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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

 

Aznap, mire beesteledett, már sok mindennek voltak utána. Testük-lelkük 

nem győzte feldolgozni, befogadni mindazt, amin átmentek. A rengeteg ember, 

aki egész nap őket körülvette, a Mester elgondolkoztató, mély szavai, a csoda, 

hogy annyi ember jóllakott, hogy most végre egyedül lehetnek, olyan felfoghatat-

lannak tűnt.  

Könnyű szellő fújt, ahogyan eltávolodtak a parttól, még jól is esett napégette 

testüknek. Ahogyan bentebb értek, elég messze, hogy a fák is már inkább fű-

szálnak tűntek, hirtelen vihar csapott le a kis bárkára.  

Gyakran átéltek már hasonlót, de most kétségbeestek. Megtették az ilyenkor 

szükséges lépéseket, majd egymásba s az egyre jobban hánykódó bárka oldalá-

ba kapaszkodtak. Minden perc örökkévalóságnak tűnt s kezdett a hajó megtelni 

vízzel s félelemmel. Ki tudja, mennyi idő telt el, elég ahhoz, hogy már a legrosz-

szabbra is gondoljanak önmaguk felől, egy fehér ruhába öltözött alak tűnt fel 

nem messze a csónaktól. Félelmetesnek és olyan természetellenesnek tűnt, 

hiszen a vízen járt. A vízen, amely most életüket veszélyeztette, mely mintha el-

nyelni akarná őket újra és újra támadott. De Ő felette állt ennek is.  



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

„Jézus halála csak földi képében halál: isteni képében az élet ősméhe és az 
örökkévalóság csúcspontja. Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten 
már akkor a húsvétot látta, s csak azért mutatta meg nekünk előbb az ár-
nyékot, hogy előkészítsen a fényre.” 

Ravasz László 

Péter volt az első, aki eszmélt, s talpra ugrott. „Mester!” Parancsold, hogy 

hozzád menjek!” – maga is meglepődött saját szavain. A többiek nemkülönben. 

Kilépni a biztos csónakból, vízre lépni, az a biztos halál. „Gyere!” –szólt az egy-

szerű, rövid mondat, benne bíztatás, erő volt, s Péter kiszállt. Vonzotta a felé 

kinyújtott kéz. Hirtelen minden olyan mellékesnek tűnt, elhomályosult, s csak 

ezt a kinyújtott kezet látta, mely hívta, vonta magához. Nem is volt gond egé-

szen addig, amíg ezt látta. De amint eszébe jutott a képtelenség, ami vele törté-

nik, amint levette szemét előbbi fókuszáról, érezte bokáján, majd térdén a hi-

deg víz nyaldosását. Ekkor kapta el a kéz, s emelete talpra, magához. A csónak-

ba szálltak, s a szél is hamar elállt.  

„Kicsinyhitű, miért kételkedtél?”- futott végig Péter még mindig hevesen do-

bogó szívén. Tényleg. Miért is?  

Ne gondold, hogy egy régi történet csupán, amit olvasol. Annyira emberi, any-

nyira rólunk szóló történet ez, mely újra és újra felteszi kérdést: Mersz-e hinni? 

Mersz-e hinni, kedves konfirmandus testvérem, aki heteken belül elhagyod 

régi iskolád, talán a szülői házat is, s kihajózol a nyílt vizekre. Nem hagyod-e 

Jézust ki a csónakodból, terveidből? Életed viharaiban mersz-e bízni Jézusban, 

aki ott van veled, ahol éppen jársz?  Mersz-e hinni abban, amit tanultál, amit 

eddig Belőle megtapasztaltál?  

Elég egy kis idő, s már nem vagyunk biztosak szeretetében, jelenlétében, 

jóságában. Elfelejtünk hinni, bízni Benne. Kimozdít nyugalmunkból a változás, 

egy tragédia, egy betegség, melyre nem számítottam, minden felkavarodik, 

veszni látszik, s megrendül magunkba, jövőnkbe, Istenbe vetett hitünk is.  

Süllyedünk. Jó esetben kiáltunk. „Ments meg Uram!”  

Jézus, az életmentő felemel. Gyászodból, reménytelen helyzetedből, mardo-

só lelkiismeret furdalásodból, tátongó mélységeidből.  

Péter el mert indulni. Te el mersz indulni? Mersz-e hinni?  

Nagy György  lelkipásztor 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

Pedig mennyire örültek, amikor a Feltámadott kétszer is megjelent közöttük! (Jn 
20,19-29) Aztán eltelt egy hét, és nem történt semmi. Ekkor mondta Péter: 
„Elmegyek halászni.” Hatan csatlakoztak hozzá. Néhány napos gyalogút után érkez-
tek el a Genezáret-tóhoz, ahol egykor annyi szép élményben volt részük: a csodála-
tos halfogás, amikor mindent hátrahagyva hárman indultak el Jézus követésére… 
hogyan csendesedtek el a tajtékzó hullámok Jézus szavára… egy másik alkalommal, 
nagy viharban Jézus a vízen járva jött megmentésükre… csónakukból hogyan taní-
totta Jézus a parton szorongó sokaságot… Az emlékek megelevenedtek, mintha 
mindez csak tegnap történt volna. Aztán elővették a régi hálókat, betolták a ladikot a 
vízre, és a régi, begyakorlott mozdulatokkal eveztek az alkonyi napfényben. Folyta-
tódott régi életük: mindennapi küzdelem a tavon a mindennapi kenyérért. 

És akkor a parton megjelent Jézus! 

A színtér nem egy templom áhítatos félhomálya, nem imádkozó emberek szent 
közössége. Az éjszakai műszak után, kimerült emberek vannak jelen. Izmaikat a 
fáradtság ernyeszti. Lelküket a hiábavaló munka csalódottsága kínozza. És akkor 
váratlanul megjelent Jézus: hálójuk megtelik halakkal, a parton parázson hal sül, és 
kenyér pirul. A Mester reggelihez invitálja őket. Segít rajtuk, és gondoskodik róluk. 

Az evangélista megjegyzi, hogy harmadszor így jelent meg Jézus tanítványainak. 

Ki tudja, hányszor éltük már át a Feltámadottnak „ilyen” megjelenését, és észre 
sem vettük, meg sem köszöntük. A tanítványok is nehezen ismerték fel a parton álló 
Jézust. Erre nem számítottak. Pedig húsvét öröméhez ez is hozzátartozik: hétköznapi 
életünkben, munkánk közben, fáradtság és gondok okozta rosszkedvű perceinkben is 
jelen van az Úr, hogy segítsen rajtunk! 

 

Madocsai Miklós 

Jeruzsálemben, Jézus halála után 
lassan visszazökkent az élet régi kerék-
vágásába. A húsvétot ünneplő zsidók, 
akik messzi földről jöttek fel a jeruzsá-
lemi templomba, hazaindultak. A város 
szinte kiürült. A kereskedők megnyitot-
ták boltjaikat. Pilátus új ügyekkel kez-
dett foglalkozni. A katonák visszatértek 
a kaszárnyákba. Ünnepnapok után az 
emberek újra munkához láttak. 

A tanítványok nem találták helyüket 
a városban. Mintha elbizonytalanodtak 
volna hitükben és küldetésükben. 
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Harangzengéssel beköszönt a húsvét, 
virágpompa ring minden levelén, 
ledobja fagyott páncélját az élet, 
győzőként ragyog a tél tört jegén. 
Jézus lehetett ilyen győzedelmes, 
nagy ünnepi, szép, lelki fénymezőn, 
mikor nagypéntek gyászos éje helyett 
húsvéti fényben feltámadt dicsőn!  
 
Ó, nincs szebb, mint a feltámadott élet, 
az újjászépült, ragyogó világ! 
De nagypénteki búra győzelmet 
e föld népének vajon itt ki ád? 
Nincs addig húsvét az emberi szíven, 
hiába hívja ünnepi harang, 
míg Jézus lelkét magáénak vallva 
nem szólal benne kikeleti hang.  
 
Mindenfelé e földön legyen húsvét, 
Jézust meglátó, megváltó öröm, 
boldog tudat, hogy nem hal meg a lélek, 
ha hisz, de ragyog örök örökkön. 
Ünneplő szívvel Jézust magasztalva 
zengjen az ének itt e föld terén 
amíg, mint mindig, beköszönt a húsvét, 
s virágpompa ring minden levelén… 

JÉZUS ELŐRE MENT ODA, 

HONNAN HOZZÁNK JŐVE 

NEM TÁVOZOTT EL; 

ÉS AHOVÁ ELŐTTÜNK MENVE 

NEM HAGYOTT EL MINKET. 

Augustinus 

Kárász Izabella: 

Legyen Húsvét 
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Kereszt nélkül is eleshet az ember.  
Bármi teher nélkül is.  
Mert nem jól ítélte meg a helyzetet.  
Mert nem vette észre a járdaszegélyt vagy kiálló követ. Azt a buktatót, 

a fix pontot, melyet Archimedesz nem talált, hogy kifordítsa sarkából a 
földet! Ahonnan mindent újra kell rendezni.  

Fel kell állni.  
Amikor elesni látunk valakit, mindig megdöbbentő.  
Azt jelenti, hogy nincsen rendben valami.  
Felborul a világ.  
A kimért pályát elhagyja, a biztonságot elveszti, aki a földre esik.  
Odaszaladok? Felemelem?  
Vagy azt gondolom, az ő baja? 

Zöldy Pál 
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Kárász Izabella: Könyörgés Húsvéthoz 

Húsvét! 
Ragyogd be nagypénteki gyászunk, 
hogy ne fájjon az emberek romlása, 
hogy legyen minden sírba betett szívnek 
csodálatos, nagy, szent feltámadása! 
 
Húsvét! 
Hirdesd, hogy nem hal meg a lélek, 
nem sínylődik a poklok kapujában, 
ha elfogadja Urának a Mestert 
egy csodálatos, szent feltámadásban! 
 
Húsvét! 
Támaszd fel mindazt, aki meghalt, 
holt szívvel bolyong, keresvén a tájat, 
ahol megsebzett, megkínzott szívére 
nagypéntek után húsvét üdvre árad.  

A FELTÁMADOTT NEVE 

Az angyal ezt mondta az asszonyoknak: Nincs itt, mert feltámadt. Mt 28,6 

A húsvéti angyal prédikációjának a lényege ez: Ti a sírban keresitek azt a Jé-
zust, aki ma már egészen más. Ti megfeszítettnek hiszitek, pedig már feltámadott. 
A halál birodalmában hiába keresitek. Az Ő neve most már: „Nincs itt!” 

Luther Márton 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2011/04/15/konyorges-husvethoz/
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„Évszázadokat töltöttünk filozofálással, igyekezve megoldani „a rossz 
problémáját”, de azt hiszem, sokkal zavarba ejtőbb és megdöbbentőbb 
kérdés „a jó problémája”. Hogyan magyarázunk ennyi ellenszolgáltatás 
nélküli és hamisítatlan jóságot a világon? Sokkal jobb eredményeket ér-
nénk el, ha ezzel a kérdéssel birkóznánk meg.” 

Richard Rohr: Halhatatlan gyémánt 

Mi az igaz hit? 

Nem csak az a bizonyos megismerés, 

melynél fogva igaznak tartom mindazt, 

amit Isten az Ö igéjében nekünk kijelen-

tett. hanem egyszersmind az a szívbeli 

bizodalom is, melyet a Szentlélek az 

evangélium által gerjeszt bennem, hogy 

Isten nemcsak másoknak, hanem nekem 

is bűnbocsánatot, örök igazságot 

(megigazulást)  

és életet ajándékoz kegyelméből,  

egyedül Krisztus érdeméért." 

Heidelbergi káté 21. kérdés 
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„Lehet-e keservesebb, gyötrőbb érzés számunkra, mint az, ha egyszer Jézus, de 
mondhatjuk és mondanunk is kell, ha az Ige, míg olvassuk a Bibliát vagy hallgatjuk 
az igehirdetést, „nem mond semmit”. Azaz hallgat. Nehéz elfelejtenem azt a valami-
kori neves evangélikus lelkész barátomat, aki egyszer magába roskadva panaszolta, 
hogy szinte képtelen a szolgálatra, mert nem szól az Ige, nincs miről neki szólnia. 
Hónapok óta hallgat Jézusom – nyögte keservesen. Ha Jézus, ha az Ige vagy az ige-
hirdetés nem szól hozzánk, akkor valami baj van. És nem Jézussal van baj, nem az 
Igével, talán még nem is az igehirdetéssel. Talán egyéb dolog történt velünk. Talán 
főpapi, pilátusi, heródesi énünk kerekedett felül és ezért nem szól hozzánk Jézus. 
Ezért nem esik jól az Ige. Ezért nem ízlik az igehirdetés és vegyük azért komolyan s 
talán ezt nem is kell bizonygatnom, hogy ha valakinek huzamosan nem esik jól az 
étel, még az ital sem, akkor az beteg ember. Jó, ha orvoshoz megy és kivizsgáltatja 
magát. Így van ez, ha nem esik jól a lelki kenyér, az élő víz, más szóval, ha Jézus 
hallgat. Vizsgáljuk meg magunkat, mert csak bennünk lehet a hiba, mondhatnám így 
is, hogy a bűn. És ilyenkor is orvoshoz kell sietnünk, mégpedig igazán az áldott or-
voshoz. Aki rendel éjjel és nappal, csak zörgetnünk kell az ajtaján és bármikor és 
bárhol hajlandó hozzákezdeni gyógyításunkhoz, hiszen ezt tette egész életében. 
Nem volt olyan helyzet és szituáció, hogy valaki föl ne kereshette volna Őt bajával.  

Ha valamelyikünk valaha úgy érzi, hogy Jézus hallgat, akkor beteg, a beteg pe-
dig menjen orvoshoz, magához Jézushoz. Sürgősen, míg nem késő.” 

Gyökössy Endre: János evangéliuma 

Mit hiszel a közönséges keresztyén 

anyaszentegyházról? 

Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdeté-

től fogva annak végéig az egész emberi 

nemzetségből Szentlelke és Igéje által 

az igaz hit egységében magának egy 

kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, 

azt oltalmazza és megőrzi.  

Hiszem, hogy annak én is élő tagja    

vagyok és örökké az is maradok. 

Heidelbergi káté 54. kérdés 
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Tivadaron a Református üdülőben 

„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre  
és jó cselekedetre buzdítsuk.” 

(Zsidók 10,24) 
 

Kevés jobb dolog van egy jó házasságnál, és kevés rosszabb egy rossznál. Sajná-
latos módon legtöbbjük a kettő közé esik: épp csak közepes. Miért? Túl sokáig mű-
ködtek karbantartás és javítás nélkül. A tiéd hogy áll mostanság? Szép csendben 
elnyűtt rutinná vált? Természetesnek veszitek, hogy a másik ott van mellettetek, 
vagy hosszútávon gondolkoztok, és új utakat kerestek szerelmetek megújítására és a 
kapcsolat frissen tartására? 

Sam Levision mondta: „Semmi különös nincs a „szerelem első látásra” dolog-
ban. Amikor két ember már 25 éve nézi egymást, az a csoda.” Figyelj csak: 
„Feleségek, értsétek meg és támogassátok férjeteket… Férjek, messzemenőkig sze-
ressétek feleségeteket!” (Efezus 5,22-25 TM) 

Max Lucado azt írja: „A „majd egyszer” egy olyan kígyó, amelynek nyelve mes-
tere a becsapásnak. „Majd egyszer – sziszegi – elviszem arra az utazásra… lesz 
időnk üldögélni és beszélgetni.” De te is tudod, mi az igazság, anélkül, hogy leír-
nám, ugye? A „majd egyszer” sosem jön el! Térj észre! Szánd rá az időt! Küldj virá-
got! Írd meg a levelet! Kérj bocsánatot! Vidd el a kirándulásra! Vedd meg az ajándé-
kot! Tedd meg! A megragadott lehetőség örömet hoz, az elmulasztott pedig csak 
sajnálkozást.” 

 

Forrás: Győzelem a családi problémákban 
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Egy afrikai mártír utolsó szavai: 

Tagja vagyok annak a közösségnek, amely „nem szégyelli az evangéliumot”. A 
kocka el van vetve. Átmentem a vonalon. A döntés megszületett. Jézus Krisztus 
tanítványa vagyok. 

Nem fogok visszatekinteni, feladni, lelassulni, megállni vagy visszafordulni. A 
múltam hiábavaló, jelenemnek van értelme, és biztos a jövőm. 

Feladtam a nyomorúságos életmódot, amelyben a láthatókra tekintettem, amely 
nem állt másból, mint kicsinyes tervekből, színtelen álmokból, ködös látomásokból, 
banális kijelentésekből, olcsó adományokból, elpazarolt időből. Mindezt végleg 
lezártam. 

Lépteim szilárdak, járásom biztos, a célom a menny, utam a keskeny út, amelyen 
kevesen követnek. Vezérem megbízható, küldetésem világos. 

Nem fogom feladni, nem hátrálok meg, nem hallgatok el, amíg nem prédikáltam, 
imádkoztam Krisztus ügyéért… Mennem kell, míg Ő visszajön, adnom kell, míg 
tehetem, prédikálnom kell, hogy mindenki tudjon Jézusról, és dolgoznom kitartás-
sal, amíg Ő visszajön. 

És amikor eljön, hogy magához vegye az övéit, azonnal fel fog engem ismerni. 
A hovatartozásom nem kétséges. 

„Mert nem szégyellem az evangéliumot…” (Róma 1,16) 

Légy tagja te is azok „közösségének, akik nem szégyellik az evangéliumot”. Ez az 
egyedüli út, hogy ezt az életet értelmesen élhesd. Ahhoz, hogy misszionárius légy, 
nem szükséges az óceánon átkelned, csak a keresztet kell mindig szem előtt tarta-
nod! 
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"Arra hívattunk, hogy hirdessük Istennek csodálatos tetteit" 1. Péter 2:9 
 

Ezzel az Igével kezdődött január végén, városunkban az Egyetemes imahét, me-

lyen lelkészek és gyülekezeti tagok együtt imádkoztunk ébredésért, Európáért, nem-

zetünkért. 

Hét közepén különleges alkalomra gyülekeztünk össze Mátészalka különböző 

felekezetű híveivel az újtelepi Égigérő közösségi házba, hogy együtt imádkozzunk 

az üldözött közel-keleti keresztyénekért. 

Az alkalmon egy menekültként Magyarországra érkezett fiatalember, John tett 

bizonyságot, s mondta el kalandos utazásának körülményeit. 

Együtt kértük Isten oltalmát az ott élő keresztyén közösségekre, áldást az ott 

szolgáló missziói szervezetekre s nem utolsó sorban az Ébredést Európában a mi 

időnkben. 

Most értettük meg, mekkora áldás, hogy hitünket szabadon gyakorolhatjuk, bát-

ran bizonyságot tehetünk, gyermekeinket így nevelhetjük. 

Mindannyiunk számára emlékezetes marad e közös alkalom. 

„Ki akadályozhat meg?” 

Értem, miattam és helyettem 

Keresztjén nem hiába vérzett. 

Ki akadályozhat meg abban, 

Hogy ezután Jézusnak éljek? 

Füle Lajos 
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Túrmezei Erzsébet 
 

SZERETSZ-E  

ENGEMET? 
 

Ím, csendben szívemre teszed, 

Jézus, átszegezett kezed, 

S tőlem is megkérdezed: 

Ó, mondd, szeretsz-e engemet? 
 

Szent szemed mélyen néz belém, 

És tudom, nem lát semmi mást, 

Csak hűtlenséget, tagadást. 

Mégis, mégis – szeretlek én! 
 

Te újat akarsz most velem: 

Új utat, új szolgálatot, 

Mert újjá tesz bocsánatod. 

Új élet vár, új kegyelem. 

„Minden egybetartozik. 

Isten mindent felhasznál. 

Nincsenek zsákutcák. 

Nincs hiábavaló erőfeszítés. 

Minden újra hasznosul. 

A bűntörténet és az üdvtörténet 

ugyanannak az éremnek  

a két oldala.” 

Richard Rohr 

„Ha megbántanak, falakat emelsz magad köré, hogy ne bánthassanak megint, 
de a szíved köré úgysem tudsz belső falat húzni. Csak ha képes leszel úgy sze-
retni magad, ahogy vagy, az összes belső és külső erényeddel együtt, akkor 
fogsz magadhoz vonzani másokat, akik szintén meglátják benned a szépet.” 

Nick Vujicic 

„Vannak emberek, akik mindig csak 
kérnek és sohasem adnak semmit. 
Nézzünk meg pl. egy önfeláldozó 
anyát; az egyik csupa követelés, a 
másik csupa odaadás. Egyik a másik 
nélkül nem lehet el: a kérő, a rászorult 
emberek az adakozó, osztogató embe-
rekből élnek. – Ha valaki, úgy Jézus 
adakozó és osztogató volt. Amit adott, 
mint az Alpok, olyan óriási, hogy egy 
élet kell a bekalandozására. S amit 
kért? Hát lehet-e csekélyebb dolgot 
kérni, mint a te rossz szíved?” 

Ravasz László 
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„Szeretném, ha meghallgatnál, de nem bírálnál.  

Szeretném, ha véleményt mondanál,  

de nem adnál tanácsot. 

Szeretném, ha bíznál bennem, de nem követelnél.  

Szeretném, ha segítenél,  

de nem akarnál dönteni helyettem.  

Szeretném, ha vigyáznál rám, de nem nyomnál el. 

Szeretném, ha néznél,  

de nem vetítenéd ki rám önmagadat.  

Szeretném, ha ölelnél, de nem fojtanál. 

Szeretném, ha biztatnál, de nem taszigálnál.  

Szeretném, ha támogatnál, de nem hurcolnál.  

Szeretném, ha óvnál, de hazugságok nélkül.  

Szeretném, ha közelednél, de nem rontanál rám.  

Szeretném, ha megismernéd belőlem azokat a dolgokat is,  

amik a legkevésbé tetszenek neked.  

Szeretném, ha elfogadnád,  

és nem iparkodnál megváltoztatni ezeket.  

Szeretném, ha tudnád, hogy  

MA számíthatsz rám…Feltétel nélkül." Jorge Bucay  
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

ö. Antal Béláné Kiss Mária /86/ Jármi út 
ö. Bakos Károlyné Szántó Magdolna Róza /87/ Nádor tér 
Bütös Sándorné Sipeki Terézia /79/ Hunyadi utca 
Katona József /80/ Szatmár út 
Miklós István /65/ Hunyadi utca 
Nagy Zoltán /54/ Nyár utca 
Simon Jánosné Katona Róza /59/ Kalmár utca 
Szabó Béláné Magyar Ibolya /62/ Északi körút 
Szondi Sándor /72/ Vágóháza 
Zoltán Ferenc /67/ Északi körút 

Keresztségben részesültek: 

Bakayoko Evelin 
Bakayoko Amara 
Bráder Marcell  
Kardos Dominika 

Konfirmáltak: 

Bakos Anna 
Belényesi Norbert 
Bereczki Dalma 
Csiki Emese  
Dévai Anna 
Filep Enikő 
Gorzó Dániel 
Kaplonyi Anna Jázmin 
Kertész László 
Kósa Ádám 
Litva Patrik István 
Makrai Gergely 
Molnár Laura Roberta 
Papp Dániel 
Rhédi Petra 
Szabó Bence 
Szerencsi Gergő 
Szilágyi Dávid 
Tarcsa Attila 
Tóth Tamara Jázmin 
Végh Máté 
Veres Dávid 
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Az igehirdetés sorozat meghallgatható a www.refkertvaros.hu weboldalon 
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Egy csendes, március eleji vasárnap 

délután a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc 

Református Általános Iskolában a Szat-

mári Református Egyházmegye 300-nál 

is több presbitere és lelkipásztora gyűlt 

össze a hetvennégy gyülekezetből, hogy 

együtt álljon meg Isten színe előtt útmu-

tatást, bátorítást keresve. 

Szalay Kont esperes 

úr maga is fontosnak tart-

ja főtiszteletű dr. Fekete 

Károly által meghirdetett 

„Hirdesd az Igét!” progra-

mot, melyhez idén tavasz-

szal a felnőtt- és presbi-

terképzés keretében csat-

lakozott a Szatmári egyházmegye. 

„Őrálló”. Többes jelentése van ennek a 

bibliai fogalomnak. Az őrálló mindig is 

fontos szerepet töltött és tölt be egy kö-

zösség életében. Templomaink tornyai-

nak kémlelőnyílásai a „kisvigyázó” és a 

„nagyvigyázó”, máig emlékeztetnek 

arra, ahogyan egykor ezeken keresztül 

szemmel tartották a határt aratás idején, 

észlelve és jelezve, ha valahol tűz ütött 

ki. Szép képként jelenik meg Mátészal-

ka város címerében is, melyben a fél 

lábon álló daru karmai között egy követ 

tart, hogy éberségét megőrizze. Ha fi-

gyelme lankadna, s a kő a vízbe csob-

ban, álmából 

ébred és éb-

reszt. 

 Köszöntésében 

esperes úr ki-

hangsúlyozta: – 

történelmi idő-

ket élünk, vége 

van a „boldog 

békeidőknek”. A keresztyén embert, a 

gyülekezetet veszély fenyegeti. Támad-

ják, elüldözik testvéreinket. Európa más 

országaiban már nem úgy ünnepelik a 

Karácsonyt, mint korábban. Az Európá-

ba érkezők a XVI. században gyakran 

hallott „Allah akbar” /Allah a leghatal-

masabb!/ csatakiáltással érkeznek az 

„Ha már a kiválasztottak közé 
tartozunk lelkészként, presbiterként, 
akkor őrállóként észre kell vennünk 

a változásokat, s tenni kell azért,  
hogy gyülekezeteink 

hitben erősek legyenek.” 

Szalay Kont esperes 
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öreg kontinensre. Erre a jelenségre is 

figyelnünk kell, és ha már a kiválasztot-

tak közé tartozunk lelkészként, presbi-

terként, akkor őrállóként észre kell ven-

nünk a változásokat, s tenni kell azért, 

hogy gyülekezeteink hitben erősek le-

gyenek. Ebben a megváltozott helyzet-

ben kell újraértékelni feladatainkat. Má-

sik fontos dolog, hogy az őrállói tisztre 

kiválasztottak – követhetők, követendők 

legyenek. A gyülekezetek bölcsességét 

mutatja, ha olyan személyeket bíznak 

meg feladatokkal, akikről tudják, hogy 

alkalmasak arra, hitben erősek, és példát 

mutatnak életükkel. 

Lakatos Illés tyukodi lelkipásztor 

igehirdetésében Ezékiel próféta példáján 

mutatta be, hogy az őrállónak ébernek 

kell lennie, figyelmeztetnie kell a népet. 

Nem csupán önmagáért felelős. Oszto-

zik népe sorsában, sokszor a bátorítás, a 

biztatás, sőt a vigasztalás Igéit is hirdet-

nie kell. 

Szabó Béla jánkmajtisi lelkipásztor 

előadásában az őrállók felelősségéről 

beszélt, sorra véve a bibliai igéket, egy-

házunk törvényeit, a presbiteri eskü szö-

vegét. Elmondta: feladatunkat az hatá-

rozza meg, Aki elhívott bennünket. Ezt 

az elhívást kegyelméből elfogadhattuk. 

Nem tisztségre, hanem feladatra va-

gyunk elhívva. Ki-

emelte a Heidelbergi 

káté 55. kérdés-

feleletét, hangsúlyoz-

va a presbiterek, gondnokok felelőssé-

gét: „Mit értesz a szentek egyességén? 

Először, hogy minden egyes hívő, mint 

tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő 

javainak és ajándékainak osztályrészese, 

továbbá, hogy ki-ki kötelességének is-

merje, hogy Istentől nyert ajándékait 

készséggel és örömmel a többi tag javá-

ra és üdvösségére fordítsa.” Kitért arra, 

hogy a böjt nem rólunk és a húsról szól, 

hanem Istenről és rólunk. Mondanivaló-

ját arra a kérdésre, hogy mi az őrálló 

felelőssége, feladata, így foglalta össze: 

„A másik ember. Ő a te feladatod.” 

Ezt követően 12 kis csoportban be-

szélhették át a résztvevők, mit látnak 

őrhelyükön, mit értettek meg az előadá-

sokból, mit visznek haza saját gyüleke-

zetükbe. Sokan beszámoltak az elnépte-

lenedő kistelepülések őrállói közül arról, 

hogy a „gyülekezet az utolsó összetartó 

erő”. Gyakran felte-

szik a kérdést: 

„Kinek csináljuk?”  

„A jó őrálló nem csak figyel, 
hanem figyelmeztet,  

ha kell, 
tud bátorítani és vigasztalni is.” 

Lakatos Illés tyukodi lelkipásztor 

„A böjt nem rólam és a húsról szól, 
hanem Istenről és rólam.” 

Szabó Béla jánkmajtisi lelkipásztor 



Problémaként említették a gyakran 

megtapasztalt közönyösséget, kilátásta-

lanságot, a fiatalok elvándorlását. 

Örömteli, hogy 

még megvan az a 

mag, amelyet, ha 

akarnánk, se tud-

nánk kizavarni a 

templomból. 

Nagy Zsigmond 

nemesborzovai presbiter szavait hadd 

idézzem: „Amíg a fa hajszálgyökerei 

élnek, addig él a fa. Ha elhal a kis tele-

pülés, elhal a nemzet is.” 

A szünetben Alexa Imrét, egyház-

községünk, a Kertvárosi Református 

gyülekezet gazdasági gondnokát is sike-

rült szóra bírnom. Érdekes kijelentéssel 

kezdte beszélgetésünket: „Valljuk be, 

nagyon lelkész centrikussá váltak gyüle-

kezeteink, s e mögött több évtizedes  

beidegződés rejlik, pedig a presbiterek-

nek konkrét feladataik vannak egy-egy 

gyülekezetben. Ez érvényes a hitélet 

erősítésére, a gyülekezet gazdasági és 

lelki életére, épí-

tett értékeinek 

gyarapítására, 

megóvására is.  

    Ugyanakkor a 

lelkipásztoroknak 

is fel kell ismerni 

és bízni kell a presbiterek civil szakmai 

hozzáértésében, felkészültségében. En-

nek a konferenciának ez az egyik na-

gyon fontos pontja lehet, és előre vihet 

bennünket, őrállókat.” 

A záró evangélizációban Egressi 

Lászlóné penyigei lelkésznő bátorító, 

igei üzenetet tolmácsolt felénk: Ahhoz 

kell fordulni, aki tud segíteni, gyógy-

ulást adni. „Lehet és kell is egymás kö-

zött beszélni az egyház és a világ dolga-

iról, de mindenekelőtt Őt kell keres-
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„Ahhoz kell fordulnunk,  
aki tud segíteni, gyógyulást adni. 

Lehet és kell is egymás között beszélgetni  
az egyház és a világ dolgairól, 

de mindenekelőtt Őt kell keresnünk.” 

Egressi Lászlóné penyigei lelkipásztor 

„A presbitereknek konkrét feladataik vannak egy-egy gyülekezetben. 
Ez érvényes a hitélet erősítésére, a gyülekezet gazdasági és lelki életére, 

épített értékeinek gyarapítására, megóvására is.” 

Alexa Imre gazdasági gondnok Mátészalka 



 

 

nünk.” Várnunk kell, s figyelni, mit 

mond az Úr. Ez feltételezi a Vele való 

őszinte kapcsolatot s az engedelmessé-

get. Nemcsak a fülünket, hanem a szí-

vünket is nyitva kell tartanunk. Külön 

kiemelte szolgálatában: „Az Istennel 

való élő kapcsolat a hiteles szolgálat 

alapja, enélkül csak bitoroljuk a tisztsé-

get. 

Szabó Béla lelkipásztor szavaival 

hadd zárjam beszámolómat: „Az egyház 

hitelességét az őrállókon mérik le”. Kí-

vánom, hogy a Szatmári Református 

Egyházmegye valamennyi „őrállója” 

hiteles közvetítője, előremozdítója le-

gyen Isten ügyének, Igéjének! 

Zsoldos Barnabás 
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„Amíg a fa hajszálgyökerei élnek, addig él a fa. 
Ha elhal a kis település, elhal a nemzet is.” 

Nagy Zsigmond nemesborzovai presbiter 

Március 8-án, mi mást tehetne a férfiember, mint egy gyönyörű virággal 
köszönti hű segítőtársát, akit Isten mellé rendelt, az édesanyát, aki felne-
velte, a kislányt, aki mellette cseperedik, az örök nőt, aki szívét elbűvöli. 
Férfisátrunk közössége a gyülekezet asszonyait köszöntötte fel a nemzet-

közi Nőnap alkalmából. Isten éltesse őket!  
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„De akit az Úr szeret, annak álmában is  
ad eleget.” (Zsoltárok 127,2) 

 

   Uram, ez a kimerültség hatással van mindenre, amit 
teszek, a munkámra, az érzelmeimre, a kapcsolataim-
ra, még a veled való kapcsolatomra is. Több kell egy-
szerű alvásnál, arra a különleges pihenésre van szük-
ségem, ami tőled jön. 

   Igéd azt mondja, hogy nyugodt alvást adsz azok-
nak, akiket szeretsz. Add meg ezt nekem most, mert 
testem fáradt, lelkem elcsigázott. Emelj ki a félelem-
ből, zavarodottságból, nyugtalanságból, és vigyél a 
csendes, megnyugtató álomba. Őrizd meg elmémet 
békességben, hiszen minden gondolatom csak rád 
összpontosít. 

   Igéd azt mondja, hogy te nem szunnyadsz, nem 
alszol, ezért nincs szükség arra, hogy én is ébren ma-

radjak. Segíts, hogy minden gondomat rád vessem, tudva, hogy minden rendben 
lesz, hiszen semmi sem érhet el hozzám, ami előbb ne haladt volna el előtted. 

Igéd azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk (2Timóteus 1,7). Ezért 
most megdorgálok minden félelmet, letörök minden képzelődést, foglyul ejtek min-
den gondolatot (2Korinthus 10,5). 

Kijelentem a zsoltárossal együtt: „Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak 
te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” (Zsoltárok 4,9). Krisztus nevében. 
Ámen. 

Bob Gass: Imádkozz 

„Az élet nem rólam szól; 

Istenről szól, 

és Isten pedig 

nyilvánvalóan a szeretetről.” 

Richard Rohr 
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Többgenerációs tábor 
2016. augusztus 4-7 között  

csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezzük többge-
nerációs táborunkat, melynek idén a felvidéki Szádal-
máson található Eszterházi uradalmi pince és magtár 

panzió, a 

GRANARIUM 

ad helyszínt. 
A 4 naposra tervezett ott-tartózkodásunk alatt megis-
merjük a Biblia "magvas" gondolatait, ugyanakkor ki-
rándulásokon szeretnénk a Szlovák karsztvidék látni-

valóit is sorra megtekinteni. 
Gombaszög, Szádelő völgy, Krasznahorka, Rozsnyó 

 - zömében magyarlakta - vidéke ez. 
A részletekről a hamarosan kiadott szóróanyagon 

többet is megtudhat! 
Idén se maradj/on le róla! 
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Minden év január végén presbiteri-
munkatársi hétvégét tartunk, hogy hálát 
adjunk Istennek a mögöttünk lévő év 
áldásáért, s együtt kérjük el Isten gyüle-
kezetünkre vonatkozó terveit a követke-
ző esztendőre. 

Idén Beregdaróc adott helyet ennek 
az alkalomnak. 

Péntek este beszélgettünk arról, mi-
lyennek kell lennie Isten gyülekezeté-
nek. Játékos formában igyekeztünk ma-
gunkat és egymást is jobban megismer-
ni.  

Hamar rájöttünk, hogy különbözőek 
vagyunk, de arra is, hogy mindenkinek 
van helye, személyre szabott feladata a 
gyülekezeti szolgálatban. Kiegészítjük 
egymást. Szombat reggel Nagy György 
lelkipásztor igeszolgálatában a tálentu-
mok példázatáról szólt. Beszélt a szá-
monkérés és a számadás közötti fontos 
különbségről, s arra biztatott, legyünk 
hű szolgák, s azonnal kezdjünk tálentu-

maink használatához, gyarapításához. 

Dr. Makrai Tibor főgondnoki értéke-
lőjében elismerőleg szólt a jól forgolódó 
presbiterekről, a tevékeny kis csoportok-
ról, s bátorította a munkatársakat továb-
bi hűséges szolgálatra. 

Ezt követően egy komoly beszélge-
tésben tártuk fel a szolgáló közösség 
kialakulásának akadályait: 

1. A bizalom hiánya, 

2. Félelelem a konfliktusoktól 

3. Elköteleződés hiánya 

4. Számonkérés kerülése 

5. Eredmények elhanyagolása. 

Ezt látva elköteleztük magunkat Is-
ten iránti hűségre a Kertvárosi Gyüleke-
zet szolgáló közösségében, ezért tudato-
san is odafigyelünk, hogy kapcsolataink 
őszinték legyenek, felvállaljuk vélemé-
nyünket, hogy ne mesterséges összhang 
jellemezze közösségünket.  
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Kerüljük a félreérthetőséget, ezért 
világos programot hirdetünk, mindenki 
számára ismertté tesszük alapelveinket. 
Igyekszünk Istennek a legjobbat adni, 
hiszen Ő ezt 
érdemli tőlünk. 
Önös érdekein-
ket félretéve 
készek va-
gyunk áldoza-
tokat hozni, s 
mindent meg-
tenni azért, 
hogy Isten Or-
szága épüljön, 
növekedjen 
gyülekezetünk 
szolgálata által. 

Ebéd után elsétáltunk a helyi hor-
gásztóhoz, s közben azt tettük, amelyre 
év közben oly kevés idő jut: sokat be-
szélgettünk. 

Záró alkalmunkon ifj. Pocsai Sándor 
lelkipásztor volt a vendégünk, aki két 
fontos dologról beszélt: a kis csoportok, 
házi istentiszteletek fontosságáról, vala-

mint arról, hogyan 
lehet vagyonunk-
kal, rendszeres fel-
ajánlásunkkal, tize-
dünkkel hatéko-
nyan támogatni 
Isten ügyét. 

A mögöttünk levő 
nyolc évért hálát 
adva, várva, hogy 
Isten milyen továb-
bi áldásokat, fel-
adatot készített el 

számunkra kezdhettük el a 2016-os évet. 

Élményekben, építő gondolatokkal 
meggazdagodva tértünk vissza Máté-
szalkára 

1. HÁZASSÁG, AMI ISTEN SZERINT IGEN JÓ - dr. Mikolicz Gyula  

2. VAGY MÉGSEM JÓ? - dr . Makrai Tibor   

3. LEHET JÓ A HÁZASSÁG? - Kiss István  

4. AZ ÉPÍTŐ VAGY ROMBOLÓ FELESÉG   
– gyakorlati tanácsok nőknek - dr. Mikolicz Gyuláné  

5. TI, FÉRFIAK, SZERESSÉTEK FELESÉGETEKET!   
– gyakorlati tanácsok férfiaknak - Nagy György 
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Magyar népünk életében a disznóvágás évszázadok óta ünnepnek számít. Nemcsak 

azért, mert a falusi család ekkor hatalmas mennyiségű húsra tett szert, amelyet jól 

tartósítva hosszú hónapokig fogyaszthatott, hanem azért is, mert közben más dolgok 

is lezajlottak a torhoz kötődően. Hogy melyek ezek? 

A gondos szülők a gyerekeknek igyekeztek kisebb feladatokat adni, ezzel is bevon-

va őket a munkálatokba. A véres tál megtartása, a disznó farkának megfogása 

a kisebb gyermekekben is emlékezetessé tette az alkalmat. A nagyobbak a vízhor-

dásban, a bőr tisztításában vettek részt, de olykor kést is kaptak kezükbe, hogy az 

olvasztani való szalonnát vagdalják, arról a bőrt lehúzzák. Eközben, látva a család 

férfi- és nőtagjait észrevétlenül is megtanulták nemüknek megfelelően a teendőiket: 

t.i. mi a feladata a férfinak és mi a nőnek. 

A disznóvágások jó hangulatához tartozott, s tartozik ma is a tréfálkozás, az ugratás: 

nemcsak a hentes egy rossz szúrást követően, de a tétlenkedők is jócskán kaptak az 

ugratásból, melyet illett tréfával elütni, s nem szívre venni, ezzel is megőrizve a jó 

hangulatot, de ilyenkor azt is megtanulták, hogyan tudják önmagukat szavaikkal 

megvédeni, önmagukért kiállni. 

  Fontos esemény egy felnőtt férfi életében, amikor először vágott saját disznót. Gaz-

daként átélhette, hogy most ő az ajándékozó, aki szülőknek, szomszédoknak kósto-

lót csomagol. Nagy lépés ez: a férfilét újabb szintjére lépett, maga is gazdává lett. 

A tor során a rengeteg feladat arra is megtanította a családtagokat, hogyan osszák 

meg a feladatokat. Kiderült, ki miben jeleskedik. Az idősek figyelték a fiatalabbakat,  
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hogyan bánik a késsel, milyen a hozzáállá-

sa, s ennek megfelelően bíztak rá feladatot, 

a fiatalabbak pedig megtanulták az időseb-

bektől a hentesmunkát, a füstölést, a kol-

bász ízesítését. Az idősek sok évi tapaszta-

latukkal voltak jelen, s ez bennük is a hasz-

nosság, sőt a megbecsültség érzetét keltet-

te, sőt erősítette. Mindenkinek megvolt és 

megvan a maga feladata. 

Kár lenne, ha valahol megszakadna ez 

a szép hagyomány, amely évszázadok óta 

ünnep, nem is akármilyen ünnep. 

A Dávid Férfisátor 2016 januárjában 

ezt a szép hagyományt ápolandó, immár 3. 

disznóvágását tartotta Tarpán, a Nagyhe-

gyen. A jó hangulatban telt alkalom lehető-

séget biztosított őszinte beszélgetésekre, 

közösségünk megerősítésére. 

Nagy György 

2016. március 25. 

Nagypéntek 

18:00 

Égigérő közösségi ház 



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

Női Világimanap 
Első alkalommal nyílt lehetősé-

gem arra, hogy részt vegyek az Öku-

menikus Világimanapon, melynek 

gyökerei egészen 1870-ig nyúlnak 

vissza. A kezdeményezés célja az 

ismeretátadás, amely a keresztyénség 

nagy családjának összetartozását erő-

síti, és szerencsére egyre többen és többen csatlakoznak e programhoz világszerte.  

Nagyon jó érzés volt, hogy gyülekezetünk nőtagjain kívül a baptista gyülekezet-

ből és a Kossuth téri református egyházközség nőtestvérei közül is szép számmal 

eljöttek.  

Ebben az évben kubai nőtestvéreink szemüvegén keresztül ismerhettük meg a 

„Krokodil-sziget” szépségeit. Láthattunk képeket a csodás élővilágról, hallhattunk a 

kultúra sokszínűségéről és a különféle ételkülönlegességekről, az afrodiziákumként 

számon tartott cápa és krokodilhúsról, de természetesen a méltán híres kubai szivar 

sem maradhatott ki a színes beszámolókból.  

Az ige ezen az alkalmon Márk evangéliumából, a 10. rész 13-16. verseiből szólt 

hozzánk. „Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok 

azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hoz-

zájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, 

mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az 

Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölel-

te és kezét rájuk téve megáldotta őket.”  

Tanítanunk kell gyermekeinket, vigyáznunk és óvnunk kell őket, de nekünk is 

van mit tanulni tőlük. Meg kell tanulnunk gyermekektől a feltétel nélküli szeretetet 

és elfogadást, mely napról napra 

tűnik el a világból. 

  Az alkalom szeretetvendégség-

gel zárult, ahol megkóstolhat-

tunk néhány kubai finomságot. 

Úgy érzem, hogy ezen az alkal-

mon valóban átélhettük az ösz-

szetartozás érzését. Hálás a szí-

vem, hogy ennyien részt vettek 

az imanapon, s hogy ennek ma-

gam is részese lehettem. 

Papp Zsófia 
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Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? 

Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, 

hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki 

az Ö drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördög-

nek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy mennyei Atyám-

nak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én 

üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet 

felől biztosít és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki 

éljek.         Heidelbergi káté 1. kérdés-felelet 



 

 

Március 20. Virágvasárnap 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom Konfirmáció 

11.00. Égigérő közösségi ház Konfirmáció 

Március 22. kedd  

18.00 Égigérő közösségi ház Ádám Jenő pedagóguskórus koncertje 

Március 23-24. szerda és csütörtök 

17.00. Égigérő közösségi ház Bűnbánati istentisztelet  

18.00. Északi templom Bűnbánati istentisztelet 

Március 25. Nagypéntek  

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

18.00. Égigérő közösségi ház Nagypénteki passióáhítat  

kiscsoportjaink és az énekkarok szolgálatával 

Március 26. Nagyszombat  

17.00. Égigérő közösségi ház istentisztelet a legátus szolgálatával 

18.00. Északi templom istentisztelet a legátus szolgálatával 

Március 27. Húsvét vasárnap úrvacsorás istentisztelet 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

Délután betegúrvacsorák 

Március 28. Húsvét hétfő istentisztelet a legátus szolgálatával 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 



 

 


