
2008/5. szám 

2009. Reformáció 

„Mert te, Uram,        
megsegítesz,                

és megvigasztalsz      
engem.” 

Zsolt. 86,17 

Élőket hívogat,  

holtakat búcsúztat, 

viharokat oszlat. 
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3. 

Október a megemlékezések hónapja. Emelkedett szívvel emléke-
zünk meg a szabadságért harcoló, életüket sem kímélő hősökről.  

Könnyes szemmel állunk meg szeretteink sírjánál, hogy ar ra virá-
got hozzunk. Szülők, testvérek, rokonok, barátok emlékét ápoljuk hűen.  

Megemlékezünk a reformációról, hitvalló őseinkről, az 500 éve 
született Kálvin Jánosról.  

Szükséges is, hogy emlékezzünk. Ne merüljön feledésbe az, ami jó 
volt és hasznos, amelynek emlékezetben tartása megtartatásunkat, lelki 
épülésünket szolgálja. 

Mennyi mindenért hálásak lehetünk, ami már  mögöttünk van. 
Átélt csodák, szép percek, tanulságos élethelyzetek. Mind a javunkat szolgálta. 

Nemsokára hálaadó napon emlékezünk meg arról, ahogyan 15 éve 
felépült az északi lakótelepi templomunk. Kezdetekben, egy felvonulási épület-
ben, pár embernek tartottak istentiszteletet a lelkipásztorok, ma már több kis-
csoport és egy –hisszük– életképes közösség tartja benne alkalmait.  

Szeretnénk tovább fejlődni! Ehhez készített terveket a presbitér i-
um: az Északin parókiát, a templomaink mellé többfunkciós közösségi tereket 
szeretnénk kialakítani – egyházi jóváhagyás után, ütemezve, több lépcsőben.  

  Ehhez számolunk azzal az isteni kegyelemmel, amely lehetővé tet-
te, hogy az északi templom a tervezett 6 év helyett 2 év alatt épült fel nem kis 
meglepetésre. Ehhez szeretnénk értékesíteni a Rákóczi úti ingatlanunkat, és 
folyamatosan figyeljük a pályázatokat, nem utolsó sorban pedig számítunk a 
testvérek adományára, szakmai és kétkezi munkájára. 

 Október a megemlékezések hónapja. Ha hálaadással tesszük, meg-
emlékezésink új erőt adhatnak a minden-napokhoz, jövőbeni tervekhez. 

Nagy György lelkipásztor 
 

„Áldjad én lelkem az Urat,       és 
ne feledd el,                      mennyi 

jót tett veled!” 

/Zsolt. 103:2/ 

Ne feledd el! 
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4. 

Gondviselő jó Atyánk! Nehéz körülmények között megkísért a gondolat: 

meddig győzzük még, meddig bírjuk még? 

Ezért Hozzád fordulunk gondviselő, jó Atyánk – atyai gondviselésedet 

kérve. – És Hozzád, fohászkodunk édes Megváltónk, mert Te tudod min-

den dolgunkat, jól ismered földi, emberi életünk nehézségeit. – Jól isme-

red szívünk állhatatlanságát. – Ha Te nem szenvednéd el, nem 

hordoznád el bűneinket, tehetetlenségünket, 

nyomorúságainkat, el kellene vesz-

nünk… Te jól tudod, mi volt Neked 

nehéz, és mi nekünk nehéz, akiknek 

erőnk, türelmünk sincs hozzá; homá-

lyosan és tükör által látjuk a dolgok 

értelmét; kapcsolatunk sem olyan 

erős a Szentlélekkel; csak a jelen 

nehézségeit látjuk és jövendő 

dicsőségét nem. 

Segíts elismernünk, hogy em-

berfeletti erőre, megoldásra van 

szükségünk! – Nyújtsd ezt ne-

künk!... Bocsáss meg, ha sokszor 

panaszkodunk!… Ne engedd, 

hogy a Sátán arra használja ne-

hézségeinket, hogy Tőled elszakítson; Tőled elszakadnunk ne hagyj sem-

miért! 

Ha úgy határoztál, hogy véget vetsz nyomorúságunknak, a felüdülés ide-

jeit hozod fel hozzánk, és könnyítesz terheinken – siess, Urunk, siess!... Ha 

úgy végeztél, hogy továbbra is nehéz körülmények között kell hordoznunk 

keresztünket, add Szentlelked erejét, hogy kárt ne szenvedjünk lélekben, 

hanem Benned való megnyugvással tudjuk viselni a gondokat, bízva-várva 

szabadításodat és üdvösségünket. Ámen. 

(Forrás: Szilháti Sándor: Vigasztaló szó) 

Szeretettel hívjuk és várjuk bibliaóráinkra mindazokat, 

akik szeretnének elmélyülni Isten Igéjében 
és imádságos szívvel megállni  Őelőtte! 

Szerdánként 18 órától az északi templomban 

Csütörtökönként 17 órától az újtelepi templomban 

          18 órától az Idősek kertjében 
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5. 

Egy napilapnál dolgozom újságíróként. Nagyon szere-
tem a szakmámat. Buzgó testvérek olykor megkérdezik: 
hogy tudsz a sajtóban dolgozni, amikor az egy romlott vi-
lág? Ilyenkor azt válaszolom: a világ romlott, úgy, ahogy 
van – és nekünk a világban kell dolgoznunk. Megesik, 
hogy a keresztyénséggel is kapcsolatos témákról írhatok, 
bemutatva olyan embereket, akik számára Isten országa 
valóság. S ha világi témákról írok is, azt hívő emberként 
teszem, azzal a reménységgel, hogy írásaimban megjelen-
het egy más értékrend, egy más hang, egy más „világ”. 

Adódnak helyzetek, amikor az embernek vállalnia kell, hogy Istenhez 
tartozik. Olykor nemet kell mondani arra, amit Isten nem szeret, és igent 
mondani az akaratára. Mindez nem könnyű, de érdemes. Nem szoktam 
„csak úgy” előhozakodni az evangéliummal, de nem titkolom, hogy hívő 
vagyok. Tudom, hogy nem vagyok több vagy jobb azoknál, akik még nem 
Jézuséi; csak sokkal boldogabb. Nem akarom megtéríteni a munkatársai-
mat, de imádkozom a megtérésükért, és hálás vagyok, ha alkalom nyílik, 
hogy lelki kérdésekről beszélgessek valamelyikükkel. De talán nem ez a 
legfontosabb. A legfontosabb az, hogy maga Isten munkálkodik, csönde-
sen, kitartóan, láthatatlanul. Megkeresi az elveszetteket, ahogy engem is 
megkeresett.      Balavány György 
újságíró 
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6. 

Krisztus, ki vagy nap és világ... 
Protestáns népi énekek a Városi Könyvtárban 

  

 A Kálvin-emlékév alkalmából, illetve a közelgő reformációra 
emlékezve szerveztünk egy nem mindennapi koncertet a Városi Könyv-
tárban. Krisztus, ki vagy nap és világ… .a jól ismert dicséret csendült fel 
elsőként 2009. október 17-én a Csizmadia-palota falai között. Erdélyből 
érkeztek az előadók Mátészalkára két kolozsvári fellépés után. A telek-
falvi néptánc táborhoz kötődő Somos zenekar fiatal tagjai merész fel-
adatra vállalkoztak. A ma is használt erdélyi református, unitárius, vala-
mint evangélikus énekeskönyvek 16-18. századi magyar dallamait népi 
kíséretre hangszerelték. Csodálatos viseletben, vajdaszentiványi, kalota-
szegi, széki dallamokra, illetve mezőségi táncrendnek megfelelően ad-
ták elő műsorukat. Az egyházi énekeket a népzenével ötvöző stílus so-
kak számára különösnek, akár összeférhetetlennek is tűnhet, az így szü-
letett zene azonban egyedi és élvezetes volt. Jelenleg egy lemez kiadá-
sán dolgoznak. A Krisztus, ki vagy nap és világ címmel megjelenő, 20 
éneket tartalmazó CD a tervek szerint az év végére készül el, (a stúdió-
munkák a fellépés előtt fejeződtek be), így a tágabb közönség is megis-
merheti zenéjüket. A CD-n és a koncerten is vendégként Kátai Zoltán 

énekmondót hallhattuk. Őt Mátészalkán már 
nem kell bemutatni, hisz gyakran vendégünk 
advent idején. A zenekar tagjaitól (Boné Kata-
lin, Kászoni Szilárd, Kincses Olga (ének) Ká-
szoniné Fejős Gabriella (prímhegedű és ének) 
Miklós Alpár (brácsa) Juhász Ábel (nagybőgő) 
a viszontlátás reményében búcsúztunk, és to-
vábbi munkájukra, melyet misszióként teljesíte-
nek Isten áldását kérjük. 
           Szabóné Dankó Erzsébet igazgató 

 
 

Köszönőszó 

Szeretnénk megköszönni ezúton is annak a 6 családnak, akiknek ado-

mánya lehetővé tette, hogy az északi templomunk elromlott orgonája 

helyett egy Viscount márkájú elektromos orgona kísérheti vasárnapon-

ként énekeinket.  
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7. 

Ősz – közeleg az elmúlás? 
 

Sárga és piros színekben pompázó lombok, szüretelésre váró sző-

lőfürtök, érett, zamatos gyümölcsök… elmúlt a nyár. Az idei nyár 

visszahozhatatlanul elmúlt. 

Hulló falevelek. Talán szomorúság tölt el, de 

nézd csak a lehullott levél helyén már ott az új 

rügy, a jövő tavasz ígérete. Néhány hónapot 

még alszik majd, de az első tavaszi napsugarak 

felébresztik, kicsalogatják. 

Az időnk, életünk ideje is múlik, elmúlik; 

visszahozhatatlanul elmúlt a tegnapi nap, az el-

múlt év, az elszalasztott lehetőségek, még az 

örömteli események is. 

Az élet Isten ajándéka, ezért örülünk, örülhe-

tünk annak, hogy élünk. De szembe kell néz-

nünk azzal, hogy ennek egyszer vége lesz. 

Isten igéje biztat: Aki Jézusban hisz, aki rábízta magát, egész éle-

tét, akinek megbocsátotta bűneit, az ha meghal is (testileg), lelke él 

valami elképzelhetetlen világosságban, örömben, dicsőségben, Isten-

nel, az Úr Jézus Krisztussal – és ez soha nem múlik el, ennek soha 

nem lesz vége. 

Ez Isten gyermekeinek a reménysége, még ha az egész világ el is 

fog múlni egyszer. Kedves Testvérem! Neked van-e már ilyen új, 

örökre megmaradó életed, élő közösséged az Úrral? 

Ezt kívánom minden kedves olvasónak! 

(Előd Erika Budapest) 
 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, és Atyja, aki nagy irgalmá-

ból újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltáma-

dása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és her-

vadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. 

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre…” 

(1 Péter 1, 3-5)       (Forrás: Egypercesek) 

 

 



„S mi nem akkor 

leszünk hű követői 

Kálvinnak és Lu-

thernek, ha abban 

követjük őket, ami 

gyarló, ami mulandó, amiben a kor 

gyermekei voltak, de akkor követjük 

igazán, ha abban igyekszünk nyom-

dokaiba lépni, ami örökbecsű, ami 

örökéletű, ami az emberiséget és a 

keresztyén egyházat egy magasabb 

szférába, egy magasabb nívóra eme-

li. És ha ezen az úton halad a mi 

egyházunk tovább, akkor igenis 

Krisztus tanát fogja hirdetni és sem-

mi egyebet. Krisztus szolgája lesz és 

senki másé…”  

(Gróf Tisza István) 
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Nagy emberek a Reformációról 

8. 

„S megered tolla lázas éjszakákon, 

és növekedve ír és írva nő. 

Amit leír, a századokba csendül, 

sors lesz belőle, szellem és erő. 

Acélos új rend, győzelmes tanítás, 

világformáló s mégis ősi szó. 

Igaz tudomány. Institutió.” 

(Áprily Lajos) 

„… a kálvinizmus nemcsak történelem, nemcsak rendszer, hanem élő és formá-

ló gondolat, ma is érvényes mód a világ és az élet megítélésére, tehát: világma-

gyarázás és világalakítás. A kálvinizmus az a vallásos világnézet, amely az élő 

Isten szuverenitását hirdeti. Ebből az következik, hogy minden ismeretnek vég-

ső forrása a Kijelentés. A Kijelentés nemcsak az egész teremtett mindenség, 

„A magyar nemzet 

lelkének megnyilat-

kozását kerestem s találtam meg a 

magyar kálvinizmusban. Számom-

ra a magyar kálvinistaság azt je-

lentette: talpig ember lenni.” 

(Móricz Zsigmond) 

„Hiszed, hogy volna 

olyan-amilyen magyarság, 

ha nincs Kálvin? 

Nem hiszem. 

Övék az érdem, 

kiket sem a máglya 

nem riaszthatott vissza, sem a gálya, 

sem harcaik bukása 

a léptenkét felmeredő „hiába”! 

Látták vagy nem a céljuk, 

azt jól látták, nincs visszafelé út; 

a múlt… úgy lökte őket … előre! 

És ők vállalták e sorsot –  

Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!” 

(Illyés Gyula) 

amely az Ige által jött létre, 

s amely az Igét sugároz-

tatja át, hanem a Szent-

írás, amelyben az Ige 

irodalmi testet ölt.” 

(Ravasz László) 



 

 

Építő gondolatok 
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9. 

Kálvin János (1509-1564), hitünk nagy reformátora leveleiben többször talál-
kozunk ezzel a mondattal: „Ágyból diktálom e levelet.” – Ugyancsak: „Ha az 

Istennek úgy tetszik, hogy szolgálatomat igénybe veszi, majd csak megkönnyí-
ti bajomat, amely szörnyen sújt, alig tudok valami említésre való dolgot csinál-

ni.” 

… Kálvin mégis megtalálta az imádkozás és a bizonyságtétel 
lehetőségét fájdalmak között is – vagy levélben, vagy szóban, 
vagy újból erőt véve a bajokon, enyhületet nyerve Istentől -, 
megint csak szolgálva a genfiek között… Pedig számos be-
tegsége volt. Fejfájás, gyomorfájás, vesekő, aranyér, lábfá-

jás, köhögés, tbc, tüdővérzés… Még halálos ágyán mon-
dott búcsúbeszédeiben is szolgált, irányt mutatott, meg-
bocsátott, bocsánatot kért, tanulságosan visszapillantott 

életére. 

Luther Márton (1483-1546) reformátornak az volt a szokása, hogy 
krétával felírta az asztalára: „Ő él!” – Nehéz esetekben így kereste 
hite erősítését, vigasztalását, mivel Krisztus él, nincs ok az aggoda-
lomra, a csüggedésre… Egyszer azonban megfeledkezett erről, és 

nagyon szomorú volt napokon át, majd meglepődve látta, hogy 
felesége gyászba öltözve járkál a lakásban. Megkérdezte tőle: 

Ki halt meg? – Meghalt az Isten. – volt a válasz. Luther 
mindjárt megértette, hogy felesége meggyőzően, szelíden 

így akarta figyelmeztetni, hogy Isten él, Jézus él. 

Newton János an-
gol lelkész (18. 

század) élete végén 
így nyilatkozott: 
Kettőt tanultam 

meg életemben: az 
egyik, hogy én 
nagy bűnös va-

gyok; a másik pe-
dig, hogy Jézus 
még nagyobb 

Megváltó. 

 

Wesley János (1703-1791), ez az óriású hatású és teljesít-
ményű prédikátor (52 éven át kb. 50 ezerszer prédikált), 
nagyon nyugtalan emberrel találkozott egy napon, aki 

teljesen kételkedett Isten jóságában. – 
Megkérdezte Wesleyt: Mit tegyek ebben a 
rettenetes lelki állapotban?... Ugyanabban 
a pillanatban, amikor beszélgettek, megállt 

egy tehén egy kőfal mellett, és fejét fel-
emelve átnézett a kőfal felett…Wesley 

megkérdezte a nyugtalan embert: Tudja-e, 
miért emelte fel a tehén a fejét, és miért 

néz át a kőfal felett? – Nem – válaszolt az 
ember… Azért – mondta Wesley –, mert a falon nem tud 
átlátni… Ezt kell tennie önnek is – mondta. Ha küzdelme-
in, a nyugtalanító dolgokon nem tud átnézni, feljebb kell 

emelkednie. A hit erőt ad, hogy felülről nézhesse a dolgo-
kat. 
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Hálaadás 

10. 

A Biblia Szövetség hálaadó napja 

Szept. 05-én Pécelen került sor a Biblia Szövetség megalakulásának 20 éves 

évfordulója alkalmából rendezett Hálaadó napra. A nap vezető gondolata a 

találkozás volt. Ehhez kapcsolódott Sípos Ete Álmos főtitkárnak a Ján.12:20-

26. alapján megfogalmazott lelki üzenete. Az igehirdetésében elmondta, hogy a 

görögök odamentek a tanítvány Filephez, mert látni akarták Jézust. Filep életén 

látszott, hogy Jézushoz tartozik, ezért mentek hozzá, ő pedig elvezette őket 

Jézushoz. Minden hívő ember és keresztyén szervezet életén-munkáján látsza-

nia kell a krisztusi vonásoknak, és fontos feladatának kell tartania, hogy embe-

reket Jézushoz vezessen.  

Az elnöki köszöntőben szó volt a hálaadás fontosságáról, és arról, hogy 

időnként meg kell állni és hálát adni az Úr vezetéséért, megőrző szeretetéért. 

Ahogy Sámuel is tette: Sámuel pedig vett egy követ, és felállította Mispa és 

Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert azt mondta: Mindeddig megse-

gített minket az Úr! I.Sám.7:12. 

Az istentisztelet után a program három helyszínen folytatódott: a közeli 

evangélikus templomban Fűtő Róbert vezetésével a házasság előtti és utáni 

találkozásról/kapcsolatról, a ref. templomban Zila Péter és felesége vezetésével 

a hívő atyafiak közötti kapcsolatról/találkozásról, a ref. gyülekezeti teremben 

pedig Sípos Ajtony Levente vezetésével a generációk közötti találkozásról/

kapcsolatról beszélgettünk. 

A délután a találkozás-ismerkedés-barátkozás lehetősége volt. A székház 

udvarán elkerített részen íjászatot gyakorolhattak kicsik és nagyok. A bolhapia-

con a vendégek által hozott  csecsebecsékből (poharak, vázák, terítők, háztartá-

si eszközök stb.) bárki kedvezményes áron juthatott hozzá az általa kiválasztott 

tárgyhoz. Egy másik helyen használt könyvekből lehetett válogatni. 

A székház nagytermében délután komolyzenei koncerttel ajándékoztak meg 

bennünket zenész testvérek. Közben Pecznyik Pál szavalta a hálaadó napra írt 

versét. A koncert végén a zenész csapat kiegészült ifjú muzsikusokkal, és kísé-

retükkel énekelhettünk felszabadult, hálás szívvel: "Áldjad én lelkem a dicső-

ség erős királyát..." 

Ezután kezdődött egy tanulságos színdarab, amit a Bp. Pasaréti Gyülekezet 

ifjúsági csoportja mutatott be Álom vagy valóság címmel. Láthattuk, miként 

készülnek a mennyországi bebocsátásra családapától az egyszerű falusi öreg-

asszonyig a különböző életvitelű személyek, és miként érkezik oda az, akit már 

elérhetett Jézus Krisztus megváltó kegyelme. 



 

 

Olvasóink írták 
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11. 

Testvéreket kaptam… 
2009. augusztus 8-9-én 2 napos kiránduláson vehettem 

részt a Mátészalkai  Református Énekkarral. Én, aki nem 

voltam énekkaros, elmehettem a csoporttal Sátoraljaúj-

hely és Károlyfalva környékére, bejárhattam eme csodá-

latos vidéket. Másnap Eger melletti Szépasszony-völgye 

értékeiben gyönyörködhettünk.  

Nem is ezért ragadtam tollat, hogy a helyszínekről írjak.  

Amiről szeretnék pár szót váltani: az a szeretet.  

Ismeretlenként kerültem a testvérekhez, de az a szeretet, amivel fogad-

tak – befogadtak engem – számomra nagyon megható volt. Ezt a szeretetet, 

odafigyelést mindvégig éreztem, és ettől nagyon boldog voltam. Isten cso-

dálatos ereje volt közöttünk, mert csak ettől lehetett ez a kirándulás ilyen 

szeretettel teljes.  

Jó hangulatú nótázás során többen észrevették, hogy jó hangom van, és 

invitáltak, hogy legyek énekkaros, lépjek be hozzájuk. Megtisztelő volt 

számomra a meghívás és úgy döntöttem, miért is ne? Azóta már én is tag-

ként vagyok jelen vasárnaponként a próbákon. A szeretet, melyről írtam, itt 

is körülvesz, ahogyan fogadtak, ahogyan köszöntöttek, és biztató mosollyal 

erőt adtak, illetve adnak nekem. A mai rohanó világban szokatlan nekem ez 

az érzés. De rájöttem, hogy itt testvérekre találtam, igazi szerető testvérek-

re, akik között végre jól érzem  magam. Szeretnék megfelelni az elvárások-

nak, és ehhez kérem Isten segítségét, támogatását. 

 Köszönet illeti Virághné Ancikát, aki az egész utat megszervezte, és 

ezzel felejthetetlen élményt szerzett a csoport minden résztvevőjének. 

Kaziné Kötél Ilona gyülekezeti tag 

Még egy szabadon választható szervezett program volt, a filmklub (vezette 
Fűtő Róbert), melynek keretében Az ütközések című filmet vetítették, majd 
erről volt közös beszélgetés. 

Gyülekezetünkből is többen részt vettek a hálaadó napon. Az igei üzenet, a 
testvéri találkozások és beszélgetések által meggazdagodva jöhettünk haza. 

Az igehirdetés meghallgatható a www.bibliaszov.hu honlapon. Ugyanitt 
megnézhetők a hálaadó nap képei is. 

dr. Makrai Tibor főgondok 

http://www.bibliaszov.hu/
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12. 

Gyülekezeti kirándulás Máramarosszigetre 

Ez év szeptember 26-27-én gyülekezetünk erdélyi kiránduláson vett 

részt lelkipásztorunk, Nagy György szervezésében. A nagy érdeklődés mi-

att még egy kis autóbuszt is kellett indítani. Tiszteletes úr történelmi átte-

kintése mellett, Tóth Géza gyülekezeti tagunk – 

korábban szatmárnémeti lakos – úti beszámolóját 

hallgathattuk. 

Gyönyörű, hegyek koszorúzta vidéken vezetett 

utunk, és ragyogó napsütéses időben tehettük meg 

utunkat. 

Első állomásunk Koltó volt, ahol Varga Károly 

lelkipásztor fogadott bennünket temlomukban rövid igehirdetéssel. Utána 

megvendégeltek bennünket (kávé, lélekmélyítő). Koltón megtekintettük a 

Teleki-Petőfi múzeumot. Petőfi itt töltötte mézesheteit Júliával. Még ma is 

látható egy érdekesség, az a kőlap, amelyen írta verseit. 

Nagybányán rövid sétát tettünk, megtekintettük a híres Szent Ist-

ván-tornyot. Délután érkeztünk szálláshelyünkre, Aknasuga-

tagra. Itt egy nagyon kellemes, jó hangulatú vacsoránk 

volt szalonnasütéssel és a románok kedvelt ételével, a 

miccs fogyasztásával. Este a csapatunk egy része kipró-

bálta a magas sótartalmú fürdőt, ahol „lebegni” lehetett 

a vízen. 

Vasárnap reggeli után Máramarosszigetre vezetett 

utunk, ahol a helybeli református lelkész vezetésével 

rövid városnéző sétát tettünk. Az impozáns 17-18. szá-

zadbeli templomban lelkipásztorunk, Nagy György hirdette az igét, majd 

Makrai főorvos, főgondok úr beszédében bocsánatot kért a romániai ma-

gyarok megsértése, az ellenük hozott intézkedések miatt. Egy vers és a kö-

szöntő ének hangzott el. Találkoztunk, megismerkedtünk a gyülekezet 100 

éven felüli tagjával is, aki egy igen rokonszenves bácsi volt. A szívélyes, 

meleg fogadtatás után megebédeltünk a helyi étteremben. Ebéd után Szap-

loncán megtekintettük a falu vidám temetőjét, aminek érdekességei az igen 

élénk színekkel festett s ironikus feliratokkal ellátott fejfák. 

Hazafelé már gyorsan telt az idő zenehallgatás és közös éneklés mellett. 

Este 8 óra körül érkeztünk haza, telis-tele szép élményekkel. Köszönjük! 

Szilné Nagy Matild gyülekezeti tag 
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13. 

Valaki egyszer odament D. L. Moodyhoz, és azt mondta, hogy aggódik, 
mert nem érzi, hogy megváltást nyert volna. Moody megkérdezte tőle: 

„Nóé biztonságban volt-e a bárkában?” A férfi ezt válaszolta: 
„Természetesen biztonságban volt.” Vajon az érzései vagy a bárka miatt 

volt biztonságban?” Az aggódó megértette az üzenetet. Ezt mondta: 
„Milyen ostoba voltam. Nem az érzéseim, hanem Krisztus vált meg.” 

 

Őszi alkotóház 

az Újtelepen 

2009. október 17-én őszi alkotó dél-

utánon vehettünk részt, az újtelepi 

templomban, a gyerekekkel. Rövid 

énekléssel bemelegítettünk, majd egy 

történetet hallhattunk: most az őszi be-

takarítások idején sok-sok gyümölccsel 

találkozhatunk. Mindannyiunk szívé-

ben teremnek gyümölcsök, amiket – ahogy a természetben is látjuk – kü-

lönféle „kártevők, kukacok” támadhatnak meg. Aháb király életében is 

megjelentek a „kártevők”, amikor Nábót szőlőjét meglátta. Irigység, önzés, 

hazugság, harag, gyűlölet. Isten látja a szívünket, a bűneinket, és szeretne 

ezektől megtisztítani. De nemcsak tisztává teszi, hanem ha Neki engedel-

meskedünk, betölti Önmagával. Megjelenik és láthatóvá válik a Lélek gyü-

mölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelíd-

ség, mértékletesség. 

Programunkat barkácsolással folytattuk. Őszi termésekből a gyerekek 

nagy fantáziával képeket készítettek. Mindenki hazavihette a dióból készült 

kisegeret. 

Nem utolsó sorban a gyomrunkat is megtölthettük finom süteménnyel, 

pogácsával és forró teával. 

A következő délutánunkat novemberben az északi templomban tartjuk. 

Pontos időpontját a vasárnapi gyermek istentiszteleten és a hirdetőtáblán 

jelezzük. 

Szeretettel megköszönünk minden imádságot és segítséget! 

Kovács Katalin gyerekmunkás 
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14. 

Végső búcsút  vettünk  tőlük: 

Kovács Ferencné Farkas Rozália (86) 

Turgyán József (62) Erkel út 

Jenei Béláné Maródi Vilma (77) Baross utca 

Magos Bálintné Nagy Vilma (82) Báthory tér 

Kerekes Károlyné Éles Zsuzsanna (76) Erkel utca 

Szabó Zoltán (55) Október 23. tér 

Házasságot kötöttek: 

        Kovács Attila és Mester Katalin 

Megkereszteltük őket: 

Szántó Márk 

Jónás Csaba 

Kovács Zoltán 

Bartha Balázs 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

November 22. vasárnap  
Gyülekezetünk hálaadó ünnepe 

 a 15 éves északi templomért 

Emlékszik még hogyan épült? Talán ott volt az alapozásnál?   

Ha van egy fényképe, kérjük juttassa el hozzánk! Szeretnénk megemlékezni méltó 

módon arra, hogyan lett a kis bódéban elindult magból gyülekezet és templom. 

„Légy hű mindhalálig!” (Jel. 2:10) 
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Átlátható gyülekezet 

PRESBITERI KÖRZETEK: 

Alexa Imre  /Hodászi u./  Blau tag, Hodászi út, Újfalussy tag, Vágóháza, 

    Meggyesi út, Arad utca, Tóth Árpád út, Kinizsi út, 

    Zöldmező út, Kosztolányi út 

Bíró Istvánné  /Nagybányai u. 25/a/ Nagybányai út, Jókai út, Petőfi tér, köz, út 

Filep György  /Ősz u.10./  Akácfa út, Búza út, Viktória út, Bánk bán út, 

    Almáskert út, Viola út, Damjanich út, Eötvös út 

Fülöp Bálint  /Északi krt. 43./  Északi körút 

Görög Demeterné  /Kalmár u. 86./ Kalmár út 

Katona Gézáné  /Hunyadi u. 79./ Hunyadi út és köz 

Kiss László  /Babits M. u. 8./  Babits út, Krúdy út, Mikszáth út, Gárdonyi út, 

    Csillag út, Nádor tér 

dr. Makrai Tibor  /Somogyi B. u. 12./  Somogyi út 

Nyíri Gusztávné  /Martinovics u. 12./ Arany J. út, sor, köz, Martinovics út, Vörösmarty út, 

    Baross út 

Nyíri Lajos  /Móricz köz 8./  Bercsényi út, Móricz Zs. út és köz, Deák F. út, 

    Irinyi út, Vasvári út 

Puskás Zoltán  /Nyár u.78./  Nyár út eleje 

Széles Csaba  /Alkotmány u. 13. I/4/ Báthory tér, Rákóczy út, Esze T. út 

Szilágyi Istvánné  /Nagybányai u. 26/a/ Rózsa út, Gábor Áron út 

Szondi Bertalan  /Ősz u. 18./  Cserepeshegy út, Nyírjes út, Tavasz út, Ősz út 

dr. Szűcs Lajosné  /József A. u./ Zöldfa út 

Tarcsa Gusztávné  /Nyírjes u. 39./   Kalmár út 

Tóth István  /Nyár u. 44./  Katona József út, Nyár út vége, Zewenaar út 

Varga Miklós  /Szőlőskert u. 13./ Szőlőskert út, Tél út, Kertész út 
 

PÓTPRESBITEREINK: 

Sárközi Sándorné  /Hunyadi u. 69./ Szatmár út, Bacsó út, Bartók út 

Bakos Jánosné  /Ipari u. 1. fszt. 2./ Korona tér, Október 23. tér, Corvin tér, Ipari út, 

    Öregotthon 

Kun Sándorné  /Erkel F. u. 43./ Erkel F. út, Délibáb út 

Helmeczi Lászlóné /Kórház u. 28./ Kórház út 
Pappné Sápi Judit  /Északi krt. 72./ Északi körút 

Szabó Sándor  /Északi krt./  Jármi köz 

Fenntartói járulékszedők: 

Újtelepen: 
 Kun Enikő 
Ráczkertben: 
 Kovács Zoltánné 
Északi lakótelepen 
 Kun Lajosné 

Ismeri valamelyik presbiterünket?                           
A presbitérium döntése alapján minden presbiter-

nél lehetősége van befizetni fenntartói járulékát.               

Befizetéséről minden alkalommal  bizonylatot kap.  

 Amennyiben kérdése van, vagy segítségre van 

szüksége, bizalommal forduljon hozzájuk! 
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16. 

Olcsó istentisztelet  

Hazafelé tartanak az istentiszteletről. Apa, anya, gyerekek. A családfő 

csak panaszkodik: nagyon gyenge volt a mai prédikáció, nem elég meleg a 

terem, a hangosítás érthetetlen, az énekeket 

nem is ismertem, a dob hangos, különben is, 

hogyan került egyáltalán oda, és aztán persze 

senki sem jött oda hozzánk a végén. Árad a 

panasz, szinte vég nélkül. A család hallgatja, 

senki nem vitatkozik. Aztán az egyik fiú csak 

közbeszól: „Apu, azt azért el kell ismerned, 

hogy nem is volt ez olyan rossz műsor száz 

forintért.” 

Az olcsó istentisztelet ellentmondás önmagában. Az Ószövetségben az 

istentisztelet mindig együtt járt az áldozattal. Sokba került. Áldozatot vit-

tek, nem is akármilyet, elsőszülöttet. A legjobbat, amiben nincs hiba. A mi 

istentiszteletünk is drága, nagy volt az ára: „Azután vette a poharat és hálát 

adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én 

vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatá-

ra.” (Mt. 26.27-28)  

Dávid egy alkalommal áldozatra készül. A föld, ahol az oltárnak állnia 

kell nem az övé. A tulajdonos, amikor megtudja, hogy királya milyen szán-

dékkal jön, ingyen felajánl földet, állatot, tűzifát. Mindent, ami csak az ál-

dozathoz kell. Csak el kell fogadni. Miért is ne? Lényeg az áldozat!? Nem, 

Dávid másképp gondolkozik: „Így nem! Csak áron veszem meg tőled, mert 

nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak!” (II. 

Sám. 24:24) 

Mit áldozok Istennek? Maradék időm, maradék erőm, maradék pénzem, 

maradék tehetségem… Olyan, mintha áldozati állatnak a legrosszabb birkát 

vitték volna, ami már senkinek sem kell. Miért kellett a legjobb állat? Nem 

volt mindegy, hogy milyen? De. Istennek egyikre sem volt szüksége. Ő már 

akkor is a szívet nézte. Olyan imádókat keres, akik nagyon szeretik Őt. 

Akiknek nem számít, hogy mennyibe kerül. Nem számít? 
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Családi kör 

17. 

Gyerekek a szeretetről 
Egy tudományos felmérés részeként ku-

tatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év 
közti gyermeket arról, hogy szerintük mi 
a szeretet. A kérdésekre adott válaszok 
mélysége és komolysága sok esetben a 

kérdezőket is meglepte. 

„Amikor szeret vala-
ki, akkor máshogy 
mondja ki a neved. 

Valahol érzed, hogy az ő 
szájában biztonságban van 
a neved.”      Zsolti - 4 éves 

„Ha nem gondolod komolyan, 
akkor nem is kéne kimonda-
nod, hogy szeretlek. De ha 

komolyan gondolod, akkor szerintem sok-
szor ki kell mondani. Az emberek hamar 

elfelejtik.”  Júlia - 8 éves 

„A szeretet az, ami-
kor anyu kávét főz 

apának, de belekor-
tyol mielőtt odaadná 
neki, csak a bizton-
ság kedvéért, hogy 
ellenőrizze, hogy biztosan 

„finom-e.” 

Dani - 7 éves 

„Tudom, hogy a nővérem szeret 
engem. Onnan tudom, mert nekem 
adja az összes régi ruháját, és emi-

att neki el kell mennie, 
majd újakat venni.” 

Laura - 4 éves 

„A szeretet olyan, mint ami-
kor egy kicsi öreg néni és 
egy kicsi öreg bácsi még 

mindig barátok, még azután 
is, miután jól megismerték 
egymást.”      Tomi - 6 éves 

„A szeretet az, amikor a 
kutyusom megnyalja az 

arcom akkor is, ha 
egész nap nem foglal-

koztam vele.” 

Marika- 4 éves 

„A szeretet az, amikor 
az étteremben odaadod 
másnak a sült krumpli-

dat, anélkül, hogy te 
kérnél az övéből.” 

Kriszti - 6 éves 



R
 e

 m
 é

 n
 y

 s
 u

 g
 á

 r
 

Családi kör 

18. 

Gyakorlati tanácsok 
gyermeket vállaló szülőknek 

1. Az apaságra/anyaságra való felkészülésként először menj el a legköze-
lebbi háztartási boltba, öntsd a pénztárcád tartalmát a pultra, és mondd a 
pénztárosnak, hogy nyugodtan szolgálja ki magát! Azután menj a szuper-
marketbe, és intézd el, hogy a fizetésedet közvetlenül nekik utalják át! 
Majd menj haza, és vedd elő az újságot, és most utoljára olvasd el! 

2. Mielőtt vállalkoznál a gyerekre, találj egy házaspárt, akik már szülők, és 
fedd meg őket nevelési elveik, türelmetlenségük, alacsony tűrésszintjük 
miatt, és hogy hogyan engedhették meg gyerekeik ilyen mértékű elkanászo-
sodását. Adj tanácsokat, hogyan javíthatnának gyermekeik alvási szokása-
in, WC-használatán, étkezésnél tanúsított magatartásán és általános, visel-
kedésén! Élvezd ki a helyzetet - ez az utolsó alkalom, hogy minden kérdés-
re tudni fogod a választ! 

3. Ahhoz, hogy átérezd az elkövetkezendő éjszakákat, sétálj a szobában fel 
s alá délután 5 órától este 10-ig, válladon egy 4-6 kilós nedves csomaggal, 
10 órakor tedd le a csomagot, állítsd be az ébresztőórát éjfélre, és menj 
aludni! 2-kor kelj fel, és sétálj megint a csomaggal fél óráig! Állítsd be 3-ra 
az órát! Háromkor, amikor megszólal a vekker, kelj fel! Énekelj a sötétben 
halkan 4 óráig! Állítsd be az órát 5 órára! Kelj fel és csinálj reggelit! Csi-
náld ezt 5 éven át és közben nézz ki boldognak! 

4. Képes vagy elviselni a rendetlenséget, amit a gyerekek csinálnak? Hogy 
ezt megtudd, kenj csokoládékrémet a kanapéra és lekvárt a függönyökre! 
Dugj egy halat a hifitorony mögé, és hagyd ott egész nyáron! Dugd az ujja-
idat a virágágyásba, és húzd végig a frissen festett falon! A foltokat fesd át 
zsírkrétával! Na, hogy tetszik? 

5. A kisgyermekek öltöztetése nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. 
Végy egy polipot, és egy hálós szatyrot! Rakd a polipot a szatyorba úgy, 

hogy egyik karja se lógjon ki sehol! Rendelkezésre álló idő: egész reggel. 

6. Végy egy tojástartó dobozt! Egy ollóval és egy doboz 
festékkel csinálj belőle krokodilt! Végy egy tekercs 

WC-papírt, amiből ragasztószalag és némi celo-
fán segítségével csinálj egy kará-
csonyfát!  
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Végül, végy egy tejesdobozt, egy pingponglabdát és egy üres pilótakekszes 
dobozt, és készítsd el az Eiffel-torony pontos mását! Gratulálunk, a helyed 
biztosnak látszik az óvodai csoportban. 

7. Felejtsd el a sportautókat, és vegyél egy kisbuszt! Ne is gondolj arra, 
hogy otthagyhatod a ház előtt fényesen, csillogóan! A családi autók nem 
így néznek ki. Vegyél egy csokoládé jégkrémet, és tedd a kesztyűtartóba! 
Felejtsd ott! Végy egy tízforintost, és dugd be a magnóba! Vegyél egy 
nagydoboz csokisparányt, és öntsd a hátsó ülésre! A fűnyíróval néhányszor 
menj neki a kocsi oldalának! Most már tökéletes. 

8. Készülj fel a sétára! Várj a WC előtt egy fél órát, majd menj ki a bejárati 
ajtón! Gyere vissza! Menj ki! Gyere vissza! Menj le az utcára! Gyere visz-
sza! Menj le megint! Sétálj az utcán egészen lassan 5 percig! Vizsgálj meg 
minden eldobott cigarettacsikket, rágógumit, használt papír zsebkendőt és 
döglött bogarat útközben! Ugyanazon az úton gyere vissza, és ordíts olyan 
hangosan, ahogy csak bírsz, amíg minden szomszéd ki nem jön, és rád nem 
mered. Add fel, és menj haza! Most már alkalmas vagy arra, hogy sétálni 
vigyél egy kisgyereket! 

9. Mindent ismételj meg legalább ötször! Menj le a szupermarketbe! Vigyél 
magaddal valamit, ami jól modellez egy óvodás gyereket! Egy felnőtt kecs-
ke remekül megfelel a célnak. Ha több gyereket szeretnél, több kecskét vi-
gyél! Vásárold meg a heti zöldséget anélkül, hogy a kecskéket látótávolsá-
gon kívülre engednéd! Fizess ki mindent, amit a kecskék megesznek vagy 
tönkretesznek! Amíg ezt nem tudod könnyen megcsinálni, addig ne is áb-
rándozz a gyerekekről! 

10. Vájd ki egy dinnye belsejét, és csinálj rá egy kis lyukat! Akaszd a 
mennyezetre, és lendítsd meg! Végy egy tányér spenótfőzeléket, és egy 
kanállal próbáld meg a spenótot a lengedező dinnyébe kanalazni, miközben 
berregsz, mint egy repülőgép! Csináld, amíg a spenót fele el nem fogy! A 
maradékot öntsd magadra, de úgy, hogy a padlóra is jusson belőle bőven! 
Most már alkalmas vagy egy 12 hónapos gyerek etetésére! 

11. Tanulj meg minden nevet a Power Rangersből, a Szezám utcából és a 
Tapsi-hapsiból! Ha a munkahelyeden azon kapod magad, hogy 
gyermekdalokat énekelgetsz magadban, végre alkalmas vagy 
teljesíteni a szülői hivatást! 
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20. 

Tanulságos történet 

A hadihajó és a világítótorony 
„Az éjszaka legsötétebb szakaszában a kapitány óvatosan kormányozza a 
hadihajót a ködlepte vízen. Összehúzott szemmel kémleli a párás sötétsé-

get, fürkészi a látótávolságon kívül leselkedő veszélyeket. A legrosszabb 

sejtelmei válnak valóra, amikor előttük erős fény villan fel a láthatáron. 

A katasztrófát elkerülendő, sietve rádióüzenetet küld a közeledő hajónak: 

Itt Jeremiah Smith kapitány beszél! - recseg a hangja a rádión keresztül. - 
Kérem, térjen ki tíz fokot délre. Vége. 

A kapitány csodálkozására az elmosódott alakzat nem mozdul. Ehelyett a 
rádión a következő válasz érkezik: 

- Smith kapitány, itt Thomas Johnson közlegény. Kérem, térjen ki tíz fokot 
északra. Vége. 

Az üzenet arcátlanságán megdöbbenve a kapitány beleordít a rádióba: 

- Johnson közlegény, itt Smith kapitány, és megparancsolom, hogy azonnal 

térjen ki tíz fokot délre. Vége. 

A fény ezúttal sem moccan. 

- Minden tiszteletem ellenére, Smith kapitány - hallatszik a közlegény 

hangja - én parancsolom önnek, hogy azonnal térjen ki 

tíz fokot északra. Vége. 

A kapitány, felháborodva és frusztráltan amiatt, hogy 

ez a pimasz tengerész veszélyezteti legénységének és 

utasainak életét, ráförmed a rádión keresztül: 

- Johnson közlegény, ezért a tettéért hadbíróság elé ke-

rülhet! Utoljára parancsolom az Egyesült Államok kor-
mánya nevében, hogy térjen ki tíz fokot délre! Hadi-

hajó vagyok! 

A közlegény végső válasza hidegzuhanyként éri: 

- Smith kapitány! Még egyszer, én parancso-

lom teljes tisztelettel, hogy térjen ki tíz fokot 
északra! A világítótorony vagyok! 

 
Sokan gondolják, hogy a Bibliát kell a mai irányelvekhez igazítani, 

mondván idejétmúlt gondolatok, szabályok gyűjteménye, melyet aktu-

alizálni kell. Sokkal inkább, és ez a véleményem: a mi életünket kell a 

Bibliához igazítani, mert a Biblia örök.” 

/Elhangzott Sipos-Vízaknai Gergely vizsolyi lelkipásztor  

szolgálatán októberben/ 



Elgondolkodtató történet 
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21. 

Amikor megkérdezték egy gyülekezetbe járó süketnémától,                   
hogy miért jár templomba, ezt írta egy papírlapra:  

“Hogy bemutassam, melyik oldalon állok.”(G. L.) 

Vannak napok, amikor az út túl hosszúnak, a kaptató pe-

dig túl meredeknek tűnik. Max Lucado úgy írja le őket, 

mint olyan napok, amikor „A krízis a Hindenburg sorsára 

juttatja a reményt. Sohasem hagyhatod el a kórházi ágyat 

vagy a tolószéket. Ugyanabban a börtöncellában ébredsz 

fel. A temetőben még friss a hant. Elbocsátottak, és a leszámolási papírok ott 

vannak összehajtva a zsebedben. Az ágy másik oldala még mindig üres. Az ’Ez 

az a nap’ vonatkozik a válás kimondásának napjára, a záróvizsga napjára, a 

műtét napjára, az adó befizetésének határidejére, vagy arra a napra, amikor 

elsőszülötted elkerül főiskolára, és elhagyja az otthont. Az Úr rendelte ezt a 

napot. Ő ismeri a megrendítő pillanatok minden részletét. Ő nem ment szabad-

ságra. Még mindig az ő kezében van a karmesteri pálca, ő ül a pilótaülésben, ő 

foglalja el az univerzum egyetlen trónját. ’Vigadozzunk és örüljünk ezen!’ 

Hoppá, van itt egy másik szó, amit szeretnék megváltoztatni: ezen. Talán ki-

cserélhetnék arra, hogy ’utána’. Vagy ’miatta’, vagy ’neki’. „Örülni fogok, 

amikor ennek a napnak vége lesz!” Pál örvendezett a börtönben. Dávid zsoltá-

rokat írt a pusztában; Pál és Szilász énekelt a börtönben; a héber ifjak a tüzes 

kemencében is rendíthetetlenek maradtak; János száműzetésében a mennyet 

látta; Jézus imádkozott a fájdalmak kertjében. A tegnap már nincs meg. Elil-

lant, amíg aludtál. A holnapot még nem birtoklod. Nem költheted el a pénzét, 

nem ünnepelheted a sikereit, nem oldhatod meg a rejtélyeit. A napok az élet 

falatnyi adagjai: 84 000 szívdobbanás, 1440 perc, a Föld egy fordulata, egy 

napkelte és egy napnyugta, 24 még át nem élt, fel nem fedezett óra. És ha 

egyik jó napot a másikhoz tudod illeszteni, akkor egy jó életet fogsz összefűz-

ni. ’Ez az a nap’ – élj benne!” 

 

A fenti elmélkedés a UCB Keresztyén Rádió napi elmélkedése (ucb.co.uk), 

melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájá-

ban megrendelhető ezen a honlapon (www.maiige.hu), vagy a következő cí-

men: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.      /kérje diakónusunktól!/ 

„Ez az a nap, amelyet az Úr elren-

delt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” 

(Zsoltárok 118:24) 



Ifjúsági oldal 
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22. 

Keresztyén udvarlás... 
 

1. Hé kislány, mi a lelki ajándékod? 

2. Hmm. Szép Biblia! 

3. Ismered Jézust?! Én is! 
4. Isten azt mondta, hogy jöjjek és beszéljek 
veled. 

5. Ismerek egy gyülekezetet, ahova elmehet-
nénk beszélgetni. 
6. Szükséged van segítségre? Túl nehéznek 
tűnik a Bibliád. 

7. Fájt, mikor leestél a mennyből? (Ezt azért mondja neki, mert szerinte egy 
angyal...) 

8. Mit tervezel ma estére? Van kedved egy kis Bibliatanulmányozáshoz? 

9. Az Ige mondja: "Adj inni a szomjazónak és etesd az éhezőt." Szóval, mit 
szólnál egy vacsorához? 

10. Nincs senki, aki felé elszámolható lehetnél? Nekem sincs! 

11. Az bűn, hogy elloptad a szívemet? 

12. Ismersz egy olyan keresztyén lányt, akit teljes szívemből szerethetek, és 
a tenyereimen hordozhatnék? 

+1: Bocsánat, de azt hiszem, hogy az egyik bordád az enyém. 

Ádám almái 

Egy érdekes  

film a jó és rossz 

örök harcáról.  

 

 

. Mint egy modern tündérmese, csak ezúttal a rossz nem nyeri el méltó büntetését, sem a jó 

a fele királyságot, sőt még tanulság sincsen – de cserébe rengeteg teológiai, erkölcsi és 

etikai morzsát hint el a forgatókönyvíró, amin aztán napokig csámcsoghat a néző. 

 

FILMKLUB MINDENKINEK, AKI SZERETI A JÓ FILMEKET. 

Nov. 14. este 6 óra északi templom 





 

 
 

Jézus  

mondja: 

Én  

vagyok az 

Út,  

az Igazság  

és  

az Élet…” 


