
 

 



 

 



 

 

3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Szegény gazdagok 
 

Szegény/gazdag világ van. Nagyon be kell osztani azt, amink van. Tartozások, 

létbizonytalanság, gigaprojectek, stadionok kontrasztja ez. Sokszor úgy tűnik, hogy 

az egyház is elfeledte dolgát. 

Néha ugyan felröppen: Bill Gates a Facebookon osztogatja a vagyonát. Vajon 

csak én nem kaptam még belőle? Ki lesz, aki segít, vagy legalább megérti gondja-

ink, bajaink? Ki tudná átérezni azt, amikor tennénk a dolgunk, csak nem kellünk, s 

máról holnapra kell megélni? Különben is, hol van ilyenkor az Isten? Kinek beszél-

jek róla? Kitől kapok segítséget? 

A Karácsony arról beszél, hogy Isten Jézusban olyanná lesz, mint te vagy én. 

Halandóvá, sebezhetővé, kicsinnyé. 

Szalmaágyon fekszik, barmok között. Nincsen számára hely. Szülei kétkezi 

munkásemberek. Csak két galambfiókára telik nekik, amikor áldozatot mutatnak be. 

Amikor azonban felnő, nem tud úgy elmenni egy koldus, beteg, kitaszított mellett, 

hogy ne segítsen, fel ne emeljen, meg ne vigasztaljon. 

„Éhezőket töltött be javakkal, s gazdagokat küldött el üres kézzel.” Ma is ezt 

teszi. Azoknak ad, akiknek nincs, akik kérnek, akiknek valamilyen szükségük van, s 

azok maradnak áldás nélkül, akik meggazdagodtak, s nincs szükségük semmire. 

Élete végén arról beszél, hogy szíve minden szeretetével szeretné megosztani 

veled gazdagságát: azt az eddig elérhetetlen mennyei világot, amely már régóta vár, 
s vele együtt mindent, amire valóban szükséged van: erejét, békességét, örömét. 

Ezen az ünnepen azt kívánom, hogy 

„ismerd meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, aki gazdag lé-

vén, szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggaz-

dagodjunk.” 2 Kor 8:9 

Nagy György lelkipásztor 

Gyülekezetünk valamennyi  

tagjának és minden  

kedves olvasónknak 

Istentől áldott  

  Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

       Nagy György lelkipásztor és Dr. Makrai Tibor főgondnok 
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6. REMÉNYSUGÁR  

Hideg, nyirkos decemberi este volt, nem sokkal karácsony 

előtt. A lelkész még egyszer elindult, hogy utolsó próbát te-

gyen egy házaspárnál, akik válni akartak. Hónapok óta kísérle-

tezett, hogy kibékítse őket, de semmi eredményre nem jutott. 

Tehát ma, még egyszer, utoljára. Az asszony nyitott ajtót, a férj 

fáradtan, leverten ült az asztal mellett. Hidegen, kimérten köszöntötték egymást. 

A két ember 32 éve élt együtt. Néhány éve váltságba jutott a házasságuk. A há-

ború alatt elidegenedtek egymástól, s a feszültség robbanáshoz vezetett. A lelkész 

megpróbált szeretetről, megbocsátásról, újrakezdésről beszélni. A házaspár fásul-

tan, közömbösen bámulta a padlót. A lelkész végül odafordult mindkettőjükhöz: - 

,,Nos, hogy döntöttek?" - a férfi arca megmerevedett, alig hallhatóan mondta: - 

,,Ahogy megegyeztünk. Pokol lenne a feleségemmel együtt maradni. - Mind a hár-

man elnémultak. A hallgatást váratlanul az ajtócsengő hangja törte meg. Ki jöhet 

ilyen későn? Másodszor is csengettek. Az asszony felállt, kilépett az előszobába és 

behúzta maga mögött az ajtót. Nagyot nézett, amikor megpillantotta a táviratkihor-

dót. ,,A táborból jött", és nyújtotta a borítékot a meglepődött asszonynak, aki úgy 

vette át, mintha kardcsapás érte volna. Hát a fiúnak éppen most kell hazajönni a 

háborúból, a fogságból, amikor kétszeresen otthontalanná válik? Egyik összeomlás-

ból a másikba? Kábultan bontotta fel a borítékot és olvasta az örömhírt: ,,Ma érkez-

tem a határra - holnap jövök - fiatok." A férfiak némán várakoztak, míg az asszony 

végre belépett a szobába. Az ajtónál tétovázva megállt. Kérdően, reménykedve te-

kintett a férjére. Remegő ajkakkal végre kimondta: ,,Jön a fiú!" 

A férfi rábámult, majd akadozva ismételte a szavakat: ,,Jön a fiú?" Az asszony 

bólintott és könnyek csorogtak az arcán. A férfi zokogva rejtette kezébe az arcát. 

Aztán újra összeszedte magát, habozva felállt, de tekintetét le nem vette az asszony-

ról. A két ember lassú léptekkel megindult egymás felé. Nem szóltak egy szót sem, 

de tekintetük mindent elárult. És végül megtörtént a csoda. A férj gyengéden megsi-

mogatta a felesége karját. Teljesen megfeledkeztek róla, hogy egy harmadik is van 

a szobába. Ez a harmadik ámulva szemlélte a fejleményeket. Amit hónapokon át 

nem tudott elérni, azt egy mondat egy pillanat alatt elvégezte. - ,,Jön a fiú!" 

A lelkész úgy érezte, hogy itt már nincs semmi dolga, észrevétlenül elhagyta a 

szobát. A szürke decemberi ködben ujjongó férfi ballagott hazafelé. ,,JÖN A FIÚ!" 

- dobolta örömtől repesve a szíve. 

Adventnek, karácsonynak is ez a fő üzenete: ,,A Fiú jön!" Isten fia újra eljön!  

Bárcsak elérhetné nálunk is ugyanezt a csodát, feloldódhatnának nálunk is a fel-

gyülemlett békétlenségek, keserűségek, félreértések, bántódások! 

És kigyulladnának felettünk a betlehemi csillagok, mert JÖN A FIÚ! 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Nemrég kezembe került Németh Géza lelkipásztor nemrég megjelent könyve a 

jövőképről. A szerző így fogalmaz: „A kisközösségek rövid idő alatt szemmel látha-
tóan megváltoztathatják egy-egy elöregedő, álmos felekezet egész istentiszteleti-
közegyházi életét. Olyan egyház születik, amelyikből az élet vize kezd áradni az 

egész nemzet felé.” Ezt tapasztaljuk/tapasztaltuk meg az elmúlt időszakban. Azon 

túl, hogy megépülhetett az Újtelepen az Égigérő közösségi ház, újabb kiscsoportok, 

rétegalkalmak jöttek létre: a Válóháló és a Nevelőszülők klubja speciális élethelyze-

tekben igyekszik segíteni, a nyugdíjas kör és az ifjúsági alkalom 2013-ban már két 

helyen is tartja alkalmait, de nagy áldásként éljük meg a Férfisátor létrejöttét is. 

Nagyszerű beszélgetések, közös imádságok, megosztások helyei ezek. 

Egyre többen kötelezik el magukat lelki növekedésre: olvassák Isten Igéjét, jár-

nak kisköri alkalmakra, sokan tanulnak kitartóan a Bibliaiskola alkalmain, harminc 

fölé emelkedett a közvetlen munkatársaim száma. Hálás vagyok odaszánt életükért, 

szolgálatukért. 

Napi szinten tapasztaljuk, hogy újabb odaszánt életű munkásokra van szüksé-

günk ahhoz, hogy tovább fejlődjünk. 

Januártól további komoly előrelépéseket teszünk, ha Isten engedi megérnünk. 

Isten jót tervezett az életed felől, fedezd fel velünk együtt, hogyan lesz mindez 

valósággá. Látni fogod, milyen sokat jelent az egyéni életedben és egy közösség 

életében az elköteleződés, a jól megfogalmazott célok és azok megvalósítása. 

Kívánom, hogy légy részese ennek. Isten áldja meg életedet, szeretteidet és ün-

nepedet! 

Nagy György lelkipásztor 

A kisközösségek rövid idő alatt szemmel láthatóan megváltoztathatják egy-egy el-
öregedő, álmos felekezet egész istentiszteleti-közegyházi életét. 

Olyan egyház születik, amelyikből az élet vize kezd áradni az egész nemzet felé. 

Németh Géza ref. lelkipásztor 



 

 

 
8. REMÉNYSUGÁR  

A falu, ahol értelmem nyiladozott, Gyüre. A fő utca ezen szakaszán élő csalá-

dok, fiatalok voltak, általában két gyermeket neveltek, és az év minden napján szá-

míthattak egymásra. Ezért nem volt meglepő, ha a disznóvágások napját a férfiak 

összeegyeztették, vagy az asszonyok az ünnepi készülődés jegyében megbeszélték, 

ki mit főz, süt a kemencében. Bizony, az én gyermekkoromban minden magára va-

lamit is adó portán ott volt a kemence, még akkor is, amikor egyre biztosabb volt a 

péki kenyérellátás.  

De nem innen akartam én elindulni az emlékek felfűzésében, hanem onnan, 

hogy egyre többen érkeztek édesanyámhoz, hogy elkészül-e a ruha Karácsonyra, 

mert a templomba már abban szeretne menni. Ebből az következett, hogy mi hú-

gommal a varrógép halk duruzsolására aludtunk el, és arra ébredtünk, hogy anyu, 

mintha nem is lett volna éjszaka, ott folytatta, ahol mi elaludtunk. Nem volt olyan 

munkakezdése – bármibe is fogott –, hogy nem hagyta volna el ajkát az „Istenem 

segíts!” Napközben viszont már a zsoltárokból énekelgetett Karácsony közeledté-

vel. Évközben inkább operettrészleteket hallottunk tőle, nagyon szépen énekelt. 

Nekem a Vezess, Jézusunk kezdetű ének zsong a fülemben, de az asztalos műhely 

felől is ki-kihallatszott egy-egy énekfoszlány. Általában temetések alkalmával ének-

li a gyászoló gyülekezet azt, hogy Hadd, menjek, Istenem mindég feléd, aputól ezt 

hallottam legtöbbször őszintén és nem csak úgy magának. Szerette ezt az éneket.  

Természetesen az ünnepre való készülődés időnként halk beszélgetésekkel volt 

tarkítva, hogy miről beszélgettek, nem tartozott ránk, de éreztük, tudtuk, rólunk be-

szélgetnek, mert nem volt olyan Karácsony Szenteste, hogy a Jézuska ne hozott 

volna ajándékot a jól viselkedő, jó tanuló gyermekeknek. Mi pedig ilyenek voltunk. 

Bárki megkérdezhette tőlünk…   

Nos, nem játékokban gondolkodtak szüleink, és mi sem. Olyan dolgokat kap-

tunk, aminek általában hasznát vettük, mint melegítő, téli bakancs, zoknik, stb.  

Hogy cáfoljam magam, az a kulcsos korcsolya, amit ma is féltve őrzök, az is kará-

csonyi ajándék volt, s hogy ne legyen vita közöttünk, Valika húgom is ezt kapott 

ajándékba. Nagyon gazdag volt a Jézuska azon a karácsonyon, és nekünk pedig má-

ig emlékezetes ünnep. 



 

 

9. REMÉNYSUGÁR   

Megint előre siettem, pedig a karácsonyi készülődésre emlékező írásom minden 

szavát az emlékezés gyönyörűségével akarom leírni, mert erről csak otthon és a 

szomszédban beszélgettünk. Az iskolában fenyőünnepet emlegettek, vagy inkább 

nem is hozták szóba, illetve elképzelhetetlen volt, hogy munkanapokat áthelyezze-

nek, hogy mindenki nyugodtan, lelke teljes békéjével készüljön a szent ünnepre. 

Délben, amikor az iskolából hazafelé tartottunk, az egész út a kemencékből kiáradó 

kalács illatával volt tele.  

Sült, vagy éppen akkor vette ki valamelyikünk édesanyja a túrós, mákos, diós 

kalácsot – évekkel később tudtam meg, hogy ez a beigli –, nálunk KALÁCS volt a 

neve, s mindenki tudta, miről beszélünk. Emlékezetem szerint nem volt ritka, hogy 

meg is kínáltak bennünket, amit természetesen az úton, kézben tartva ettünk meg. 

Istenem, de finom is volt…  

Nem említek meg minden mozzanatot, noha elborítják elmémet az emlékek, de 

amit soha el nem felejtek egy olyan kántálás, amelyről akkor is, most is azt gondo-

lom, a Jóisten ajándéka volt. Engedte, megadta, hogy átérezzük a Jézuska születésé-

nek meghittségét, a csillagfényes éjszaka ragyogó égboltjával együtt, ami szinte 

észrevétlenül váltott át hóesésbe, és a tél gyönyörű leplével borította be a tájat. 

Ezen az estén a szélső házból indult a kántálás belső indíttatásból, felebaráti sze-

retetből és minden ház ajtajában zengett a Mennyből az angyal, s a megtisztelt csa-

ládok csatlakoztak – mi is – a kántálókhoz, hogy éjfélkor Kiss Pál lelkipásztorunk-

kal és a falu lakosságával együtt köszöntsük a megváltó megszületését. Ezen az éj-

szakán, nekem a tizenéves fiúcskának valóban megszületett a kis Jézus.  

Zsoldos Barnabás 

Arra buzdítok mindenkit, hogy azt a né-

hány vagy éppen egyetlen utat, melyet 

annyi ideje halogat talán, tegye most meg: 

szülőkig, testvérekig, barátokig, azokig, 

akik régóta várnak erre. Az út vége az 

együttlét, az odaérkezés: és ez a lényeg. Ez 

rejti az áldást. Mert bármennyit sürgünk-

forgunk, jövünk-megyünk, lótunk-futunk, 

e nélkül, vagyis a mieink nélkül nem tu-

dunk a rosszkedvből, békétlenségből eljut-

ni az örömhöz és a szeretet teljességéhez. 

Meddig tartott az út? Egy hónapig? Tíz 

napig? Már nem is kérdés. Elindultak, és 

megérkeztek.  

Bogárdi Szabó István 
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   Én arról szeretnék bizonyságot tenni a test-

véreknek, hogy én hogyan tapasztaltam meg 

Istennek szeretetét, nagyságát, és hogyan 

éltem meg a hívő életemet. Az Igém pedig 

az: „boldogok, akiknek bűne megbocsátta-

tott, vétke elfedeztetett, és boldogok, akik az 

Isten Igéjét olvassák, és megtartják azt”. 

Én is boldogságot kerestem, - egyedül Jézus 

Krisztusban találtam meg. Másik Igém „akik 

Istent szeretik minden javukra van”. Ezt ta-

pasztaltam meg az életemben is, hogy a nyo-

morúság, betegség javamra volt. Az Isten 

megállított egy hosszú betegséggel. Gyer-

mekszülésben majdnem elvéreztem, és utána 

kaptam egy vénás trombózist, ami hosszú ideig tartott az életemben. Édesanyám 

gondozgatott, és azt mondta: - lányom - hogy vagy ilyen szerencsétlen a világon, 

hogy egy ilyen hosszú betegségbe beleestél, és én pedig azt tudtam mondani, - édes-

anyám – miért énekeljük, hogy „azt bünteti kit szeret, másképp Ő nem is tehet”. Azt 

tudom mondani a testvéreknek, hogy aki megsebzett be is kötözött, meggyógyított, 
és mint amikor Jób is a hosszú szenvedése után tudta mondani – hogy magamnak az 

én szemeimmel láttam meg az Istent. Én is ugyanezt tudom elmondani, hogy én ma-

gamnak személyesen láttam meg az Istent, mert bekötözött meggyógyított, - nem-

csak testileg, hanem lelkileg is. A további utam pedig az Úr útján való járásomban: 

szükségesnek találtam a gyülekezetben, a templomba való járást, a minden reggeli 

Igeolvasást, mint amikor az Úr Jézus is szükségesnek találta azt, hogy minden reggel 

az Atyával egy legyen. Én is azt tudom elmondani a testvéreknek, hogy addig a 

munkába bele nem kezdtem sohasem, amíg Isten Igéjét nem olvastam el, imádkoz-

tam és úgy indultam el minden nap, és csodálatosan tapasztaltam meg az Istennek a 

szeretetét. Mint ahogyan meg van írva, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember, ha-

nem Istennek minden Igéjével”, és a további lépésem pedig az imádkozás. 

Imádkozok ébredésért, hogy - Uram az egész világra Te hozzál ébredést, és a 

lelki testvérekért, hogy az Úr áldja meg őket mindet, a vezetőkért, hogy legyenek 

eszközök az Isten kezébe, a külmisszióért a belmisszióért, a rádión keresztül szolgá-

ló testvérekért. A Biblia Szövetség minden tagjáért, hogy az Úr áldja meg őket, ki-ki 
a maga helyén világítson. Imádkozom még az igehirdetőkért akármilyen felekezet-

hez tartoznak is az Úr áldja meg őket az ő szolgálatukban, a betegekért, árvákért, 

özvegyekért az elhagyottakért, elváltakért az egész világért.  

A további szolgálatom pedig a beteglátogatás, amit az én testvéremmel együtt 

végeztem. Amikor elmentünk egy beteghez akkor először imádkoztunk, kértük az  

Az utolsó bizonyságtétel 
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Úr Jézusnak jelenlétét, és nagyon megtapasztaltuk, hogy velünk van, és akkor a test-
vérem feltette a kérdést a betegnek, hogy van? A beteg válaszolta nem jól, nagyon 
rosszul van és lelke háborog. Elhiszi azt, hogy az Úr Jézus, Aki lecsendesítette a 
háborgó tengert, az lecsendesíti a maga szívét is?- erre azt válaszolta – elhiszi. Ek-
kor a beteg azt kérdezte tőlünk a mennyegzői ruhát ki hozza? Mondtuk az Úr Jézus 
hozza most magának is, elfogadja? Igen elfogadom, válaszolta, és összekulcsolta a 
kezét és naplementével a beteg hazament az Úrhoz. Ugyanígy volt egy másik beteg 
is /nagyon sokhoz voltunk/, ahhoz pedig úgy jutottam el, hogy szólt az egyik szom-
széd, hogy te jársz a testvéreddel beteget látogatni. A mi utcánkban is van egy idős 
néni Varga néni, gyertek már el hozzá meglátogatni. Elmentünk hozzá a beteget a 
fiával találtuk, nagyon rosszul volt éjjel-nappal visongott. A fia elmondta, hogy az 
anyja már napok óta ezt csinálja. Mi elkezdtünk imádkozni hangosan, ezután éne-
keltük azt az éneket, hogy „mossál meg engem leszek fehér miként a hó”. A beteg 
feleszmélt, tudhatta az éneket, és velünk együtt mondta, hogy mossál meg engem – 
nagy boldogan – leszek fehér miként a hó. 

A fia belecsodálkozott, mi történt itt? Az Úr ott is megdicsőítette magát nap-
nyugtával a beteg hazatért. További szolgálatom pedig a traktátusok szétosztása, 
autóbuszon, vonaton, az utcán akárhova utaztam mindig osztottam az igelapokat. 
Imádsággal kísértem – Uram Te áldjad meg aki kapja, szóljál hozzájuk rajta keresz-
tül.  

Most pedig arról tudok bizonyságot tenni: csodálatosan tapasztalom meg Isten-
nek nagyságát, hatalmát, szeretetét, amit mindennap végez az életemben. Kívánom a 
drága Testvéreimnek, hogy az Úr áldjon meg mindenkit, és lennének minél többen, 
akik Jézus Krisztust, mint Megváltót a szívükbe befogadnák. Köszönöm, hogy meg-
hallgattak. 

Kovács Gáborné Ilonka néni  † 

"Most bocsátod 
el, Uram,  
szolgádat  

beszéded szerint 
békességgel, 
mert látták  
szemeim  

Üdvösségedet,..." 

Lukács 2:29-30 



 

 

Bizonyságtétel 12. REMÉNYSUGÁR  

„…örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért 

terjesztettem reád az én irgalmasságomat.”  
Jeremiás 31:3 

   Istenfélő családba születtem ahol életem első pillanatától 

az Isten szeretetéről, az Úr Jézusról tanultam az Édesanyám-

tól a Nagymamámtól. Mint kisgyerek még igazán fel sem 

fogtam, most felnőtt fejjel értettem meg igazán mekkora 

értéket jelent számomra. Mindkét Nagymamám hűséges 

templomba járó ember volt, megfogták kicsi kezemet, s vittek magukkal. Mély nyo-

mot hagyott bennem, s mind a mai napig emlékszem, amikor egy eltévedt gyerekről 

mondott történeteket a pap bácsi – aki a sínek közé tévedt. Jött a vonat fékezhetetle-

nül át a gyermeken. S láss csodát, amikor átrobogott rajta a gyermek jelállt, s szépen 

tovább ment mintha mi sem történt volna. Mi ez, ha nem a gondviselés felfoghatat-

lan csodája? 

Kisiskolás koromban is így folytatódott tovább, s amikor 5. osztályos lettem min-

den reggel mentünk a templomba, mert a tanár bácsim volt a kántor és minket magá-

val vitt. Szerettem vele járni, szívesen hallgattam a bibliai történeteket.  

Az élet vihara, mint mindenki mást – minket sem kímélt. Jött a háború. Édesapá-

mat behívták katonának, nem is sokára Édesanyámat értesítetté: Édesapám hősi ha-

lált halt. Ez a tragédia családunkat nagy megpróbáltatás elé állította. Óriási törés volt 

mindannyiunk életében. Az Úr kegyelméből, de lelkileg megrokkanva éltünk túl 
mérhetetlen bánatunkat. „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség 

a nyomorúságunkba” Zsolt 46;2 - így vigasztalt megváltó Urunk.  

Aztán következett az iskolák államosítása – teljesen más világ mint amit meg-

szoktam. Zűr-zavar támadt bennem, nem értettem miért kell így történnie? 

A 8. osztály elvégzése után a Református Gimnáziumba vezérelt az Úr, ahol is-

mét megtaláltam a megszokott utamat. Négy év nyugalom az életemben. Ez a hely 

lett sokunk számára a menedék. Az iskolában egy élő hitű Krisztust követő csoport-

hoz csatlakoztam. A tanárokból és diákokból álló kis közösség négy év alatt igazi 

testvéri közösséggé kovácsolódott. Az együtt töltött csendes hetek, a bibliaórák a „jó 

Pásztor csapatába” terelgetett bennünket. Ezzel a lelki munícióval a tarisznyámban 

jutottam el az érettségiig. Úgy készültem, hogy nem vesznek fel tovább tanulni. Té-

vedtem. Felvettek az egri Pedagógiai Főiskolára. Újabb megpróbáltatás. Elszakadni 

a családtól, vadidegen környezet. Szerető Istenem most is velem maradt. „Ne félj, 

mert én veled vagyok” /Ézs. 41;1/ Ez a bíztatás adott erőt a további küzdelemben. 
A legnagyobb megpróbáltatás akkor ért, amikor kihelyeztek tanítani és eltiltottak 

a templomtól. Sokáig éltem ebben a tilalmi helyzetben, de szívem mélyén megőriz-

tem az Úr szeretetét és Ő is megőrzött engem. Férjemben, aki gyermekként hozzám 

hasonlóan élt, mert szülei szintén vallásos katolikus emberek voltak – egy szelídlel-

kű, családszerető embert ismertem meg. Isten két leánygyermekkel ajándékozott 

meg bennünket, akiket meghitt családi légkörben neveltünk.  
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Amit soha nem tudok megbocsátani magamnak az, hogy nem neveltem 

(nevelhettem) őket úgy, ahogy szerettem volna.  

Azért imádkozom minden nap, hogy találja meg őket is az isteni szeretet csodá-

latos hatalma. Hiszem, hogy az Úr kegyelmes és meghallgatja könyörgésemet. 

Most a Kertvárosi gyülekezetbe járok, ahol sok kedves testvérrel együtt hallgat-

juk az Isten szeretetéről szóló igehirdetéseket. Hálát adok Istennek a lelki tápláléko-

kért, az alkalmakért, amelyek mind közelebb visznek bennünket az igaz élő Igéhez. 

Életem vágya, ahogyan Pál apostol mondja: ” Élek többé nem én, hanem él bennem 

a Krisztus” Galata 2:20 

Visszatekintve életemre: Mindig megtapasztaltam, hogy szeret, véd és szeret az 

Úr. Kiteljesedett előttem az, amit korábban másképpen láttam, hogy az élet értelme 

a lelki-testi nyugalom, amit csak az Úr közelsége és a vele való állandó közösség, a 

SZERETET tud megvalósítani. Engedelmes szívet kérek, és Jób szavaival adok 

hálát: Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed Őrizte az én 

lelkemet. /Jób 10:17/ 

Gariscsákné Erzsike néni 

A hó csendben lebben, 

nagy lepke-pelyhekben 

s mindent belep… 

Fehér lett a sivár, 

élettelen határ, 
erdő, berek. 

Meddig a szem elér, 

minden tiszta fehér, 

de ott maradt 

/eltakarva igaz/ 

a szenny, a sár, a gaz 

a hó alatt. 

Vastagon hull reám, 

csupa hó a ruhám 

köröskörül. 

Im, most hólepetten 

én is fehér lettem! 

...De csak kívül! 

Jön már, Kinek vére 

megmos hófehérre, 

elé megyek. 

Szívem trónjára ül, 

hogy általa belül 

tiszta legyek. 

Bódás János:  

ELÉ MEGYEK 
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Túrmezei Erzsébet:  

Karácsonyi ének 

Itt a karácsony! Itt a Megváltó! 

Szálljon az égig boldog énekszó! 

Eljött a mennyből. Emberré lett. 

Ő hoz a földre békességet. 

 

Itt a Megváltó! Itt a szeretet! 

Elhagyott, árva senki nem lehet. 

Eljött a mennyből. Emberré lett. 

Ő hoz a földre békességet. 

 

Szálljon a jó hír! Vigyük szerteszét! 

Hirdessük Isten nagy szeretetét! 

Eljött a mennyből. Emberré lett. 

Ő hoz a földre békességet. 

 

Hirdessük szóval, tettel, élettel: 

Jézusban Isten szívére ölel! 

Eljött a mennyből. Emberré lett. 

Ő hoz a földre békességet. 

 

Itt a karácsony! Itt a Megváltó! 

Szálljon az égig boldog énekszó! 

Eljött a mennyből. Emberré lett. 

Ő hoz a földre békességet. 
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Rónay György: Betlehem 

Minden megíratott. 
A próféták megmondtak mindent jóelőre. 
De a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. 

A te szíved még mindig várt valamit. 
Egy rést az örök' Rendelésen, 
amelyen a szeretet kiosonhat. 

József már fáradt volt, ledőlt volna egy kapuboltba, 
de te csak mentél házról házra, kapuról kapura, 
és zörgettél és könyörögtél. 

Nem magadért, hanem a Gyermekért, 
hogy ne fázzék, ne szúrja szalma gyönge testét, 
ahogy a próféták megírták. 
Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. 
Hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még? 
Ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely? 
Lobbant a lámpaláng, amint az érdes kéz kutatva fölemelte: 
„Hé, ki dörömböl itt! Takarodjatok, koldusok! Nem csárda ez!" 
A tárt kapun kidőlt a jó meleg s a zsíros sültek jószaga. 
S egy kard villant: sokféle martalóc bitangol szerteszét ilyenkor, 
s a bölcs polgár vigyáz a házra. 

Betlehem bezárkózott, szíve kővé keményedett a félelemtől. 
Mert azokban a napokban összeíratta a népét a Császár. 
Elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban, 
dühösen szimatoltak, szűköltek mint a lelkiismeret. 
Józsefnek fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott 
az érthetetlen éjszakában. 

Az istálló felé, amely fölött már ott égett a Csillag. 
A küszöbön megállt, hátrahőkölt a vastag trágyabűztől, 
s tanácstalanul visszanézett. 

Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket, 
a Szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést. 
Fájdalmak Emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy, 
fájás nélkül szülő, amint a nyirkos szalmára lerogytál, 
s öled végtelen távolából meghallottad a koldus Újszülött 
didergő zokogását.  
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

ö. Fekete Miklósné Szász Margit /82/ 

Mándy József /76/ 

ö. Szabó Zoltánné Kelemen Eszter /82/ 

ö. Kovács Gáborné Varga Ilona /93/ 

Szilágyi Ferencné Koncz Ibolya /86/   

Keresztségben részesült: 

Szabó Luca 

Pecséri Nándor 

Pecséri Emilia 

Jónás Levente 

Idén november 11-én tartották az 

Idősek Kertjében a minden évben 
megrendezésre kerülő Bibliaismereti 

versenyt. Hat csapat mérte össze 

Bibliai tudását, melyek között ott 

volt gyülekeztünk Simeon és Anna 

nyugdíjas körünk is, két csapattal.  



17. REMÉNYSUGÁR  Karácsonyi ima 
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   2013. november 10-én a Máté-

szalka Kertvárosi Református Gyü-

lekezet Kincses házában megala-

kult a Dávid férfisátor 17 fővel. 

Szeptembertől kezdődően Nagy 

György lelkipásztor tolmácsolásá-

ban 7 igehirdetés foglalkozott a férfiléttel, s egyre inkább világos lett Isten Igéjéből, 

hogy a férfiaknak is szükségük van közösségre, ahol Istennel és egymással kö-

zösségben lehetnek. 

A közösen megválasztott névadó Dávid volt ifjú harcos, hős szerelmes, bölcs 

király és fiának is át tudta adni tudását, meglátásait. Ismerte a férfilét kísértéseit, 

ugyanakkor a Biblia úgy beszél róla, mint aki Isten szíve szerint való férfi. 

Az alkalom során a férfiak céljaikat is megfogalmazták: havonta gyűlnek össze 

közös alkalmakra, amelyeken hangsúlyt kap az Ige körüli, témák szerinti elcsendese-

dés, a közös, egymásért is való imádkozás, a fiatalok felkészítése a felnőttkorra, a 

megélt tapasztalatok átadása, egymás jobb megismerése. 

A havi összejövetel mellett hangsúlyt fektetnek a férfias közösségépítő alkal-

makra: tervezik a közös sport, vadász, kirándulós együttlétek mellett az akár több-

napos lelki feltöltődést nyújtó „elvonulásokat” is. 

A résztvevők valamennyien nyilatkozatban kötelezték el magukat, hogy egy-

mást segítve törekszenek folyamatos lelki fejlődésre, az Úr útján való járásra. 

„Legyetek férfiak, legyetek erősek!” – nem elmarasztalás vagy számonkérés ez, 
inkább bátorítás arra, hogy a férfiak merjenek azok lenni, akik valójában. Arra 
ösztönöz, hogy Isten szándéka szerint férfi legyen. Olyan, amilyenre a szíve mélyén 

minden nő vágyik… gondoskodó, védelmező, harcos.” 
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„Sok férfinak soha nem nyílt lehetősége arra, hogy apja, nagyapja, tanítója, fivé-
re vagy egy olyan idősebb férfi, akire felnézett, bevezette volna a férfiak világába. 
Soha nem fejezték ki nekik, hogy elérték céljukat. Soha senki nem mondta nekik: 

„Gratulálok! Sikerült! Olyan férfi vagy, mint én! Légy üdvözölve a férfiak világá-
ban!” Soha senki nem magyarázta el számára, hogy mikor ért véget a gyermekkor, 
és mikor kezdődött a férfikor. Kultúránk ifjúsága számára nincs az átmenetnek for-
mális rítusa, nincs meghatározó pillanat, nincs hitelesítő feladat, nincs ünnepélyes 
áldás –nem ünneplik meg a férfiasságot, és nem létezik olyan pont, amikor a fiúkra 
ruházzák azt. Ez bizonytalanságot hoz létre a férfiak szívében, mivel a férfiak nincse-

nek szilárdan rögzítve, mint a társadalom tartóoszlopai. A bizonytalan férfiak elke-
seredetten keresik az elfogadást, összezavarodnak a szerepüket illetően, megijesztik 
őket a problémák, amelyeket éreznek ugyan, de képtelenek megfogalmazni, és félnek, 
hogy ezekre a problémákra nem találnak megoldást. Amikor a férfiak bizonytalanok 
férfiasságuk tekintetében, a világ is szenved, hiszen nincs stabilitás. Semmiből nem 
lehet tartást meríteni, nincs mi mellé állni, és nincs miből kiindulni. Nincs stabil 

pont. Egyszerűen szólva a bizonytalan férfi nem érti meg, mi az igazi, férfias erő. 
Tartóoszlopként felül tántorog, alul imbolyog.(…) 

Az igazi férfi tudja, hogy biztonsága Krisztusban van, és a más férfiakkal való 

együttműködésben teljesedik ki. Az igazi férfi nem is akarná, hogy másként legyen.” 

Preston Gillham 
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Rendkívüli istentiszteleten vehettünk részt decem-

ber első vásárnapján az Égigérő közösségi há-

zunkban, amikor is gyülekezetünk gyermekei 

közül néhányan énekléssel és különféle hangsze-
reken való szolgálattal gazdagították az alkalmat. 

Boglárka, Juditka, Tamara, Vanda, Gergő és 

Norbi együtt énekelték a Hóból az erdő c. meg-

zenésített verset, majd felváltva kísérték a gyüle-

kezeti éneklésünket orgonával, citerával, furu-

lyával. A felkészülésükben segítettek Dr. Makrai 

Tiborné és Hompoth-Zolnai Ildikó. 

Megfogalmazódott bennem az óhaj, hogy bárcsak mi-

nél többször lehetne ez így, hogy egyre többen, fiatalok 

és gyerekek jönnének önkéntesen szolgálni, bizonysá-

got tenni hangszerekkel és énekléssel! Azon túl, hogy 

sokkal aktívabban vehetnének részt a liturgiában, meg-

oszlana az egy-egy emberre jutó teher. Nagyon 

kellene az utánpótlás a kántori szolgálat terén. 
Időnként jó egy kicsit elrugaszkodni a megszo-

kott hagyományoktól, kipróbálni új hangszere-

ket, változatosságot vinni Istenünk magasztalásá-

ba. Örülök, hogy egy ilyen élő gyülekezet tagja 

lehetek. 

Szilágyi Istvánné 
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 22. REMÉNYSUGÁR  

   Adventi kézműves foglalkoztató délutánt tartott 

a gyermekmunkacsoport 2013. november 30-án 

az Égigérő közösségi házban. A résztvevő gyer-

mekek megismerhették a csillag útját, amely a 

bölcseket vezette Betlehembe, ahol megtalálták 

Jézust, a királyok Királyát. Ének- és aranymon-

dás-tanulás után kezdődött a betlehemek elkészí-

tése. Mindenki gondolhatott a saját szobájának 

díszítésére, így ajtó- és karácsonyfadíszek is ké-

szültek a gyerekek elképzelései szerint. A családi-

as, karácsonyi hangulatban eltöltött délután végén 

a Mikulás zsákja is előkerült, amelyből mindenki 

számára jutott valami finomság. Gyülekezetünk 

asszonyainak finom süteményeit fogyaszthatták el 

mindazok, akik részt vettek ezen a kellemes dél-

utánon.  

   December 14-én pedig a Kincses házba 
várták azokat a gyermekeket, akik a mézes-

kalács sütés és díszítés folyamatával szeret-

tek volna megismerkedni. A résztvevő gyer-

mekek örömmel nyújtották, szaggatták a 

mézeskalácsokat. Miután megsült mindenki 

saját elképzelése szerint díszíthette ki a csil-

lag, fenyőfa, templom, szív, bárány és kü-

lönböző formájú süteményeket, melyeket 

haza is vihettek a gyerekek. 
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   Régi idők hangulatát felidézni gyűl-
tek össze a gyülekezet tagjai, ifjak és 
idősebbek egyaránt az Égigérő közös-
ségi ház emeleti foglalkoztatójában 
december 7-én. Kellemes beszélgeté-
sek, éneklések közepette törték, pucol-
ták a diót, felelevenítve közben gyer-
mekkoruk szép emlékeit.  

A friss kalács és aranygaluska illata segí-
tett ebben, amely az alkalom végére teljesen 
el is fogyott. Az alkalom sok áldás mellett 
azért is hasznos volt, mert ismét együtt lehe-
tett több generáció, újabb közös élmények-
kel gazdagodva.  
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Kitűnő akusztikájával kon-

certteremként is jól vizsgázott az 

Égigérő Közösségi Házunk. Két 

egymás utáni adventi vasárna-

pon is koncertek segítettek ben-

nünket az ünnepre hangolódás-

ban.  

December 8-án a Balogh 

Ferencné által vezetett Tiszta 

Forrás gyermekkórus illetve a 

Zenebarátok Kórusa meleg han-

gulatú estjén zsúfolásig megtelt 

a terem, az előadást követő sze-

retetvendégségen pedig kellemes beszélgetéseket folytattunk egymással, erősítve a 

közösségi kapcsolatokat. 

A másik koncertet 15-én „Terád vártunk régtől fogva” címmel a világot járt 

házaspár, Tokodi Gábor lant- és gitárművész, valamint Jäger Éva énekművész 

(barokk szoprán) adták kisebb közönség előtt, ám annál bensőségesebb hangulatban. 

Már a délelőtti istentiszteleten is előadtak egy rövid kedvcsinálót, amit követően 

aztán a délutáni alkalom mégis várakozáson felüli élményt nyújtott. Az érezhetően 

összeszokott páros (Duo Venite) közös produkciói között hangszerszólókat is hall-

hattunk a hattyúnyakú barokk lanton és barokk gitáron, korabeli táncdallamokat utá-

nozhatatlan csörgődobolással, illetve variációsort spanyol témára virtuóz pengetés 

technikával. Egyetérthetünk egy 17. századi lantkönyv gondolataival, miszerint “A 
lant minden kétséget kizáróan a hangszerek királya.” 

Az énekesnő irigylésre méltóan könnyed, hajlékony hangú énekén érezni lehe-

tett a művek iránti alázatot és szeretetet. Ha jól számoltam, 6 féle nyelven szólaltatta 

meg az előadott darabokat (latin, német, francia, olasz, angol, magyar). Leginkább a 

magyar nyelvűt értettük, amikor felcsendült a jól ismert dallam: „Várj ember szíve 
készen”, de különös szépségű volt Mária altatódala, ahogy Jézuskájának ringatása 

közben átcsapott siratóénekbe, összefonódva a kezdet és vég motívuma. Befejezésül 

egy népzenei csemege, magyar népének csokor hangzott el, ritkán hallható karácso-

nyi ünnepköri darabokkal. Ráadásként pedig a „Mennyből az angyal”-lal megéne-
keltették a közönséget is.  

A meghitt hangulatú délután igazi lecsendesedést és feltöltődést jelentett. 

Mindkét alkalommal kaptak adventi igei gondolatokat is a résztvevők Nagy 

György lelkipásztortól a várakozás jelentőségéről. 

Szilágyi Istvánné 
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1. A 20 éves zenebarátok kórusa 

Balogh Ferencné karnagy vezetésével 

2. Tokodi Gábor barokk gitár és lant 

művész és Jäger Éva barokk énekes 

adventi koncertje 

3. Az Örömhír kamarakórus szolgálata 

a Reformáció napján Nyíri Lajosné 

vezetésével 
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2013. november 27-én újra találkoztak 

az újtelepi Égigérő közösségi ház nagy-

termében a Mátészalkán és környékén 

élő református nevelőszülők. A megje-

lent mintegy 60 nevelőszülőt Fábián 

Ildikó intézményvezető köszöntötte, majd Nagy György lelkipásztor áhítata hang-

zott el, amely a hozzáállás fontosságáról szólt. Miklósi Erzsébet szakmai vezető be-

számolójában részletes tájékoztatást adott az aktuális jogszabályi változásokról, fel-

adatokról és kötelezettségekről. Szó esett az új lehetőségekről is: a Matyi Tamásné 

által vezetett nevelőszülői klubról, amely egyfajta „önsegítő” csoportként működik. 

A közbeeső heteken láthatásra elkészített védett idővel igyekszik a kertvárosi gyüle-

kezet segíteni a nevelőszülőket. A többórás továbbképzést követően a „Segíts, hogy 

segíthessünk” program keretében gyermekruhákat is vihettek haza a résztvevők.  

2013. december 7-én szombaton 12 református nevelőszülő vehette kézbe azt a 

tanúsítványt, amelyet a Magyar Református Nevelőszülői Hálózat vezetői állítottak 

ki, miután sikeresen felkészültek a reájuk váró feladatra: szülők és támasz nélkül 
maradt gyermekeket igyekeznek hitben felnevelni saját otthonaikban. Bartha Gyula, 

a Szatmári Református Egyházmegye esperese Jézus szavait helyezte a nevelőszülők 

szívére: „Aki énutánam akar jönni, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem.” 

Dr. Fábián Ildikó intézményvezető ünnepi gondolatai után Nagy György helyi lelki-

pásztor számolt be lehetőségként a nemrég óta működő nevelőszülői klubhoz való 

csatlakozásról, amely önsegítő csoportként működik az újtelepi Égigérő közösségi 

házban. Az alkalom szeretetvendégséggel végződött, melyet maguk a nevelőszülők 

és családtagjaik készítettek az ünnepi fogadalomtételre. 



 

 

27. REMÉNYSUGÁR  

Vendégünk volt 

Gál-Győri Márta 

és 

Gál Álmos 

November 12-én este tartotta ünnepek előtti megszokott képzését a Vasárnap Iskolai 

Szövetség a Mátészalkai Kincses-házban. Kertészné Iványi Ágnes a tőle megszokott 

alapossággal mutatta be azt a gyermekanyagot, amelyet a hitoktatók és gyermek-

munkások eredményesen használhatnak fel munkájuk során. Mátészalkáról és kör-

nyékéről mintegy 20 gyermekmunkás vett részt az alkalmon. Együttlétük végeztével 

Isten áldását kérve közösen imádkoztak ezért a különösen is fontos területért. 

November 24-én közösségünk vendége volt Gál-Győri Márta lelkésznő és férje, 

az ismert, hitét is vállaló keramikus művész Gál Álmos. 

Győri Márta 9 éve került el Mátészalkáról, ahol segédlelkészi évét töltötte ak-

kor. A gyülekezet meghívására a női lét kérdéseiről szolgált igehirdetésében. Beszélt 

az Istentől rendelt harmóniáról, a test, lélek és szellem dolgairól, a női szerepekről, 

valamint azok hiányosságáról. 

Beszélt azokról a változásokról, amelyeket az elmúlt években átélt, s amelyek 

legújabb énekének, az „Újrahangolt gitárnak” a témáját is adták. 

Az ebédet követően a Kincses-házban nyílt lehetőség a vele való beszélgetésre. 



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

   A mintegy két hónapja induló filmklubunk 

szülinapi tortájáról - amelynél „egy alkalom=egy 

év”, immár két szál gyertyát fújhattunk el múlt pén-

teken az Égigérő Közösségi Ház emeleti foglalkoz-

tató „páholyában”. Mindkét alkalmat meghívott 

vendégünk Fűtő Róbert presbiteriánus lelkész, a 

Budapesti Keresztyén Filmklub vezetője vezényelte 

le. A filmklub debütálásakor A segítség című amerikai drámát láthattuk, amely azon 

kevesek közé tartozik, melyek drámai mivoltuk ellenére nagyszerűen kezelik a víg-

játéki, vagy ha úgy tetszik komikus elemeket. A film főhősnője a főiskola befejezé-

se után újságíróként próbál munkába állni, de közben elhatározza, hogy könyvet ír 

az előkelő déli családoknál szolgáló cselédekről, méghozzá a szolgálók nézőpontjá-

ból. A filmben nem kisebb nevek szerepelnek, mint a valós életben is Pókember 

barátnőjeként megismert Emma Stone, vagy az Oscar-díjas Octavia Spencer, aki a 

legjobb női mellékszereplő megformálásért vihette haza a szobrocskát.  

A második alkalommal a kétszeres Oscar-díjas Robert De Niro szórakoztatott 

bennünket egy olyan családi filmben, mely a magyar keresztségben a Mindenki 

megvan címet kapta. Ehhez Drew Berrymore, Kate Beckinsale és Sam Rockwell 

asszisztáltak. A filmben egy hétköznapinak közelről sem nevezhető család egy élet-
ciklusába pillanthattunk be. Mindkét film esetében az igazság kimondása volt a fő 

üzenet. A filmek megtekintése után közös beszélgetés zajlott, melyet nagyon jól 

irányzott kérdésekkel tartott mederben Fűtő Róbert.  

Mindkét alkalom imaközösséggel zárult. Akik nehezebben nyíltak meg, a mint-

egy szűk egy órás beszélgetés után még megoszthatták észrevételeiket, érzéseiket 

egy kötetlen beszélgetés formájában. A lelki épülés mellett a test sem maradt üre-

sen, erről a pogácsa, a jó hangulat és a forró tea gondoskodott. A filmklub a színvo-

nalas (mind tartalmi, mind képi) filmezés mellett a keresztyén szemléletű kommuni-

kációt és a közösségépítést kívánja zászlajára tűzni.                            Szilágyi Gergő 



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

Kiál(lí)tás a családokért. Sok tekintetben rendhagyó. Szókimondó és merész 

hangneme nem szépíti a dolgokat, olyan kérdéseket feszeget, melyek a mai fiatokat 

és családokat mélyen érintik, és mégsem beszélünk róluk eleget.  

Nem egy hagyományos tárlatról van szó, multimédiás eszközök (képek, filmek) 

és a Biblia üzenetének segítségével gondolkodtatja el a látogatót, szeretne jó döntés-

re sarkallni, megelőzni a megelőzhetőt.  

Hét téma fény és árnyoldalával ismerkedhetünk meg: 

a születés csodája – abortusz 

szülői példaképek – családon belüli erőszak 

házasságkötés – válás 

szabadság – szenvedélybetegség 

hazaszeretet – kozmopolitizmus 

az élet értelme – öngyilkosság és 

a megváltás, aminek fényében minden megváltozik. 

A kiállítás anyagát a Kisvárdai Ifjúság állította össze, de utazóvá vált, a reformá-

tus egyházzal és a rendőrséggel karöltve az ország több pontját is bejárta. Ilyen fajta 

összefogásra eddig még nem volt példa. 

Felrázó élményben lehet részünk, mégis csak bátorítani tudom a Kedves Olvasót, 

hogy nézze meg, hozza el gyermekét, unokáját! A fiatalok jövője, lelki fejlődése 

családtagként és hívő emberként is a mi felelősségünk! 

Nekem megadatott a lehetőség, hogy nemcsak láthattam a tárlatot, hanem önkén-
tesként bele is láthattam abba, ahogy diákok százait érintette meg a „Kontraszt”, és 

reménység szerint ennél többet is adott: új szemléletmódot.  

C. S. Lewis valahol azt írta egyszer, hogy Isten a fájdalmakban és szenvedések-

ben kiált, mert ez az Ő hangosbemondója, amelyen keresztül szeretné felébreszteni a 

világot. Halljuk meg ezt a kiáltást Mátészalkán is minél többen! 

Nyíri Anna 



 

 

 30. REMÉNYSUGÁR  

Immár második alkalommal került megrendezésre a Kincses-ház és az újtelepi 
Égigérő közösségi ház udvarán az Egyház-táji vásár, amely már több városban sike-
resen hozza össze a gyülekezetekhez kötődő termelőket és a városi gyülekezeti ta-
gokat. Alma, sütőtök, méz, tojás, aszalt gyümölcsök és lekvárok közül  vásárolhat-
tak az érdeklődők kedvezményesen. Tekintettel az érdeklődésre szeretnénk, ha foly-
tatása lenne a kezdeményezésnek.  



 

 

December 22. vasárnap 

18:00 óra A városháza előtti téren meggyullad az ad-

venti koszorún a 4. gyertya is. Ezen az alkalmon, lel-

kipásztorunk, Nagy György fogja Isten igéjét hirdetni 

az egybegyűlteknek  

December 23. hétfő nagyheti alkalom:  

 17.00 óra Égigérő ház 

 18.00 óra Északi templom  

December 24. szenteste 

 16.00 óra Északi templom „mentesítő” istentisztelet  
háziasszonyoknak, elutazóknak, nagycsaládosoknak... 

 17.00 óra Égigérő ház ünnepi istentisztelet 

 18.00 óra Északi templom ünnepi istentisztelet 

December 25. ünnep első napja  

 Úrvacsorás istentisztelet vasárnapi rend szerint  

 15:00 óra Északi templom Hálaadó istentisztelet 

December 26. ünnep második napja  

 ünnepi istentiszteletek vasárnapi rend szerint 

December 29. vasárnapi rend szerint 

2013. december 31. óesztendő estéje 

 17.00 óra Égigérő ház 

 18.00 óra Északi templom 

2014. január 1. vasárnapi rend szerint 



 

 


