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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Lenyűgözött, amikor a nyáron az egyik csíkszeredai templomban megláttam 
ezt a három alakot egymás mögött. Azon túl, hogy a templom is különleges volt, 
mélyen elgondolkoztatott, mit üzenhet vele az alkotója. 

Leghátul egy angyalszárny látszik kitárva felénk, üzenve, hogy Isten megtar-
totta ígéretét, rátekintett népére, Szabadítót küldött, s kiterjesztette kegyelmét, 
szeretetét az egész világra. 

Középen magát Jézust látjuk, ahogyan kezeit emeli. Ezzel a kézzel emelt fel 
elesetteket, áldott meg gyermekeket, kérte atyja bocsánatát azokra, akik gyűlöl-
ték őt. Minden cselekedete áldás volt. 

Egészen közel hozzánk már a keresztre feszített Krisztust látjuk, aki nem 
emeli a kezét, az mégis kiterjesztve van. Ő lenne a Megtartó? Hogyan tudna 
megtartani egy olyan valaki, akit néhány szög tart a kereszten? Ha másokat meg-
mentett, szabadítsa meg magát!”- csúfolódtak ellenségei is.  

Nem azért jött, hogy magát megmentse, hanem hogy másokat megtartson. 
Ezt élte át a bűnbánó lator is. 

   A három képben látok egy hatal-
mas közeledést, egyre jobban látjuk 
benne, mennyire közel jött Isten Jé-
zus Krisztusban. A betlehemi jászol-
bölcső, a számtalan szeretetteljes 
cselekedete után az életét adja, hogy 
megmentsen, és örök életet adjon 
nekünk. 

   Azt kívánom, hogy ezen az ünne-
pen vedd észre, milyen közel van 
hozzád Isten szeretete, milyen nagy 
és mennyire őszinte. 

   Neked született. Megtart, ne félj! 

Áldott Ünnepet kívánok  
gyülekezetünk elnöksége  

és presbitériuma nevében: 

Nagy György  

lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

Adventi gondolatok 

Jó dolog jónak lenni. Nem azért, 
mert megköszönik, hanem egysze-
rűen jó jónak lenni. A kút, melynek 
vizét merik folyamatosan, újratelik, 
él, életet ad, adja a vizét. Az a kút, 
melynek nem merik vizét, lassan 
kiszárad. Akkor van vize, ha ad. 
Ha önmagunkat nem tudjuk szere-
tettel adni, meghalunk. 

Jó dolog jónak lenni, nem azért, 
mert megköszönik, hanem egyszerűen 
jó jónak lenni. A kút, melynek vizét 
merik folyamatosan, újratelik, él, életet 
ad, adja a vizét. Az a kút, melynek nem merik vizét, lassan kiszárad. Akkor 
van vize, ha ad. Ha önmagunkat nem tudjuk szeretettel adni, meghalunk. A 
kút vizét minél gyakrabban merik, annál többször feltelik, a hajszálereken 
szivárogva a víz feltölti a kutat. Amikor nem merik a vizet, akkor pangani 
kezd a kútban az élet, a hajszálerek betömődnek, beomlanak, lassan már 
nem fog a víz vándorolni a mélyebb pont felé a föld alatt. Az évek alatt a 
nap heve lassan kiszárítja a kútban levő vizet. Ahonnan elköltözik az ember, 
ott meghal a kút, mert nem adhatja önmagát. 

Nem kell félnünk, ha adunk. Nem kell félnünk attól, hogy szeretünk, 
hogy jók vagyunk, hogy áldozatokat hozunk egymásért. Mink van, amit nem 
kaptunk? Isten áldását oda árassza, ahonnan az tovább is csörgedezik. Az 
ember nem arra született, hogy gyűjtőmedence legyen, és önmagáért éljen, 
hanem, hogy Isten áldása, kegyelme, jósága rajta keresztül áradva, folyjon 
tovább. Szeress, és add magad, nagylelkűségeddel úgy sem tudod felülmúlni 
az Urat! 

Arra születtünk, hogy mi is ajándékokká váljunk, ajándékot osszunk. Min-
den, amid van, vagy a szereteted hordozója, s akkor szárnyaddá válik, az ég-
be röpít. Vagy meddő súly, bőrönd, amit hurcolsz, s önzéseddel, minden 
lépésedet keservessé teszed, fáradtan ezért lihegsz. Amit szeretetből odaaján-
dékozol gyermekednek, társadnak, nemzetednek, az örökre a tied marad! 

Böjte Csaba 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

Ülök életunt szobámban, 

hideg teát kavarok… 

Körülöttem fájás-félés 

ködhálója kavarog. 

(Babits Mihály) 

Emberi advent: Tervezés. Várakozás. 
Naponkénti túlélés. Megfulladás. 

Pedig nem ezt akartad. Úgy igazán vágy-
tál arra az igazi Úr-várásra, igazi csen-
dességre, békességre. 

Akartad. 

Eltervezted. Listát írtál még november-
ben, hogy az álnok időnek esélye se legyen most legyőzni téged. 

Te mindent megtettél… S most kihűlt teád fanyarságát lenyelve nem érted hogyan is 
lehetsz ennyire üres, mikor minden körülötted csilingelve várakozik. 

Nem érted. Újra elemzel mindent… 

S akkor jön a kijózanító igazság: Te akartad. Te vágytad. Te tetted. Te… Te… Te… 

És akkor újratervezés: Uram, TE tölts meg lelkeddel… 

TE tölts meg érzelmekkel, gondolatokkal… 

TE tölts meg várakozással… 

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, 
hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13) 

Forrás: kriszteso.com  



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

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! 

Adventi világ: 

Hópihés, norvégmintás. 

Narancs illatú, fahéjas forralt boros, fadíszítős. 

Csilingelős, bevásárlós, ünneplőbe öltözős, egymásra bazsalygós, kisjé-
zust várós. 

Zűrzavarban rohangálós. 

Adventi lélek: 

Hideg, közönyös. 

Éjféli kiáltásként hasító figyelmeztetést elmulasztó. 

Mesterkélten meghatott, magányos és kusza, dermedten az idő múlására 
váró. 

Egy helyben álldogáló. 

Nem fázol…? 

Forrás: kriszteso.com  



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit 
pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20) 

Jézus születésének hírét legelőször a pásztorok hallották meg, mégpedig egy an-
gyaltól. Miért éppen ők? Mert Isten a megvetett, lenézett embereket gyakran külö-
nös szeretettel részesíti előnyben. Mert ők az általános felfordulás közepette is 
csendben voltak, és akkor is ébren őrködtek, amikor a világ aludt. Ma nagy altatás 
folyik, boldog, aki éberen figyel Isten kijelentésére, sok mindent idejében meg fog 
hallani és érteni. 

A karácsonyi prédikáció így szól: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisz-
tus, a Dávid városában (Betlehemben). Ennek minden szava külön és így együtt is 
nagyon sokat jelent. Nem hiába lett ez nagy öröme az egész népnek. Nekünk az-e? 
Már a gyermek Jézus Szabadító, Úr, Messiás. Ő nekünk született, s meg lehet találni 
őt egy konkrét helyen. 

A pásztorok hitték is, meg nem is. Mi is így vagyunk olykor Isten igéjével. Ők 
azonban nem érték be ezzel, felkerekedtek, és meg akartak győződni a valóságról. S 
meg is találták a gyermeket pontosan ott és úgy, ahogyan Isten küldötte mondta. Ez 
a becsületes magatartás: teljes bizonyosságra vágyom, elmegyek hát egészen Jézu-
sig. Ott a tények meggyőzik a kételkedőt is. 

És visszafelé már ezzel a meggyőződéssel lesznek ők is „angyalok", Isten köve-
tei, akik dicsőítik az Urat nagy tetteiért, és maguk is hirdetik a karácsonyi örömhírt. 
Teljes bizonyossággal tanúskodnak arról, hogy mi az igazság. 

Mi tehát a pásztorok útja? Az éjszaka csendjében igét hallottak. Nem egészen 
értették, de aszerint cselekedtek, elmentek és megnézték, igaz-e. Minden tekintetben 
igaznak bizonyult, így ők is hirdették azt másoknak. 

Ma is az ige hallgatása vezet el Jézushoz. De a templomtól el kell jutni Őhozzá, 
személyesen meg kell ismernünk Őt a hit által. Ez változtatja meg minden ember 
életét, betölti örömmel, és hiteles tanúvá teszi.  

Cseri Kálmán 



 

 

 8. REMÉNYSUGÁR  

Juhász Gyula: 

Betlehemes ének 
Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született ez este 
A jászol almán, kis hajléktalan, 
Szelíd barmok közt, kedves bambinó, 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá: 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény 
S az istállóban várt födél reájuk.  

Merülj el benne! 
 

Elnézését kérem - mondta egyszer az Óceánban az egyik hal a másik-
nak. - Ön idősebb és tapasztaltabb, mint én, ezért valószínűleg tudna 
nekem segíteni. Mondja már meg, hol találom meg az Óceánt? Minden-
ütt keresem, de sehol sem találom. 

- Az Óceán - mondta az öregebb hal - az, amiben most is úszol 

- ez az? De hát ez csak víz! Amit én keresek az az Óceán - mondta a 
fiatal hal, s elégedetlenül továbbúszott, hogy valahol máshol folytassa a 
keresést. 

„Kishal hagyd abba a keresést! - mondja Mello. - Nincs mit keresned. 
Csak maradj csendben, nyisd ki a szemed, és nézz!” 

Anthony de Mello 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 
Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden várak s kastélyok fölött.  

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 
A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek!  

Ó, emberek, gondoljatok ma rá! 



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  

Advent idején sok jóakaratú ember 

összefogott, hogy a súlyosan megbe-

tegedett Rékának segítsen. Éppen 

ezért a Tiszta Forrás és a Zenebará-

tok kórusa közös jótékonysági kon-

certet adott a népes egybegyűlt kö-

zönség nagy örömére. A végén már 

közösen énekeltük a kará-

csonyi éneket: 

"Dicsőség a magasságban 

Istennek és a földön békes-

ség a jóakaratú emberek-

nek!" 

Köszönjük ezt a különleges 

estét Balogh Ferencné Vio-

la karvezetőnek és a két 

kórus lelkes tagjainak! Ré-

kának pedig ezúton is kívá-

nunk gyógyulást.  



 10. REMÉNYSUGÁR  

Szomorúan vettünk végső búcsút gyülekezetünk 
hűséges tagjától, a nyírmeggyesi származású Antal 
Gusztávné Komlóssi Kató nénitől, aki életének 90. 
évében távozott közülünk. Az Idősek Kertjének la-
kójaként hitvalló módon élte mindennapjait. Kedves 
énekével búcsúzunk tőle:  

1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízha-
tom; Ő formált, tudja dolgomat, Lelkem ezzel bizta-
tom. E világ szép formája Az Ő keze munkája. Mit 
félek? - mondom merészen: Istenem és Atyám lészen. 
2. Öröktől fogva ismerte, Hogy mire lesz szükségem, 
Éltem határát kimérte, Szükségem s elégségem. Lel-
kem, hát ne süllyedezz, A hitben ne csüggedezz! Egy 
kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez 
meg? 269. dicséret 1-2.v  

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal 
díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszletrendező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes 
ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a csalá-
dom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. 

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket 
éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé 
nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillo-
gó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, 
a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem 
értettem meg, hogy miről szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a 
lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az időszűke elle-
nére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és odaillő asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás 
érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándé-
kozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem múlik. 

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. 

De a szeretet ajándéka megmarad. 

Forrás: Merényi Zoltán 



 11. REMÉNYSUGÁR  

1Történt pedig azokban a napok-
ban, hogy Augustus császár rende-
letet adott ki: írják össze az egész 
földet.2Ez az első összeírás akkor 
történt, amikor Szíriában Cirénius 
volt a helytartó. 3Elment tehát min-
denki a maga városába, hogy ösz-
szeírják. 4Felment József is a gali-
leai Názáretből Júdeába, a Dávid 
városába, amelyet Betlehemnek 
neveznek, mert Dávid házából és 
nemzetségéből való volt, 5hogy 
összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban 
volt. 6És történt, hogy amíg ott vol-
tak, eljött szülésének ideje, 7és 
megszülte elsőszülött fiát. Bepó-
lyálta, és a jászolba fektette, mivel 
a szálláson nem volt számukra 
hely. 8Pásztorok tanyáztak azon a 
vidéken a szabad ég alatt, és őrköd-
tek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az 
Úr angyala megjelent nekik, körül-
ragyogta őket az Úr dicsősége, és 
nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az 
angyal pedig ezt mondta nekik: 
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek 
nektek nagy örömet, amely az 
egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában. 12A 
jel pedig ez lesz számotokra: talál-
tok egy kisgyermeket, aki bepó-
lyálva fekszik a jászolban.” 13És 
hirtelen mennyei seregek sokasága 
jelent meg az angyallal, akik dics-
érték az Istent, és ezt mond-

ták:14„Dicsőség a magasságban Is-
tennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” 15Miután 
elmentek tőlük az angyalok a 
mennybe, a pásztorok így szóltak 
egymáshoz: „Menjünk el egészen 
Betlehemig, és nézzük meg: ho-
gyan is történt mindaz, amiről 
üzent nekünk az Úr.” 16Elmentek 
tehát sietve, és megtalálták Máriát, 
Józsefet, és a jászolban fekvő kis-
gyermeket.17Amikor meglátták, 
elmondták azt az üzenetet, amelyet 
erről a kisgyermekről kaptak, 18és 
mindenki, aki hallotta, elcsodálko-
zott azon, amit a pásztorok mond-
tak nekik. 19Mária pedig mindeze-
ket a dolgokat megőrizte, és forgat-
ta a szívében. 20A pásztorok pedig 
visszatértek, dicsőítve és magasz-
talva az Istent mindazért, amit pon-
tosan úgy hallottak és láttak, aho-
gyan ő megüzente nekik.  

Lukács 2, 1-20 



 

 

 12. REMÉNYSUGÁR  

Idén 10. alkalommal került 
megrendezésre az Égigérő 
közösségi házban a Testi-
lelki egészség nap, melyen 
Bodnár Enyedi Éva lelkész-
nő és Dr.Alb Krisztina tüdő-
gyógyász- pulmonológus 
doktornő tartott előadást. A 
tartalmas előadásokat köve-
tően lehetőség volt ingyenes 
vérnyomás és vércukor mé-
résre is.  



 

 

13. REMÉNYSUGÁR   

Valaki fölkereste régi barátját, egy zenetanárt, és ezt kérdezte tőle: 
„Mi az örömhír mára?” Az idős tanár csöndben fölállt, végigment 
a szobán, fölvett egy kis kalapácsot, és megütötte a hangvillát. 
Amint a hang végigzengett a szobán, ezt mondta: „Ez az Á hang. 
Ez Á mára, ez Á volt ötezer évvel ezelőtt, és Á lesz tízezer év 
múlva. A szoprán az emeleten nem jó hangon énekel, a tenor a 
másik szobában egy félhanggal lejjebb gyakorol, és a földszinten 
levő zongorát nem jól hangolták föl.” Aztán megint megütötte a 
hangvillát, és így szólt. „Ez az Á hang, barátom, ez a jó hír mára.” 



 

 

a Kálvin János Református 

Általános Iskolában 

 14. REMÉNYSUGÁR  

2015. adventjén immár 4. alkalommal került meg-
rendezésre az iskolaevangelizáció, melyen a Kálvin 
János Református Általános Iskola mintegy 430 
gyermeke vett részt. A Szentpétery Zsigmond Váro-
si Művelődési Központ színháztermében Mudi Ró-
bert berzétei lelkipásztor szolgált az advent kapcsán 
arról, hogyan tarthatunk önvizsgálatot, hogyan 
készülhetünk lelkileg az ünnepre. Ezt követően az 
ismert keresztyén énekes-dalszerző, Pintér Béla 
dalait hallgathatták meg a gyerekek, mondani sem 
kell, nagy sikert aratott a koncert. Délután az Aba-
újvári Református Gyülekezet Palánta bábszínháza 
az iskola tornatermében érdekes bábdarabbal várta 
az alsótagozatosokat "Pistike elveszett" címmel. 
Végül a meghívott környékbeli református iskolák 
vezetői szakmai értekezleten beszélgettek Tóth-
Mihala Vera lelkésznővel, a "Hirdesd az Igét" 
programfelelősével és Szalay Kont esperessel az 
iskolákban folyó misszió tapasztalatairól, lehetősé-
geiről. Adja Isten, hogy nagyon sok gyermek meg-
ismerje már iskoláskorban Isten szeretetét!  
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"Először keressétek Isten országát és azt, hogy mit akar Isten. Aztán min-

den más szükségetek is be lesz töltve." (Máté 6:33, NCV fordítás) 
 

Ha valóban kiegyensúlyozott életet szeretnél élni, akkor az egész történelemben 

az egyetlen hiteles személyt kell példának tekintened: Jézust. Ha őt teszed életed 

középpontjába, akkor az sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.  

Gondolj úgy az életedre, mint egy kerékre. Közepén van a kerékagy, és ebből 

jönnek ki a küllők, vagyis az életeddel kapcsolatos dolgok - például a kapcsolataid, a 

családod, a karriered, a céljaid stb. Mindannyian valamilyen "kerékagy" köré építjük 

az életünket. A kérdés az, hogy nálad mi ez a "kerékagy". A családod? A karriered? 

A pénz? 

Vagy Jézus? 

Honnan lehet tudni, hogy mi köré építed az életed? Gondolkozz el azon, hogy 

mire gondolsz a legtöbbet. Ez az, ami vezérel és irányít téged. Ahhoz, hogy kiegyen-

súlyozott életet tudjunk élni, nagyon fontos, hogy mi áll a középpontban. Ha szilárd 

és stabil a középpont, szilárd és stabil lesz az életed is. Ha gyenge a középpont, az 

életed is gyenge lesz. Amikor hallom az embereket panaszkodni, hogy szétesik és 

tönkremegy az életük, akkor az általában azt jelenti, hogy nem megfelelő dolog van 

a középpontban. Isten helyett valami más vette át az első helyet az életükben.  

A kerékagy nemcsak stabilitást ad, hanem egyben irányítja és befolyásolja is a 

többi részt. És ez az életben is így van: az lesz az erőforrásod, amit az életed közép-

pontjává teszel. A kerék attól lesz erős, hogy a középpontja erős. 

Tedd Jézust az életed középpontjává, és ő megadja azt a stabilitást, útmutatást és 

erőt, amire az életben szükséged van.  A Biblia ezt mondja: "Először keressétek Is-

ten országát és azt, hogy mit akar Isten. Aztán minden más szükségetek is be lesz 

töltve." (Máté 6:33, NCV ford. ) 

Ne félj Jézust tenni életedben az első helyre. Tedd őt az életed középpontjává. 

Hagyd, hogy irányítsa és uralma alá vegye az életed, és hogy megerősítsen és stabi-

litást adjon számodra az életben. Tedd Őt a középpontba, és minden más - a családi 

életed, a karriered, a céljaid - egyensúlyba kerül Jézusban. 

Beszéljetek róla 

Képzeld azt, hogy az életed egy kerék. Mit látsz a középpontjában? 

Mi a legzavaróbb tényező, ami elválaszt a kiegyensúlyozott élettől? 

Szerinted mi a legnagyobb akadálya annak, hogy Jézust tedd életed középpont-
jává? 

Rick Warren / Napi Remény   
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Az idén második alkalommal tartotta meg 
Egyházmegyei evangelizációját a Szatmári 
Református Egyházmegye. A két-két napos 
igehirdetésnek Nagyecsed és Panyola adott 
otthont. Szeptember 16-án, szerda este cso-
dálattal és felemelő érzéssel töltött el mind-
annyiunkat, hogy Panyolán sem volt már 
üres hely a padokban, és számos gyüleke-
zetből, több százan énekeltük egyszerre 
zsoltárainkat, dicséreteinket. A szolgálatot 
ezúttal Végh Tamás, a fasori gyülekezet 
egykori református lelkipásztora látta el, 
aki vidám, lendületes és energikus beszédé-
vel magával ragadott mindenkit. Áldott 
alkalom volt, aminek reménység szerint 
lesz folytatása. „Isten fényt gyújtott!”  
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A Szatmári Református Egyházmegye minden év-
ben megrendezi a missziói munkában szolgálók nap-
ját, amikor is fontos kérdések kerülnek megbeszélés-
re a misszió tárgykörében. Idén sem volt máskép-
pen. A résztvevők a Kincses házban felmérték az 
egyházmegye jelenlegi lelki állapotát, külön tárgyal-
va a kis gyülekezetek és a városi gyülekezetek hely-
zetét. Az egész napos alkalom anyaga alapját képez-
heti egy jól átgondolt egyházmegyei missziói straté-
giának. A résztvevők abban erősödtek meg, hogy 
folytatni kell azt a sokrétű munkát, mely a gyüleke-
zetek lelki megújulását szolgálja.  

„Mivel a szentek közössé-
ge munkaközösség, ezért a 
jövő útját a gyülekezetei 
„team”-munkában látom, 
ahol a közös munkameg-
osztáson alapuló, kollegiá-
lis gyülekezetvezetést gya-
koroljuk. E szerint min-
denki a saját képességeivel 
szolgálhat a többi tag javá-
ra és üdvösségére.” 

Dr. Fekete Károly 



 

 

 18. REMÉNYSUGÁR  

   Szilva magválásra és lekvárfőzésre hívogatta tagjait a 
Nyugdíjas – és Női kör szeptember 22-re és 23-ra. Nem 
öncélúan, nem is hirtelen ötletből fakadóan került sor erre 
a nem mindennapi eseményre. 
Két fontos célja volt, amely keresztyének körében sem 
elhanyagolható: - a közösségépítés,  
                          - a hagyományok átörökítése. 
   Reggel már 6 órakor asszonyok hangja verte fel Etus 
néni (Nagytiszteletű Mónus Béláné) Hodászi úti otthoná-
nak csendjét. Szorgos kezek dagasztották a lángos tésztá-
ját, fűtötték a kemencét, hogy 11 órára, mire megérkez-

nek a magvalásra az asszonytestvérek, már meleg sajtos-tejfölös-szalonnás lángos 
várja őket. 

A munka beindulása előtt, „csendes perceket” tartottunk, ahol igével, imádság-
gal, énekel adtunk hálát az Úrnak, és kértük áldását a tervezett két napra. 

Örvendező szívvel tapasztaltuk meg, ahogyan azt a Máté 18,20-ban is olvastuk: 
„… ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 
Erőnket megsokszorozta, hiszen 2-3 óra alatt kész voltunk a magvazással, amire mi 
emberileg egy fél napot szántunk. Hamarosan 3 üstben főhetett a cibere. Istennek 
adunk hálát itt is, hogy Etus nénin kívül még Szombati Csaba és kedves felesége is 
felajánlott egy motoros kavaróval felszerelt üstöt. Mivel csak egy üstöt kellett manu-
álisan kavarni, így volt lehetőség beszélgetésekre, egymás jobb megismerésére. 
Közben a konyhában már készült a vacsora, a töltöttkáposzta. Fel-felhangzott egy-
egy közös ének is. 

Isten kegyelme az is, hogy a nap folyamán mintegy 45-50 testvér fordult meg és 
töltött kisebb nagyobb időt körünkben, annak ellenére, hogy ez munkanap volt. 

A közösen elfogyasztott vacsora után, amikor már „csak” 2 üstben pötyögött a 
lekvár, körbe ülve éjfélig énekszóval dicsőítettük mennyei Atyánkat azért a sok 

ajándékért, mellyel ezen a na-
pon is megajándékozott ben-
nünket. Minden emberi re-
ménységet felülmúlva, hajnali 
3 órára kifőtt a lekvár, melyből 
másnap mindenki hazavihetett 
egy üveggel a családjának is. 
   Ezuton is megköszönjük 
mindazoknak a segítségét, 
akik hozzájárultak az alkalom 
eredményességéhez, nem fe-
ledve azt, hogy mindezekért is 
egyedül Istené a dicsőség. 

Görög Demeterné 



19. REMÉNYSUGÁR   

December 7-én a nyugdíjas- és női kör közösen 
tartott adventi készülődést. Ezen az alkalmon 
karácsonyi díszeket készíthettek a résztvevők. 
Majd az igei üzenetet meghallgatva (János 1,1-
18), hálát adtak az elmúlt év áldásaiért. Végül 
pedig szokásukhoz híven, köszöntötték egy-egy 
igés képeslappal és énekkel azokat, akik az el-
múlt hónapokban 
tartották szüle-
tés- vagy név-
napjukat. Azzal a 
reménységgel 
zárták az együtt-
létet, hogy janu-
ártól Isten gaz-
dag áldásaival 
lehetnek majd 
újra együtt!  



 20. REMÉNYSUGÁR  

Kántorok, énekkari tagok, karvezetők, presbiterek napja 

„Hagyomány és újítás – közös hang” 
címmel egyházkerületi rendezvény szín-
helye volt a Mátészalka Kertváros Refor-
mátus Egyházközség temploma és kö-
zösségi háza. A 10 órától fél 3-ig tartó 
összejövetelen, amit a „Hirdesd az Igét a 
zene nyelvén” program keretében valósí-
tottak meg, kilenc egyházközség képvi-
seltette magát, mintegy 80 fővel. 

Tóth-Mihala Veronika programfele-
lős lelkésznő rövid köszöntője után a 
Kertvárosi Gyülekezet zenekara mai éne-
kek tanításával hangolta rá a jelenlevőket 
Isten dicséretére (Zengjen újra énekünk, 
Mikor látom egeidet, Indulj és menj, hir-
desd szavam). Ezt követően a mátészal-
kai Kálvin János Általános Iskola gyere-
kekből és pedagógusokból álló kórusa 
énekelt zsoltárokat, gyönyörűen, tiszta 
harmóniákkal (Mint a szép híves patakra, 
Az Istenhez az én szómat, Örvendezzetek 
az erős Istennek, Az Úrnak irgalmát 
örökké éneklem). 

Szalay Kont, esperes tartotta a nyitó 
áhítatot a 149. és 150. bibliai zsoltár 
alapján, az éneklés szerepét és fontossá-
gát kiemelve. Emlékezetes számomra, 
hogy Sütő András írásából is idézett egy 

szép gondolatot az énekek fontosságáról, 
szerepéről: 

„Otthon, amidőn valamelyikünk hosz-
szú és magányos útra indult, öregeink azt 
kérdezték: jól felöltöztél-e? Botod van-e? 
Hát éneket viszel-e magaddal? Vagyis 
védelmet a sötétség s az új veszedelmek 
ellen.” 

Az áhítat elején a 92. zsoltár parafrá-
zisát énekeltük: Mely igen jó az Úr Istent 
dicsérni, zárásként pedig a ritkán énekelt 
47. zsoltárt: No, minden népek örvendez-
zetek. A hangszerek is említést kaptak: 
mindenféle hangszer alkalmas arra, hogy 
Istent dicsőítse. 

Erre a következő előadásban példát is 
adott Vad Péter énektanár, karvezető a 
debreceni nagytemplomi ifjúsági zene-
karral, amikor a 47. zsoltárt citerakíséret-
tel énekeltük. Hallhattuk, kipróbálhattuk 
önként jelentkezőkkel, ahogy citera, zon-
gora, xilofon, fémháromszög, nagydob 
kísérte az „Ujjongj az Úrnak” kezdetű 
népdalzsoltárt egyszerűen, ugyanakkor 
nagyszerűen. A 185. dicséretünk kvint-
párhuzamban éneklésére is nagyon jó 
ötletet kaptunk. 

A többszólamú vokál kíséretre (Á ldd 
lelkem Istened), valamint fuvola és 
zongora közjátékkal díszített mai 
énekre (Új szívet adj) is hallhattunk 
szép példát. Végül a zenekarral kö-
zösen énekeltük a „Lelkem áldd az 
Urat” c. éneket, ami felemelő érzés 
volt. 

   Ezt követte Kurgyis András karve-
zető, lelkipásztor előadása, aki az ó-
kútból merített, azaz a „fekete” éne-
keskönyv énekeit vette sorra és  
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magyarázta zsoltáraink ma 
már sokak számára alig 
érthető szövegét, tartalmát, 
szerepét. 

Énekeskönyvünk elején 
a bibliai idézet a Kolossé 
3,16-ból arra hívja fel a 
figyelmünket, hogy az 
éneklés közös ügy. A 25. 
zsoltár azt üzeni számunk-
ra, hogy a zene felemeli a 
szívünket, és hogy bátran 
felvállalhatjuk magunkat, a 
hitünket. 

Az éneklés hogyanjáról is szó esett. 
Vannak zsoltárok (42., 77.), amiket hal-
kan, visszafogottan kellene énekelni, a 
szövegre figyelve. A 35. zsoltár azon túl, 
hogy harci riadó, egyben hitvallás is. Az 
55. zsoltárban – Kodály Psalmus Hunga-
ricusának éneke – a zsoltáros Isten színe 
előtt mond átkot az ellenségére, ez fel-
szabadítja őt, kiveszi kezéből a gyűlöle-
tet. Az ún. átokzsoltároknak ez az üzene-
te, hogy jó helyen, Isten előtt kell elmon-
dani őket. Ahogy Kodály művében és a 
263. dicséretünkben is felcsendül: „Igaz 
vagy Uram ítéletedben”, Őrá kell hagy-
nunk az ítéletet. 

A 105. zsoltár pedig Isten hűségéért 
ad hálát, amely nem változik, mert Ő 
megemlékezik a szövetségéről minden-
kor. 

Kurgyis tanár úr is többször megéne-
keltette az egybegyűlteket. Különös és 
ritka élmény volt, ahogy az egyik legré-
gebbi, IV. századi énekünket, a 302. di-
cséretet (Ó, népeknek Megváltója) meg-
tanította velünk, majd kvintpárhuzamban 
fölé énekelte a dallamot – szinte a közép-
korban érezhettük magunkat. 

Valóban „pezsgőtabletta” lehetett a 
gyülekezeteink életében ez az előadás és 
az előadó. Reméljük, hogy még sokáig 

fog pezsegni az emléke ennek a napnak. 

Annyira élveztük az előadásokat, 
hogy még az ebédelésről is megfeledkez-
tünk volna, rövidebbre fogtuk az ebéd-
szünetet, hogy több idő jusson a beszél-
getésekre. 

Ebéd után kiscsoportokban beszélget-
tünk az előadások élményeiről, ki mit 
kapott belőle, a lelki énekekről szerzett 
első élményeinkről, a mai énekek isten-
tiszteleti használatáról és a legkedvesebb 
énekeinkről. Jó volt látni, megtapasztal-
ni, hogy milyen sok ember szeret lelki 
énekeket énekelni, sokaknak fontos a 
gyülekezeti éneklés megújulásának ügye. 

Az utolsó 10 percben együtt össze-
geztük a személyes tapasztalatokat és 
esperes úr záró áldása előtt még egy 3 
szólamú kánont (Szívem csendben az 
Úrra figyel) énekeltetett Kurgyis András, 
különös tekintettel a nagyon halk ének-
lésre. 

Ezt az élményt csak az értheti, aki ott 
volt és átélte! 

Áldott legyen az Úr, aki hatalmasan 
megáldotta ezt a napot, az Ő dicsőségé-
re! 

„Minden lélek dicsérje az Urat! Di-
csérjétek az Urat!” (Zsolt 150, 5) 

Szilágyi Istvánné 



 22. REMÉNYSUGÁR  

   A Mátészalkai Idősek Kertjében november 24 -
én 6-ik alkalommal került megrendezésre a Biblia-
ismereti vetélkedő. Idén kiemelt felkészülési téma 
a Dániel Könyve volt. Természetesen voltak átfogó 
ismereteket igénylő feladatok is pl. keresztrejt-
vényfejtés, Bibliai igeversek időre való kikeresése, 
rajzos képek alapján bibliai történet felismerése és 
magyarázata. 

   Hat csapat mérte össze tudását. Gyülekezetünket 
a Simeon és Anna nyugdíjas kör két csapattal képviselte. Hetekkel a vetélkedő előtt 
Hajnalka vezetésével elkezdtük az alapos és lelkiismeretes felkészülést. Bizonyára 
ennek köszönhető, hogy mindkét csapat azonos pontot ért el és holtverseny alakult 
ki az első és második helyezésért. A helyezés eldöntésében Kósa Margitka néni hi-
bátlan felelte segített. Ez úton is szeretném neki megköszönni, hogy szép kora elle-
nére /90 éves/ vállalta a részvételt. Hálát 
adok Istennek. hogy betegségéből fel-
épülve szellemi frissességet és a Biblia 
ismeretét és szeretetét megtartotta. 

Ugyancsak szeretném megköszönni 
az intézmény vezetőjének a helyet a 
kedves fogadást, valamint Szabadosné 
Zsuzsának az igényes szervezést és a 
lebonyolítást. Isten adjon áldást további 
életükre és munkájukra, hogy még sok 
ilyen vetélkedőt szervezzenek. 

Azt hiszem, minden résztvevő nevében elmondhatom, hogy mindnyájan nyerte-
sei voltunk a vetélkedőnek, hisz mélyebb betekintést nyertünk Dániel történetébe és 
megértésébe. Dániel könyvének 7-ik részében a 13-14 versében egy látomásban, 
Krisztus születése elött kb.600 évvel, utal a Krisztusra: "Láttam az éjszakai látomás-
ban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, 
és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy min-

denféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az 
örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem 
semmisül meg.” 
   Most Advent idején a megváltó Jézus születésének ün-
nepét várva még nagyobb örömhír és bizonyosság, hogy 
a Biblia minden szava igaz, Isten kijelentése. Ezért fon-
tosnak tartom, hogy mindannyian naponta olvassuk a 
Bibliát és keressük benne Isten üzenetét számunkra! 

   A 223 sz. Hallelujah ének sorai szerint: "Ki kétkedően 
boncolja Őt, Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr 
megfejti önmagát". 

Filepné Katika 
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„Én dúdolok, hogy el ne tévedj…” címmel zenés versszínházi előadás volt Füle 
Lajos költő verseiből a vásárosnaményi amatőr színjátszó csoport előadásában egy 
novemberi vasárnap délután az Égigérő közösségi házban, amit az „Ötórai tea a 
művészetek jegyében” sorozatunkban láthattak az érdeklődők. 

Mintegy 30-an vettünk részt a felejthetetlen élményt nyújtó alkalmon. Gyüleke-
zőre Füle Lajos néhány megzenésített versét énekeltünk közösen: „Tégy Uram en-
gem áldássá”, „Véred lelkem ára”, majd a program házigazdája röviden ismertette 
a nemrég elhunyt költő életútját, kiemelve annak hiteles, következetes, bizonyságte-
vő életét, hitét. Tartalmas, lényegre törő versei komoly üzeneteket, hitigazságokat 
közvetítenek, megszólítanak, döntésre hívnak. 

Az ötletesen megrendezett előadás, amely zenével (hangszerekkel és énekléssel), 
mozgással emelte ki a versek mondanivalóját még inkább fokozta a versek érthető-
ségét, a hallgatóságra gyakorolt hatását. Az amatőr színészek mélyen átélt játéka 
hitelessé tette a mondanivalót. 

Az előadás után szerény vendéglátás, tea és sütemény várta a résztvevőket, ahol 
kötetlenül beszélgethettünk a színészekkel, a rendezővel a kapott élményeinkről. 

Bennem sokáig visszhangzott az egyik verssor, egy kérdés: „Készen vagy-e?”, 
valamint a befejező ének: „Áldott légy Uram, szent neved áldja lelkem”. 

Szilágyi Istvánné 



 

 

 24. REMÉNYSUGÁR  

Idén is megrendezte a Nagycsalá-
dosok Egyesületének mátészalkai 
szervezete a Kincses házban a 
szokásos Mikulás napi ünnepsé-
gét, melyen több, mint 100 fiatal 
résztvevő találkozhatott a Miku-
lással, aki kedves ajándékokkal 
jutalmazta a bátor szavalókat és 

énekmondókat. 
Nagy Csaba elnök az 
egyesület 2015-ös 
évét értékelve meg-
köszönte a családok-
nak a közös progra-
mokon való részvé-
telt, a sokszor meg-
tapasztalt segítő 
szándékot. Az alka-
lom közös éneklés-
sel, jó hangulatban 
fejeződött be.  



 

 

25. REMÉNYSUGÁR  

"Az egyháznak virágzása  
vagy gyengülésének a mértéke  

mindig attól függött,  

milyen komolyan,  

vagy milyen hanyagul éltek 

az emberek a Bibliával,  

az Isten Igéjével.” 

Viktor János 

A vasárnapi gyerek-istentiszteletre 
járó gyerekek nagy lelkesedéssel készül-
tek az elmúlt hetekben arra, hogy a gyü-
lekezet számára közvetítsék advent és 
karácsony üzenetét. 

December 13-án az Északi templom-
ban, december 20-án pedig az Égigérő 
házban és az Idősek Kertjében, az isten-
tiszteleten hallhattuk az ünnepváró gon-
dolatokat. 



 

 

26.  REMÉNYSUGÁR  

Kilenc gyülekezeti kórus mu-
tatta be tudását és zeneszere-
tetét a október 3-án. Nagyon 
áldott és lélekemelő, lélekerő-
sítő alkalom volt. Az esperesi 
köszöntő után Főtiszteletű 
Derencsényi István egyházke-
rületi főjegyző úr áhítatata 
következett. Majd a kórusok 
az alábbi sorrendben: Tisza-
kóród, Tiszabecs, Penyige-
Mánd, Ópályi, Nagyecsed, 
Milota, Matolcs, Mátészalka, 
Fehérgyarmat.  

Gyülekezetünkből heten vettek részt 
azon a konferencián, melyet a Biblia Szö-
vetség szervezett november közepén, Be-
rekfürdőn. 

A hét folyamán a jelenlévők, Zila Péter, 
Szilágyi Sándor és Lőrincz István lelki-
pásztorok szolgálatait hallhatták „A nélkü-
lözhetetlen kegyelem” témában. 

Isten áldását megtapasztalva testileg-
lelkileg kipihenten és megújulva tértek 
haza a résztvevők. 



 

 

 27. REMÉNYSUGÁR  

2015. október 23 és 25 között gyülekezeti kirándulást szerveztünk Krakkóba és 
Zakopánéba. A résztvevő 49 fő első nap már korán elindult, hogy megtekintse az 
útba eső Lőcse, Késmárk, Csütörtökhely nevezetességeit, felidézve történelmi neve-
zetességeket, bejárva a magyar emlékhelyeket, s estére megérkeztünk Zakopánéba, 
ahol a szállásunk is volt. 

Kirándulásunk második napján elhagyva murzasichlei szálláshelyünket Krakkó 
belvárosába vettük az irányt. A Wawel és a katedrális számos magyar emléket rejt. 
Itt nyugszik Nagy Lajos királyunk nagyapja, nagybátyja és leánya. Ide temették a 
várnai csatában meghalt Jagelló Ulászlót s itt találjuk Báthori István sírját. Idegen-
vezetőnk, Porcsalmi Tamás történelmi beszámolói és jártassága segített tájékozódni 
a rengeteg látnivaló között. 

A várdomb után lesétáltunk a Rynekre (főtér), ahol a posztócsarnok, a Mária 
templom és a gazdag polgárházak fogadtak bennünket. 

Egy gyönyörű idővel megáldott nap után ismerkedtünk meg az egyébként igen 
bőségesen feltálalt lengyel konyha finomságaival. 

Vasárnap reggel elvegyültünk a zakopanei vásári forgatagban, majd délután vé-
gigjártuk az abaújvári gyülekezet parókia udvarán felállított egyedülálló imaösvényt, 
nem kis lelki épülésünkre. Istentisztelettel, majd a gyülekezet jóvoltából fenséges 
vacsorával zártuk hétvégénket. Még sok hasonlóban legyen részünk!  



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

Minden év október első vasárnapján megren-
dezésre kerül a Kertvárosi Református Gyüle-
kezetben az apák napja. Ilyenkor nem az a cél, 
hogy az apákat ünnepeljük, virággal köszönt-
sük, / :) / hanem arra törekszünk, hogy félreté-
ve egyéb elfoglaltságainkat, több időt töltsünk 
gyermekeinkkel. Idén éppen ezért a vasárnapi 
igehirdetéseket követően Géberjénbe vettük 
utunkat, hogy ott a Sulyom tanösvényt és a 
helyi nevezetességeket megtekintve gyermeke-
inkkel közös szalonnasütéssel töltsük a dél-
utánt. A mintegy 40 résztvevő jó hangulatban 
és szép emlékekkel tért haza otthonaiba.  



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

2015 november második hetében tartottuk szokásos őszi elvonulásunkat, melynek a 
kárpátaljai Bene adott helyet. Az ott töltött három nap alatt egymás mellett láttuk 
gyermekkori és megvalósult álmainkat, feltártuk szent sebeinket, kiderült, hogy 
"eleget tettünk-e", s végül arra a kérdésre is választ kaphattunk, hogy mi marad a 
végén? Hálás köszönetünket fejezzük 
ki a kárpátaljai testvéreinknek, akik-
kel találkozhattunk, s akik hite által 
épülhettünk, erősödhettünk.  



 

 

 30. REMÉNYSUGÁR  

   2015. december 5-én az 
Égigérő házban adventi mé-
zeskalács sütést szerveztünk. 
Erre az alkalomra 39 gyermek 
és 11 felnőtt jött el. 

   Ezen a napon a résztvevők 
megismerkedhettek egy kínai 
kislány, Szu Ling életével, aki 
megtanulta: „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” 

   Ezután nagy izgalommal 
kezdték el a különböző formá-
jú mézeskalácsok készítését. 
A gyerekek nyújtották, szag-
gatták, miután pedig kisült, 
saját fantáziájuk szerint díszít-
hették ki. Végül pedig hazavit-

ték mindazt, amit elkészítettek. Köszönjük szépen mindenkinek a szolgálatát! 



 

 



 

 


