
 

 



 

 



 

 

3. REM ÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Örök nagy kérdés számomra, de gondolom, ezzel 
te is így vagy: karácsonykor kit, mivel ajándékozzak 
meg. Minek örülne? Ismerem-e annyira, hogy aján-

dékom valóban örömet szerez neki? Egyszer egy 
kisfiú különös kérdéssel fordult a mindig dolgozó 
édesapjához: „Apa, neked mennyi a munkahelyeden 
az órabéred?” „4 dollár, fiam”. A kisfiú ekkor előkereste megtakarított pénzét, 
megszámolta, s a döbbent apuka kezébe nyomta. „Megveszek tőled egy órát. 
Most már tudsz velem játszani.” Elgondolkoztam azon, hogy az ünnepen vajon a 
szépen becsomagolt ajándék, zokni, játék, konyhai eszköz a legtöbb, ami adha-
tó? Bátorítalak arra, ezen az ünnepen legyél te az ajándék, s meglátod azok örö-

mét, akik tiszta szívből szeretnek téged. Most ne siess, ne rohanj, ne vállald túl 
magad! Néhány ötlet: öltözz fel elegánsan, csak a párod kedvéért, kezdeményezz 
játékot a gyermekeddel! Hidd el, hogy szüleid annak is örülnek, ha kicsit tovább 

maradsz, mint máskor. Még a süti is neked készült.  

Végére hagytam a legfontosabbat. Nemrég a „Régi idők Karácsonyán” meg-
kérdeztem a gyerekeket, tudják-e kinek a születésnapja a Karácsony? Valameny-
nyien tudták. „Nem furcsa, hogy a szülinapotokon is és Jézus születésnapján is ti 
kaptok ajándékot?” „De!” – válaszolták, mégsem nem tiltakoztak ellene. 
„Szerintetek Jézus minek örülne a születésnapján?” – fűztem tovább – Szaloncu-
kornak? Okos telefonnak? Az egyik kislány magasra emelt kézzel mondta: 

„Nekem. A szívemnek. Annak örül, ha mi a szívünket adjuk neki.”  

Isten a Fiát, a Fiú az életét adta szeretete jeleként.  

Ezen az ünnepen legyél te az ajándék! 

Nagy György lelkipásztor 

Gyülekezetünk valamennyi tagjának 

és minden kedves olvasónknak 

Istentől áldott  

Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

Nagy György lelkipásztor és Dr. Makrai Tibor főgondnok 



 4. REM ÉNYSUGÁR  

„Látom őt. de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi 

pálca támad Izraelből”(IV Móz. 24. 17)  

Isten egy „Csillagot” mutat nekünk, ezt a Csillagot látta Bálám távolról, több 

ezer évvel ezelőtt. Majd Izrael csillaga felragyogott az első karácsonykor, ez a csil-

lag elvezette a napkeleti bölcseket a megszületett királyhoz. Ez a Csillag arra rendel-

tetett, hogy világítson, minket is vezessen, ez a Csillag a mi Megváltónk, Jézus, aki 

ezt mondja: „én vagyok Dávid gyökere, és új hajtása, a fényes hajnalcsillag” (Jel. 

22.16.)  

Megkérdezem a testvéreket, melyik napszakban van szükség a csillagokra? Éj-

szaka. Nappal nem látjuk a csillagokat, és nincs is rájuk szükség, de éjszaka fontos 

szerepük van. Minden bizonnyal érzékeljük a sötétséget. Ez a világ egyre sötétebb 

lesz. Egyre inkább tapasztaljuk, hogy milyen mély szakadék van társadalmunkban 

szociálisan, gazdaságilag, földrajzilag is. A földön is nagy különbségek és feszültsé-

gek vannak a nemzetek között. A viszonylagos jólét, nem tudja feledtetni, hogy er-

kölcsi válságba került népünk. Amikor tapasztaljuk, hogy milyen sekélyes, és káros 

TV-műsorokkal befolyásolják gyermekeink és fiataljaink gondolkozását, magatartá-

sát, eszünkbe jut az, amit a Római Birodalomról tanultunk, hogy „kenyeret és cir-

kuszt” követelt a nép. Ingyen cirkusz, ingyen kenyér, ez volt az akkori római polgá-

rok egy részének legfőbb vágya. Minél nagyobb a botrány, minél trágárabb egy mű-

sor, minél nagyobb a cirkusz, nagyobb a műsorok nézettsége, és annál több a profit, 

a haszon, a bevétel. Egyre sötétebb lesz a világ, egyre több lesz népünk között a de-

pressziós, mert félnek, kilátástalannak, sötétnek látják jelenüket és jövőjüket.  

Szeretném, ha megéreznénk azt, amit a napkeleti bölcsekről így olvasunk: „amikor 

meglátták a csillagot igen nagy volt az örömük”. Ez a csillag Jézushoz vezette őket, 

és amikor továbbmentek, már ők is csillagokká lettek. Ezért, ha itt a földön nagy is a 

sötétség, ne essünk kétségbe, mert az, Aki világosságul adatott, ma is velünk van, és 

minél sűrűbb a sötét, annál ragyogóbb lesz 

az Ő fényessége. Amikor Megváltónk tisz-

taságáról, fényességéről beszélünk, akkor 

arra is figyeljünk, amit rólunk mond az 

ige: „az értelmesek pedig fénylenek, mint 

az égnek fényessége, és akik sokakat az 

igazságra visznek, mint a csillagok, örök-

kön-örökké.” (Dán.13,13). Tiszta Forrás gyermekkórus szolgálata 



5. REM ÉNYSUGÁR   

Ha éjszaka kimegyünk otthonunkból, 

és feltekintünk a derült égre, sok-sok csil-

lagot látunk, vannak fényesebbek, halvá-

nyabbak. Isten, ha letekint, látja a sötétsé-

get, sokkal jobban látja, mint közülünk 

bárki. Ő látja gondolataink, terveink éj-

szakáját is, de látja a csillagokat, a ki-

csiny világító embereket, akik hitben jár-

nak, akik Bibliát olvasnak, akik nem csak 

nevükben keresztyének „Krisztus köve-

tők”, hanem valóban Jézus tanítványai. Ha Isten most téged és engem néz, mit lát? 

Az egyik csendes héten egy asszony sötét életébe belevilágított Isten fénycsóvája, 

felismerte és beismerte bűneit, Jézus megbocsátotta azokat, megváltott élete lett, 

amikor e változás után emberekkel találkozott ezt kérdezte: „mondjátok ragyogok?"„ 

Csillagok vagyunk-e, világítunk, vagy beleolvadunk a sötétségbe?  

Szép hivatás, nagy öröm, időnként nehéz feladat csillagként élni a világban. 

Amikor az idők teljességén feltűnt a Betlehemi Hajnalcsillag, elindult a nyomában a 

fény. Amerre Jézus járt, gyógyított, testi-lelki felüdülést hozott, bűnbocsánatot 

adott, itt élt, itt ragyogott közöttünk ez a Csillag, mert az Isten szeretete öltött benne 

testet. Ez a Csillag a kereszten ragyogott a legszebben.  

Mi lett ezzel a csillaggal? Mennybemenetele után is itt maradt, a Szentlélek által 

velünk maradt és bennünk maradt. Földi életében ezt mondta övéinek, „ amint en-

gem küldött az Atya úgy küldelek én is titeket .. , aki titeket hallgat, engem hallgat.” 

Pál apostol vallomása így hangzik. „élek pedig többé nem én hanem él bennem a 

Krisztus.” A krisztusi élet tovább folytatódik, a krisztusi csillag fénye továbbra is 

világít a sötét világban. A csillagnak egyetlen feladata van: fényleni. Ez a te felada-

tod. Ilyen egyszerű dolgod van: fényleni. Tudjátok, mit jelent ez a gyakorlatban? 

Számomra fontos volt ezt megérteni. Fényleni azt jelenti, másnak lenni, mint a 

többi ember, akik sötétségben élnek körülöttem. Amikor hazánkban bevezették azt 

a rendelkezést, hogy a közúton közlekedő gépjárműveket lakott területen kívül, nappal 

is ki kell világítani, sokan nem szerették ezt a változást, de azóta gyakran tapasztalom 

a különbséget, mennyire jobban észrevehető az a jármű, amelyik ki van világítva.  

Ha te belemosódtál a sötétségbe, akkor úgy gondolkozol a családban, a munka-

helyen, az iskolában, a közéletben, az utcán, mint a körülötted élő többi ember, 

akkor nem csodálkozik senki rajtad, hogy te más vagy. Gyakran nem merjük 

felvállalni a keresztyén ember másságát, aki nem nevet „disznó” vicceken, aki nem 

akar összeköttetések révén jogtalan előnyhöz jutni, aki az üzletben kivárja a sorát, 

aki tisztelettel beszél ellenségeiről is, aki rászól a káromkodó emberre. Vigyázzunk 

ebben a sötétedő világban, hogyan élünk, ha környezetünkben nem veszik észre, 

hogy egészen másként élek, másként gondolkodom, másként beszélek és érzek, ak-

kor könnyen meglehet, hogy belekeveredtem a sötétségbe. 

Tiszta Forrás gyermekkórus szolgálata 



 6. REM ÉNYSUGÁR  

Jó most komolyan számot vetni azzal, hogy minek szánt minket Isten ebben a 

világban. CSILLAGNAK! Az értelmesek pedig fénylenek! Nem e világ szerinti ér-

telmet ad nekünk Isten. E világ szerint Jézus igaz követőit sokszor bolondnak neve-

zik. Őhozzá kell elvezetni az embereket Ebben a sötétedő világban ragyogó csilla-

gokra van a legnagyobb szükség. Az első karácsonyon beteljesedett az, amiről Bálám 

prófétált, ő csak távolról látta, mi ma már tapasztalatból tudjuk, Betlehemben meg-

született az Isten Fia, akiről így énekelünk: 

„Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok: kit vágyakozva vártok. Betér hozzá-

tok Ő”. Elhozta a fényt és az életet az emberek számára, hogy akik befogadják éle-

tükbe Jézust, azok ne maradjanak a sötétségben, hanem világosságban járjanak, és 

világítsanak. Istennek ez az akarata most is karácsonyhoz közeledve, életünket meg-

váltani a bűn sötét hatalmától, megtisztítani, és megszentelni azt, hogy fényleni, vilá-

gítani, ragyogni tudjunk. 

Ősz András, lelkipásztor 

Bede Anna: FOHÁSZ 

Köszönöm azt, Uram, hogy élek 

Köszönöm azt, hogy van hitem 

S, hogy e világban a lélek 

gyönyörű házát építem. 

Köszönöm azt,  

hogy sok bajom van 

a Te Igéd vigasztalás 

S, hogy ahol ennyi fájdalom van 

tovaröpít egy jó varázs. 

Valami mindig talpra állít 

Valaki mindig megsegít 

Rövid utunk kálváriáit 

járva az átkok berkeit. 

Köszönöm azt,  

hogy vársz a Mennyben, 

S hívogató szód rám talál. 

A sugaras kék végtelenben 

köszönöm azt, hogy nincs halál. Farkas Zsolt és Várnagy Andrea  

zongorakoncertje 



Bizonyságtétel 7. REM ÉNYSUGÁR  

Biztosan sokan tudják, egy mellékvese eltávolításával 

műtöttek. De hálás szívvel köszönöm az Úrnak, hogy újra 

itt lehetek köztetek. Vezérigém lett az Ézsaiás 43 második 

verse. „Mikor vízen mégy át én veled vagyok, És ha folyó-

kon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz nem égsz meg, 

És a láng meg nem perzsel téged.”  Ugyanis a testvérek 

néhány SMS-t küldtek, és többen ezt a bátorító igét küldték. 

Békesség volt a szívembe, de azért izgultam.  

A műtőbe induláskor hangos szóval kiáltottam:  

„URAM, A TE KEZEDBE TESZEM AZ ÉLETEM!” 

Valóban nagy szükségem volt rá, mert a műtét közben lement a kálium szintem. 

Leállt a szívem, a légzésem, az izmok működése. De Isten volt az én főorvosom, aki 

erőt és nyugalmat adott az orvosoknak, és pontról pontra újraindították a szerveimet. 

Igaz, közel két napig lélegeztető gépen voltam. Nem részletezem tovább, mert bor-

zongok tőle, de az Úr kegyelméből valóban nem perzselt meg a láng. 

Bennem sötétség van - Nálad világosság 

Egyedül vagyok - ám te nem hagysz el 

Kishitű vagyok - Nálad a segítség 

Nyugtalan vagyok - Nálad a békesség 

Bennem keserűség - Nálad türelem 

Nem értem útjaid - De te tudod, milyen úton kell mennem. 

A keresztyén reménység erőt, vigasztalást és biztonságot ad. Mert a reménység, 

hogy Jézus eljövendő, azt is jelenti, hogy nem a sötét kilátástalanságban tapogató-

zunk, hanem abban a világban élünk, ahova Jézus eljön. Nehézségek, betegségek, 

megpróbáltatások biztos, hogy továbbra is lesznek az életünkben. De a reménység 

arra is lehetőséget ad, hogy a bizakodás és a derű is jelen legyen mindennapjaink-

ban. Tehát szabad és kell is valamennyiünknek reménységgel és derűvel élni és bi-

zakodóan tekinteni a holnap felé.  

Itt szeretném mindenkinek megköszönni, akik imádkoztak értem. Mert amikor 

imaküzdelembe kezdünk másokért, a sátánnak joga sincs hozzánk, mert Jézus meg-

váltott minket. Az Ő vérében nagy erő van, és hatalom mindenek felett. Az Úr meg-

mutatta ezt nekem.  

A Mai Igéből szíven talált az üzenet. „Örülj annak, hogy még élsz. Lehet, hogy 

az ördög megpróbált elpusztítani, de a jó hír az, hogy kudarcot vallott. Mindezek 

ellenére amin keresztülmentél Isten kegyelmének két lábon járó, beszélő, élő, lélegző 

csodája vagy. Bizonyára okkal tartott itt. Tehát találd meg, mi a terve veled, és 

szánd rá az életed.” 

Szeretném az Urat dicsérni és továbbra is az ő szolgálatában maradni.  

Kun Lajosné Erzsike templomgondnok 



 

 

 8. REM ÉNYSUGÁR  

2012. december 15-én adventi foglalkoztatót tartottunk a Kin-

cses Házban a gyerekeknek. Papírból és szalagokból angyalo-

kat készítettünk, majd a betlehemi jelenetet is megörökítettük. 

15 órától különleges meghívásunk volt a Simeon és Anna 

nyugdíjas körtől. Nagymamák régi karácsonya címmel készí-

tettek nekünk adventi műsort történetekkel, énekekkel. 

Elsőként Nagy György lelkipásztor köszöntött minket néhány 

szóban. Karácsonykor az Úr Jézus születésnapját ünnepeljük, 

mégis mi kapunk ajándékot. Vajon mit adhatok én Jézusnak? Ő a szívemet kéri, 

mert meg szeretné tisztítani, és azt szeretné, 

ha együtt lennénk vele a mennyországban. 

Meghallgattuk Virágné Ancika néni 

visszaemlékezését szülőhelye, a naményi 

gyülekezet karácsonyi énekléséről. 

Majd Etus néni mesélte el nekünk Panov 

apó történetét, aki nagyon szeretett volna 

találkozni az Úr Jézussal. Jézus meg is láto-

gatta őt, de erre Panov apó csak este jött rá. 

Kósa Margit nénitől Eszterről, az árva 

kislányról hallottunk, aki fehér ruhát szeretett volna karácsonyra.  

Görög Demeterné Hajnalka a feldíszített 5 karácsonyfa történetét mesélte el ne-

künk a napraforgókóróba szurkált fenyőágaktól napjaink karácsonyfájáig.  

A délutánt közös énekléssel és ajándékozással zártuk. A nyugdíjas kör tagjai 

minden gyermek számára csomagot készítettek a 

régi idők egyszerű, de csoda finom ajándékaival. 

A gyerekek pedig az általuk készített kis angyalká-

val köszönték meg a kedves csomagot és mindazt, 

amit ezen a délutánon kaptak. 

Persze mindezek mellett még nagyon finom házi 

szaloncukor, mákos bejgli, mézeskalács, alma, dió 

és még sok-sok finomság várt ránk. 

Nagy szeretettel köszönjük meg ezt a feledhetetlen 

alkalmat a nyugdíjas kör minden tagjának és mind-

azoknak, akik segítségükre voltak. 

Áldott karácsonyt kívánunk! 

Kovács Katalin presbiter gyermekmunkás 



 

 

9. REM ÉNYSUGÁR  

Semmit sem kívánok nektek karácsonyra jobban, mint azt, hogy érezzetek meg 

valamit abból a szeretetből, amellyel Isten Jézus Krisztusban szeret benneteket.  

Semmire sincs olyan nagy szüksége a modern embernek, mint éppen arra, hogy egy-

szer úgy igazán megragadja, felemelje, és már-már elveszett emberi méltóságába 

visszahelyezze: ez a szeretet. Mert nézzétek, mivé válik az ember lassan ebben az 

eltömegesedő világban: számmá, statisztikai adattá! Az ember a tömegben elveszíti 

a nevét és egyéniségét. A társadalom óriási gépezetének egy kicsiny csavarja lesz 

belőle. Ha kihull, rögtön pótolják, és a gép zavartalanul megy tovább. A tömegben 

elveszett az ember…. 

Nos, ebből emel ki Isten szeretete. Ez a név, Jézus, éppen azt jelenti, hogy Isten a 

tömegben elvesző ember után megy, éppen az ilyen ember sorsán akad meg a sze-

me. Lehet, mindenki átnéz rajta, mint a levegőn, lehet, hogy senki sem törődik sze-

mélyes ügyeivel, de Jézus éppen ezért jött, hogy kiemelje az embert a tömeg kavar-

gó forgatagából, és azt mondja: „Te Isten gyermeke vagy!”  

Érted? Olyan ember vagy, akiért Isten a szeretet legvégső áldozatára is kész. 

Olyan drága vagy, aki után Isten vágyódik nagy, könyörülő szeretettel. Tehát nem 

csak egy névtelen senki vagy a sok millió többi között, hanem a legmagasabb rendű 

ember: olyan, akit Isten szeret! 

Ó, hogy megszépül az ember, akit valaki nagyon szeret! 

Joó Sándor református lelkész 

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!  

Boldog az az ember, aki ő benne bízik.  
Fotó: Szilágyi Gábor 



 

 

 10. REM ÉNYSUGÁR  

A Kincses Ház termeiben az elmúlt hetek-

ben a gyülekezetünk asszonyai, valamint a 

velük szimpatizáló ügyes kezű hölgyek al-

kotásai kápráztatták el a kézimunka-

kiállítást megtekintőket. Filep Györgyné 

Katika által vezetett női kör már régen tervezett egy hasonló bemutatót, aminek a 

Kincses Ház most lehetőséget teremtett. Így az asszonyoknak most alkalma nyílt, 

hogy a szekrények mélyén pihenő beregi keresztszemes, tarpai tulipános és egyéb 

hímzett kézimunkákat, horgolt terítőket méltóképpen bemutathassák az érdeklődők-

nek. Sőt, még gobelinek, gyöngy és horgolt ékszerek, játékok és egyéb ötletes mun-

kák is színesítették a palettát. Örvendetes, hogy a gyülekezet férfi tagjai is bemutat-

koztak egy-egy alkotással, festménnyel, faragással. 

Tiszteletbeli női kör taggá vált Székely Lászlóné Marika, aki szívesen ajánlotta 

fel kézimunkáit és szolgálatát.  

Ebben nemcsak az volt a szép, hogy gyönyörködhettünk egymás alkotásaiban, 

sőt másokat is megérintett ez az igyekezet, ami szolgálatra késztetett nem női körös 

tagokat is, mint például Nagy Béla tanár urat és feleségét, Évikét, Filepné Fábián 

Anikót, Patakiné Mariannt és nem utolsó sorban Mónus Béláné tanár nénit, akik időt 

és fáradságot nem kímélve tapasztalataikat felajánlva segítettek az elrendezésben, 

dekorálásban.  

Mindez szép példája annak,hogyan él és épül a gyülekezetünk közössége, hogyan 

találják meg a szolgálatok a szolgálni akarókat. 

Végezetül Filepné Katika szavait szeretném idézni: „A női kör valamennyi köz-

reműködőjének – név nélkül – köszönöm a segítséget, az aktivitást, a sok-sok kézi-

munkát és ötletet, de azt gondo-

lom, az igazi sikerünk eredmé-

nyét az mutatja, hogy a fiatalok 

érdeklődését is felkeltettük.” 

Talán ez az alkalom volt az a 

picinyke szikra ahhoz, hogy fel-

ismerjék a látott alkotásokban az 

értéket, az értelmes időtöltés lé-

nyegét. Hogy a lélek álmodása a 

szemet gyönyörködteti.  

Zsoldos Barnabás 



 

 

 11. REM ÉNYSUGÁR  

„Ajándékozni kezed munkáját 

több, mint venni valamit a 

boltból. „Megemlegetsz róla, 

ha már nem élek”! 

(nagyanyák-anyák mondják) 

A tehetséget örömszerzésre 

adja az Úr.  

Élj vele felelősen!  

Szolgálj vele!” 

Balogh Tihamérné 

„Ezt a kiállítást hasonlítom a 

virágos kiskertek pompájához, 

kedvességéhez, ahol tavasztól 

késő őszig nyíltak virágok, 

mindig lehetett belőle adni, 

örömet okozni valakinek, ezál-

tal is közvetlen, barátságos 

emberi kapcsolatokat ápolni.” 

Balogh Tihamérné 



 

 

 12. REM ÉNYSUGÁR  

Különösebb formális köszöntés helyett 

azonnal a zenéé lett a főszerep, Máté 

Dóra és Jakab Lászlóné briliáns játéká-

nak köszönhetően; egy fuvoladarabot 

hallhattunk zongorakísérettel. Az utolsó 

akkord elcsendesedése után Nagy 

György lelkipásztor szavaival folytató-

dott tovább az esemény, aki elmondta, 

hogy az advent mennyire fontos dolog, 

főként nekünk, keresztyéneknek, majd 

átadta a szót Szabó István polgármester 

úrnak, aki röviden méltatta Csizmadia 

Zoltánt és munkásságát, majd elmondta, 

hogy a számára első Csizmadia-kiállítá-     

son – melyet egyébként neki kellett 

megnyitnia – megadatott neki, hogy 

kettesben maradhatott a képekkel a 

megnyitó előtti percekben, minek követ-

keztében teljesen más gondolatokat osz-

tott meg a kiállításra ellátogatókkal, 

mint amit eredetileg tervezett. Ezt köve-

tően Oláh András pedagógus, költő nyi-

totta meg kissé humoros formában a 

kiállítást; néhány gondolattal nyitott, 

melyeket az interneten talált. Ezek a 

pontok azt hivatottak összefoglalni, 

hogy mit nem tanácsos egy ilyen vagy 

ehhez hasonló rendezvényen mondani. 

Szó esett Csizmadia Zoltán korábbi ki-

állításairól is, melyek közt akadt olyan 

is, ami az ’56-os eseményeket örö-

kítette meg húsba vágó őszinteség-

gel. Oláh András idézett a festőtől 

is, aki szerint míg az absztrakt, 

modern festészet pusztán meghök-

kenteni akar, addig a katartikus 

festészet érzelmeket is közöl, és 

ezáltal sokkal magasabb rendű 

küldetéstudatot tölt be. Mindezek 

után maga a művész szólalt meg.  

December 2-án este 17 órától a Kertvárosi Református Egyház Kincses Közös-
ségi Házában került sor a mátészalkai származású festőművész, Csizmadia Zol-
tán kiállításának megnyitójára, melynek fő tárgyköre a teremtett világ csodája, 
szépsége volt, s amelyre keresve sem lehetett volna remekebb helyszínt találni. 



 

 

13. REM ÉNYSUGÁR  

Egyszerűsége magával ragadó volt; a 

szerénység és alázat példaértékű vonása-

it figyeltem meg rajta, persze nem aka-

rok máris átgyalogolni a szenti -

mentalitás aknaföldjére, de valahogy 

egyfajta emelkedett, ünnepies érzés 

lengte be a Kincses Ház nagytermét. 

Úgy láttam, mintha Máraihoz hasonlóan 

azt vallaná, hogy ő csak eszköz, és a 

képek nem az ő érdemei, mivel ő ezt a 

képességet fentről kapja, és neki csak le 

kell festenie, amit lát. 

Végül ismét egy fuvola darab követ-

kezett, keretet adva ezzel a rendezvény-

nek, amely magába foglalt még egy álló-

fogadást is. Végezetül arról kell még 

szólnom, hogy a kiállítást december 15-

ig tekinthették meg az érdeklődők. 

Szilágyi Gergő 

Zenebarátok kórusának  

adventi koncertje 



 

 

 14. REM ÉNYSUGÁR  

E két szó köré építette fel igehirdetéseit nagytiszteletű Nagy György lelkipásztor 

a Kertvárosi Református Napok vasárnapi alkalmain. A Magyar értelmező kéziszó-

tár szerint az áldás Istentől eredeztetett segítség, kegyelem; az átok pedig rossz kí-

vánság, baj, csapás, szerencsétlenség. Életünket e két dolog kíséri. Minden életsza-

kaszban megtapasztaljuk a kegyelmet és a bajokat. Ezekkel szembesített igehirdeté-

seiben a nagytiszteletű úr, legyen szó betegségről, munkáról, generációváltásról, 

öregségről, magyarságról, házasságról vagy az egyházról. Mindennapjainkban ha-

marabb felismerjük a rosszat, mint az isteni segítséget, holott a nehéz, néha szinte 

elviselhetetlen helyzetekben is ott van a kegyelem, csak erre nem vagyunk elég érzé-

kenyek. Pedig áldásban csak akkor lehet részünk, ha nem hagyjuk ki életünkből az 

Istent. Minden, amit teszünk, amit csinálunk, minden, ami átszövi létünket, csak 

akkor jelent örömet, akkor tölt el megelégedéssel, akkor szolgálja a saját, a csalá-

dunk, az embertársaink, a közösség vagy a magyarság érdekeit, ha Istennel össz-

hangban történik. Ha azt az utat járjuk, amit Isten kijelölt számunkra. De ezt meg 

kell találnunk, és időben kell megtalálnunk. Minden terület – amelyet az igehirdeté-

sek érintettek – tele van bajjal, a mindennapok gondjaival. Ezeket mindannyian lát-

juk, küzdünk ellenük, de gyakran alul maradunk. Főleg akkor, ha eltávolodunk attól, 

aki életét adta érettünk. Ha letérünk az általa előírt útról, ha nem értjük a jelzéseit. E 

tekintetben különösen veszélyes a kor, amelyben élünk, mert olyan csapdákat állít, 

ahonnan nehéz kimenekülni, isteni segítség nélkül pedig nem is lehet. Ilyen például 

a túlzott emberi büszkeség, az erőfitogtatás, az önfejűség, a törtetés, az irigység, a 

kapzsiság, az anyagiasság stb. Ha ezek elhatalmasodnak rajtunk, ránk telepednek, 

akkor kiirtanak belőlünk mindent, ami értékes. Idáig nem szabad eljutni, mert ezzel 

az Isten teremtette egész világot rendítenénk meg. Hogy lehet elkerülni ezeket a mé-

telyeket? Úgy, hogy nemcsak a testi szükségletekkel, hanem a lélek gondozásával, 

táplálásával is törődnünk kell, mert csak így tudja meghozni gyümölcseit:  

„…szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

mértékletesség;…” (Gal. 5:22-23)  



 

 

15. REM ÉNYSUGÁR   

Elő kell teremtenünk magunkban a lélek gazdagságát, a lelki gazdagságot. Mi-

lyen természetes az anyagi gazdagság, az anyagi biztonságra törekvés! S mennyire 

meg tudunk feledkezni a lélek gazdagításáról! S míg az egyikért fáradságot, időt 

nem kímélve, gyakran még a családot vagy az egészséget is fel tudjuk áldozni, addig 

a lélek ápolásával, felemelésével, gazdagításával nem törődünk. Valóban nem köny-

nyű ez, de segítséget kaphatunk az igékből, az istentiszteletek vagy a bibliaórák 

szolgálatai során. Igaz, kitartás kell hozzá és türelem. Ugyanúgy meg kell rá találni 

az időt, mint a biológiai szükségletek kielégítésére. Életünk folyamán szokássá kell 

tenni az igeolvasást, az Istennel való elmélyülést, az együttlétet. S ha ez valóban 

részévé válik életünknek, akkor a gondjainkra, problémáinkra választ kapunk, s a 

kapott válaszokat képesek leszünk értelmezni.  

De a terveinket, az örömeinket és a köszöneteinket is Isten elé kell vinnünk imád-

ságainkban. Hálát kell adnunk az élet látszólag apró, sokszor természetesnek tűnő 

dolgaiért. Meg kell becsülnünk minden pillanatot, ami adatott számunkra azért, hogy 

az testi, lelki és szellemi épülésünkre szolgáljon. Csakis ilyen módon: imádkozva és 

dolgozva, Vele, az Ő útmutatása nyomán lehet átokból áldás az élet bármely terüle-

tén.  

Hogy ez így legyen, ne felejtsük el a zsoltáros szavait: „Lábam előtt mécses a te 

igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt. 119:105) 

Oláhné Borzován Edit  pótpresbiter 

 

Timi  

nem annak örül,  

hogy az ÉAOP  5.1.3.XXX. számú 

 projekt megvalósult,  

hanem annak, hogy  

a Kincses Házban  

ő is barátokra és  

lelki otthonra talált. 

 



 

 

Már több mint egy év telt el az első 

bibliaiskolai előadás óta. Engem minden 

előadás lelkileg feltölt, és megerősít az 

Istennel való szoros kapcsolatban. Ehhez 

persze nagyban hozzájárul az előadóink, 

Sípos Alpár Szabolcs és Suhai György 

lelkész testvéreink felkészült, és szeretet-

teljes előadásmódja. Az eddigi előadáso-

kon átvettük az ószövetségi könyveket, 

amelyekben nagyon sok ígéretet kaptak a 

próféták Jézus Krisztusról, mint eljöven-

dő Messiásról. 

Október 20-án a 7. előadáson érkez-

tünk el az Újszövetség könyveihez. 

A négy evangélista csodálatosan írja 

le Isten szeretetét az emberek felé, ho-

gyan áldozta fel egyszülött Fiát, hogy 

megváltsa életünket a kárhozattól, és 

örök élettel ajándékozzon meg bennün-

ket. A Máté, Márk, Lukács /szinoptikus/ 

sok tekintetben rokon evangéliumok. 

Máté, az ószövetségben megígért Messi-

ásról szól, Márk írásaiból megtudjuk, 

hogy Jézus több mint egy ember, olyan 

Király, Aki szolgál. Lukács a történeti 

hitelesség igényével írja le, hogy Jézus a 

Világ Megváltója. Mindegyik evan-

gélista kezét a Szentlélek vezette, de 

a János evangéliumán keresztül leg-

erősebb a Lélek adta látás. Jézus a 

testté lett Ige. Aki az Ő gyermeké-

nek érzi magát, az minden nap éhezi 

ezt az Igét. „Nemcsak kenyérrel él 

az ember, hanem mindazzal él az 

ember, ami az Úr szájából szárma-

zik”. (Mózes V. 8:3). János evangé-

lista két nagyon fontos dolgot fogal-

maz meg a 3. részben. 

 16. REM ÉNYSUGÁR  



 

 

17. REM ÉNYSUGÁR  

- Egyik: Jézus beszélgetése 

Nikodémussal (János 3.:1-8). 

Megtérés és újjászületés nélkül is 

lehetünk jó vallásos emberek, de 

Isten gyermekei csak a Szentlélek 

általi újjászületéssel leszünk.  

- Másik szívbemarkoló mondani-

való (János 3:16) „Úgy szerette Isten 

a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát 

adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen”. 

A 8. előadáson december 1-én az 

Újszövetség leghosszabb könyvével, az 

Apostolok cselekedeteivel foglalkoz-

tunk. Ezt a könyvet is Lukács evangélis-

tának tulajdonítják: Pál munkatársának /

az orvosnak/. Ez a könyv az egyház alap-

jainak lerakásáról szól, hogyan terjed az 

evangélium útja Jeruzsálemtől a föld 

végső határáig. Annak, hogy melyik 

gyülekezetben munkálkodik Isten, a leg-

fontosabb jele, amikor az emberek bűn-

bánatra és új életre jutnak a Szentlélek 

által. 

Nagy kiváltság, ha Isten az Ő munká-

jában minket is felhasznál, ami lemon-

dással, és fáradtsággal jár együtt, de nem 

közömbös, hogy a jutalomosztó Isten 

előtt, vagy az ítéletet adó Isten előtt fo-

gunk állni. Amit vetünk, azt aratjuk. 

Nagyon szeretem ezeket a szombato-

kat, mert ebben a rohanó- és igazságtalan 

világban Isten igazságait és bölcsességeit 

ismerhetem meg testvéreimmel együtt. 

„Az Úr szájából tudomány és értelem 

származik”. (Péld. 2:6.) 

Szondi Sára 

 

Karácsony első napján, 

december 25-én  

kedden 14-16 óra között  

a Kincses Házban 

meleg étellel 

 várjuk az arra   

rászorulókat. 

Éljen a lehetőséggel! 

 

Januárban kezdődik a  

LELKI OTTHON  

programunk. 

Tudjon meg többet a hamarosan 

megjelenő tájékoztatónkból,  

s legyen annak részese! 



 

 

 18. REM ÉNYSUGÁR  

SZOLGÁLATVÁLASZTÓ 
 

December hónapban gyülekezetünk tagjai kipró-
bálhatták magukat különféle szolgálatokban: volt, 
aki gyermekfelügyeletet vállalt, volt, aki a Remény-
sugár elkészítésében segédkezett, s volt, aki házi-
gazdaként programok lebonyolításában vett részt.  

Mónus Péter vállalkozó a Zenebarátok kórusának 

vendéglátásában segédkezett, mint látjuk, szakmai 
felügyelettel. 

Ünnepi istentiszteletek rendje 
December 19-22. szerdától szombatig bűnbánati alkalmak:  

 17.00 óra Újtelepi imaház, 18.00 óra Északi templom  

December 23. vasárnap 

 Délelőtt a gyermek-istentiszteletre járó gyermekek szolgálnak 

 15:00 Advent-záró énekes istentiszteletet tartunk a Kincses Házban 

December 24. szenteste 

 16.00 óra Északi templom „mentesítő” istentisztelet  

háziasszonyoknak, elutazóknak, nagycsaládosoknak... 

 17.00 óra Újtelepi imaház ünnepi istentisztelet 

 18.00 óra Északi templom ünnepi istentisztelet 

December 25. ünnep első napja  

Úrvacsorás istentisztelet vasárnapi rend szerint  
 

December 26. ünnep második napja ünnepi istentiszteletek vasárnapi rend szerint 

  a Református Énekkar szolgálatával 

2012 utolsó hetében bibliaórát nem tartunk. 

2012. december 30. vasárnapi rend szerint 

2012. december 31. hétfő óesztendő estéje 

 17.00 óra Újtelepi imaház 

 18.00 óra Északi templom 

2013. január 1. vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket 



 

 

19. REM ÉNYSUGÁR  



 

 

20.  REM ÉNYSUGÁR  

Az alkalom után ingyenes vérnyomás 

illetve vércukor mérésre volt lehetőség.  

Gyülekezetünkben már hagyo-

mány, hogy minden év őszén 

megrendezzük a testi-lelki 

egészségnapot. Idén már 9. 

alkalommal került erre sor, 

melyet szeptember 22-én a 

Kincses Közösségi Házban 

tarthattunk meg. 

A napot tornával kezdtük, majd 

egy rövid áhítattal folytattuk, 

melyet Pálinkásné Balogi Beá-

ta tartott a 38 éve beteg ember-

ről (János 5,1-15). Dr. Nagy 

Vilmos sebész-háziorvos elő-

adásaival („Vizsgálj meg, Ó 

Uram!”, Az egészség, mint 

érték) folytatódott a progra-

munk. Majd beszélgetésre ke-

rült sor, ahol kérdéseinket te-

hettük fel, tapasztalatainkat 

oszthattuk meg egymással.  

A nap témája: 
Az egészség, mint érték 



 

 

Advent első vasárnapján ven-

dégek érkeztek gyülekezetünkhöz. 

A Debreceni Református Kollégi-

um Gimnáziumának 13. b osztá-

lya tett ünnepi szolgálatot templo-

mainkban. 

A 32 tanulót Zeöldné Bonyás 

Beáta osztályfőnök és Kurgyis 

András lelkész, énektanár kísérte 

városunkba. 

Az adventi koszorú első gyertyája először az északi templomban, majd az újtele-

pi templom falai között gyulladt meg. 

Az istentiszteletet mindkét helyen Kurgyis András lelkész úr tartotta, majd a diá-

kok műsora következett. A tanulók sok területen csillogtatták meg tehetségüket: 

hallhattunk éneket, verset, valamint hegedű-, fuvola-, klarinét- és gitárjátékot is. A 

mondanivaló szépsége és őszinte tisztasága a hallgatóságból mély érzéseket váltott 

ki. A debreceni diákok szolgálatának köszönhetően lelki feltöltődéssel indulhatott az 

adventi várakozás. 

A hosszú délelőtt után az éhes diákokat gyülekezetünk tagjai otthonukba invitál-

ták. Ennek megszervezéséért köszönet Filepné Katikának, Makrai Tibor presbiter 

úrnak és kedves feleségének. 

A mi családunk is fogadott két vendéget egy finom ebéddel összekötött beszélge-

tésre. A kedves, jó humorú, közvetlen fiatalemberektől sok mindent tudhattunk meg 

az iskolai élet és a műsoruk kulisszatitkairól. Az idő sajnos nagyon gyorsan repült, 

így vendégeinktől elbúcsúztunk, és elkísértük őket a megbeszélt találkozóhelyre.  

Bár az időjárás nem kedvezett, a délutánt városnézéssel töltötték. Pénzes Ottó 

tanár úr vezetésével megtekintették a Kossuth utcát és a Szatmári Múzeumot.  

Köszönjük, hogy lehetőségünk volt megismerkedni a debreceni diákok tehetségé-

vel és kedvességével. Reméljük, ők is szép 

emlékekkel tértek haza gyülekezetünkből, s 

lesz még lehetőségünk újra találkozni velük. 

„…igyekezz úgy érezni, gondolkozni, 

cselekedni, hogy mindennek javára legyél.” 

Weöres Sándor 

Mándiné Szabó Ágnes és Mándi Annamária  

egy vendéglátó család tagjai 

21. REM ÉNYSUGÁR  



 

 

 22. REM ÉNYSUGÁR  

2012. december 08-án 10:00 órától 

kezdődött a találkozó, ahol mintegy 40 

résztvevő nagy figyelemmel hallgatta 

Nagy György helyi lelkipásztor nyitó-

áhítatát. Nagytiszteletű úr először a ter-

méketlen fügefáról a Lukács 13:6-13 

versein keresztül szólt hozzánk.  Rávilá-

gított arra, hogy Isten gyümölcsöket 

keres rajtunk, ahogyan egy jó gazda sem 

a falevelek, hanem az érett gyümölcsök 

miatt gondozza a fát. Ennek érdekében 

gondoskodik lelki tápláltatásunkról, 

megtisztít bűneinktől, rossz szokásaink-

tól. Természet ellenére beoltattunk a 

szelíd fába, hogy Istennek kedves gyü-

mölcsöket teremhessünk. Hajt a régi és 

az új is hajtásokat. A gyümölcstermés 

lassú folyamat, s ahogy Füle Lajos köl-

tőt idézte: „minden gyümölcsünknek 

érnie kell.” Ezt látva Isten egyik legna-

gyobb ajándékának kell tartanunk az 

időt, amivel megajándékoz. Olvassuk a 

megátkozott fügefa történetében, hogy 

„nem volt gyümölcstermés ideje”. Nem 

igazságtalan ez? Ha azt nézzük, hogy 

már télen is látszik, ha egy fa száraz, 

már tavasszal is látszik, hogy mennyi 

virág és rügy fakad rajta. Éppen így egy 

gyülekezeten is látszik, hogy várható-e 

gyümölcstermés. Jézus mondja: „Az lesz 

az én Atyám dicsősége, ha sok gyümöl-

csöt teremtek.” Nagy György lelkész 

azzal zárta igei szolgálatát, hogy a törté-

net nincs befejezve: egy ilyen presbiteri 

nap is valódi változást hozhat életünkbe, 

hozzáállásunkat megváltoztathatja, he-

lyes irányba állíthat. Legyünk engedel-

mesek abban, amire Isten indít, s ne fe-

A Szatmári Egyházmegye Presbiteri Szövetségének 
megalakulása 

A Szatmári Egyházmegye presbiterei ebben az évben már másodszor gyűltek 
össze a Mátészalkai Kertvárosi Gyülekezet Északi lakótelepi református templo-
mába. Először 2012. február 18-án a Presbiteri Szövetséggel közös szervezésben 
presbiteri találkozót tartottunk, ahol dr. Szilágyi Sándor főtitkár szolgálatából 
megtudhattuk, hogy a találkozót annak érdekében szervezték Mátészalkán, 
hogy egy következő konferencia alkalmával megalakuljon ebben az egyházme-
gyében is területi szervezetünk.  
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lejtsük, hogy Isten nem karácsonyfákat /

amelyekre gyümölcsök, a dió, alma 

akasztva vannak/, hanem gyümölcsfákat 

szeretne látni, amelyek valódi, számára 

kedves gyümölcsöt teremnek. 

Mielőtt nagytiszteletű úr átadta volna 

a szót a Presbiteri Szövetség vezetőinek, 

a Kertvárosi Egyházközség kamarakóru-

sának tiszta hangja üdítette fel a résztve-

vőket Nyíri Lajosné, Klárika vezényleté-

vel. 

A szövetség részéről elsőként dr. Szil-

ágyi Sándor, főtitkárunk beszélt a szö-

vetség céljairól és eszközeiről, a tagság 

jellemző vonásairól, valamint a területi 

szervezetek feladatairól.  

Fontos feladat a bibliaismeret és az 

egyházismeret tanítása. De jelentős fel-

adat a következő időszakban a beveze-

tendő hittanoktatás választására biztatni 

a szülőket, hiszen itt önkéntes választási 

lehetőség lesz a hittan és az erkölcstan 

között. 

Ezután elnökünk, dr. Szabó Dániel is 

üdvözölte a megjelenteket, és megosz-

tott velünk néhány kedves történetet az 

elmúlt időszakban végzett missziós 

munkájából. Hangsúlyozta az elkötele-

zettség fontosságát a szolgálatban és a 

Szentlélek segítségét a munkában. 

Dr. Judák Endre presbiterkép-

zési titkár tartott előadást a szö-

vetséget foglalkoztató kérdésekről 

és a presbiterképzés módszereiről. 

Előadásában kiemelte a Presbiteri 

Szövetség által a parlamentnek 

javasolt törvénymódosítást, amely 

szerint az elsős és ötödikes diá-

koknak a 2013/14. tanévtől kezd-

ve felmenő rendszerben lehetősé-

gük lesz dönteni, mit választ köte-

lező tantárgynak. 

– Ha a hit és erkölcstan oktatását vá-

lasztja, akkor Isten örök és változatlan 

szavát, a Bibliát fogja megismerni 

– Ha az erkölcstant választja, akkor a 

változó és vitatott emberi értékek gyűjte-

ményét ismeri meg, ami nem feltétlenül 

gyökerezik a Bibliában. Ebben a kérdés-

ben hatalmas felelősségük van a presbi-

ter testvéreknek és minden egyes gyüle-

kezeti tagnak. Karácsonyhoz közeledve 

titkár úr egy kis ajándékot készített az 

iskolás gyerekek és szüleik számára. 

Ami nem más, mint egy 24 oldalas fü-

zet, melynek célja megmutatni az Isten-

hez vezető utat a bizonytalanok számára. 

Beszámolt a kisköri presbiteri konferen-

ciákról, biztatva arra, hogy minél több 

helyen jöjjenek létre a közösség megélé-

sét biztosító alkalmak. 

Újra főtitkár úr kapott szót, aki is-

mertette a területi Presbiteri Szövetség 

tisztségviselőinek választási módját. 

Továbbá elmondta, hogy Kálvin János –   

aki a presbitériumok megalakulását leg-

inkább szorgalmazta a reformátorok 

közül –  a következőket írja az Institutio 

című művében: „A fő dolog azonban az, 

hogy csak egészséges hitűeket szabad 
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megválasztani, olyanokat, akik ellen 

semmit sem lehet felhozni, ami meg-

fosztaná őket tekintélyüktől és szégyent 

hozna szolgálatukra.” 

Főtitkár úr bemutatta a jelölteket: 

A Területi Szövetség elnökének je-

lölte: Tóth Zoltánt, a Kossuth téri egy-

házközség főgondnokát, a Szatmári Re-

formátus Egyházmegye gondnokát. 

Alelnöknek: Szathmári Lajost, a 

Kossuth téri gyülekezet presbiterét. 

A presbiteri szövetség jegyzői szol-

gálatára pedig Görög Demeternét, a 

kertvárosi gyülekezet presbiterét. 

A Szatmári Presbiteri Szövetség jelen 

lévő tagjai (15 fő) nyílt szavazáson erő-

sítették meg a jelölteket, melynek ered-

ménye: 1 tartózkodás és 14 IGEN szava-

zat. 

A megalakulás végén Tóth Zoltán, 

újonnan megválasztott elnök kért szót. 

Megköszönte a bizalmat saját maga és 

társai nevében.  Összefoglalta az eddig 

elvégzett munkát; és Istenünk áldását 

kérte a megalakult szövetségre. Röviden 

beszélt a célkitűzéseiről és az elhivatott-

ságáról. Amikor a szolgálatvégzés, a 

küldetés betöltésének kezdetén vagyunk, 

fontos, hogy tudatosítsuk magunkban: 

csak a Szentlélek segítségül hívásával, 

csak az Istenre figyelő, Istennel beszél-

gető, jelenlétéért könyörgő magatartás-

sal lehet szolgálatainkat, feladatainkat 

jól elvégezni. 

Hangsúlyozta, hogy nem a lelkészek 

megkerülésével akarja a szövetség a 

szolgálatát végezni, hanem velük együtt 

működve. 

A közeljövő megoldandó feladata-

ként fogalmazta meg: 

- a hittanoktatással kapcsolatos tanácso-

lás és felvilágosítás 

- 2013-ban a Heidelbergi Káté 450. év-

fordulóját ünnepeljük, jó lenne előtérbe 

és középpontba helyezni a hitvallásunkat 

- minden egyházközségben legyen tagja 

a Presbiteri Szövetségnek. 

A II. Kir.6:1-7. szakaszt (a fejsze úszik a 

vízen) olvasta fel a Bibliából, és az en-

nek kapcsán benne felmerülő kérdéseket 

osztotta meg a hallgatósággal: 

- Lelki oázis-e az egyházközségünk 

(ahogy a prófétaiskola az volt a maga 

idejében)? 

- Várunk-e a probléma megoldására, 

hívjuk Istent, hogy legyen velünk? 

- A probléma jelentkezésekor (a fejsze 

vízbe esése) mit látunk? Azt, hogy hiába 

volt ott Isten, vagy azt, hogy a hatalmát 

készül megmutatni. 

- Mit válaszolunk Istennek? Hagyjon 

békén bennünket, vagy megmutatjuk a 

helyet (a fejsze vízbe esésének helyét), a 

problémát? 

- Isten embere cselekszik, bedobja a 

fát a vízbe. Látjuk-e, hogy Isten bedobta 

a keresztfát az életünkbe ezzel megol-

dást adva az életünk problémáira?  
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Ebbe bele tudunk kapaszkodni? Ezt 

mással el tudjuk fogadtatni? 

Szolgálatát a Magyar Református 

Egyház Alkotmányozó Zsinatának jel-

szavával zárta: Krisztus a jövő, együtt 

követjük Őt! 

Befejezésül Sohajda Béla, a Szatmári 

Egyházmegye főjegyzője köszöntötte az 

egybegyűlteket, és kért áldást az újon-

nan megalakult szövetségre és megvá-

lasztott vezetőségre. Az egyházmegye 

vezetésének köszöntését is hozta és örö-

mét fejezte ki a szervezet megalakulása 

miatt. 

Az I.Sám.10:6.-ot olvasta fel: Ak-

kor az Úrnak lelke reád fog szállani, 

és velük együtt prófétálni fogsz, és 

más emberré leszel. Ennek az Igének 

kapcsán a következő kérdéseket tette 

fel: Felismerjük-e, hogy van küldeté-

sünk? Látjuk-e, hogy a küldetés betöl-

téséhez más emberré kell lenni? Elhi-

szem-e, hogy ilyen más emberré lehe-

tek? Ismerem-e, hogy milyen ez a más 

ember? És végül tudom-e, hogy a Szent-

lélek formálhat más emberré? 

A találkozó sikerét jól mutatta, hogy 

utána még hosszas beszélgetések kez-

dődtek a megjelent lelkészek és presbite-

rek között. Az esemény a Kertvárosi 

Református Gyülekezet asszonyai által 

előkészített szeretetvendégséggel ért 

véget. 

Bene Sándor presbiter 

Aerobic kedden 18:15-től 

Gerinctorna kedden 19:15-től 

a Kincses Házban 

Érdeklődni:  

Mándiné Szabó Ágnes 30/408-88-87  

tel:30%2F408-88-87
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2012. okt. 17-én a fenti címmel tartott előadást dr. 

Pálhegyi Ferenc keresztyén pszichológus. A 

„Várva vártként érkezni, felelősséggel itt lenni, 

méltósággal elmenni” című sorozat kilencedik 

előadása volt ez az alkalom, melyre az Alapfokú 

Művészeti Iskola nagytermében került sor a Mű-

vészetbarát Alapítvány szervezésében. 

E sorok írója mutatta be az előadót, idézte a honla-

pon található vallomását: 

„ A pszichológia sokat segített nekem abban, hogy az embereket jobban megért-

sem, viselkedésük indítékait felfedezzem, sőt néha abban is, hogy a segítés módját 

könnyebben megtaláljam. Életem alapvető problémáinak a megoldását azonban nem 

a pszichológiától várom, ezért másoknak is azt ajánlom: ne ott keressék.” 

Praxisa során megtapasztalta, hogy a psychotherapia tüneteket kezel, Isten Igéje 

pedig gyógyít. 

A fenti lelkülettel megtartott előadás az öregedés-elmúlás témáját szent derűvel 

és könnyeden kezelte, bizonyítva azt a bibliai igazságot, hogy akinek Krisztus az 

élet, annak a meghalás nyereség.  

Testvérünk azzal kezdte előadását, hogy erről a témáról igazán hitelesen tud be-

szélni, hiszen ő is senior korú. Az öregedés hamar elkezdődik, amikor még semmi 

látható jele nincs, már 30 éves korunk után elkezdenek öregedni, pusztulni a sejtje-

ink. 20-30 év között van az ember a csúcson, utána már lefelé vezet az út. Szellemi 

foglalkozású emberek ezt kevésbé veszik észre, de a sportolók annál inkább. Egy 28 

éves focista már öregnek számít, 30 évesen rég elhagyta a csúcsot.  

Az öregedéssel külső és belső változások járnak együtt. Ezeket a változásokat 

Rembrandt különböző korban készült önarcképeivel szemléltette. 23 évesen telve 

életkedvvel, reménnyel, 28 évesen fiatal feleségével, elégedetten látjuk. 32 évesen 

sikerei csúcsán nyugodt arckifejezése van. Tragédiák átélése után 51 évesen már 

megtört a fény a szemében. 60 év feletti korában készült önarcképén szomorú, meg-

tört embert látunk. Az utolsó önarcképén egy reményveszett ember néz szembe ve-

lünk, pedig hívő ember volt. 

Az öregség témájával foglalkozva az elmúlás, a halál kérdése is előkerült. Bizony 

a bölcs emberre sem emlékeznek örökké, meg a bolondra sem. Mert mindaz, ami 

megtörtént, feledésbe megy az eljövendő időben és a bölcs is meghal, meg a bolond 

is. Préd.2:16. A halál eredetileg nem volt benne Isten tervében, a bűneset következ-

tében jött be a világba. A lelki halál az Isten nélküli élet. Már a bűneset után meg-

ígérte Isten, hogy elküldi a Megváltót, aki legyőzi a halált. Ez meg is történt a ke-
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reszten, Jézus Krisztus teljes győzelmet aratott a Sátán és a halál felett. Aki elfogad-

ja Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, annak örök élete van, annak nem árt a ha-

lál. Aki kétszer születik (testileg és lelkileg), az csak egyszer hal meg, aki egyszer 

születik (vagyis nem születik újjá), az kétszer hal meg (testi halál és örök halál). 

Akinek örök élete van, annak élete felfelé ível, a testi élet az lefelé tart, egyre inkább 

megromlik, elkopik. Préd.12:1-7. 

„Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mind-

azáltal napról-napra újul.” (II.Kor.4:16.) 

Az előadás során versekkel, festményekkel illusztrálta mondanivalóját az előadó.  

Az előadás végén úgy éreztük, mintha egy evangelizációs istentiszteleten vettünk 

volna részt, olyan tisztán hangzott a Jézus Krisztusról szóló örömhír.  

Dr. Makrai Tibor főgondnok 

 

Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, 
taníts meg hogy Csendemhez csendben érjek. 

Ne ingerelj panaszra vagy haragra, 
hangoskodóból halkíts hallgatagra. 

Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, 
ritkán hallassam hangom, mint a holló. 

A közlékenység kútját tömd be bennem, 
karthauzi legyek a cella-csendben. 

Csak bukdácsoló patakok csevegnek, 

folyók a torkolatnál csendesednek. 

Ments meg zuhatag-szájú emberektől, 
könyvekbe plántált szó-rengetegektől. 

Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez 
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, 

a túlsó partot látó révülésben 
a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: — Készen. 

Áprily Lajos: Kérés az öregséghez 
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A Szatmári Református Egyházmegye gyülekezeteinek énekkari találkozója idén 

szeptember 30-án egy határszéli településen, Milotán került megrendezésre a refor-

mátus templomban. A tizenhárom bemutatkozó énekkar – köztük a mátészalkai Re-

formátus Énekkar és a Mátészalka Kertvárosi Gyülekezet Örömhír Kamarakórusa – 

a kísérőkkel és érdeklődőkkel együtt zsúfolásig megtöltötte a barátságos kis templo-

mot. 

A házigazda, Pálinkás Gyula lelkipásztor meleg szavakkal köszöntötte az egybe-

gyűlteket, majd az alkalom közös énektanulással folytatódott, amit Pálinkásné Balo-

gi Beáta lelkésznő vezetett nagy lelkesedéssel. Szintén ő végezte a kántori szolgála-

tot is. Mindig felemelő és közösségteremtő élmény, amikor több száz ajkon egyszer-

re zendül meg az Istent magasztaló énekszó: „Egek nagy királya, magasztalunk té-

ged, térjen nevedre dicséret!”  – hangzott a 266. dicséret 1. verséből. 

A nyitó áhítatot Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egye-

tem rektora  tartotta Jakab levele 4,8 alapján („Közeledjetek Istenhez és Ő közeledni 

fog hozzátok!...”), melyben kiemelte az éneklésnek az istentiszteleti jelentőségét, 

missziói szerepét, általa Istenhez való közeledés lehetőségét. „Zengjen minden szív-

ben boldog hálaének a világ Teremtőjének!” –  énekeltük a 266. dicséret 3. versében 

ráfelelésként. 

Tóth Zoltán, a Szatmári Református Egyházmegye főgondnoka nyitotta meg a 

találkozót a Kolossé 3,16 igéivel, hangsúlyozva, hogy minden énekkar egy imádko-

zó gyülekezet. 

Az egymás után megszólaló kórusok, énekes csoportok ót és újat is előhoztak, 

sok jó ötlettel, zenei példával gazdagítva egymást, sokféle felállásban, más-más 

hangszerekkel, változatos stílusban, több generációt képviselve, de egyben mindany-

nyian közösek voltak: valamennyien örömüket lelték az éneklésben és egymás meg-

hallgatásában, mindannyian a mindenható Isten dicsőségére énekeltek. 

Ezt követően szakmai értékelést, buzdítást kaptak Dr. Fekete Károlytól, aki ki-

emelte a kórusok legfontosabb szerepét: az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalma-
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kon való éneklés segítését, erősítését: ez felér egy bizonyságtétellel, így tudunk  má-

sokat is buzdítani, lelkesíteni az éneklésre. 

másokat is buzdítani, lelkesíteni az éneklésre. 

A találkozó szeretetvendégséggel zárult, ahol lehetőség nyílt ismerősökkel való 

találkozásokra, szakmai beszélgetésekre, kapcsolatteremtésre.  Az egész nap áldásai-

ért az Úrnak legyen hála elsősorban, de köszönet illeti a házigazdákat, szervezőket 

is. 

Lélekben megerősödve, egymás hite és példája által épülve, örvendező szívvel 

indultunk haza. 

Még sokáig csengett a fülünkben a záróének, Babits Mihály megzenésített versé-

nek néhány sora: 

„A Jóisten őriz engem 

Mert az országát zengem; 

Kell, hogy Isten áldja, védje, 

Aki azt énekli: Béke!” 

Szilágyi Istvánné presbiter 

az Örömhír Kamarakórus tagja 

Maga a nagy Isten jött a földre,  

hogy a bűn hatalmát eltörölje.  

Megvan a győzelem,  

megvan a győzelem mindörökre.  

Nem idegen többé már az ember,  

átölelte Isten kegyelemmel.  

Mindnyájan jöjjetek,  

mindnyájan jöjjetek nagy örömmel.  



 

 

Ha Istennek lenne hűtőszekrénye, a fényképed rajta lenne.  

Ha lenne pénztárcája, a fotód benne lenne.  

Minden tavasszal virágokat küld neked és egy napfelkeltét minden reggel. 

Ha bármikor beszélni akarsz vele, Ő rád figyel.  

A világegyetem bármelyik részét választhatta volna lakhelyéül, és Ő a 

szívedet választotta.  

Na, és a karácsonyi ajándékod, egyenesen Betlehemből?  

Kedves barátom, be kell látnod: teljesen odavan érted!       Max Lucado 

Füle Lajos: Visszajön 

Hóból az erdő, ködből a felhő, 
hó esik, tél szele fújja… 
Valaki eljött, Valaki elment, 
Valaki visszajön újra! 

Száll csuda híre szívből a szívbe, 
kétezer év a tanúja: 
Valaki eljött, Valaki elment, 
Valaki visszajön újra! 

Angyalok ajkán, emberek hangján 
csendül a csillagos ének, 
Kétezer éve mennek Elébe 
boldogan, kik Neki élnek. 

Ott a helyed e drága menetben, 
életed KRISZTUSA vár rád. 
Hagyd el a gondot, légy vele boldog, 
zengje a szíved a hálát! 
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Forrás: Internet 



 

 



 

 


