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Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 

 

Hogy először tűnt fel a világnak: 

Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 

Ma is minden bánkódó szívének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világító sugaradat áldja. 

 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világosítsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 

 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Taníts meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

Reviczky Gyula: Pünkösd 

„Az első pünkösdnek az egyik legnagyobb csodája az volt, hogy a legkülönbö-

zőbb emberek teljesen és tökéletesen megértették egymást. Valahogy olyan nyel-

ven szóltak az apostolok, a Krisztus követői, hogy tizenkét különböző országból 

összesereglett minden rendű és rangú emberek a maguk nyelvén hallották őket 

szólni. Az egyház olyan alakulattá lett ebben a világban, ahol végre nem volt 

különbség, egyik ember meg a másik között, ahol végre leomlott a válaszfal 

egyik nép meg a másik között, ahol végre egymásra talál az emberi társadalom-

nak az egyik rétege, meg a másik. Az egyház végre az a hely lett a földön, ahol a 

szeretetben összeforrva egy közös test tagjaiként élhetett együtt zsidó meg görög, 

úr meg rabszolga, a férfi meg a nő. 

Ilyen volt és ilyennek kellett lennie az egyháznak.” 

Joó Sándor 
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Neve olyan ismerősen cseng minden 

református gyülekezetben, mintha ott 

teljesített volna szolgálatot. Így van ez 

Mátészalkán a kertvárosi gyülekezetben 

is, sőt vannak, akik szatmáriként emle-

getik. 

Cseri Kálmán igehirdetőként valóban 

sokszor járt térségünkben, otthon érzi 

magát a református Szatmárban. Pün-

kösd előtti héten Nyírmeggyesen, az 

evangelizációs napok keretében a pün-

kösdi ünnepre készülő, lélekben meg-

erősödni akaró hívekkel találkozott. 

Mint elmondta, minden egyes meghívás-
ra nagyon készül–így volt ez most is. A 

Szentírásból egy nehezebben értelmez-

hető történetet igyekszik megvilágítani. 

Estéről estére a nyírmeggyesi temp-

lomba érkezőket a vakon született meg-

gyógyításának történetén (János ev. 9. 

r.) vezeti végig, és igyekszik rávilágítani 

arra, hogy nem mi cselekszünk, hanem 

Jézus. Az Ő Lelke által születik és törté-

nik minden, legyen az gyógyítás, az 

írástudatlan prédikációja vagy pogányok 

megtérítése. Nem könnyű tétel ez, és 

ezért is nehéz a pünkösdi ünnepkört és 

annak lelki gazdagságát megérteni. Ka-

rácsony és Húsvét emberközelibb, kéz-

zelfoghatóbb, érthetőbb. 

„Nos, szolgálatomnak az a lényege, 

hogy az evangelizációs esteken a hívek 
az igemagyarázat segítségével eljussa-

nak Pünkösd megértéséhez, lelkiekben 

és hitben megerősödve fogadják Jézus 
szavait, cselekedeteit, nekik maguknak is 

találkozásuk legyen Vele.” 

Gyakran foglalkozik a lelki élet gaz-

dagságával, kísértéseivel – vetem közbe. 

„Így van. Tavaly megjelent könyvem, 
–A kegyelem harmatja–is ennek szelle-

mében készült. Azt hallottam, az igema-
gyarázatokat még a nem templomjáró 

emberek is szívesen olvassák. A hit hal-
lásból van, a hallás pedig Isten Igéje 

által. Ezért jó és fontos olvasni az Igét, 

hallgatni az igemagyarázatot; de azt 
számunkra csak a Szentlélek teheti ért-

hetővé, csak így érthetjük meg Jézus 

gondolatait. Pünkösd ünnepének egyik 
üzenete is ez, hogy a bennünk lakó 

Szentlélek által (akit Pünkösdkor küldött 

hozzánk az Atya) érthetjük meg a többi 

n a g y  k e r e s z t y é n  ü n n e p ü n k ö n 

(Karácsony, Húsvét) történteket is. Ezért 
gyönyörű Pünkösd, mert ha nehezebb is 

megérteni az ünnep lényegét, hiszen 
nincsen tárgyiasult formája, mégis lélek-

ben válhatunk gazdagokká.” 

Zsoldos Barnabás 
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   Hónapok óta a környéken élők szeme láttára épül a ház, 

amely ma már szinte teljes valójában mutatja magát az 

érdeklődőknek, és azt is megállapíthatja a szemlélődő, 

hogy Lengyel István tervező mérnök, városunk szülötte, 

több mátészalkai templom tervezője, az épített környezet-

hez illő, abba simuló, azzal harmonizáló közösségi házat 

álmodott meg. De ez csak egy szeletkéje a mi Kincses há-

zunknak – a gyülekezetben mindenki tudja, Kincses End-
re, volt lelkipásztorunk emlékét ápolva kapta a nevet –, 

amely Isten segítségével megvalósulni látszik. 

   Az építkezésről és annak körülményeiről a Szalka-Építő 

Kft. ügyvezetőjével, Gaál Krisztián építészmérnökkel be-

szélgettem a műszaki átadás előtt néhány nappal. Elmond-

tam neki, gyakran eszembe jut Péter apostol bibliai törté-

nete, aki halászott, és csak akkor lett sikeres halász, ami-

kor Jézus is azt akarta. A nehézségekkel, a megpróbáltatá-

sokkal együtt is Isten segítségét érzem ezen a munkán. 

„Családunk is hasonlóképpen érez, illetve érezzük azt az erőt, azt a képességet, 

hogy apa után az ő támogatásukkal be tudjam fejezni a munkát. De ehhez mi kevesek 

lennénk, ha nem éreznénk azt a segítséget, amit isteni akaratnak lehet nevezni. Má-
sik beruházáson dolgoztam, de apa mindenbe beavatott –lehet ez sem volt véletlen –, 

tudtam, mikor, mit és miért szervezett úgy, ahogy. Amikor beteg lett, nem volt kér-

dés, hogy folytatom-e a munkát. Ennek ugyan voltak üzleti, szerződésbeli követelmé-

nyei is, de ettől fontosabb volt az a belső indíttatás, amit éreztem, hogy édesapám 

elkezdett munkáját be kell fejeznem. De nem akárhogyan. Precízen, pontosan, határ-

időre, mert Ő úgy csinálta volna. 

   Szólnom kell a szakembereinkről is. 

Hála Istennek, mindenki fontosnak, be-

csületbeli ügynek tartotta a Kincses ház 
építését. Mindezekkel együtt az a bizalom 

is erőt adott nekünk a mindennapokban, 
ami felénk áradt. Nagy György tiszteletes 

úrral és a presbitériummal nem volt 

olyan nehézség, megoldatlan feladat, 
amit ne tudtam volna megbeszélni, egyez-

tetni. Ezért is tartunk itt…” 

  Tény, egyszerre többféle szakipari mun-

kát lát az ember, ha belép az épületbe. 

Ottjártamkor voltak, akik a homlokzati  



7. REMÉNYSUGÁR   

nemesvakolat simítását végezték, az épület másik oldalán pedig a nyílászárókat he-

lyezték be. A templom szomszédságában élő Kovács András szobafestő-mázoló, 

pedig már a konferenciatermet festette.   

„Közel van a műszaki átadás határideje, azt ígértem édesapámnak, befejezem a 

vállalt munkát. Érzem, figyelemmel kíséri a munkálatokat. Nem kis értékű beruházás 

ez, hiszen ötvenmillió forintból valósul meg a konferenciaterem, a tárgyaló, a két 

foglalkoztató és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek. Fontos tudni, hogy minden 

az európai szabvány szerint készül, még a mozgáskorlátozottakra is gondoltunk.  

Természetesen nagy izgalommal várom június 3-át, amikor dr. Bölcskei Gusztáv 
a Tiszántúli Egyházkerület püspöke igét hirdet az épület szomszédságában álló 

templomban, és áldását kéri a Kincses házra, az abban szolgálatot teljesítőkre és az 

építtető gyülekezetre. 

Tudja, Zsoldos Úr, abban is különleges volt számomra ez az építkezés, hogy szo-

bám ablaka ide néz, ha akartam volna, akkor sem tudtam volna nem foglalkozni a 
beruházás menetével, a megoldandó feladatokkal. Reggel, ha felébredtem, este le-

fekvéskor első és utolsó pillantásom ide vetettem. S ez így van már most is, és így 
lesz ezután is, mert nemcsak a falakat látom, hanem édesapámat is, aki elkezdte az 

építést, s mint örökséget átadta nekem, hogy: „fiam, ezt már neked kell befejezned”. 

Édesapám, befejeztem elkezdett munkádat.” 

Zsoldos Barnabás 
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   Már az elnevezése is többet sejtet, 

mint ahogyan az épület maga is többcé-

lú lesz. Helyet ad majd a kincseinknek, 

az értékeinknek, mindannak, amit őriz-

ni akarunk: a gyerekeknek, az ifjúság-

nak, a középkorúaknak és az időseb-

beknek. Már régóta él a hívekben az a 

vágy, hogy létrejöjjön egy közösségi ház, amely a gyülekezet további épülését, lelki 

gazdagodását szolgálná. Mindenkinek, aki eljön ide, lehetősége lesz arra, hogy Is-

tennel meghitt együttlétben tölthesse el az időt az istentiszteleteken kívül is, mert „A 

csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet” (Péld 15,30) 

De mire utal még az elnevezés? Valójában az igazi ok, az a kötődés, amely a 

mátészalkai reformátusokat a Kincses-családhoz fűzte, fűzi. Az 1940-es 50-es évek-

ben e család lelkészei szolgáltak itt hosszú éveken keresztül. Dr. Kincses Endre lel-

kipásztor iránti hála, tisztelet és emlékezés vezérelte a kertvárosi gyülekezet lelké-

szét és presbitériumát, hogy a 

nagytiszteletű úrról nevezzék el a 

megépült közösségi házat. 

Kincses Endre leányai, Kin-

cses Margit és Kincses Ildikó bol-

dogan, és meghatottan fogadták 

azt a tényt, hogy a közösségi ház 

elnevezésével édesapjuk nagyra 

becsült szolgálatának szeretne 

adózni egyházközségünk. Annak 

az áldott emlékezetű lelkésznek, 

aki édesapját követve a szószéken 

1958-ig szolgálta híveit, majd ko-

holt vádak alapján az Állami Egy-

házügyi Hivatal kivizsgálás nélkül 

fegyelmi eljárással távolította el. 

 

Oláhné Borzován Edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteglátogatás és Istentisztelet 

Kincses Endre és családja 
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Evangélizáció Mátészalkán az 1940-es években 

A negyvenes évek ébredési hullámai a mátészalkai református gyülekezetet is 

elérték. A vidéki város egyszerűbb embereit, szegény paraszti rétegeit hatotta át az 

Isten élő beszéde. A Gondviselő úgy rendezte, hogy a gyülekezet lelkipásztora, dr. 

Kincses Endre sem ellenségesen vagy közömbösen viszonyult az ébredés munkájá-

hoz, hanem felismerte annak építő erejét, és betagolta a közösségi életformát a gyü-

lekezetibe. A hitre jutott, komoly életváltozáson átment egyszerű embereket bevá-

lasztotta a gyülekezet presbitériumába. Így nem ellentétesen, sem nem párhuzamo-

san,  hanem az egyházzal egybeötvözötten haladhatott az evangélium ügye. A hitben 

élő presbiterekre bízta az ima- és a bibliaórák megtartását és vezetését, így segítette 

kibontakozni a gyülekezet hitre jutott munkásait. Nem lett féltékeny azokra, akik 

Isten kegyelmi teológiáján a Szentlélektől tanítottak voltak. Nem szégyellte bevalla-

ni előttem és a gyülekezet előtt sem, hogy elsősorban tanulónak tekinti magát és 

nem felvigyázónak, aki szektás megnyilvánulások után szimatol. Volt benne  alázat 

annak elismerésére, hogy Isten ezeket a „tanulatlan” embereket az  ő kijelentéseivel 

áldja meg, és gyümölcsözteti szolgálatukat. Nem ültette  őket irigységből, szakmai 

féltékenységből, ahogyan sok más lelkipásztor tette, szektásokként a vádlottak pad-

jára, hanem inkább önmagát állította az ítélet alá. És ahol alázat van, ott nem marad-

nak el az áldások sem. 

Részlet Visky Ferenc „Szerelme szorongat” című könyvéből 
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Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: „Uram, nem ebben az időben állítod fel 

újra a királyságot Izráelnek?” Így válaszolt: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről 

és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt 

kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 

Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” ApCsel 1,6-9 

Isten Lelke eljövetele, kitöltetése titok. A tanítványok tapasztalták az erejét, a sze-

mélyes jelenlétét, de nem lehet igazán leírni azt sem, ahogy eljött. A Szentlélek sze-

mélyében átélték a tanítványok, hogy ismét kapcsolatban vannak az Úrral, aki már 

nem volt testileg velük, feltámadott testben sem. Ha nem jött volna el a Szentlélek 

Pünkösdkor, akkor nem tudhatnánk semmit Jézusról, akkor olvashatnánk a Bibliát (ha 

meglenne egyáltalán), de semmit sem tudnánk Jézusról, Istenről, mert nem lenne vele 

kapcsolatunk. A Szentlélek személye a Szentháromságon belül azt hangsúlyozza ne-

künk, hogy lehet személyes kapcsolata a bűnös embernek Istennel. 

Igénkben a tanítványok kérdése valamely testi, földi dologra vonatkozott és kide-

rült, hogy nem az fog bekövetkezni Pünkösdkor. A tanítványok azt remélték, hogy 

most van annak az ideje, hogy a dicsőséges, feltámadott testben ott levő Jézus elkezdi 

végre azt az uralmat, amit már nagyon vártak. Elűzi a gonoszokat, vagy rákényszeríti 

a legnagyobb gonoszokat, hogy azok is megtérjenek hozzá, tanítványokká váljanak. 

Vagy elpusztul az ellenség, vagy mindenki majd engedelmeskedik neki, mert végre 

elkezdődik az az uralom, amiért már nagyon várták a Messiást.  

Rá kellett jönniük azonban, hogy nem földi, fizikai értelemben vett uralomról van 

szó, hanem lelkiről, Isten Lelke jön majd és ő kezdi el az uralmat – mert ez uralom, 

csak nem földi értelemben. A Szentlélek által az övéiben és az övéi életén keresztül 

ezen az egész világon Isten uralma fog megvalósulni. 

Isten hatalmasan munkálkodik a világban, de nem távoli Úrként, hanem mennyei 

Atyaként. Van, amit csak ő akar elvégezni, viszont van, amit ránk akar bízni. 

Csodák történnek Pünkösd óta is, valóságos csodák, azért, mert az Úr tanítványai a 

helyükön vannak, a küldetést teljesítik. Ilyen csoda, amikor a bűnös ember rádöbben 

arra, hogy Isten nélkül él, de megismeri az Úr Jézust és megváltozik az élete. 

A Szentlélek ereje nagyon fontos nekünk is, vagy akkor, amikor végre megtérünk 

az Úrhoz, vagy akkor, amikor tanítványaiként szeretnénk az ő dicsőségére élni. Vi-

szont van, amikor Isten Lelke ereje azért fontos nekünk, hogy használhasson Isten. 

Jézus itt erről beszél: „Vesztek erőt… és lesztek nekem tanúim.” 

Isten lelke hit által munkálkodik – ez nagyon fontos. Nem az érzéseink a döntők, 

hogy erősnek, vagy gyengének érezzük-e magunkat, hanem, hogy mit hiszünk. Isten 

Lelke bennünk lakozása is hit által valósul meg. Ez is nagy titok. Valóságos szeretet-

kapcsolat, tudom, hogy az Úr velem van, bízom ebben, valóságos erőt tapasztalok 

meg. 
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Tanúnak lenni pedig azt jelenti, megismertetni az Úr Jézust az emberekkel, hogy ki 

ő, mit tett, amíg a földön járt és utána is mi mindent cselekszik. Fontos ezt élettel és 

szóval tovább adni azoknak, akik ezt nem tudják. 

   Nem egyszerű Júdeában, illetve Jeruzsálemben, Samáriában és a föld végső határáig 

tanúskodónak lenni. Már Pünkösd napján, a Szentlélek kitöltetésekor voltak Jeruzsá-

lemben gúnyolódok, később lettek ellenségek, akik elkezdték üldözni a tanítványokat. 

Jeruzsálem lelki értelemben azt jelenti, hogy akik hozzánk a legközelebb vannak. 

Lehet, hogy van a családodban, aki gúnyolódó? Milyen nagy ajándék, hogy nem a 

gúnyolódás ténye a döntő, hanem, hogy az Úr Jézust képviseljük. Isten Lelke ereje azt 

az embert is bármikor megnyerheti. 

Samária azt jelenti, hogy fizikailag közel vannak hozzánk, de lelkileg borzasztóan 

távol és ráadásul a jelenlétük bántó, mert ők az ellenségeink. Nem szívesen találko-

zunk velük, kerüljük őket, mint ahogyan Samária tartományát kerülték a zsidók. Van 

olyan számodra, aki fizikailag közel van hozzád, jelképes értelemben nem Jeruzsálem, 

nem családtag, de lehet, hogy közel lakik, vagy a munkatársad, de ő samáriai, aki sok-

szor megbántott már, felbosszantott és úgy tűnik, lehetetlen számára Jézusról beszél-

ni? 

A föld végső határáig kifejezés a pogányokat, a más nyelven beszélőket jelenti. 

Számunkra ezek azok, akiknek úgy érzem, nem tudok Jézusról beszélni. Lehet, hogy a 

gyermekemnek kicsi korában még tudtam beszélni az Úr Jézusról, de kamaszkorban 

már másképp viselkedik, ő családtag, de lehet, hogy olyan távol van, mintha más 

nyelven beszélne, de neki is szüksége van Jézusra. 

Urunk, add, hogy a te Lelked erősítsen bennünket! Szükség van erre, mert félünk, 

nem merünk megszólalni. A nem hívő férj, vagy feleség lehet, hogy nagyon nehéz 

természetű, talán még bánt is. Szükségünk van a Szentlélek erejére a hozzánk legkö-

zelebb lévőkkel való kapcsolatunkban. 

A mennyei Atya titokzatos hatalma a jeruzsálemi üldözést használja arra fel, hogy 

kénytelen legyen a gyülekezet tagjainak többsége elmenekülni és így mennek 

Samáriába is, ahol sokan megtérnek. A jeruzsálemi gyülekezet számára kellemetlen 

volt külsőleg, de így elkezdték végezni a missziót. 

Mi megtehetjük, hogy nem megyünk misszióba, nem foglalkozunk a körülöttünk 

élőkkel, de mi van, ha a mennyei Atya titokzatos módon elkezd valamit velünk végez-

ni – lehet, hogy kellemetlen dolgot – és egyszer csak elkezdünk mégis Jézusról be-

szélni. Az Atya bármikor megteheti velünk is ezt. 

Isten Lelke ereje akkor is valóság, ha fizikailag erőtlenek vagyunk, mert ő Isten. 

Abban bátorít bennünket, hogy amennyire nekünk szükségünk van az ő erejéből, ah-

hoz, hogy tanúk legyünk, azt nekünk adja. Tanúk az életünkkel, a szavunkkal Jeruzsá-

lemben, azaz a hozzánk legközelebb levőkhöz, de azután megyünk tovább is. Ki a te 

samáriaid, a te pogányod, vagy ki a te jeruzsálemi embered, akiket szerethetsz, akik-

ben Isten Lelke munkálkodhat azért, mert tanúja leszel Jézusnak? 

Földvári Tibor (rövidített változat) 
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A fenti címmel tartotta április 14-én 

tavaszi csendes napját gyülekezetünkben 

a Biblia Szövetség. 

Az első szolgálat arról szólt, hogy az 

igazi gyülekezet Jézus Krisztust várja. 

Ősz András rétközberencsi ref. lelkipász-

tor szólt erről Máté ev.25.r.1-13. versei 

alapján: 

A tíz szűzről szóló példázatban az 

okos és bolond szolga van szembeállítva. 

Jézus Krisztus az, aki hív bennünket a 

menyegzőre. A tíz szűz az egyháztagokat 

jelképezi, akik számára fontos az Isten 

igéje. Akik hallgatni akarják Isten igéjét, 

és az Ő akaratát akarják cselekedni. 

A következő jelkép a lámpás, a lám-

pást tartalmazó olaj. Az olaj kérdése az 

üdvösség kérdése. Az okosak vittek, a 

bolondok nem vittek elegendő olajat. Az 

olaj a Szentírásban a Szentlélek jelképe. 

Olyan érzékletesen mutatja be Pál apostol 

a Szentlélek munkáját a Római levélben, 

amikor azt mondja „nincsen immár sem-

mi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus 

Krisztusban vannak, akik nem test szerint 

járnak, hanem lélek szerint”. Azt is 

mondja „akiben nincs a Krisztus lelke, az 

nem az Övé”. Akiket Isten lelke vezérel, 
azok az Övéi. – Minket mi vezérel? – az 

indulataink? Engedjük-e, hogy Isten lelke 

vezessen bennünket? A keresztény ember 

alapvető magatartása a boldog reményteli 

várakozás. Várjuk a mi Urunkat vissza? 

Mire való a lámpa? Fényleni, utat mutatni 

egy egyre sötétebb világban. Így fogal-

mazhatnánk meg két szóval: várakozás és 

vigyázás. Fontos, hogy növekedjünk a 

kegyelemben, az ismeretben. Ne legyünk 

tétlenek! Serkentsen bennünket ez az ige 

a lélekmentés szolgálatára. A legsötétebb 

időszakban érkezik el a vőlegény, akkor 

lesz egészen nyilvánvaló a két csoport 

közötti különbség. Nagy csalódás lesz a 

bolond szüzeknek, hogy nem voltak ké-

szen. Ők csak a külsőségekre figyeltek, a 

szívükben nem volt változás. Amíg el-

mentek olajért, „bezáraték az ajtó”. Test-

véreim, vigyázzunk, hogyan várjuk vissza 

Jézus Krisztust! 

Az Örömhír kamarakórus szolgálata 

után beszélgetés következett arról, hogy 

az igazi gyülekezet Krisztust megszentelt 

élettel váró közösség. A beszélgetést Dr. 

Mikolicz Gyula, a Biblia Szövetség titká-

ra vezette. 

A Biblia Isten népét közösségként 

kezeli, a levelek is többes számban íród-

tak. Egyénileg, személyesen hív el az Úr, 

de utána már a gyülekezethez tartozónak 

lát. A gyülekezetben élőknek megszentelt 

életet kell élniük. Sajnos a hívő nép köré-

ben is háttérbe szorulnak az etikai  
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kérdések, nehéz a világ sodrásának ellen-

állni. Pedig az ige azt írja, hogy „ne úgy, 

mint a pogányok” (Ef.4,17) és „vessétek 

le a régi  élet  szerint  való 

óembert” (Ef.5,22.) A hívő ember ezt is 

akarja tenni, de azért megpróbál néhány 

dolgot átmenteni a régi életéből. Meg kell 

tanulni és gyakorolni kell az isteni rendet! 

Elménkben megújulni: ez az elmélet, és 

felöltözni az új embert: ez a gyakorlat. Ne 

az legyen a célom, hogy lássák rajtam a 

„hívőséget”, hanem hogy Isten tetszésére 

éljek! Nem azért tartozom Isten népéhez, 

mert úgy viselkedem, mint ők, hanem 

azért viselkedem úgy, mert Isten népéhez 

tartozom (belső „kényszer”, hogy más-

képp nem is tehetek). 

A megszentelt élet jellemzője a dolgos 

élet, az, hogy ne nyereségvágy legyen 

cselekedeteim mozgatórugója, beszédünk 

is hívő emberhez méltó legyen, stb. 

Felelősek vagyunk önmagunkért és 

egymásért is, nem magánügy a hívő élet, 

inteni és segíteni kell a másikat! 

Délben gyülekezetünk ebéddel látta 

vendégül a résztvevőket, örültünk a talál-

kozásoknak, beszélgetéseknek. 

Délután először arról hallottunk elő-

adást, hogy az igazi gyülekezet Igével 
táplálkozó gyülekezet – lelkipásztorunk, 

Nagy György szolgált erről: 

Hogyan táplál bennünket Isten? „nem 

csak kenyérrel él az ember, hanem min-

den igével, amely Isten szájából szárma-

zik”. Az Isten igéje táplál bennünket, lelki 

életünk gyarapodását, erősítését szolgálja. 

A 2. Helvét hitvallásunk alapján mi ma-

gunk is hisszük és valljuk, hogy úgy az 

Ószövetséget, mint az Újszövetséget az 

Isten igéjeként kell tekintenünk. 

Az Ő igéjén keresztül szólít meg Isten 

bennünket. Hihetetlen titkai tárulnak fel a 

Bibliának, ha elővesszük és olvassuk. 

Nemcsak az írott ige Istennek igéje, ha-

nem a hirdetett ige is, amivel formálja az 
életünket. Isten – mikor bennünket ke-

gyelméből elhív – a gyermek növekedé-

sét használja fel példának, hogy megmu-

tassa azt, hogy nekünk növekednünk, 

fejlődnünk kell. Nem kellene tovább fej-

lődnünk? A Bibliát hosszú idő elteltével 

nem kellene jobban ismernünk? Nem 

kellene, hogy minden gyülekezeti tagunk-

nak vasárnap ott legyen a kezében, hogy 

pillanatok alatt megtalálja azt az igét, 

amiről a lelkész szolgál? Nem kellene egy 

idő után valamilyen kiscsoporthoz tartoz-

ni, ahol az igét kibonthatják? Nem lenne 

jó, ha ezt a növekedést átélnénk egyéni 

életünkben, nem újulnának-e meg a gyü-

lekezeteink? Tanítványságra is el va-

gyunk hívva. A mi tanítványságunk azzal 

kezdődik, hogy megszólított bennünket 

Isten, megnyitotta a fülünket, és az össze-

függéseket is láthatjuk. Isten kegyelme, 

hogy érthetjük az igét, hogy az csak nem 

betű számunkra, hanem élő üzenet. 

Olvassuk és hallgassuk Isten igéjét, 

cselekedjük meg azt, és Isten növekedést 

és fejlődést fog adni az életünkbe. 

A 4. szolgálatban Tárnok Tamás nyír-

bátori ref. lelkipásztortól arról hallottunk, 

hogy Imádkozó közösségnek kell lennünk: 

János 15,7-8. és Ap.Csel. 2,42 versét 

olvasta fel. 
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Az igazi gyülekezet fontos tulajdonsá-

ga az imaközösség. Az Úrral való csodá-

latos kapcsolatban állandó örömben, ál-

landó békességben, állandó szentségben 

és az Ő áldásaiban tudunk élni. Isten azt 

akarja, hogy Vele mindig boldog kapcso-

latban legyünk. Ez volt az Ő csodálatos 

teremtési célja, de a bűneset miatt meg-

szakadt ez a boldog közösség. Attól kezd-

ve magunktól nem juthatunk el Őhozzá. 

Az imádság válasz az Isten ígéretére, 

megköszönjük Neki, hogy amit megígér, 

azt meg is tudja cselekedni. 

Jézus Krisztus tanított minket imád-

kozni, de nem csak tanított, hanem meg is 

nyitotta az utat a mennybe az Ő megváltó 

halálával, feltámadásával, hogy állandó 

kapcsolatba lehessünk Őáltala Istennel. 

Nincs szükség emberi közvetítésre, sem-

milyen pótcselekvésre. Az Ószövetségben 

évente csak egyszer egyedül a főpap me-

hetett be a Szentek Szentjébe, és az Új-

szövetség korában Jézus Krisztus által mi 

szüntelenül mindennap közvetlenül Isten-

hez jöhetünk, vele beszélhetünk, és neki 

mindent elmondhatunk. Az imaközössé-

günkkel mi testvérek bekapcsolódunk a 

mennyei imaközösségbe, hiszen azt ol-

vassuk a Jel. 4. 8-ban, hogy a négy élő-

lény Isten körül éjjel és nappal szüntele-

nül azt mondja, hogy szent, szent, szent a 

Mindenható Isten, aki volt, aki van és aki 

eljövendő. Valamint a Róma 8. 6-ban azt 

olvassuk, hogy a Lélek esedezik értünk 

kimondhatatlan fohászkodásokkal. Jézus 

Krisztusról azt olvassuk, hogy Ő közben-

jár értünk az Atyánál. Állandó imaközös-

ség van a Mennyben, és amikor mi itt 

összegyűlünk imádkozni, ebbe a mennyei 

kórusba csatlakozunk bele. 

Azt élhetjük át, mikor imádkozunk, 

hogy Jézus Krisztus által megnyílik szá-

munkra az ég, és a Szentlélek Isten elkezd 

közöttünk munkálkodni. 

Kívánom a testvéreknek, hogy az ima-

közösséget szüntelenül gyakoroljuk, él-

jünk ebből a drága erőforrásból szüntele-

nül! 

Az 5. befejező szolgálat Özv. Pótor 

Imréné (Mátészalka) testvérünk bizony-

ságtétele volt arról, hogy mit jelent szá-

mára az ige-és imaközösség. 

Testvérünk elmondta, hogy 1945-ben, az 

ébredési időben hogyan szólította meg őt 

az Úr rávilágítva bűneire. Az Ézsaiás 

könyve 1.r.18. verse fontos lett számára: 

„…ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek 
lesznek…”. Nyíregyházán – ahol a 

Kálvineumban tanítónőnek készült – és 

Alcsúton több konferencián részt vett, 

szólt hozzá az ige. Úgy mehetett ezekre 

az alkalmakra „mint fáradt vándor a for-

rásvízhez”. A családban is együtt olvasták 

az igét. Később megtapasztalta, hogy mi-

lyen jó, ha azt az igeverset, ami különö-

sen hozzá szól aznap, leírja és megtanul-

ja. Nagy öröm, amikor átjárja az ige, és a 

nap folyamán megtapasztalja igazságát. 

Az egyéni imaélet fontossága mellett 

szólt még az imaközösség erejéről is. 

Testvérünk lakásán évek óta heti rendsze-

rességgel vannak Biblia Szövetségi bib-

liaórák, 15-20-an vesznek részt ezeken az 

alkalmakon, ahol az igei üzenet megbe-

szélése mellett közösen az Úr elé viszik a 

gyülekezetek, misszionáriusok szolgálatát 
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is. Átélik a következő ige igazságát is: 

„hogy együtt bátorodjunk meg köztetek 

egymás hite által, a tiétek által, meg az 

enyém által.”(Róma1, 12.) 

Pál apostol az efézusi levélben kéri a 

gyülekezet imádságát. Ha a nagy apostol-

nak szüksége volt az imádságra, mennyi-
vel inkább nekünk! – fejezte be testvé-

rünk bizonyságtételét. 

Hálásak vagyunk Urunknak a csendes 

nap gazdag üzenetéért. 

Szondi Sára 

A mexikói sivatag szélén egy paraszt azt forgatta a fejében, hogy eladja a földjét. 

Éveken át gürcölt, hajtott és robotolt, megpróbált állatokat tenyészteni, növényekkel 

foglalkozni - de sehogy sem tudott zöld ágra vergődni. Földje egyre sivárabbá vált 

az évek során. Elveszett  a reménysége. Túl sokat várt a földjétől. 

Egy napon felkereste barátja, akinek elpanaszolta baját. 

„Azt hiszem, valamit nem jól csinálsz. –mondta barátja. Túlságosan a bevett 

módszerekre és eljárásokra összpontosítasz. Ezekre a célokra valóban nem felel meg 

a földed. De nem is arra való. Ráfordításod semmiképpen sincs arányban az ered-

ménnyel. Azt javaslom, próbálj meg valami egészen mást. 

Állíts fúrótornyokat, áss mélyre és keres olajat! Ahogy elnézem a földedet, 

könnyen el bírom képzelni, hogy óriási olajkészlet húzódik meg alatta, anélkül, hogy 

sejtetted volna.” 

Vajon elég bátor lesz-e a paraszt ahhoz, hogy belemenjen? Felhagyjon mindaz-

zal, amit eddig csinált, s valami egészen újba 

fogjon? Ehhez egészen új távlatokat magáévá 

tennie, új módszerekhez kell folyamodnia 

még akkor is, ha gyermekkora óta a földet 

művelte és szüleitől is ezt látta. Vállalja-e a 

kockázatot? Talál-e magában erőt minderre? 

A keresztyénség altalajában hihetetlen 

energia szunnyad. Igénybe vesszük-e ezt? 

Mind az egyház fennmaradása, mind az egyé-

ni életünk szempontjából semmire sincs any-

nyira szükségünk, mint a Szentlélekre. A 

Szentlélek nem peremtémája a keresztyén 

dogmatikának, hanem Isten eleven, képessé-

gekkel felruházó, minket mozgásba hozó je-

lenléte. A Szentlélek érezhető, megrázó, életet 

alakító erő. 

                                     Klaus Douglass 
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   Vasárnap délelőttönként tatunk a gyere-

kek számára istentiszteletet. Ezeken az al-

kalmakon bibliai történetekről, illetve misz-

szionáriusok életéről, munkájáról hallhat-

nak a kicsinyek. Játékos vetélkedők, felada-

tok, beszélgetések által ismerhetjük meg 

egymást.  

A történet mellett énekelünk, és megtanulunk egy rövid aranymondást. 

Célunk, hogy a gyermekek megismerjék Isten szeretetét és ezáltal Jézus Krisztust.  

Ünnepek alkalmával a gyermekeink rövid műsorral szolgálnak a felnőtt isten-

tiszteleten a templomban. 

Alkalmanként, ünnepekhez kapcsolódóan foglalkoztató délutánokat szervezünk, 

ahol barkácsolunk, játszunk, énekelünk. 

Szeretettel várunk minden gyermeket az újtelepi és az északi templomba vasár-

nap délelőttönként 9:30-tól! 

Kovács Katalin 30-864-8739 

és Kovács Éva 30-864-8759 

   Néhány évvel ezelőtt azért indítottuk alkalmunkat, 

hogy azok a fiatal anyukák is a gyülekezet közössé-

gébe tartozhassanak, akik kisgyermekükkel otthon 

vannak, és gyülekezeti alkalmakra ritkán tudnak 

eljutni. 

   Alkalmainkra továbbra is hívjuk és várjuk a gyer-

mekükkel otthon lévő, de már a várandós anyukákat is. 

   Együttlétünkön a közös ének és imádság után valamelyik bibliai részről vagy 

valamilyen érdekes témáról beszélgetünk az ige fényében. 

Természetesen mindig szóba kerülnek a gyermekeinkkel kapcsolatos gyakorlati 

kérdések, hiszen ők is jelen vannak, körülöttünk játszanak, is-

merkednek egymással. 

Alkalmainkon egymást is egyre jobban megismerjük, szá-

míthatunk egymás segítségére életünk különböző dolgaiban. 

A baba-mama kör alkalmait kéthetente egy előzetes megbe-

szélés szerinti délelőttönként tartjuk. 

Dr. Makrai Tiborné 

Elérhetőségeim: 44-418032 vagy 30-6456135 
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Az ifjúsági szolgálat „nevében hordja küldetését”: A KRIMSZ betűszó, azontúl, 

hogy jelenti a Kertvárosi Református Ifjúságot MátéSzalkáról, jelenti az ifi 5 nagyon 

fontos célját is: Mint református ifjúsági közösség szeretnénk Krisztussal és egymás-

sal   Közösséggé formálódni, Ragaszkodva Őhozzá a növekedésben, Isten Imádatá-

ban, vállalva Jézus Misszióját és Szolgálni szeretetben a körülöttünk élőket. 

Az elmúlt alkalmak ezeket a célokat alapozták meg. A nyárra tervezett alkalma-

ink tovább erősítik mindezt, hiszen foglalkozunk a helyes önismeret és Istenismeret 

kérdésével, egészséges társas kapcsolatok kialakításának tanításával, konfliktuskeze-

léssel több bibliai személy életpéldáján keresztül. Ezt szolgálják a kirándulások is, 

csak úgy, mint a mélyebb lelkigondozó beszélgetések is. 

Célcsoportunk a most konfirmáltaktól kezdődően a felsőfokú tanulmányaikat 

folytató diákokig mindenki, aki nyitott új barátságokat kötni, kész vállalni önmaga 

és Isten megismerésének kihívásait, és kész hozzáadni 

mindazt a tálentumot az ifi életéhez, amivel Isten őt ajándé-

kozta meg. 

Alkalmaink: ifi közösségi alkalmak sok zenével és teá-

val pénteken 18.00-tól az újtelepi templomban, szombaton 

szintén 18.00-tól az északi templomban találhatók. Vannak 

kiscsoportos bibliaköreink fiúknak-lányoknak, ahol az élet 

és a fiatalság mélyebb kérdéseit beszéljük meg, ezekről bő-

vebben a közösségi alkalmakon szólunk. 

Vadász Sándor  

Elérhetőségeim: 30-684-1084 

 vadasz.sandor.z@gmail.com 

tel:30-684-1084
mailto:vadasz.sandor.z@gmail.com
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   A Húszasok-harmincasok körébe olyan fiatalokat várunk, 

akik már elmúltak 20 évesek, kinőttek az ifiből. Mivel ennek 

a korosztálynak is nagyon sok kihívással kell szembenéznie 

pl. magánéleti és társadalmi problémák, korosztályi sajátságú 

élethelyzetek, ezért itt szeretnénk egymást támogatni a he-

lyes út megtalálásában. 

Célunk, hogy egy családias hangulatú, zenélős, beszélgetős, 

véleményüket kinyilvánító, tapasztalataikat megosztó kis 

csoportot hozzunk létre; ahol hasonló korú keresztyének együtt épülhetnek. 

Alkalmaink kéthetente vasárnap délután 15 órától kezdődnek. 

Következő alkalmaink (A módosítás jogát fenntartjuk.):  

2012. június 9. : Az élet Isten szemszögéből 

2012. június 23. : Az élet ideiglenes állomáshely. Minden érte van. 

2012. július 14. : Mi fakasztja Istent mosolyra? Isten örömére teremtettünk. 

2012. július 28. : Az Istenimádat lényege. A legjobb barátom, Isten. 

2012. augusztus 11. : Az Istennel kötött barátság elmélyítése. 

          Az Istennek tetsző imádat. 

2012. augusztus 25. : Amikor Isten távolinak tűnik. 

Igaz az Ige: „Nem jó az embernek egyedül lenni”(1 Mózes 2:18). Ha Te is így 

érzed, akkor sok szeretettel várunk, hogy bennünk barátra, Krisztusban pedig örök, 

hűséges Társra találj!!! 

Marozsánné Dr. Bene Tímea 

Elérhetőségeim: benetimi@gmail.com 

+36/30-451-49-43 
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   Gyülekezetünkben évek óta rendszeresen tartjuk a házas-

pári kör alkalmait. Azzal a céllal indult, hogy segítsük egy-

mást az Ige szerinti, bizonyságtevő házasság megélésében 

és mindennapi problémáink megoldásában is. Úgy látjuk, 

hogy jelen korunkban a házasság intézménye nagy támadás-

nak van kitéve, ezért szükség van a közösségre, arra, hogy 

támogassuk egymást. 

Alkalmainkon Isten Igéjének fényében beszélünk meg különböző kérdéseket és 

problémákat. Valljuk, hogy a Bibliának hiteles és korszerű mondanivalója van a mai 

kor embere számára is. Tanulmányoztuk bibliai családok életét, beszélgettünk a Tíz-

parancsolatról és ezek mai üzenetéről. Gyermeknevelési kérdések is szóba kerülnek 

minden alkalommal. 

A hitbeli támogatás mellett a hétköznapokban is számíthatunk egymásra, legyen 

szó gyerekfelügyeletről vagy egyéb gyakorlati dolgokról. 

Időnként közös kirándulásokat szervezünk a közösség építése és pihenés céljából. 

Szeretnénk a Biblia útmutatása szerint élni: Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se 

nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. (I.Ján.3:18.) 

Az alkalmaink nyitottak, havonta egyszer, vasárnap délután tartjuk, minden há-

zaspárt szeretettel várunk. Jelenleg aktuális etikai kérdésekről beszélgetünk (munka, 

anyagi dolgaink, közéleti tevékenység stb.) 

Nyáron nem tartunk külön alkalmat, a többgenerációs táborban vesznek részt a 

családok. 

Dr. Makrai Tibor 

Elérhetőségeim: 44-418 032 vagy 30-6263145 
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   Havi alkalmainkon a rendszeresen részt vevők száma 20-

30 fő között van, 25 évestől 80 éves korig. 

   Korosztálytól függetlenül mindenki megtalálja helyét és 

szerepét. Összejöveteleink első felében bibliai témákkal, 

illetve személyekkel foglalkozunk. A második felében a 

gyülekezet napi dolgaiban tevékenykedünk. 

   Ebben az évben Linda Dilow: Akinél a szív lecsendesül c. 

könyv témaköreit dolgoztuk fel. 

A ránk következő három hónap témája: Bízd Istenre a „Mi lesz, ha…?”, a 

„Miért?” kérdéseket és a „Bárcsak…!” kívánságokat!Ezután szintén Linda Dilow: 

Áldások könyve lesz a segítségünkre abban, hogyan lehetünk erősek, hogyan kell 

fogadnunk a próbákat, hogyan kell elkerülni a depressziót és a csüggedését. 

Alkalmainkon előadások lesznek a helyes táplálkozásról, egészséges ételek fo-

gyasztásáról és elkészítéséről. Gyógytornász segítségével keringésjavító, nyak-váll, 

valamint gerinc-tornagyakorlatokat tanulunk. 

Hála Istennek, most már a megépült Kincses ház helyet és teret biztosít ezekre 

az alkalmakra. 

Terveztünk még egy közös bográcsozást a férjek és családtagok meghívásával. 

Csoportunk célja, hogy Isten legyen a mindennapi életünk központja, hogy tud-

juk magunkat az Ő vezetésére bízni, valamint egymás hite által épülni és összetartó 

közösséggé kovácsolódni. Ezen kívül fontos feladatnak tartjuk a szolgálatot a gyüle-

kezet és egymás felé is. A női kör minden tagja vállal és végez szolgálatot felhasz-

nálva Istentől kapott talentumát és képességét. Van, aki süteményeket süt a szeretet-

vendégségekre, mások horgolnak, kézimunkáznak és apró ajándéktárgyakat készíte-

nek. Ezekkel lepjük meg a gyülekezetünkbe érkező, szolgálatot végző vendégeket, 

konfirmandusainkat, házasságot kötőket, keresztelkedőket. 

Alkalmainkat minden hónap második keddjén 18 órától tartjuk a Kincses közös-

ségi házban, ahová ezúttal 

is szeretettel hívok min-

den nőtestvért, akik sze-

retnének velünk testvéri 

közösségben lenni, lelki-

leg növekedni, Istennek és 

a gyülekezetnek szolgálni. 

Filepné Katika 

30/308-7911 

filepne-@freemail.hu 
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Görög Demeterné 20/931-2896 

   Évről évre sor került már gyülekezetünkben a 

„többgenerációs táborra”. Reményeink szerint a most át-

adásra került Kincses ház pedig a többgenerációs ház funk-

cióját fogja betölteni, ahol minden korosztály, így a nyug-

díjasok is, megtalálják a maguk kiscsoportját. 

E kiscsoport célját röviden egy énekvers részletével lehetne 

összefoglalni: 

„Ha botlanak a gyöngék, Segítsen az erős, 

Hordjuk, emeljük önként, Kin gyöngesége győz!” 

A Kincses ház felépült, de építenünk kell a lelkiházat is, hiszen Isten kéri az Őt 

követőktől: „Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá.” - Hogyan? 

- Bizonyságtételekkel, igeszolgálatokkal, énekekkel az idősek figyelmét az aján-

dékozó Istenre irányítva. 

- Lelki, szociális segítőháló kiépítésével. 

- Közösségformálással: örömök és bánatok megosztásával, egymásra figyeléssel. 
Nem feledjük azt sem, hogy 2012 – Európában az aktív öregkor éve, ezért igyek-

szünk testre szabott feladatokkal ellátni a klub tagjait. Így terveink között szerepel 

előadások, fórumok szervezése, kiállítás a nyugdíjasok kézimunkáiból, kirándulás, 

együttműködés és találkozó az Ezüstkor Nyugdíjasklub tagjaival, név- és születés-

napok köszöntése. 

Az alkalmainkra kéthetente kerül sor 2012. június 18-tól kezdődően. 

Az ismert bibliai Igével hívogatunk szeretetközösségünkbe minden nyugdíjas 

testvért, akik szomjúhozzák a jézusi szeretetet: 

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

én megnyugvást adok Nektek.” /Mt.11:28/ 

tel:20%2F931%2028%2096
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Keresztségben részesült: 

Kis Eszter 

András Levente 

Hegedűs Gábor 

Fülöp Bálint 

Bende Zsolt Viktor 

Nagy Levente 

Nagy Botond 

Felnőttként konfirmált: 

Oláh Réka Gabriella  

Elhunyt nagytiszteletű Bartha Béla nyugalmazott mátészalkai 

lelkipásztor életének 80. évében. 1956 óta szolgált a máté-

szalkai gyülekezetben és fél évszázadon keresztül hirdette 

Isten igéjét. Városunknak közismert, köztiszteletben álló, 

1999-ben Pro Urbe díjjal kitüntetett polgára volt. Néhai Gaál 

Miklós esperessége idején a Szatmári Református Egyházme-

gyében főjegyzőként tevékenykedett. Aktívan vett részt a 

Kálvin János Református Általános Iskola megalapításában. 

Ezért az elhunyt lelkipásztort a Szatmári Református Egyház-

megye, valamint a Mátészalka Kertvárosi és Kossuth téri 

református gyülekezetek saját halottjuknak tekintik, akit  

Pünkösd szombatján 13 órakor búcsúztattunk a mátészalkai 

köztemető ravatalozójából. A temetési igehirdetés szolgálatát nagytiszteletű Bartha 

Gyula esperes úr végezte a Luk.2:29-32. igék alapján: „Mostan bocsátod el, Uram, 
a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te 

üdvösségedet, Amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; Világosságul a 

pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.”  

Házasságot kötött: 

Onder László és Farkas Beáta 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Jónás József /72/ Őr 

Turgyán József /87/ Erkel F. u. 

Pénzes Endre /88/ Mérk Ápolási Otthon 

Jónás Zoltánné Pataki Erzsébet /64/ Hodász Viktória Otthon  

Kovács Istvánné Keresztesi Irénke /65/ Bartók Béla u. 

Kötél István /65/ Petőfi köz 
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Felnőtt konfirmáció 
 

Magamról csak annyit, hogy most készülök az érett-

ségire és utána a Debreceni Egyetemen szeretném to-

vább folytatni a tanulmányaimat. Az egyetem után sze-

retnék az egészségügyben elhelyezkedni és más embe-

reken segíteni. Remélem, sikerülni fog. 

Mialatt a konfirmációra készültem sokat megtudtam 

a zsidók és a keresztyének történelméről, valamint Isten 

tanításairól is. 

Mindig szerettem volna egy közösséghez tartozni, 

ahol béke és szeretet uralkodik, de ez csak most nagy 

koromra tudatosult bennem. Ezen kívül, mivel nagyon szeretem a történelmet, el- 

kezdett érdekelni az egyház története és a Biblia tanításai is. Mivel az északi temp-

lomhoz nagyon közel lakom, gyakran láttam, amint az emberek szeretetben vonultak 

be a templom kapuján. Remélem, hogy mostantól én is közéjük fogok tartozni. 

Oláh Réka Gabriella 

Június 21-én 18 órakor  
az északi templomban  

Edgar Luz misszionárius 
és felesége  
számol be  

az Ecuadorban végzett 
missziói szolgálatukról. 

Június 10-én du. fél 3-kor  

az északi templomban 

a Biblia Szövetség alkalma lesz, 

ahol Földvári Tibor  

Bp-pasaréti lelkipásztor szolgál. 
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IX. Református Zenei Fesztivál 

2012. május 18-20. 

   Május 19-én gyülekezetünk kántorai, családtagjainkkal együtt elindultunk a 

Református Zenei Fesztiválra, hogy több száz önként jelentkező kóristával együtt 

énekeljünk a Magyar Református Egység Ünnepén. Évről évre megrendezésre kerül 

ez az ünnepségsorozat Budapesten több helyszínen: a Ráday utcában és környékén. 

   A Kárpát-medence minden tájáról érkeztek résztvevők, határon túlról is: Felvi-

dékről, Délvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből. A nap folyamán a Lónyay Utcai 

Református Gimnázium udvarán egymás után mutatkoztak be a református gyüleke-

zetek, iskolák kórusai színvonalas műsorokkal. Hasznos szakmai tapasztalatokat is 

szereztünk, miközben gyönyörködhettünk a zsoltár- és népdaléneklő gyerekek üde, 

csillogó hangjában. Öröm volt rég nem látott, kedves ismerősöket felfedezni a tö-

megben. A délután csúcspontja volt a mintegy 500 fős egyesített fesztiválkórus kon-

certje a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, amely – úgy gondolom – páratlan élményt 

nyújtott minden résztvevőnek. Egy nagyszerű rézfúvós együttes kíséretével a „Nagy 

Király”-t dicsőítő énekünk monumentálisan szárnyalt! Még jobban emelte a túlfűtött 

hangulatot, hogy több ismert zsoltárt és dicséretet a közönség is együtt énekelt ve-

lünk. Nem egyszer szökött könny a szemünkbe a megindultságtól, amikor Egressy 

Béni Nemzeti dalát vagy Gárdonyi Zsolt Magyar énekét énekeltük ezen a történelmi 

helyen. A közös éneklésnek ilyen hatalmas, eddig soha nem tapasztalt erejét érezhet-

tük meg, amely demonstrálta az egységet, az összetartozást, az „összhang”-ot. Befe-

jezésül az egység, a szeretet és a hit jegyében a közönséggel együtt énekeltük a Szó-

zatot. A közel 2000 ember ajkán felcsendülő ének egyszerre volt megrendítő és lé-

lekemelő. Akik ott voltunk, felejthetetlen emlékkel gazdagodtunk. 

Soli Deo Gloria! 

Szilágyi Istvánné 
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Egyszer volt, hol nem volt, Magyarország észak-keleti csücskében egy csapat 

református fiatal Mátészalka kertvárosából elindult (április 28-án), hogy felfedezze 

Isten teremtett világának szépségét Nyírkátán. A szállásra érkezve egy mesebeli há-

zikó terült szemük elé festői szépségű környezetbe ágyazva. A kis csapat asztal köré 

gyűlve, énekkel dicsőítve Teremtőjét ráhangolódott, és nyitott fülekkel hallgatta, mit 

mond az Úr Szava. Majd ki-ki felfedezte a környezet nyújtotta adottságokat. Aztán 

erő- és kitartáspróba vette kezdetét: árkon-bokron keresztül elzarándokolt a tikkasz-

tó napsütésben Vörösmarty hajdani fájához, ahol pár verse született. Hazatérve elfo-

gyasztotta a gazdasszony finom főztjét, és áldotta Urát az ételért. 

A nap már nyugovóra készülődött, mikor a csapat a nagy tábortűz köré telepedve 

szalonnasütésbe fogott. A csillagos éjszakai égbolt ernyője alatt újra ének csendült a 

csapat ajkán. A szívek összeértek, és a hála járta át őket. 

Másnap édes álomból felébredve újra összegyűltek, és asztal köré gyűlve elbe-

szélték élményeiket, meghallgatták a napi igét, és dicsőítették Mennyei Atyjukat. 

Reggeli után fájó szívvel, de vidám lélekkel hazaindultak. A szombat emléke azóta 

is szívükben él. 

Nyíri Klára 
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Gyülekezetünk nyári gyerektábort szervez 

Vágáshutára  

augusztus 13-a és 17-e között  

hétfőtől péntekig.  

Várjuk 2. osztálytól 6. osztályig  

az általános iskolás gyermekek jelentkezését. 

A hét témája: 

Különleges küldetés 

Részvételi díj: 10.000. Ft/fő 

Jelentkezni 5000 forint előleg befizetésével 
lehet a vasárnapi gyermek- 

-istentiszteleten a tanév végéig 

Kovács Katalin és Kovács Éva 
gyermekmunkásoknál. 

 

az északi templomnál július 9-13-ig  

hétfőtől péntekig 9 órától 

Helyszín: Kincses ház, illetve annak udvara 

 
Izgalmas gyerektábor  

a szünidő kellős közepén! 

 

Éneklés, bibliai történet, beszélgetés 

játék, versenyek, kézműveskedés 

 

Szeretettel várjuk az óvodás és általános iskolás 

korú gyermekeket! 



 

 



 

 


