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A feltámadás reményébe vetett húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

„Örömmel teszek jót velük  
    teljes szívemmel és lelkemmel…”  

Jeremiás 32:41 
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Lerontott barátságok és  

elfuserált kapcsolatok, 

tönkrement házasságok és  

romokban heverő családok, 

omladozó, vakolathullástól  

sebhelyes nemzet. 

Kő kövön nem marad. 

Egyéni életedet is ilyennek érzed. 

Otromba nehéz kőnek, 

amely belenehezült a sárba, 

fű és gaz nőtte már be. 

Vagy formátlan,        

      éles kavicsnak érzed magad, 

picinek, amely említést sem érdemel. 

Csak csikorgó, mint kés a tányéron. 

Odébb rúgják, elhajítják. 

„Éles kövek közt árnyékom   

 csörömpöl.” 

Jézus ismerte a köveknek    

ezt a fájdalmát. 

A szétszórt kövek arra vágynak,   

hogy Valaki összeszedje őket. 

Romok, szanaszét heverő kövek. 

Jézus sír. Jeruzsálem! Jeruzsálem! 
 

Úgy érzed, életed is romokban hever? 

Talán robbanásszerűen dőlt össze, 

mint a híradóban  

A dinamittal felrobbantott 

ház némi tántorgás után összerogy: 

talán fokozatosan épült le. 

Előbb egy kőcsipke tört le, 

a párkány sérült meg, 

aztán a falakon támadt repedés, 

végül a fundamentum is 

süllyedni kezdett. 

 

Romhalmazzá váltak emberi  

kapcsolatok is: 

már nem simul egymáshoz két kő, 

már nem illeszkedik két lélek. 

Valami elmozdult a helyéről. 

Mintha kiütöttek volna egy téglát. 

Vagy talán a kötőanyag,  

a malter volt kevés? 

Áll a családi ház, 

de a család romokban hever. 

Kész a nyaraló, 

de nincs, aki birtokba vegye. 

Panelrengetegben,  

mértani formák között 

a lelkek egyre távolodnak egymástól. 

Fabinyi Tamás:  
Kövek némasága és zsoltára /részlet/ 
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         3. 

 Gondolkodtam rajta, szükséges-e valamit még 

hozzáfűznöm Fabinyi Tamás evangélikus püspök gondola-

taihoz. Tele vannak reménységgel és azzal a felismeréssel, 

hogy Isten valóban nagyon szeret. Magam is rengeteg ál-

dását átéltem családommal, gyülekezetemmel az elmúlt 

időszakban.  

 Nagyhét és húsvét lévén néhány rövid gondolatot 

szeretnék megosztani az olvasóval: Isten tudja, mikor mi-

nek van az ideje. Van hatalma a rosszból is nagyon  jót 

kihozni. 

 Jézus korában csődöt mond a zsidó vallásosság, mert nem adott valódi vá-

laszt, megoldást az embereknek. Szétszélednek a tanítványok, kudarcot vall a fogadko-

zó Péter. Krisztust keresztre feszítik, s úgy tűnik a Gonosz győzedelmeskedik. Isten 

kivár. Három nap. Hatalmas kő zár le egy sírt, egy életet, egy reménységet, egy korsza-

kot. Még a húsvét hajnalán érkező asszonyok is azt kérdik: „Ki hengeríti el a követ? 

Életünk akadályai, tragédiái, gyászai hasonló kérdéseket hoznak. Ki ad változást? Ki 

tudja a megoldást? Ki visz tovább? 

 Erre kapjuk meg a választ Jézus szavaiban: „Hát nem olvastátok?” Miért rest 

a szívetek, hogy elhiggyétek…?” A követ Isten elhengeríti. Krisztus feltámadt! Péter, a 

„kőszikla” az apostolokkal együtt oszlop lett Isten templomában, s nem sokkal később 

- Pünkösdkor - az Egyház is megépült.   

  Kell-e csüggednünk, kételkedni Isten ígéreteiben? Reménykedni annál in-

kább! Így kívánok mindnyájunknak áldott húsvét ünnepet!  Nagy György lp.   

„Ti templom lesztek!” 

Valaki egyenként vette kézbe                       

és tisztította meg őket. 

Már rég nem a piszkot  

takarította le róluk,  

Hanem szelíd kezével simogatta őket. 
Nem vagy ormótlan,  

szól  az egyiknek, 

alapnak jó leszel. 

Nem vagy, mint hiszed, 

szánalmas és kicsi. 

Te ékes dísz leszel,         

  mondja a másiknak. 

Sorra, mindegyikhez van szava. 

Azt mondja: Milyen szép vagy? 

Milyen kedves a formád! 

Szükség van rád. 

Rád van szükség. 

Felépülhetsz! 

Tartásod lesz és erőd. 

Talán csak egy apró kő vagy,               
de nélkülözhetetlen. 
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A  B i b l i a  É v e  2 0 0 8 

 

 
 
A magyar református gyülekezetekben indított "Ajándékozz egy Bibliát 
2008-ban!" mozgalom célkitűzése az, hogy arra bíztassuk a gyülekezeti 

tagokat: a Biblia éve egyedülálló alkalom és lehetőség arra, hogy a Bibliát 
nem ismerő, templomba nem járó családtagjaiknak, barátaiknak, 

ismerőseiknek végre egy igazán értékes ajándékot vegyenek, névnapra, 
születésnapra vagy éppen karácsonyra: egy Bibliát. Az ajándékozás az 

öröm mellett mindig gondot is jelent, ugyanakkor annyi értéktelen vagy 
szükségtelen ajándékkal lepik meg egymást az emberek, hogy számunkra 

egyértelműnek tűnik: a Biblia Éve alkalmat teremthet végre egy 
"életmentő" ajándék átadására is. 

 

A Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség április 15 – 22 között 
ad helyet az Országjáró Biblia-kiállításnak. Részben ezzel is szeretnénk 

hozzájárulni a Biblia Éve rendezvénysorozathoz. Terveink szerint templo-
mainkban, a Képes Géza Városi Könyvtárban és a Művelődési Központban 

lehet majd megtekinteni azokat a mobil paravánokat, melyeket a Magyar 
Bibliatársulat bocsát rendelkezésünkre. A paravánok mindkét oldalán bibli-
ával kapcsolatos képeken vezetik be a biblia világába a látogatókat. A kiál-

lítás részletes helyeiről és időpontjairól később adunk tájékoztatást.  
Szeretettel várunk mindenkit valamennyi helyszínre! 

 
 

Dr. Dancsházi László 

Bibliád belső lapjára! 
Becsüld meg e drága könyvet 

És olvasd minden nap 

Mert az Úrnak szent szavait 

Tárja eléd minden lap 

Az élet nagy harcaiban 

Ez legyen a fegyvered 

Békés reggel, csendes este 

És a lelki kenyered. 

„Ő hű lesz bármit hozzon a jövő!”  

  

Beküldte: Török Sándorné 

Ajándékozz egy Bibliát 2008-ban! 

Biblia éve 2008 mobil biblia-kiállítás Mátészalkán! 



L é l e k - u t a k 
R

 e
 m

 é
 n

 y
 s

 u
 g

 á
 r

 
 

 

 
 
 

 

„Bizony, jóságod és szereteted kísér  
életem minden napján.”  

Zsoltárok 23, 6 
 

 Édesanyám gyermekkoromban 
többször magával vitt a templomba, így 
már fiatalon hallhattam Jézus Krisztusról. 
Ekkor azonban még sok mindent nem 
értettem, és nem tudtam Istenről. Akkor 
ismertem meg igazán, amikor elkezdtem 
ifjúsági órára járni, ahol mélyebben fog-
lalkoztunk az Igével. Ott találkoztam a 
szerető Istennel és a Megváltó Krisztus-
sal, aki feláldozta értem önmagát. 
 Egyik ifi órán komolyan meg-
érintett az ott elhangzó Ige. Engedtem a 
hívó szónak, és befogadtam Jézust a szí-
vembe: „Atyám két kezedben csak ott 
lakhatom, biztonságot csak tőled kapok.” 
Azóta igyekszem a keskeny úton járni. 
Sokszor elbukom, de mindig érzem, hogy 
Ő hűtlenségem ellenére egy percre sem 
hagy el: „Tékozlóként éltem, tárva most 
karod, hűtlenségem nem hánytorgatod.” 
 A mindennapokban érzem Isten 
jelenlétét, áldásait. Megtapasztaltam, 
hogy ha az Ő kezébe teszek le mindent, 
akkor az Úr megsegít és megáld. Férjem-
mel együtt megáldott minket a munka-
helykeresésben, megtalálhattuk új gyüle-
kezetünket, ahol szeretnénk a Tőle kapott 
talentumokat az Ő dicsőségére fordítani. 
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy 
szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai.”     1Pé-
ter 4,10      
         Balkánszkyné Oláh Erika 

  5.  

BIZONYSÁGTÉTEL 

Utak és kapuk 
Mt. 7,13-14 

 
Van széles út, van keskeny út, s magában 

dönti el az ember, hogy merre indul: 
tágas kapun vagy szoros kapun által, 
nem tudva még, mi várja álmain túl. 

 
A tágas kapun akár kocsit hajtva 
roboghat át sok diadalmi jellel,  
a szoros kapun a fejét lehajtva, 

alázatosan fér csak be az ember. 
 

a széles úton sokan menetelnek, 
a keskeny úton csak kevesen járnak, 
a széles úton vetélytársak mennek, 

a keskeny úton inkább szolgatársak. 
 

Gondold meg, ember, a kétféle véget: 
a széles út a kárhozatba ér el,  

a keskeny útnak vége örök élet, 
mit az ÚR JÉZUS szerzett drága vérrel. 

   F. L. 
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O l v a s ó s z o b a 

Tűz-hely 
 

„Évek jönnek, mennek, a vadkörtefa meghozza gyü-
mölcsét, meg elhullatja, csak egy nagy fekete folt nem 

zöldül ki soha…” 

 - Ezekkel a szavakkal zárja Mikszáth Kálmán Az a fe-
kete folt c.  novelláját. Mi köt össze minket ezzel a törté-
nettel így böjt utolsó napjaiban, húsvét célegyenesében? 
Mi közünk Anikához, a drámai történet főhőséhez, vagy 
a brezinai akolhoz, amely leégett? Valójában semmi. 
Amihez közünk van, ami üzenetet hordoz a novellából, 
az a fekete folt. 
 Erdős dombokkal körülvett kisvárosunk gyako-
ri látogatói így tavasztájt a tűzoltók. Jellegzetes sziréna-
hangjukra azonnal felfigyelünk: megint ég a bozót, az 
erdő, a domboldal. Égett már itt akol is, mint Brezinán. 
Szomorú volt beleszagolni az égett gyapjúszagú levegő-

be. A füstoszlop irányt mutat a tűzoltóknak és a kíváncsi szemeknek is. A határból, 
a völgyből száll fel? Ez csaknem megszokott dolog. Ha a városon kívül ég a tűz, az 
nem ébreszt  különösebb érdeklődést. Semmi „krimi” nincs a dologban. Majd elolt-
ják. Ismerünk példát, amikor a városon kívüli „tűz” nem tűnt nagy eseménynek. 
Később azonban kiderült: az emberi történelem fordulópontja volt mégis. 
 A város Jeruzsálem volt, lakói a közelgő páska-ünnepre készültek. Előbb 
azonban a város vezetői eleget tettek kellemetlen kötelességüknek: volt néhány 
elítélt, akit még az ünnep beállta előtt ki kellett végezni. Napnyugta előtt túl kellett 
lenni a véres munkán, nehogy az ünnep nyugalmát keresztfán vonaglók nyöszörgé-
se zavarja meg. 
 Már reggel munkához láttak: helytartó, őrök, katonák, vádlott, vallatás, 
keresztcipelés. A tömeg érdeklődése csak addig tartott, amíg a város utcáin von-
szolta keresztjét az elítélt a halál felé. Ami a városon kívül, a Koponyák hegyén 
történt, az megszokott dolog volt. Mindig ott szokták felállítani a kereszteket. Az 
elítéltek ott mindig meg szoktak halni, mindig ugyanúgy. Inkább a másnapi ünnep-
re készülődött mindenki. 
 Közben a városon kívül égett a tűz. Isten haragjának tüze volt az. A harag 
jogos és igazságos volt. Azon kívül – s erre ritkán gondolunk – sok évezreden át 
türtőztetett harag. Szeretettel tompított, türelemmel féken tartott, de el nem némí-
tott harag. A bűn elleni harag, amelynek egyszer elő kell törnie, és rendeződnie 
kell. Egyszer visszamenőleg és előrenézve gyógyulnia kell a bűn és szövődményei 
miatt megromlott Isten-ember kapcsolatnak. A „gyökér-bűn”, és az ebből származó 
vétkek tömkelege elégtételt kíván. Halált, vért, áldozatot követel. Ennek a követe-
lésnek a tüze égett a Golgotán. A gyújtópontban pedig Jézus Krisztus állt. Ő volt a 
„tömény” bűn, az engedetlenség koncentrátuma. Benne összpontosult minden em-
ber minden vétke, hajlama, indítékai, gondolatai, tettei és mulasztásai.  

6.  



Emésztő tűz volt ez. Isten saját Fiát emésztette el, hogy az emberiséget ne kelljen 
mindenestől elsöpörnie a színe elől. „Ha elszabadul haragod, megemészti őket, 
mint a tarlót.” (2Móz 15,8) A harag, amely Jézus életét felperzselte, ellenünk irá-
nyult. Mi érdemeltük volna, de Ő „eltérítette”, magára vonta. 
 Tűz esetén az egyetlen biztos pont, ahová menekülni érdemes, az a 
fekete folt, ahol már pusztítottak a lángok. Ahol minden leégett, ott nincs ami 
égjen. Ott biztonságban lehetünk. Ha fáj, hogy visszaestél, ha bánt, hogy elbuktál, 
ha félsz, mert Isten joggal helyteleníti egyes tetteidet, vagy egész életstílusodat – 
ha mindez tényleg fáj és éget -, akkor menekülj arra a fekete foltra. Menekülj a 
kereszthez, amelyen a harag tüze pusztított. Jó helyen vagy ott, mert „nem ér a 
neved”. Nem terhel semmi. Csak Jézus neve ér, az ő rád is érvényes áldozata. 
Nem, Isten ott nem látja bűneidet. Csak Fiát látja, aki elégtételt szerzett, és téged 
pedig, mint tiszta, engedelmes gyermekét. 
 A Golgota fekete foltja így lehet a húsvéti öröm igazi forrásává. A tűz 
nyoma így válhat – és váljon is! – startponttá a lendületes, felfrissült, nyitott és 
értelmes élet felé.   

Bálint Józsefné: Ajándék kísérő 
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Egyházmegyei bibliaisme-
reti vetélkedőn járt  

a kis ifi 
Immár harmadszor került megrende-

zésre az egyházmegyei bibliaismereti 

vetélkedő Tiszakóródon 

 március 1-jén. 

Gyülekezetünket 13 fiatal képvi-

selte. A verseny után sorverse-

nyek, játékok nyújtottak feledhe-

tetlen élményt a résztvevőknek. 

Hazafelé megnéztük a kölcsei mű-

emléktemplomot, ahol sok érdekes 

dolgot megtudtunk Szatmárról. 

Legközelebb Porcsalmára készü-

lünk ifinapra. 

         7. 
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É l e t r a j z 

                        Ki volt Árva Bethlen Kata? 

  

 

 Árva Bethlen Kata – ahogy ő nevezte magát – 

1700. november 25-én született Bonyhán, Bethlen Sá-

muel, Küküllő vármegye főispánja, Marosszék főkapi-

tánya lányaként. Anyja Borsai Nagy Borbála volt, aki 

nyolc gyerekkel ajándékozta meg férjét, akik közül 

hárman kisgyerekkorban meghaltak. Kata 7. gyermek-

ként született. 8 évesen elveszítette apját, anyja férjhez 

ment a vagyonos gróf Haller Istvánhoz, Erdély főkor-

mányzójához, akinek szintén voltak gyermekei. Apjától örökölte a református 

vallás és a magyar közművelődés iránti hűséget. Bonyhai ősei között találjuk 

Bethlen Eleket, Erdélyország kancellárját, az 1545-ben épült bonyhai kastély urát, 

gr. Bethlen Farkast. A család tagjai Küküllő vármegye főispánjai, az enyedi kollé-

gium patrónusai, világi gondnokai voltak. Az öntudatos, református hitében erős, 

törékeny lányt édesanyja 17 éves korában férjhez adja a katolikus gróf Haller 

Lászlóhoz, mostohatestvéréhez. Férjének környezete nem tudta elviselni Kata 

puritán hitét, mindent elkövettek, hogy áttérítsék a római katolikus hitre. Férje 

kétévi házasság után tífuszban meghalt, a család a férj halála után sem hagyott fel 

az üldözéssel, erőszakkal elszakítják tőle gyermekeit. A megkínzott nő 1722-ben 

férjhez megy másodszor is, gróf Teleki Józsefhez, Teleki Mihály kancellár fiához. 

Második házasságából született három gyermeke korán elhunyt, majd 1732-ben 

férje is meghalt. Ettől kezdve lett igazán árva. Az olthévízi, sorostélyi, fogarasi 

udvarházában élt. Élete utolsó napjait betegsége és a Telekiekkel vívott peres 

ügyei keserítették meg. A sok oldalról ért támadásokban az ártatlan asszony egyet-

len vigasztalása az, hogy egyházáért, népéért áldozhat. Éli Krisztusa tanítását: 

bőkezűen támogatta a skólákat, udvarában a lányok úrihímzéses terítőket 

(úrasztali) varrnak, amelyekkel sok református gyülekezetet megajándékozott. 

Magyar bibliotékájában összegyűjtötte a magyar írók műveit, csodálatos, nagy 

értékű könyvtárát még életében a nagyenyedi kollégiumnak ajándékozta. Kiterjedt 

levelezést folytatott kora nagyasszonyaival. Szenvedéseiben, fájdalmában legfőbb 

vigasztalója udvari papja, Bod Péter volt, a hűséges igehirdető, tanító, aki hat éven 

át szolgált udvarában.  Ránk hagyott irodalmi művei: Védelmező erős paizs 

(Szeben, 1759). Imádságos könyv, mely 16 csodálatos imát tartalmaz. Önéletírása 

(Kolozsvár, 1762) egyéni sorsát írja le lenyűgöző művészi erővel.  Árva Bethlen 

Kata szelleme hatott a ma Londonban élő gróf Bethlen Fruzsina Katalinra, aki 

jogos örököse a bonyhai kastélynak és uradalmi vagyonának, amit felajánlott az 

Erdélyi Református Egyházkerületnek, azzal az elvárással, hogy használja azt hu-

manitárius célokra. Az elhagyottak, öregek, betegek, száműzöttek találjanak benne 

menedéket.  

       Fodor Sándor S. 
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„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úr-
nak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.”              

I. Kor. 15,58.                                                                                                             

Az Árva Bethlen Kata Női Kör 2008. évi munkaterve 

 Hálatelt szívvel köszönjük meg Mindenható Istenünknek megtartó kegyelmét, 

szeretetét, amit megtapasztalhattunk a 2007-es évben. A fenti ige buzdításával szíveink-

ben kérjük bölcsességét, útmutatását a 2008-as évünkre is. 

 Névadónknak választottuk Árva Bethlen Katát, aki a 18. század őszinte, 

buzgó, hívő egyénisége volt. Református hite mellett való kitartása mindannyiunk pél-

daképe.  

 Munkatervünket úgy készítettük el, hogy legyen összejövetelünk az Ige kö-

rül, és legyenek hasznos tevékenységeink, ahol különböző munkálatokat végzünk. 

 Minden hónap utolsó keddjén az Északi templomunkban este 18 órakor van 

együttlétünk az ige körül. Nők a Bibliában címmel, ahol a Szentírásban szereplő asszo-

nyok, nők életét ismerjük meg közelebbről, és erőt merítünk, tanulunk életük példájából. 

 Ebben az évben második alkalommal ünnepeltük meg a Nők Ökumenikus 

Világimanapját az Újtelepi templomunkban március 7-én, ahová meghívtuk a társ-

egyházak nőtagjait. Hála Istennek, sok kedves nőtestvér hallotta meg a hívást, és áldott 

együttlétet munkált a mi Urunk. Áprilisban a szatmárnémeti Szamosnegyedi Árva Beth-

len Kata nőszövetség korábbi meghívásának szeretnénk eleget tenni egy testvéri látoga-

tással. 

Tevékenységeink: 

- a megkeresztelt gyermekek részére keresztelői zsebkendőket készítünk, 

amelybe az ároni áldás van hímezve (IV. Móz. 6,24.), szív alakú tartóban, rózsaszín 

vagy kék masnival díszítve. 

- a házasságot kötők részére Bibliát adunk, keresztszemes hímzéssel díszített 

borítóban, 

- a konfirmáltak részére énekeskönyvet ajándékozunk, szintén hímzett borító-

val.  

Lelkészünk munkáját szeretnénk mindenben segíteni, gyülekezetünket építeni. 

Szeretettel szolgálunk a szeretetvendégségeinken, rendezvényeinken. 

Nőtestvéreink közül vannak, akik a beteglátogatás rendszeres szolgálatát végzik, mert 

ők ezt a talentumot kapták. 

 Női körünk 5 tagja állandó imaszolgálatot vállalt, minden héten azonos na-

pon, azonos időpontban ülünk le, és imádkozunk lelkészünk minden prédikációjáért, az 

ellenséges hangok elcsitításáért és a gonosz minden munkájának lerombolásáért. 

 Terveink között szerepel a kárpátaljai, Pocsai Vincéné vezette nőszövetség 

meghívása, júniusban. Júliusban egy kirándulás Árva Bethlen Kata szülőhelyének és 

fogarasi síremlékének megtekintésével. 

 Kérjük gyülekezetünket, hogy bennünket is hordozzanak imádságos szívvel, 

hogy a mi Urunk adjon erőt, türelmet, szeretetet a vállalt feladataink ellátásához.  

 Húsvét ünnepére készülődve, kívánunk minden testvérünknek áldott ün-

neplést, azzal a boldog tudattal, hogy nekünk feltámadott, élő Urunk van!  

Dr. Szűcs Lajosné—a női kör vezetője 



   M E G H Í V Ó 

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket, gyüle-

kezeti tagjaikat, ismerőseiket a Bibliaszövetség 

szokásos tavaszi csendes napjára – a szokásos 

időben, húsvét utáni szombaton -, március 29-

én 10h—15,30h között Hajdúböszörménybe. 

Programunk a következő:  

         M E G Ú J U L Á S 

10.00   Köszöntés 

10.05  „Ördög a bibliaórán” színdarab az ifjúság előadásában 

10.40    A megújító Isten  Zila Péter 

11.10   SZÜNET 

11.25  A megújulás eszközei  Alföldy-Boruss Csilla 

11.55  A gondolkozás megújulása Balavány György 

12.30  EBÉDSZÜNET 

13.45  Életem megújulása/i/ Bizonyságtétel Kiss István 

14.00  Megújulás/ok/ a családban Dr. Makrai Tibor  

14.30  A megújuló gyülekezet  Nagy György 
 

A részvételre jelentkezni lehet a gyülekezet gondnokainál. 

S z í v e s e n  a j á n l j u k 
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A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS SZERETET ALAPÍTVÁNY 

kuratóriuma nevében megköszönjük mindazoknak, akik legutóbb 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 

10. 



Isten bölcsessége új értelmet ad életünknek 
 

(Nők Imanapja 2008. 03.07.) 
 

 Isten végtelen bölcsessége minden oldalról 

körülölel bennünket. Tapasztaljuk a természet szép-

ségeiben: naponta rácsodálkozhatunk arra, milyen 

csodálatosan teremtette a minket körülvevő világot. 

Bölcs gondoskodása hálára kell, hogy ébresszen ben-

nünket. "Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld 

alapját, értelemmel erősítette meg az 

eget."Péld. 3:19"...az Ő bölcsessége szilárdította 

meg a világot..." Jer. 10:12  

Tapasztaljuk, hogy családunkra, életkörülményeink-

re, mindnyájunkra minden tekintetben gondja van és 

betölti szükségeinket. 

 Keressük Urunk bölcsességének jeleit tudatosan! Vegyük észre, hogy ez a 

csodás bölcsesség olyan, mint a fény! Mindenünnen ránk árad. Jézus Krisztus ke-

resztjéről áradó bölcs szeretete - megmentő szeretete mindannyiunk számára befo-

gadható. Ne zárjuk el magunkat tőle! Aki nem vesz tudomást erről a bölcs szere-

tetről, aki csak a maga eszére támaszkodik, az előbb utóbb csődbe jut, nehézségei-

ből nem lát kiutat és csüggedésbe zuhan. "Bízzál az Úrban teljes szívből és ne 

a magad eszére támaszkodj!" Péld. 3:5  

 Aki látja, tapasztalja és örömmel befogadja ezt a bölcs szeretetet, annak 

élete új értelmet nyer, mindenkor tud örülni és tovább adja másoknak is a tapaszta-

latait. Legyen mindnyájunké a nagy felismerés: BÖLCS URUNK kezében tartja 

életünket, KRISZTUSBAN közel jött hozzánk, bizalommal hozzá fordulhatunk 

minden kisebb és nagyobb gondunkkal. Bízzuk rá szeretteinket, gyülekezetünket, 

országunk dolgait és mi 

magunkat. Az igazi sza-

badság a teljes függés 

ŐTŐLE. Bizalmunk egye-

dül Urunkban legyen, az Ő 

bölcsessége hordoz ben-

nünket a keskeny úton. 

Teljes alázattal rendeljük 

alá magunkat ŐNEKI! A 

szoros kapun átlépve, az Ő 

útját járva ÚJ ÉRTELMET 

NYER AZ ÉLETÜNK! 
 

Kiss Istvánné Füle Judit 

S z o l g á l a t 
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Ünnepi készülődés a gyerekekkel 

A karácsonyi alkotó foglalkozásunkhoz hasonlóan ismét összegyűltünk a gye-

rekekkel, ifisekkel hogy húsvéti képeket, dekorációkat 

készítsünk. Örömmel mondhatjuk, hogy 20-25 ügyes 

kezű fiatal jött el a szombat délután 14:00-17:00 óráig 

tartó alkalomra. Mielőtt belevetettük volna magunkat a 

lázas alkotó munkába, kicsit elcsendesedtünk. Két cso-

portban, külön a kisebbekkel és külön a nagyobbakkal 

beszélgettünk a virágvasárnapi eseményekről. Imád-

ságban és énekszóval dicsértük Jézus Krisztust. Elér-

kezett az idő, hogy az előkészített húsvéti gipszfigurá-

kat a gyerekek kifessék. Talán elmondhatjuk, ez aratta a legnagyobb sikert. 

Majd következhettek a különféle makettek, képek, üdvözlőlapok, melyeket 

többféle technikával készíthettünk el. Végül, de nem utolsó sorban pogácsával 

és almával is meggazdagodtunk. Megköszönjük mindenkinek a részvételét és 

minden segítséget, amit önzetlenül kaptunk! Szeretettel várjuk a gyermekeket 

a vasárnapi Templomovi és Gyermek istentisztelet alkalmaira is.  

Áldott feltámadás ünnepet kívánunk! 

„Az ajándék tág teret nyit az ember előtt." /Péld.18:16/ 

       Kovács Katalin 
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S z o l g a t á r s 

PRESBITERI KÖRZETEK: 

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

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

    Zöldmező út, Kosztolányi út 

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

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

    Almáskert út, 

Fülöp Bálint  /Északi krt. 43/  Északi körút 

Görög Demeterné  /Kalmár u. 86/ Kalmár út 

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

Kiss László  /Bartók B. u./  Babits út, Krúdy út, Mikszáth út, Gárdonyi út,  

    Csillag út, Nádor tér 

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

    út, Baross út 

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

    Irinyi út, Vasvári út 

Puskás Zoltán  /Nyár u.78/  Nyár út eleje 

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

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

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

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

Tarcsa Gusztávné /Nyár u. 39/   Kalmár út 

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

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

PÓTPRESBITEREINK: 

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

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

    Öregotthon 

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

Helmeczi Lászlóné /Kórház u. 28/ Kórház út 

Pappné Sápi Judit  /Északi krt. 72/ Északi körút 

Szabó Sándor  /Északi krt./  Jármi út 

Fenntartói járulékszedők: 

Újtelepen: Bíró Istvánné, 

Ráczkertben:                   

Kovács Zoltánné,               

az Északi lakótelepen             

Nagy Sándorné 

Amennyiben kérdése 

van, vagy segítségre 

van szüksége,       

bizalommal             

forduljon hozzájuk! 

Ismeri valamelyik                    

presbiterünket?                           
A Presbitérium döntése alapján 

minden presbiternél                    

lehetősége van befizetni             

fenntartói járulékát.               

Befizetéséről minden              

alkalommal  bizonylatot kap.  
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G o n d o l k o d ó 

Jézus, Te egészen más vagy! 
Te 

odaléptél a házasságtörő asszonyhoz, amikor mindenki megvetően távol 
tartotta magát tőle, 

beléptél a vámszedő házába, amikor mindenki többre tartotta magát nálánál, 
magadhoz hívtad a gyerekeket, amikor mások el akarták őket küldeni tőled, 
megbocsátottál Péternek, amikor ő kárhoztatta magát, 
dicsérted az áldozathozó özvegyasszonyt, amikor mások átnéztek rajta,  
megígérted a latornak a Mennyországot, amikor mindenki a pokolba kíván-

ta őt, 
elhívtad Pált követésedre, amikor féltek tőle az üldözői, követőid, 
elhárítottad a dicsőséget, amikor mindenki királlyá akart tenni, 
szeretted a szegényeket, amikor csak a gazdagok számítottak valakiknek,  
meggyógyítottad a betegeket, amikor mindenki lemondott róluk, 
hallgattál, amikor vádoltak, gúnyoltak és megostoroztak,  
meghaltál a kereszten, amikor mindenki a Páskát ünnepelte,  
magadra vetted az emberek bűneit, amikor mindenki felmentette magát,  
feltámadtál a halálból, amikor mindenki úgy gondolta, hogy veled már nem 

kell számolnia, 
ma sem hagyod el tieidet, amikor olyan sokan nem létezőnek tartanak,  
eljössz ítélni élőket és holtakat, amikor csak kevesen várnak vissza, 
örökéltet adsz a hozzád térteknek, amikor sokan csak okoskodnak a halál 

utáni létről, 

Jézus, köszönöm neked, hogy Te egészen más vagy, mint ahogyan sokan vélik. 

      15. 

 

„Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, 

hagyni kell hadd vigye a szél… 

homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, 

mielőtt megjegyezhetnéd…” 

Pintér Béla 
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Ha a gyermek együtt él a kritikával, 
megtanulja a bírálgatást. 
 

Ha a gyermek együtt él a gyűlölettel, 
megtanulja a háborúzást. 
 

Ha a gyermek együtt él a félelemmel, 
megtanulja a szorongást. 
 

Ha a gyermek együtt él 
a szánalommal, 
megtanulja az önsajná-
latot. 
 

Ha a gyermek együtt él 
a nevetségességgel, 
megtanulja a félszegsé-
get. 
 

Ha a gyermek együtt él 
megértéssel, 
megtanulja a türelmet. 
 

Ha a gyermek együtt él 
a buzdítással, 
megtanulja magabiztos-
ságot. 
 

Ha a gyermek együtt él a dicsérettel, 
megtanulja mások megbecsülését. 
 

Ha a gyermek együtt él a jóváhagyás-
sal, 
megtanulja szeretni magát. 
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C s a l á d i  k ö r 

 

Eltemettük: 
 

Ö. Jakab Mihályné /70 Gábor Áron u. 
Gyarmatiné Szabó Ildikó /47/ Korona tér 
Bihari Zoltánné Koncz Gizella /79/ Rózsa u. 
Babrik Gyuláné /66/  Újfalussy tag 
Daróczi Sándorné Kiss Ilona /69/ Nagybányai u. 

Bartháné Kalydy Éva /71/ Kraszna u.  

Nagytiszteletű asszonyt városunk reformátussága 

saját halottjának tekinti. 

Megkereszteltük: 
Nagy Leventét 

Nagy György lelkipásztor és 
Nagyné Jezerniczky Anett  

gyermekét. 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Ha a gyermek együtt él az elfogadással, 
megtanul szeretetre lelni a világban. 

 

Ha a gyermek együtt él az elismeréssel, 
megtanulja, hogy céljai legyenek. 

 

Ha a gyermek együtt él az önzetlenséggel, 
megtanulja a nagylelkűséget. 

 

Ha a gyermek együtt él 
az őszinteséggel és mél-

tányossággal, 
megtanulja az igazságot 

és a jogszerűséget. 
 

Ha a gyermek együtt él a 
biztonsággal, 

megtanul hinni magában 
és környezetében. 

 

Ha a gyermek együtt él a 
barátságossággal, 

megtanulja, hogy a világ 
olyan hely, ahol jó lenni. 

 

Ha a gyermek együtt él a 
nyugodt derűvel, 

megtanulja, hogyan talál-
jon lelki békét. 

 

Vajon a mi gyerekeink mivel élnek 
együtt?     

 

Dorothy L. Nolte  

A gyermek abból tanul, amit lát 
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R E G G E L I   I M A 
 

 Istenem, te tudod, mennyire 
szeretlek. Ha olykor kételyek között 
vergődve – amelyek önnön kicsinysé-
gem tudatából fakadnak – el is fordu-
lok tőled, te nem vetsz meg, hanem 
utánam mosolyogsz, s én megérzem 
pillantásod melegét. 

És oldódik szívem görcse, fájdalom 
ütötte gerincem fölegyenesedik. Sze-
meim megkeresnek téged, s lelkemre 
ereszkedik sugaras tekinteted fénye. 
Megéled bennem az erő, s számba ve-
szem munkámat, 
amely általad rám 
bízatott. A legapróbb 
dolgok is értelmet 
nyernek, a legszür-
kébbek is színt kap-
nak. 

Érzem, hogy küldetést 
teljesítek. 

Biztató tekinteted 
kísér földi utamon, 
melynek értelméről 
naponta hírt hoz ben-
ned megújuló hitem 
hangja. 

Kérlek, ne engedd, 
hogy a hitványságok 
parazitái elszívják 
erőimet. 

Vértezz föl engem 
atyai szereteteddel, 
simogató lélekmele-
geddel, és vezess ké-
zen fogva egész na-
pon át. Ámen. 

D. Gődény Lilla 
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L é l e k e m e l ő 

 

 

 

 

 

Ady Endre: A szép Húsvét 
 

Odúkat és kriptákat pattant 

S bús árkokig leér a szava: 

Ilyen a Húsvét szent tavasza 

S ilyen marad. 
 

Miért tudjon Ő az embervérről, 

Mikor künn, a Tavaszban, 

Minden csoda csodát csinál 

S minden drága fizetség megtérül? 
 

Óh, Tavasz, óh, Húsvét, 

Emberek ősi biztatója, 

Csak azt szórd szét köztünk: 

Állandó a tavaszi óra 

S ilyen marad. 
 

Krisztus támad és eszmél, 

Odúkat és kriptákat pattant. 

Van-e gyönyörűbb ennél? 
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K e r e s z t k é r d é s  

Ez a tudós a képen Pál  

apostol leveleit  

tanulmányozza  

a Bibliából.  

A sok levél közül azonban 
három nem található  

a Bibliában.  

Melyek ezek? 

R A J Z P Á L Y Á Z A T 

A 2008-as esztendő a Biblia éve. A keresztény egyházak konkrét céllal nevezték így el ezt 
az évet. Azt szeretnék elérni, hogy mindenki magáénak érezze a Bibliát. A Mátészalka Kert-
városi Református Egyházközség ebből az alkalomból rajzpályázatot hirdet általános isko-
lás tanulók számára. A pályázat témája: ,,Tekercsek a Bibliában” 

Olyan bibliai történetek illusztrálását várjuk, amelyekben a Biblia régi formában, tekercsben 
van jelen. (pl. A 12 éves Jézus a templomban) 

A pályázat célja a Biblia megismerése, történeteinek bemutatása gyermeki szemszögből 
rajzolva, festve, mintázva. A technika szabadon választott: rajz, festmény, grafika stb.    

A méretek: maximum A/3 

Az értékelés 4 kategóriában történik: 1-2. évfolyam, 3-4. évfo-
lyam, 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam.  A pályaműveket va-
sárnaponként várjuk az Újtelepi templomba a 930 –as 
gyermekórára. A munkák hátoldalára kérjük ráírni a tanuló 
nevét, évfolyamát, címét, telefonszámát. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-30-684-1083 

A beadás határideje: 2008. április 27.  
Eredményhirdetés 2008. május 25-én, a beadás helyszínén. 

Fődíj: 1 db PenDrive 1GB KingSton USB 2.0 

ELŐZŐ FELADVÁNYUNK NYERTESE: 
ERDÉLYI LÁSZLÓNÉ 

Nyereménye egy Wass Albert könyv, melyet 

átvehet bármikor a Kőszikla könyvesboltban. 

http://www.teszvesz.hu/item323881289_pendrive_1gb_kingston_usb_2_0_data_traveler_priv.html
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S z e n t f a z é k 

 

H Á Z I A S S Z O N Y O K N A K 
 

Sárga túró 

Hozzávalók:  fél liter tej,  

8 tojás 

8 kanál kristálycukor 

1 cs. vanília cukor 

fél cs. mazsola (el is maradhat) 

késhegynyi fahéj 

A tejet egy csipet sóval, mazsolával felforraljuk.  

Közben a tojásokat a cukorral, vaníliával felver-
jük félkemény habbá, belekeverjük a fahéjat, és 
a forrásban lévő tejbe kavarjuk. 

Állandó kavarás közben (vigyázni kell, mert leragad) főzzük addig, míg túró-
szerűen összecsomósodik. Amikor már az egész olyan, mint a túró, levesszük a 
tűzről és rövid ideig hűlni hagyjuk. Majd a tésztaszűrőre géz anyagot, vagy 
konyharuhát helyezünk, beleöntjük a túrót, összekötjük, és hideg helyiségbe 
hagyjuk kicsöpögni egy éjszakán át. Másnap levesszük, kibontjuk, és szépen 
felszeleteljük. Kaláccsal, sonkával (vagy anélkül) nagyon finom.  

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, 
mint ahogy a mobilunkat? 
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk? 
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha 
otthon felejtettük? 
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az 
sms-ekre? 
Mi lenne, ha ajándékként adnánk? 
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt 
vennénk elő? 

Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, 
hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban? 

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is  
tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol. 

És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt  
aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os 
lefedettséget az egész Földön, és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely 
örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható... 

Ha a Biblia lenne a mobilom? 
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Alapítványi adószám:  

19208880-1-15 
Bankszámlaszám:  

CIB 10700402-47137501-51100005 
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 

Még egyszer 

 

„Semmi, de semmi nem sikerül!” 

Még egyszer kivetni a hálót. 
Még egyszer egy szelíd szót szólni. 
Még egyszer elindulni a másik felé. 
 

„Semmi, de semmi nem használ!” 

Még egyszer kinyújtani a kezet. 
Még egyszer megértést kérni. 
Még egyszer bátorítóan szólni. 
 

„Torkig vagyok már!” 

Még egyszer levelet írni. 
Még egyszer a veszélyre utalni. 
Még egyszer megpróbálni. 
 

„De hát hányszor még?” 

Még egyszer. 
 

Fabiny Tamás 

www.refkertvaros.mateszalka.hu 


