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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

 Feketén-fehéren 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország, 

melynek királya szerette a szépet és a jót. Országában 

minden szép fehér és tiszta volt. Fehér az iskola, a házak, a 

templomok, az emberek, de még a kiskutya is az udvaron. 

Az emberek boldogok voltak, életüket teljesen átjárta a 

megelégedettség. Vigyáztak is, hogy semmi se színezze el 

életüket. 

 Volt ennek a királynak egy ellensége, akinek a szemét zavarta ez a nagy 

fehérség. Tudta, hogy nyíltan nem  tud győzni a fehér királlyal szemben, így tanács-

adói javaslatára egy alantas trükkel állt elő: egy kevés fekete festéket kevert a fehér 

festékbe, melyet a király szolgái használtak munkájuk során. Jutott a festékből min-

denüvé. Szürke lett a ház, az utca, szürkék az emberek. Az embereket először zavar-

ta a kopottas, szürkésfehér, majd lassan megszokta szemük. Így ment ez évről évre, 

míg a változás már senki szemét nem zavarta. Egyre gyakoribbak lettek azonban a 

panaszkodások, konfliktusok, szeretetlen megnyilvánulások. Mindenki sötétebben 

látta a jövőt, a másik embert, önmagát.  

 Történt egyszer, hogy különös karaván érkezett a városba. Először cirku-

szosoknak tűntek, szekereik ponyvájára azonban ez a szó volt nagy betűkkel írva: 

KONTRASZTKIÁLLÍTÁS. Mi lehet ez? – kérdezték sokan. A döbbenet erejével 

hatott mindenkire, aki végignézte a képeket, videókat. A mellébeszélés nélküli, 

őszintén megfogalmazott mondatok, kifejező képek, videók változást hoztak az em-

berek  életében: vágyni kezdtek valami után, amit elvesztettek. Valami után, amire 

igazán szükségük van.  

 Ennyi volt, de nem mese volt. A Mátészalkára érkező Kontrasztkiállítás, 

melyre ezúttal szeretettel meghívlak, arra hivatott: lásd együtt a fehéret, s a feketét, 

az életet, s a halált, a jót,s a rosszat.  S ha már látod te is a különbséget, magad 

döntsd el, melyiket választod! 

Nagy György lelkipásztor 

    Kincses-ház, Mátészalka, Erkel Ferenc út 50. 



 

 

Napi remény 4. REMÉNYSUGÁR  

Mindennapi reménységünk 
 

"Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőle-

tek a bennetek élő reménységet." (1 Péter 3:15  
 

 Mindenkinek, akit a héten láttál, van valamilyen rejtett fájdalma. Mindenki-

nek, akivel a héten találkoztál, szüksége van egy nagy adag reménységre. Valahány-

szor a reményt osztod meg másokkal, mindig lesz befogadó hallgatóságod. 

 A remény, ami az embereknek leginkább segítséget ad, egy olyan valakinek 

a reménysége, aki azt mondja: "Ott voltam, és láttam, hogy ez történt." Isten is így 

akar használni téged. Isten azt szeretné, ha megosztanád a reménységet, és beszélnél 

a tapasztalataidról és arról, amit Ő tett veled. 

 A Biblia azt mondja az 1 Péter 3:15-ben: "Legyetek készen mindenkor szá-

mot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet." Isten 

azt szeretné, hogy a tanúja legyél. 

 A legtöbben halálra rémülnek, ha tanúskodniuk kell. Azt gondolják, hogy 

tanúként el kell magyarázniuk, miért halt meg Jézus a kereszten, fejből kell idézniük 

igeverseket a Bibliából, és egy csomó, teológiával és különböző doktrinákkal kap-

csolatos dolgot kell ismerniük. 

 Egyetlen igeverset sem kell tudnod ahhoz, hogy tanú lehess. Tudod, mi a 

különbség egy tanú és egy ügyvéd között? Az ügyvéd feladata az ügy feltárása, a 

bizonyítékok bemutatása és a döntéshozás kérése. Jézus egyszer sem azt mondja az 

Írásokban, hogy "Ti az ügyvédeim lesztek." Nem a te dolgod meggyőzni az embere-

ket arról, hogy elfogadják Krisztust. Ez a Szentlélek munkája. Nem ügyvédnek hí-

vott el Isten. Ő arra hívott el és azt parancsolta, hogy tanú legyél. 

 Mit tesz egy tanú? Azt mondja: "A következőt láttam: láttam, ahogy a kék 

autó belerohant a pirosba." Ehhez autószakértőnek kell lenned? Nem. Tudnod kell 

bármi másról? Nem. Csak azt mondod el, amit láttál. Ezt jelenti tanúnak lenni. 

 Miként akarja Isten, hogy az Ő tanúja legyél ezen a héten azok a még nem 

hívő emberek számára, akiknek fájdalmaik vannak és reménységre van szükségük? 

Szeretné, ha ezt mondanád: "A fájdalom felhívta valamire a figyelmemet. Engedd 

meg, hogy elmondjam, mit tanultam belőle. Azt tanultam meg, hogy szükségem van 

más emberekre, amikor fájdalmakon megyek keresztül. Megtanultam, hogy igazán 

Istenre van szükségem. Nem tudod meg, hogy egyedül Istenre van szükséged addig, 

amíg már csak Isten marad számodra. Megtanultam, hogy Isten végig velem marad, 

történjen bármi." 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

„Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobá-

hoz, mint hozzá.” (Péld 29,20) 

Van, aki tudja, mit beszél, s van, aki csak beszél, amit tud. Akiknek eltompult a 

hallásuk, azok általában könnyen beszélnek, fecsegnek, akkor is, ha nincs mondani-

valójuk. Ez a kiskorúság jele. Ők gyakran meg sem várják, hogy befejezze a másik, 

nekik mindegy, mi a kérdése, kész válaszaik vannak. Így aztán nem a valódi kérdés-

re felelnek, csak beszélnek, amit tudnak. És beszélnek, kibeszélnek mindent. 

Az érett korú keresztény előbb igyekszik megérteni a problémát, világosan látni 

a kérdést, és utána válaszol arra. Ha pedig nem tudja a választ, azt is bevallja, vagy 

kérdez. Legfőképpen pedig az jellemzi, hogv Istent kéri, adjon szót a szájába, hogy 

igaz, helyes beszéd hangozzék el, így lesz a szava „aranyalma ezüsttányéron”, he-

lyén mondott ige (Péld 25,11). 

Pál apostol az ilyen beszéd ismérveit így sorolja fel: „jó a szükséges építésre, 

hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4,29) Hasznos, szükséges, építő. 

Akinek nincs füle a hallásra, az könnyen, sokat, feleslegesen és ártó módon is 

beszél. Aki tud figyelni másokra, az akkor szól, ha van mondanivalója, tud hallgatni, 

ha az a hasznos, és semmiképpen nem fecsegi ki mások bizalmas közléseit, „...a más 

titkát ne fedd föl…” (Péld 25,9) Semmiképpen nem mond olyat, ami bárkinek árt-

hatna. 

A kiskorú kifárasztja a másik embert a beszéddel. Az érett korú tudja erősíteni a 

megfáradtat a beszéddel. (Ézs 50,4).  

Cseri Kálmán 

Azt tudod megosztani másokkal, amit a fájdalmaidon keresztül tanultál meg. Azt 

mondhatod: "Hadd meséljek neked egy nehéz időszakomról, amikor rossz dolgok 

történtek velem, de Isten jót hozott ki belőle." Ez az, amit Isten parancsol neked: add 

át a reménységedet.                                 Rick Warren 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

Részlet a könyv előszavából. 

   „Végtelen szomorú szívvel olva-

som, hallom itt is, ott is, hogy lám-

lám, milyen rossz világban élünk! 

Fiatalok, nyugdíjas idősek, nagyon 

sokan, mindenféle rendű, rangú em-

ber veszi a bátorságot, hogy ezt az 

egész világot, úgy ahogy van, tudó-

sokkal, művészekkel, államférfiak-

kal, egyházakkal mindenestől egy 

kalap alá véve summásan leszólják, 

mocskolják, ócsárolják. És döbben-

ten látom, hogy minderre szinte 

mindenki bólogat, hogy valóban ez az egész világ úgy, ahogy van rossz, korrupt, 

mocskos, elvetni való! Az emberek szinte versenyeznek, hogy ki tud több rosszat 
mondani a másikról, a világunk minden egyes milliméteréről, jelenről, múltról, jövő-

ről egyaránt! Feltúrják a pöcegödröket, évszázadok távlatából is elébányásszák a 

legkisebb rosszat is, hogy azt az ünnepi asztalra téve mindenkinek elvegyék az étvá-

gyát, a kedvét az élettől, az alkotó, becsületes munkától. 

 Kedves testvéreim, ez a sok siránkozás, leszólás, mocskolódás a gonosz 

lélek hangja! A mindent tagadó, Isten művét ócsárló Sátán adja a világot szidó em-

ber szájába ezt a hangot, és sajnos ők gondolkodás nélkül fújják az éktelen hamis 

szöveget! A gonosznak nem volt jó a kezdet kezdetétől semmi, nem volt jó az Éden, 

nem volt jó a virágvasárnapon Jeruzsálembe bevonuló Jézus Krisztus. Neki soha 

semmi nem is lesz elég jó Isten szép ajándékaiból, mert ő a lázadó, az ócsárló, a 

mindig és mindent tagadó. Az ördög, sajnos munkáját oly eredményesen végzi, hogy 

nagyon sokan világvégi hangulatban tengetik életüket, önként vállalt semmittevés-

ben várják az összeomlást, a tétlen elégedetlenkedésben, meddő siránkozásban való 

megsemmisülést, egyszóval a teremtő Isten kudarcát. 

 Én hiszek ebben a csodálatos világban! 

 A tudósok szerint talán 14 milliárd évvel ezelőtt egy maréknyi ősrobbanás-

ból keletkezett a kozmosz, a parányi részecskék egymásra találásából, közösségéből 

született 4-5 milliárd évvel ezelőtt a naprendszerünk, e földgolyó, mely bár irdatlan 

sebességgel száguld a világűrben, mégis csodálatos otthona tudott lenni az életnek, 

az emberiségnek.  



 

 

7. REMÉNYSUGÁR   

Gondosan feltarisznyált világunkban az ember megtalálhatja mindazt, ami álmai 

váltásához szükséges, vasércet, rezet, kőolajat, így szép autókat, repülőket készítve 

munkánk könnyebb, meglátogathatjuk egymást. Okos mérnökeink munkája kiterme-

li a föld mélyéből a gázt, hogy praktikus kis kazánok jóvoltából akár egyetlen gyufá-

val átvészeljük a hideg telet… És folytathatnám e szemünk előtt egymásból születő 

csodák végtelen láncolatának dicséretét, de inkább alázattal leborulok Jézus Krisztus 

előtt, aki kétezer éve nyugtatva, bátorítva így szólt hozzánk: „Atyám mindmáig mun-

kálkodik, és én is munkálkodom!” (Jn 5,17) Igen, én hiszek a jósággal, szeretettel 

munkálkodó Istenben, hiszem, hogy e föld nevű projektjét nem azért indította el, 

hogy majd egyszer fáradt kezéből kicsúszva visszahulljon a semmibe. Ő erős kézzel 

vezet bennünket, világunk megannyi szép vonásán ott ragyog gondoskodó szereteté-

nek a kéznyoma. Ma is hív, bátorít, hogy társai legyünk, vele együtt teremtsük to-

vább szép világunkat, keressünk irányt a semmiből induló, hosszú utat megtett em-

beriségnek a következő lépéseihez. Ő azt akarja, hogy találjunk válaszokat, mert 

mindig van tovább, van olyan megoldás, mely mindnyájunknak jó, járható út! (…) 

 Mindazok, akik habzó szájjal minden ellen lázadnak, a félelem, a bizonyta-

lanság, a káosz ügyvivői. Természetes, hogy az előttünk tornyosuló gondokat nem 

szabad lekicsinyelni, de hinnünk kell, hogy azokat türelmes párbeszéddel, nyugodt 

érveléssel és kemény, kitartó munkával képesek vagyunk megoldani.  

 Bízzunk tudósainkban, nézzünk fel Isten adta tehetséggel rendelkező művé-

szeinkre, hagyjuk, hogy dolgozzanak nyugodtan a hivatalosan megválasztott állam-

férfijaink, és őseink hitét hirdető papjainkkal mi is térdeljünk le világunkat biztos 

kézzel vezető Istenünk előtt. Higgyünk a holnapban, és mindenki ott, ahova a sorsa 

állította, végezze a tőle telhető legjobban a munkáját, ne hagyja, hogy a félelem, a 

kishitűség kivegye kezünkből a mindennapi feladatokat. A diák tanuljon, képezze 

magát, bontakoztassa ki testéből, szellemi adottságaiból a legtöbbet maga és a test-

vérei örömére. És mi, felnőttek seperjük tisztára a saját portánkat, mindenki a maga 

munkáját végezze, ahogyan a testünkben is a sok szerv és sejt végzi mindegyik a 

maga sajátságos dolgát, bízva abban, hogy aki az életet adta, az jóvégre is tudja vin-

ni mindazt, amit elkezdett.” 

„Ha ártasz az ellenségednek, azzal alantasabb leszel, mint ő; 

ha bosszút állsz, akkor úgy érzed, egálban vagytok; 

de ha megbocsátasz, azzal fölé emelkedsz.” 



 

 

Felnőtt konfirmáció 8. REMÉNYSUGÁR  

„Lábam előtt mécses a Te Igéd, ösvényem világossága.” 

Zsolt.119:105 

Az elmúlt hetek komoly tanulással teltek el számotokra. Tanultátok református 

keresztyén hitünk igazságait és Isten Igéjének üzenetét. Ahogy a péntek esti vizsgán 

tapasztaltam, sikerült jól elsajátítani az ismereteket, hiszen a feltett kérdésekre min-

denki jól meg tudott felelni. De örültem, hogy a megtanult elméleti tudást a gyakor-

latban is próbáltátok alkalmazni, ahogy ez a vizsga utáni beszélgetésből kiderült. Az 

első vizsgakérdés a H.K. 1. kérdése volt. Az ebben megfogalmazott hitigazság meg-

adja az alaphangot a keresztyén ember életének: aki tudja, hogy nem önmagáé, ha-

nem Jézus Krisztus tulajdona, az nincs kiszolgáltatva a világmindenség erőinek, és a 

maga ösztöneinek sem. Az önző élet csapdáját felválthatja egy magasabbra tekintő, 

Krisztus-központú élet perspektívája. Adja az Úr, hogy ez a ti életetekben is így le-

gyen. 

Tanultatok Isten Igéjéről, mely útbaigazít bennünket, elvezet Jézus Krisztushoz, 

aki kulcsa az életünknek és minden kérdésünkre megoldást ad. Isten Igéje megmu-

tatja a következő lépést is az életünkben, ahogy a mécses bevilágítja az előttünk 

levő utat. És ha sötéten látnátok is az életutatokat, a jövőt a nehéz helyzetek és a 

szorongató problémák miatt, Isten Igéje akkor is világosságot ad, és megmutatja azt 
az utat, amelyen járnotok kell. 

Naponta vegyétek elő a Bibliátokat, és Isten útmutatása szerint járjátok életutatokat! 

Dr. Makrai Tibor 



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  

Kicsit furcsának tűnhet a cím, de mire mondandóm 

végére érek, mindenki meg fogja érteni, miért ezt válasz-

tottam. 

Konfirmáció. Egy szó, melynek súlya, jelentősége van. 

Ezt most értettem meg igazán, amikor levizsgáztam, foga-

dalmat tettem.  

Felnőttként határoztam el – nyolc társammal együtt – , 

hogy konfirmálni szeretnék, és ezzel a gyülekezet tagjává 

válni.  

Mindig izgatottan vártam a szerda estéket, vajon milyen új dologról hallhatok, 

tanulhatok? Nagyon jó hangulatban teltek az „órák”, repült az idő, „játszva” tanul-

tunk. 

Minden alkalmat ajándékként éltem meg, mert olyan kapuk nyíltak meg előttem, 

melyekről mindeddig elképzelésem sem volt. De ezek a kapuk soha nem tárultak 

volna fel, ha nem kapok hozzá egy „kulcsot”. Mindnyájunkat megajándékozott Tisz-

teletes Úr „A” kulccsal. Ez a kulcs pedig nem más, mint Jézus. Jézus, aki a 

„megfejtés” a Biblia minden történetére, tanítására, próféciájára. Jézus a kulcs, aki 

segít megfejteni MINDENT, és segít megoldást találni MINDENRE.   

A Biblia megismerése közben megértettem, hogy nem csak egyszerű történetek-

ről, tanításokról van szó, nem csak egyszerűen ismereteket szerezhettem, hanem az 

ismeretek által megváltozott a szemléletem, a gondolkodásom is. Megértettem, hogy 

a Biblia nem egy olvasmány. Minden mondatának máig érvényes jelentése, jelentő-

sége van minden ember számára, aki elfogadja. 

Megismertem a bűnről is sok mindent, rájöttem, hogy bizony én is naponta köve-

tek el bűnöket. De már tudom, hogy nem kell semmit magammal cipelnem, mert 

bűneim megváltattak. 

Megértettem, hogy NEM 

VAGYOK EGYEDÜL! Nem 

kell egyedül megküzdenem 

semmivel, mert a megoldás 

ott van Isten kezében, csak 

kérni kell a segítséget.  

Nekem ezt jelenti a konfir-

máció.  

A kulcsot köszönöm, min-

dig magammal hordom!  

Győrfiné Kata  

 



 

 

 10. REMÉNYSUGÁR  

„…elérkezett hozzátok az Isten országa.” Luk.11:20 

A fenti címmel rendezte meg a Biblia Szövetség körzeti csendesnapját augusztus 

17-én vasárnap a nyíregyházi Kálvin téri templomban. Ez a nap hagyományosan 

augusztus közepén kerül megrendezésre a Vencsellői csendesnapok folytatásaként. 

A nyíregyházi gyülekezet 1992 óta ad helyet ennek az alkalomnak. Előtte évtizede-

kig Borbély Béla református lelkipásztor szervezte a csendesnapot a kis vencsellői 

gyülekezetben. Kedves alkalom volt ez a szabolcsi ébredés hívő népe számára, ahol 

az Ige hallgatása mellett a testvéri közösséget is gyakorolták. 

Az istentiszteleti alkalom előtt 9 órától a fiatalok számára nyílt lehetőség a talál-

kozásra dr. Nagy Péter Mihály vezetésével és szolgálatával. 

Az első szolgálatot – a gyülekezetben istentiszteleti alkalom – Horváth Géza Bp-

Pasaréti lelkész végezte a Magvető példázatáról (Mt.13:1-23.). Arról beszélt, hogy a 

Mag az Isten Igéje. Az Ige Jézus Krisztus (Isten volt az Ige Ján.1:1) és Ő önmagát 

veti, de nekünk is van feladatunk a magvetésben, ránk bízta a békéltetés szolgálatát. 

Ki kell menni, ez nem otthon végezhető munka. Isten országába kerülés feltétele a 

magvetés (…tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a 

hívőket –I.Kor1:21). Csak az Ige legyen az egyedüli eszközünk. Sokféle próbálkozás 

van (alfa-kurzus, rockkoncert, pantomim, stb.) az Ige helyett, de egyedül csak Isten 

Igéje végezheti el az újjáteremtés munkáját. 

A magvetés eredménye kétféle lehet: vagy terem a föld (jó talaj) vagy nem (útfél, 

köves hely, tövisek közé). 

   Az igeszolgálat után Makay Gábor villamos-

mérnök helyi gyülekezeti tag bizonyságtételét 

hallgathattuk meg arról, hogyan lett a mennyek 

országának polgára. 

   Az ebédszünetben a testi táplálkozás mellett a 

közösség gyakorlására is nyílt lehetőség. Testvéri 

találkozások, beszélgetések által is erősödhettünk. 

A délutáni első szolgálatot dr. Erdélyi Judit vé-

gezte a búza és konkoly példázata alapján 

(Mt.13:24-30 és 36-43). Az első üzenete az volt, 

hogy a gonosz és fiai jelen vannak a világkorszak 

végéig, megrontják Isten munkáját. Az igazaknak 

a gonoszok között kell szolgálniuk. Legyetek 

feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyer-
mekei az elfordult és elvetemedett nemzetség kö-
zepette, kik között fényletek, mint csillagok e vilá-
gon. Fil 2,15 Isten beépíti a gonosz munkáját az Ő 

tervébe. Második gondolta az igével kapcsolatban 

az volt, hogy az ítélet – a búza és konkoly  
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szétválasztása – a világ végén fog bekövetkezni. Mindennek rendelt ideje van, le-

gyünk türelmesek, ne ítélkezzünk! Az ítélet nem a mi dolgunk, hanem az Úr és an-

gyalai végzik. Harmadik figyelmeztetése az Igének az, hogy legyünk éberek, hiszen 

a gonosz éjszaka, alvás alatt végzi a munkáját. A következő szolgálatot dr. Viczián 

Miklós végezte a Mt.13:44:46,51 alapján. A szántóföldben elrejtett kincs és igaz-

gyöngy példázatának kétféle értelmezését adta. Az egyik szerint a kereső, aki értéket 

talált maga az ember, a drága kincs az evangélium, melyért mindenét odaadja. A 

régi értékeit boldogan és önként feladja, mert sokkal értékesebbre lelt. Kárnak ítélek 
mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent 
kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Fil 3,8 

(„Amit mi adunk tehát az áldozat, önmagunk vagyunk (Róm.12:1), amit mi kapunk 

az ajándék maga Isten. Az, amit mi adunk értékben: semmi, az, amit mi nyerünk 

értékben: minden”– Ravasz László). 

A másik értelmezés szerint Jézus Krisztus megy el, és adja el mindenét a kincsért 

(az emberért). Hanem önmagát megüresíté,,szolgai formát vévén föl, emberekhez 

hasonlóvá lévén; Fil.2:7. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, 
hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggaz-
dagodjatok. 2Kor 8:9. Az elveszett juh, drachma példázatai is emellett szólnak. 

A záró szolgálatot Ősz András végezte a Nikodémus története alapján (Ján.3:1-

17.). Szólt arról, hogy a hívő ember kettős állampolgár, a mennyek országának és 

egy földi országnak is a polgára. Nikodémus életének példáján mutatta be, hogy a 

mennyek országának polgára az lehet, aki újjászületik. Ez egy új kezdet, fordulópont 

az életünkben, Jézus Krisztus megszületése az életünkben. Víztől és lélektől születik 

az ember újjá: Jézus bűnt letörlő vére és a Szentlélek, az Ige által. 

Hálásak vagyunk az Úrnak az Igei üzeneteken keresztül kapott megerősítésért, a 

testvéri találkozásért és a nyíregyházi gyülekezet vendéglátó szeretetéért. 

Dr. Makrai Tibor 
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Mi is az a KONTRASZTKIÁLLÍTÁS?  

Gyülekezetünk, a  Mátészalka Kertvá-

rosi Református Egyház és a Mátészalkai 

Rendőrkapitányság közösen csatlakozott a nem 

mindennapinak mondható programhoz, a Kont-
rasztkiállítás bemutatásához. A tárlat a fiatalok 

körében már több éve nagyon népszerű: országo-

san mintegy 60 ezren látták. A Magyarországi 

Református Egyház és a Rendőrség Család- és 

Ifjúságmentő projektjét októbertől látogathatják az érdeklődők a mátészalkai 

gyülekezet Kincses Házában, háromszázhuszonhét négyzetméteren, kilenc 

helyiségben.  

A másfél órás tárlat multimédiás eszközök segítségével mutatja be 

a mai fiatal társadalmat leginkább foglalkoztató kérdéseit: a kábítószer, 

az abortusz, a családon belüli erőszak, az öngyilkosság, a válások és a glo-

bális pénzhatalom dilemmáit. A látogatók egy gépjármű szimulátora segítsé-

gével maguk is megtapasztalják, milyen veszélynek vannak kitéve akkor, ha 

alkohol és drog fogyasztása mellett ülnek autóba, illetve egy labirintust végig-
járva találkozhatnak a témákat előkészítő fotókkal, fény- és hanghatásokkal, 

tájékoztató kisfilmekkel. Minden szoba egy-egy témakört dolgoz fel, majd a 

legutolsó terem, az úgynevezett „csend szoba” lehetőséget ad arra, hogy min-

denki feldolgozza a látottakat, halottakat.  

A preventív tartalmú üzeneteket fiatalok készítették fiatal társaiknak. 

A program célja, hogy a 16-26 év közöttiekhez is eljusson az a fontos üzenet, 
amelyről felgyorsult és olykor nehéz társadalmunkban keveset beszélünk. Ez a 

korosztály rengeteg veszélynek van kitéve, sokszor nincs segítségük abban, 

melyik lehet a helyes út, melyik irányba induljanak el. A Kontraszt-kiállítás 

ezeket a kapaszkodókat, a helyes irányt, a pozitív mintát igyekszik megmutatni 

a felnövekvő generációknak.  
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Egyházunk mellett kiállításunkat támogatta a Nemzeti Kulturális Alap, 

de támogatóink között tudhatjuk a HOYA, a MA-KORI, az ERVO, a SZAT-

MÁRVILL, az OPEL MAGOCSA cégeket és több helyi vállalkozót is.  

Kiállításunk megnyitójára 2014. szeptember 29-én kerül sor, melyet 

Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkár és Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egye-

tem Rektora nyit meg. Ünnepi gondolatait megosztja még Kovács Sándor, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke  és Szabó István, Máté-

szalka város polgármestere, Bakos Olivér r.alezredes, kapitányságvezető. A kiál-
lítást bemutatja, s a megjelenteket köszönti a kiállításnak helyet adó gyülekezet 

lelkipásztora: Nagy György. 

A Kiállítással párhuzamosan előadás és igehirdetés sorozat is segíti a 

témák feldolgozását. 

Igehirdetések Nagy György lelkipásztor szolgálatával: 

Szept. 14. „Neveld a gyermeked a neki megfelelő módon!” 

Szept. 21. A családon belüli erőszak  

Szept.28. Imádság anyósomért, avagy hogyan éljük túl egymást a családban? 

Okt.5. Apa! Felnézhetek rád? 

Okt. 12. Kis élet, nagy lehetőségekkel 

Okt. 19. „Akikre nem volt méltó a világ” 

 
Zacher Gábor 
 toxikológus előadása 

Az ÉGIGÉRŐ közösségi házban 

2014. október 4. szombat 

                               d.u. 2 óra. 

Mindennapi  

függőségeink  
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A Férfisátor megalakulása óta keresi 
azokat a lehetőségeket, amikor jó gazdaként 
szolgálhat a gyülekezet közösségében. Erre 
kínálkozott alkalom, amikor az idei gyer-
mektábor témájához kapcsolódóan egy jur-
tát állítottunk fel a Kincses-ház udvarán, s 
ha már ott állt, egyik este megosztásos al-
kalmat tartottunk benne. 

Valaki egyszer azt mondta: „A férfiakat könnyebb megtanítani arra, hogy egy 
irányba figyeljenek, mint rávenni arra, hogy kifejezzék érzéseiket”. A megosztásos 
alkalmak arra jók, hogy ez mégis megtörténjen. 

Aznap este földön ülve, nem csupán a régi magyarok életével ismerkedtünk meg, 
hanem arra kerestük a választ, hol a helyünk a „jurtában”.  Melyek azok a körök, 
ahol megéljük férfivoltunkat? Milyen szövetségeink vannak?  

Szolgálatunk másik fontos alkalma volt 
a Kontrasztkiállítás kiállítóterének átala-
kítása. Ennek részeként a nagyterem 
teljes átalakítása mellett egy kis Polskit 
– máig titok, ez hogyan sikerült – állítot-

tunk be a Kincses-ház földszinti foglal-
koztatójába, hogy egy számítógépes szi-
muláció részeként a kiállítást gazdagítsa.  
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A Férfisátorban fontosnak tartjuk a fiúk bevezetését a férfi-

létbe. Egyre nyilvánvalóbb, hogy évtizedek alatt valami elrom-

lott, nem működik. Őseink bölcsessége, példája fényév távol-

ságba került a mai fiataloktól. Alig van, aki olyan alapvető is-

meretekbe avassa őket, amelyek segítségükre lehetnének életük 

során. Ilyen például az önfenntartás. Gyülekezetünk többgene-

rációs táborában a Pányokon élő Szabó Sándort látogattuk meg, 

aki önfenntartó gazdaságát mutatta be. Míg a lányok a gyüleke-

zetünk asszonyaival együtt dagasztottak, a kemencében buktát 

sütöttek, addig a Férfisátor tagjai a velünk levő középiskolás 

fiúkkal ismertették meg a  gazdálkodás alapjait, amit maguk is 

édesapjuktól, nagyapjuktól sajátítottak el. Lehetőség volt megis-

merkedni a föld megműveléséhez szükséges szerszámokkal, az 

állattartással, de kipróbálhatták a karikás ostort is. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatal 

fiúk több egészséges férfimintát is lássanak maguk előtt ebben az időszakban, hogy 

azok formálják jó irányba személyiségüket, hitüket. 

Október első vasárnapja gyülekezetünkben az APÁK NAPJA.  

Ilyenkor nem magunkat ünnepeljük, hanem igyekszünk nagyobb figyelmet szentelni szerette-

inkre, s megköszönni Istennek Tőle kapott hivatásunkat, családunkat, ajándékainkat. 

Október 5-én, délután 1 órától a MILBÓ horgásztónál APA-FIÚ horgászdélutánt tartunk, melyre 

szeretettel várjuk az édesapákat és gyermekeiket. Keressük a legnagyobb fogást,                  

de díjazva lesz a legtöbb halat kifogó család is.  

Részletek: Nagy György lelkipásztornál. 30/262-1777 
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Max Lucado írja: „Amikor a fazekas edényt készít, a szilárdságát úgy ellenőrzi, 

hogy kiveszi [a kemencéből] és megkopogtatja. Ha »megzendül«, akkor kész. Ha 

»tompán koppan«, akkor visszateszi. A jellemet is kopogtatással ellenőrzik… éj-

szakai telefonhívások… mogorva tanárok… odaégett ételek… durrdefektek… 

»ugye most csak viccelsz?!« határidők. A kopogtatások a legrosszabbat hozzák elő 

belőlünk… nem elég nagyok ahhoz, hogy valóban krízisek legyenek, de ha bőven 

van belőlük, akkor vigyázz! Forgalmi dugók… hosszú sorok… üres postaládák… 

szennyes ruha a padlón… Kopp. Kopp. Kopp. Hogyan reagálsz? Felzendül a han-

god, vagy tompán hangzik? Jézus azt mondta: »Mert amivel csordultig van a szív, 

azt szólja a száj« (Lukács 6:45), és semmi sem tudja jobban felfedni a szív igazi 

természetét, mint egy jó kopogtatás… nem a pillanatnyi hőstettek, hanem a kopog-

tatásokkal teli mindennapi élet. Ha hajlamos vagy inkább tompán szólni, mint zen-

geni, ne csüggedj! Van remény számunkra, »tompák« számára is. Kezdd el azzal, 

hogy hálát adsz Istennek… nem egy fél-szívű köszönömöt… de egy örvendező, 

örömében ugráló, szíved legmélyéből felhangzó köszönetet!  

Forrás: www.maiige.hu 



17. REMÉNYSUGÁR  Magasztaljuk az Urat 

NE KORLÁTOZD BE… 

„Soha ne korlátozd be a te Urad cselekedeteit azokkal a tapasztalatokkal,  
 amelyeken átmentél, vagy aggódó gondolataiddal,  

amelyek benned megfogalmazódnak.  
Ő többet tud kihozni egy-egy helyzetből, mint gondolnád.  

Minden azon múlik, mi van a szívedben.  
Ha szereted Őt teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erőd-

ből, nincs vesztenivalód. Akkor csodáról csodára járhatsz napjaidban, mert nem 
korlátozod be Őt, hanem engedsz az Ő indításainak.„ 

Dr. Kovács György  
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Jól megjelölte ezt az ezredévet:  

kereszttel írta rá kemény nevét,  

mint halhatatlan győzelmi ék.  

Alapkő lett, de kőnél súlyosabban  

vetette el az épülő falakban  

toronyszökkentő, férfias hitét. 
 

Amint alázatát mindegyre inkább  

úrrá emeli roppant erején,  

a bércre hág s egy országon tekint át,  

hol hajnalpírban reszket még a fény.  

Komor felhőkből bomlik ki a kék ég  

s virrasztva várja népe ébredését  

a századok szélfútta reggelén. 
 

Nem tétován, de biztos mozdulattal  

lendül előre tervező keze,  

míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal  

a forró puszták zendülő szele.  
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba  

s pillantásával féltőn átkarolja  

a frissen szántott szűzi földeket. 
 

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,  

hogy megkösse a rónák vad porát,  

szőlő teremjen és kenyér, fehérebb  

s hogy mindenki meglelje otthonát.  

Áldott szigor, rendet hozó szelídség!  

Arany szív, mely eltékozolja kincsét,  

hogy új szívekben ragyogjon tovább! 
 

Hát róla zengjen most a lelkes ének!  

Uram, téged dicsérünk általa,  

mert ő volt a te választott edényed,  
apostolod; híved s a föld sava.  

És ő volt ama bibliai sáfár;  

kire be jó, hogy éppen rátaláltál,  

midőn megvirradt napunk hajnala! 
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2014. május 30-án reggel gyülekeze-

tünk egyik kiscsoportja, a Húszasok-

Harmincasok körének kilenc tagja két-

napos kirándulásra indult Bogácsra. 

Ezen a két napon a következő témá-

val foglalkoztunk: Az élet mint zarán-

dokút – Úton Isten felé. Első nap Ábra-

hám, második nap Ruth története szol-

gált alapul.  

„Az Úr ezt mondta Ábrámnak: Menj 
el földedről, rokonságod közül és anyád 
házából arra a földre, amelyet mutatok 
neked! Nagy néppé teszlek, és megálda-

lak, naggyá teszem nevedet, és áldás 

leszel. Megáldom a téged áldókat, s 
megátkozom a téged gyalázókat. Általad 
nyer áldást a föld minden nemzetsége. 
Ábrám elment, ahogyan azt az Úr is 
mondta neki…” (I. Móz. 12:1-5) 

Ábrahám, Isten kiválasztott embere, 

kora előrehaladtával egyre közelebb 

került Istenhez. Az Úr vezeté-

sére figyelve járta útját. Meg-

próbáltatásai erősítették hitét. 

Vajon mi tudunk-e Istenre 

így, hittel ráhagyatkozni? Éle-

tünk mely területén tapasztal-

tuk már meg Isten vezetését, 
jelenlétét? A kötetlen beszélge-

tést az Ige fényében e kérdések 

indították el, mely bizonyságté-

telek sorozatává vált, Isten 

Szentlelke munkálkodott ben-

nünk és közöttünk.  

A délutáni program során bejártuk a 

Cserépfaluról induló és oda érkező Ör-

dögtorony-tanösvényt, majd elmentünk 

a Subalyuk-barlangba is. 

Másnap az 1300 férőhelyes, neogóti-

kus stílusú cserépfalui református temp-

lomban hallhattuk az igehirdetést. 

Délután a bogácsi római katolikus 

templomot és sírkertet tekintettük meg. 

A kirándulás minden percében érez-

hettük Isten jelenlétét, aki még az időjá-

rást is úgy alakította, ahogy az a legopti-

málisabb. 

A Húha nevében szeretném bátoríta-

ni a húszas-harmincas és bő harmincas 

testvéreinket, hogy csatlakozzanak hoz-

zánk, jöjjenek el bátran alkalmainkra, 

hogy épülhessünk egymás hite által! 

Simonné Kun Enikő 

Beszámolók 
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„Összetartunk, összetartozunk” cím-

mel szerveztük meg idén gyülekeze-

tünk többgenerációs táborát annak 

reményében, hogy közelebb jutunk 

ahhoz a célunkoz, hogy több generá-

ció együtt, egy gyülekezetben élje 

meg hitét, mindennapjait. A kirándu-

lásokban, tartalmas előadásokban 

bővölködő tábornak idén a gyö-

nyörű helyen elterülő telkibányai 

volt úttörőtábor adott helyet. A 

közösség, a szép környezet, a be-

szélgetések teszik emlékezetessé 

az ott töltött 5 napot.  
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Különleges alkalomnak adott helyet az újtelepi Égigérő közösségi ház, amikor is 

2014. június 16-án este a Kisvárdai Református Gyülekezet gyermekmunkásai ér-

keztek Százvai László megválasztott és nemrég  beiktatott lelkipásztor vezetésével 

szakmai együttlétre, hogy a Kertvárosi Gyülekezet gyermekmunkásaival kicseréljék 

tapasztalataikat. Az alkalom során minkét gyülekezet abban erősödött meg, hogy 

továbbra is nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon gyülekezeteinkben a gyermekmunka, a 

felnövekvő új nemzedék hitben való nevelése, a gyermekmunkások képzése és mun-

kájuk összehangolása. Hisszük, hogy a jó hangulatban telt este nem volt hiába, s 

tovább folytatódik ez a szép kezdeményezés, segítve egymás munkáját. Míg a házi-

gazdák az előző évek gyermekheteinek tapasztalatainak átadását, addig a kisvárdai-
ak a Kontrasztkiállítás lebonyolításában szerzett tapasztalataikat ajánlották fel, hogy 

ezzel is segítsék a két kisvárosi gyülekezet további fejlődését, lelki gazdagodását.  

Gyülekezetünk szervezésében a 2014/2015-

ös tanévben az alábbi óvodákban és iskolák-

ban tartunk hittanórákat: 

Óvodák: 

Eszterlánc óvoda –  kedd 14:50-tól 

Napsugár óvoda  – szerda 14:50-től 

Kertvárosi óvoda –  csütörtök 14:30-tól 

Móricz Zsigmond Általános Iskola 

1. osztály - csütörtök 9:00 

2. osztály - csütörtök 11:00 

3. osztály - csütörtök 10:00 

4. osztály - csütörtök 13:40 

5. osztály - csütörtök 11:55 

6. osztály - csütörtök12:50 

7/a osztály - kedd 7:15 

7/b osztály - kedd 13:40 

Konfirmációi felkészítő alkalmak: 

Újtelepen: minden péntek 15.00. 

Északi lakótelepen: 16.30. 



 22. REMÉNYSUGÁR  

Élményelemekkel gazdagított, teltházas 

koncertet adott július 16-án az idén 30 
éves Contitnental Singers énekegyüttes 

az Égigérő közösségi házban. A fiatalokból álló együttes reményt, örömöt sugárzó 

énekekkel, bizonyságtételekkel, tapssal gazdagította a lelkes közönséget.  



 

 

23. REMÉNYSUGÁR   

Komoly témája volt a KUL Ala-

pítvány idén nyáron is megszer-

vezett táborának, melyet a helyi 

állami gondozásban részesülők-

nek hirdettek meg, s melynek a 

Kincses-ház adott helyet: Média-

prostitúció. Tartalmas előadások, 

játékok, filmek, beszélgetések 

várták a komoly veszélynek kitett 

fiatalokat, segítve őket abban, 

hogy ők ne legyenek áldozatok.  



24.  REMÉNYSUGÁR  

    2014. június 9-én, Pünkösd másnapján immár 6. 

alkalommal került megrendezésre a Kertvárosi Refor-

mátus Gyülekezet szervezésében az a családi nap, 

melyet minden évben megrendeznek a közösség tagjai 

a Kincses-ház udvarán. Délelőtt Nagy György lelki-

pásztor Ezékiel látomásáról beszélt a szabadtéri isten-

tisztelet keretében, kiemelve, hogy két fontos dolog 

hoz együtt valódi változást, megújulást: egyrészt, ha 

komolyan vesszük és meghalljuk az Úr Igéjét, más-

részt, ha a Lélek megelevenít bennünket. Ezt követő-

en Bartha Elemér legátus beszélt arról, hogyan újította 

meg Isten az életét, s ajándékozta meg egy szép csa-

láddal. Henderson Dávid koncertjét különösen a fiatalok várták, akit édesapja és 

menyasszonya is elkísért a koncertre. Délután a nagy színpadon látványos bűvész-

mutatvány vezette be a délutáni programot, melynek keretében a Kálvin János Re-

formátus Általános Iskola és a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Álta-

lános Iskola gyermekeinek műsora következett. Eközben a Napraforgók játszóház 

ugrálóvárral, mászófallal, óriásbuborék fúvással várta a gyermekeket. A nap a Pátria 

zenekar koncertjével zárult, akik a régi slágerek mellett két Pintér Béla számmal 
lepték meg az egybegyűlteket. A nap folyamán több száz érdeklődő tért be a családi 

napra annak ellenére, hogy hétágra sütött a nap. Kö-

szönettel tartozunk a Mátészalkai Református Szere-

tet Alapítványnak, s minden szervezőnek, hogy idén 

is megvalósulhatott gyülekezetünk egyik kiemelten 

fontos alkalma, mely a közösségünk további épülé-

sét szol-

gálta.  



 

 

25. REMÉNYSUGÁR   

   2014. június 19-én negyven, fiatalnak 

ugyan már nem mondható, de annál lelke-

sebb résztvevő szállt buszra, hogy Görög 

Demeterné hívására egy felejthetetlen, min-

den részletében jól megszervezett szatmári 

kiránduláson vegyen részt. 

   Legelőször a szépen felújított nagyari 

Luby-kastélyt, s annak gyönyörű, rózsákkal 

teleültetett kertjét, a Petőfi-fát, majd Szat-

márcseke nevezetességeit tekintették meg a 

Simeon és Anna nyugdíjas kör tagjai. A Kölcsey-emlékház megtekintése után a te-
metőben helyezte el a megemlékezés koszorúját a legifjabb és a legidősebb résztve-

vő. Innen Tiszacsécsére indult a csapat, ahol a Móricz-ház és a parókia kertjében 

kialakított Móricz-park megtekintése mellett a református templom enyhessége üdí-

tette fel őket. Visszafelé a túristvándi vízimalom, majd Penyige, mint végállomás, 

tette teljessé a kirándulást. Itt Kormány Margit tanító néni gazdag történelmi és kul-

turális tartalommal bíró előadást tartott, megismertetve a penyigei balladát. Zárás-

ként a Szenke-parti vendégház kemencéjéből melegen kikerülő kenyérlángos igye-

kezett pótolni a nap folyamán elvesztett, de nem elvesztegetett energiát az örök if-

jaknak, akik előtt le a kalappal, hiszen noha a nyár melege próbára tette őket, hála-

adással, élményekkel gazdagodva tértek haza, Mátészalkára.  



 

 

26.  REMÉNYSUGÁR  

Élményekben gazdag 5 napot tudhat maga mögött az a közel 100 gyermek, akik 

a „Nomádok földjén” címmel meghirdetett gyermektábor résztvevőiként 2014. júli-

us 7-e és 11-e között a Kincses-házban és annak udvarán délelőtt Ábrahám, délután 

pedig magyar eleink életével és történetével ismerkedtek meg a velük foglalkozó 

felnőttek vezetésével. Játékok, előadások, kreatív foglalkozások és torna várta nap-

ról napra a lelkes résztvevőket. Péntek este a „szülők estjén” a gyermekek összefog-

lalták a héten elhangzottakat, majd Nagy György lelkipásztor igehirdetését követően 

zsíroskenyér-parti és íjászat várta 

őket. Köszönet mindazoknak, akik 

részt vettek a hét lebonyolításában, 
vagy segítették megvalósulását.  



 

 

 27. REMÉNYSUGÁR  

2014. augusztus 4-én egy kicsi, de annál lelkesebb csapattal útnak indultunk Tiszala-

dányba. Délelőttönként Sámuel életével foglalkoztunk, amit vetélkedővel, szerepjá-

tékokkal mélyítettünk el. Délutánonként testünket is megmozgattuk kirándulásokkal: 

megmásztuk a Tokaji-hegyet, bevettük a szerencsi várat, hajókáztunk a Bodrogon. 

Alkalmunk volt még focizni, tollasozni, pingpongozni és horgászni. Esténként meg-

ismerkedtünk Gonli Manh gyerekkorával, ami 

számunkra is érdekes és tanulságos volt. Ma is 

Afrikában él, és ott szolgál egy elefántcsontparti 

gyülekezetben. Lelkileg megújulva, sok áldással, 

élményekkel gazdagon tértünk haza. 

Köszönjük mindazok segítségét, akik támogatták 

a tábor megvalósulását. 



 

 

Kitekintő 28. REMÉNYSUGÁR  

Nemzetközi kampány indult a vallásuk miatt meghurcolt iraki keresztényekért, 

melynek jelképe az arab N betű. A karakter egyre több profilképet helyettesít a 

Facebookon és a Twitteren, a felhasználók így fejezik ki szolidaritásukat a terroris-

ták által üldözött vallási csoportok mellett. 

A nagy arab N betű az arab naszráni, vagyis keresztény szó rövidítése. Az ISIS / 

ISIL (Islamic State of Iraq al-Sham / Islamic State of Iraq and Levant – Iraki és Szí-

riai Iszlám Állam / Iraki és Levantei Iszlám Állam) fanatikus dzsihádistái ezzel a 

karakterrel jelölik meg az iraki keresztények házait. Az üldöztetés szimbóluma a 

szolidaritás jelképévé vált. Kezdetben keresztények cserélték le a profilképeiket az 

arab N betűre, ezzel önként megbélyegezve magukat. Később vallástól függetlenül 

több ezren csatlakoztak hozzájuk, hogy felhívják a világ figyelmét az iraki üldözöt-

tekre. 

Az iraki keresztények ultimátumot kaptak az ISIS-től: vagy áttérnek az iszlám 

vallásra, vagy a helyi viszonyok mellett szinte megfizethetetlenül magas havi 450 
dolláros (kb. 100 ezer Ft) különadót fizetnek. Egyéb esetben kard általi halál vár 

rájuk. 

A legtöbb keresztény a menekülés mellett dönt. Ilyenkor csak annyi személyes 

holmit vihetnek magukkal, amennyi a kezükben egy szatyorban elfér. Sokukat azon-

ban fegyverrel kényszerítenek arra, hogy a tárgyaikat, pénzüket átadják az ISIS ka-

tonáinak.  



 

 

29. REMÉNYSUGÁR   

Kezdetben templomokban húzódtak meg, de kénytelenek voltak sátrakba költöz-

ni. Egyrészt a templomok nem bírják el a menekültáradatot, másrészt az ISIS kato-

nái a szent helyeket sem kímélik. Moszulban például felgyújtottak egy 1800 éves 

templomot, és elfoglaltak egy negyedik századi kolostort is, melyet mecsetté alakí-

tottak. Sok keresztény a Szindzsár körüli hegyekben próbál elrejtőzni, de itt nem 

tudnak se vízhez, se élelemhez jutni, ezért humanitárius katasztrófa alakult ki. 

Az elmúlt hetekben az Iszlám Állam fanatikusai megtizedelték a világ egyik leg-

ősibb keresztény közösségét, melynek nagy részét a káld felekezet alkotja. Ez egy 

független keleti katolikus egyház, hívei elsősorban szírek, akik elfogadják vezetőjü-

kül a római pápát. 

A moszuli káld püspök szerint a vallás nevében népirtást követnek el az iszlamis-

ták. Több ezer keresztényt és hadifoglyot mészároltak le, több száz embert, köztük 

gyerekeket, az időseket pedig szomjhalálra ítéltek. Gyakran keresztre feszítik az ál-

dozataikat, mert keresztény jellege miatt ezt megszégyenítőnek tartják. 

Egy amerikai káld vallási vezető, Mark Arabo a CNN-nek adott interjújában arról 

beszélt, hogy keresztény holokauszt zajlik Irakban. Jelenleg kb. 3000 keresztény 

próbál elmenekülni a dzsihádisták elől, akik szisztematikusan lefejezik a nőket és a 

gyerekeket is. A káld vezető szerint Moszulban van egy park, ahol a levágott gye-

rekfejeket botra tűzik, mely elrettentő példa mindenkinek, aki nem követi az iszlá-

mot. 

A 2000-es évek elején az arab államban kb. 1,5 millió keresztény élt. Mára ez a 

szám 200 ezer alatt van, az ISIS által elfoglalt területeken pedig gyakorlatilag nulla. 

Forrás: http://www.merenyizoltan.hu 

http://www.szombat.org/politika/irak-1-5-millio-keresztenybol-200-ezer-maradt


 30. REMÉNYSUGÁR  

Köszönöm, hogy van otthonom. Köszönöm, hogy ajándékul adtad házastársa-

mat. Köszönöm, hogy édesanyja, édesapja felnevelte, köszönöm, hogy számomra őt 

tetted az egyik legfontosabb felebaráttá. Tudod, Atyám, hogy hálás vagyok az eddig 

megtett közös útért, hálás vagyok a szívéért, melyből a kölcsönös szeretet, a hűség, 

a feltétlen bizalom, az őszinte és jó szó árad. Köszönöm, hogy szülői házában, csa-

ládjában jó példát látott és hallott arról, hogy miként lehet szeretetben élni. 

Bocsásd meg, hogy elfeledkezem sokszor arról, hogy Neked naponta megkö-

szönjem az otthon melegét és biztonságát, a házastársam és az édesanyja felől érke-

ző jót, testi-lelki segítséget. Bocsásd meg, hogy sokszor annyira természetesnek 

veszem, hogy anyósom anyai szívével támogat minket, elhalmoz szeretettel, jó ta-

náccsal. Köszönöm, hogy gyermekeinket, az unokákat, szívvel-lélekkel szereti, nö-

veli szeretetre, tanítja a jóra. Köszönöm, hogy kirendelted benne azt a támaszt, akire 

bármikor és bármilyen élethelyzetben számítani lehet. Tudom, hogy imádkozik na-

ponta értünk is. Most én imádkozok érte, hogy tartsd meg köztünk és nekünk. En-

gedd meg neki, hogy bölcsességével továbbra is tápláljon bennünket az örök életre, 

a földi vándorúton maradjon útitársunk, segítőtársunk. Adj számára egészséget, 

hogy amit rá bíztál a szolgálatban, a családunkban, azt megtehesse. Óvd őt testi-

lelki bajtól, betegségtől, nyomorúságtól. 

Kérlek, segíts engem abban, hogy őt meg ne sértsem, meg ne bántsam, tudjak 

megértéssel, türelemmel, szeretettel, köszönettel lenni iránta, még akkor is, ha ked-

vem ellenére való dolgok történnek. Bocsásd meg eddigi vétkeim, melyeket akarat-

lanul is ellene tettem, tehessem jóvá mindazt, amit elrontottam. Uram, vágyom arra, 

hogy olyan szoros szeretetteljes, hűséges, baráti és mély lelki kapcsolatom maradjon 

meg anyósommal, amilyen kialakult és megmaradt Naómi és Ruth között. Könyö-

rülj rajtam, rajtunk, hogy a Te Lelked által összetartozzunk ezután is! Az evilági 

mérce, semmi és senki gonoszul éket ne verjen közénk, családunk maradjon egy 
lelki- és szeretet-közösség. Kérlek, segíts minket abban, hogy Téged tiszteljünk, 

becsüljük meg egymást, az ősöket is, a ránk bízott gyermekeknek is jó példát adjunk 

szeretetből, tiszteletből, becsületből, kegyes életfolytatásból. 

Hiszem, hogy most is meghallod szívből jövő imámat, Krisztus által, add meg 

mindazt, ami javamra és családom javára válik! Ámen. 

Balázsné Kiss Csilla /Érmihályfalva/ 

 



 

 

A teljesség igénye nélkül... 



 

 


