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4. 

Nábrádon születtem 1952-ben. Drága szüleim nagyon nagy szeretettel és 

igaz hitben neveltek minket, három testvéremmel együtt. Most már tudom: 

szeretet és hit – igazi kincs. 

Én jártam a magam útját, ők folyamatosan igazgattak. Dolgozni, építkezni, 

magasabbra jutni, egyre többet, egyre feljebb. Így tékozoltam el évtizedeket, és 

maradtam „vasárnapi hívő”. 

Súlyosan megbetegedtem, és jártam a halál árnyékában is, de az Úr Jézus-

nak már kész volt a terve az életemmel. Akkor így szólt hozzám igéje: „..Hogy 

azt mondanám néked: Láttalak a fügefa alatt, hiszel?” (János 1,51). Elgondol-

kodtam, hiszen Ő lát engem a betegágyamon, és biztosan belelát a szívembe is. 

Az ige így folytatódik: „Nagyobbakat látsz majd ezeknél…” És közben látta, 

hogy még most sem értem az üzenetét. 

Akkor jött a „mélyszántás”. 49 évesen maghalt a férjem. Özvegyen marad-

tam két gyermekünkkel. Nagyon megijedtem, mi lesz velünk? Önző módon 

még mindig magunkat féltettem. De már éreztem Valaki vezet, csendben fogja 

a kezünket, türelmesen vigasztal. A szívemben sorban csendültek fel a zsoltá-

rok, egyre hangosabban elkezdtem énekelni a kiüresedett lakásban hónapokon 

át. 

Át kell ültetni ezt a fügefát, így döntött az Úr – már hallottam a szavát. 

Elköltöztünk. Csodálatosan elkészítette a körülményeket. Áldott, segítőkész 

szomszédok közé helyezett, ahol már gyökeret ereszt, lombot hajt a fa. Közel a 

templomhoz, közel Őhozzá. Befogadó testvéri közösségbe, ahol jól érzem ma-

gam, akár gyümölcsöt is teremhetek. Ehhez metszeni is kellett nagyon sokat. 

Elveszítettem a szüleimet, egy éven belül mindkettőjüket. Majd anyó-

somat, idén apósomat. Nehéz, fájó, súlyos keresztekkel érkeztem el az 

Úr Jézus elé. Már tudtam alázatosan hálát adni, kérni és hinni a meghall-

gatott imádságokban. 

Megerősödtem a próbák alatt és rádöbbentem, hogy Ő rajta kívül em-

ber nem tud sem többet, sem jobban gondoskodni rólunk. Megtaláltam 

az életem iránytűjét, és hiszem, hogy az Ő vezetésével tudtam meg-

állni a próbákban. Azt, hogy nem adtam fel a küzdelmet, hogy 

örömteli gyermeke lehetek, hálámat leírni nem lehet egy 

papírlapon. Átadtam az életemet és minden körülmé-

nyemet az Ő biztos kezébe. 

Jézus így válaszolt Tamásnak és most már 

nekem is: „Én vagyok az út, az igazság és az 

élet; senki sem mehet az Atyához, csakis 

énáltalam.” (János 14 ,6). 
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5. 

Ez lett az én utam, ezen igyekszem járni, és hiszem, hogy a karácsony csil-

lagszórós fényében egyre világosabbá válik mindannyiunk szívében: nincs más 

út melyen célhoz érünk, csak Jézus. 

Ennyi ajándékkal a szívemben, most azt kérdezném: Mit kérsz tőlem Úr 

Jézus karácsonyra? Kész a szívem. 

Köszönöm Úr Jézus a mindennapi örömöket. Unokáim mosolyát, simogató 

szeretetüket. Gyermekeim életét, békés szeretetüket, az áthatott együttléteket, 

gondviselő kegyelmedet. Köszönöm a próbákat, melyek Hozzád vezettek. 

Ámen. 

Szűcs Béláné 

100 évnyi kegyelem 
November 16-án örömünnepet ült az Idősek Kertje. 

Egyik „családtagunk", ugyanis Harsányi Sándorné, Gizike 

néni 15-én betöltötte a 100. életévét. 

Bár Ő úgy nyilatkozott, hogy „ez nem az én érdemem", 

s valahol ez igaz is, hiszen „életünk ideje Isten kezében 

van", s 80 fölött különösen igazi kegyelem minden nap, mégis mi emberek 

életformánkkal, életvitelünkkel nagyban befolyásoljuk Isten jó tervét. 

Gizike néni ebből a kegyelemből nem csak épphogy elérte a 100 évet, 

hanem ugyanebből a kegyelemből egészséges, kiegyensúlyozott, mosolygós 

idős néni. Pedig a száz év nagyon sok mindent hordoz. Kérdésemre csak 

mosolyog, s mondja: „Jaj, Zsuzsika, nagyon hosszú volna elsorolni, mi volt 

nehéz, és mi volt szép eddigi életemben. A legszebb talán az az időszak 

volt, amikor férjhez mentem, s születtek a gyerekeim. A legszomorúbb, leg-

nehezebb idők pedig, amikor elvesztettem szeretteimet. Három szép dalia 

fiam közül már csak egy van, és hát még sokan mások. Sokat temettem, de 

minden alkalommal megnyugodva, hogy ennek így kellett lennie." 

Azt gondolom, ez az a békesség, amely minden értelmet felülhalad, ez 

viszi az embert napról napra előre, s ez az, ami 100 leélt év után is mosolyt 

tud az arcra varázsolni. 

Gizike nénit születésnapján családján és az Idősek Kertje lakóin, dolgo-

zóin kívül Pregitzer Fruzsina színművésznő,  Mátészalka város képviseleté-

ben pedig Szabó István Polgármester Úr, Dr. Szászi István Alpolgármester 

Úr, valamint Dr. Takács Csaba Jegyző Úr is köszöntötte. 

Szívből örülünk, hogy Gizike néni köztünk él, s reméljük, még sok bol-

dog percet tölthetünk együtt - szintén kegyelemből! 

Szabados Zoltánné 
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6. 

A havas házikó fényei 
– karácsonyi emlék – 

Ülök az asztal mellett. Előttem rozoga papírdoboz. Benne 

rég nem használt karácsonyfadíszek: vakult aranyozású trombiták, 

repedt üveggömbök, akasztójukat vesztett szőlőfürtök, lyukas ka-

lapú gombák. Hallgatnak és várnak. Hasztalanul. 

Karácsony közeledtével azonban mégis élet mozdul körülöttük. Minden 

évben leemelem a kopott szürke dobozt, és kiveszem közülük a havas házikót. 

Ő az egyetlen használható a gyermekkori fadíszek közül. Velünk van mindig, 

mióta csak rányílt lelkem a karácsony misztériumára. 

Amikor először díszítettük a fát édesanyámmal, valami leírhatatlan 

gyöngédséggel emelte ki ezt a többi – jóval nagyobb és csillogóbb – 

díszek közül. Tűnődve szemébe ölelte, és azt mondta: - Ezt a havas 

házikót láttam meg először minden karácsony reggelen, amikor 

kislány koromban az ünnepre ébredtem. 

Arca elé emelte, mint valami szentséget, és így szólt: 

- A fonalat még édes mamám fűzte az akasztójába. 

Ám amint kezébe tartotta és nézegette, a fonal elszakadt, a kis házikó pedig 

az ölébe hullott. Vigyázva kihúzta a szakadt fonalat, és egy szaloncukros papír-

ba csavarva a szemközti vitrinben őrzött fedeles cukortartóba tette. 

Varródobozából fehér cérnát szakított, s duplán véve a szálat, felakasztotta 

a fára a havas házikót. A szokott helyére. Mert a havas házikó minden évben 

ugyanoda került. A fa legszebb, két középső ágának ölelésébe. 

Mindentudó ablakaira nézek, és már ott vagyok a tiszta szobában; tiszta 

lélekkel, várakozó és adakozó szeretettel a szívemben. Nem ajándékokra em-

lékszem. Az én gyermekkoromban ezeket egyébként is a szükség diktálta. 

Végtelen nagy csendre, békességre emlékszem; egymásba karoló karácsonyi 

dallamokra, kékfényű éjszakákra, amikor az ablakunkban vendégeskedtek a 

csillagok. Ízekre emlékszem, hófehér abroszokra, a fenyő és a hasábfa illatára, 

a gyertyák ragyogására és a dudorászó kályha hangjaira. 

Édesanyámra, ahogy a bátyámmal kétoldalról ölébe hajtottuk a fejünket, ő 

pedig időnként megcirógatva bennünket, a karácsonyi ajándékul kapott könyv-

ből – közös gyönyörűségünkre – felolvasott. 

S aztán az elnyugováshoz készülődés neszeire; a hűvös ropogós pár-

nára s a lelkem zsongó ünnepi örömére. 

Nálunk nem volt szokás a gyakori szeretetnyilvánítás. Az is 

a karácsony varázsából fakadt, hogy ilyenkor csókkal, öleléssel 

kívántunk egymásnak jó éjszakát. 
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7. 

Találjátok ki: mire gondolok? 

Arra, hogy ott künn hófehér a táj 

és közelg a szép mesés karácsony, 

– s valami fáj. 
 

Sok-sok testvérre gondolok, 

kik görnyednek az átoksuly alatt 

és velem együtt nézik a karácsonyt 

és a havat. 

Ha visszagondolok ezekre a ringatózó félálomban töltött karácsonyestekre, 

úgy érzem, a létezés természetéből fakadó megpróbáltatások elviseléséhez fel-

becsülhetetlen értékű útravalót kapott általuk a lélek. 

A kis havas házikó most is ugyanúgy várja az ünnepet: az édesanyám ujjai-

val bokrára kötött, dupla fehér cérnaszálon. 

Ott volt velünk a háborús évek sápadt karácsonyfáin, az ebédlőasztalon tró-

noló kamasz fenyőkön, ott, amikor kisfiúnk érkezte feletti örömünk a szobát a 

plafontól a földig uraló, ajándékoktól roskadozó óriásfába szökkent. S ott lesz 

most is, amikor az emlékezés mélabús békéje lengi be majd a karácsonyestet. 

Ott lesz, igen. Mert az ünnep ő. Mindentudó fényeitől világos ablakaival. 

Emlékeztet az ünnepre, amely jézuskás, szeretetteljes és örök. Mert a kará-

csonyest a beteljesedés bizonyossága és öröme. A megérkező, dajkálható ártat-

lan szereteté, amely minden évben újjászületik. A lelkünket vezérlő csillagé, 

amely velünk van egy újabb éven át. Akkor is, ha nem látjuk mindig, s akkor 

is, ha úgy érezzük, eltévedtünk. 

Hogy sötét van; a csillag kihunyt és mindennek vége. 

Ó, de nem. A csillagok természete az, hogy akkor is világítanak, amikor nem 

fénylenek. 

Ülök az asztal mellett. 

Kezemben tartom fehér cérnaszálon azt a hósapkás házikót, viharvert fenyőjé-

vel, világító fényekkel az ablakaiban – és a szívemben.  G.B.E. 

Az élet sürgős utain 

be mennyi minden tarkaság elér 

és milyen ritkán jön egy igazi ünnep, 

ami fehér! 
 

Azután arra gondolok, 

hogy hoz-e most a kis Jézus fenyőt? 

és tudok-e még boldog lenni úgy, 

mint azelőtt. 

Dsida Jenő: Karácsonykor 

Lélekemelő 
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Kibontakozó kapcsolat 

8. 

Fagyos hangulat  
karácsony előtt? 

Presbitériumunkban felvetődött 

annak a gondolata, hogy a gyülekezet 

belterjessé válása helyett, nyissunk 

más gyülekezetek irányába is, alakít-

sunk ki működő (!) testvér- gyülekeze-

ti kapcsolatokat határon túli református 

gyülekezetekkel is. Kettős céllal: Egy-

részt azért, mert nem szégyen egymás-

tól tanulni és Krisztus parancsának engedelmeskedve egymást erősíteni. 

Másrészt, gyülekezeteinket nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is szeretnénk 

építeni. Határon átívelő közös pályázatokban szeretnénk együtt részt venni. 

Ennek a gondolatmenetnek az első állomása december 12-én jött el 34 fő 

részvételével. Néhány előkészítő elnökségi találkozás után vendégünk volt a 

Nagykárolyi Kertvárosi Református Gyülekezet presbitériuma, nt. Tolnai 

István lelkésztestvérünk vezetésével. 

A kilenc órakor kezdődő alkalom Tolnai nagytiszteletű úr áhítatával vet-

te kezdetét, mely után a gyülekezetek főgondnokai, rövid áttekintést adtak 

saját térségük, városuk, gyülekezetük múltjáról, jelenéről. Következett a 

kölcsönös bemutatkozás, melyből az derült ki, hogy valakit idézzek: „olyan 

miféle emberek” ők is. Egy dologban azért egyetérthetünk: nincs semmi 

okunk panaszkodni! 

A testvérgyülekezet is építkezésbe kezdett, melynek várható befejezési 

idejét 5 és 60 (!) év közé taksálja. Valószínűleg ennek függvénye lesz az, 

hogy saját önálló templomuk legyen. Most ugyanis a gyülekezetük …. éves 

szétválása óta egy templomon osztozkodnak Nagykároly másik gyülekeze-

tével. 

Ezt követte lelkészünk, Power Point bemutatója, melynek témája a gyü-

lekezetépítésről, ezen belül a mai posztmodern ember Istennel és a világgal 

kapcsolatos viszonyáról szólt, kiemelve gyülekezeteink felelősségét a világ-

ban betöltött szerepéről. 

Ha ma tartanának Mátészalkán egy felmérést arról, hogy mi a gyüleke-

zet, vajon milyen válaszok születnének? Pedig csak egy helyes válasz van: a 

gyülekezet az nem „ő”, hanem mi magunk. Mindannyian egy épület építő-

kövei vagyunk. És most itt nem homályos bölcselkedésről van szó! Te is, 

kedves olvasó, gyülekezetünk tagja vagy! Lehet, hogy most még nem aktív, 

hanem passzív.  
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9. 

Nem lehet mindenki lelkész, diakónus, kántor, és nem is pár aktív ember 

munkáján múlik egyedül egy gyülekezet építése, és továbbmenvén – egy 

ország építése.  

Az Isten azt az építkezést tudja igazán megálda-

ni, amelyben benne van a te kis kavicsod is. Hozd 

el hozzánk, nem dobjuk félre! 

Ezután következett az ebéd (egy neve elhallgatá-

sát kérő presbiterünk felajánlásaként) a Fülöp-

tanyán. Itt kötetlenebb ismerkedésre és beszélgetésre 

is sor kerülhetett.  

Az ebéd után nt. Tolnai lelkész úr beszélt az előttünk álló 

pályázati lehetőségekről. Reményeink szerint erről később beszámolhatunk. 

Ezután már csak addig kellett várnunk, míg kiprovokáltunk egy visszahí-

vást Nagykárolyba január egyik szombatján, (remélhetőleg Isten áldásával 

rendszert csinálunk belőle). 

Persze verekedés az nem volt, fagyos hangulat még kevésbé. De mai 

módra csinálnunk kellett egy hírt, amire remélhetőleg mindenki odafigyelt 

annyira, mint a nap mint nap ránk ömlő féligazságokra. 

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kér-

jük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az 

egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. 

Ámen.” (Efézus 3,20-21) 

Alexa Imre - presbiter 

Kibontakozó kapcsolat 

“Ez egy erős gyülekezet?” 

“Igen”, válaszolták a kérdésre. 

“Hány tagja van?” 

“Harminc.” 

“Harminc!? Talán nagyon gazdagok?” 

“Nem, többségük szegény.” 

“Akkor hogy mondhatjátok, hogy ez egy erős gyülekezet?” 

“Mert őszinték, odaszenteltek, békességesek, szeretik egymást, minden-

ben Isten Igéjét követik, készek az imádkozásra, és igyekeznek teljesíteni 

az Úr munkáját. Az ilyen gyülekezet erős, akár harminc, akár háromszáz 

tagból áll.” 

G. L. 
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10. 

A KŐLEVES 
- elhangzott a presbiteri találkozón - 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő kato-
na. Ment egyik faluból ki, a másikba be, rongyosan szegény s éhesen. De bi-
zony nem kínálták meg sehol egy falás kenyérrel vagy egy kicsi meleg leves-
sel. Bekérdezett egyik házhoz is, a másik házhoz is. Itt reá uszították a kutyát, 
ott meg olyan szegénynek tették magukat, hogy semmijük sincs. 

Hát így ahogy menegetett, elhatározta magában, hogy megálljatok, a követ-
kező háznál, legyen az bárkié is, ott én főzök levest. Fel is vett a kapuból egy 
követ, s bement a legelső házhoz. Éppen egy öregasszonyé volt. 

- Jónapot, öreganyám! 

- Adjon isten, vitéz uram! 

- Hát hogy s mint szolgál az egészsége? 

- Szolgál, ahogy szolgál, hát vitéz uramnak hogy szolgál? - Nekem is szol-
gál valahogy, csak éhes vagyok, ennék valamit, ha volna, ha adna szívesen. 

- Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna. De én is olyan szegény va-
gyok, mint a templom egere. Semmim sincs, tiszta üres a kamarám, padlásom, 
mindenem. 

- Hát - azt mondja a katona - én nem vagyok annyira szegény, nekem van itt 
a zsebemben, né, egy jókora kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne 
egy üstöcske vagy fazék, amiben megfőzzem. 

- Hát azt éppen adhatok, mert fazekam van elég – nyugodott 
 meg az öregasszony –, csak nincs, amit beletegyek. 

Na, megmosta a katona a követ szépen, beletette a fazékba. 
Tüzet rakott az öregasszony. Vizet töltött a katona a kőre, s 
odatette főni. Egy jó hosszú fakanállal megkevergette. 

Leste az öregasszony. A katona még meg is kóstolta. 

- Hát jónak jó – csettintett a nyelvével –, de ha egy kicsi só 
volna benne, akkor még jobb lenne. 

- Hozok én sót, van nekem! 

Beletette a katona a sót, megkevergeti, s azt mondja: 

- Tudja, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor aztán igazán 
jó lenne. 

- Van nekem az is, hozok én! – dicsekedett az öregasz-
szony. 

Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették oda a fazékba. 

Kevergeti a katona, kóstolja, lesi az öregasszonyt. Azt mondja megint a 
katona: 

- Hát tudja-e, szoktam én kőleveskét főzni, de abban még kolbász is volt. 
Hogy az milyen jóízű! 

Rövid mese rólunk 
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11. 

Rövid mese rólunk 

- Van nekem kolbászom is – ajánlotta az öregasszony –, hozok én egy dara-

bot a kamarából. 

- Hozzon akkor két darabot, öreganyám, nekem is kell egy  darab s magá-

nak is – szólt utána a katona. 

- Hozok, hozok! – Hozott az öregasszony két darab kolbászt. A katona bele-

eresztette azt is a fazékba. Kevergeti, kóstolja. – Tudja-e, ha van egypár szem 

pityókája, krumplija, azt meghántanánk, s ide beleaprítanánk, s még ha zöld-

ségje is volna, az megadná a módját egészen. 

- Van nekem az is  – húzta ki magát büszkén az öregasszony–, hozok én azt 

is. 

Hamar hozott egy kis sárgarépát, petrezselymet, pityókát, megtisztították s 

beletették a levesbe. Kevergeti a katona, ízleli, s odanyújtja a kanalat az öreg-

asszonynak. 

- Kóstolja csak meg, most be jó! 

Megkóstolja az öregasszony, s igen nyalja a szája szélét. 

- Jaj, hát sohase hittem volna, hogy a kőből ilyen jó levest lehessen főzni. 

Még hagyták egy kicsit rotyogni, aztán megszólalt megint a katona: 

- Egypár szem rizskása is jó lenne, de ugye, az nincsen? 

- Van nekem az is – tüsténkedett az öregasszony. 

Hamar még egypár szem rizst is beleszórtak, sakkor megsimította elégedet-

ten a hasát a katona. 

- Ez most már éppen olyan, amilyenre én szoktam .főzni! 

Megvárták, hogy megfőjön. Kitöltött a katona egy nagy tányérral magának s 

eggyel az öregasszonynak, s jóízűen bekanalazták. Az öregasszony nem győ-

zött csodálkozni, hogy lehet kőből ilyen jó levest főzni. Mikor aztán jóllaktak, 

odafordult a katonához. 

- Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, amit főz-

zek, s ebből én milyen jólevest tudnék kotyvasztani. 

- Dehogynem! - vágta rá rögtön a katona. Elmosolyodott a bajusza alatt. 

Száz forintért bizony odaadom. 

Az öregasszony hamar odaadta a száz forintot, s a levesből, ami megmaradt 

kő, egy tiszta törlőruhába belegöngyölte, s félretette, hogy neki legyen, mikor 

levest akar főzni. 

A katona a száz forinttal a zsebében nagy gyorsan elbúcsúzott, nehogy az 

öregasszony meggondolja magát, s visszakérje. Most, hogy jóllakott, s volt 

száz forint ja, vígan rótta az utat estig, amíg nem talált megint egy másik öreg-

asszonyt, aki nem tudta, hogy kell főzni a kőlevest. Ott aztán újból jóllakott. 

Hogy milyen levest tudott főzni a szegény öregasszony abból a kőből, azt én 

nem tudom. Ezt a mesét Klári néni mondta el nekem. Lehet, hogy ők próbálták, 

mikor még szegények voltak Bukovinában. A gyülekezetben is érdemes lenne 

egyszer körülnézni: mi mindenünk van, feltéve, ha megosztjuk azt. 
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12. 

Gyülekezeti élet 

Befejeződött a 

Mátészalka Kertvárosi Református Napok 
rendezvénysorozatunk 

Idén második alkalommal került megrendezésre az őszre eső programsoro-

zat. Vége a táboroknak, az őszi betakarítás sajnos egyre kevesebbeket érint, így 

talán egy kicsit több időt tudunk együtt lenni.  

Szeptember közepén az újtelepi templomunk adott helyett a Testi-lelki 

egészség napnak, melyen idén a szívünk volt a téma. Az érdekes előadások 

mellett ingyenes vérnyomás és cukorméréssel vártuk a testvéreket.  

„Szeptember végén”- ezt a nevet kapta gyülekezeti kirándulásunk, mely-

nek keretében ellátogattunk Koltóra, Nagybányára, kipróbáltuk az aknasuga-

tagi sós víz gyógyító hatását, valamint szolgáltunk a máramarosszigeti gyüle-

kezetben. 

Kálvin születésének 500. évfordulójára emlékezve több tartalmas elő-

adást hallhattunk. Egyrészt Dávid Ferenc ny. történelemtanár úr, másrészt Dr. 

Szabó Pál történész jóvoltából. Többet megtudhattunk e nagyszerű reformá-

tor életéről, igehirdetéseiről, emberi arcáról. Az előadások füzet formájában 

kaphatók lesznek a gyülekezeti iratterjesztésben. Némedi Gusztáv fehérgyar-

mati lelkipásztor igehirdetésében Kálvin teológiai látását ismertette közöttünk.  

Emlékezetes marad Sípos Vízaknai Gergely vizsolyi lelkész igehirdetése, 

melyben megfogalmazta: nem a Bibliát kell átfogalmazni, hanem az életünket 

kell az örök Igéhez igazítani. 

Idén is vártuk a gyászolókat október utolsó vasárnapján. Nem egyedül kell 

emlékeznünk: Isten Igéje ma is szól és vigasztal. 

November első vasárnapján a nagykárolyi Collegium Régizene Együttes 

volt a vendégünk, akik különleges hangszereikkel visszarepítettek bennünket a 

reformáció korába, megszólaltatva az akkori hangszerelésben gyülekezeti éne-

keinket. 

„Igazságos társadalom”- címmel Balavány György újságíró beszélt arról, 

hogy Isten Igéjéhez kell igazítanunk életünket, ha szebb és igazságosabb jövőt 

szeretnénk magunknak és gyermekeinknek. A megtérés és odafordulás Isten-

hez világosságot hozna a ma sokszor sötétként felrejlő jövőnkre. 

Vendéglelkészek szolgáltak egy héten keresztül arról, hogy vajon számít-

hatunk-e Istenre betegségünkben, gyászunkban? 

Kötetlenebb formában beszélgettünk egy film kapcsán a társadalmi folya-

matokról, az együttélés, társadalmi beilleszkedés és tolerancia sok vitát kiváltó, 

de égető kérdéseiről.  

Végül, de nem utolsó sorban Hálaadó napot tartottunk az Északi templom-

ban, arra emlékezve, hogy 15 éve templom épült ezen a lakótelepen is.  
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Gyülekezeti élet 

TALÁLD MEG A HELYED! 

Kevesen tudják, de jövőre újabb ünnepre készülünk: 40 éves lesz az 

újtelepi templomunk. 

A hálaadó nap arra is jó, hogy a hálás emlékezés mellett számba vegyük 

Istentől kapott áldásainkat, felmérjük mai helyzetünket és reménykedve 

tekintsünk a jövő felé.  

Gazdag őszünk volt, hiszen Isten sok mindennel gazdagított az előadók, 

rendezvények és az együtt töltött közös percek-órák alkalmával. Köszönöm 

mindazok közreműködését, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, 

hogy mindez megvalósuljon.  

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, 
szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, 

amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” 
/1 Péter 2,5/ 

Nagy György lelkipásztor 
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14. 

Nem szégyellem… 
 

Egyszerű, hitben élő, dolgos szülők második gyermekeként szeretetben ne-

velkedtem. A szeretet számomra a boldogságot nyújtotta, melyet igényeltem és 

viszonoztam környezetemben. Iskolai éveimben hittanra jártam, 14 évesen kon-

firmáltam. Ifjúságom gondtalan éveiben végeztem el a középiskolát. Férjhez-

menetelemet követően megszűnt a gondtalan életem. Istentől távol, hullámos 

göröngyökkel, fájdalmakkal magunkra hagyatva éltük mindennapi életünket 

férjemmel, aki mindenben mellettem volt. Két gyermekünk született, akik hittan 

mellett gyermek-istentiszteletre, később ifjúsági bibliai közösségbe jártak, ahol 

Istent megismerve éltek. Mindezek ellenére férjemmel Istentől még mindig tá-

vol, de az Isten vezetésével, gondoskodásával oldottuk meg az ellőttünk álló 

akadályokat. Az Úr mindig vigyázott ránk, kezében tartva hordozta életünket. 

Igazam mellett makacsul küzdve akartam megoldani az akadályokat, mivel mé-

lyen bennem volt, hogy nem saját elmém által oldódnak meg a gondjaim. Örö-

münket gyermekeinkben éltük meg. Az ő hitüket csodálva egy adventi napon 

kezembe vettem gyermekem Bibliaolvasó kalauzát, amelyben az Úr megszólí-

tott, hogy térjünk meg, mely nem hagyott nyugodni, és a nehéz időkben kezem-

be vettem a Bibliámat, majd az Énekeskönyvet, amelyben vigasztaló éneket, 

valamint igét kaptam: 395. Isten szívén megpihenve276. Egyedüli reményem 

270. Légy csendes szívvel 

„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened” (Ézsaiás 

41,10) 

Az évszázad elején egy közösségben az örök életről esett szó, többféle fele-

kezetű emberek körében, ahol különböző érvek kerültek szóba, de én a konfir-

máción tanultakra hagyatkozva álltam ki. Ekkor megfogadtam, hogy vasárnapi 

istentiszteletekre fogok járni, hogy minél többet tudjak az Úr evangéliumáról. 

2002 tavaszán mély vízbe sodort az élet, melynek során a poklok poklát éltem 

át, de az Úr kiszabadított! 

Egy évig nem jártam templomba, az Úrtól távol maradva éltem, míg halál-

eset folytán ismét elkezdtem járni az Úr házába, később bibliaórára, ahol növe-

kedni kezdtem az evangéliumi ismeretekben. Otthonomban naponta olvastam a 

napi igét. Ettől kezdve megváltozott az életem. Az Úr gyermekévé váltam, 

megtértem, Isten megváltotta az életem Jézus Krisztus kereszthalála által. 

Gondjaim most sem szűntek meg, de az Úr igéje által vezeti mai napig az éle-

tem, így könnyebbül a teher. 

265. Hagyjad az Úr Istenre te minden útadat! 

Ilyenkor a Bibliámat kinyitva az Úrhoz fordulok, és mindig kapok Tőle üze-

netet, ezt bizonyítja az alábbi ige: 

Élet utak 
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„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 
hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol.” (Róma 10,9) 

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róma 10,17) 

Már többször is gondoltam, hogy vallást tegyek Jézus Krisztus szeretetéről, 
jóságáról, vezetéséről. A fenti ige arra késztetett, hogy megtegyem a kérést. 

„Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát: mert Istennek hatalma az, min-
den hívőnek üdvösségére.” (Róma 1,16) 

Kovács Istvánné Irénke 

Imádságos szívvel 

Ima a szenvedőkért 
és a gyógyulásért 

Urunk, Istenünk, áthatolhatatlanul sötétnek kell len-

nie az éjszakának, hogy a nappalodért kiáltsunk. Viharodnak ki kell 

oltania a világosságainkat, mert csak így láthatjuk meg a 

csillagokat. Tengerednek hajónkra kell zúdulnia, hogy szavadra 

hallgassunk, akkor bizony letérdelünk az imbolygó hajón és 

kiáltunk hozzád; akkor meglátjuk bűneinket, érezzük a betegség 

fájdalmát és feléd fordulunk, hogy adj a betegnek egészséget és 

gyógyulást. 

Adj a magányosoknak és elhagyatottaknak bátorságot és 

bizodalmat, vigaszt és bizodalmat az életuntaknak. Ajándékozz 

megértést és segítséget a szellemi fogyatékosoknak, elfogadást 

és támogatást a mozgássérülteknek, vigasztalódást a 

gyászolóknak, hitet, örömet a kudarcot vallónak és reményt. Adj 

a sikertelennek szerencsét, áldást, a túlérzékenynek tiszteletet és 

együttérzést, az üldözöttnek igazságot és jóságot, a hazátlannak 

védettséget és békét. 

Urunk, Istenünk, add, hogy ne csak kéréseinkkel, hanem 

hálánkkal is hozzád forduljunk, köszönjük meg, hogy mellettünk 

vagy, hogy orvosunk és megváltónk vagy. Urunk, te ismersz igazán 

bennünket, te ismered betegségünket, szenvedésünket. Eléd 

helyezzük és kérünk, könyörülj rajtunk. Te működj bennünk úgy, 

ahogy öröktől fogva elhatároztad azt. 

Orvosold kapcsolatainkat azokkal, akiket mellénk állítottál. 

Hálásak vagyunk, hogy testi és lelki betegségeinkre igazán csakis 

tenálad találunk gyógyírt. 

Szálljon ezért dicséret, dicsőség a te nagy nevedre örökkön örökké. 

Ámen.       Dr. Gyökössy Endre 



 

 

R
 e

 m
 é

 n
 y

 s
 u

 g
 á

 r
 

16. 

Keresztség 
Mit is jelent ez? És miért is történik? 

A keresztség, szakramentum, azaz szent dolog, amit 

Jézus Krisztus rendelt el. Ő mondta: „Elmenvén 

azért tegyetek tanítványokká minden népeket, meg-

keresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szent Lélek-

nek nevében.”(Mt. 28. 19.) Azóta hány rendeletet ki-

adtak a változó világ hatalmasai. Egyik parancs jött, a 

másik ment. De ez a parancs megmaradt. Miért nem 

tűnt el a változó idővel? Mert ez az Isten parancsa volt. 

A keresztség nem névadás. Valami egészen más. Ha veszek egy könyvet, és 

beleírom a nevemet, ez azt jelenti, hogy ez a könyv az enyém. A könyvnek 

megvan már a címe, de én fizettem érte, az én tulajdonom. A keresztség alkal-

mával is megvan már a gyermek neve. De a keresztség vizével, ami az Úr Jé-

zus érette is kifolyt vérét jelképezi, Jézus ráírja a lelkére az Ő nevét. Ez azt 

jelenti: ez a gyermek az enyém. Szenvedtem és meghaltam érte, feltámadtam 

érte. Megfizettem érte is a bűnből és a halálból való megváltás díját, számára is 

megszereztem az örök élet lehetőségét. Ez a gyermek az enyém. 

Nagy dolog tudni azt, hogy a Jézusé vagyok, és a Jézusé a gyermekem is. 

Amikor a diktatúra alatt letartóztattak, és vallatni kezdtek, úgy éreztem, hogy 

itt meg kell halni. Nincs senki, aki segítsen. Akkor eszembe jutott a Heidelber-

gi Káté első kérdése (Az egész Szentírás tanítását összefoglalja a Heidelbergi 

Káté és az egész Kátét az első kérdés): Mi életedben és halálodban egyetlenegy 

vigasztalásod?- Hogy úgy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, 

nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus 

Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéle-

tesen eleget tett. Engem a Sátán minden hatalmától megszabadított. És úgy 

megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem 

eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én javamra és üdvösségemre 

kell szolgálnia… 

Akkor jöttem rá: velem nem az lesz, amitől én félek, vagy amit gonosz em-

berek akarnak. Velem az lesz, amit Jézus akar, mert én az övé vagyok. Így tűnt 

el belőlem a félelem. 

Megkereszteltek. A Jézusé vagyok, és a keresztség parancsolatában Ő azt 

ígérte: „És íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt. 28, 

20). Nem lesz megkeresztelt gyermeked életében egy nap, amikor Jézus ne 

lenne vele. Te nem tudsz majd mindig vele maradni, az élet elszakítja tőled, és 

lehet, hogy lesz nap, amikor kétségbeesve és tehetetlenül gondolsz majd reá, 

hogy mi van vele. Ne felejtsd el: Jézus ígérete akkor is, ott is érvényes lesz: Ő 

akkor is ott lesz mellette. 

A keresztségről 
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De mikor kereszteljük meg a gyermekeket? Kicsi korukban, amikor azt sem 

tudják, hogy velük mi történik. - Mert Jézus keresztsége nem a mi belső elhatá-

rozásunk, hanem a Jézus elhatározásának gyümölcse. Amikor megcsókoltad 

megszületett kisgyermekedet, ő nem tudta, hogy ki csókolta meg. Nem is az 

volt a fontos, hogy ő tudja, hanem az, hogy tudtad te: ez az én kisgyermekem. 

Valahogy ilyen a keresztség is: az Isten előlegezett szeretete. Az Ószövetség-

ben ez egy külső, testi jel volt: a gyermek körülmetélése nyolcadik napjukon, 

Jézus e helyett a lelki jelet hozta: a keresztséget. 

A Szentírásban két keresztelési parancsot találunk. A Márk evangéliumában 

így szól az egyik: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot 

minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem 

hisz, elkárhozik.” (Mk.16,15-16.) 

Itt először van a hit, azután a keresztség. Ez a felnőttekre vonatkozik. Ter-

mészetes, hogy az apostolok működése idején, a felnőtt zsidókból vagy pogá-

nyokból keresztény hitre térőket meg kellett keresztelni. A keresztelés alkalmá-

val ezeknek már tudniuk kellett, hogy miért keresztelkednek meg. A másik ke-

resztelési parancs így szól: „Tegyetek tanítványokká minden népeket, megke-

resztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, 

hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek” (Mt. 28, 18- 20.) Itt 

először van keresztség és azután a tanítás úgy, ahogyan mi gyakoroljuk a gyer-

mekeinkkel. Ez a gyermek keresztség alapigéje. 

Majd jön idő, amikor a gyermekünk is ünnepélyesen kinyilvánítja belső el-

határozását Isten és a gyülekezet színe előtt. Ez lesz a konfirmáció alkalma. 

Addig nekünk kell erre nevelnünk és felkészítenünk. Szülők és keresztszülők 

erre teszünk fogadalmat a keresztség alkalmával. Nagy feladat ez, felelősséget 

vállalnunk egy életért. 

Vannak, akik azt mondják: én nem befolyásolom a gyermekemet. Majd, 

amikor felnő, döntsön ő maga: akar-e hinni Istenben, akarja-

e követni Jézust, vagy nem. Látszólag tiszteletreméltó 

liberalizmus, valójában megdöbbentő felelőtlenség ez. 

Mondhatom-e városon, amikor egyedül engedem a gyer-

mekemet, döntse el ő, hogy majd átmegy-e a zebrán, ami-

kor pirosat mutat a lámpa, vagy megvárja a zöld fényt? 

Nem mondhatom, mert én tudom, hogy halálos veszély 

átmenni a piroson. És ha egyedül küldöm el, gyilkosává 

lehetek. Az élet különös átkelő. Még inkább szükség van a 

tanácsra, a nevelésre, a kézen fogó vezetésre. Különben 

a gyermekem lelkének gyilkosa lehetek. Miben áll a 

kereszteléskor tett fogadalom teljesítése? Úgy neve-

lem és neveltetem. Nevelésből és neveltetésből. Az 

első iskola a család.  

A keresztségről 
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A gyermekünk itt tanulja a legtöbbet. Beleivódik a 
lelkébe mindaz, amit lát.  

Hatvan-hetvenévesen is vissza fog emlékezni 
arra, hogy imádkoztak-e otthon a szülők, vagy 

káromkodtak.  

A gyermeket hittanórára küldeni kell, de 
templomba együtt kell jönni vele. Példakép-
re van szüksége szülőben, keresztszülőben, 
nagyszülőben. Még hatvan-hetvenéves korá-
ban is jólesik megsimogatni majd egy öreg 
templompadot, s arra gondolni: itt ült az én 
édesapám, itt énekelt édesanyám. Az ő éle-
tüknek olyannak kell lennie, mint a nyitott 
ablaknak, amin át beragyog Krisztus szere-

tete, Isten közelsége. Per- sze vannak befalazott lelkű, vakablakos szü-
lők is. Nehéz annak a gyermeknek napot látni, amelyik ilyen családban nőtt 
fel! 

Szülőnek, keresztszülőnek, nagyszülőnek is sokat kell imádkozni gyerme-
kük hitre jutásáért, üdvösségéért. Nem csak egy földi életre indítjuk el őket, 
hanem a földi életen túl vagy a mennyország vagy a kárhozat felé. 

A keresztség ugyanakkor a keresztény gyülekezetbe való beoltás, beiktatás 
is. Gyermekünket úgy kell nevelnünk, hogy tudja, a családi körön kívül sincs 
egyedül. Tagja egy nagycsaládnak: az Isten családjának, az Anyaszentegyház-
nak, és ezen belül a Magyar Református Egyháznak is. Tanítsuk meg arra, 
hogy aki hitét, szüleit, nemzetét szégyelli, és nem meri megvallani, az nem 
méltó arra, hogy embernek nevezzék. Ne csak egyháztaggá, hanem hitvalló 
kereszténnyé, Krisztus tanítványává neveljük őket úgy, hogy nevelődjünk ve-
lük együtt még inkább azokká. 

Dr. Csiha Kálmán püspök írása 

A keresztségről 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Végső búcsút  vettünk  tőlük: 

- Kósa Zoltán /56/ Északi krt. 

- ö. Máté Sándorné Toldy Margit /90/ tibor-

szállási otthon 

- Czeitner András /61/  

- Fóri Tamásné /75/ Nádor tér  

- Vajda István /71/ Ipari u. 

Házasságot kötöttek: 

-Szilágyi Gábor és dr. Katona Krisztina 

25 év együtt töltött év után ezüstla-

kodalmat ült:  

Kiss László presbiterünk és kedves 

felesége Bánesek Ildikó 

Gratulálunk! 
Megkereszteltük       - Rádi Péter 
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PRESBITERI KÖRZETEK: 

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

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

    Zöldmező út, Kosztolányi út 

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

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

    Almáskert út, Viola út, Damjanich út, Eötvös út 

Fülöp Bálint  /Északi krt. 43./  Északi körút 

Görög Demeterné  /Kalmár u. 86./ Kalmár út 

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

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

    Csillag út, Nádor tér 

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

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

    Baross út 

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

    Irinyi út, Vasvári út 

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

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

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

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

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

Tarcsa Gusztávné  /Nyírjes u. 39./   Kalmár út 

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

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

PÓTPRESBITEREINK: 

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

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

    Öregotthon 

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

Helmeczi Lászlóné /Kórház u. 28./ Kórház út 

Pappné Sápi Judit  /Északi krt. 72./ Északi körút 

Szabó Sándor  /Északi krt./  Jármi köz 

Átlátható gyülekezet 

Újságra van szüksége? 

Nem kapott falinaptárt? 

Kérdése van? Segítségre van szüksége? 

Bizalommal forduljon presbitereinkhez! 
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A vírus 

Vége a napnak. Hazafelé mész a kocsiddal. 

Bekapcsolod a rádiót. A recsegő adáson keresztül 

hallasz egy kis faluról, valahol távol Indiában, 

ahol a falu három lakója váratlanul és nagyon 

furcsa módon meghalt. Valami olyan influenza 

okozta a halálukat, amiről még soha senki nem 

hallott. Igazából nem is influenza, és tulajdonkép-

pen csak három emberről van szó.. Néhány orvos 

útban van, hogy kivizsgálják a dolgot. Aztán va-

sárnap a rádióban újabb híreket hallasz. Most már 

nem csak három emberről van szó, hanem harmincezerről, és most már a 

tévé is foglalkozik a témával.. Egy olyan különleges járványról van szó, 

amilyennel még eddig nem találkozott az emberiség. Hétfő reggel, mire 

felkelsz, már minden újság vezércikke ez a történet. Most már nemcsak 

India, de Pakisztán, Afganisztán és Irán is megfertőződött, és mielőtt észbe 

kaphatnál, már mindenhol erről beszélnek. Az elnök tartott valami beszé-

det, amelyben elmondta, hogy ő is és a kormányban mindenki reményke-

dik, hogy minden rendbe ön De mindenki elmélázik egy kicsit a bejelenté-

sen, hogyan tudjuk távol tartani magunktól mindezt? És ekkor Franciaor-

szág elnöke Európát sokkoló bejelentést tesz közzé: lezárják a határaikat. 

Bármely érintett országból érkező repülőjáratra érvényes a zárlat, vagyis 

nem szállhatnak le a gépek az ország területén.. A hír hallatán kiver a verej-

ték, és lefekvés előtt kicsit tovább nézed a CNN nemzetközi műsorát. Ak-

kor egy tudósító bejelenti, hogy egy férfi Párizs egyik kórházában haldok-

lik a rejtélyes influenzától. Tehát megérkezett a vírus Európába is. Mind-

össze annyit tudnak róla, hogy amikor kiüt rajtad a betegség, tulajdonkép-

pen már egy hete lappangott benned. Aztán négy napig hihetetlenül rossz 

állapotba kerülsz, különféle tünetekkel, majd meghalsz. Anglia lezárja ha-

tárait, de túl későn. Kedden reggel az Egyesült Államok elnöke a következő 

bejelentést teszi: "A nemzet biztonságának érdekében minden repülőjárat 

Európába és -ból, valamint Ázsiába és -ból törölve." Négy napon belül az 

egész ország kimondhatatlan félelembe merül. Az emberek arról beszélnek, 

hogy mi lesz, ha a mi országunkat is eléri? Szerda este valaki a parkolóból 

lélekszakadva ront be a terembe: "Kapcsoljátok be a rádiót, kapcsoljátok be 

a rádiót!" Mindenki feszülten figyel a kis hangszóróból jövő bejelentésre: 

megtörtént a legrosszabb, amire számítani lehetett: két nő New York állam 

egyik kórházában haldoklik a rejtélyes influenzában. Órákon belül végigsö-

pör ez a valami az egész országon.  

Elgondolkodtató történet 
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Emberek ezrei dolgoznak éjjel-nappal, hogy megtalálják az ellenszert. 

De semmi nem bizonyul hatásosnak. Váratlanul érkezik a hír: megfejtették 

a rejtélyt.. Megtalálták az ellenszert. De az elkészítéséhez egy olyan valaki-

nek a vére kell, aki még teljesen tiszta.  

Az egész ország felnőtt lakosságát felszólítják, hogy mindenki menjen 

el a városi kórházba, hogy a vértípusát ellenőrizhessék. Mindössze ennyit 

kérnek az emberektől. Természetesen, amikor pénteken, késő este a kórház-

hoz értek, már a parkolóban kígyózik a sor.  

Nővérek és orvosok rohangálnak, szúrják meg sorra a várakozókat és 

címkézik a kémcsöveket. Aztán odaérnek hozzád és családodhoz, és tőletek 

is vért vesznek. Fiad, aki még kiskorú, ragaszkodik hozzá, hogy ő is vért 

adhasson. Arra kérnek, maradjatok a parkolóban, és csak ha halljátok a ne-

veteket, hogy hazamehettek, akkor induljatok el. Hirtelen egy fiatal férfi 

rohan ki a kórházból ordítva. Egy nevet kiabál és egy kórlapot lebegtet. 

A fiad megrángatja a kabátod ujját: "Apu, az én nevemet kiabálja." És 

mielőtt bármit tehetnél, megragadják a fiadat. - Egy pillanat! Álljon meg! - 

kiáltasz rá, mire azt válaszolják: - Semmi baj, minden rendben van. A vére 

teljesen tiszta. Szeretnénk megbizonyosodni róla, hogy nem fertőzött. Úgy 

tűnik ugyanis, hogy megfelelő a vértípusa.  

Öt feszült perc múlva sírva és egymást ölelgetve jönnek ki az orvosok és 

a nővérek. Néhányan még nevetnek is. Az elmúlt egy hét alatt ez az első 

alkalom, hogy valakit nevetni látsz. Egy idősebb orvos ekkor odalép hozzá-

tok, és azt mondja: Köszönjük, uram. A fia vére tökéletes. Tiszta és hibát-

lan. Most már elő tudjuk állítani az ellenszert. Ahogy a hír elkezd terjedni, 

a parkolóban álló tömeg egyre hangosabban örvendezik, imádkozik, sír és 

nevet. De aztán az ősz orvos feleségedet és téged félrevon:  

- Beszélhetnék önökkel egy percre? Nem vettük észre, hogy a donor 

kiskorú, ezért szükséges, hogy aláírják ezt a beleegyező nyilatkozatot. El-

kezded aláírni, de aztán észreveszed az üresen hagyott leveendő vérmeny-

nyiség rubrikáját. 

- M-m-m-mennyi vért vesznek le tőle? És ekkor az idős orvos mosolya 

eltűnik. - Nem tudtuk, hogy egy kisgyermek lesz. Nem voltunk rá felké-

szülve. Az összes vérére szükségünk lesz. Megdöbbenve válaszolsz: - De-

de. Ezt maga nem értheti! Ő az egyetlen fiam! -Mi a világról, az egész em-

beriségről beszélünk! Kérem, írja alá! Mindre szükségünk van. - Nem lenne 

megoldható, hogy vérátömlesztést kapjon?  

Elgondolkodtató történet 
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- Ha lenne tiszta vérünk, akkor kaphatna. Kérem, aláírná? Tompa csönd-

ben aláírod. Aztán megkérdezi az orvos:- Szeretnének néhány percre be-

menni hozzá, mielőtt elkezdjük? Oda tudsz menni? Oda tudsz menni, ahol 

a fiad az asztalon ül, és azt kérdezi: - Apa? 

Anya? Mi történik itt?  

Meg tudod fogni a kezét, és azt mondani neki: 

- Fiam, nagyon szeretünk téged, és soha nem 

hagynánk, hogy valami olyan történjen veled, 

ami elkerülhető, érted? El tudsz menni? Ki tudsz 

úgy menni a szobából, hogy közben hallod fia-

dat, amint azt kérdezi: - Apa? Anya? Apa? Miért, 

miért hagytok el? 

És aztán a következő héten, amikor a fiad te-

metése van, néhányan átalusszák az alkalmat, és 

vannak, akik el sem jönnek, mert más dolguk van, vagy vannak, akik eljön-

nek ugyan, de csak egy mesterkélt mosolyt erőltetnek az arcukra, hogy úgy 

tűnjön, fontos nekik az egész.  

Vajon nem akarnál felugrani, és azt mondani: Elnézést! A Fiam érted 

halt meg! Hát ennyire nem érdekel? Egyáltalán jelent ez neked valamit?! 

Vajon Isten is ezt szeretné mondani ezekben a napokban? "A Fiam éretd 

halt meg! Számít ez neked valamit? Hát nem érted, hogy nekem ennyire 

fontos vagy?" 

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendel-

telek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsö-

tök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megad-

ja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!" (Ján 15,16-17) 

Elgondolkodtató történet 

Búcsú Jolikától! 

„Akik egymást szerették és kedvelték míg éltek, a halál sem szakította el.” 2 Sámuel 1,23 

Köszönet mindazért, hogy ismerhettünk Téged, hogy hallhattuk a hangodat, ami mindig 

csak megnyugtatott. Szomorú volt a hír, amikor megtudtuk – elmentél – örökre távoztál. 

Vége a mosolynak, a nagy beszélgetéseknek, a közös éneklésnek. 

Fóri Tamásné Jolika kedveseihez tért meg. Ott együtt van az Úr színe előtt rég elvesztett 

gyermekével és szerető férjével. 

Távozása nagy űrt hagyott szívünkben, kik közel álltunk hozzád, soha nem feledünk. Ne-

héz elfogadni hiányodat, de a Zsoltárok 34, 19 soraival élve várjuk a vigaszt: „Közel van 

az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket.”    A ráczkerti kis gyülekezeti 

közösség és az énekkar nevében: 

Viszlay Ferenczné és Virág Miklósné 
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Családi kör 

Tudnunk kell, hogy a gyermek 

fejlődésben levő ember, 

nem pedig tökéletlen fel-

nőtt, mint sokan gondol-

ják és e szerint kezelik is a 

gyermeket. Mint ahogy az 

almavirág nem tökéletlen 

alma, a tojás nem 

tökéletlen madár. 

A Szentírás szerint: Isten 
 ajándéka, gyümölcs, jutalom,  
ékesség. Abban az esetben is ha 

világrajövetelét gondosan 
mérlegelt család-

tervezés előzi 
meg. Ha nem Isten 
ajándékának tekint-
jük, akit kereszte-
lője alkalmával 
„adoptálunk”, s 

nem így fogadjuk, 
könnyen gonddá 

teherré válhat. 

A gyermek még soha nem volt felnőtt, de mi már 

voltunk gyermekek. Nekünk kell tehát belegondol-

nunk, beleéreznünk gyermekünk lelki világába, 

problémáiba. Sokszor elég, ha visszaemlékezünk 

saját gyermekkorunk félelmeire, fájdalmaira, ap-

rócska örömeire. Csak így – és csak mi – lehetünk 

megértők. Ez talán évtizedek múlva rezdül vissza, 

amikor gyermekeink velünk szemben lesznek 

megértőek, velünk, öregekkel. 

A nevelés helye elsősorban a család. Bármi-

lyen változó az összetétele és struktúrája, 

még mindig a legegészségesebben készíti elő 

a gyermeket az életre. Azután a bölcsőde, óvo-

da, iskola alkotják a szocialista társadalomba 

való beilleszkedés nevelő állomásait. A keresz-

tyén család azonban kis gyülekezet is. Ilyen családban 

eggyel többen vagyunk. Jézus van velünk, mert ezt ígér-

te. Mi hisszük ezt és eszerint szeretnénk élni is. Ugyan-

így nagy családdá alakulhat a gyülekezetünk is, ha 

krisztusi. Ha ott valóban testvér a „kedves testvér”. 
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Bibliaismereti verseny az Idősek Kertjében 

Ebben az évben immár második alkalommal, november 18-án délután az 

Idősek Bentlakásos Otthonában bibliaismereti verseny került megrendezésre. 

Nem titkolt célunk, hogy ezzel a rendezvénnyel hagyomány teremtsünk. 

A Könyvek Könyvének ismerete mindenki számára fontos kell, hogy le-

gyen. Ezeken a vetélkedőkön sokat tanulhatunk a kérdésekből és egymástól is. 

Úgy érzem, ez most is így történt. A jó hangulatú délutánon élmény volt részt 

venni, látni a résztvevők arcán megjelenő izgalmat, a feladatok megoldása köz-

beni fejtörést, és ahogy a csapattagok segítették egymást a jó megoldás meg-

születése érdekében. A vetélkedő során többféle feladatot kellett megoldani a 

versenyzőknek: 

- Bemelegítésként egy 25 kérdésből álló tesztet kellett kitölteni.  

- A teszt kitöltése után igeversek ismerete volt a következő feladat. 

- A keresztrejtvény megfejtése is gondolkodásra késztette a résztvevőket. 

- A záró feladat igekereső-verseny és zsoltárfelolvasás volt. 

Az eredményt Nagy György Tiszteletes Úr hirdette ki. 

I. helyezettek: az otthon nappalosai 

II. helyezettek: az otthon dolgozói 

III. helyezettek: Royal Nyugdíjas Klub tagjai 

Úgy érzem, ez a délután nem arról szólt, hogy ki milyen helyezést 

ér el, hanem az együttlétről, a szeretetről, amelyek segítettek, 

hogy közelebb kerüljünk egymáshoz Isten szaván, a Biblián 

keresztül.  

Dr. Makrai Tibor ezzel az igével zárta a délutánt: 

„Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallga-

tói megcsalván magatokat.” (Jakab 1,22) 

Kaziné Kötél Ilona - főnővér 

Az Ige körül 

Ünnep utáni fáradtság 

Sokan éppen azért fáradnak ki az ünnepek során, mert valami olyasmit próbál-
nak magukra erőltetni, illetve magukból kicsiholni ami a többi 360 napján tel-

jesen idegen tőlük. Az ilyen kényszeredett „műszeretet” valóban kiégeti az 
embert. A karácsonyi felszabadító örömüzenet éppen abban rejlik, hogy nem 

én vagyok a szeretet forrása, nem nekem kell először adnom, hanem ellenkező-
leg. Mindenek előtt én vagyok a megajándékozott, aki először elfogadhat, hogy 

aztán legyen mit továbbadnia… 
Gáncs Péter 
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KI ZÁRTA BE AZ AJTÓT?  
 

„Hím és nőstény ment be minden élőből Noéval a bárkába, ahogyan Isten 
parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót.” (1Móz 7,15-16)  

Ki zárta be a bárka ajtaját, mielőtt ömleni kezdett az eső? Katie 

lányom felfigyelt rá, hogy Isten zárta be az ajtót. Megjegy-

zése megvilágította számomra ezt az Igét. Arra is emlé-

keztetett, hogy az esti, elalvás előtti rituáléban én is 

hasonlóképpen cselekszem: lemegyek a földszintre, és 

ellenőrzöm, bezártam-e az ajtókat, és lekapcsoltam-e a 

lámpákat. Mikor Katie lefekszik, biztonságban érzi magát, mert tudja, hogy 

az apukája körülnéz, megbizonyosodik arról, hogy zárva vannak az ajtók. 

„Isten azt akarta, hogy Noé biztonságban érezze magát a szörnyű vihar 

előtt, ezért ellenőrizte, és bezárta az ajtót" - jegyezte meg.  

Már sokszor hallottam Noé történetét, de eddig sosem gondolkodtam el 

ezen a kis igeversen. Isten azt akarta, hogy Noé biztonságban érezze ma-

gát? Katie így gondolja.  

Egy biztos: Isten szeretetből zárta be az ajtót Noé mögött. Ha életünket vi-

har fenyegeti, Isten ugyanígy szeret minket, és ugyanilyen gyengéden gon-

doskodik rólunk is.  

Imádság: Istenünk, emlékeztess minket arra, hogy szereteted folyamatosan 

figyel bennünket és vigyáz ránk. Ámen.  

Hogyan ismerem fel Isten gondoskodását az életemben?  

Tom Smith (Utah, USA)  

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, 

 AKIKNEK ÉLETÉBEN VIHAROK DÚLNAK!  

Forrás: Csendes Percek 

Röpke gondolat 

Isten országában az ünnep örökös. Nem rendezvény, mely 

lepereg, s épp a rendezők lélegeznek föl megkönnyebbül-

ten. Nem! Ez az ünnep spontán, valódi és ezért örökös. 

Augustinus 
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Vidám oldal a téli szünetre 

Kívánságműsor! 

Rádióba betelefonál egy hallgató: 

- Tegnap találtam egy pénztárcát, 

volt benne 3000 USA dollár, 5000 

angol font, 10000 német márka és 

egy névjegy: Kis Béla. 

Neki küldeném a következő dalt... Egy fiatal ember bekerül a bör-

tönbe. Mivel minden ablakon 

rácsot lát, megkérdezi a fegyőrt: 

- Mondja, börtönőr úr, miért van 

itt mindegyik ablakon rács? 

- A biztonság kedvéért. 

- Ugyan már! Ki az az ostoba, 

aki pont a sittre akarna betörni? 

Torony: Hogy ne csapjon túl nagy 

zajt, legyen szíves, forduljon 45 

fokkal jobbra. 

Pilóta: Milyen zajt csaphatnánk mi 

35000 láb magasan? 

Torony: Olyan csörömpölőset, mint 

amikor a 707-esük összeütközik az 

előttük lévő 727-essel! 

- Melyik a legtartósabb elem? 

- ??? 

- A kegyelem. Egy 

egész örökkévalóságig 

is eltart. 

Barátságos labdarúgó mérkőzésre érkezik meghívás a Vatikánba. A helyszín 

Jeruzsálem, résztvevők a bíborosok es a rabbik válogatottja. Hosszas tanakodás 

után a pápa rábólint. A győzelem reményében Ronaldinhoból gyorsított eljá-

rással egy hét alatt bíboros lesz. A pápa izgatottan hallgatja a helyszíni közvetí-

test, nagy megdöbbenésére a végeredmény 12-1 a rabbik javára. Szemrehányó-

an fordul tanácsosaihoz:"Hát Ronaldinho bíboros nem játszott jól?"  

Válasz: "Jól játszott, sőt, kiemelkedő teljesítményt nyújtott, de Kahn, Zidane, 

Drogba es Deco rabbikkal szemben nem lehetett győzni." 

- Mesélj, milyen volt a jósnőnél? 

- Nagyot csalódtam. 

- Miért, mit mondott? 

- Amikor bekopogtam, azt kérdezte: 

"Ki az?" 

- Mi a legjobb ajándék? 

- Aorta 

- Miért? 

- Mert az szívből jön. 





 

 


