
„Fölragyog majd az igazság napja számotokra,  
akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.”                                                       

Petrőczi Éva 
 

KEZDD ÚJRA! 
 

Minden vereséged ellenére, 

minden rosszindulat ellenére, 

minden kudarcod és a 

Sátán minden diadaltánca ellenére, 

ne maradj a földön elterülve. 

Kapaszkodj meg a rögbe, 

a szalmaszálba is, mert 

a göröngy is, a rád dobott kő is, 

jó kapaszkodó. 

 

Feszítsd meg a karod, 

emeld fel a fejedet, 

állj végre talpra 

és kezdd újra. 

Mert az Isten is 

minden botlásod, 

bűnöd és hibád után 

újrakezdi veled, 

és nem fárad el 

sohasem. 

2 0 0 8/ 1. s z á m  



2.    „Amit tesztek jó lélekkel végezzétek”  Kol 3,23 
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Ahogy beköszönt a tavasz, minden megváltozik. A 

természet életre kel. A napsugarak meleget árasztanak, 

zöldül a határ és mindenütt élet fakad.  

Lelki értelemben is érvényes ez. Amint Isten kegyel-

mének sugarai ránk ragyognak, kikel az igemag, s 

megéled az is, amire eddig reménység nélkül tekintet-

tünk. 

   A vetés sokak számára értelmetlennek tűnik. Amit 

a földbe vetünk, eltűnik a szemünk elől, elrothad, „kárba vész.”Aztán kiderül, 

nem egészen úgy van. Terem az 30-60-100 annyit, csak várni kell. Reménység-

gel lenni.  

Megtenni ezt a merész lépést nagy hit kell.  

 A vetésre előkészítik a talajt a gondos gazdák, hogy a talaj be tudja 

fogadni a magot, s azután is odafigyelnek, hogy meglegyen a szükséges táp-

anyag a növekedéshez. Minden növénykultúrának másképp. A gazdaasszonyok 

a kiskertet ágyásokra osztják, egyikbe répa, másikba hagyma kerül.  

 Az elmúlt hetek gyülekezetünkben arról szóltak, hogyan igyekeztünk 

megfelelő alapot teremteni a kiscsoportoknak,  rétegalkalmaknak, mindent terv-

szerűen előkészíteni, hogy úgy az ovisok mint az asszonyok, az ifisek, a zenét 

kedvelők egyaránt növekedhessenek hitükben. 

 Valaki nemrég megkérdezte tőlem látva missziói terveinket: nem lesz 

ez egy kicsit sok? Az Ige szavai jutottak eszembe: „Aki szűken vet, szűken is 

arat, aki bőven vet, bőven is arat.” (2 Kor 9:6), vagy ahogyan a Példabeszédek 

könyve mondja: “Reggel vesd el magodat és este se nyugodtasd kezedet, mert 

nem tudod, melyik fog sikerülni, ez-e vagy amaz, avagy mindakettő egyaránt jó.”  

/11:6/ Ha a nehézségekre, erőtlenségünkre és a körülményekre tekintünk,  akkor 

még a vetés is elmaradhat. „Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegekre 

néz, nem arat.„  (Préd. 11:26) Ne így legyen, mert munkánk nem hiábavaló az 

Úrban, lássunk hozzá! 

Sokszor csodálom a gazdákat: rengeteget befektetnek, rengeteget dolgoznak, 

aztán várnak, s még így sem biztos a betakarítás.  

 Aki vet, reménységgel kell vetnie. Tesszük ezt mi is, amikor megvet-

jük lelki és fizikai alapjait a Szatmári Egyházmegye 73. református gyülekezeté-

nek, amikor kiadjuk a Reménysugár című kiadványunkat, s amikor jövőt álmo-

dunk egyházunknak, gyülekezetünknek. 

Nagy György lelkipásztor 
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„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel 

lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 

áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedve-

sek Istennek a Jézus Krisztus által.” 

(I.Pét.2:5.)  

 A fogadalmat tett presbiterekkel 

együtt köszönjük a gyülekezet tagjai felől 

irányunkban megnyilvánuló bizalmat, 

mellyel felhatalmaztak bennünket a gyüle-

kezet vezetésére, a gyülekezet ügyeinek 

intézésére. 

 Nem uralkodni akarunk a gyüle-

kezeten, hanem a szolgálat lelkületével 

vezetni. Azzal a lelkülettel, melyet a Máté 

evangéliumában olvashatunk: 

 Aki közöttetek nagy akar len-

ni…és aki közöttetek első akar lenni, le-

gyen a ti szolgátok. (Mt.20:25-27.) A szol-

gálatot úgy értjük, hogy a közösség érde-

két a sajátunk elé helyezzük, mások ren-

delkezésére állunk és terheket hordozunk. 

 A felolvasott igében a lelki ház 

építéséről van szó. Nekünk is ez a felada-

tunk. Új gyülekezet jött létre, fel kell építe-

ni a lelki házat. Szeretnénk, ha a gyüleke-

zet lelki otthon lehetne, ahol lehetőség 

van megtérésre, megpihenésre, a terhek 

letételére, a megújulásra és a sebek 

gyógyulására, ahol a kegyelem és a szere-

tet légköre uralkodik. 

 A lelki ház építésében minden 

gyülekezeti tagra számítunk, kérjük, hogy 

mindenki képessége és talentuma szerint 

vegyen részt az építkezésben. 

 Fizikai értelemben vett építke-

zésre is sor kerül – hiszen építeni kell 

gyülekezeti termet, parókiát - ebben is 

kérjük a segítséget. 

Nemcsak egy-

más felé, ha-

nem a körülöt-

tünk élő embe-

rek felé is van 

szolgálatunk. 

Jézus Krisztus 

arra biztat ben-

nünket, hogy 

tegyünk tanít-

ványokká min-

den népeket. A 

misszió, a Jézus Krisztusról szóló öröm-

hír továbbadása, a fiatalok, az idősek, a 

krízis helyzetbe jutottak elérése és segí-

tése is feladatunk. 

 A végső cél az, hogy Isten di-

csősége növekedjék: „Látván a ti jó 

cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti meny-

nyei Atyátokat.”(Mt.5:16.) Mind a külső, 

mind a belső szolgálat történjen Isten 

dicsőségére. 

 Ez a nagy feladat egyedül nem 

megy. Segítenünk kell egymást ebben a 

küldetésben. De nem magunkban, nem 

egymásban kell bíznunk, hanem abban, 

hogy az Egyház Ura, Jézus Krisztus is 

velünk van és segít bennünket. Hiszen 

Ő azt ígérte: „Íme én ti veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig.”  

  (Mt. 28:20.) 

Dr. Makrai Tibor 

főgondnok 

 

„A lelki ház építésében minden  

gyülekezeti tagra számítunk, kérjük, 
hogy mindenki képessége és talentuma 

szerint vegyen részt az építkezésben.” 
 

 

 

Számíthatunk Önre is? 

 „Mindeddig megsegített bennünket az Úr” 1Sámuel 7,12  3. 



A magyarországi keresztyén egyházak 2008-at a Biblia évé-
nek nyilvánították. A Biblia éve gondolata a Magyar Biblia-
társulat kezdeményezésére a református, evangélikus és a 
római katolikus egyház, valamit a Bibliatársulat tagegyháza-
inak csatlakozásával indult el, amely a Biblia ismeretének 
növelését és a Biblia olvasásának népszerűsítését kívánja 
elérni. Célja, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a Biblia 
olvasására, tanulmányozására, alaposabb ismeretére, hogy a 
legkülönbözőbb úton-módon minél többekhez eljuthasson 
az Ige. Az év során szeretnék újra-felfedeztetni a Bibliát, 
elérni, hogy az egyházakon belül és kívül mindenki érezze 
magáénak a Szentírást. Az egyházak azt szeretnék bemutat-
ni, hogy "a Biblia ma is meg tud szólítani embereket". 

A megnyitón többek között elhangzott, hogy milyen könyv a Biblia és miért érde-
mes olvasni? 
 

• az ÉLET könyve, 

• IRODALMI ALKOTÁS is, az ISTEN CSELEKVÉS-
TÖRTÉNETÉNEK a foglalata, 

• ISTENTŐL IHLETETT könyv, 

• a MŰVÉSZETEK képviselőit gyönyörűséges alkotá-
sokra késztető könyv, 

• a Bibliát olvasó ember BOLDOG ember lehet. 
 
Ezzel kapcsolatos gazdag program szervezésére biztatják a helyi egyházközségeket, 
gyülekezeteket. Központi rendezvények, egyházi és kulturális események szervezésé-

vel, Ötlettár kiadásával (Bibliamaraton, 
bibliaismereti vetélkedő, rajzpályázat, 
stb.) színesítik az év programjait szerte 
az országban. Az Országjáró Bibliakiál-
lítás is nagy érdeklődésre tarthat szá-
mot. 
A Biblia éve alkalmából számos kiad-
vány megjelenik. A köztévé műsorán is 
több Bibliával kapcsolatos sorozat in-
dul. A Biblia éve központi honlapja: 

Itt folyamatosan tájékozódhatunk a 
programokról, eseményekről, hétről-
hétre megismerkedhetünk egy-egy bibli-
ai könyvvel, annak aktuális üzenetével. 

Szilágyi Istvánné 

A Biblia Évének 
mottója: 

„Boldog, aki 
olvassa”  
(Jel. 1,3) 

ÉN SZERETEM AZ ELNYŰTT 
BIBLIÁKAT  

 
Hajlék az ISTEN, Könyve menedék!  

Én szeretem az elnyűtt bibliákat,  
énekeskönyvek kopott fedelét,  

énekeit, mik meg-nem-kopva szállnak  
a MENNY URÁHOZ, gyűrött bár a 

kotta:  
„Tebenned bíztunk eleitől fogva...’’  
Az Ige szól, és felfrissül a fáradt,  

élő vizet lel ismerős sorokba’. 
Én szeretem az elnyűtt bibliákat.  

Füle Lajos 

4. „Jobb a szívben tartani a Bibliát, mint a könyvespolcon.” (Spurgeon) 
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www.bibliaeve2008.hu 
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     BIZONYSÁGTÉTEL  
 
 Istenhívő családban nőttem fel. 
Gyermekkori emlékeim közé tartoznak 
azok az esték, mikor családunk apraja-
nagyja a petróleumlámpa és a pattogó 
tűz mellett minden este énekelt a zsoltár-
ból, melyeket szinte könyv nélkül tud-
tunk. Neveltetésem ellenére mégsem 
találtam meg Jézusomat. 

 De az Úr keresett engem. Egy 

hosszas betegséggel élet és halál között 

voltam. Hat hónapig nyomtam az ágyat. 

Ez idő alatt szántotta a szívem talaját az 

Isten az Ige befogadására. Aki megseb-

zett, be is kötözött és meggyógyított. 

Ezután kezdtem itt Mátészalkán járni a 

templomba és bibliaórákra. Azon a nyá-

ron (1947-ben) a nagytemplomban 3 

napos konferencia volt. Én is részt vet-

tem rajta. A harmadik napon az igehir-

detés befejezése után Borbély tiszteletes 

úr felkérte a gyülekezetet, álljanak fel 

azok, akik Jézust megváltójuknak elfo-

gadták. Én és testvérem Róza együtt 

álltunk fel. Azóta követem Jézust. Ez 

volt a megtérésem ideje. 

 Az Úr újból megkeresett engem 

egy újabb megpróbáltatással. A férjem 

beteg lett. Egy év után meghalt. Viga-

szom volt, hogy az Úrban halt meg. 

Azóta özvegy vagyok, de nem vagyok 

egyedül. Megtapasztalhattam az Isten 

gondviselését. Egy gyermekem van és 

egy unokám. Már az is megnősült, és 

nekik is van 2 gyermekük: ezek a kislá-

nyok az én dédunokáim.  

Tanítom őket imádkozni és énekel-

ni. Az egyházban presbiter is vol-

tam.  

 Mióta Jézussal járok, úgy 

szolgálom, hogy betegeket járok 

látogatni, ami nekem és a bete-

geknek is sok örömöt ad. A 32. 

zsoltár 1-2. verse alapján hiszem: 

”Boldogok azok, akiknek bűne 

megbocsáttatott.” Úgy érzem, én 

is köztük vagyok. Az Úrnak le-

gyen hála érte. 

     A 264. énekkel fejezem be bi-

zonyságtételemet: ”Áldjad én lel-

kem a dicsőség erős királyát…” 

Özv. Kovács Gáborné 

"Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, 

akik az Isten igéjét hirdették nektek. 

Figyeljetek életük végére,  

és kövessétek hitüket." 

Zsidókhoz írt levél 13,7 

„Hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon!”  5.  
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K ö z é r d e k ű 

6.  „Csak az marad meg, amit továbbadunk.” 

SZERETETTEL HÍVNAK  ÉS VÁRNAK 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT A    

KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

J Ó T É K O N Y S Á G I   E S T J É R E 
2008. MÁRCIUS 8–ÁN 17.00 ÓRÁTÓL  

A MÁTÉSZALKAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBE  

A RENDEZVÉNY BEVÉTELÉVEL MULTIMÉDIÁS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉT ÉS 

FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATJÁK A KEDVES VENDÉGEK. 

A műsorban fellépnek a Kálvin János Református Általános Iskola tanulói.  

A belépőjegyek  1000 Ft – os egységáron  (elővételben, korlátozott számban) 

és támogatójegyek megvásárolhatók a 

Kálvin János Református Általános Iskolában /Mátészalka, Nagykárolyi út 5. I. emelet/ 

Mennyi segítség fér be egy FIAT Ducatóba? 

Megtudtuk, amikor Karácsony előtt a MAGYAR REFORMÁTUS SZERE-
TETSZOLGÁLAT és önkénteseink gyűjtöttek élelmiszert a PROFI áruház 
parkolójában.  

Örömmel számolunk be arról, hogy a gyűjtés 
során  

- 81 kg cukor,  

- 134 kg liszt,  

- 52 kg rizs,  

- 300 kiskonzerv,  

- 94 nagykonzerv,  

- 55 liter étolaj,  

- 18 csomag szaloncukor,  

- 28 csomag tészta,  

- több doboz apró édesség,  

- gyümölcs és ajándéktárgy gyűlt össze.  

Az adományokat a Beregszászi Református Egyház árva gyermekeket reformá-

tus családokban elhelyező és azokban történő felnevelését támogató Sámuel 

Alapítványához juttattuk el. Taraczközi Ferenc lelkipásztor és a beregszászi 

gyülekezet főgondnoka vette át az ajándékokkal tele Szatmárpack-os dobozo-

kat. Adományaink célba értek. 

Suliváró alkalmak a Kálvin János Iskolában:  Február 23. és Március 1. 

Nyílt nap: Április 1—2. 



Az elnökséget                                                                                                        

Nagy György lelkipásztor és Dr. Makrai Tibor főgondnok együtt alkotja . 

Templomgondnok   

Tarcsa Gusztávné  
 

Az Északi templomban  a 

templom külső és belső 

rendjéért felel  

Gazdasági gondnok  

Nyíri Lajos  

Segíti az elnökség munkáját, 

részt vesz a döntések előkészí-

tésében, intézi a gyülekezet  

gazdasági, szervezési, logiszti-

kai, építési feladatait, sáfára             

a gyülekezet javainak. 

Templomgondnok   

Nyíri Gusztávné 

 Az Újtelepi templomban  

a templom külső és belső 

rendjéért felel.  

A pénztároson kívül adományokat a gondnokoknál lehet befizetni, felajánlani. 

PRESBITEREINK: 

Alexa Imre  Hodászi u. 

Bíró Istvánné  Nagybányai u. 25/a 

Filep György  Ősz u.10 

Fülöp Bálint  Északi krt. 43 

Görög Demeterné  Kalmár u. 86 

Katona Gézáné  Hunyadi u. 79 

Kiss László  Bartók B. u. 

dr. Makrai Tibor  Somogyi B. u. 12 

Nyíri Gusztávné  Martinovics u. 12 

Nyíri Lajos  Móricz köz 8 

Puskás Zoltán  Nyár u.78 

Széles Csaba  Alkotmány u. 13 I/4 

Szilágyi Istvánné  Nagybányai u. 26/a 

Szondi Bertalan  Ősz u. 18 

dr. Szűcs Lajosné  József A. u. 

Tarcsa Gusztávné  Nyírjes u. 44 

Tóth István  Nyár u. 44 

Varga Miklós  Szőlőskert u. 13 
 

PÓTPRESBITEREINK: 
 

Sárközi Sándorné  Hunyadi u. 69 

Bakos Jánosné  Ipari u. 1 F.sz. 2 

Kun Sándorné  Erkel F. u. 43 

Helmeczi Lászlóné  Kórház u. 28 

Papp Tiborné  Északi krt. 72 

Szabó Sándor  Északi krt. 

Pénztárosunk              Kal-

csó Lászlóné,                aki 

hétfőn az Újtelepen, szerdán 

az Északi          templomban 

áll készségesen              a 

testvérek rendelkezésére. 

Fenntartói járulékszedők: 

Újtelepen: Bíró Istvánné, 

Ráczkertben:                   

Kovács Zoltánné,               

az Északi lakótelepen             

Nagy Sándorné 

Ismeri valamelyik                    

presbiterünket?                           
A Presbitérium döntése alap-

ján minden presbiternél                    

lehetősége van befizetni             

fenntartói járulékát.               

Befizetéséről minden              

alkalommal  bizonylatot kap.   

Á t l á t h a t ó   g y ü l e k e z e t 
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7. 



8.   „Jézusban van reménységünk.” 
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Ismerkedjen meg ez évi terveinkkel! 

Presbitériumunk tagjai, gyülekezetünk más tagjaival kiegészülve  nyolc mun-

kacsoportban kezdték meg munkájukat. A munkacsoportok a következők: 

missziói, diakóniai, gazdasági, ének-zeneügyi, gyermek-ifjúsági, építési,  pályá-

zatfigyelő és média. Hírlevelünk mostani számában a missziói munkacsoport 

munkáját, munkatervét szeretnénk Önnel megismertetni. 

LEGFONTOSABB SZEMPONTOK A TERVEZÉSNÉL: 

1. Átlátható programok legyenek az ötletek helyett  

2. A rétegalkalmak egymásra épüljenek  /Új szántás program/  

3. A kiscsoportok a gyülekezet részei, így „egybeilleszkedve és összefog-

va” épüljenek szeretetben /Efézusi levél 4:16/  

4, Megszerettetni a Biblia olvasását,  eljuttatni az Ige üzenetét minél 

több helyre /lásd 2008. a Biblia éve/  

5, A mai embert érintő kérdésekre mai választ adni  

6, A programok, a rendezvények az egyén, a család és közösségek meg-

épülését szolgálják /lásd nagyhódosi programok, „Válással foglalkozó” 

konferencia, Családi nap/  

7. Összehangoltan az Egyházmegye missziói programjaival  tevékenyen 

részt venni azokon.  

IGEI SZOLGÁLATOK, LELKI ALKALMAK: 

- Január 21-27 Egyetemes imahét 

- február 18-24 böjti nagyhét vendég igehirdetőkkel 

- kéthavonta szószékcsere vendég igehirdetővel 

- családi, zenés és színdarabos istentiszteletek.   

- október 20-25 Evangelizációs hét Sípos Ete Álmossal és Horváth Gézával,  

   címe: „Gyülekezetünk a Biblia fényében” 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, KONFERENCIÁK: 

- Május 17 missziói munkatársak napja Tivadaron 

- tavasszal „válással foglalkozó” konferencia.                                             

  /Reméljük Dr. Pálhegyi Ferenccel/ 

- gyülekezeti bibliaiskola                                                                             

  /8-10 alkalommal az év folyamán vendég előadókkal/ 

- szeptember vége- október eleje „Testi-lelki egészség nap” az Újtelepen 

- október 25. Presbiteri konferencia Mátészalka színházterem 

- szeptember 29-október 3 Egyházmegyei Pihenőhét Berekfürdőn 



    „Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk.”   9. 

 
R

 e
 m

 é
 n

 y
 s

 u
 g

 á
 r

 

„BOLDOG, AKI OLVASSA” PROGRAM 

avagy „2008 a Biblia éve” keretében megvalósuló programok 

- Kirándulás tavasszal Nagykárolyba, Károli Gáspár szülővárosába.  

- március 8. Bibliavasárnap a Gedeonitákkal  

- Maratoni Biblia felolvasás a Műv. ház előtt más felekezetekkel közösen 

- a vasárnapi igehirdetések  arról szólnak: „Mit mond a Biblia …?” 

- Elindult a levelezős bibliaismereti verseny.  

- nyári bibliatábor Nagyhódoson.  

- április 15-27 Országjáró Biblia kiállítás a templomokban,  

   az iskolákban és a Művelődési Házban  

TERVEZETT GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK: 

- március 1. Tiszakóródi ifjúsági nap 

- március 15. foglalkoztató délelőtt az Újtelepen 

- április 5. Porcsalmai Ifjúsági konferencia 

- Május 24. Ifis focinap Milota 

- levelezős bibliaismereti verseny többfordulós 

- tanévzáró hittanos családi nap az északin 

- június 14. konfirmáció utáni korosztály konferenciája Fehérgyarmaton 

- júliusban nyári bibliahét Nagyhódoson 

- November 29 Porcsalmai ifjúsági csendesnap 

 

A Presbitérium   jóváhagyta  az                 

Új Szántás programot amely-

ben az alkalmak, kiscsoportok   foglalkozá-

sai, a szakmai munkacsoportok tevékenysé-

gei egymásra épülnek, s közösen építik a 

gyülekezet egészét.                           

A Program tartalmazza azt is, hogy             

alkalmaink szervesen illeszkednek                    

az egyházmegye és a közegyház             

programjaihoz.  
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M a g a s z t a l ó 

10.   „Énekeljetek új éneket Úrnak” (Zsolt 96,1) 
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O l v a s ó s z o b a  

 Egyszer a Dunán 
utaztam fölfelé a gőzösön, 
ahol szörnyen hosszú időm 
volt a világ mostani szomorú 
állapotairól gondolkoznom. 
Semerre kilátás valami jobb 
után. Az ember azt sem tudja 
már, hogy miért él? És tulaj-
donképpen mi dolga van odá-
ig, amíg meghal? 
 A terem egyik göm-
bölyű ablaka nyitva volt, s 
azon a meleg nyári szellő sza-
badon fújdogált be. Egyszer e 
szellővel egy repülő virágmag 
lengett be az ablakon át, egyi-
ke azon vándoroknak, miknek 
szárnyakat adott a természet, 
hogy keressenek maguknak 
jövőt. 
Elnéztem, hogy mi lesz belőle. Ez a virágmag a túlsó partról jött idáig. 
Missziója lett volna neki átmenni az innenső partra, s ott talán új ivadékot 
alapítania. Vajon mi lesz belőle? 

 A repülő virágmag a szobai légáradatban lomhán libegett ide s to-
va, s nem talált kijárást ebből az ismeretlen kelepcéből. 
Egyszer rászállt egy utazó hölgynek a kalapjára, s ott megrekedt a sok 
strucctoll között; jött azonban egy besétáló utas, az szerencsésen leverte a 
sétabotjával a hölgy kalapját, s a virágmag újra repült. 
 Azután beleesett egy búzakereskedő poharába, csupa bor lett, az 
kilökte a pohárból, a földre tapadt. 

Azután elnéztem ismét, hogy szedi fel magát lassankint, hogy szárítja meg 
vékony pilléit; egyszer aztán felkerekedett egy krinolin, s a támadt szél-
vészben a virágmag ismét magasra emelkedett; azután addig kereste sorban 
az átelleni ablakokat, míg talált egy olyan keskeny nyílást, mint az ujjam; 
azon hirtelen kisuhant, s megmenekült. Sokáig néztem utána, amíg kivehet-
tem, hogy igyekezett a másik partot elérni. 
 S ez ekkor nekem nagy vigasztalás volt. Ha ez a virágmag még a 
tömött gőzhajó belsején is keresztül tudott törni, hogy céljához eljusson: 
hát én hogy csüggednék el akkor!  Közreadja: Oláhné Borzován Edit 

 „Békesség legyen a te várfalaid között” Zsolt 122, 7               11.. 



12.  „Tiszteld apádat és anyádat” 2Mózes 20,12 

 

Változó apakép 
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C s a l á d i  k ö r 

Eltemettük: 
 

- Major Mihály (62) Erkel F. u. 

- Mátrai Jánosné Huszti Szeréna (83) Irinyi u. 

- Tóth László (81) Hunyadi u. 

- Özv. Kiss Sándorné Borbás Ilona (85) Kalmár u. 

Négyévesen: Az én apukám mindent tud. 
Ötévesen: Az én apukám nagyon sokat tud. 
Hatévesen: Az én apukám okosabb, mint a tied. 
Nyolcévesen: Apu nem mindent tud jól. 
Tízévesen: Apu gyerekkorában biztos minden más-
képp volt. 
Tizenkét évesen: Á, apunak erről fogalma sincs! 
Olyan öreg,  hogy már nem is emlékszik a gyerekko-
rára. 
Tizennégy évesen: Ne is törődj a faterommal! Olyan 
régimódi! 
Huszonegy évesen: Hogy ő? Ugyan már, képtelen 
haladni a korral. 
Huszonöt évesen: Na igen, tud ezt-azt, de hát ennyi 
idő alatt nem is csoda, ha ragadt rá valami. 
Harmincévesen: Talán kérdezzük meg apa vélemé-
nyét is! Elvégre ő a legtapasztaltabb.  
Harmincöt évesen: Egy lépést sem teszek, amíg 
apámmal nem beszéltem.  
Negyvenévesen: Kíváncsi vagyok, apám hogyan 
csinálta volna ezt. Olyan okos volt, és elképesztően 
tapasztalt. 
Ötvenévesen: Bármit odaadnék, ha most itt lehetne 
apám, és megbeszélhetném vele ezt a dolgot. Kár, 
hogy annak idején nem értékeltem az eszét. Sokat 
tanulhattam volna tőle.    Ann Landers 

Megkereszteltük: 
 

- Torma Krisztinát 
Torma Tamás és Dr. Alb Krisztina 

gyermekét 

Anyakönyvi hírek 



 Számtalanszor tapasztaljuk, 

hogy szavaink süket fülekre találnak. 

Ilyenkor ne okoljunk soha másokat, 

mivel a szemrehányásokban mindig van 

valami tisztátalan. Sokkal jobb, ha 

ilyenkor imádkozni kezdünk, érezve 

szavaink kölcsönös végességét. 

 Csodálatos erőtere és szótlan 

csöndje van az imádságnak. Igen, imád-

kozni annyi, mint eljutni Isten csöndjé-

be, abba a néma közegbe, amely ugyan-

akkor az egyedül tiszta beszéd Isten és 

ember, ember és minden ember között. 

 Ha minden zavaró elemtől meg 

akarjuk tisztítani imánkat, minden rej-

tett önzéstől, nagylelkűségbe öltözött 

rút kicsinyességtől — okosabb Istenre 

bíznunk, hogy mit is kérünk tőle, mit is 

üzenünk általa egy másik embernek. E 

néma és kérésektől-kikötésektől mentes 

ima, amelyben lemondunk akaratunkról 

és Istenre bízzuk, miként boldogítsa és 

vezesse akár feleségünket vagy gyerme-

künket, vagyis azokat, akiket Isten leg-

közvetlenebbül ránk bízott, s akikkel 

szentsége szerint is egyek vagyunk – 

igen, még hozzájuk intézett szavaink 

közül is a legtisztább és legszebb az a 

néma imádság, amely megfogalmazását 

egyedül Istenre bízza. 

„Ezerszer jobb saját bűneinket ismernünk, mint másokét.” (Pilinszky János)       13. 

Pilinszky János:  

Az imádság szerepe a  

világban 

I m á d s á g o k  
 

Itt vagyok, Atyám! 

Mögöttem a világ, előttem a Te Igéd és a 

te dicsőséged. Bennem pedig a hit, hogy 

ez nemcsak addig lesz így, amíg szent 

házadban tartózkodom, hanem egyre 

inkább Igéd által megszentelt életemben 

is. Kérlek, nyisd meg lelkemet a reá váró 

kincsek befogadására. Ámen. 

D. Gődény Lilla 

Édes Istenem!  

Megköszönöm neked Szent Igéd által 

megújított életem örömét. Bizakodva 

lépek ki szent házadnak ajtaján, mert 

tudom, hogy magamban hordozom a 

kincset, amellyel megszentelhetem ma-

gam és felebarátiam mindennapjait. Tégy 

engem alkalmassá arra, hogy kegyelmed 

erejével a te dicsőségedre éljek és mun-

kálkodjak egész földi pályámon. Ámen. 

D. Gődény Lilla 

 

Templomba érkezéskor 

Templomból távozáskor 
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L é l e k e m e l ő 



VERSENYFELHÍVÁS! 
A Kertvárosi Református Gyülekezet levelezős versenyt hirdet általános isko-

lás gyerekek részére 2-8. osztályig, hit-és erkölcstan tantárgyból. 

A verseny feladatai az adott évfolyamon elsajátított tananyagból lesz. 

A versenyre nevezni lehet az újságban megjelent keresztrejtvény helyes            
megfejtésével, illetve a Kőszikla Keresztyén Könyvesboltban. 

A fordulók megoldásait személyesen elhozhatod az Újtelepi Templomba               
vasárnaponként a  ½ 10 órás Gyermekórára,                                                            

de legkésőbb minden hónap utolsó vasárnapján kérjük leadni. 

A versennyel kapcsolatban  érdeklődni  Nagy Istvánné Gyöngyi néninél lehet        
a 06-30-684-1088 vagy 06-70-623-5507-es telefonszámon. 

14.  „A legnagyobb művészet tudod mi? Derűs szívvel megöregedni.” (Csíki Ferenc) 

 G y e r e k e k n e k ! 

1. Noé egyik fia 

2. A bárka egyik legfontosabb alkatrésze 

3. Ezt kéri Isten tőlünk 

4. Ez vitte bűnbe Ádámot és Évát 

5. Életmentő volt Noé idején 

6. Ilyen fából készült a bárka 

7. Elpusztított mindent, ami élt 

8. A hegy, ahol a Bárka megfeneklett 

9. Ez szakított el Istentől 

10. Egy volt az emberiségnek a Bábel tor-
nya építése előtt. /Ne tárgyra gondolj!/ 
 

A helyes megfejtést beküldők között 5db 
kulcstartót sorsolunk ki!!!  

C s a k   p r o f i k n a k ! 

1. Hol épült Bábel tornya? 

2. Mit jelent a Tohuva-bohu kifejezés? 

3. Hogy hívták Ábrahám apját? 

4. Mivel foglalkozott Tubálkain? 
5.    Miért fogadta Isten szívesen Ábel áldozatát, s Kai- nét miért nem? 

A helyesen megadott és teljes válaszok beküldői között egy Wass Albert könyvet 
sorsolunk ki, melyet ő maga választhat ki.  

Figyelmesen olvasva /csaknem/ minden válasz megtalálható Mózes 1. könyvének 
első 11 részében. A válaszokat az alábbi helyre várjuk március 5-ig: 

e-mailen: remenysugarak@gmail.com vagy postai úton a Kőszikla Könyvesboltba. 

 

 

 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     
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K e r e s z t k é r d é s  

? 

mailto:remenysugarak@gmail.com
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K ö n y v e s p o l c 

 

 

 

 

 

 

De jó is hálát mondani,  

Érezni a kimondhatatlant,  

Éhet és szomjat oltani,  

Hol szüntelen terített asztal:  

Az ige vár, táplál, marasztal.  
 

 

De jó is frissen menni bölcs,  

jó utakon, jó cél felé, míg  

szívünkben, mint a jó gyümölcs,  

új emberünk lassan megérik... 

 

 

 Beküldte Kovács Istvánné 

asszonytestvérünk  

 
 

 

De jó is újrakezdeni  

az életet, naponta hittel!  

Mosolygó szívvel veszteni  

a tegnapot, mely rosszra vitt el,  

s ahonnan meghozott a reggel. 
 

 A fáradság bilincseit  

 a hajnalok vígan ledobják,  

 pehelyként dobja föl a hit  

 a holnapok kőszikla-gondját,

  s zászlóit az imák kibontják .

  

De jó így haladni - égig! 

Füle Lajos: De jó is újrakezdeni! 

Az ég és a föld végső 

értelme, Isten dicső-

sége. Mi magunk 

ennek látására és 

csodálására teremtet-

tünk. 

- Egy könyv, melyben 

megláthatjuk, hogy 

Krisztus elsőként és mindig jelen volt. Ő 

nem keletkezett teremtés. Ő egyszerűen volt 

és van. Az Alfa és az Omega – kezdet és 

vég. 

Egy könyv, melyből kiderül: Jézus csodálni-

való az Ő szelídségéért. 
 

„Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok 

és alázatos szívű és megnyugvást találtok 

lelketeknek” (Mt 11. 29) 

- Egy könyv, melyben beigazolódik Jézus 

Krisztus hatalma:  

„Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és 

felhoz onnét” (Sámuel 2:6)  

- Egy könyv, 

melyben a szen-

vedés is dicsősé-

ges. Senki nem 

szenvedett ártat-

lanabbul, mint 

Jézus. Kedves 

olvasó! Számod-

ra az Ő szenve-

dése meghoz-

hatja az igazi 

reménysugarat.  

- Végül egy könyv, amely megláttatja ve-

lünk, az Úré mindenki és minden. Őáltala 

vagyunk és Ő minden nap velünk van. 

Nem hagyott reménytelenségben. Vissza 

fog jönni, hogy akik hittek benne lássák és 

csodálják Őt.     Balkánszky Viktor 

Lásd és csodáld Jézus Krisztust! 

„Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget” Zsolt 62,2    15. 



 

 

 

 

Alapítványi adószám:  

19208880-1-15 
Bankszámlaszám:  

CIB 0040 471375 511 
Pénztári órák az Újtelepi templomban:  

Hétfőn 9.00-12.00 és 16.00-18.00 
Pénztári órák az Északi templomban:  

Szerdán 9.00-12.00 és 16.00-18.00 

Hasznos 

információk 

Alkalmaink: 
 

Vasárnapi Istentiszteletek:  

8.45 Idősek Kertje, 9.30 Északi templom 

 11.00 Újtelepi templom 

Bibliaórák:  

Szerda 18.00 Északi templom,  

csütörtök 17.00 Újtelepi templom, 

18.00 Idősek kertje 

Templomovi:  

Vasárnap 9.30 Újtelepi templom 

Gyermek Istentisztelet:  

Vasárnap 9.30 Újtelepi templom 

Ifjúsági alkalom:  

Szombat 16.00 Újtelepi templom 

Baba-mama kör:  

Minden 2. hétfő de. 10.00  

a Somogyi Béla u. 12. sz. alatt 

Házaspári alkalom:  

Minden hónap 1. vasárnapja 14.30  

Északi templom 

Női kör:  

Minden hónap utolsó keddje 18.00  

Északi templom 

Énekkar: 

Minden vasárnap 18.00 Újtelepi templom 

A Mátészalka Kertvárosi  

Református Egyházközség  

időszaki hírmondója.  

INGYENES 

A kiadvány szerkesztői: 

Balkánszky Viktor 

Dr. Makrai Tibor 

Nagy György 

Oláhné Borzován Edit 

Szilágyi Istvánné 

Elérhetőségünk: 

remenysugarak@gmail.com 

A Mátészalkai Református Szeretet 

Alapítvány kuratóriuma nevében 

megköszönjük mindazoknak, akik 

adójuk 1%- ával, 685.329 forinttal 

támogatták céljaink megvalósulását. 

 

A Kuratórium döntése alapján a 

2008-as évtől a befolyó 

felajánlásokból 3 éven  át egyenlő 

mértékben támogatjuk a Kálvin János 

Általános Iskola és gyülekezetünk, a 

Kertvárosi Református Egyházközség 

terveit. Ezen felül 1 millió forinttal 

támogatjuk egy önálló iskolai 

alapítvány létrejöttét. 
 

 

Közös érdekünk. 

Éljünk a lehetőséggel! 

Adószám: 19208880-1-15 

Református Egyház: 0066 

www.refkertvaros.mateszalka.hu 


