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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

„Lelkem a porhoz tapadt, 

eleveníts meg engem a te Igéd szerint!” 

Zsolt. 119:25 

 Lelkem porhoz tapadt… Pedig égbe vágyott. Éppúgy, mint Péteré, 

Tamásé meg a többieké. Padlót fogunk valamennyien. A porból, tagadás-

ból, bűneinkből, hitetlenségből, kudarcainkből, elesettségünkből Hozzád 

kiáltunk. 

 Eleveníts meg minket! Ahogyan tetted Pünkösdkor, tedd meg ma 

is velünk! Életünk helyreállítója, erőnk megújítója Te legyél! 

 Ahogy megígérted… Mert megígérted. 

Nagy György lp. 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

Ma pünkösdöt ünnepel-

jük. Ez a nap látszólag el-

halványul a két másik sáto-

ros ünnep, vagyis karácsony és húsvét mellett. Valójában azonban éppen ez a nap 

őrizte meg leginkább vallási tartalmát. Erre nem rakódott rá annyi folklorisztikus 

elem, és a fogyasztói társadalom sem próbálta kisajátítani.  

Mit is ünneplünk ilyenkor? Némileg leegyszerűsítve azt szoktuk mondani, hogy 

pünkösd az egyház születésnapja. A Jeruzsálemben összejött, addig bezárkózó tanít-

ványok egyszer csak bátran kilépnek a nyilvánosság elé, és hatalmas erővel prófétál-

nak. Akik eddig tanítványok voltak, azok apostollá lettek. Jézus immár nemcsak 

elhívta, hanem ki is küldte őket a világba. Küldetésüket a korábbi félelem után bát-

ran teljesítették. Rákóczi Ferenc fejedelem egy szép imádsága szerint eddig nádszá-

lak voltak, immár oszlopok lettek. Péter prédikációjában beteljesedik a próféta sza-

va: „ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak.” (ApCsel 2,17) 

Luther Márton ezt írja a pünkösdkor bátran prédikáló, a Szentlélekkel immár megtelt 

tanítványokról: „Mily erővel és hatalommal markolnak bele a Szentírásba: mintha 

százezer évig azt tanulták és egészen kitanulták volna. Én nem tudnék olyan bizto-

san belemarkolni az igébe, pedig a Szentírás doktora vagyok. Ezek pedig halá-

szok…” 

Igen, nagypénteken, Jézus halálakor a rémült tanítványok visszahúzódtak. Leg-

feljebb valamiféle földalatti mozgalmat tudtak volna akkor elképzelni. Ám pünkösd-

kor, a bátorító Szentlélek hatására kinyitják az ajtókat, és kilépnek a szabadba. Pün-

kösd ma is a nyilvánosság ünnepe. A bezártságból elő kell lépni. Nem rejtőzködhet 

többé az, aki keresztény. Nem maradhat a nyáj meleg biztonságában sem, hanem 

missziói lélekkel oda kell lépnie azokhoz, akik még nem hallottak a Megváltóról. 

Az egyháznak kétezer év elmúltával is ezt a nyilvánosságot kell vállalnia. Törté-

nelme során hol maga zárkózott be önmagába, hol külső erők próbálták a templom 

falai közé szorítani. Talán sekrestyekeresztyénségnek nevezhetjük azt az állapotot, 

amelybe hosszú időn át egyházainkat száműzni akarták. Vagyis lehetett istentisztele-

teket tartani, folyhatott a liturgia, ám szigorúan csak a templom falai között. A nyil-

vánosság előtt kevés szó eshetett a hit lényegéről.  

Sokan ma is ezt sugallják, hogy a vallás magánügy. Nem tartozik a nyilvánosságra. 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

Jobb, ha a híveket visszazárjuk a templom falai közé. Nincs helye az oktatásban, a 

kultúrában, a közéletben, a hétköznapokban. 

Ha elfogadnánk a „sekrestyekereszténység” elvét, akkor vissza kellene hívni 

Közép-Kelet-Ázsiából az egyházi segélyszervezetek munkatársait, és kizárólag 

imádságra kellene őket buzdítani. Ugyanezzel a logikával meg kellene tagadni a 

közéleti kérdésekkel oly szenvedélyesen foglalkozó bibliai próféták hagyományát, 

valamint Albert Schweitzer, Maximilian Kolbe vagy Dietrich Bonhoeffer örökségét. 

Pünkösd arra tanít, hogy az egyház és a nyilvánosság fogalmai összetartoznak. 

Keresztény bizonyságtétel hangzik – íme, ebben a pillanatban is – a médiában. Hí-

veink hálózatán keresztül jelen vagyunk az utca forgatagában, a munkahelyeken 

vagy éppen a betegek és elesettek között. Talán az sem szentségtörés, hogy óriás-

plakátokon vagy éppen biciklis reklámokon szólítjuk meg támogatóinkat, kérve 

őket, hogy adójuk egy százalékát ajánlják fel egyházi vagy karitatív célra. 

Lépjünk ki bátran a magunk sekrestyéjének szűk keretei közül! Lehet, hogy ele-

inte azt tapasztaljuk, hogy odabent biztonságosabb, urambocsá’, kényelmesebb volt. 

Ha nem önmagunk megmentésén fáradozunk, hanem fontos nekünk a másik sorsa 

is, akkor kilépünk a nyilvánosság elé. 

Nyissuk ki az ajtót, lépjünk ki rajta! 

Fabinyi Tamás evangélikus püspök 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

Elgondolkodtató, hogy manapság, mikor valakinek születésnapja lesz, a Face-

bookon mennyien megköszöntik. Azok is, akiket talán csak futólag ismer az ember, 

és nem valószínű, hogy tagja lenne a születésnapi partinknak.  

Így készül legtöbbször a világ is Jézus születésének ünnepére, a karácsonyra. 

Talán legtöbben csak megszokásból, trendiből tartják úgy, hogy már egy-két nappal 

utána el is felejtik, milyen rendezvényen voltak…  

A pünkösdi szülinapot már jóval kevesebben ismerik és tartják, pedig egy na-

gyon fontos ünnep: az Egyház születésnapja. Sajnos sokan az Egyházat csak egy 

intézménynek tartják, és erről talán maga az egyház is tehet. Évek alatt legtöbbször 

csak enerváltan élte meg a saját létét…  

Olyan jó lenne, ha minél többen az Egyházban, a gyülekezetben nem csak egy 

intézményt látnának, hanem az igazi közösség lehetőségét! 

A közösséget, melynek nemcsak virtuálisan lehet a tagja lenni, hanem testben és 

lélekben is. 

A közösséget, melyben nem csak azért lájkolnak, köszöntenek meg, mert jött a 

„Rendszerüzenet”. 

A közösséget, amelyben az lehetsz, aki vagy, jöhetsz, ahogy vagy, fejlődhetsz, 

megoldódhatnak problémáid, rendbe jöhet az életed. 

A közösséget, amely olyan fontos volt Jézusnak, hogy meg is halt érte. 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR   

Nem lehetsz olyan mélyen, olyan távol, hogy ne lehetnél tagja ennek a közösség-

nek. Te is megkaptad a meghívást, és ha olvasod ezt az üzenetet, még van lehetősé-

ged csatlakozni hozzá! 

Boldog szülinapot! Boldog szülinapot Egyház! 

Alexa Imre 

A 2. ajtó 

Találkozás Jézussal  

A Református Szatmár lapjain nemrég egy sorozatot kezdtünk el az „öt ajtóról”, 

amely arra hivatott, hogy végigvegyük, hogyan jut el valaki az érdeklődéstől az el-

köteleződésen át a szolgáló, sőt bizonyságtevő életig.  

Először is azt néztük meg, milyen nehéz valakinek átlépni a templom küszöbét. 

Végigvettük a szóba jövő akadályokat, s arra jutottunk, hogy gyülekezeteinket lelki 

akadálymentesíteni kell, segítve az embereket abban, hogy legyőzve bizonytalan-

ságukat, előítéleteiket megtegyék az első lépést Isten és a gyülekezet felé. Krisztus-

tól vettük a példát, aki először is szerette őket. Másrészt nagyon világosan, érthető-

en, a mindennapi életből véve a példákat tanította őket. Végül, de nem utolsósorban 

betöltötte a szükségeiket. Tőle való dolog, ha mi is ezt tesszük. 

Most a második ajtóról szeretnék írni. Látni fogod, hogy az ajtók bentebb és 

bentebb visznek, ha áthaladsz rajtuk. Ez a második megkerülhetetlen, ha üdvö-

zülni, majd fejlődni, növekedni szeretnél. „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át 

megy be az megtartatik, az bejár és kijár, és legelőt talál."  (János 10:9) – mondja 

Jézus magáról. Nem adatott ugyanis más név, amely által üdvözülhetnénk. Ő az Út, 

az Igazság és Élet. Senki nem mehet az Atyához, csakis Őáltala. Őt prédikáljuk, éle-

tet kínálva ezzel az üzenettel hallgatóinknak gyülekezeteinkben.  

Az ajtók egyik komoly jellemzője, hogy elválasztanak. A konyhát a kamrától, a 

tornácot a nappalitól. Ez az ajtó, amelyről most szó van, az életre nyílik. Új világ 

tárul fel, amikor valaki belép rajta. Átment a halálból az életre. Valami új kezdő-

dik, amit addig nem ismert.  

Belépni rajta egy olyan személyes döntés, melyet helyetted nem hozhat meg más.  

Ez az ajtó még tágra van nyitva előtted, de ahogy az évek telnek, könnyű meglát-

ni: be fog zárulni. Legkésőbb akkor, amikor szíved utolsót dobban. Bátorítani szeret-

nélek, hogy lépj egy bátor hitbeli lépést: ismerd meg Krisztust!   

Általa leszel Isten áldásainak, ígéreteinek várományosa, gyülekezetének,        

népének tagjává.  

Ez számodra tehát a legfontosabb kérdés: a második ajtón kívül vagyok-e vagy 

belül?  

Nagy György 



 

 

 8. REMÉNYSUGÁR  

Bibliai logók készítésének szenteli a reformáció 

emlékévét egy kárpátaljai fiatalember. Bábel 

tornya, Jerikó, Pál apostol – csak néhány azok 

közül a bibliai helyszínek és személyek közül, 

amelyek némi kreativitással és hozzáértéssel 

ötvözve egyetlen ábrába sűrítve egész története-

ket mesélnek el, és kedvet adhatnak a bibliaol-

vasáshoz.  

Isteni sugallat 

Isteni sugallatra készültek – vallja Balog István, a huszonöt éves kárpátaljai fiatal-

ember, aki néhány héttel ezelőtt elkezdte közzétenni „Bibliai logók” névre hallgató 

munkáit az interneten. Az ötletes ábrák gyűjteményét sokan megosztották ismerőse-

ikkel, barátaikkal a legnagyobb közösségi oldalon. Alkotójuk kérdésünkre elmondta, 

akkor nyert ihletet, amikor megismerkedett a logókészítés alapszabályaival. 

„Különösen az a meghatározás fogott meg, miszerint a logó fő célja, hogy üzenetet 

közvetítsen. Ez volt az a pillanat, amikor elindult minden. Tudom, hogy ezt a felada-

tot Isten bízta rám, és megadta a talentumot és a célt is hozzá” – magyarázta. 

Feketéből színes 

A bibliai logók a Szentírásra hívják fel a figyelmet. „Talán egy kicsit színesítik is 

azok látásmódját, akik a Bibliára úgy tekintenek, mint egy fekete, gyászos, megunt 

könyvre. Pedig valószínűleg csak ritkán vagy egyáltalán nem merülnek el benne...” 

– fogalmazott. 

Több mint festék 

Egy logó akkor jó, ha az általa képviselt üzenet jól érthető és könnyen rögzül. Balog 

István kérdésünkre azt mondta, ő is érthető üzenetet szeretne közvetíteni a Szentírás-

ban olvasott történetekkel kapcsolatban. Hogy ezek kortárs nyelven fogalmazódnak 

meg, azt is sugallják, hogy a Biblia történetei számunkra is érvényesek, és ahogy ő 

mondja: az igazi üzenetet ezek foglalják magukba. „Valamit, ami több, mint festék a 

papíron.” 

Megszólít 

Számos jól képzett grafikus próbál hasonló hatást tudatosan elérni, akár kereskedel-

mi céllal is. A jól csengő képesítésekkel nem rendelkező kárpátaljai fiatalember 

mégis igen hamar letette névjegyét az online térben. A bibliai logókat kevesebb, 

mint négy nap alatt több mint hatezren tekintették meg. Az óriási érdeklődés az al-

kotót is meglepte, ahogy a pozitív visszajelzések száma is. Balog István azt mondja,  



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  

Hit látásból? 

Az alkotó elárulta, ő maga azokat az ötleteit tartja legsikerültebbeknek, amelyek 

szinte maguktól pattantak ki a fejéből. Számára ilyen volt a logók közül a Sodoma, 

a Lázár, a Pál és a Jerikó feliratábra. „A letisztult, minimialista stílus kreativitással 

ötvözve a legtöbb emberben nyomot hagy, de azt nem tudom, eddig kiket szólítottak 

meg a logóim. A hit hallásból van, jelen esetben akár látásból is eredhet. Remélem, 

a logók üzenete nem csak a szemekig jut el, és talán lesz, aki a sorozat hatására fel-

lapozza a Bibliát.” 

A Reformáció Gyermekei 

Balog István a nagydobronyi református gyülekezet tagja, tehetségét már máskor is 

kamatoztatta az egyház szolgálatában. Ő tervezte a Kárpátaljai Református Egyház-

kerület reformáció emlékévi programjának logóját. „A Reformáció Gyermekei elne-

vezésű program célja, hogy gyermekvállalásra ösztönözze a házaspárokat ebben az 

évben. Ehhez imahátteret, orvosi és anyagi segítséget is kívánnak nyújtani.” 

A kincs 

Az volt az elképzelésem, hogy a program logójában a Biblia képezze az alapot, arra 

épüljön a család – magyarázta. „Együtt olvassák a Szentírást, ami kulcsfontosságú. 

Az apát kicsit kiemeltem, mint családfőt, mert általában termetre is nagyobb, 

szívesen kitanulta volna a szakmát, de Kárpátalján nem volt rá lehetősége. „Azért 

részt vettem egy egyhónapos intenzív képzésen Budapesten, amit nagyon hasznosnak 

és érdekesnek találtam. Ezen kívül sokat olvasok, tanulok és van véleményem a dol-

gokról a szakmában. Úgy érzem, van helyem benne.” 



 

 

 10. REMÉNYSUGÁR  

ugyanakkor a felelősség is nagyobb rajta. Az anyát a férfi bal oldalára terveztem, a 

szív felőli oldalra. Az a program gazdáinak kikötése volt, hogy legalább három gyer-

mek szerepeljen a logóban. A Szentlélek pedig galamb képében jelképesen megjele-

nik a család körül. Kérés volt még a magyaros színek használata, és én még csem-

pésztem bele egy kis aranyhatású színt utalva arra az értékre, kincsre, amelyet meg-

találhatnak a családok ebben az életközösségben.”  

Őszintén és átgondoltan 

Hogy miként érdemes jelen lenni keresztyénként az online térben, arról Balog István 

azt mondja, fontos az igényesség, a kreativitás és a félreértések kiküszöbölése. 

„Nagyon sok félreérthető logó kering az interneten, ami a tulajdonosát is minősíti. A 

legfontosabb az őszinteség és a szeretetből fakadó átgondoltság, ebből a kettőből 

van talán a legkevesebb az online térben. Az üzenetet, persze, nem lehet erőltetni. 

Ha igazságon alapszik, akkor úgyis önmagáért beszél, és célba ér. A hamis dolgok 

viszont elmúlnak, ahogy mindig – még akkor is, ha eltörölhetetlennek tűnnek.” 

Kiállítást tervez 

Balog István további terveiről szólva elmondta, szeretné a bibliai logók angol nyelvű 

változatát is elkészíteni, és Kárpátalján, illetve az anyaországban kiállítani elkészült 

munkáit. Bár még nem tudja, hol és hogyan kivitelezze ötletét, már van elképzelése 

arról, hogyan „szólaltatná meg” a logókat. A bibliai logók a kiállítást követően, vél-

hetően már 2018-tól szabadon felhasználhatók lesznek. 

Balog István Bibliai logói szerzői jogvédelem alatt állnak. 

Forrás: parokia.hu 
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 12. REMÉNYSUGÁR  

   Az idős emberek jelenléte nélkül megfeled-

kezhetünk arról, hogy korosodunk. Az idősek 

a mi prófétáink, akik arra emlékeztetnek ben-

nünket, hogy amit olyan tisztán látunk ben-

nük, az mindannyiunkat érintő folyamat. Te-

hát az öregedésről szóló gondolatok akár az 

öregekkel is kezdődhetnek. Életük tele van 

figyelmeztetéssel, ugyanakkor reménnyel is. 

… 

   Nem nehéz észrevennünk, hogy az örege-

dés a világon sokak számára félelemmel és 

fájdalommal jár együtt. Idősek milliói maradnak magukra, s életük vége keserűség 

és kétségbeesés forrásává válik. Ennek a helyzetnek számos oka van, s ezeket meg-

próbáljuk alaposan megvizsgálni. Az összes kínálkozó magyarázat mögött azonban 

az a kísértés húzódik meg, hogy az öregedést az idősek gondjává egyszerűsítsük, s 

megtagadjuk alapvető sorsközösségünket ezzel a legemberibb folyamattal. Talán 

minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy elhallgattassuk azokat, akik tulajdon sor-

sunkra emlékeztetnek bennünket, s akik puszta jelenlétükkel a legkeményebb hangú 

bírálóinkká váltak. Így első és legfontosabb feladtunk az, hogy hozzásegítsük az 

öregeket ahhoz, hogy újból a tanítóink lehessenek, és helyreállítsuk a megszakadt 

kapcsolatokat a generációk között. 

… 

Ők meg tudták mutatni nekünk, hogy az öregedés nemcsak a sötétségbe, hanem a 

világosságba vezető út is lehet. 

… 

Segítenek nekünk abban, hogy bensőségesebb kapcsolatba kerüljünk saját örege-

désünkkel. 

… 

Hiszünk benne, hogy az öregedés nem ok a kétségbeesésre, hanem a remény táp-

talaja, nem lassú pusztulás, hanem fokozatos érés, nem valamifajta végzet, amely-

nek meg kell adnunk magunkat, hanem esély, amelyet megragadhatunk. 

Ezért tehát reméljük, hogy az idősek és a velük törődők egymásra találnak az 

öregedés közös élményében, amelyből gyógyulás és új élet fakadhat. 

Henri Nouwen  
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„Ha valaki olvasgatta a Bibliát  

lámpaoltás előtt,  

az éjszaka csendjében, 

egészen bizonyos,  

hogy megszólította  

legalább egy mondata.  

S ha valaki nagy szükségében  

olvasgatta, lehetetlen,  

hogy ne érzékelte volna  

a betűk mögött  

az Ige jelenlétét. Ő volt az. 

Mert Ő ma is köztünk van,  

éppúgy, sőt sokkalta inkább,  

mint ’a maga idejében’.  

Jézus valóban föltámadott.”  

Pilinszky János 

Kárász Izabella: Így történt /Lukács 24:36-52a/ 

ELŐSZÖR: megjelent 

békességet kívánva 

s a régi tizenegy 

hódolattal imádta. 

Első rémületük: 

– valami lelket látnak – 

eltűnt, mikor szemük 

hitt már a nagy csodának. 

Lábait, kezeit 

sebeinek helyével 

megmutatta nekik 

s ők hallal, lépesmézzel 

megkínálták Uruk, 

Aki elébük tárta 

saját útját, utuk, – 

készülve búcsúzásra. 

A nagy parancsot is 

hogy majd tanúi lesznek 

vértanú papjai 

a győzelmes keresztnek. 

Saját maga helyett 

Szentlelkét megígérte, 

AZTÁN azt a helyet 

velük elhagyva, ére 

szelíd Betánia 

szeretett határába. 

VÉGÜL áldania 

kezeit amint tárta 

hirtelen elszakadt 

a földtől. Sehol nem volt. 

Kéklő felhő alatt 

átölelte a mennybolt. 
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címmel tartotta meg a Biblia Szövet-

ség tavaszi csendes napját 2018. április 

14-én Mátészalkán a Kertvárosi Refor-

mátus Gyülekezetben. Több helyről ér-

keztek testvérek, hogy együtt örüljünk 

az Úr Jézus Krisztusban, és növeked-

jünk a hitben, és az Ő megismerésében.  

Az egész napos alkalmat Dr. Makrai 

Tibor köszöntése nyitotta meg a 103. 

zsoltár verseivel, amely hálaadás Isten 

bűnbocsátó kegyelméért. Ebben a zsol-

tárban Dávid hálaadásra buzdít bennün-

ket azokért a dolgokért, amelyeket Isten 

cselekedett az életében, vele együtt mi is 

hálát adhattunk, mert velünk is nagy 

dolgokat tett az Úr. Megváltott, és gyer-

mekévé fogadott.  

Isten az Ő dicsőségének szolgálatá-

ra teremtette az embert: Nagy György 

- Mátészalka-Kertváros 

Isten felkészít a szolgálatra (Ef. 

2:10). Újjáteremtett Isten bennünket 

Igéje és Szentlelke által (I. Kor. 6:20). 

Megváltott Isten bennünket „Engedd el 

az én népemet, hogy szolgáljanak ne-

kem”, ha elmegyünk a pusztába, Ő ad 

törvényt. (I. Péter 2:9) „Ti pedig válasz-

tott nép, királyi papság” vagytok, ezért 

cselekednünk kell az Ő akaratát. Isten 

megmutatja, hogy hol kell szolgálnunk. 

Ki milyen lelki ajándékot kapott, azzal 

szolgáljon Istennek!  

A bűn szolgája és a szolgálat zsold-

ja: Horváth Géza - Budapest-Pasarét 

Róma 6:16. Minden ember szolgál 

valakinek vagy Istennek vagy az ördög-

nek. Kitől függünk? Hova tartozunk? A 

bűn állapotában nem tud engedelmes-

kedni az ember. Azt gondolja magáról, 

hogy tud jót tenni, belekapaszkodik a jó 

cselekedeteibe. Ami nem hitből van, az 

bűn Isten előtt. Minden gonoszra képe-

sek vagyunk, míg a bűn állapotában 

vagyunk, de ha a Szentlélek újjászül, 

akkor „átvitt az Ő szerelmes Fiának or-

szágába”, itt már kegyelmi állapotba 

kerülünk. A hívő ember azért cselekszik 

jót, hogy Jézus Krisztus dicsősége felra-

gyogjon.  

Az igazság szolgája, és a szolgálat 

jutalma: dr. Mikolicz Gyula - Pécel 

Róma 6. 16-18. Mindenki valakinek 

szolgál. Az igazság nem valami, hanem 

Valaki, a boldogság is Valaki. Isten lé-

nye az igazság és a boldogság. Kezdet-

ben volt az Ige, Isten volt az Ige. A 

Szentháromság az Igazság.  
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A szolga dolga a szolgálatra rendelő 

akaratát teljesíteni. Vágyakozni az Úr 

Jézussal való kapcsolatra, - ez az igaz-

ság szolgájának fő dolga. Pál legfonto-

sabb feladata volt, hogy „találtassam 

Őbenne”, hogy még szorosabb legyen 

ez a kapcsolat. Töltekezzünk fel naponta 

igazsággal, az Ő eledeléből, az Igéből 

táplálkozzunk! Az legyen a legfőbb vá-

gyam, hogy Isten Igéje bennem marad-

jon. 

A délelőtti alkalom után a helyi gyü-

lekezet asszonyai finom ebéddel és süte-

ménnyel szolgáltak mindenkinek, és 

lehetőség volt beszélgetni, ismerkedni 

egymással. 

Az Úr az én szabadítóm!: Szűcs 

László Tamásné - Kisvárda 

Zsolt. 62. 2-3. vers. Szeretnénk nyu-

godt csendes életet élni, de sokszor a 

viharzó tengerhez hasonló az életünk. 

2006. nov. 4-én szolgálatba indultunk, 

még nem tudtuk, hogy a Bocskaikertnél 

frontálisan ütközünk egy kamionnal, és 

egész életünk teljesen megváltozik. Dá-

vid is kilátástalan helyzetben volt. A 

nehéz helyzetben hol keressük a megol-

dást? Egyre több a háború, a terroriz-

mus! Csak Istennél csendesedik el a 

lelkünk, elmondhatjuk Dáviddal együtt. 

Amit Isten Dávidra bocsát, az is az Ő 

javát szolgálja. A tíznapos kóma után 

kértem az Úrtól, hogy szabadítson meg 

minden keserűségtől, lázadástól. És Ő 

valóban békességet adott. Meg akar sza-

badítani Téged is a bűneidtől. Ha attól 

szabadít meg, amit Ő akar, sok követ-

kezmény is megszűnik. Aki segítségre 

szorul, hívja segítségül az Urat! 

Az Úr az én szabadítóm is!: Leve-

leki Kinga - Budapest 

2. Kor 5:17. „Azért, ha valaki Krisz-

tusban van új teremtés az”. Az Úr Jézus 

az egész lényünket meg tudja változtat-

ni. Miután új életet adott, szolgálatba is 

állított. Eleinte kisebb feladataim voltak, 

majd egyre többet bízott rám az Úr. Is-

ten megszabadított a karriervágytól; 

minden kár és szemét, amit nem Neki 

végzek. A szabadidőmet is az Úr szol-

gálatában szerettem volna eltölteni. De 

meg kellett tanulnom, hogy ne én akar-

jak. Alázatra tanított az Úr. Kell a 

csönd, hogy az ember megálljon, hogy 

meghallja Isten hova vezeti. Isten nem 

egy dologban akar használni, hanem 

egész életünkben.  

Álljatok meg a szabadságban!: 

Seres János – Tiszapéterfalva 

(Kárpátalja) 

Gal. 5:1. Hajtja az embert a rabtartó. 

Ügyesen tálalja a sátán a dolgait. Az 

első emberpárt is elcsalta. Azon dolgo-

zik, hogy ne legyen időnk az imádko-

zásra, az Istennel való kapcsolatra. A 

szabad ember tud nemet mondani arra, 

ami nem egyezik Isten akaratával. Ami-

kor a 3o éves fiunkat elvesztettük, az Úr 

erejével tudtam bizonyságot tenni a fel-

támadott Jézus Krisztusról a koporsó 

mellett. Isten arra hívott el, hogy álljunk 

meg a hitben. A hívő emberről az Isten 

gondoskodik. Ez a szabadság nem azo-

nos a világ szabadságával. Krisztus a 

Benne hívőknek teljes életet kínál.  

Hálásak vagyunk Urunknak a nap 

minden ajándékáért! 

Szondi Sárika 



 

 

 16. REMÉNYSUGÁR  

Ne kövessük el annak a légynek a hibáját, amellyel a 

repülőgépen találkoztam. Úgy van, amikor nemrég repül-

tem, egy légy döngicsélt a gép utasterében. Milyen furcsa! 

Egy légy szálldos a magasan szálló repülőgép belsejében. Minek repül egy légy a 

repülőút során? Talán segíti a gépet? Megteszi a magáét annak érdekében, hogy a 

repülőgép le ne zuhanjon? Miért repül ő benn a repülőben? 

Megkérdeztem tőle. A figyelmét magamra vonva érdeklődtem: 

– Légy úr, miért röpköd? Miért nem ül le, és élvezi az utazást? 

A válaszába némi önelégültség is vegyült. 

– Hagyjam lezuhanni a gépet? Hisz ennek a repülőnek szüksége van rám. A szár-

nyaim nélkül nem lennének biztonságban – mondta, és mellét kidüllesztve a gép 

orra felé vette az irányt. Amikor pár pillanat múlva visszatért, már nem tűnt oly ma-

gabiztosnak. Apró szemeiben félelem vibrált. 

– Nem hiszem, hogy fenn tudom tartani! 

– Micsodát? 

– A repülőt! Nem hiszem, hogy a levegőben tudom tartani a gépet. Teljes erőm-

ből repülök, de fáradtak a szárnyaim. Nem tudom, meddig bírom ezt. 

Az őszinteség mellett döntöttem. 

– Nem tudja, hogy nem magán múlik? Erő veszi körül, olyan erő tartja a magas-

ban, amely nem a magáé. Hagyja abba a repülést! Nem a maga dolga célba juttatni 

ezt a gépet. 

Úgy nézett rám, mintha megőrültem volna, és azt mondta, hogy zúgjak el a csudába. 

Nagyon remélem, hogy az olvasó nem teszi ezt. Vannak, akiknek le kell ülniük. 

Teljes erejükből röpködnek oda-vissza, mindig sürgölődnek, állandóan abban a hi-

szemben, hogy rajtuk áll az utazás sikere. Félünk lassítani? 

Nézzünk ki az ablakon! Isten szárnyai tartanak fenn minket. Isten motorjai adnak 

erőt nekünk. Csapkodhatunk légy módjára, de nem fogunk gyorsabban haladni. Az a 

feladatunk, hogy leüljünk és bízzunk – hogy elfogadjunk. 

Fogadjuk el az Ő erejét! Legyünk mi a kesztyűk, és hagyjuk, hogy mélyen az 

életünkbe mélyessze a kezét! 

Engedjünk az Ő tervének! Szabaduljunk meg a kábelrágó betolakodóktól! 

És tartsunk ki! Szüntelenül keressük Isten Lelkét! 

Fogadjuk el! Engedjünk neki! Tartsunk ki! És KÉRJÜNK! 

„Mennyei Atyátok azoknak adja a Szentlelket, akik kérik Őt!” (Lk 11,13)  

Max Lucado  
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

ö. Belényesi Andrásné Ari Zsuzsanna /89/ Idősek Kertje 
Szabó Imre /72/ Kisfaludy köz  

Keresztségben részesült: 

Ténai Réka 
Ténai Bálint 
Majoros Mia 
Elek-Almási Anna 
Murguly Zoltán Zsombor 
Licsinka Léna  

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját  

2018. május 20-án vasárnap ünnepi alkalmainkra:  

9.30. Északi templom  

felnőtt konfirmandusaink ünnepi fogadalomtétele 

11.00. Újtelep, Égigérő közösségi ház 

Festett úrasztala átadása 
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Tanulmányi kirándulás  

a Felvidéken 

A Kálvin János Református Általános Iskola sikeresen pályázott határon túli 

tanulmányi kirándulásra, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 

„HATÁRTALANUL!” elnevezésű program biztosított számunkra.   

A négynapos kiránduláson április 20-23-ig, a két hetedik osztály 51 tanulója és 

négy tanára felejthetetlen napokat tölthetett el a Felvidéken. A Szepesség természeti 

csodáit ismerhettük meg.  A gyönyörű helyszínek mellett a magyar kultúráról, a 

magyar történelemről és az ottani emberek életéről tudtunk meg számos érdekes 

információt.  

A kirándulás előkészítéseként rendhagyó órák keretében készültünk a kirándu-

lásra. Prezentációt, útvonaltervet készítettünk.  Így az előzetes ismeretek birtokában 

csodálhattuk meg Rozsnyót, 

az Andrássy-kastélyt Betléren, 

a Bélai-barlangot, az iglói ál-

latkertet, a lőcsei városköz-

pontot, a Hernád-áttörést, 

Eperjes és Kassa műemlékeit. 

A rozsnyói Fáy Zoltán iskola 

segítségével betekintést nyer-

tünk az ottani iskolák életébe. 

Szállásunk Tátralomnicon a 

Magas Tátra lábánál, festői 

környezetben helyezkedett el.  

Felejthetetlen élményekkel 

tértünk haza, sokat tanulhat-

tunk az útból. Hazatérve be-

számoltunk élményeinkről, 

tapasztalatainkról az iskola 

tanulóinak és dolgozóinak, 

illetve a szülőknek.  



 

 

21. REMÉNYSUGÁR   

május 17. csütörtök bűnbánati istentisztelet  

17.00. Újtelep 18.00. Északi 

május 18. péntek bűnbánati istentisztelet  

17.00. Újtelep 18.00. Északi 

május 19. szombat bűnbánati istentisztelet 

17.00. Újtelep 18.00. Északi 

május 20. vasárnap Pünkösdi Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással 

Felnőtt konfirmandusaink ünnepi fogadalomtétele 

8.45. Idősek Kertje  

10.30. Északi templom  

11.00. Égigérő közösségi ház 

május 21. hétfő  Családi nap 

11.00. Szabadtéri istentisztelet a Kincses-ház udvarán  

máshol ezen a napon nem tartunk istentiszteletet 

Pünkösd és Újkenyér között a bibliaórák szünetelnek. 

Jürgen Klopp, a Liverpool foci-

csapatát a Bajnokok Ligája döntő-

jébe vezető német edző nem csak a 

kapufára tud támaszkodni!  

 

„Felismertem, hogy Istenre rábíz-

hatom magam. Szeretném, ha ez 

fordítva is így lenne. 

Azonban én sokkal gyengébb va-

gyok, és nem vagyok mindig meg-

bízható partner.  

Isten részéről azonban ez egy tel-

jesen megbízható kapcsolat. 

És ez abszolút csúcs.” 
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– egy nemes cél, amely határokon 

átnyúló összefogáshoz vezetett  

   Történt egyszer, 2015 végén, hogy néhány 

tiszaújlaki ember elhatározta: Miklós napján 

adományt gyűjtenek, amelyet olyan gyere-

keknek ajánlanak fel, akiket szüleik részben 

vagy teljesen magukra hagytak. Ezáltal igye-

keztek szeretetet árasztani azok felé, akiknek csak nagyon ritkán van benne részük. 

A jótékonysági Mikulás-járás ötlete, amely a helyi Gera Anita fejéből pattant ki, 

azonnal további támogatókra talált. 2015-ben az így gyűjtött adományt a Beregszá-

szi 5. Számú Bentlakásos Óvoda növendékei kapták. A sikeres akciónak a követke-

ző évben folytatása lett, ekkor a Nagyszőlősi Járási Kórház gyermekosztályán 

„feledett” csöppségek meglátogatását és megajándékozását tűzték ki célul. 

Talán azt gondolja most a kedves olvasó, hogy nincs ebben semmi különös, hi-

szen több száz hasonló hírt olvashatunk az újságokban, láthatunk a tévében. Kará-

csony táján ugyanis még a legönzőbb ember is igyekszik tenni valamit az elhagya-

tottakért, az árvákért. Csakhogy az ünnepek elteltével, a fények elhalványulásával az 

év többi napján hajlamosak vagyunk megfeledkezni embertársainkról. Ebben az 

esetben azonban nem így történt… 

Kárpátalján a legtöbb magára hagyott csecsemő – az állami ellátórendszerbe ke-

rülve – először a területileg illetékes kórház gyermekosztályára, majd innen csecse-

mő- vagy gyermekotthonba kerül. A gyerekek családba jutása, örökbe fogadása 

hosszadalmas, bonyolult folyamat, sőt bizonyos esetekben lehetetlen próbálkozás. 

Maradnak tehát ezek a pár hetes, hónapos babák az állam meglehetősen mostoha 

szárnyai alatt. Gondozásukat, helyzetüket nehezíti az állami támogatás megvonása 

miatti gyógyszerhiány. A gyakorló anyukák jól tudják, fogzási időszak, megfázás, 

hasfájás, pelenkakiütés, láz stb. esetén mennyiféle készítmény szükséges egy kisba-

bának, melyekkel enyhíthetőek (lennének) panaszaik. A rendellenességgel, beteg-

séggel születő babák esetében pedig olykor létszükségletű kezelések, műtétek ma-

radnak el anyagi okok miatt… Hiány van azonban másból is, például az optimális 

fejlődésükhöz szükséges táplálékból vagy ruhából, tisztálkodószerekből, játékokból. 

A legfájóbb hiány mégis az anyai, a szülői gondoskodás: az ölelés, a babusgatás, a 

szeretet hiánya. A sok kicsi gyermekre nagyon kevés ápoló jut. 

A gyűjtés jelenleg már több szálon fut. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szer-

vezet (KRISZ) is megnyitotta számlaszámait a jótékonysági akciónak.  
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A KRISZ elnöke, Sipos József, a Tiszaújlaki, illetve a Tiszakeresztúri Református 

Egyházközség lelkésze az egyike azoknak, akik a kezdetektől részt vesznek a prog-

ramban. A kárpátaljai támogatókon túl az anyaországiak is összefogtak a nemes cél 

érdekében. 

Amire leginkább szükségük van a gyerekeknek: pelenka, tápszer és bébiételek, 

popsikrém, popsitörlő, tisztálkodási szerek, cumisüvegek, gyógyszerek, lepedők, 

takarók, mosható babajátékok, kis ruhák. 

Sokszor elég egy nemes gondolat és tenni akarás ahhoz, hogy élhetőbbé tegyük a 

világot. Nem kell ehhez valami nagyot, rendkívülit alkotnunk, újat felfedeznünk, 

csak szét kell néznünk magunk körül, és meglátnunk, ki az, aki segítségre szorul. 

Aztán pedig lépni. 
 

Adományozási lehetőségek: 

Magyarországi, forint alapú bankszámla (OTP bank): 

Kedvezményezett számlaszáma: 11744003-21446562 

Kedvezményezett neve: KRISZ  Átutalás közleménye: „elfelejtve” 

Héder Zsuzsanna /Kárpátalja.ma/ 

A Pünkösd 2. napján megrendezésre kerülő családi napunkon keresse az 

„Elfelejtve” sátrát. 

Tudjon meg többet erről a nemes kezdeményezésről,  

s ha szíve arra indítja, kérjük támogassa Ön is adományával! 
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A Szatmári Református Egyházmegye 2018. 

április 14-én rendezte az ifjúsági csendes napját 

Jánkmajtison. Az alkalom témája a teremtés volt, 

"minden, amit alkotott, igen jó!" (1 Móz 1, 31) 

bibliai ige alapján. A napot Szalay Kont esperes 

úr nyitotta meg, amelyet egy tartalmas előadás 

követett az Isten által jónak teremtett világról, 

Kovács Tibor körösladányi lelkész szolgálatában.  

Élményekben meggazdagodva tértek haza 

konfirmandusaink. A tartalmas programot Pintér 

Béla koncertje tette felejthetetlenné.  



 

 

25. REMÉNYSUGÁR  

Május 8-án vendégünk volt Berkes József mo-

nori presbiter, a Gedeon  Társaság magyaror-

szági vezetője, aki minden évben meglátogatja 

a városunkban szolgáló gedeonitákat, aki már 

hosszú évek óta végzik a térségben áldásos 

szolgálatukat: iskolákban, kórházakban, szállo-

dában osztanak ingyenes Bibliákat.  A máté-

szalkai csoport csaknem valamennyi tagja gyü-

lekezetünk tagjaiból kerül ki. Hálásak is va-

gyunk érte. 14 év alatt csaknem 30 ezer Biblia 

került kiosztásra térségünkben. Imádkozunk, 

hogy minél több életet formáljon át Isten szava! 

Április 14-én közösségünk a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond 

színházba látogatott,  

ahol is megtekintettük  

a „Rózsák háborúja”  

című színdarabot.   

Tanulságairól, üzenetéről  

a következő megosztásos  

alkalmunkon beszélgettünk. 

Április 6-8 között megtartottuk szokásos tavaszi 

elvonulásunkat, melynek témája a „Királyság” 

volt. Olyan férfi létkérdésekkel foglalkoztunk, 

melyek  kifejezetten a 45 és 60 közötti férfiakat 

foglalkoztatja: Van-e már királyságod? Hol a 

határa? Építetted vagy örökölted? Hogyan viszo-

nyulsz a hatalomhoz, tekintélyhez? Kinek jár a 

fele királyság? „Csakugyan király vagy te?” 

Áldott beszélgetések, megosztások, megélt kö-

zösség jellemezte szilvásváradi hétvégénket. 

A Dávid Férfisátor célja, hogy segítse a férfiakat abban, hogy betölthessék Istentől 

rendelt küldetésüket a gyülekezetben a családjukban és a társadalomban. 



 

 

 26. REMÉNYSUGÁR  

Varga Erzsébet: 

Anyák napi 

köszöntő 

Virágcsokor a kezemben, 

szeretet van a szívemben. 

Csordultig van az örömöm, 

édesanyámat köszöntöm. 
 

Kis szívemből azt kívánom, 

hogy sok boldog napot lásson, 

teljesüljön imádsága, 

az Úr Jézus bőven áldja! 



 

 



 

 


