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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Magam előtt látom gyermekeimet, amikor még egészen kicsik voltak, s valamit 

nagyon el szerettek volna érni, ami jó magasan volt, előbb aláálltak, kezüket emel-

ték, majd lábujjhegyre emelkedtek. 

Aztán jött a kisszék, amit alátolhattak a polcnak, szekrénynek. Sokszor ez is ke-

vésnek bizonyult. 

Aztán jött a hiszti. Csüccs a földre, sírás. Tehetetlenség. Dühös tekintet apára. 

Persze nekem nem okozott gondot, hogy bármit levegyek a polcról, amiről úgy 

gondoltam, valóban szükséges odaadnom. 

Így Karácsony közeledtével ez a talán nem is olyan régi kép elevenedett fel ben-

nem. Már csak azért is, mert nagy dolognak tartom, hogy Isten azt adja nekünk Jé-

zusban, amit soha nem tudnánk önerőből elérni, akárhogy is szeretnénk azt megsze-

rezni: az örök életet.  

Ő kezdeményezett, s jött egészen közel hozzánk. 

Az Ő országa, jelenléte a tiéd lehet. 

Lehajolt, hogy elérhesd. 

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Karácsonyt minden kedves olvasónak! 

Nagy György lelkipásztor 
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Ravasz László 
házi áhítata  

1956 karácsonyáról  

Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 

Krisztus, a Dávid városában.” Lukács 2,10–11 

Azon a szent éjszakán Isten az Ő angyalaival meghirdette a nagy örömhírt: az 

evangéliumot – mert hiszen: az evangélium azt jelenti, hogy örömhír – a betlehemi 

pásztoroknak, az egész népnek és az emberi világnak akkor és örökre. Mi ez az 

örömhír? Maga a Szentírás foglalja össze egy másik Igében: „Mert úgy szerette Isten 

a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hiszen Őbenne, el ne vesz-

szen, hanem örök élete legyen.” 

Lássuk meg először azt, hogy ez az Ige az egész világnak szól. Isten azt üzeni a 

világnak, hogy szereti. A teremtett mindenséget éppúgy, mint annak koronáját: az 

embert. Nem egy népnek, nem egy fajnak, fehéreknek vagy színeseknek, nem egy 

kontinensnek, Keletnek vagy Nyugatnak, hívő vagy hitetlen embernek üzeni, hanem 

az egész világnak. Mindenkinek, mert a maga számára teremtette a világot és az 

embert. Mindenekfelett gyönyörködni akar benne. 

Pedig ez a világ megromlott. Az ember elromlott. Istentől elfordult. Őt megtagad-

ta és elfelejtette. Emiatt kibeszélhetetlenül nyomorult és boldogtalan lett. Isten ezt az 

elbukott, megromlott, boldogtalan embert szereti, ősi ellenségét: a gyermekét. Té-

ged. 

Ebben az üzenetben Isten szól. És nem mi magunk. Nem filozófia, nem életművé-

szet, nem ideológia. Ezt nem lehet megmagyarázni, sőt megérteni sem lehet. Nem 

következik semmiféle előfeltételből, semmiféle szükségből; itt nincs szó közjóról, 

nevelésről, társadalmi fejlődésről. Itt arról van szó, hogy a szabad és szuverén Isten-

nek tetszett felénk fordulni, s egyedül önmaga határozta szeretetből testbe öltözött a 

betlehemi gyermek képében. Azt akarta, hogy olyan legyen, mint mi. Hogy mi olya-

nok legyünk, mint Ő. Ez éppen olyan csoda, mint a világ teremtése, a Szentlélektől 

való fogantatás, a szűztől való születés, mint a feltámadás. Világot, történelmet, 

mindenséget áttörő szeretet ez. S éppen téged keres, reád özönlik, ellen tudsz-e álla-

ni ennek? 
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„Ha a tudás lenne a legnagyobb szükségletünk, 

akkor Isten egy univerzális lángészt küldött volna nekünk. 

Ha a technológia lenne a legnagyobb szükségletünk, 

akkor Isten egy műszaki zsenit küldött volna nekünk. 

Ha a pénz lenne a legnagyobb szükségletünk, 

akkor Isten egy közgazdászt küldött volna nekünk. 

Ha a szórakozás lenne a legnagyobb szükségletünk, 

akkor Isten egy ebben jártas szakembert küldött volna nekünk. 

De mivel a bűnbocsánat a legnagyobb szükségletünk, 

ezért Ő Szabadítót küldött nekünk.” 

(ismeretlen szerző) 

Ezt a szeretetet hit által lehet elfogadni. A hit az egyetlen út arra, hogy felfogjuk, 

feléljük, megmámorosodjunk tőle, és elteljünk vele. Az kell hozzá, hogy valóság-

képpen ragadjuk meg és bízzuk rá magunkat teljesen, mint a világosságra, mint az 

útra, mint a kenyérre. Éljünk vele, mind életünkben, mind halálunkban! Ez a hit le-

gyen legfőbb nyereségünk és egyetlenegy vigasztalásunk. 

Imádkozzunk! 

Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban! Légy áldott, hogy szerettél! Százezerszer áldott, 

hogy egyszülött Fiadat adtad érettünk. A Szentet, az Ártatlant, mi érettünk nyomo-

rult bűnösökért, hogy segíts Szentlelkeddel, hogy hitünkkel átkaroljuk Őt, Neki ad-

juk testünket, lelkünket s Tőle soha többé el ne szakadjunk, sem életben, sem halál-

ban, sem a boldog örökkévalóságban. Ámen. 

A szeretet 

Vannak dolgok,  

amik magyarázatra nem szorulnak, 

s amiket minél inkább akarunk magyarázni, 

annál érthetetlenebbé lesznek. 

Ilyen a szeretet is. 

Ilyen Istennek hozzánk való szeretete. 

Ne magyarázzuk hát, hanem fogadjuk el! 

 

Dr. Ecsedi Aladár 
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Észrevettük-e már, hogy a betlehemi pásztoroknak megjelenő angyal és a napke-

leti bölcseket tanácsoló csillag – sőt Heródes király biblia-tudósai is – egységesen 

azt az utat mutatták meg, amelyen elindulva, az egyszerű pásztorok és az ókori 

„akadémikusok” is a Betlehemben földre érkezett Messiás Krisztushoz jutottak el? 

Karácsony egyik fontos üzenete az, hogy minden Isten által rendelt út a világ-

egyetem egyetlen urához, Jézus Krisztushoz vezet! Ha tehát valaki a Bibliáját hittel 

olvassa, netalán bármilyen tudományágat elfogulatlan előítélet nélkül művel, illetve 

ha egyéni életsorsát helyesen szeretné értelmezni, akkor lehetetlen, hogy ne jusson 

el Krisztushoz! Ha pedig nem talál el az ember Krisztushoz, akkor csak féligazságok 

zsákutcájába érkezik, még ha Nobel-díjat kap is életművéért. 

Ugyanis a názáreti Jézus Krisztus az Alfa és az Ómega – tehát a te életednek kez-

dete és a végcélja is. 

„Pásztorok (…) őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala meg-

jelent nekik (…), és így szólt: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, 

amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az 

Üdvözítő, aki az Úr Krisztus.” (Lk 2,8-20)   Sipos Ete Álmos 

 

Valaki jön – de te nem veszed észre!  

Valaki közeledik hozzád – de te bezárkózol!  

Valaki kopog nálad – de te átalszod látogatását!  

Valaki belép hozzád – de te házon kívül vagy!  

Valaki nálad lakik – de te kidobod őt! 

Valaki feltárulkozik – de te a szavába vágsz!  

Valaki vár rád – de te hátat fordítasz neki!  

Valaki segítséget kér – de te megkeményíted szívedet!  

Valaki ajándékot ad neked – de te elásod azt!  

Valaki végtelenül ráér – de veled sosem lehet beszélni.  

Valaki nyugalmat hoz – de te szétszórt vagy!  

Valaki jön – de te csak magadat látod!  

Amíg csak jön – mindig megváltozhatsz!  
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Megtérésre való idő 

Megtérésre való időt 
Isten kinek-kinek megád. 

Ninivének negyven napot,  
Sodomának egy éjszakát. 

De nem lehet megtérni már, 
Ha egyszer az idő lejár. 

 
Megtérésre hív az ige, 

Hallása nem elég, 
Istennek van rá ideje, 
De neked van-e még?! 

 
Füle Lajos  

Szeretteik körében ünnepelték meg 50 éves házassági évfordulójukat  
 Lakatos László és Balázsi Bakó Anna testvérünk. 

Ezzel az igével kívánunk további szeretetben eltöltött, boldog éveket! 
 

„Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.” 
Zsolt. 138,3  



 

 

Bizonyságtétel 8. REMÉNYSUGÁR  

„Menj el földedről, rokonságod közül és Atyád házából  

arra a földre, amelyet mutatok neked!”  ( 1 Móz.12.1) 

Ábrahám engedelmeskedett, és „elindult, nem tudva, hova megy”  

(Zsid.11.8) 

Öt évvel ezelőtt Isten csodálatos szolgálatra hívott el. A Kertvárosi Gyülekezet 

hitoktatója lettem. Egy ismeretlen helyen, bátortalanul indultam, de bíztam abban, 

hogy Isten Szentlelke alkalmassá és késszé tesz arra, hogy  szolgálatába állhassak. 

Egy erdélyi kisvárosban, Nyárádszeredában születtem és éltem 32 éves koromig, 

ahol már élő kapcsolatom volt Istennel. Szolgáltam, dicsértem, vallást tettem Róla, 

ahol csak lehetett. Nehéz gyermekkoromat, még nehezebb fiatalkor követte, hiszen 

nagyon korán elveszítettem szüleim. A Gondviselés különleges kegyének tulajdonít-

ható, hogy hitem megmaradt, nem roppantam össze az árvaság terhének súlya alatt. 

Isten egy csodálatos társsal jutalmazta kitartásom, és házasságunkat két fiúgyermek-

kel ajándékozta meg. Eredményes, szép, példás életet élünk. Tettük a dolgunk, ne-

veltünk, oktattunk. Ismertük és vallottuk azt az igazságot, hogy azokat a talentumo-

kat, amelyeket adományként kaptunk, az nem a sajátunk. Az energia, az idő, az érte-

lem mind csak Isten tulajdonából kölcsönkapott kincsek. 

Egyszer azonban eljött a számonkérés ideje. 29 évesen egy nagy vizsgán kellett 
átesnem. Isten elszólította mellőlem a társam. Két pici gyermekkel (Péterke 4 hóna-
pos, Gergő 5 éves volt) a teljes reményvesztettség küszöbén álltam. Megjártam a 
földi poklot, de mégis ebben a nyomorúságos helyzetben ismertem meg Isten igazi  



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  

arcát. A segítő szándékú emberek, a barátaim helytállása, kitartó támogatása mind- 

-mind Isten jelenlétét bizonyították. Minden addigi tervem, álmom, jelentéktelen 
törekvéssé törpült.  
 

A gyász minden szakaszát megéltem: lázadtam, tiltakoztam, önsajnálatba estem, 

és végül eljutottam a „Ráhagyatkozás” mozzanatáig. Tudtam, hogy az Úrnak terve 

van még velem, hogy tartogat számomra még jó dolgokat. 

„a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi 
szívünkbe a Szentlélek által, ki adatott nekünk” (Róma 5,5) 

 

Két évig tartó „vizsgaidőszak” után, Isten újabb kegyelmi ajándékként mellém 
rendelte jelenlegi férjem. Frigyünket Botond kisfiunkkal ajándékozta meg. Vala-
hányszor magamhoz ölelem,  irgalmas  szeretetét érzem. Kezemben tarthatom a bi-
zonyítékát annak, hogy az Ő kegyelme határtalan, hogy a végtelennek tűnő mélysé-
gekből emberi ész számára felfoghatatlan magasságokig tud emelni. 

 

Az elmúlt öt év rengeteg próbatétellel volt tele.  Legnagyobb ellenségünk keresi 
életünk hajszálrepedéseit, mint „ordító oroszlán” hitünk erejét próbálja gyengíteni. 
Egyetlen biztos fogódzó: Istennel való élő kapcsolatunk, amely mindig átsegített a 
hétköznapok nehézségein, közelebb hozott egymáshoz és Istenhez. 

 

Hatodik műtétemen túl, vallom, hogy Ereje erőtlenségemben ér célhoz. Csodála-
tos megtapasztalás, hogy Előtte nem kell szégyellenem gyengeségem. Amikor fogy-
tán az erőm. Estére ólmos fáradtság lesz úrrá rajtam, és kimerülten zuhanok az ágy-
ba. Amikor fel sem tudok onnan kelni, mert beteg vagyok. A korinthusi levélből 
tudjuk, hogy Pál, a népek apostola is ismerte a gyengeségnek ezt az állapotát.  
Tövis adatott a testébe, és folyamatosan gyötörte a Sátán angyala. Ekkor kapta Jé-
zustól ezt a vigasztaló üzenetet: „Elég neked az én kegyelmem. Az én erőm erőtlen-
ségben nyilvánul meg.” 
 

Mindennek ellenére hálás vagyok a megpróbáltatásokért, életem minden pillana-
táért, a megtapasztalásokért, a gyermekeimért, csodálatos társamért. Hálával van 
csordultig a szívem, hogy esetlen mivoltomban is szeret, alkalmassá tesz feladataim 
végzésére. Hálás vagyok, hogy Igéje által mindig remek kilátást és bölcsességet kí-
nál azzal kapcsolatban, hogy egy nehéz időszakban hogyan igazodjak el. Elégedett-
ségem titka abban rejlik, hogy amikor a dolgok nem alakulnak jól, még akkor is van-
nak értékes tanulnivalók. Mindannyiszor felteszem magamnak a kérdést: Mit akar 
tanítani Isten ezzel a próbatétellel? Hogyan használhatom ezt arra, hogy jobb ember-
ré váljak, és ne engedjem, hogy megkeserítsen? Milyen munkát kell elvégeznem 
magamban ezen a nehézségen keresztül? 

Én is, mint mindenki más, a boldogságot keresem, amely nem más, mint hitünk és 
tetteink eredménye, nem pedig a velünk történt dolgok következménye. Ha ezt meg-
értjük, akkor boldog életet élhetünk. Ha kapcsolatban maradunk a minden jó Forrá-
sával, akkor életünket elképzelhetetlen áldások előtt nyitjuk meg. 

„Az Úrban leled örömed, s Ő betölti szíved vágyait” 

Hompoth-Zolnai Ildikó 
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Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 
Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese! 
 
Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 
hogy emberek lehessetek! 
 
Vigyázzatok! Ez a mese 
már nem is egészen mese. 
Belőle az Isten szeme 
tekint a földre lefele. 
vigyázzatok hát emberek, 
Titeket keres a szeme! 
 
Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni, 
mesék tavában megferedni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni. 
 
Mert rút a világ, fekete, 
Vak gyűlölettől fekete. 
Vak, mint az emberek szeme: 
az égig sem látnak vele. 
Pedig az égből lefele 
porzik már Isten szekere! 
 
Minden csillag egy kereke, 
ezeregy angyal száll vele, 
az Isten maga száll vele 
és csillagtükröt nyújt felénk, 
mesetükröt, a keze. 

Szent tükrébe végre egyszer 
pillantsatok tiszta szemmel, 
tiszta szemmel Istenszemmel 
milyen szép is minden ember! 
Minden ember szépségtenger 
s mint a tenger csillagszemmel 
telve vagytok szeretettel...! 
 
Tagadjátok...? Restellitek...? 
Elfordulnak fejeitek...? 
Megvakultak szemeitek...? 
Szépségteket, jóságtokat 
nem érzitek, nem hiszitek...? 
Csillaggyertyák fénye mellett 
Isten elé nem viszitek...? 
 
Akkor bizony rútak vagytok, 
szegények és vakok vagytok, 
ha szépek lenni nem akartok. 
De még így is, szegényen is, 
rútan, vakon, mégis, mégis 
Isten gyermekei vagytok! 
 
Rátok süti fényes szemét, 
elindítja fényszekerét, 
jó emberek játékszerét. 
Milyen kár, hogy áldó kezét 
nem érzitek, nem nézitek 
s nem hiszitek már a mesét. 
 
A rút világnak gondja van, 
minden embernek gondja van, 
a sok angyalnak mind gondja van 
az Istennek is gondja van, 
mert mindenkire gondja van. 
S így múlik el a szép s a jó 
az ember mellől, nyomtalan. 

Wass Albert: Karácsonyi versek II. 
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Szeretettel várjuk a kisgyermekükkel otthontartózkodó édesanyákat az újra-

indult BABA-MAMA körre. Alkalmainkat minden harmadik kedden 

délelőtt fél  10-től tartjuk a Kincses-házban.  

Miközben az apróságok játszanak, testvéri-baráti légkörben beszélgethetünk 

Isten igéjéről, a gyermeknevelés kérdéseiről, tapasztalatairól.  

Az alkalmak időpontjáról a gyülekezeti hirdetésből, illetve a havi  

programunkból lehet tájékozódni.  

Várunk minden érdeklődőt! 

„Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, 
emelkedjetek föl, ti ősi ajtók,  

hogy bemehessen a dicső király!  
Ki az a dicső király?  

Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR,  
aki hatalmas a harcban.” 24. Zsoltár 

„Isten ugyanazon az úton érkezik, 

amelyiken a zarándokok. Felmegy a lépcsőkön, és keresi az ajtót. Az emberi úton 

érkezik. Nem „különutas”, nem hátulról jön, hanem szemtől szembe, az emberi úton. 

Ezért csodálkozhatunk rá minden alkalommal, amikor halljuk: az Isten emberré lett, 

az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az Ő dicsőségét. Ő ezt a bolondság-

nak és botránkoztatónak számító utat választja, a szűztől születést, a Szentlélektől 

fogantatást. Bolondság, értelmetlenség, botrány.  

…Ő emberi úton jön, szemtől szemben áll, aki kérdezi: Kellek-e nektek?  

Ha igen, akkor nyissatok ajtót!”  

Bölcskei Gusztáv 

Az ember adventjében Istenre vár, aki eljön. 

Isten az Ő adventjében, mely örök, az emberre vár. 

(Kérdés, mindenki megérkezik hozzá?) 

Mácz István 
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Őszi elvonulásunk kezdetén látogatást 
tettünk a Nagykároly Kertvárosi Reformá-
tus Gyülekezetben, melynek esperes-
lelkipásztora, Tolnay István nagy szeretet-
tel fogadott bennünket. 

 Megtekintettük a templomot, annak tövé-
ben található Károli Gáspár szobrot, majd 
pedig az épülő kertvárosi templom mun-
kálatait. Örömmel láttuk, hogy úgy fizika-
ilag, mint lelkileg komoly építkezés fo-
lyik.  

Ezt támogatandó a Mátészalka Kertvárosi 
Református Gyülekezet kezdeményezésé-
re március második felében egy jótékony-
sági est kerül megrendezésre, amelynek 
bevétele igyekszik hozzájárulni az építke-
zés befejezéséhez.  

A két lelkipásztor abban állapodott meg, hogy szorosabbra fűzik a két gyülekezet 
kapcsolatát, hogy megélt valóság legyen a templom mellett lévő emlékművön 
kőbe vésett igazság: „Összetartozunk”.  
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Őszi elvonulásunk címe sokat sejtetett: 

/H/ősi alakulat.  

Megvizsgáltuk családfánkat,  

gyökereinket, feltérképeztük azokat a 

törésvonalakat, melyek sokszor  

elválasztják a testvért a testvértől.  

Feltettük a kérdést: vajon gallya, ága, 

törzse, gyökere vagyunk-e családfánknak. 

Faragtunk, láttunk, épültünk, szolgáltunk.  

Végül megfogalmaztuk,  

milyen ősei/hősei  

szeretnénk lenni utódainknak. 

 

Váci Mihály 

Származás 

 
Nem az jelöli a származást, rangot,  

hogy kikre büszke valaki,  
de az, hogy ővele kik büszkélkednek,  

s kik szokták nevét féltve mondani. 
 

Én nem mások érdemével dicsekszem:  
nem azzal kezdem - honnan származom.  

Tenni szeretnék valamit először,  
hogy kitűnjön: ki fogadhat fiának,  

kinek rokonságára van jogom. 
 

Szeretnék olyat tenni, - ó csak egyszer! 
miről meglelt fiára ismer 

sok egyszerű, távoli rokonom! 
S míg tettemet emlegetik, 

s komoly szavakkal nevezgetnek engem, 
ők dicsekednek, büszkén, énhelyettem: 

- ,,Közülünk származik!"  
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A negyvenes évek ébredési hullámai a 

mátészalkai református gyülekezetet is 

elérték. A vidéki város egyszerűbb em-

bereit, szegény paraszti rétegeit hatotta 

át az Isten élő beszéde. A Gondviselő 

úgy rendezte, hogy a gyülekezet lelki-

pásztora, dr. Kincses Endre sem ellensé-

gesen vagy közömbösen viszonyult az 

ébredés munkájához, hanem felismerte 

annak építő erejét, és betagolta a közös-

ségi életformát a gyülekezetibe. A hitre 

jutott, komoly életváltozáson átment 

egyszerű embereket beválasztotta a gyü-

lekezet presbitériumába. Így nem ellen-

tétesen, sem nem párhuzamosan, hanem 

az egyházzal egybeötvözötten haladha-

tott az evangélium ügye. A hitben élő 

presbiterekre bízta az ima- és a biblia-

órák megtartását és vezetését, így segí-

tette kibontakozni a gyülekezet hitre 

jutott munkásait. Nem lett féltékeny 

azokra, akik Isten kegyelmi teológiáján a 

Szentlélektől tanítottak voltak. Nem szé-

gyellte bevallani előttem és a gyülekezet 

előtt sem, hogy elsősorban tanulónak 

tekinti magát és nem felvigyázónak, aki 

szektás megnyilvánulások után szimatol. 

Volt benne alázat annak elismerésére, 

hogy Isten ezeket a „tanulatlan” embere-

ket az  ő kijelentéseivel áldja meg, és 

gyümölcsözteti szolgálatukat. Nem ültet-

te  őket irigységből, szakmai féltékeny-

ségből, ahogyan sok más lelkipásztor 

tette, szektásokként a vádlottak padjára, 

hanem inkább önmagát állította az ítélet 

alá. És ahol alázat van, ott nem marad-

nak el az áldások sem. 

Egy református család esete különös-

képpen megemlíteni való. 

A város egyik szerény utcájában la-

kott Nagy Mihály és a felesége. Szorgal-

mas és templomlátogató házaspár volt. A 

felesége az addigi hagyományos vallásos 

életből új életre jutott: „felragyogott neki 

a Krisztus”. (Ef 5,14) Ez az alacsony 

termetű, szívós parasztasszony úgy örült, 

mint egy gyermek. Munkáját még hűsé- 

gesebben végezte a családban, a szántó-

földön, mint eddig. Férjének nem is le-

hetett és nem is volt panasza ellene. Egy 

ponton azonban mégiscsak meghasonlott 

az életük. Isten nem időzíti ugyanarra az 

órára a férj és a feleség megtérését, a 

szél oda fúj, ahova akar. (Jn 3,8) Előbb a 

feleség irányába akart fújni a szél. Mi-

hály úgy érezte, hogy lemaradt, és az 

addig engedelmes asszony, közös életük-

nek egy pontján nem engedhetett a férjé-

nek. Amikor eljött a szerda este, imaórá-

ra gyülekeztek, akik arra vágytak. Gyak-

ran a késő esti órákba nyúlt az együttlét.  

Az asszony következetesen rendbe 

szedte magát erre az alkalomra, vállára 

vette fekete hárászkendőjét, bibliájával 

és énekeskönyvével elindult. A férje 

nem tudott vele menni. Noha szerette 

feleségét, a féltékenység fokozatosan  

http://www.refkertvaros.hu/wp-content/uploads/2012/06/612644_5.jpg
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hatalmába kerítette. Szóváltások adód-

tak, az addig csendes ház láthatatlan fe-

szültséggel telt meg. A szerda közeledté-

vel egyre nyomasztóbb lett a helyzet. 

Végül is elhangzott a tiltó szó: 

– Többé nem mehetsz imaórára! Meg-

tiltom! – Az asszony kérlelni kezdte: 

– Ne, Mihály, ne tedd ezt! Ne tilts el 

az élet forrásától, hiszen onnan merítem 

az erőt az irántad való szeretetre, megbe-

csülésre, a mindennapi munkára! A férfi 

hajthatatlan maradt. Ellenállása fenyege-

téssé fokozódott. Előbb veréssel próbál-

kozott. Az asszony azonban következe-

tes maradt. Nem tudott elszakadni imád-

kozó testvéreitől, a gyülekezeti imaórá-

tól. 

A bűn nőttön-nő, míg el nem jut a 

végsőkig: 

– Akkor meg kell halnod, asszony! 

Megöllek, ha még egyszer elmégy! 

A botránkozás estéje újra csak eljött. 

Ez a kicsi, tagbaszakadt férfi következe-

tes volt ígéretéhez, fenyegető kijelenté-

séhez. Az asszony is. A végső elszámo-

lást nem lehetett elkerülni. Valamelyik-

nek engednie kellett, de ki legyen az? Az 

asszony szótlanul készült az imádkozás 

óráira. A férfi is készült: a favágótőkéről 

behozta a fejszét a házba, amikor az asz-

szony éppen indulni akart. 

– Meg kell halnod, 

asszony, ha nem mondasz 

le bolondságaidról. 

A feleség nem ellenke-

zett. Vállalta a halált. 

Tudta, ha most meghátrál, 

nemcsak neki, de a férjé-

nek is vége. Bensejében 

dúltak az indulatok. Mit 

tegyen? Lelkében a sze-

líd, határozott hang azt mondta: 

„Istennek kell inkább engedni.” (ApCsel 

5,29) Amikor bensejében igent mondott 

Isten felé, nagy békesség öntötte el, s 

csak ennyit mondott: 

– Mielőtt megölnél, hagyj annyi időt, 

hogy imádkozzam. – Ezzel már térdre is 

hullott a bevetett ágy előtt. Kiöntötte 

szívét Isten előtt. Megköszönte kegyel-

mét, amiben részesítette, hűségét, amely-

lyel hordozta, hálát adott férjéért, a há-

zaséletük szépségeiért, a családért, és 

végül bocsánatért esedezett azért az em-

berért, aki nem tudja most, mit cselek-

szik. És várta a halált… 

Néhány pillanat múltán, amely örök-

kévalóságnak tetszett, és valóban az is 

volt, a fejsze kihullt a kezéből, és zokog-

va mellé roskadt a férje. 

Nem lehet mindent szóba formálni, 

ami ilyenkor végbemegy. Ne sértse meg 

a szó a szentséges újteremtést. Csak né-

hány foszlány, töredék a megtört szív 

mélyéből: „Isten, légy irgalmas nékem, 

bűnösnek…” Azon az estén a csillagok 

fényesebben ragyogtak. Mihály s a fele-

sége második szerelmükben együtt men-

tek az imaórára. 

Részlet Visky Ferenc 
„Szerelme szorongat” című könyvéből 

http://www.refkertvaros.hu/wp-content/uploads/2012/06/K%C3%A9p1.png
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Advent harmadik vasárnapján a gyülekezet férfi-
jaival eljuttattuk Kárpátaljára azt a két mikro-
busznyi adományt, amelyet a Kertvárosi Refor-
mátus Gyülekezet, az északi, a ráczkerti és az 
újtelepi óvoda, valamint a Kálvin János Refor-
mátus Általános Iskola ajánlott fel a gyermekek 
és szülők bevonásával, segítve az ott folyó áldo-
zatos munkát. A helyi református lelkipásztor, 
Tamás Bernát, aki máskülönben a Jóakarat Ala-
pítvány elnöke vette át a felajánlást, s koordinál-
ta a játékok, plüssállatok, magyar nyelvű mese-
könyvek megfelelő helyre kerülését, így a kis-
dobronyi, tiszaágtelki és a dimicsői óvodák ré-
szesedtek belőle. Az óvoda igazgatónője az óvó-
nők, dadák és a technikai dolgozók nevében is 
megköszönte a mátészalkaiak segítségét, hiszen 
minden játéknak, mesekönyvnek hasznát veszik 
ott, ahol kevés pénz jut a fenntartásra is, nem-
hogy a fejlesztésre. Isten áldja meg az ott élő 
magyarság életét, mindennapjait!  
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Somogyi Gyula /67/ Kalmár u. 
Alexa Mihályné Halász Erzsébet /67/ Kodály Zoltán u. 
özv. Kádár Sándorné Orosz Margit /80/ Szatmár u. 
Bojerné dr. Varga Ágnes /59/ Csokonai u. 
özv. Garda Istvánné Varga Ilona /94/ Csillag u. 
özv. Harcsa Gyuláné Jakab Borbála /90/ Katona József u.  
Veress Kálmán /64/ Móricz Zsigmond u. 
özv. Böszörményi Jánosné Kulcsár Julianna /84/ Baross L. u. 
Kósa Margit /90/ József A. u. 
özv. Magyar Györgyné Nagy Etelka /85/ Zöldfa u. 

Keresztségben részesült: 

Prekub Cintia 
Kedves Benedek 
Hódi Botond 
Kóródi Botond 
Jakab Flóra 
Balog Bence 

Házasságot kötöttek: 

Beke János és Lőrincz Andrea  
Juhász Péter és Radnóti Fruzsina 
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A Nemzetközi Idősek Világnapja 
alkalmából szép ünnepségre került sor a 
mátészalkai Idősek Kertjében. Hanusi Péter 
polgármester úr köszöntő szavaiban méltat-
ta az idős emberek példamutató, áldozatos 
életét, a velük foglalkozó szakemberek 
munkáját. Nagy György lelkipásztorunk 
köszöntötte az egybegyűlteket, külön tiszte-
lettel két gyülekezeti tagunkat, Gaál 
Györgyné Böske nénit és Kósa Margit né-
nit, akik mindketten 90. életévüket töltötték 
be. Igével és ajándékkal adtunk életükért 
hálát. Az estet Bráder Zoltánné igazgatónő 
kedves szavai és a Bereczki Band régi idő-
ket idéző koncertje zárta.  

Az Égigérő közösségi házban „Diplomaosztóval” fejeződött be a Va-

sárnapi Iskolai Szövetség oktatói által felkészített gyermekmunkások 

tanfolyama. Gyülekezetünkből 6 fő végezte el ezt a képzést, mely által 

segítséget kaptak arra, hogy jól felkészülten végezhessék a gyermekek 

között végzett áldozatos munkájukat. 
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Ötödik alkalommal adott adventi kon-
certet a 10 éves Tiszta Forrás gyermek-
kar és a 23 éves Zenebarátok kórusa Ba-
logh Ferencné karnagy vezetésével. A 
lélekemelő koncertet Nagy György lelki-
pásztor nyitotta meg ünnepi gondolatai-
val, amelyben kiemelte a lélek adventi 
készülődésének fontosságát. Az elhang-
zó énekek, zeneművek is segítettek az 
ünnepre hangolódásban.  

Hagyománnyá nőtte ki magát az a Zsoltáréneklő verseny, amely a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében működő református iskolák diákjai számára kínál lehető-

séget a közös éneklésre, megmérettetésre. Balogh Ferencné Nagy Viola ének-zene 

tanár, karnagy a szervező motorja ezeknek az alkalmaknak, aki gyülekezeti kánto-

rokkal, pedagógustársaival együtt évek óta keresi a módját annak, hogyan lehet a 

gyermekekkel megszerettetni a genfi zsoltárokat és azok üzenetét. Idén is szép 

számmal vettek részt a megyebeli református iskolákat képviselő gyermekek és az 

őket felkészítő pedagógusok. Még sok ilyen szép alkalomnak örülhessünk! 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR  

A Biblia Szövetség szervezésében gyülekezetünkből 11-en vettünk részt Lelki-

gondozói Konferencián Berekfürdőn. 

A hét témája a nélkülözhetetlen SZENTÍRÁS volt. Az előadásokat Zila Péter 

Budapest Nagyvárad téri és Szilágyi Sándor Tatabánya, Bánhidai gyülekezet lelké-

szei tartották: 

- Kezdet az Ige által 

- Isten-ismeret Ige által 

- Az Ige ébresztette bűnbánat 

- Ember és önismeret ige által 

- Lehorgonyzás az ige által 

- Új élet Ige által 

- Az Ige haszna  

- Örök reménység Ige által címmel 

A délelőtti előadások után kis csoportos beszélgetések voltak, ahol kötetlenül 

beszélgethettünk az előadáson elhangzó témákról, valamint ismerkedtünk egymás-

sal, és a gyülekezetünket is bemutattuk néhány mondatban. 

Ebéd után kellemes órákat tölthettünk a szemben lévő gyógyfürdőn. 

A délutáni előadások után bizonyságtételek hangzottak el. 

Az esténkénti evangelizációs alkalmakon Pitó Antal nyugdíjas lelkész szolgált 

az erdélyi Mezőpanitból „Meg van írva ....” címmel. 

Ezen belül hallhattunk Luk.4.-ből Jézus megkísértéséről a pusztában, és a kísér-

tés legyőzéséről. Kihangsúlyozta, hogy nekünk is oda kell figyelni és észre venni, 

mert az ördög beburkolt fegyverrel támad. A támadásait mi is Isten igéjével, mint 

védőpajzzsal, tudjuk elhárítani. Ezért nagyon fontos ismerni, naponta olvasni a Bib-

liát. Második este az Ézsaiás 61 részéből a beteljesült próféciáról, a világ üdvözítő-

jéről prédikált. Harmadik este az újjászületés fontosságáról: „Bizony, bizony, mon-

dom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten orszá-

gát” (Ján,3.3.) Negyedik este a (2Tim31-5) alapján az utolsó időkről Jézus Krisztus 

visszajöveteléről és annak jeleiről. 

Nagyon jó volt ezt a néhány napot Isten közelségében tölteni. Az Úr kegyelmé-

ből és egymás hitéből épülve lelkileg feltöltődve, hitünkben megerősödve tértünk 

haza.  

Isten áldását kívánom a konferencián szolgálatot végző testvérek életére! 

Biztatok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, vegyünk minél többen részt 

a következő évben is ezen az alkalmon! Tervezett időpont: 2017. nov.12-16. 

Filep Györgyné 
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Az Égigérő közösségi házban megtartott 
Testi-lelki egészségnappal kezdődőt a Kertváro-
si Református Napok rendezvénysorozata, ame-
lyen mintegy 50 fő vett részt jó hangulatban. 

Vida Miklós tanár úr reggeli tornáját követő-
en Szűcsné André Ildikó lelkésznő beszélt arról, 
hogyan szeressük a testünket, amely Istennek 
egy csodálatos alkotása, s amelyet sokszor ne-
hezen tudunk elfogadni, nemhogy szeretni. A 
szünetet követően, ahol lehetőség nyílt ingyenes 
vércukor és vérnyomásmérésre, Dr. Kerezsi 
Erzsébet bőrgyógyász doktornő adott átfogó 
képet a csecsemőkortól egészen az idős korig 
jelentkező bőrbetegségekről. Az érdekes elő-
adások abban erősítettek meg bennünket, hogy 
nemcsak a Lélek dolgaival kell foglalkoznunk, 
hanem a Lélek templomával is, amelyért nem 
kis mértékben mi magunk is felelősek vagyunk. 
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Régi álmunk valósult meg akkor, amikor létrejött, és 2016. október 2-án az isten-

tiszteletet követően átadásra került a Kincses-ház udvarán a fából készült játszótér. 

A felajánlásból elkészülő hajót formáló tematikus játszótérről Nagy György lelki-

pásztor elmondta, nem véletlenül kapta a Kincses-sziget nevet. A gyülekezet közös-

sége olyan lehetőséget kínál minden korosztálynak, ahol olyan örök kincsekre lelhet, 

mint közösség, összetartozás, hit, remény és szeretet. 

Miután megköszönte az elkészülésben segédkezőknek az áldozatos munkáját, 

beszédében emlékeztetett Noé bárkájára, amely életeket mentett, majd Jónásra és 

bárkájára, aki végül is Isten követe lett. Végezetül arra kérte a jelen levő vasárnapi 

iskolásokat, hogy engedjék szabadon a héliumos lufikat a rájuk kötött igés lapokkal, 

hogy jó hírt vihessenek azoknak, akik megtalálják valamelyiket. Ezt követően a 

gyermekek örömmel vették birtokba a játszóteret.  



 

 

24.  REMÉNYSUGÁR  

Konkrét imatémáink: 

Induló bibliaköreinkért 

Isten útmutatásáért a jövő évre vonatkozóan 

Fiatal házaspárokért 

Új munkatársak szolgálatba állásáért 

Allianz imanap elindulásáért 

Egyetemes imahét áldásaiért 

Imaéjjelt tartottunk október 22-én az Égigérő közössé-

gi házban, hogy Isten elé vigyük imádságban országunkat, 

városunkat, gyülekezetünket, családjainkat. A mintegy 40 

résztvevő hol egyénileg, hol csoportosan imádkozott, 

majd lámpást fogva a „repülőhídról” kért áldást Mátészal-

kára, az itt élő emberekre. Észre sem vettük, elröpült az a 

néhány óra, amit így töltöttünk el Isten jelenlétében. 

Vezérigénk ez volt: „Az 

Embernekfia vajon ha 

eljön, talál-e hitet a föl-

dön?” Azon vagyunk, 

hogy találjon! 

P.U.S.H. = Pray Until 

Something Happens! 

Imádkozz, amíg történik 

valami! 

„Semmi felől ne aggódjatok,  

hanem imádságotokban és könyörgésetekben 

minden alkalommal  

hálaadással tárjátok fel kéréseiteket  

az Isten előtt!” 

Filippi 4:6 



 

 

 25. REMÉNYSUGÁR  

   Immár negyedik alkalommal 

vettünk részt az Idősek Kertje 

által rendezett Bibliaismereti 

versenyen. Emberi tervezés sze-

rint két négyfős csapattal szándé-

koztunk képviselni a „Simeon és 

Anna” Nyugdíjas kört, de az Úr 

másképp tervezett. A helyi ren-

dezők kérésére – egy távolmaradó csapat helyére – bekerült két pótversenyzőnk és 

egy nézőként megjelent testvérünk. Hálát adok az Úrnak, bátorságukért. Így végül 

három csapattal (két 4 fős és egy 3 fős) vettünk részt a megmérettetésen. 

Az előző években ószövetségi könyvek (Jónás, Eszter, Dániel) voltak a témák, 

most pedig újszövetségi, Lukács evangéliuma. Ez bizony egy terjedelmesebb és igen 

gazdag tartalommal bíró könyv. Így kemény felkészülést és sok odaszánt időt köve-

telt a résztvevőktől. 

A versenyre (bár a Biblia esetén nem szeretem ezt a szót használni) a tájékozott-

ság megmutatására november 29-én került sor. 

A feladatok igen változatosak voltak: tesztkérdések, keresztrejtvény, igeszöveg 

kipótlása, igehely időre történő kikeresése, bibliai történet ismertetése. 

A verseny igen jó hangulatban zajlott, miközben 3 tagú zsűri értékelte a megol-

dott feladatokat. 

Legnagyobb örömünkre a Simeon nevű csapatunk 1. helyezést ért el. Megérdem-

lik, hogy a nevüket is ismertessük: Virág Miklósné, Homonnai Jánosné, Erdei Lász-

lóné, Verebi Péterné. 2. helyen az Anna nevű csapatunk végzett: Dányádi Bertalan-

né, Filep Györgyné, Kalcsó Lászlóné, Tóth Istvánné. A helyszínen felállított 

„csonka” csapatunk a 4. helyen végzett: Kun Sándorné, Légrádi Gézáné, Légrádi 

Kálmánné. 

Valamennyiüknek gratulálunk! 

   Ezúton is megköszönjük Szabadosné Zsu-

zsának, hogy több éve szervezi, bonyolítja 

ezt a versenyt és természetesen a vezetőség-

nek, akik ennek helyet adtak. 

   Elmondhatjuk, ennek a délutánnak nem 

voltak vesztesei, csak nyertesei, mert min-

denki nyert, gazdagodott azáltal, hogy alapo-

san áttanulmányozta Lukács evangéliumát. 

Egyedül Istené legyen a dicsőség! 



 

 

 26. REMÉNYSUGÁR  

Izgalmas témával folytatódott a Kertvárosi 

Református Napok rendezvénysorozata, 

amelynek vendége Révész Judit lelkésznő 

volt. A Pásztorálpszichológiai Intézet munka-

társa abban nyújtott segítséget, hogy az érdek-

lődő házaspárokkal közösen sorra vette a férj 

és a feleség szerepét, feladatát a házasságban, 

felhívva a figyelmet több olyan dologra, 

amely megerősíti vagy éppen hogy gyengíti a 

házastársi kapcsolatot. Ezt követően köszön-

töttük a házassági évfordulójukat ünneplőket: 

15, 25 és 40 év távlatából megemlékezve az 

akkor tett fogadalomra. Szép alkalom volt. 



 

 

27. REMÉNYSUGÁR  

Mind gyakrabban kérdezem: 

Mit üzen az életem  

másnak? Minek voltam itt? 

Életem elfolyt éveit  

mire tékozoltam el? 

Mit bízott rám MESTEREM? 
 

Bűnbánattal kérdezem: 

Mit üzen az életem? 

Hirdette, mit Tőle vett, 

hogy az ISTEN SZERETET? 
 

Üzente, hogy az a Vér  

megtisztít a KRISZTUSÉRT, 

minden embert, aki itt 

Hozzá viszi bűneit? 

Mutatta a Golgotát? 

Hirdette, hogy van tovább,  

hogy van Út a Mennybe fel? 

Mit üzen az életem ?  

„Ime, az Úr szolgálóleánya!” (Lukács 1:38) Ezzel az Igével búcsúztatta Nagy 

György lelkipásztor Kósa Margit testvérünket, aki 90 éves korában adta vissza lelkét 

Teremtő urának.  

József Attila úti lakása mindig nyitva volt azok előtt, akik erőt, reménységet ke-

restek mindennapjaikhoz. Testvérével, Matild nénivel a Szatmári Ébredés első zsen-

géi voltak, akik hitre jutásukat követően szolgálatba is álltak, amikor Kincses Endre 

tiszteletes úr a gyermekmunkát bízta rájuk, amelyet hűséggel végeztek a pártállami 

időkben. Nagy szerepük volt abban, hogy a rendszerváltást követően több fiatal hit-

oktató és gyermekmunkás felkészülhessen erre a fontos szolgálatra.  

Törékeny alkata ellenére a szíve mindig fűtötte. A Simeon és Anna nyugdíjas kör 

tagjaként sokszor hallhattuk azokat a történeteket, amelyeket lebilincselően tudott 

előadni. 90 éves korában is résztvevője volt az Idősek Kertjében megrendezett bib-

liaismereti versenynek, melyet csapatával meg is nyert, szellemi frissességéről szá-

mot adva.  

Élete, szolgálata komoly üzenetet hordozott. Isten velünk, viszontlátásra! 

Füle Lajos: Mit üzen az életem? 



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

Ezzel a címmel tartottunk ünnepváró gyermek-

foglalkozást az Égigérő közösségi házban, ahol 

a gyermekek hallhattak a karácsonyi örömüze-

netről, valamint szép karácsonyi díszeket bar-

kácsoltak ajándékul szüleiknek.   

Maradtunk a csillagnál.  



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

Vendégünk volt Pintér Béla, az ismert 

keresztyén zenész, aki ismert dalain kívül 

gondolatait is megosztotta a lelkes hallga-

tósággal az Égigérő közösségi házban 

tartott koncertjén. A közel kétórás alka-

lom segített annak megértésében, hogyan 

szerethetjük Istent, akit nem látunk, fü-

lünkkel nem hallunk, s nem tudunk meg-

érinteni. Az alkalmat követően lehetőség 

volt a személyes találkozásra, beszélge-

tésre az előadóval és egymással.  



 

 

 30. REMÉNYSUGÁR  

A 2016-os Kertvárosi Református Napok keret-

ében gyülekezetünk ifjai a mátészalkai Idősek 

Kertjében keresték a választ arra a kérdésre: 

„Hogyan szerethetem az időseket?” A gyönyö-

rű nap kezdetén a kerti munkák elvégzésével 

igyekeztek szebbé tenni az idősek otthonának 

környezetét, majd megismerkedtek az otthon 

lakóinak életével Bráder Zoltánné igazgatónő 

vezetésével. Meglátogattuk a gyülekezet igen 

szép kort megélt tagjait, áldást kérve életükre, 

mindennapjaikra. Az ebédlőben összegyűlt 

lakókkal lehetőség nyílt őszinte beszélgetések-

re, aki örömmel fogadták a fiatalok szolgálatát, 

segítő szándékát. 



 

 

december 21-23. Bűnbánati istentiszteletek 

17.00  Égigérő közösségi ház 

18.00  Északi templom 
 

december 24. Szenteste 

16.00  „mentesítő” istentisztelet – Északi templom 

17.00  Égigérő közösségi ház 

18.00  Északi templom 
 

december 25. Ünnep első napja: Úrvacsorás istentiszteletek 

8.45  Idősek Kertje 

9.30   Északi templom 

11.00 Égigérő közösségi ház 
 

december 26. Ünnep második napja: Hálaadó istentiszteletek 

8.45   Idősek Kertje 

9.30   Északi templom 

11.00  Égigérő közösségi ház 

18.00  Karácsonyi ifjúsági koncert – Égigérő közösségi ház 
 

december 31. Óévzáró istentiszteletek 

17.00   Égigérő közösségi ház 

18.00   Északi templom 
 

2017. január 1. Újévi istentiszteletek 

8.45    Idősek Kertje 

9.30    Északi templom 

11.00  Égigérő közösségi ház 



 

 


