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4. 

Visszatalálásom története 

A Kertvárosi Egyházközség egyik temploma, amely törté-

netesen az Erkel Ferenc utcán található, közel van laká-

somhoz. Amikor megszólal kis harangja gyermekkorom 

vasárnap délelőttjei jutnak eszembe, hiszen Gyürében 

apai nagyapám portája a magas tornyú református temp-

lommal szemben volt, s teljesen természetes volt, 

hogy a harmadik – a gyűlő, így mondták a falu-

ban – harangozás alatt a templom felé vettük az 

irányt. Ma is megtörténik, hogy a harang hívósza-

vára veszem a zsoltáros könyvet és indulok az Isten házába. Tudom, több-

ször kellene így cselekednem. 

Anyai ágon még szorosabb a kötődés a református egyházhoz, hiszen 

üknagyapám 1832-től 1847-ig Hetében volt a református iskola tanítója. Őt 

fia Dániel – édesanyám nagyapja – követte ugyanitt, illetve a szabadság-

harc leverése után tanított még Rafajnaújfaluban, Ugornyán és Tiszaviden, 

ahol a család megállapodott, azaz letelepedett. Fia Imre a gazdálkodást vá-

lasztotta, ötven hold föld adta a család – hét gyermekkel – megélhetését. 

/A.N.T. Beregi Egyházmegye Emlékkönyve 201. 216. 218-219.old./ 

Nos, itt következem én, hiszen szüleim azt szerették volna, ha érettségi 

után – 1966-ot mutatott a naptár – a debreceni Teológiai Egyetemre jelent-

kezem. A fiú, aki érzékeny volt a világ- és az ország eseményeire, nem a 

szülők elképzelte úton akart haladni, de nem is akart nagyon eltávolodni. 

Tanító akart lenni. Nem lett. Az akkori társadalmi berendezkedés nem fo-

gadta el a Biblia ismeretét, a vallásosságot. 

„A jövő szocialista embertípusának nevelését nem lehet rábízni.” – szólt 

a verdikt. 

Pál apostol és Barnabás bibliai példája jutott itt eszembe, amikor elváltak 

útjaik, pedig mindketten ugyanazt akarták, csak más utakon. Én is tanítani 

akartam, szólni. Nem a szószékről, hanem a katedráról. Később – ez is a 

Jóisten akarata volt –, a mikrofon és a rádió segítségével mégis megtehet-

tem. 

A rendszerváltás előtti évtizedek meghatározták az emberek viselkedé-

sét, ugyanakkor talán erősebbé is tették őt hitbéli felismerésükben. A család 

évszázados hitvallása, az Isteni gondviselés még a – vallás szempontjából – 

nehéz években is arra az elhatározásra juttatott, hogy a született két gyer-

mek – Magdolna és Barnabás –, a keresztvíz alatt kapja a nevét. Ma már 

mindkét gyermekünk családjában is töretlen az Istenhez való ragaszkodás, 

fohászkodás. 
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5. 

A te kereszted 

Isten örök bölcsessége örök időktől fogva kiszemelte neked a ke-

resztet, mint az Ő szívből jövő ajándékát. 

Mielőtt ezt a kereszted reád adta volna, megtekintette minden 

látó szemeivel, átgondolta isteni értelmével, megvizsgálta 

bölcs igazságosságával, átmelengette szerető karjaival. 

Mindkét kezével megmérte, nehogy egy milligrammnyival túl 

nehéz, vagy egy milliméterrel is nagyobb legyen az. Majd meg-

áldotta azt az Ő legszentebb nevével, és felkente az Ő kegyel-

mével. Átitatta vigaszának illatával, azután még egyszer reád 

tekintett és mérlegelte bátorságodat. 

Az égből jön hát a te kereszted, Isten külön köszöntése ez, és az 

Ő mindenben könyörülő szeretetének alamizsnája számodra. 

Jó érzés ezt leírni, hogy a gyermekeink elfogadták a szülői jó tanácsokat, 

az Istenhez való ragaszkodás megkérdőjelezhetetlenségét. 

De, vajon mit érezhettek az én szüleim, csak elképzelni tudom… Külö-

nösen édesanyámnak fájt a döntésem, de a bölcs, és az okos szülők viselke-

dése – majd rájössz, mi a javadat akartuk, mondták csöndesen –, számomra 

ma is példaértékű. Biztosan tudták, a családi stabil hitbéli nevelés, a hittan-

órák ismeretei, az életükben mutatott példák, mind-mind – a tévelygéseim 

ellenére – visszavezetnek ahhoz a stabil Istenhithez, amit ma már hangos 

szóval el merek mondani, és ki tudok jelenteni. A lányom családjában Vi-

rág és Hajnal unokáimnak, illetve fiamék esetében Mirtill unokám és a má-

jusban születő két ikertestvérének szüleikkel együtt ezt akarom Isten segít-

ségével átadni. 

Még valami, ami visszatalálásom ékes bizonyítéka, ami különösen lel-

kem megnyugvását is eredményezi. A kertvárosi templomban tudok úgy 

Istenemhez fohászkodni, segítséget kérni, hogy az meghallgatásra méltó 

legyen, s feleségem betegsége esetén hittel és meggyőződéssel állítom, 

meghallgatásra is talált. Köszönöm segítségedet, Istenem.  

Köszönöm azt is, hogy az igaz bárányaid mellett az egyetlen eltévelye-

dettre is figyelni tudtál, és visszavezettél az Igaz Útra. 

Zsoldos Barnabás 

Szalézi Ferenc 
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6. 

Reménykeltő, újévi találkozás 
 

Presbitériumunk 2010. január 9-én délelőtt 10 órakor két kisbusszal indult el 

Nagykároly felé, hogy eleget tegyünk egy – még december 12-én – a kertvá-

rosban tett meghívásnak. Úti célunkhoz igazi napsütéses időben érkeztünk 

meg. Az imateremnél pedig meleg, baráti fogadtatásban részesültünk. 

A baráti találkozó Nagy György lelkész áhítatával kezdődött, amely után 

mindenkit bemutatott pár mondatban. Kiemelte az erősségeinket a gyülekezeti 

munkán belül, hangsúlyozva, hogy senki nem lehet polihisztor, mindenki vala-

mi máshoz ért, ezért a közös munkában szükség van mindannyiunkra. 

Ezután Csüry István KREK püspöke tartott előadást a lelki gondozás fontos-

ságáról. Első sorban arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki lehet lelki-

gondozó. Bemutatta az erdélyi reformátusság életét, nehézségeit, örömeit. El-

mondta, hogy itt a Református Egyház anyagi ügyekben csak magára számít-

hat, a román állam ugyanis csak az ortodox, állami vallást támogatja, azt vi-

szont sok pénzzel. Csüry István azt mondta: nagyon örül, mert miután a két 

gyülekezet így egymásra talált, már egy közös Európai Uniós pályázati támo-

gatás elnyerése is lehetséges. Széleskörű, tárgyilagos előadása mindannyiunkat 

lekötött. Előadását követően szívesen válaszolt kíváncsi kérdéseinkre. 

Folytatásként Tolnay István helybeli lelkész power pointos előadásban mu-

tatta be a nagykárolyi felekezeteket, ezen belül pedig a két református gyüleke-

zetet. A gyülekezet 1996-ban vált ketté, az azonban még most is összeköti 

őket, hogy közösen használják a gyönyörű református nagytemplomot. (Ezt mi 

is megnézhettük.) Tolnay István elmondta: még 2002-ben kezdték el építeni az 

általuk megálmodott templomot és diakóniai központot. Igaz, hogy még csak a 

templom falai állnak, de a padokat és az úr asztalát már segítségként megkap-

ták Hollandiából. Mi pedig ajándékként egy új fordítású Bibliát és egy énekes-

könyvet tettünk az Úr asztalára. Szomorúan tette hozzá, hogy az ott élők száma 

vészesen csökken, sokan inkább külföldön keresik boldogulásukat. 

A helyiek a Károlyi kastélyt és az épülő templomot is megmutatták nekünk. 

Itt közösen imádkoztunk, hogy a megálmodott létesítmények meg is valósulja-

nak. Ezután a Red and Brown étterembe hívtak meg bennünket egy közös va-

csorára, amely nagyon ízletes volt. A finom ételek és az egyik gyülekezeti tag 

ízletes bora mellett érdekes beszélgetések folytak, és bizton mondhatom, hogy 

abban valamennyien egyetértettünk: a barátivá vált eszmecseréket ezután is 

tovább folytatjuk. A sikeres nap után mindannyian azt reméljük, hogy a közös 

pályázat kapcsán szorosabb lesz a kapcsolat a gyülekezetek között, és gyako-

ribbak lesznek a találkozások. 

Szondi Bertalan, presbiter 
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7. 

A tékozló fiú történetének margójára 

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add 

ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont.” 

Luk 15:11-13 
Az elengedés nem az, hogy ezután nemtörődöm leszek, hanem annak 

felismerése, hogy nem tehetek meg dolgokat mások helyett. 

Az elengedés nem az, hogy eltaszítom magamtól a másik embert, hanem 

annak felismerése, hogy nem irányíthatom. 

Az elengedés nem az, hogy a másikat továbbsegítem a rosszban, hanem 

az, hogy megengedem neki, hogy a következményekből tanuljon. 

Az elengedés saját erőtlenségem, tehetetlenségem beismerése, mellyel 

elfogadom, hogy a dolgok kimenetele nem az én kezemben van. 

Az elengedés nem próbál megváltoztatni vagy okolni másokat, hiszen 

csak magamat változtathatom meg. 

Az elengedés nem közönyt vagy érdektelenséget jelent valaki iránt, ha-

nem törődést. 

Az elengedés nem rendbe hoz, hanem támogat. 

Az elengedés nem megítél, hanem hagyja, hogy a másik is esendő embe-

ri lény legyen. 

Az elengedés nem az, amikor minden következményt én próbálok elsimí-

tani, hanem engedem, hogy ő is megtapasztalja saját dolgainak kimenetelét. 

Az elengedés azt jelenti, hogy nem oltalmazom a másikat, hanem enge-

dem, hogy a másik szembesüljön a valósággal. 

Az elengedés nem tagadás, hanem elfogadás. 

Az elengedés nem a másik korholása, szidása vagy vele való vitázás, ha-

nem saját hiányosságaim felkutatása és kiigazítása. 

Az elengedés nem az, amikor mindent a saját elképzeléseimre formálok, 

hanem úgy fogadok minden napot, ahogy az jön, magamhoz ölelve a pilla-

natot. 

Az elengedés nem mások kritizálása vagy irányítása, hanem én magam 

igyekszem azzá válni, ami álmaim szerint lehetnék. 

Az elengedés nem sajnálkozik a múlton, hanem előre tekint, fejlődik és a 

jövőnek él. 

Az elengedés kevesebbet fél, és többet él, jobban szeret! 

Az elengedés gyümölcse a békesség.                    Forrás: internet 
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Anyakönyvi hírek 

8. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Ifj. Tóth József /47/ Rózsa u. 

Katócz Györgyné Balogh Berta /82/ Csillag u. 

Tóth Károly /82/ Szatmár u. 

Horváth József /46/ Nagybányai u. 

Ö. Csobolya Kálmánné Tárkányi Ilona /77/ Csillag u. 

Vincze Sándor János /92/ Idősek Kertje 

Bede Sándorné Krasznai Margit /73/ Idősek Kertje 

Iván Jánosné Baksa Mária /61/ Korona tér 
Jézus mondja:  

„Ha valaki hisz énbennem, ha meghal is él…” 

Felnőtt konfirmációs  
képzés indul 

Ha valamilyen okból a konfirmáció kimaradt az éle-
téből,ha szeretne egyházunkhoz csatlakozni vagy 

egyszerűen csak szeretne többet megtudni a Bibliá-
ról, hitről, megérteni  a bennünket körülvevő vilá-
got, a lelki dolgokat, akkor szeretettel várjuk je-

lentkezését! 

Jelentkezni lehet március 20-ig  

Nagy György lelkipásztornál a 30/262-1777-es számon, 

vagy személyesen. 

A gyermek 

áldás. 
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9. 

HŰ AZ ISTEN II.Kor.1:18. 
 

Febr.2.-án este 6 órakor az Északi templom-

ban a fenti Ige mindennapokban való  megta-

pasztalásáról tett bizonyságot dr. Keszi 

Krisztina Zambiában szolgáló orvos-

misszionárius. 

Elmondta azt, hogy megtérése után nem 

sokkal elhívta az Úr a külmisszióba. A 

Róm.15:16-ban olvasott ige volt számára 

az elindító isteni szó: hogy legyek Jézus 

Krisztus szolgája a pogányok között. 17 évig várt arra, hogy ez beteljesüljön, 

akkorra érett meg a lehetőség, hogy a külmisszióba mehessen. Beszámolt arról 

is, hogyan mutatta meg Isten neki azt az országot, ahol látni szeretné. 

Több diaképen láthattuk a hazánknál kb. tízszer nagyobb ország gazdag nö-

vény-és  állatvilágát, természeti szépségeit (négy nagy vízesés található  Zam-

biában, egyik a Viktória-vízesés). Láthattunk képeket az ott élő emberek min-

dennapjairól, a közlekedési viszonyokról, valamint egy falusi és egy városi 

gyülekezet életéből. Arról is beszámolt, hogy az ország egyes területein igen 

elmaradott körülmények között élnek emberek, nincs víz, villany. Ennek elle-

nére derű és nyugalom jellemzi az itt élőket. Láthattuk egy gyermek képét, aki 

egy fárasztó út után felhőtlen, derűs mosollyal az arcán nézett velünk szembe. 

Jó lenne megtanulnunk tőlük, hogy a körülményektől függetlenül is lehet örö-

münk és békességünk. 

A zambiai egészségügyi állapotra jellemző, hogy a születéskor várha-

tó átlagos élettartam 35 év, a 15 éves gyerekeknek a fele nem éri meg a 30. 

születésnapját. 

Az ország lakóinak 20-30%-aAIDS-fertőzött, sok a maláriás. 

Krisztina az ország észak-keleti részén egy Mungwi nevű helységben dolgo-

zik, egy kis kórházban. Egy nagy körzet betegeit látja el kevés gyógyszerrel és 

szegényes műszerparkkal, de annál nagyobb szeretettel. A kis kórháznak 

egyetlen mentőautója van, sokszor kerékpáron, vagy talicskán tolják ide a bete-

geket. Itt kezelik az AIDS fertőzötteket, a maláriásokat, vezetnek le szüléseket. 

A testi gyógyítás mellett, a lelki gyógyításra is törekszik, Jézus Krisztus szaba-

dító kegyelméről téve bizonyságot. 

Istené  legyen a dicsőség Krisztina Istennek átadott, szolgáló életéért.   

 

Dr. Makrai Tibor –főgondnok 
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Presbiteri évkezdés 

10. 

Mi történt kétezer-tíz február ötödikén? 
Avagy kivonat a Presbitérium gyűlésének történéseiről. 

 

A fent nevezett napon, Presbitériumunk megtartotta ez évi első negyedévi 

gyűlését. Sok gyülekezeti tagunknak nyilván ez is csak egy hír a többi kö-

zött, de mégis ez volt az a gyűlés, mely gyülekezetünk múlt évi életét kiér-

tékelve, meghatározta ez évi életét, célkitűzéseit. 

Természetesen, ha komolyan veszi mindenki a dolgát, gyülekezeti éle-

tünk áttekintése a gyermekektől a gazdálkodásig, akkor e gyűlés időtarta-

ma  minimum 1 nap lenne. Mégis sikerült belepréselni „röpke” 2,5 órába. 

Hogyan lehetséges ez? 

Presbitériumunk megalakulása után kis csoportok alakultak, különböző 

szakterületeket koordinálva. A presbiteri gyűlést megelőzően e bizottságok 

külön-külön összeültek, és már kész évértékelést, ez évi tervet bocsátottak a 

Presbitérium elé írásos formában. 

Miről döntött a Presbitérium? 

A Presbitérium a következő munkacsoportok beszámolóit, terveit fogadta 

el: gyermek-ifjúsági, ének-zeneügyi, diakóniai, missziói, építési, média, 

pályázatfigyelő és -író, számvizsgálói, gazdasági. 

Minden bizottság beszámolójából kiderült az, hogy elmúlt évünkért van 

miért hálát adni Istennek, és van miért áldását kérni ez évünkre. Kiderült 

viszont az is, mi is csak „rest szolgáknak” tartanánk magunkat, ha nem tö-

rekednénk többre. Mire gondolunk itt? 

Többet szeretnénk minden területen. 

- Azt szeretnénk, ha a gyülekezetünk területén élőknek a vasárnap reggeli 

harangszó nem a nyugalom napjának megzavarását, hanem a nyugalom 

napjának megélését jelentené. 

- Azt szeretnénk, hogy a gyermekek, és az ifjúság ne céltalanul, kiégve 

kóvályogjon a világban. 

- Azt szeretnénk, hogy az énekkultúránk tovább fejlődjön, és az alkalma-

inkról ne kornyikálás, hanem tartalmas énekek szűrődjenek ki. 

- Azt szeretnénk, ha a világból mára kiveszett eredeti „elképzelés” a csa-

ládról, házasságról, újra a helyére kerülne. 

- Azt szeretnénk, ha az emberek megállnának az elesettek mellett. 

- Azt szeretnénk, ha a nők nők lennének. 

- Azt szeretnénk, ha a gyülekezet komolyan venné, hogy mi a feladata a 

világban, hogy épülne minden szempontból. 



 

 

Kölcsey Televízió 
Református műsort sugároz március 

hetedikén. 
/az időpontot lapzártáig nem tudták 

megmondani/ 

Hangoljon rá! 
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11. 

Hangolj rá! 
Református istentiszteletek  

a TV-ben és a rádióban 

- És azt szeretnénk, hogy valóban átlátható lenne mindenkinek, minden 

téren. 

- Ezt szeretnénk! 

Elképzelhető, hogy már így is sokan azt gondolják:” Mire ez a nagy fel-

hajtás?” Mi úgy gondoljuk, hogy ami nem növekszik, az hanyatlik, és azt 

hisszük, hogy a világban nincs sötétség. A sötétség a FÉNY  hiánya. 

Kedves református testvérünk! Ha egyetértesz valamelyik akaratunkkal, 

és jobban tetszik a FÉNY, mint a sötét, csatlakozz! 

Ennyi volna címmondatokban, mivel az elkészült jegyzőkönyv 23 oldal. 

Ha valaki azért szeretné megtekinteni, megnézheti. Hiszen reménység sze-

rint ez egy átlátható gyülekezet. 

Alexa Imre, presbiter, mb. jegyzőkönyvvezető 
 

Lelkemre kötötték, hogy szóljak: A nyáron többgenerációs tábort szerve-

zünk. A részletek megtalálhatók a hirdetésekben, illetve érdeklődni lehet 

lelkészünknél. 

 Ha-Jó Rádió FM 98.4 
Minden vasárnap 7.00 – 8.00 

igemagyarázat 

Európa Rádió FM 100,5 
A református rádió 

Minden nap 7.00 – 9.00 és 
15.00 –17.00 között megyei 

református információk. 

Magyar Rádió Kossuth adó 
Te benned bíztunk eleitől fogva 
Március 3-án 13.30-kor. Minden 

héten ugyanebben az időben. 



 

 

Lélekemelő 
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12. 

Mikor a szíved már csordultig tele,  

Mikor nem csönget rád soha senki se,  

Mikor sötét felhő borul életedre,  

Mikor, kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe,  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!  

Nézz fel a magasba, reményteljesen,  

S fohászkodj:  

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!  

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,  

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,  

Mikor körülvesz a durva szók özöne,  

Átkozódik a rossz: – Merre van Istene!  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele!  

Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:  

Uram, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!  

Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág,  

Mikor elnyomásban szenved az igazság,  

Mikor a Pokol szabadul a Földre,  

Népek homlokára Káin bélyege van sütve,  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne törjél bele!  

Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,  

S kérd: Uram, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!  

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,  

Mikor életednek nem látod a hasznát,  

Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,  

Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne keseredj bele!  

Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod,  

S mondd:  

URAM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD!  

Mikor a kisember fillérekben számol,  

Mikor a drágaság az idegekben táncol,  

Mikor a gazdag milliót költ: hogy éljen,  

S millió szegény a nincstől hal éhen,  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne roskadj bele!  

Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,  

S kérd: URAM, ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!  

Papp Lajos: 
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13. 

 

Mikor életedbe lassan belefáradsz,  

Mikor hited gyöngül, – sőt, ellene támadsz,  

Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,  

Minden lázad benned, hogy tagadd meg ŐT,  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne egyezz bele!  

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:  

Uram, segíts, S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!  

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,  

Munkád elismerik, lakást is szereznek,  

Mikor verítékig hajszoltad magad,  

Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak…  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!  

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:  

Uram, MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!  

Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják,  

Mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják,  

Mikor népeket a vesztükbe hajtják,  

S kérded: miért tűröd ezt? ISTENEM, MI ATYÁNK?!  

Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!  

Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!  

Lelkünket kikérte a rossz, támad, s tombol…  

URAM, MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!  

MENTS MEG A GONOSZTÓL!  

ÁMEN.  

 
 

UTÓHANG  

S akkor megszólal a MESTER, kemé-

nyen – szelíden,  

Távozz Sátán – szűnj vihar!  

BÉKE, s CSEND legyen!  

Miért féltek kicsinyhitűek?  

BÍZZATOK! Hisz' én megígértem Nektek:  

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!  

Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,  

S a végső időkig – VELETEK MARADOK!  
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Asszonyok szolgálata 

14. 

Árva Bethlen Kata Női Kör 

Ebben az évben február 19-én este tartottuk első alkalmunkat, melynek 

célja a havi rendszeres találkozásaink időpontjának kiválasztása és feladata-

ink meghatározása volt. Összejöveteleink ezentúl minden hónap második 

hétfőjén este 6 órakor lesznek – felváltva az északi és az újtelepi templom-

ban. 

Örülök, hogy csatlakoztak körünkhöz újabb asszonytestvérek, akik vágyat 

éreztek arra, hogy ebben a közösségben növekedjenek lelkileg és Istentől 

kapott képességük szerint szolgáljanak az Úrnak. 

Szeretném még hívogatni minden nőtestvérünket, aki eddig nem látogatta 

alkalmainkat, hogy keressen bennünket, jöjjön közénk, szánja ide idejét és 

képességét. A mai rohanó világban, dolgozó nőként nehéz időt szakítani 

ilyen elfoglaltságokra, de merjük elhinni azt, amit a Mai Ige február 21-i 

igemagyarázatában is olvashatunk: „ahelyett, hogy mentegetőznél amiatt, 

hogy nincsenek bizonyos készségeid, fedezd fel azokat az ajándékokat, ame-

lyeket Isten neked adott, és állítsd őket munkába Isten országáért!” Tudjuk, 

hiszen már sokszor megtapasztaltuk, hogy amely erőt és időt Istennek vég-

zett szolgálatra ajánljuk, azt sokszorosan visszaadja nekünk. Ha akár anyagi 

áldozatot hozunk is, Ő gondoskodik, hogy ne érezzük annak hiányát, azt 

„tízszeresen” visszaadja nekünk. 

Közösségünk lelki épülése, egymás erősítése, jobb megismerése és az 

együtt, szeretetben eltöltött időn kívül továbbra is feladataink közé soroltuk 

a következőket: 

- a Biblia- és Énekeskönyvfedők hímzését, könyvjelzők, valamint különbö-

ző ajándéktárgyak készítését 

- templomaink tavaszi és őszi nagytakarítását, valamint gondnokainknak 

segítve a templomkert szépítését 

- a diakóniai csoport mellett a gyülekezet betegeinek látogatását, segítését, 

a gyülekezeti hírek hozzájuk való eljuttatását 

- március elején – az előző évek hagyományainak megfelelően – a Nők 

Ökumenikus Világimanapjának megünneplését 

- az elkészített munkáinkból kiállítás és 

börze rendezését a családi, illetve testi-

lelki egészségnapon 

- egy nyári és egy őszi áhítatot 

- egy jótékonysági délután szervezését. 

Várjuk minden kedves nőtestvérünket az 

összejöveteleinkre és az alkalmainkra! 

„ahelyett, hogy mentegetőznél 

amiatt, hogy nincsenek bizo-

nyos készségeid, fedezd fel azo-

kat az ajándékokat, amelyeket 

Isten neked adott, és állítsd őket 

munkába Isten országáért!” 
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15. 

Árvák között Kárpátalján 

Az Árva Bethlen Kata Női Kör vezérigéjével szeretném gondolataimat 

zárni, olvasgassuk és fogadjuk szívünkbe ezeket: „Ezért, szeretett testvére-

im, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr 

munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úr-

ban”. (Pál első levele a Korinthusiakhoz, 15. rész 58.) 

Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk ehhez a munkához testi-lelki erőt, 

tanácsoljon a bölcsességével, és segítsen terveink véghezvitelében. 

Filep Györgyné Katika 

Árva gyermekek között 

Kárpátalján 

Rohanó életünk és felgyorsult mindennapjainkban 

nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk el azokról, akik 

a legkiszolgáltatottabbak és a legsérülékenyebbek. 

Azokra a gyerekekre szeretném felhívni a figyelmet, 

akik már születésüktől fogva egyedül vannak, vagy csa-

ládjaik rossz körülményei miatt kerülnek árvaházakba. 

Felmerülhet a kérdés bennünk: Őket miért ne illetné meg 

egy szeretetteljes család? Hogyan válhatnak felnőttként a 

társadalom hasznos tagjaivá? 

A Beregszászi Egyházközség gondnoka, Sipos Géza meghívásának kö-

szönhetően bepillantást nyertünk a Sámuel Alapítvány áldott tevékenységé-

be. Nagy György tiszteletes úr, Kovács Éva diakónus és Kun Sándorné ne-

velő társaságában egy olyan példaértékű kezdeményezéssel ismerkedtünk 

meg, amely ebben a formában nálunk még ismeretlen. 

2001-ben a Sámuel Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy esélyt adjon 

a Kárpátalján élő árva és elhagyott gyermekeknek arra, hogy normális kö-

rülmények között nőhessenek fel. Családtípusú gyermekotthonokat hoztak 

létre hét településen, ahol református házaspárok árva gyermekeket is ne-

velnek saját gyermekeik mellett a Sámuel Alapítvány segítségével. Az elért 

eredmény szemmel is jól látható volt, hiszen sok mosolygós és boldog 

gyermek vett minket körül. 

Mindezt látva, családommal is reménnyel tekintünk a jövő felé, hiszen 

leendő nevelőszülőként bízunk abban, hogy az általunk befogadott árvák-

nak boldog gyermekkort tudunk biztosítani. 

,,Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.” 

(Máté 18,5) 

Matyi Tamásné, leendő nevelőszülő 
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Élet-mód 

16. 

Lassíts le! 

Az élet egyre nagyobb és nagyobb tempót diktál. Van olyan gyorsétte-

rem, ahol már hitelkártyával is fizethetsz, így tíz másodperccel korábban 

juthatsz a rendelésedhez. Az autópályákon láthatsz olyan embereket, akik 

képesek kockára tenni az életüket csak azért, hogy néhány perces előnyhöz 

jussanak. Mindenki rohan. 

Olvastam egy újságcikket arról, hogy a mélyhűtött narancslé eladhatósá-

ga csökken, mivel az emberek nem akarják a felolvasztással tölteni az ide-

jüket. Egy másik cikkben ez állt: „Az emberek manapság túlpör-

getettek, túlfeszítettek és túlzsúfoltak. Ebben a világban a család 

és a munka közötti határvonal megszűnőben van. Mindenki mo-

bil, és a nap minden percét beosztja, óvodai, iskolai vagy isko-

la utáni programokra és tíz-tizenkét órás munkaidőre. Ez az 

életmód annyira új, hogy az antropológusok még csak most 

tanulmányozzák, hogy milyen hatást fog ránk gyakorolni.”  

De ennek az eredményét én előre meg tudom mondani. A Biblia nagyon 

tisztán fogalmaz arról, hogy az őrült tempónak milyen hatása lesz az éle-

tünkre. A túlhajszolt életstílus következményei: sokkal feszültebbnek ér-

zem magam; elveszítem az örömöt; romlik a teljesítőképességem; nem hal-

lom Istent.  

Hogyan foghatsz hozzá a lassításhoz?  

Hagyd abba a mindig többet akarást! Légy őszinte! 

Mi hajt, vagy motivál? Miért kell, hogy mindig több és 

több dolog legyen a tiéd? „Jobb egy marokra valót szerez-

ni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és haszta-

lan erőlködéssel.” (Préd 4,6)  

Az ambíció hasznos, de kontroll nélkül vagy ha nincsen összhangban az 

értékrendeddel, az egyik legpusztítóbb dolog. Sok kimagasló eredményt 

elérő ember motivációja a bizonytalanságból fakad. Eredményeinkkel akar-

juk igazolni értékünket. Mindaddig, amíg így gondolkozol, túlhajszolt le-

szel, és nem találsz megelégedést. Légy elégedett azzal, ami vagy, és akié 

vagy. Fejezd be a hasonlítgatást!  

Tanulj meg nemet mondani! Ez egy tízezer dollár értékű időmenedzs-

ment-szeminárium egy szóban: nem. Sokunk már teljesen „sebességfüggő”. 

Egyszerűen csak mondj nemet! „Csapdába esik, aki meggondolatlanul oda-

szentel, mert a fogadalomtétel után hiába bánkódik.” (Péld 20,25)  
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17. 

Van „elvégzendő dolgok listája”. Azt hiszem, nagy hasznunkra lenne az 

„el nem végzendő dolgok listája” is! A kettő eredménye „a legfontosabb 

dolgok listája”. Gyakorold a lassítást! Vedd le huszonnégy órára a karórá-

dat; hagyd az autót a legtávolabbi parkolóban, mikor vásárolni mégy; vagy 

állj be a leghosszabb sorba, mikor a szállodából kijelentkezel! Lassíts le!  

Engedelmeskedj a negyedik parancsolatnak! A Biblia Alkotónk haszná-

lati utasítása az élethez. Tele van nélkülözhetetlen alapelvekkel. Ezek azért 

vannak, hogy védjenek bennünket, hogy sokkal könnyebb és kevésbé fe-

szült legyen az életünk. „Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle mun-

kádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja.” (2Móz 

20,9–10)  

A nyugalom és a pihenés parancsolata ugyanolyan alapelv, mint a „ne 

ölj” vagy „ne lopj”. Végy ki egy napot minden héten arra, hogy feltöltődj! 

Használd ezt a napot pihenésre, érzelmi regenerálódásra, és arra, hogy újra 

megtaláld a lelki életed középpontját – vagyis istentiszteletre. Minél több 

időt töltesz Istennel, annál nyugodtabb leszel.  

Várj Isten időzítésére! Vajon jobb-e mindig a gyorsabb? A türelmetlen-

ség egyenlő az Isten iránti bizalmatlansággal. Isten tudja a legjobban – 

vagy mi? Az erre a kérdésre adott válasz drámai hatással van a feszültség-

szintre. Istennek van terve és időbeosztása a számodra. „Szépen megalko-

tott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé 

tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, 

amelyeket megalkotott.” (Préd 3,11)  

Az élet több, mint a mindig többet akarás. Lassíts le! 

Márciusi alkalmaink: 

Március 2. Presbiteri óra 

Március 6. Rendhagyó kátéóra Vizsolyban 

Március 7. Nők ökumenikus imanapja 

Március 8. Női kör alkalma - Újtelep 

Március 14. Bibliavasárnap a Gedeonitákkal 

Március 20. Foglalkoztató délután gyermekeknek - Újtelep 

Március 21. BSZ csendes délután Ősz Andrással 

Március 26. Konfirmációi kisvizsga 

Március 28. Virágvasárnap - Konfirmáció mindkét templomban 

Whit Criswell 
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18. 

Hitvallásainkból: 

Miért vagyok református? 

Azért, mert Isten engem az Ő tiszta Igéjével megismertetett, 

a református anyaszentegyházban felnevelt, és ebben az 

egyházban az Ő szolgálatára elkötelezett. Így azt, hogy a 

református anyaszentegyház tagja vagyok, nem magam-

nak tulajdonítom, hanem Istennek. Ebben Istennek hoz-

zám való kegyelmét és felettem való gondviselését külö-

nösen látom. 

(lásd még: HK 1. kérdés-felelet.) 

Nagy magyar télben picike tüzek,  

A lángotokban bízom,  

Legyen bár messze pusztán rőzseláng,  

Bár bolygófény a síron,  

Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:  

Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.  

 

Nagy magyar télben picike tüzek,  

Szikrák, mécsek, lidércek,  

Mutassatok bár csontváz halmokat  

Vagy rejtett aranyércet,  

Csak égjetek, csak melegítsetek ma,  

Soh'se volt ily szükség a lángotokra!  

Nagy magyar télben picike tüzek,  

Jaj, be szétszórva égtek,  

Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!  

De mondok egyet néktek,  

Szelíd fények és szilaj vándorlángok:  

Mit gondoltok: ha összefogóznátok?  

 

Nagy magyar télben picike tüzek,  

Soh'se volt olyan máglya,  

Mintha most ez a sok-sok titkos láng  

Összefogna egy láncba…!  

Az égig, a csillagos égig érne,  

És minden idegen rongy benne égne!  

Reményik Sándor 

Nagy magyar télben… 

Haza, szeretettel 
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19. 

„Most bocsásd el, Uram, szolgádat…” 

Imádság öregkorban 

Uram, vigyázz reám, hogy öregkorban is szerethető le-

gyek. 

Fékezd meg túlbuzgóságomat, amellyel azt kép-

zelem, hogy nekem minden témához mindig monda-

nom kell valamit! 

Szabadíts meg attól a jó szándékú segíteni akarástól, 

amellyel mindig én akarom elrendezni mások rendezetlen ügyeit! Ne 

vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én segíteni akaráso-

mat! 

Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó! Legyek mindig kész a 

szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni! 

Sok bölcsességet halmoztam fel életemben, és nagyon sajnálom, hogy ezt 

nem tudom másoknak továbbadni. Beletörődöm ebbe Uram, de ugye megérted 

azt a kérésemet, hogy legalább néhány barátom maradjon mellettem ezekben 

az utolsó években. 

Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről és a nehézségeimről! 

Ezek évről évre növekednek, és velük együtt nő bennem a hajlandóság arra, 

hogy mindig ezekről beszéljek. 

Nem merem azt a nagy kegyelmi ajándékot kérni Tőled, hogy őszinte együtt-

érzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségekről szóló folyamatos panasz-

kodását. De legalább arra adj erőt, hogy türelmesen végighallgassam őket! 

Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékező képességemet erősítsd 

meg olyanná, amilyen régebben volt. Inkább azt kérem, hogy adj nekem több 

szerénységet és kevesebb magabiztosságot, amikor előfordul, hogy ugyanarra 

az esetre mások másként emlékezzenek, mint én. Ajándékozzál meg azzal a 

csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek! 

Taníts meg arra, hogy előítéletektől és irigységtől mentesen fel tudjam fedez-

ni az utánam következő nemzedékek igazát, és ajándékozd nekem azt a derűs 

szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani a fiatalokról! 

Tölts be úgy a Te szereteteddel, hogy vénségemben is szívesen szóba álljanak 

velem az emberek! Tudom, hogy nem vagyok szent, de azt is tudom, hogy az 

öregember örökös zsörtölődése az ördög munkájának a csúcsteljesítménye. 

Engedd meg, hogy Simeonnal együtt mondhassam: „látták szemeim a Tőled 

küldött Üdvözítőt” és – amikor bölcs szereteted úgy látja, hogy elérkezett az én 

időm, – akkor át is ölelhesselek Téged. Ámen. 
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20. 

 

Egy Biblia naplója 

Január: Most nagyon el vagyok foglalva. A család 

legtöbb tagja elhatározta, hogy ebben az évben vé-

gigolvas. Az első két hétben valóban gyakran hasz-

nálatban voltam, de azóta ismét elfeledkeztek rólam. 

Február: Nagytakarítás. Tegnap leporoltak, és visszatettek a 

helyemre. Tulajdonosom a múlt héten néhány percre elővett. Vitába kevere-

dett valakivel, és keresett néhány bibliai verset, hogy igazát bizonyítsa. 

Március: A hó elején alaposan lapozgattak bennem. A tulajdonosomat 

megválasztották a szülők-tanárok egyesületének elnökévé, és székfoglaló 

beszédének elkészítéséhez engem használt fel. 

Április: Ebben a hónapban látogatóba jött a nagypapa. Egy óra hosszat az 

ölében tartott, és elolvasta az 1 Korinthus 13-at. Mintha többet tartana ró-

lam, mint a család némely tagja. 

Május: Néhány zöld folt volt az oldalaimon. Ez attól van, hogy a szedett 

tavaszi virágokat a lapjaim közé teszik száradni. 

Június: Úgy festek, mint valami gyűjtőalbum. Meg-

tömtek újságkivágásokkal –  férjhez ment az egyik 

lány a családból. 

Július: Ma betettek a kofferbe. Azt hiszem, nyaralni 

visznek magukkal. Pedig milyen szívesen maradnék 

otthon. Biztos vagyok benne, hogy legalább két hétig 

bezárva maradok ebben a bőröndben. 

Augusztus: Még mindig a kofferben vagyok. 

Szeptember: Végre megint otthon vagyok, régi helyemen. Számos társam is 

van. Két női magazin és négy vicclap közé vagyok beszorítva. Bárcsak en-

gem is olyan gyakran olvasnának, mint azokat! 

Október: Ma olvastak belőlem egy keveset. A család egyik tagja súlyosan 

megbetegedett. Most az ebédlőasztal közepére tettek. Valószínű, hogy eljön 

a lelkész látogatóba. 

November: Ismét visszatettek régi helyemre. Valaki megkérdezte a napok-

ban, hogy emlékalbum vagyok-e. 

December: A család lázasan készülődik karácsonyra. Azt hiszem, az idén 

is, mint sok éve már, elborítanak majd az ajándékok és a csomagolópapírok. 



Az attól függ... 
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21. 

Attól függ, kinek a kezében van... 

 Egy kosárlabda az én kezemben kb. 3000 forintot ér. 

Egy kosárlabda Michael Jordan kezében kb. 290 milliót. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

Egy baseball labda az én kezemben kb. 1000 forintot ér. 

Ugyanez Thomas McGuire kezében kb. 130 milliót. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. 

Ha a teniszütőt Serena Williams fogja, akkor megnyeri a Vi-

lágkupát. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

Egy bot az én kezemben arra jó, hogy elkergessem a 

kutyákat. 

Egy bot Mózes kezében, kettéválasztja a hatalmas tengert. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

Egy parittya az én kezemben egy gyermekjáték. 

Egy parittya Dávid király kezében hatalmas fegyver. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

Két hal és öt kenyér az én kezemben két halas szend-

vics: a tízóraim. 

Öt kenyér és két hal Jézus kezében jól-

lakat ezreket. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt. 

A szögek Jézus kezében megváltást hoztak az egész világnak. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

Ahogy már észrevehetted: „Attól függ, kinek a kezében 

van." 

Tehát tedd le a törődöttségedet, a félelmeidet, az aggódá-

saidat, a reményeidet, az álmaidat, a kapcsolataidat, a csa-

ládodat és az egyházadat az Isten kezébe, 

Hiszen tudod: 

  Attól függ, kinek a kezében van. 

/ Ismeretlen szerző/ 



Keressük –ismeri? 
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22. 

A tíz legkeresettebb ember 

A Rendőrség, a Központi Bűnüldöző Hivatal mindig kiadja a leginkább 

keresett bűnöző emberek listáját. Mi most közreadjuk az Úr munkájában 

leginkább keresett emberek személyleírását. Aki felismeri a keresett szemé-

lyek valamelyikét, bátran biztassa az önként jelentkezésre, ha netán valaki 

magára ismer, jelentkezzen! 

Egy férfit, aki gyerme-
két nem küldi, hanem 
hozza a gyülekezetbe. 

Egy férfit, aki 
az Úr ügyét 
minden más 

dolga fölé tudja 
helyezni. 

Egy férfit, aki többre tartja a 
vasárnapi bibliatanulmányo-

zást a vasárnapi alvásnál. 

Egy férfit, aki jobban izgul 
a mások Krisztusban meg-

maradása felett, mint a 
saját világi boldogulásáért. 

Keressük őket: 

Egy férfit, aki minden 
fiúnak, akivel találko-
zik, jó példát mutat. 

Egy férfit, aki 
nem önmagáért, 
nem másért, ha-
nem a Krisztus-
sal való találko-
zásra jön a gyü-

lekezetbe. 

Egy férfit, aki-
nek nem csodá-
latos elgondolá-
sai vannak, ha-
nem Istennek 
engedelmes 
gondolatai. 

Egy férfit, aki 
hamarabb látja a 
saját hibáit, mint 

a másét. 

A fenti leírások nem eléggé pontosak, így, ha női személyt 
vélnek felismerni, vagy ő ismer magára, természetesen várjuk 

a jelentkezésüket. 

Egy férfit, akit nem 
a szenvedélyei segí-
tenek, hanem aki-
nek szenvedélye a 

segítés. 

Egy férfit, aki adomá-
nyát nem úgy méri, hogy 
mennyit veszít, hanem, 
hogy mennyit tud adni. 





 

 


