
 

 



 

 

Lelkészi hivatal elérhetőségei: 
esküvők, keresztelők, temetések bejelentése:Mátészalka, Rákóczi út 6. 

tel: 44/312-113   +36 30/262-1777 

Megjelenteti a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség. 

A kiadvány ingyenes, megjelenését adományok teszik lehetővé. 

Szerkesztik: a Média munkacsoport tagjai.  

A Reménysugár elektronikus úton  a www.refkertvaros.hu weboldalon olvasható. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

3. o. Mondjam vagy mutassam  

4. o. Feltámadás és élet 

6. o. Szabad vagy!  

7. o. Szükség van rád, szükséged van rá! 

8. o. Gyurkovics Tibor: Péntek 

9. o. Bizonyságtétel 

10. o. „Kevésre van szükség, valójában csak egyre” 

11. o. Nem túl korán, idejében 

12. o. Gyökerek és szárnyak 

13.o. Mit tegyek, ha összecsapnak fejem felett a hullámok? 

14.o. Dávid férfisátor 

16. o. Ökumenikus Női Világimanap  

18. o. Ötórai teadélutánok a művészet jegyében 

20. o. Márciusi ifjak Mátészalkán 

21. o. Dr. Keszi Krisztina előadása 

22.o. Konfirmandus hétvége Beregdarócon  

23.o. Diplomaosztó az internetezés új tudorainak 

24. o. Munkatársi-presbiteri nap 

25. o. Foglalkoztató délután 

26. o. Levelező postaláda klub 

28. o. Anyakönyvi hírek 

29. o. Magasztaljuk az Urat—Találkoztam Teveled 

30. o. Program ajánló 

http://www.refkertvaros.hu/


 

 

3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Hogy érted meg jobban, amit üzenni szeretnék? Mondjam, vagy mutassam? 

 

Lassan mondom, figyelj! „Örökkévaló szeretettel szeretlek.” „Kiválasztottalak.” 

„Megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy.” Érted? Hallod, amit mon-

dok? Várj, újramondom: „Veled vagyok.” „Fiam vagy te.” „Rólad én el nem fe-

ledkezem.” 

 

Várj, közelebb jövök! Most már látsz? Itt fekszem a jászolban. Tanítok a tereken. 

Betegeket gyógyítok. Bűnöket bocsátok. Átölellek. Felemellek. Szeretlek. 

 
Még most sem érted? Nem azért jöttem, hogy kárhoztassalak, hanem hogy 

megmentselek. 

 

Akkor muszáj leszek megmutatni, s remélem egyszer majd megérted: „Nincsen sen-

kiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja felebarátaiért.„ 

 

Nézz fel a Golgotára! Mindennél, az életemnél is jobban szeretlek. 

 
(Ró ma 5:8) 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

“Én vagyok a feltámadás és az élet” 
Ez az Ige Jézus sok nagy mondása között 

is talán éppen a legnagyobb és legmeré-

szebb! Képzeljétek el, ha nem Jézus, 

hanem valaki más mondaná önmagáról, 

hogy “Én vagyok a feltámadás és az 
élet” - kinevetnénk, lesajnálnánk, meg-

botránkoznánk rajta. Nagy szavakban, 

nagy mondásokban, nagy ígéretekben 

nincs hiány ezen a Földön! Elegünk van 

már belőlük! De ez minden emberi na-

gyotmondásnál is sokkal-sokkal na-

gyobb! Ilyet valóban csak egy őrült 

mondhat, - vagy Isten! És még ha Jézus 

szájából hangzik is, vagy megbotránkoz-

ni lehet rajta, vagy boldogan megragad-

ni, és életünknek, halálunknak minden 

reménységét reá építeni. 

Jézus nem a nagy szavak embere 
volt, hanem a nagy tetteké! Amit Ő vala-

ha mondott, az sohase maradt csak szó, 

hanem élő és valóságos tetté is vált min-

dig. És éppen a húsvét nemcsak nagy 

szavaknak az ünnepe, hanem a legcsodá-

latosabb, a legistenibb cselekedeteknek 

az ünnepe! Azon a húsvét reggelen ez a 

nagy mondása, hogy: “Én vagyok a fel-
támadás és az élet” eleven valósággal 

telített ténnyé, tetté, megtörtént ese-
ménnyé vált! Jézus feltámadott! Éppen 

ez a nagyszerű a húsvétban, hogy itt nem 

szép szavak hangzanak el, hanem itt egy 

történésről, eseményről van szó, arról, 

hogy Jézus a halál kemény valóságával 

szembeállította az Ő még keményebb 

életének a valóságát! És ezzel azon sza-

vainak is, amelyeket valaha mondott, 

isteni energiától feszülő töltést adott! És 

én boldogan hirdetem néktek ezen a hús-

vét reggelen Jézus Krisztusnak a halálból 

való feltámadását. Nem egy bölcs mon-

dást, mély értelmű eszmét, nem egy 

nagyszerűgondolatot hirdetek, még csak 
nem is egy dogmát az egyház tanításá-

ból, vagy egy textust a Bibliából, hanem 

egy konkrét történelmi tényt, megtörtént 

eseményt, egyébként elképzelhetetlen, 

halált megsemmisítő, életet teremtő cse-

lekedetet: Jézus Krisztus feltámadását! 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

“Én vagyok a feltámadás és az 
élet” (Ján. 11,25), igen, ez mindenek-

előtt azt jelenti, hogy Ő maga feltáma-

dott és Ő maga él! A halálnak abból a 

mély valóságából, amibe emberek milli-

ói, generációk egymás után merültek alá, 

és amiből még soha senki meg nem sza-

badult: Jézus feltámadott! Ő , Aki fölött 

nagypénteken szintén összecsaptak a 

halál örök hullámai, Ő kiemelkedett ab-

ból a sziklasírból, ahová eltemették, ki-

szállt és ott áll a húsvét reggel ragyogá-

sában, és olyat mond az ámuló emberek-

nek, amit se előtte, se utána, soha senki 

nem mert kimondani: “halott valék, és 

ímé élek”. (Jelenések 1,18) Nem tudom 

én megmagyarázni nektek ezt a csodát, 

nem is lehet, hanem csak egyszerűen, de 

valóban boldogan továbbadni, mint a 

legnagyobb örömhírt, hogy Jézus feltá-

madott a halálból! 

De még ennél is többről van szó. 
Nemcsak azt mondja Jézus, hogy feltá-

madtam és élek, többet mond! Így szól: 

Én vagyok maga a feltámadás és az élet! 

És ezzel mintegy a maga feltámadását és 

életét a mi feltámadásunk és életünk 

forrásává, alapjává teszi. Az Ő feltáma-

dása nemcsak feltámadás a maga saját 

halálából, hanem feltámadás a Halálból! 

Ő nemcsak a saját sírjáról hengerítette el 

a követ, hanem minden sírról! Ő magát a 

Halált győzte le, azt a Halált, ami magá-

ba foglalja a te halálodat is, meg az 

enyémet is. 

Figyeljétek csak jól meg, így mondja 

Jézus: “Én vagyok a feltámadás és az 
élet!” Tehát én vagyok! Vagyis a mi 

feltámadás-hitünk egy Én-re, egy élő 

Valakire összpontosul és épül fel. Nem-

csak egy múltbeli eseményre, ami vala-

mikor régen megtörtént, hanem annak az 

eseménynek, annak a ténynek a cselek-

vőjére, magára a most is élő, halálból 

feltámadott Személyre! És milyen nagy-

szerű ez! Mert az az esemény nem tud 

idejönni hozzánk, az az esemény ott ma-

rad a múltban, Arimáthiai József kertjé-

ben, ahol sok-sok évvel ezelőtt történt! 

De az az élő személy, Aki feltámadott, 

áthatol az azóta eltelt sok-sok évszáza-

don, egészen a mai napig, belép ide, és 

ezt mondja: “Én vagyok a feltámadás!” 

És ezzel a feltámadás nagy, boldog, dia-

dalmas tényét a mának a realitásává te-
szi. Én a feltámadást nem úgy hirdetem 

most, mint egy szép tanítást, hanem azt a 

Feltámadottat hirdetem, Aki bár láthatat-

lan, de eleven valóságban most itt van 

közöttünk! Aki ma is minden szomorko-

dó Mártának mélyen belenéz a szemébe, 

és ezt mondja: Nézz rám, Márta, én va-

gyok a Feltámadás és az Élet! Én va-

gyok! Itt vagyok! A te számodra is a 

feltámadás és az élet vagyok! 

Joó Sándor 

Felnőtt konfirmációs képzés indul  

gyülekezetünkben 

Jelentkezni lehet 2014. május 1-ig  

Nagy György lelkipásztornál  

tel.: 30/262-1777 



 

 

Bizonyságtétel 6. REMÉNYSUGÁR  

„Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, 
Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.” (Mt 27,26) 

Barabbás azért menekülhetett meg a biztos halálból, mert Jézus meghalt helyet-

te. Mi is csak azért menekülhetünk meg az örök halálból, ha hiszünk Jézusban. 

Az evangélium feljegyzi, hogy Barabbás tolvaj volt, gyilkolt, és lázadás miatt 

volt börtönben. Lehet, hogy egész életét ott töltötte volna, vagy valamelyik római 

ünnepen kivégzik. Az ilyenek számára nem volt kegyelem. A neve egyébként ezt 

jelenti: az apa fia. 

Mi is egy Atya gyermekei voltunk, teremtő mennyei Atyánké. És mi is olyan 

sok mindent összelopkodunk: egymás idejét, örömét, csendjét, mások jó hírnevét, 
Isten dicsőségét... És gyilkoljuk a magzatainkat, önmagunkat, egymás idegeit... És 

lázadunk egyfolytában Isten ellen, felelősségre vonjuk tetteiért, őt vádoljuk azért is, 

amit mi rontottunk el. Közben láthatatlan bilincsek kötöznek meg: a félelem, alakos-

kodás, számítás, gyávaság, önzés, hiúság bilincsei. S vár ránk a biztos ítélet. 

Jézus Krisztus azért jött, hogy ebből a reménytelen állapotból kiszabadítson. Ő 

soha nem lázadt az Atya ellen, senkit semmivel nem rövidített meg, de magára vál-

lalta rablógyilkos életünk minden bűnét és igazságos büntetését, s el is szenvedte azt 

a Golgotán. Amikor meghalt, elvégeztetett a Barabbások halálos ítélete, és elvégez-

tetett a benne hívők jogerős felmentése is. 

Hiszem-e, hogy valóban Barabbáséhoz hasonló a helyzetem? 

Hiszem-e, hogy nem tudok magamon segíteni? 

Hiszem-e, hogy Jézus az én büntetésemet is elszenvedte a kereszten? 

S hiszem-e, hogy ezért valóban szabad vagyok? 

Szabad minden kényszertől, megkötöző erőtől, 

szabad arra, hogy ne vétkezzem, hanem Isten akarata szerint éljek. 

Szabad nem inni, nem hazudni, nem paráználkodni, nem lopni, 

szabad Isten dicsőségére élni.  
Cseri Kálmán 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Szükség van rád, 

szükséged van rá 

   I.Pét.2:5: Ti magatok is mint élő kövek épülje-
tek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 
áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Is-

tennek a Jézus Krisztus által. 

   A gyülekezet összegyűjtése Krisztus munkája 

– ahogy a H.K.54. kérdés – felelete megfogal-

mazza: Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak 
végéig egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe . De ebbe a munkába bevon bennün-

ket is. Isten munkája ez, de az ember is felelős. A mi aktivitásunkra is szükség van: 

épüljetek fel lelki házzá! Mindenki kapott valamilyen kegyelmi ajándékot, képessé-

get, amellyel szolgálhat a gyülekezetben, építheti a lelki házat. Mindenkire szükség 

van tehát. 

Szükség van rád! Ez egy nagy kiváltság, hogy Isten munkájában részt vehetünk. 

Ő arra méltat bennünket, hogy a világ egyetlen maradandó és sikeres vállalkozásá-

ban részt vegyünk. 

A konfirmáció után is maradjatok gyülekezetünk aktív tagjai, várunk benneteket 

ezután is a lelki ház, a gyülekezet építésében! De nektek is szükségetek van a gyüle-
kezetre. Szükséged van rá! 

Az ember közösségi lény, a közösségben teljesedik ki igazán az élete. A közös 

munka, a közös szolgálatok azok, melyek erőt adnak, megtartanak. A gyülekezet 

egy olyan közösség, ahol számon tartanak, tudnak rólad, ezt az ifi-órákba belekós-

tolva tapasztalhattátok is. A gyülekezet az a hely, ahol egymás terhét hordozhatjuk, 

egymásnak segíthetünk. Ha a tűzből kiveszünk egy égő fahasábot, az gyorsan elal-

szik, de ha a tűzben marad, tovább ég. 

Maradjatok a gyülekezetben, ahol védel-

met is találtok, támaszt a nehézségek idején! 

Dr. Makrai Tibor 

Konfirmandusok köszöntése 



 

 

 8. REMÉNYSUGÁR  

Gyurkovics Tibor: Péntek  

Elvétem már a tárgyakat. A lényeg  

elsikkad már a télből és a nyárból,  

az azelőtt okosra nézett képek  

hada most semlegesen vádol.  

Az azelőtt fölépített varázshegy  

most egycsapásra össze-vissza omlik,  

s én így maradok véglegesen már egy  

betört világban és sorsom csomóit  

ki nem bogozva, ostobán, hanyatt,  

csak azt érzem, arcomra folyik lényed,  

akár a nap, a viasz és a lényeg,  

s csak bámulom az üres tárgyakat.  

A látványt ölte meg bennem szemed.  

Nem tudok látni, mióta rám néztél,  

csak azt, ami testedből föllebeg,  

izgalmas fákkal lett tele a légtér,  

de belső fákkal, mik úgy nőnek egy  

hatalmas tájon, hogy az meg se látszik,  
zsúfolásig tele vagyok veled  

és nézlek, nézlek a megvakulásig.  

Tapogatom az arcod. Ez az arc.  

A végtelen. A minden arcok arca.  

Nem látom már, csak amit te akarsz,  

az ölelés zsákjába vagyok varrva,  

ezer öltéssel a húsomba szúr  

minden kis izmod, mint a tű.  

Mi szorít össze veled ily vadul?  

Szeretlek. Olyan egyszerű. 

Olyan közel vagy, hogy tested szöge  

egész a szemgolyómat éri,  

fordulnék, törnék kifele,  
de arcod elől nem tudok kitérni,  

el nem fordíthatom a fejemet,  

a szemben-lét fáj, kínzó, gyáva helyzet,  

az arcomat szorítja a kezed,  

hogy ordítani tudnék – s csak szeretlek.  

Üvölt a táj. Mert elhagytam teérted,  

elhagytam árnyait és szögeit.  

A boldogságot. Holnap jön a péntek  

és testemet testedre szögezik.  

Már lélegezni sem tudok. Merev  

pupillámat az egekre szögeztem,  

belémfúródtál, mint hegyes üveg,  

s én csüngök csak ezen az egy kereszten.  

Következik a végső Golgota.  

A kicsike, a helyi, az egyéni,  

mert kinek-kinek meg kell halnia  

ahhoz, hogy e világon tudjon élni  

Következik az önfeláldozás.  

A látványtalan és őrült alázat,  

míg fölhasítja bőrödet a nyárs,  

a test pedig vergődik, mint az állat.  

És megreped a hegy. Csorog a vérünk,  

az üres éjben elhasad karunk.  

Csak az válthat meg, aki meghal értünk,  

s csak azt váltjuk meg, kiért meghalunk.  



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  Bizonyságtétel 

   Hogyan lehet egy Istentől kapott ige élő és ható, 

amely elkísérhet a sírig? 

   Erről beszélgettünk szűkebb, testvéri közösségben. 

Biztos vagyok benne, hogy vannak élethelyzetek 

mindannyiunk életében, amikor egy igehirdetés alkal-

mával, vagy egy igés kártya üzenete mélyen talál, vagy 

éppen megoldást kínál életünkre. 

   Ezeket az üzeneteket aztán forgatjuk a szívünkben 

egy ideig, vagy eltesszük a bibliánkba, és ha baj van 

elővesszük, de van, amikor az egész életünket meghatározza, és minden helyzetben 

biztonságot ad.  

Ezt szeretném megosztani a kedves olvasóval, az Édesapám sorsán, életén ke-

resztül. 

Fiatalon harcolt a II. világháborúban, ahol olyan súlyos lövést kapott, hogy né-

met hadikórházban küzdöttek az életéért. Karácsonyeste volt, amikor a tábori lel-

kész egy igés kártyát ajándékozott az Édesapámnak, ezzel az igével: „Uram, szere-
teted az égig ér, hűséged a magas fellegekig.” 

Ez olyan erőt adott neki ott a távolban, a fájdalmában, amely megfordította az 

esélyt a felépülésére. Ezt a kis kártyát magával hordozta, a belső zsebében volt már 

megsárgulva, kicsit gyűrötten. Nála volt a hadifogság alatt is, és amikor hazakerült 

egészségesen, akkor is.  

Én már felnőttként ismertem meg ezt a történetet, mert nem tette soha félre az 

emlékek közé, hanem naponta ebből a kegyelemből élt és szolgált az Úrnak, és há-

lát adott minden nap az életéért. 

Mikor élete végéhez közeledett, azt kérte, hogy a kártyát szeretné magával vinni, 

de az igét írassuk a síremlékére. 

Hogy miért írom ezt le? Azért, hogy merjük elfogadni a naponta felkínáló ke-

gyelmet, szeretetet, mert az nem a mi érdemeink szerint adatik, ha hittel vesszük, 

hanem annak felette van belőle: akár az egekig felér. Mikor ezt megértettem és 

megállunk a szüleim sírjánál, már nem a veszteség tesz szomorúvá minket, hanem 

reményt kapunk, ha elolvassuk ezt a két sort a síremléken: „Uram, szereteted az 
égig ér…” „Köszönjük az életet, amit adtál nekünk.” 

Ez a mi örökségünk és reménységünk: a kegyelem, amely erőt ad minden hely-

zetben. 

Ettől is lesz egy személyre szabott ige, élő és ható. Ha nem rejtjük el, nem tesz-

szük mélyen a fiókba. Legyen a szemünk előtt, hogy hasson! 

Szűcsné Éva 



 

 

„Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, 
amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 10,42) 

Engem, legutóbb februárban „vakított meg” a teljesítménykényszer. Elmondom, 

hogyan váltam „Mártává”, majd „Máriává”; hogyan vesztettem el, aztán nyertem 

vissza a tiszta látásomat! Kedd a szabadnapom. Amikor ki tudom venni, mert nem 

hívnak sehová. Ilyenkor átmegyek „háziasba”. Kis rendrakás, porszívózás, mosás, 

teregetés, stb. Jó hallani, amikor a délután hazaérkezők elismerik azt a keveset, amit 

ezen a téren teszek a családért. Meg akarok felelni ennek a minimális elvárásnak. 

Pár hete kedden nagyon jó volt egyedül lennem arra a pár órára, mert elég sok 

minden szakadt rám az előző napokon. Elintegettem a családot, aztán elkezdtem 

bepakolni a mosógépbe, és kinéztem a  könyvespolcom soron következő, portörlésre 

kész szakaszát. De nem esett jól. Valami feszített. Kimentem havat seperni. Az is 

idegesített. Egy óra után rávettem magam: oda kellene ülni Jézus lábához! Meg is 

tettem. Leültem a kényelmes fotelbe, lehunytam a szemem, és… odakerültem Jézus 

lábához. Elmondtam neki, mennyi minden foglalkoztat. Semmi különös nem történt. 

Mégis – azt fogalmazom meg, amit nem lehet –: „meghallottam”, melyik ügyemmel 

mit kell tennem. Miben kell elmélyülnöm, mit kell elvetnem, mit kell odaadnom 

neki, mert én már elértem azt a pontot, ahol tehetetlen vagyok. 

Nem tudom, mennyi idő telt el, de amikor felálltam és újra nekikezdtem a teen-
dőim elvégzésének, kiderült, hogy mindegyik „megvárt”! Felesleges volt afelől ag-

gódni, hogy elkészülök-e. Mert a legfontosabb készen volt! Újra figyelni tudtam a 

munkáim, a szolgálataim diszpécserére: Jézus Krisztusra. Ráadásul: mindent meg 

tudtam csinálni! (Na, jó, nem tisztítottam ablakot!...) 

Kereskényi Sándor 

 
10. REMÉNYSUGÁR  
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„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, 

az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, 

amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből 

merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből 

merít, és azt jelenti ki nektek.” (János 16, 12-15) 

Corrie ten Boom mesélte: „Amikor kislány voltam, odamentem édesapámhoz, és 

ezt mondtam neki: Papa, félek, hogy soha nem leszek elég erős ahhoz, hogy meg-

haljak Jézus Krisztusért! 

– Ha vonattal Amszterdamba utazol, mikor adom oda a pénzt a vonatjegyre? 

Három héttel korábban? 

 – Nem, papa, a jegyre való pénzt nem sokkal a beszállás előtt adod csak ide.  

– Így van. És így van ez Isten erejével is. Mennyei Atyánk tudja, mikor van 

szükséged erőre. Mindent, amire szükséged van, a kellő időben fog megadni!” 

Vajon Corrie már akkor sejtette, mi vár rá? 

Legtöbben közülünk, legalább látszólag, sokkal kevésbé veszélyes körülmények 

között élnek. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek vagy társadalmi változások, 

amelyek során keresztyén meggyőződésem megkérdőjeleződik, vagy ellenállásba 

ütközik. 

Nem tudhatok és nem is kell tudnom mindent előre. Apró lépésekben szeretném 

gyakorolni azt a bizalmat, hogy a Szentlélek kellő időben ad lelki nyugalmat és bá-

torságot, amikor arra szükségem van. 

„Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon át Mennybe fölra-
gadj! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj!” 

Daniel Iverson  

„Nem az számít, 

mekkora 

nagy dolgot 

teszel, 

hanem 

mennyi 

szeretettel.” 
 

(Teréz anya) 
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GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK  

avagy a serdülő korú gyermekek nevelésének nagy kötélhúzása 
 

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját…” (1Mózes 2:24) 
 

  A kamaszkortól a felnőttségig tartó úton gyermekeid bizonytalannak 

fogják érezni magukat, következetlenül fognak viselkedni, és hirtelen hangu-

latváltozásaik lesznek. Egymásnak ellentmondó jeleket sugároznak feléd: 

szükségét érzik a közelségednek, de távolságot akarnak tartani; kötődést sze-
retnének, de ugyanakkor függetlenedni is akarnak – és mindezt egyszerre, egy 

időben. Egyik kezükkel közel vonnak, a másikkal ellöknek maguktól. Meg kell 

értened, hogy gyermekeidnek továbbra is szükségük van arra, hogy érezzék a biz-

tonságos kötődést, még ha távolodnak is tőled. Amikor eltaszítanak, éretten kell 

viselkedned, nem feledve, hogy ez nem ellened szól, hanem csak így próbára saját 

magukat, hogy képesek-e független felnőtté válni. Néhány perccel, órával vagy 

nappal később újra gyermekeid lesznek, akik közelségedre vágynak. Ez a serdülő 

korú gyermekek nevelésének nagy kötélhúzása, de ne aggódj, magától megoldó-

dik, ha megértően kezeled.  

 Különösen vigyázz arra, hogy fájdalmadat és haragodat féken tartsd! 

„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket…” (Efézus 6:4). Az előbbi ige az 

anyákra ugyanúgy vonatkozik; a „ne ingereljétek” pedig azt jelenti: ne veszekedje-
tek velük, ne dühítsétek fel, ne keserítsétek őket. A gyakori összeütközések leg-

rosszabb hozadéka, hogy gyermeked hosszú távon elcsügged, elkedvetlenedik. A 

„fejmosás” talán rövid ideig tart, de a bátorságot vesztett szív, az összetört lélek 

sokkal tovább. Néhány esetben teljesen fel is adják a próbálkozást. Egy másik he-

lyen így figyelmeztet az apostol: „Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy 

bátortalanokká legyenek” (Kolossé 3:21).  

 A nyugati kultúrákban a lányok tovább kapaszkodnak a szülő-gyermek 

„kötélbe”, mint a fiúk, általában később távolodnak el, és kevésbé véglegesen. A 

fiúk hajlamosak hamarabb elszakadni, és az ő esetükben a távolság hosszabb ideig 

tart. Ha megtagadod gyermekedtől a fokozatos eltávolodás Istentől rendelt 

szükségét, akkor hamarabb hagynak el, és messzebbre mennek. Légy bölcs, 

engedj a kötélen fokozatosan, akkor érett felnőtté válnak, és közelebbi kap-

csolatban maradnak veled.  

 

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése 
(honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló 
kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon vagy a következő címen: 
Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.  
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Mit tegyek, ha összecsapnak fejem felett a 

hullámok? 

„Amikor nagyon összecsapnak fejed felett a hullámok, könnyű a fájdalomra, a 
problémákra, a terhekre és a nehézségekre koncentrálni. Ez a természetes reak-

ció. A biblikus reakció azonban az lenne, hogy Isten szeretetére összpontosítod a 

figyelmed.”  (Rick Warren) 

„Már azt gondoltam: Nem lehet reménykednem és bizakodnom az ÚRban!  Gon-

dolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre! Mindig 

erre gondol, és elcsügged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kez-

dek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden 

reggel megújul. Nagy a te hűséged!”  (Jer. Sir. 3:18-23) 

A Református Nevelőszülői Hálózat alkalma az Égigérő közösségi házban 



 

 

Beszámolók 14. REMÉNYSUGÁR  

A Dávid férfisátor 20 tagja 

január 4-én korán ébredt, hiszen 

disznóvágásra gyűltek össze a 

gyülekezet férfijai a szatmári kis 

faluban, Penyigén. A 128 kilós 

disznóból a dolgos kezek ebédre 
friss hurkát, kolbászt és húslevest 

készítettek, s a közelgő munkatársi 

vacsorára két bárányt is feldolgoz-

tak. A munkából mindenki kivette a 

részét, de nem maradt el a jó hangu-

lat, tréfálkozás sem.  
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Három abaúji kisközség adott otthont a Férfisátor első elvonulásos alkalmának. A 

hétvége témája: Meddig jutottam? A jó hangulatban telt hétvégét őszinte beszélgeté-

sek, hosszú barangolások, lelki alkalmak, s egy ökogazdaság megismerése gazdagí-

totta. Mindeközben egy lelkipásztor házaspár áldozatos szolgálatát, három kis falu 

és egyben gyülekezeti közösség élni akarását, vendégszeretetét tapasztalhattuk meg.  
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Isten iránti hálaadással számolhatok be a 2014. március 7-én megtartott Női Vi-

lágimanapról, amelyen közel 50 asszonytestvérünkkel együtt vehettünk részt. Már 

szokássá vált, hogy a baptista nőtestvérekkel közösen szervezzük meg ezeket az 

alkalmainkat. Az idei évben minket ért az a megtiszteltetés, hogy jó házigazda mód-

jára vendégül láthassuk a baptista testvéreket. 

   „Éltető forrás a pusztában”címet viselő alkalmunkon 

az egyiptomi asszonyok életével, szokásaival, minden-

napi gondjaival, örömével és nehézségeivel ismerked-

hettünk meg. Az est kezdetén a Női kör vezetője kö-

szöntötte az egybegyűlteket, ismertette a Világimanap 

kialakulásának történetét, megismerhettük a liturgia 

összeállításának alapvető lépéseit, a program célját és megvalósításának körülmé-

nyeit. 

Csodálatos megtapasztalás ez számomra minden évben, hogy az egész világon 

egy időben, azonos cél érdekében tudnak az asszonyok munkálkodni, imára kulcsolt 

kézzel, egy szívvel és egy lélekkel, szinte összeszokott csapatként vinni a könyörgé-

seket és aktuális imatémákat Mindenható Urunk elé. Felemelő érzés, hogy ebben a 

rohanó világban, ahol az emberek egyre jobban eltávolodnak egymástól, egymás 

bajai iránt teljesen közömbössé válnak, mégis van egy Istentől áldott kezdeménye-

zés, amelynek hatására eltűnnek az ország-

határok, nem számít a kulturális vagy nemzeti 

hovatartozás. Az egyedül fontos dolog: Isten 

ügyének a szolgálata, az evangélium hirdetése, a 
missziói szolgálat végzése. Az asszonytestvérek 

szolgálatát színesebbé téve előadást hallgathat-
tunk meg Egyiptom földrajzi fekvéséről, időjárá-

si sajátosságairól, az egyiptomi nép gazdasági 

helyzetéről, és természetesen bepillantást nyer-

hettünk gasztronómiájukba is. Sajnos a nők hely-

zete Egyiptomban elég elkeserítő képet mutat, 

hiszen a férfi egyeduralom igájában kell szen-

Az egyedül fontos dolog: 
Isten ügyének a szolgálata, 
az evangélium hirdetése, 

a missziói szolgálat végzése. 
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vedniük nap mint nap. Még a tanulás lehetőségéért is meg kell küzdeniük. Analfabé-

taként pedig nem bízhatnak sem jobb anyagi helyzetben, sem életkörülményeik 

megváltozásában.  

Összefoglalva tehát újra volt célja a könyörgéseknek és az elhangzott imáknak. 

Az alkalmunkat egy szeretetvendégséggel egybekötött, könnyed, jókedvű, testvéri 

beszélgetéssel zártuk.   

„Az Úr vezessen szüntelen, kopár földön is jól tartson Téged! Légy olyan, mint a 

jól öntözött kert, mint forrás, amelyből nem fogy ki a víz!”  (Ézsaiás 58:11) 

Pappné Teveli Julianna 

Az Égigérő közöségi házban 2014. április 11-én adtak nagy sikerű koncertet a 

Hangraforgó együttes tagjai, F. Sipos Bea és Faggyas László, akik az Ötórai tea a 

művészetek jegyében rendezvénysorozat vendégei voltak. Ratkó József és a Hetek, 

valamint mátészalkai költők verseinek megzenésítését hallhattuk. A remek hangsze-

relés, a nagyszerű hangszerjáték és a csodálatos énekhang egymással tökéletes har-

móniában volt, amely finoman illeszkedett a versek mondanivalójához. A „Jó volna 

szólni szebben” című műsorukkal nemcsak a megszólaltatott költők előtt tiszteleg-

tek, hanem a szép magyar beszéd nemzetet összetartó erejére is felhívták a figyelmet. 
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Ötórai tea a művészet jegyében sorozatunk 

keretében „Eddig jutottam” címmel verses bi-

zonyságtételt hallhattunk egy február végi va-

sárnap délután az Égigérő közösségi házban. 

Losonczi Léna költő, pedagógus és hitoktató 

verseit hallhattuk a szerző tolmácsolásában, 

végigvezetve bennünket lelki fejlődésének állo-

másain. Néhány verse (121. zsoltár, Hála, 92. 
zsoltár) megzenésített formában is elhangzott a 

jelenlévők gyönyörűségére. 

Az előadás után kérdéseket lehetett feltenni 

a költőnőnek, nemrég megjelent új kötetének 

dedikálására is sor került, majd teázgatás mel-

lett kötetlen beszélgetéssel zárult az alkalom. 

Köszönöm, Istenem, 

hogy gondod van reám. 

Bajban, nyomorban 

vigyázol reám. 

Nehéz próbák közt is 

őrzöd gyermeked. 

Áldom, magasztalom 

szent szent szent neved. 

Losonczi Léna  
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Márciusban újabb nagyszerű alkalomnak lehettünk részesei, amikor is Hompoth-

Zolnai Ildikó, gyülekeztünk hitoktatója tartott élvezetes, citeramuzsikával, éneklés-

sel egybekötött előadást a székely népi bútorfestészet motívumairól „Virágnak 

Virága” címmel. Az előadás végén kipróbálhattuk a festés technikáját, többen ked-
vet kaptunk az alkotáshoz. Közös éneklésre, népdaltanulásra is sor került. 
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   2014. március 16-án a 

Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziumá-

nak 28 diákja érkezett a 

Kertvárosi gyülekezetbe, 

hogy ősi szokás szerint a 

Kollégium és a gyüleke-

zetek közötti több évszá-

zados szokásokat feleleve-

nítse. Énekkel, versekkel 

szolgáltak mindkét isten-

tiszteleten, majd a gyüle-

kezet vendégszeretetét 

élvezve családoknál ebédeltek a fiatalok. Délután Dr. Cservenyák László múzeum-

igazgató és Dr. Makrai 

Tibor szülő vezetésével 

tekintették meg Mátészal-

ka nevezetességeit. Már 

esteledett, amikor az ifjak 
élményekkel meggazda-

godva, ugyanakkor élet-

kedvükkel, műsorukkal 

minket is gazdagítva visz-

szaindultak a Kollégium 

ősi falai közé.  



 

 

21. REMÉNYSUGÁR   

„Az Örökkévaló Isten biztos kézzel igazgatja életünk útját. Vannak dolgok, 

amelyek kiderülnek, vannak, amelyek titokban maradnak, amiket nem tudunk, 
nem látunk, és majd az örökkévalóságban értünk meg. A mi dolgunk csak egy: 

feltétel nélkül bízni Istenben és követni őt, bárhová vezet. Ő szeret bennünket, 
és utunkat úgy vezérli, hogy az javunkra legyen. Ő mindig, mindenen keresztül 

jót munkál, örökkévaló jót.” – Ezekkel a gondo-

latokkal tett bizonyságot a Zambiában orvos-

misszionáriusként tevékenykedő Dr. Keszi Kriszti-

na 2014. március 20-án az Égigérő közösségi ház-

ban szép számú érdeklődő előtt. Isten áldott eszkö-

zeként nem csak gyógyít, hanem a gyermekek kö-

zött végzett munka mellett lelki munkásokat készít 

fel a szolgálat végzésére. Az alkalom végén egy 

kedves afrikai éneket tanított meg a résztvevőknek, 

akiktől azt kérte, hogy imádkozzanak ottani tevé-

kenységének áldásaiért.  

„Értem tűrted a szidalmat, 

Csúfságot, gyalázatot, 

Tövisből font koronádat. 

Erre, mondd, mi indított? 

Hogy boldoggá tehess engem, 

S a koronát én elnyerjem. 

Soha én ezt nem tudom 

Meghálálni Jézusom!” 

(Ev.ÉK. 201,4) 
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Konfirmandus hétvége Beregdarócon 
Igazán felejthetetlen hétvégét tölthettek 

együtt konfirmandusaink és ifiseink, 

amikor az immár hagyománnyá váló 

„összerázós” hétvégére utaztak el Bereg-

darócra. Az egész hétvégén át tartó gyö-

nyörű napsütés csak az egyik ajándéka 

volt Istennek, hiszen az előadások és 

nagyszerű beszélgetések mellett délután 

kirándulás és vetélkedők várták a fiatalo-

kat. Érdemes volt kitölteni a konfiman-

dus tesztet azoknak is, akik nem idén 

konfirmálnak: értékes nyeremény 

volt a jutalma a legjobbaknak. Az 

55 résztvevő élményekkel meggaz-

dagodva intett búcsút vasárnap dél-

után a kis beregi falunak, ahol a 

Hétcsillag üdülő minden igényt 

kielégítő környezetében töltekez-

hettek Istennel és egymással való 

közösségben.  

Ifjúsági alkalmak: 

Péntek 18:00 Égigérő ház 

Szombat 18:00 Kincses-ház 

Szeretettel várunk! 
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   Sikeresen zárult a Kertvárosi 

Református Gyülekezet és a Tu-

dástár Képzési Központ közös internetes tanfolyama, amely 2014. elején került le-

bonyolításra az Égigérő közösségi házban. Az internetezés alapjaival megismerkedő 

résztvevők közül 17-en kaptak 

elismerést oklevél formájában, 

amelyet Nagy Béla tanár úr és 

Nagy György lelkipásztor adott 

át az istentisztelet keretében. Az 

Égigérő közösségi ház területén 

2013 októberétől információs 

pont működik, amely ingyenes 

és gyors hozzáférési lehetőséget 
biztosít mindenki számára, aki 

élni kíván a gyülekezet által 

nyújtott lehetőséggel.  
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Dr. Makrai Tibor 

2014. február 1-jén szombaton presbiteri - munkatársi napot tartottunk Nagyar-

ban a gyönyörűen felújított Luby-kastélyban. Érkezés után a kastély történetével 

ismerkedtünk meg, majd megtekintettük az igényesen felújított épületet. 

Délelőtt Tóth István abaújvári lelkipásztor és felesége, Viktória tartott előadást 

„Közösségi ház a közösség szolgálatában” címmel. Nyitóáhítatukban a Zsolt.16:8 

( Az Úrra nézek szüntelen, nem rendülök meg, mert a jobbom felől van) alapján Dá-

vidról mondtak el néhány gondolatot. Sokszor nem az Úr útján járt, de igyekezett 

visszatérni oda és az Úrra tekinteni. Ez az Ige Dávid bizonyságtétele, elmondja, 

hogy jó az Úr közelében lenni.  

2000 óta szolgálnak Abaújváron és még két kisebb gyülekezetben, Pányokon és 

Zsujtán. Elsorolni is sok, hogy a szűkebb értelemben vett lelki munka mellett, 

mennyi mindennel foglalkoznak (közösségépítésként csigacsináló, bábcsoportok, 

hittantábor, gyülekezeti kirándulások, Continentál koncertek, konfirmandus konfe-

rencia, házigondozó-szolgálat stb.). Az intézményrendszert (házi gondozás) és a 
gyülekezetet összehozták, mint egy nagy család, úgy működnek. Emellett az épüle-

tek felújítása is állandó feladatot ad. 

Az ízletes ebéd elfogyasztása után délután presbiteri gyűlést tartottunk, ahol a 

2014. évi költségvetést fogadtuk el, és aktuális gyülekezeti ügyekről beszélgettünk. 

Munkatársaink fakultatív programként Filep Beáta nagyari lelkésznővel beszél-

gettek, valamint közösen megfejtették a kastély „szabaduló szobá”-jának rejtélyét. 

Uzsonnára helyben sütött, finom kenyérlángossal vendégeltek meg bennünket. 

Lelkileg megújulva, tettre készen jöttünk haza, és folytattuk szolgálatainkat a 

gyülekezetben.  
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Tavaszi-húsvéti kreatív délutánt 

tartottunk az Égigérő házban a gyerekek részére 2014. április 5-én szombaton. Har-

minc gyermek jött el erre a délutáni alkalomra. Egy történeten keresztül megtudhat-

tuk, hogyan szabadít meg Jézus Krisztus a bűneinktől. A barkácsolás során külön-

böző tavaszi és húsvéti díszeket, kosárkákat készítettünk. Köszönjük a finom süte-

ményeket, melyet jóízűen fogyasztottunk el! 
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   Az elmúlt hetekben zajlott gyülekezetünkben és 

egy kicsit tágabb körben a Vasárnapi Iskolai Szövet-

ség „A gyülekezettől a gyermekig” című programja.  

Ez egy 10 leckéből álló levelező klub, amelyhez a 

VISZ biztosította a gyerekek között kiosztásra kerü-

lő traktátust és leckéket.  

   Február elején szétosztottunk 550 db traktátust a 

Móricz Zsigmond és a Kálvin János református iskolákban, illetve a gyermekváros-

ban és a vasárnapi gyermek-istentiszteleteken. 

Ezekkel a kis füzetekkel együtt kapták a gyerekek a jelentkezési lapokat a posta-

láda levelező klubba.  

Miután a jelentkezéseket visszaküldték, megkapták az első leckét, amelyhez egy 

kis válaszlap tartozott. Ezt kitöltötték, mi kijavítottuk, és már olvashatták is a követ-

kező leckét.  

Külön anyag készült az alsós 1-3. osztályos gyerekek részére Titkos terv címmel 

és 4. osztálytól a felsősöknek Isten gondoskodik rólad címmel. Ezeken keresztül 
egyszerű módon ismerhették meg az evangéliumot, és a nagyobbak érdekes misszi-

óstörténeteket is olvashattak. Nekik lehetőségük volt arra, hogy kérdéseket tegyenek 

fel, leírják örömeiket, vagy azt, ami bántja őket. Ide tudtam nekik írni egy-egy bizta-

tó gondolatot. Mindig örömmel olvastam az élményeiket, gondolataikat, és igyekez-

tem megválaszolni kérdéseiket.  



 

 

A sorozat közben két alkalommal a 

3. és a 8. lecke után minden gyerek egy-

egy csokoládét és könyvjelzőt kapott 

ajándékba, aminek nagyon örültek. Az 

5. lecke után pedig egy kis olvasnivaló-

val értékeltük kitartásukat. 

Itt szeretném megköszönni mind-

azok anyagi segítségét, akiknek fonto-

sak voltak ezek a gyerekek, és támoga-

tásukkal örömet okoztak számukra.  

A levelező klubban hétről hétre 264 

gyermek olvasta a történeteket, és töl-

tötte ki a válaszlapokat. Hiszem, hogy 

Isten munkálkodott a szívükben, és 

megáldotta szolgálatunkat. Ezekről a 

gyerekek is beszámoltak. 

A kitartóan résztvevők jutalomként a 

Palánta misszió bábelőadásán, a felső-

sök pedig Pintér Béla koncertjén vehet-

tek részt az Égígérő közösségi házban. 

Itt kerültek kiosztásra az oklevelek is. 

Célunk továbbra is az, hogy az evan-

gélium minél több gyermekhez eljus-

son, és Jézus legyen a Megváltójuk.  

Kovács Katalin 
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Alexa Gergő 

Balogh Miklós Szabolcs 

Balogh Vanessza 

Fülöp Klaudia 

Jónás Dóra 

Kiss Katalin 

Kósa Balázs 

Kovács Nóra 

Orgován András 

Pál Dávid Tamás 

Pál Vivien 

Paládi Judit Anna 

Pankotai Zsombor 

Rózsa Éva 

Suba Angéla 

Szalai Eszter 

Szűcs Tamara 

Turányi Kitti 

Végh Rebeka 

Konfirmáltak: 

Alexa Bence 

Almási Vivien 

Bodó Marcell 

Bulyáki Roland 

Fekete Lotti 

Kelemen Kitti 

Moldván Petra 

Murguly Máté 

Onder Botond 

Onder Kristóf 

Papp Levente 

Sárosi Máté 

Szabó Bence 

Szabó Péter 

Szombati Márk 

Torma Eszter Panna 

Vadász Péter 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Papp Ilona (64)  

Lengyel Józsefné Terdik Mária (91) 
Horváth Attila ( 59) 

Bíró László Péterné Szarka Julianna (79) 

Tóth Dezsőné Végh Erzsébet (73) 

Tóth István (63) 

Győrfi Károly (90) 

Bodnár József /77/  

Keresztségben részesült: 

Láczó Tamás 
Bartha Lili 

Házasságot kötött: 

Gaál Illés és Orgován Tímea 



29. REMÉNYSUGÁR  Magasztaljuk az Urat 

Mikor a vonat alagútba kerül, s a világ elsötétedik körülötted, kiugrasz? 

Persze hogy nem. Ülsz nyugton, és a mozdonyvezetőre bízod, hogy kivigyen 
az alagútból. Talán ezt kell tenned most is, barátom. A sebeid mélyek. Csa-

lódásaid nehezek. Emlékszel az Emmauszba tartó tanítványok történetére? 
A Megváltó, akinek halálát gyászolták, ott ment mellettük. És valami történt 

a szívükben. Talán te is úgy el vagy keseredve, mint ők. 

 
 

Ne add fel! 

Ne ugorj ki! 

Légy türelemmel! 

Hagyd, hogy Isten emlékeztessen: Ő vezeti a vonatot. 

Max Lucado 

Találkoztam Teveled 



 

 

Hívogató 30. REMÉNYSUGÁR  

Jób 1:8 

  Isten szolgája (Mikolicz Gyula, Biblia Szövetség titkára Pécel-beszélgetés) 

  Isten szolgája feddhetetlen (Pótor László – ref. lelkész, Nyírmeggyes) 

Az Örömhír Kamarakórus szolgálata 

Ebédszünet 

Isten szolgája igaz (Zila Péterné óvónő, Budapest) 

Isten szolgája istenfélő (Nagy György – ref. lelkész, Mátészalka – Kertváros) 

Isten szolgája kerüli a rosszat (Zila Péter ref. lelkész, Budapest – Nagyvárad  tér) 

A résztvevőket szerény ebéddel vendégül látjuk. 

Szeretettel várunk mindenkit! 



 

 

Konfirmandusaink  



 

 


