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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Vissza a jövőbe! 
 

Első hallásra szokatlan lehet az olvasónak 

a cím, főleg ha tudjuk, hogy a közelgő családi nap-

nak is ez az üzenete. 

Egy régi Steven Spielberg filmet juthat az 

eszünkbe, amikor is a főszereplő /Michael J. Fox/ 

visszatér a múltba egy kissé őrült tudós és egy idő-

gép segítségével, s találkozik leendő szüleivel. Segít nekik abban, hogy egymás-

ra találjanak, egymásba szeressenek. Hogy aztán szerelmükből később ő is meg-

szülessen. A egyik fontos üzenetét szeretném most a kedves olvasó figyelmébe 

ajánlani: az, ami a múltban történt, jelentősen meghatározta azt a világot, 

amelyben most élünk. A Reformáció 500. emlékévében mi is szeretnénk időuta-

zást tenni, s megnézni, mik azok a fontos dolgok, amelyek megváltoztatthatták 

az akkori világot, s amik a mai napig kihatással vannak életünkre, kulturánkra, 

mindennapjainkra. 

Időutazásra hívok hát mindenkit! Tegyünk egy utazást a múltban, - 

fontos, hogy ne maradjunk ott-, hanem vessük meg egy reményteljes jövőnek az 

alapjait! Mert: „Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezős-

ködjetek az ősi törvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugal-

mat találtok lelketeknek!” Jeremiás 6:16                                    Nagy György lp. 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

„Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok és az Isten Lelke lakozik 

bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. 

Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” (Korinthus 3,16-17) 

A mai szent ünnepen, a Szentlélek kitöltésének ünnepén szeretnék szólani az ünnep-

lő gyülekezet előtt Isten Szentlelkének templomáról, arról, hogy hol, mikor és ho-

gyan épül fel bennünk Isten Szentlelkének a temploma, és mi ennek a templomnak a 

rendeltetése. 

1. Hol épül fel a templom? 

Ha valamely gyülekezet templomot 

akar építeni, mindenekelőtt telekre van 

szükség, azaz olyan területre, ahol ez a 

templom felépülhet. Levegőbe nem le-

het templomot építeni; így tehát szükség 

van templomtelekre. – Ha nem áll ren-

delkezésre ilyen telek, akkor gondos-

kodni kell róla. Igen sok helyen a közsé-

gi elöljáróság vagy a városi tanács bo-

csát rendelkezésre telket templomépítés-

re. 

Így van ez a lelki templom felépíté-

sénél is. Isten fel akarja bennünk építeni 

Szentlelkének a templomát, de előbb 

szüksége van arra, hogy e célra területet 

bocsássunk rendelkezésül. Ez a telek 

pedig nem lehet más, mint a mi szívünk. 

A szívünkben van az a terület, amelyen 

Isten Szentlelke templomot akar építeni. 

Arra van tehát szükség, hogy fel-

ajánljuk Isten számára a mi bűnös szí-

vünket úgy, amint az van. Nem számít, 

hogy milyen az a telek. Nem számít, 

hogy kőszikla, föveny, láp vagy mocsa-

ras, ingoványos terület, mert Istennek 

van arra hatalma, hogy bármilyen terüle-

ten is biztos fundamentumot tudjon vet-

ni a maga templomának. 

Viszont bizonyos az, hogy Isten azt a 

telket sem el nem lopja, sem ki nem sa-

játítja. Idegen területen pedig nem haj-

landó templomot építeni. Amíg szíved a 

Sátán tulajdona, amíg teljesen a világ 

hatalma alatt élsz, addig nem hajlandó 

arra, hogy templomát felépítse benned. – 

Amikor felajánlod szívedet az Ő dicső-

ségére, amikor odaadod a te bűnös éne-

det, Ő kész elfogadni azt úgy, amint 

van, és kész azon felépíteni dicsőségé-

nek templomát. 

2. Hogyan épül fel Isten templo-

ma? 

Foglalkozzunk most már azzal a má-

sik kérdéssel, hogy miképpen épül fel 

szívünkben Isten Szentlelkének a temp-

loma! Amikor felajánlottad bűnös szíve-

det, Isten mindenekelőtt megveti benned 

a templom fundamentumát. Mi ez a fun-

damentum? Más fundamentumot senki 

sem vethet azon kívül, amely vettetett, 

amely a Jézus Krisztus. Isten tehát kije-

lenti benned az Ő szent Fiát, a Krisztust, 

bizonyossá tesz téged afelől, hogy Ő 

van, hogy él, és hogy hatalmas Isten. 

Hitet ajándékoz neked a Krisztusban, és 

így elkészül a templom igazi fundamen-

tuma. Ez a fundamentum kőszikla,  



 

 

5. REMÉNYSUGÁR   

amelyre biztosan lehet építeni. A Krisz-

tusban való hit nélkül nem építhet ben-

ned templomot, mert Ő fövényre vagy 

szemétdombra nem hajlandó építeni. 

Addig munkálkodik szívedben, amíg ott 

ez a biztos fundamentum elkészül. 

Hogy ezt véghezvihesse, a te bűnös 

szíved talaját megtisztítja, a régi élet 

romjait, szemétjét és szennyét eltakarítja 

róla, hogy aztán nekifogjon az építés 

hatalmas munkájának. 

A többi már mind könnyebben 

megy. Ha Isten egyszer elkezdette a 

maga munkáját bennünk, akkor Ő el is 

végzi azt. Isten félmunkát nem végez. 

Nem hagyja abba, amit elkezdett. Neki 

nincsenek befejezetlen templomai. Az 

lehetséges, hogy ez a templom nem ro-

hamosan épül fel, és ha felépül is, min-

dig marad rajta szépíteni való. A földi 

templomok építése sem mehet olyan 

nagyon gyorsan. Ahol igazán nagy és 

szép templomot építenek, ott hosszú 

időbe telik az. Bizonyos azonban, hogy 

az egyszer elkezdett munkát az Úr foly-

tatja tovább és tovább. Az Ige napon-

kénti olvasásával a gyülekezeti közös-

ségben, a hívők imádkozó társaságában 

épül tovább ez a templom. Hosszú éle-

ten át, vagy ahogy az Ő kegyelme vé-

gezte, némelyeknek rövid idő alatt is, 

mert hiszen nem mindenkinek az életét 

szabta hosszúra az Úr, felépíti, elkészíti 

bennünk az Ő Szentlelkének templomát. 

3. Mi ennek a templomnak a ren-

deltetése? 

Végül csak még néhány szót arról, 

hogy mi ennek a templomnak a rendel-

tetése. Az, ami általában a templom ren-

deltetése. A templom nem szolgálhat 

világi célt. Furcsa dolog lenne, ha vala-

hol a templomot korcsmának vagy bál-

teremnek akarnák felhasználni. 

A háború idején előfordult, hogy 

egyes helyeken a templomokat felhasz-

nálták istállónak, és lovakat kötöttek 

belé, másutt katonákat szállásoltak be-

lé… Kétségtelen azonban, hogy a lakos-

ságnak az ilyen cselekedet nagyon rosz-

szul esett, és amikor elvonult a háború 

zivatarja, újra felszentelték az ilyen 

megszentségtelenített, rossz célra hasz-

nált templomot. 

Lehetséges, hogy valakinek a szívé-

be is beköltözik a nagy ellenség, a Sátán 

és az egykor Istennek szentelt szívből 

istállót csinál. Ilyenkor arra van szük-

ség, hogy Jézus Krisztus újra bevonul-

jon ebbe a szívbe, kiűzve onnét az ellen-

séget és az emberszív ismét Isten dicső-

ségét szolgálhassa. 

Mint ahogyan a templomban helye 

van az orgonának, amelyen megzendül-

nek Isten dicsőségére az énekek, úgy 

van helye az emberszívben az Urat ma-

gasztaló éneklésnek. Az éneklésnél 

ugyanis arra kell legjobban vigyázni, 

hogy az ne az ajkak munkája, hanem a 

bűnös emberszív éneke legyen. 

KÜLDJ ÚJ SZELET! 

Kik évek óta már 
takarék-lángon égnek, 

s kuporgatói csak 
a Lélek melegének: 

szánd népedet, Uram, 
küldj új szelet, s a tűz ég! 

Lobogj, élő remény, 
világíts messze, hűség! 

Füle Lajos 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

       A beregi és a szatmári református templomok táblaké-

pes mennyezetei évszáza-dok óta ámulatba ejtik a késői utókor reformátusait, az 

érdeklődő turistákat. A legtöbb esetben ismeretlen ügyes kezű alkotók, asztalosok 

monogramjai árulkodnak arról, hogy mennyire fontos volt a XVII-XVII. században 

a tanítást is szolgáló képek megalkotása. A református egyház  szimbólumait, ötvöz-

ték a nép által elfogadott és használt motívumokkal. Ezek még ma is megtalálhatók 

a régi komódokon, szekrényeken, sőt Erdélyben a bútorfestés újraéledése kapcsán, 

értelmet nyer a mesterség. 

De hogyan kerültek a gyönyörű ornamentikájú táblaképek Szatmár-Beregbe? 
Tudom, sokan tudják, de azt gondolom, nem baj, ha a fiatalobb korosztály is tudja, a 

már említett századokban a famegmunkáláshoz azok az emberek értettek, akik az 

erdőműveléssel, a fa feldolgozásával foglalkoztak. Ők többségében Erdélyben éltek, 

és onnan érkeztek idénymunkára, amely történetesen a zsindelyes tetejű házak építé-

sét jelentette vagy éppen egy templombelső famunkálatait a már említett táblaképek-

kel együtt. Cserében viszont a síkságról vittek magukkal búzát, lisztet, krumplit, 

bort, mindazt, ami náluk nem termett meg. 

ÉLETFA ÉS PELIKÁN 
az Égigérő közösségi házban 

Annak apropóján, hogy tovább gazdagodott közösségünk, 

szeretnénk bemutatni az Égigérő közösségi házban elhe-
lyezett kazettasort, mely Hompoth Zolnai Ildikó munkája. 
Először Zsoldos Barnabás gondolatait közöljük, majd 
Ildikó ismerteti a kazetták jelentését. 

Helye van a templomban a szószék-

nek, ahonnét Isten Igéjének a hirdetése 

hangzik. Így kell, hogy helye legyen 

minden keresztyén ember szívében a 

Jézusról való bizonyságtételnek. Boldog 

az az ember, akinek szíve és ajka Jézus-

ról tesz bizonyságot. 

Van helye a templomban az úraszta-

lának, ahol a hívők közössége részese-

dik a kenyér megtörésében és a pohár 

kiöntésében. Így van szüksége arra az 

embernek, hogy legyen szent és titokza-

tos közössége embertársaival, a hívők-

kel. Ha az ember szíve a Szentlélek 

templomává lett, akkor nem lehetséges 

az, hogy valaki csupán önmagának él-

jen, és csak saját magát lássa. 

Pünkösd ünnepe van. Emlékezünk az 

első pünkösdre, amikor Isten Szentlelke 

lakozást vett igen-igen sok emberszív-

ben. Emlékezünk az első pünkösdre, 

amikor a Lélek egységet teremtett em-

berek között, és a lelki közösségre hozta 

össze azokat, akiknek azelőtt egymás-

hoz semmi közük nem volt. 

Adja a kegyelem Istene, hogy most 

ezen a pünkösd ünnepén is az történhes-

sen meg. Vajha igen-igen sok emberszív 

lehetne a Szentlélek áldott templomává. 

Ámen. 

Dr. Ecsedy Aladár, 1947. 
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A történelem viharos évtizedei és az azt követő társadalmi berendezkedés véget 

vetett az évszázados rendnek. Nem készültek új táblaképek. Üde kivételt jelent a 

közelmúltban ünnepi istentisztelet keretében megáldott és a gyülekezetnek átadott 

13 táblakép, amely a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet Égig érő házá-

ban a belső homlokzatot díszíti. 

Az alkotó ismert, noha ő is követte a korai mesterek szokásait, nem szignózta a 

képeket. Hompoth-Zolnai Ildikó az alkotó, aki a bútorfestő tudományát ötvözte a 

református hitélet szimbólumaival. A hitben erős művész, talán életének nehéz peri-

ódusai miatt is a pelikánt helyezte a középpontba.  

Ildikó ma már hittantanár a helyi Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű 

Általános Iskolában és gyönyörű énekhangjával más dimenziókba helyezi zsoltáros 

énekeinket, a tanulók legnagyobb örömére és épülésére. 

Akiknek útját Mátészalkára irányítja a teremtő, tekintsék meg a táblaképeket, 

nem fognak csalódni.                  Zsoldos Barnabás Nemzeti Örökség díjas újságíró 

A festett kazettás mennyezetek a 

magyar népművészet és egyházi művé-

szet szemet gyönyörködtető alkotásai a 

reneszánsz kora óta. A reformáció sok 

mindenben az ősi egyszerűséget hozta 

vissza a kereszténységbe. A művészet 

fokozatosan helyet kapott a díszeiben 

leegyszerűsödött, fehérre festett falú 

református templomokban. Megjelent a 

táblafestészet, mely a karzatok mellvéd-

lapjait, a mennyezet kazettáit díszítette 

képekkel. A Kárpát-medencében több 

kazettás mennyezet és hozzá tartozó 

rokonemlék, mint pl karzatmellvéd, 

padelőlap, szószék található, mint a ma-

radék európában összesen. Ma a fenn-

maradt kazettás mennyezetek száma 

közel ezerre tehető. Egy-egy templomra 

átlagosan 100 kazettát számítanak. Áb-

raanyaguk nem egymástól elszigetelt 

motívumok halmaza, hanem egy jól fel-

ismerhető rendszert alkotnak  

A szemmel látható ábrák mögé,  lelki 

és szellemi mondanivaló sorakozik fel. 

Nem véletlen, hogy  a protestáns 

művészettörténet gyöngyszemeivé vál-

tak, melyek szimbólum világai a maguk 

rendszerén keresztül képesek akár üdv-

történeti üzenetet is hordozni. Ezek az 

alkotások közelebb hozták az egyszerű 

ember számára az  eget a földhöz. 

Karzatunk festett kazettái is szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz. Mindenik 

kazetta egy bibliai igét rejt, növényi 

ornamentikák, keresztyén szimbólumok 

segítségével ábrázolva. 

Az alkotás során a csetfalvi és técsői 

(Kárpátalja) kazettás mennyezet kazettá-

iról inspirálódtam, természetesen élve az 

alkotói szabadsággal. Arra törekedtem, 

hogy fizikai és szellemi értelemben át-

örökítsek egy kis részt a protestáns és 

magyar népi tárgyi kultúrából a követ-

kező nemzedék számára. 

Hálás vagyok, hogy méltónak és alkal-

masnak talált az Úr erre a nagy feladat-

ra, ezért minden dicséret az élő Istent 

illesse! Laus viventi Deo Dicsőség az 

élő Istennek! 
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1. Én vagyok a z Alfa és az 

Omega, az első és az utol-

só, a kezdet és a vég.  

(Jel. 22, 13.) 

2. Mert egy gyermek születik 

nekünk, Fiú adatik nekünk. 

Az uralom az Ő vállán lesz, 

és így fogják nevezni : Cso-

dálatos Tanácsos, Erős Isten, 

Örökkévaló Atya, Békesség 

Fejedelme. (Ézs. 9,5.) 

3. Mert úgy szerette Isten a vilá-

got, hogy az Ő egyszülött Fiát 

adta, hogy valaki hisz Őbenne el 

ne vesszen, hanem örök élete 

legyen. ( Ján. 3,16) 

4. Én vagyok a szőlőtő, ti a sző-

lővesszők: aki én bennem ma-

rad, én pedig ő benne, az terem 

sok gyümölcsöt, mert nálam 

nélkül semmit sem cselekedhet-

tek.( Ján, 15,5) 

5. Aki nekem szolgál, engem 

kövessen, és ahol én vagyok, ott 

lesz az én szolgám is.  

(Ján 12,26) 

6. Pelikán. Jelentése: Ha le-

vetkőzzük a régi embert, kilé-

pünk az én központúság köte-

lékéből, ujjá születhetünk 

Krisztus áldozata által. 
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Jézus, néhány nappal nagypéntek előtt, ezekkel a szavakkal szólítja meg tanítványa-

it. Ma is hív, hogy teljesen elkötelezzük magunk az Ő szolgálatára. Ez után bemu-

tatja a leghitelesebb, legnagyobb áldozatot: Önmagát adja értünk. Ezt az önfeláldo-

zó szeretetet fejezi ki a következő kazetta, mely a magyar egyházművészet egyik 

legkedveltebb szimbóluma, a fiókáit testéből tápláló PELIKÁN látható. 

7. Gyülekezeti logó : Egy életfa,mely önmagában 

a folyamatosságot, a termékenység által biztosított 

örök megújulást jelképezi. Az örök élet jelképe. 

Az életfa tetején kinyíló virág a lélek virága. 

Krisztusban való meggyökerezést, a hitben 

való megerősödést, a Szentlékek általi növekedést 

és gyümölcsözést jelképezi. 

A világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, 

akiket nem lehet eladni és nem lehet megvenni. Olyan embe-

rekre, akik a lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik nevén 

merik nevezni a bűnt, és akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket. 

Olyanokra, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég! 

Az ilyen jellem azonban nem a véletlen műve, és nem is a Gondviselés különle-

ges kegyének tulajdonítható. A nemes jellem az önfegyelem 

gyümölcse, amely akkor alakul ki, ha az ember alacsonyabb 

rendű természetét alárendeli a magasabb rendűnek, ha önma-

gát Isten és az emberek szolgálatára, a szeretet szolgálatára 

szenteli” (Nevelés, A nagy emberek élete c. fejezetből) 

8. Ti vagytok a föld sója. Jézus az életet mentő só, de ,aki hit 

által közösségbe kerül Vele,a föld sójává válik és így szol-

gálhat másokat. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek 

előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 

mennyei Atyátokat. (Mát.5,16.) 

9. Elmenvén, azért tegyetek tanítványokká minden népeket, 

megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak , Szentléleknek ne-

vében. (Mát.28,19) Négy világrész. 
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10. Világ világa kazetta. Jézus 

Krisztus a világ világossága győze-

delmeskedik a gonosz sötéten. „Új 

parancsolatot adok nektek, hogy 

egymást szeressétek: amint én sze-

rettelek titeket, úgy szeressétek ti is 

egymást”.(Ján.13.34) 

11. „Én vagyok az ajtó: ha vala-

ki rajtam át megy be , az meg-

tartatik, az bejár és kijár és le-

gelőt talál.” (János 5,27) 

Részlet a Pasaréti gyülekezetben elhangzott prédikációból: 

„Mit jelent ez végül a számunkra, hogy Én vagyok az első és utolsó? Azt, hogy Ő 

a teljesség. A görög ábécé első és utolsó betűje. Két betű, ami mindent átölel.. Ez az 

Isten lénye, amely átfog és átölel mindent. Ez a teljesség, ezen kívül nincs semmi. 

Valami be van zárva. Kezdete – vége van. 

Köszönöm a figyelmüket , és kívánom, hogy ezek az ige magvak érjenek igaz 

hitté mibennünk, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az Ő dicsőségére! 

Hompoth-Zolnai Ildikó 

13. Az Omega: „Íme, én veletek 

vagyok minden napon a világ 

végezetéig!” (Máté 28, 16) 

12. Mérleg A számonkérés pillanata mindenki életében, 

bekövetkezik. 

Megmérettettél, és könnyűnek találtattál (Dán 5,27) 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Bartos Vince /86/ Rápolt 
Varga Károly /74/ Zöldfa u. 
Sebestyén Sándor /84/  
Szőke Andrásné Kun Piroska /70/ 
Tarcsa Bálint /63/ Móricz Zs. köz 
Oliár Imre /63/ Petőfi tér 

Keresztségben részesült: 

Zsemlye Zétény 
Hermann Szofi 

Házasságot kötött: 

Bakos Barnabás és Puskás Adrienn 
Gönczy Tamás és Erdélyi Orsolya 
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Ha egy szóval kellene jellemezni a 
házaspári hétvégét, egy sütemény neve 
jut eszembe (nem véletlenül): non plus 
ultra, azaz felülmúlhatatlan.  

Mintha csak a házasságok természe-
tét példázta volna az időjárás is: szakadó 
esőben érkeztünk meg, 11 házaspár, 
május 12-én, pénteken délután a bereg-
daróci „Hét Csillag” üdülőbe, hazafelé 
azonban már ragyogó napsütésben in-
dulhattunk vasárnap délután. 

A két időpont között sok minden 
történt: sokat tanultunk Isten igéje mel-
lett, éneklések és nagy beszélgetések 
közepette, illetve a természeti környe-
zetben.  

Lévén a „Fülemülék éjszakája”, pén-
tek este vacsora után nagy sétát tettünk a 
tivadari Tisza-parton egy ornitológus 
vezetésével, hogy meghallgassuk, ho-
gyan énekelnek a csalogányok udvarlás 
és párválasztás céljából, miközben a 
békák és csigák párzási szokásairól is 
sok újat megtudhattunk.  

A két nap programja nem volt túl-
szervezett, így mindenki megtalálhatta a 
kedvére való időtöltést: szaunázás, 
úszás, séta a környéken vagy éppen kö-
zös éneklés több szólamban, változatos 
hangszerekkel kísérve. Bőven jutott idő 
a beszélgetésekre is. A meghívott ven-
dégünk egy kedves ismerős házaspár 

volt Kiss István és Füle Judit személyé-
ben, akik rövid gondolatébresztő elő-
adást tartottak „Az együtt töltött idő” 
címmel, majd egy játékos ügyességi 
vetélkedőt vezettek, miközben nagyokat 
nevettünk, versengés nélkül biztattuk 
egymást, amely aztán meghozta a várt 
eredményt is. 

Esténként kifáradásig közös éneklé-
sek voltak, ahol mindenki választhatott 
éneket; őszinte, meghitt hangulatú be-
szélgetések alakultak ki; igei gondolatok 
is elhangzottak, végül imaközösséggel 
fejeztük be együttlétünket. 
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Az ellátás is kitűnő és bőséges volt. 
A házi készítésű finomabbnál finomabb 
sütemények csak rásegítettek az amúgy 
is kiadós étkezésekre. Evés előtt és után 
a „Székely asztali áldás”-t énekeltük, 
amit ott tanultunk meg szombat délelőtt. 

Vasárnap délelőtt a helybeli temp-
lomban vettünk részt az istentiszteleten, 
ahol éppen konfirmáció volt, ennek le-
hettünk szem- és fültanúi. Szívünkig ért 
a fiatalok fogadalomtétele, és szívből 
együtt imádkoztunk értük, hogy marad-
janak meg a gyülekezet közösségében 
továbbra is. A hófehér középkori temp-
lomfalak között a puritán egyszerűségé-
ben zajló liturgia, az éneklés, az igei 
üzenet és az egész fegyelmezett légkör 
maradandó hatást gyakorolt ránk: a tra-
díciók őrzése nem fölösleges, ma is he-

lye van, és fontos szerepe lehet a gyüle-
kezet életében, ha engedjük, hogy has-
son ránk.  

Istentisztelet után még meghallgattuk 
a templom, valamint a több mint 200 
éves felújított harmónium történetét, ez 
utóbbit aztán ki is próbáltunk néhány 
zsoltárverset elénekelve.  

A vasárnapi ebéd után egy énekkel is 
megköszöntük vendéglátóink vendég-
szeretetét, majd élményekkel telve in-
dultunk haza. Jó volt egy kicsit kikap-
csolódni a mindennapok taposómalmá-
ból, elcsendesedni Isten igéje körül, ön-
vizsgálatot tartani, házasságunkban 
megerősödni, hogy újult erővel folytas-
suk a munkánkat Isten dicsőségére. 

 

Szilágyi Istvánné 

Május 7-én a Nagykároly-kertvárosi refor-

mátus gyülekezet első ízben szervezett csalá-

di napot, melyre bennünket is mint testvér-

gyülekezetet meghívtak. A Dávid férfi sátor 

néhány tagja és gyülekezetünkből is páran 

nagy örömmel tettünk eleget a meghívásnak. 

Az épülő templom mellett felállított szín-

padon és a templom körüli területen zajlot-

tak a nap eseményei. Megközelítőleg 600 fő 

vett részt a rendezvényen. 

A nap szabadtéri igeszolgálattal kezdő-

dött, melyen Farkas Zsolt a Királyhágómel-

léki Református Egyházkerület közigazgatói előadó 

tanácsosa szolgált. Az igét a Máté evangéliumából olvasta: (12:46-50) :  
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„Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé 

az ő anyja és az ő testvérei állanak vala oda-

künn, akarván ő vele szólni. És monda néki 

valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn 

állanak, és szólni akarnak veled. Ő pedig 

felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda 

az én anyám; és kik az én testvéreim?És ki-

nyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: 

Ímé az én anyám és az én testvéreim!Mert a 

ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az 

nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.”  

Ezután a város polgármestere, Kovács Jenő köszöntötte az egybegyűlteket. 

Anyák napja lévén az óvodások és iskolások édesanyákat köszöntő műsorával foly-

tatódott a nap. Ezután László Attila (a Csillag születik tehetségkutató verseny  2011. 

évi győztese) koncertje következett, aki közvetlenségével, természetességével, jó 

énekhangjával és az elénekelt dalokkal nagy sikert aratott.  

A szervezők minden korosztályra gondoltak. Volt nőszövetségi és presbiteri sá-

tor, bográcsfőzés, „Reformáció 500” kiállítás, „Imaösvény” a felnőtteknek. A kiseb-

bek szórakoztatására is készültek, őket kézműves foglalkozás, óriáscsúszda, arcfes-

tés, óriáscsúzli, játékhorgászat, a nagyobbakat pedig airsoft-fegyverekkel való lövé-

szet várta ezen a napon. Gyülekezetünk férfijai „Apa-fia” sátrat állítottak fel, ahol a 

gyermekek barkácsolhattak, az érdeklődőket finom tepertővel, süteménnyel látták 

vendégül, és ebédre Murguly Árpád jóvoltából egy üst ízletes babgulyás készült el. 

Az óriáscsúzlizás és a játékhorgászat résztvevőit Túró Rudival jutalmazták. 

Nagyon jól szervezett, igazi testvéri, családias légkörű napot tölthettünk együtt 

testvérgyülekezetünk tagjaival, jólesett a kedves fogadtatás, a szíves vendéglátás. Jó 

volt látni az építkezés előrehaladását is. A templom melletti emléktáblán az 1998. 

március 22-i alapkőletétel igéjét láthattuk, amely biztatást adott a közel 20 évvel 

ezelőtti kezdéshez: „Az Úr házának alapköve 

immár letétetett!...Kelj fel légy erős és láss 

hozzá!” (Ezsdrás 3:11-10:4.) 

Hittel engedelmeskedtek az Úr biztatásának, 

és elkezdték az építkezést. Az Úr megáldotta 

hitüket, és már látható közelségbe került az 

építkezés befejezése. 

Kívánjuk, hogy az Úr adjon további erőt, hitet 

és kitartást a templomépítés nagy munkájának 

elvégzéséhez. Ehhez testvérgyülekezetként 

imádságainkkal és anyagi lehetőségeinkkel 

tudunk hozzájárulni. 

Dr. Makrai Tibor 
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Május 21-én tartotta ünnepi hálaadó istentiszteletét a homonnai református gyü-

lekezet, amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolunk. 

Az itt élő maroknyi magyarság lelkes tagja a református közösségnek. Személye-

sen nem tudtuk gyülekezetünket képviselni a szép alkalmon, de Isten Igéjével kö-

szöntöttük a lengyel határ mellett élő testvéreket, lelkipásztorukat, Pavol Kačkošt és 

híveit. Isten áldását kívánjuk az ott élő testvérek életére, mindennapjaira! 

A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a 

Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesek-

ké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-

örökké. Ámen. 1 Péter 5,10-11 

https://www.facebook.com/pavol.kackos?fref=mentions
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Dr. Makrai Tibor köszöntötte a csen-

desnap résztvevőit és a reformáció 500 

éves évfordulójára emlékezve elmondta, 

hogy a reformáció visszaalakítása vala-

minek, ami eltorzult, az eredetinek lé-

nyegére történő visszaformálása. A re-

formátorok a régit, az eredetit, az evan-

géliumot akarták megtisztítani és újból 

hozzáférhetővé tenni mindenki számára. 

Az egyház több évszázados deformáló-

dása után – Isten kegyelmes szereteté-

ből, az Ige hathatós munkájával – visz-

szaállhatott az eredeti formába, a Szent-

írás alapjára. Amiképpen az egyház de-

formálódott az évszázadok alatt, ugyan-

úgy a mi személyes életünk is deformá-

lódik, ha nincs az Ige szoros kontrollja 

alatt. 

Ha rendszeresen olvassuk Isten Igé-

jét, és ehhez igazítjuk életünket, „az Úr 

Lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra 

a képre formál át minket” (2Kor 3,18). 

Nem nekünk kell görcsösen igyekez-

nünk a megújulásra, hanem Isten jelen-

létében élve megtapasztaljuk, hogy Ő 

„megújít szeretetével” (Sof 3,17/c). 

A csendesnapon a következő igeszol-

gálatok hangzottak el: 

Emberré lett és közöttünk élt /Kol. 

1:15-17., Jn 1,14./ Hunyadi Attila re-

formátus esperes Máramarosi Egyház-

megye, Kárpátalja 

Pál a Kolossébeli  gyülekezetet már 

óvja a gnosztikusoktól, a Krisztustól 

független ismerettől, akik magasabb 

ismerettel  rendelkeztek.  Pál megfogal-

mazza  „nem  kell más ismeret” nem 

kell semmi plusz, Krisztusban mindent 

megkaptunk,  amire szükségünk van. Az 

ördög az, aki rendetlenséget, káoszt idéz 

elő az emberben. Teljes öröm csak 

Krisztusban van, jó, ha személyesen 

meg tudjuk vallani a bűneinket. 

Mi a válaszunk Jézus szavára?  So-

kan úgy vannak „valamit odaadok”,  de 

Ő a szívünket akarja.  

Gyülekezetünk kamarakórusának 

szolgálata után folytatódott a délelőtti 

alkalom: 

Megfeszítették és eltemették /1 Pét. 

2:24./ Vincze Adrás ref. lelkész – Deb-

recen Mester u. 

Az I. Móz. 2:17-ben találkozunk 

először a halállal „ a jó és gonosz tudá-

sának fájáról, arról ne egyél, mert amely 

napon eszel arról, bizony meghalsz”.  

Ekkor jött be az ember életébe a lelki 

halál, elszakadtunk Istentől. Ezért küldte 

el Isten az ő Fiát, hogy a lelki halálból 

megmentsen. A testi halál után üdvös-

ségbe kerülünk, ha elfogadjuk az ő 

A Biblia Szövetség tavaszi csendesnapját az Északi templomban tartotta  

2017. április 29-én. 
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áldozatát, átkozottá lett érettünk. Jézus 

Krisztus halálának hatása, hogy megiga-

zíttatunk. A mi meghalásunk, meghalás 

a bűnnek. A hitre jutás után már képesek 

vagyunk nem vétkezni. Jézus Krisztus 

lett az életünk Ura. Hálaáldozatul éle-

tünket szenteljük Neki oda.  

Feltámadt a halottak közül /Rm.4:25, 

Rm 6:4, Rm. 8:11./ Kisjuhászné Bart-

ha Katalin ref. lelkész Szabolcsbáka 

A jó hír az, hogy Isten szeret ben-

nünket. Az Úr Jézus legyen első helyen 

az életünkben. Az időnkben is első he-

lyen legyen, kell hogy szakítsunk rá 

időt, Őrá figyeljünk. A feltámadását 

nem láthatta emberi  szem. Azok a szen-

tek, akik Ővele feltámadtak, a Mennybe 

mentek. Jézus új testben támadt fel, egy 

másik test, amely bejuthat a Mennybe. 

Új testet kapott Jézus, amely előre vetíti 

a mi testünk feltámadását is. Új testben 

meg fogjuk egymást ismerni.  

Amikor Jézus Krisztus a lelki halál-

ból éleszt, úgy adja a hitet, hogy ismere-

tet ad. Isten növeli a hitünket. A hit egy 

bizalom, elhiszem azt, amit Isten mond, 

a lelkünk megerősödik. A mi gondolata-

inknál nagyobb Isten, ez a lelki halálból 

feltámadás. Amikor Jézus a lelki halál-

ból ébreszt, a bűneinkből ébreszt. Van 

szószólónk az Atyánál. Isten lelki áldása 

kiáradt ránk, örömteli életet élhetünk.   

Ha új életben járunk az odafelvalók-

kal törődjünk. Mellettünk áll Jézus, bá-

torodjunk, öljük meg a tagjainkban a 

bűnt! Az Úr Jézus erejére, és hatalmára 

nézzünk! Tudjunk a mások örömeiben is 

örvendezni! 

Erőt ad az úrvacsorában, az Ő lelke, 

a teste a mi testünkkel egyesül. Olvas-

suk az Ő Igéjét, hogy az új élet növeked-

jen bennünk! 

Az ebédszünetben a gyülekezet asz-

szonyai által készített töltött káposztát és 

süteményeket fogyaszthattuk el, emellett 

testvéri találkozásokra és beszélgetések-

re is sor kerülhetett. 

Délután közös beszélgetéssel folyta-

tódott az alkalom: 

Hol van most Krisztus? /Kol.3:1. 

Ap.csel. 2:34/ dr Mikolicz Gyula BSz 

titkára Pécel.  

Ami történt Jézus Krisztussal, az 

határozza meg a jelent és a jövőt. Min-

dent Jézus Krisztushoz kötött Isten. 

Krisztus mennybemenetele óta az Atya 

jobbján van, de Istenségében soha nem 

távozik el tőlünk, mindenhol jelen van, 

mint Isten, mindenhol ott van. Testileg 

nem látható, de mindenhol jelenvalóan 

uralkodik.  

Lelke által kapcsolódik hozzánk. Ef. 

1:20-23. „ültette őt a maga jobbjára”. 

Ő az egyház feje. Igazgat mindeneket.  

Zsolt 2:9. Oltalmaz mindeneket, minden 

ellenséget összetör. Ha Jézus Krisztus 

esedezik érettem, Isten biztosan meg-

hallgat. Zálog is számunkra Jézus Krisz-

tus. Lelke által az igazi életcélt adja az 

övéinek.  
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Szokatlanul korai időpontban, április 

22-én került megrendezésre a Szatmári 

egyházmegyei kórustalálkozó, melynek 

idén Matolcs gyülekezete és temploma 

adott helyet. Mivel kevés idő volt a fel-

készülésre, ennek tudható be, hogy a 

megszokottól kevesebb résztvevő volt 

ezen az alkalmon: 11 gyülekezetből 9 

kórus és énekkar vállalt szolgálatot Isten 

dicsőségére.  

A találkozó kezdetén Főtiszteletű 

Derencsényi István püspökhelyettes, 

főjegyző úr hirdette Istennek Igéjét, 

majd Nagytiszteletű Szalay Kont espe-

res és Gergely Tamás helyi lelkipásztor 

köszöntötte a megjelenteket.  

A fellépők sorrendben a következők 

voltak: a Mátészalka Kertvárosi Gyüle-

kezet Örömhír Kamarakórusa, a házi-

gazda Matolcsi Egyházközség énekkara, 

a Nagyecsedi Református Egyházközség 

énekkara, az Újhang, amely a Penyige-

Mándi Református Egyházközségek 

közös énekkara, a Mátészalkai Reformá-

tus Énekkar, a Tunyogi-Szamoskéri 

Gyülekezetek összevont kórusa, a Fe-

hérgyarmati Református Egyházközség 

négyszólamú vegyes kórusa, a Szamos-

szegi Református Egyházközség Ének-

kara és a Tiszabecsi Református Ének-

kar. 

A kórusok szolgálata után Arany  

Utolsóként Bodnár Máté ref. ifjúsági 

lelkészt hallgattuk Nyíregyházáról 

Krisztus visszajön /Jel. 22:20/ címmel 

Miért nem várjuk eléggé Jézus 

Krisztus visszajövetelét? Belefáradtunk 

a várakozásba! Túlságosan berendez-

kedtünk magunknak ebben a világban.  

Jézus Krisztus, ha visszajön, majd 

rendet tesz, mert most káosz uralkodik. 

Az igazságtalanságot, igazsággá változ-

tatja. Egy tartást ad az életemnek, hogy 

lesz végső elszámolás. Teljessé válik a 

kapcsolat a visszajövetelével. Elkezdő-

dik egy örök Istentisztelet.  

Hogyan kell visszavárnunk Jézust? 

Úgy, mint egy Királyt, akivel teljesen új 

jövő érkezik!  

Szondi Sára 
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János egyházkerületi zenei főigazgató és 

Kissné Mogyorósi Pálma egyházzenész, 

a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa látta 

el hasznos, jó tanácsokkal, iránymuta-

tással az éneklőket. Az alkalom végén 

Arany János karnagyi vezetésével a né-

pes gyülekezet együtt énekelte nemzeti 

imádságunkat, a Himnuszt. 

Felemelő érzés volt látni, hallani, 

hogy ennyi ember szereti énekszóval is 

dicsőíteni az Urat, szakmailag pedig  ki-

-ki lemérhette, hogy miben kell még 

fejlődni; hogyan érdemes énekeket vá-

lasztani a kórus színvonalának megfele-

lően; milyen változatosan lehet előadni 

egy egyszerű éneket, énekeskönyvi ének 

feldolgozást többféle hangszerrel kísér-

ve. Legnagyobb örömöt mégis az okozta 

számomra, hogy néhány gyermeket is 

láthattunk az énekkarokban, s ez re-

ményt ad, hogy lesz utánpótlás. 

A kórustalálkozó szeretetvendégség-

gel zárult – melyet a matolcsi gyüleke-

zeti tagok készítettek –, ahol beszélgeté-

sekre is sor kerülhetett a régen látott 

testvérekkel.  

Az Úr áldása legyen a résztvevőkkel 

további szolgálataikban is! 

 

Szilágyi Istvánné 

Schvalm Rózsa:  

Tüzes nyelvek szálltak le akkor ott 

Azon az első pünkösdi napon, 

miként szélroham, zúgás hallatszott. 

Tüzes nyelvek szálltak le akkor ott, 

s nyelveken szóltak az apostolok. 

Szavaikból lélek tüze lángolt, 

háromezer ember csatlakozott. 

Krisztus akkor, ott nagyon közel volt, 

és a hívők száma gyarapodott. 

Küld el Uram, ma is e szent lángot, 

hogy szívünkben égi tüzet gyújtson, 

hogy benne a szeretet lángoljon, 

és általa fényed sugározzon. 
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Kevezsda Szilvia vetített képes beszámolójára gyűltünk össze május 26-án este 

hat órakor az Északi templomunkban. Szilvia misszionárius jelölt, augusztustól Ma-

lawiban szeretné az Urat szolgálni. Felkészülésének utolsó fázisaként Kanadában 

vett részt (más liebenzelli misszionárius-jelöltekkel együtt) egy interkulturális és 

nyelvi képzésen. Májusban tért haza, azóta beszámolókörúton van. Július 22-ére 

tervezik a elbocsátását egy missziói csendesnap keretében. 

Családjáról röviden elmondta, hogy Felvidékről, Hegysúrról származik, két test-

vére van. A fordulat után ifjúsági csendeshetekre járt, Uwe Martin Schmidt német 

missziós lelkész szolgálata nagyban hozzájárult a megtéréséhez. 2002-tól három 

évig Németországba járt bibliaiskolába, ott szánta oda magát missziói szolgálatra.   

   „Belénk oltották a külmisszió iránti ér-

deklődést, szeretetet, felelősséget. Heti 

rendszerességgel hallottunk missziós be-

számolókat, találkoztunk misszionáriusok-

kal a világ minden tájáról, és tartottunk 

imaórát az ő szolgálataikért.” – mondta 

erről az időszakról.  

   Eddigi szolgálatairól is szólt. Több évig 

volt önkéntes a felvidéki magyar Gyermek

– Evangélizációs Közösségnek. 2006 és 

2011 között az Élet Szava Alapítványnál 

szolgált, ahol főleg a német nyelvű szolgá-

latokat koordinálta. Missziói tapasztalatai 

is vannak. Négy alkalommal sikerült kijut-

nia Kenyába, 2013-tól minden évben. El-

sősorban egy gyermekotthonban segített 

gyakorlati munkával, de angolt is tanított, 

és vasárnapi iskolában is szolgált. 
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„A Kenyában töltött idő is egy kis felkészítő volt, mert szembesültem azzal, hogy 

folyamatosan kell tanulnom a magány leküzdését, a szegénységhez való viszonyu-

lást, a másfajta kultúra, ételek, gondolkodásmód megismerését, elfogadását.” – 

mondta Szilvia.  

Az új cél Malawi. A legnagyobb kihívás, hogy egy új szolgálatot kell kiépítenie, 

a vasárnapi iskolai tanítók képzését több gyülekezetben. Ehhez meg kell tanulnia a 

helyiek nyelvét, a csicsevát. A képes beszámolóban átfogó képet kaptunk a délkelet-    

-afrikai országról, az évtizedek óta folyó missziós szolgálatokról, munkatársi cso-

portról, az óvodai és iskolai nevelésről. Végül Szilvia imatémákat osztott meg ve-

lünk, melyek a következők: 

Több külmissziós munkatársért 

Bibliahű tanításért a gyülekezetekben 

Vasárnapi iskolai tanítókért 

Hatékony nyelvtanulásért 

Munkavállalási engedélyért szeptemberre 

Az Úr áldását kívánjuk Szilviára, erősítse és készítse fel az előtte álló útra!  

Lengyel Zoltán 

„A gond az imádság karjaiba űz, 

az imádság pedig kiemel a gond karjaiból.” 
 

Zwingli Ulrich 

Svájci reformátor 
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Gyújts tüzet bennem! 

Ez az a nap! 

Könnyűzenei fesztivál 

Ez az a nap címmel évek óta megren-

dezik Budapesten azt a zenei feszti-

vált, melyen neves hazai és külföldi 

előadók tolmácsolásában Isten szere-

tetéről hallhatnak a fiatalok. 

Gyülekezetünk fitaljai is jutottak el a 

Budapest arénába 2017. május 27-én. 

Az idei fellépők: Rend Collective, 

Reuben, Morgan, Pintér Béla, Csiszér 

László, Hillsong, Worship, Ámen. 



 

 



 

 


