi almafa alatt festette meg egy ismeretlen asztalosmes-

ter. A tahitótfalui eklézsia fekete selyem úrasztali térítőjére Szent Erzsébet 1824-ben 

ugyancsak ráhímezte a bűneset jelenetét: Ádám és Éva a paradicsomi fa bal oldalán 

áll, természetesen meztelenül, ámbár „szemérmetes” pózban. Éva a jobb kezével egy 

piros almát szakít le a fáról, a másik almát bal kézzel nyújtja Ádámnak. A tudás fá-

jára halványzöld színű, pikkelyes kígyó tekergőzik, mint a kísértés jelképe. Az alma 

az egyik legerősebb élet- és termékenységszimbólum, a népi vallásos énekekben az 

aranyalma a gyermek Jézus jelképe. A gyümölcs ebben az értelemben a szerelem 

eredményét szimbolizálja, és magában hordja a jövő ígéretét. A karácsonyfára felra-

kott alma Krisztus születését jelképezi. Az alma erős népi szerelmi szimbólum is, a 

lírai népdalokban gyakran megjelenik a szerelem képi ábrázolásaként. A karácsonyi 

asztalnál azonban elsősorban az összetartozást jelenti, hisz egy piros almát annyifelé 

szoktak vágni, ahány tagja van a családnak. 

Emlékezzünk erre! 

Vadász Sándor 



 

 

 26. REMÉNYSUGÁR  

Szeptember utolsó szombat délutánján 30 vállalkozó kedvű gyerekkel és néhány 

felnőttel kis időre birtokba vettük a parkerdő egy részét. 

A délutánt énekkel, imádsággal és egy rövid történettel kezdtük. Lehetek-e Isten 

katonája? Milyen eszközökre van szüksége egy katonának? Ki a mi ellenségünk? 

Milyen fegyvereket kapunk Istentől? 

Ezekre a kérdésekre kerestünk választ, és sorra vettük a fegyvertárunkat az 

Efézus 6. rész 11-17. verse alapján. 

Ezt követően a testi gyakorlatok következtek. Két csapatra oszlottunk, és külön-

böző sorversenyekben mérkőz-

tünk meg. Ültettünk burgonyát, 

amit gyorsan be is takarítottunk, 

jártunk mocsárban, fújtunk po-

harat, és még néhány hasonló 

játékban ügyeskedhettünk.  

Mindkét csapat nagyon jól szere-

pelt, s ezt a játékok után finom 

süteményekkel jutalmaztuk. 

Köszönjük az imádságokat és a 

finomságokat! 

Kovács Katalin 

Tovább folytatódik a Kincses közösségi ház 

építése. Megérkeztek a téglák és a héten 

megkezdődött a falazás. 



 

 



 

 


