
 

 

2017. karácsony 



 

 

TARTALOMJEGYZÉK: 

3. o. Lelkészi köszöntő  

4. o. Szükség néktek újonnan születnetek 

8. o. Karácsony felemás érzésekkel 

9. o. Túrmezei Erzsébet: Krisztusra várunk 

10. o. Az első ajtó 

12. o. Karácsonyi ének 

13. o. Presbiterválasztás eredménye 

14. o. Karácsonyi kívánság 

15. o. Nem juthatsz mennybe 

16. o. Anyakönyvi hírek 

18. o. Miért halnál éhen? 

19. o. Kálvin János újévi imája 

20. o. „Az én Reformációm” rajzverseny 

22. o. Zsoltáréneklő verseny 

23. o. Adventi hangverseny 

24. o. Generációk közti találkozó 

26. o. Regionális találkozó a Continentál Arénában 

27. o. A Reformaraton hozzánk is elhozta a 95 tételt 

28. o. Apák napja a gyülekezetünkben  

29. o. Testi-lelki egészségnap 

30. o. Karácsonyi gyerekfoglalkoztató! 

Lelkészi hivatal elérhetőségei: 

esküvők, keresztelők, temetések bejelentése:  

Mátészalka, Erkel F. út 50. tel: +36 30/262-1777 

Megjelenteti: a Mátészalka Kertvárosi Református 

Egyházközség. 

A kiadvány ingyenes,  

megjelenését adományok teszik lehetővé. 

Szerkesztik: a Média munkacsoport tagjai.  

A Reménysugár elektronikus úton  

a www.refkertvaros.hu weboldalon olvasható. 

tel:%2B36%2030%2F262-1777
http://www.refkertvaros.hu/


 

 

3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Weblapfejlesztőknek jutott eszébe, hogy megalkossák a cimkefelhőt. 

Okos ötlet. Ha valaki meglátogat egy internetes oldalt, ránézve a cimke-

felhőre, mindjárt látja, melyek azok a témák, amelyekkel foglalkoznak az 

ott fellelhető írások. 

Így év vége felé eszedbe jutott-e, hogy elkészítsd a saját cimkefelhő-

det? Bizonyára nem. Pedig hasznos lenne tudnod, mi foglalkoztatott az 

idei évben. Hamar elkészülhet, ha van egy perced csendben lenni becsu-

kott szemmel összegyűjteni a szavakat, amik elsőre eszedbe jutnak: 

gyakran használt kifejezések, keresőbe beírt szavak, híradások kódolt 

üzenetei. Lehet számodra is meglepő lesz a végeredmény. 

Elárulom: a karácsonynak is van egy címkefelhője. Rögtön kiderül 

belőle, miért is várjuk, szeretjük annyira. A szavak összecsengnek, egy-

mást erősítik. Hagyd, hogy téged is megerősítsenek! 

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék áldott karácsonyi ünnepeket kí-

vánni minden kedves olvasónknak, gyülekezeti tagunknak! 

Nagy György lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

Ha megkérdezne benneteket valaki  

afelől, hogy mire van szükségetek, nem 

tudom, mit felelnétek erre a kérdésre. 

Némelyek azt felelnék: „Nekem jó lakás 

kellene, mert tönkrement a házam. Ne-

kem állás kellene, mert nincs miből 

megélnem” – felelné a másik. A harma-

dik azt mondaná: „Nekem igavonó állat-

ra lenne szükségem, mert nincsen. Ne-

kem egészségre lenne szükségem, mert 

beteg vagyok” – mondaná a negyedik. 

És ez így menne tovább és tovább, min-

denki elmondaná azt, amire szüksége 

van. Ezek a feleletek arról tennének bi-

zonyságot, hogy mi mennyire földi, 

mennyire testi emberek vagyunk. Alig 

érdekel bennünket más, mint a testünk, 

és a testi szükségleteink. 

Hogy mennyire vagyunk lelki embe-

rek, abból is látszik, hogy mennyi és 

milyen mértékben van szükségünk lelki 

dolgokra. Hányan vannak, akik ezt mon-

danák: „Nekem bűnbocsánatra van szük-

ségem, nekem szeretetre, nekem Isten 

vigasztalására, nekem meg az Ő fenyíté-

sére.” 

És vajon hány ember van a keresz-

tyének között, aki alázatosan és őszintén 

elismeri, hogy neki újjászületésre van 

szüksége. Pedig valójában erre minden 

embernek szüksége van, akár elismeri, 

akár nem, akár tudja, akár nem. 

Nézzük azért: 

1. Kinek van szüksége újjászületésre? 

Mint ahogyan gyógyulásra, orvosra 

nem az egészséges embernek van szük-

sége, hanem a betegnek, úgy újjászüle-

tésre is a bűnös embernek van szüksége. 

Jézus Krisztus nem az egészségesekhez 

jött, hanem a betegekhez, nem az igaza-

kat, hanem a bűnösöket jött hívogatni 

megtérésre. A legnagyobb veszedelem, 

amely ezen a világon eláradt, a bűn. Nin-

csen olyan ragályos betegség, amely 

olyan pusztítást végezhetne az emberek 

között, mint amilyet a bűn végez. Az 

ember pedig bűn alá van rekesztve, és 

bűnnel van megfertőztetve. 

2. Van-e kivétel? 

Felmerülhet most már az a kérdés, 

hogy van-e kivétel? Van-e hát olyan em-

ber, akinek még sincsen szüksége megté-

résre? 

Isten dolgaiban nincsen kivétel. Ez 

csak emberi specialitás. Egyformán szü-

letünk, egyenlőképpen halunk meg, 

egyenlőképpen árad reánk a bűn. A bűn 

éppen úgy nem ismer kivételt, mint az 

éjszaka sötétje: amikor eljön az este, 

mindenkire bealkonyul, akár gazdag, 

akár szegény, akár úr, akár szolga, akár 

művelt, akár műveletlen. 

Az emberek szeretik azt hinni, hogy 

vannak kiváltságos osztályok, amelyek-

nek több az engedmény, akiknek nem 

szükséges annyit megtenni, mint mások-

nak, akik más elbírálás alá kerülhetnek, 

mint mások. 

„Ne csodáld, hogy ezt mondám néked: szükség néktek újonnan születnetek.”  

János 3,7 
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Kik ezek a kiváltságos emberek? 

Némelyek azt hiszik, hogy talán a tudo-

mány mentesíthet valakit azok alól a 

kötelezettségek alól, amelyeket Isten 

kíván tőlünk. Azt gondolják, hogy a tu-

dás, a tudomány olyan magasságokba 

emelik az embereket, hogy azoknak nin-

csen szükségük újjászületésre, mert hi-

szen ésszel, tudással is felérhetik, hogy 

mit kell nekik cselekedni. 

Feleslegesnek tartom ezek ellen ér-

veket felsorakoztatni. Elegendő az, hogy 

nyitott szemekkel járunk, és megfigyel-

jük, hogy ad-e a tudás elegendő erőt ar-

ra, hogy valaki a bűn ellen harcolni tud-

jon. Vajon az okos, a tanult emberek 

között egyetlen egy sincsen, aki bűnt 

követ el? Nyilvánvaló, hogy ez egyálta-

lán nem így van. 

Nos, hát talán a művészet az, amely 

pótolhatja az emberek részére az újjászü-

letést? A művészember amúgy is egy 

egészen külön világban él, a művésze-

teknek magas légkörében. A művésze-

teknek amúgy is nemesítő és tisztító ha-

tása van a lélekre. Így talán ezek az em-

berek mentesülhetnek az újjászületéstől? 

Némelyek a gazdagokra gondolnak. 

Arra gondolnak, hogy mivel ebben a 

világban mindent el lehet pénzzel érni, 

talán az üdvösséget is el lehet. Akinek 

pénze és gazdagsága van, az megszerez-

het mindent magának, hát talán az újjá-

születést is megszerezheti. Nem és nem. 

Isten dolgaiban nincsen kivétel. Isten 

előtt minden ember egyforma, és minden 

emberre egyaránt vonatkoznak Istennek 

törvényei. 

Nem véletlen dolog az, hogy Jézus 

Krisztus ezeket a szavakat nem valami 

egyszerű, nem tanulatlan és tudatlan 

embernek mondotta, hanem éppen Niko-

démusnak, aki Izráelnek tanítómestere 

volt, aki tudós, tekintélyes egyházi fér-

fiú, és vagyonilag sem állhatott az utol-

sók között.  

Nyilvánvaló tehát Jézus szavaiból is 

az, hogy nincsen különbség és nincsen 

kivétel, hanem minden embernek újjá 

kell születnie. 

3. Miért van szükség újjászületésre? 

Foglalkozzunk most már azzal a kér-

déssel, hogy miért van szükség újjászü-

letésre! Először is azért, mert van lélek. 

A léleknek más igényei vannak, mint a 

testnek. A lelket az Isten öröklétre te-

remtette. 

Másodszor azért, mert van bűn. A 

bűn az nem kitalálás, nem pesszimiz-

mus, és nem emberi sötéten látás, hanem 

rettenetes valóság. A bűn az a valóság, 

amely alól senki sem vonhatja ki magát. 

Nincsen olyan szigorú nevelés, amely 

megóvhatna valakit a bűn hatalmától és 

erejétől. Ha a közmondás szerint a pók a 

királyi palotákba is bejut, és sző magá-

nak hálót, akkor még inkább áll az, még 

inkább igazság az, hogy nincsen a vilá-

gon olyan menedék, ahová a bűn ki ne 

nyújtaná a kezét felénk. 

Azt is mérlegelnünk kell, hogy van 

magasabb rendű élet. Senki előtt sem 

kétséges az, hogy a két- és négylábú 

állatok élete magasabb rendű, mint a 

csúszómászóké. Senki sem kételkedik 

abban, hogy a madarak élete magasabb 

rendű, mint a föld porában kúszó férge-

ké. Magasabb rendű élete van a mezők 

liliomainak, mint a sarkvidéki zuzmók-

nak. 
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Így van ez az embervilágban is. Ma-

gasabb rendű a szellemi élet a tisztán 

testinél. Magasabb rendű a lelki élet a 

szellemi és testi életnél. 

És a lelki emberek között is azok a 

legmagasabb rendű emberek, akik az 

újjászületés által Krisztusban való életet 

nyertek, azok, akik nem test szerint, ha-

nem lélek szerint járnak, azok, akiket 

nem múló emberi törvények igazgatnak, 

hanem akiket Isten törvénye irányít és 

fegyelmez. 

Mint ahogy az ember arra törekszik, 

hogy mindenből a nemesebbet termelje 

ki, mutassa fel, mert hiszen az a haszno-

sabb és az értékesebb, úgy kell lenni a 

magunk életével is. A virágokat nemesít-

jük, a fákat beoltjuk, hogy minél értéke-

sebb fajtát termeljünk ki általa. Az em-

ber lelkét is be kell oltani az Úr Jézus 

Krisztusba, a legnemesebb emberbe, az 

Istenemberbe, hogy az életünk hasonló-

vá lehessen Őhozzá. 

Nem mindenkinek van szüksége 

újjászületésre. Aki nem vágyik többre, 

aki nem vágyik magasabb rendű életre, 

aki nem vágyik a Krisztusban való élet 

gazdagságára, az, aki nem igyekszik a 

mennyei, az örökkévaló életre, hanem 

megelégszik ezzel az ideig való földi 

élettel, annak igazán nincsen szüksége 

megtérésre és újjászületésre. 

Így van az, hogy olyan sok ember 

nem tér meg, és nem születik újjá, mert 

megelégszik azzal az élettel, amelyet él, 

amelyben van, amelyet megszokott, 

amelyet atyáitól örökölt. 

4. Az újjászületett ember. 

Amikor a nagy angol igehirdető, 

Spurgeon megtért és újjászületett, legha-

marabb észrevette az édesanyja. Amint 

figyelte fiát, azt kérdezte: „Mi történt 

ezzel a mi Károlyunkkal? Ez egészen 

más, mint azelőtt volt.” 

Benne van ebben a kis példában az 

is, hogy a megtéréssel és az újjászületés-

sel nem szükséges dicsekednünk. Jobb, 

ha maga az életünk és a viselkedésünk 

lesz a bizonysága a mi újjászületésünk-

nek. 

Az újjászületett élet nem maradhat 

titokban, hanem annak nyilvánvalóvá 

kell lenni. Nincsen olyan rejtett dolog, 

amely napfényre ne jönne, és olyan ti-

tok, amely ki ne tudódnék. Az újjászüle-

tését senkinek sem lehet eltitkolni és 

elrejteni. 

Mint ahogyan az elvetett gabonamag 

is csak egy ideig van elrejtve a föld alatt, 

a göröngyök alatt, de aztán egy idő múl-

va kibújik onnét, és növekedésnek indul, 

úgy van az újjászületett élet is. Ha egy-

szer egy szív befogadta Jézus Krisztust, 

Krisztus ott nem marad elrejtve, hanem 

nyilvánvalóvá válik. 

Amikor a vérfolyásos asszony tit-

kon, hátulról megérintette Jézus ruhájá-

nak a szegélyét, azt hitte, hogy cseleke-

dete titokban maradhat, azt hitte, hogy 

elég az, ha ő tudja, hogy meggyógyult a 

betegségéből. Nem így történt. Nyilván-

valóvá kell lennie ennek a gyógyulás-

nak. Jézus észrevette, hogy erő áradott ki 

belőle, hogy érintette Őt valaki. 

Egy lelkipásztor találkozott útja köz-

ben egy hegyi pásztorfiúval, aki szegé-

nyes, rongyos öltözetben, meglehetősen 

elhanyagoltan nézett ki. A fiú kezében 

egy Biblia volt, egy kis Újtestamentum, 

amelyet valaki ajándékozott neki azok 

közül, akik a hegyek között jártak.  
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Karácsonyi lista: 
1. Ajándék után rohangálni  

lenni valaki számára 

2. Becsomagolni az ajándékokat 

valakit az ölelésembe 

3. Képeslapokat 

Jókívánságokat küldeni 

4. Élelmiszert vásárolni  

ajándékozni a rászorulóknak 

5. Karácsonyi fényeket nézni 

fénnyé válni 

6. Süteményhegyeket 

Emlékeket gyártani 

7. Ünnepi lakomákat tervezni 

élvezni idegeskedés nélkül 

A fiú, amikor a lelkész odaérkezett, 

megkérte, hogy magyarázzon meg neki 

valamit a Bibliából, mert ő azt nem érti 

meg. Magyarázza meg neki, hogy mi az 

az újjászületés! 

A lelkész nem szólt neki semmit, 

hanem azt mondotta, hogy kéredzkedjen 

el szüleitől, és menjen vele. A fiú meg-

tette. A lelkész elvitte magával egy gyü-

lekezetbe, ahova éppen azért ment, hogy 

az evangéliumot hirdesse. Ott azután 

elmondotta, hogy ez a szegény pásztor-

fiú mit akar tudni, és megkérte a gyüle-

kezetet, hogy példával magyarázzák meg 

ennek a gyermeknek, hogy mi az újjá-

születés. Azt mondotta: „Holnap öltöz-

tessük fel ezt a gyermeket tetőtől talpig 

új ruhába. Valaki hozzon új inget, a má-

sik nadrágot, a harmadik kabátot, hozza-

nak harisnyát és cipőt.” A gyülekezet 

engedelmeskedett. Másnap a gyermeket 

teljesen felöltöztetve odaállította a lel-

kész a gyülekezet elé, és azt mondotta a 

fiúnak: „Nos, fiacskám, mi most leszed-

tük rólad a rossz, a szakadozott, a kopott 

és a piszkos ruhákat, és új ruhába öltöz-

tettünk egészen. Lásd, az újjászületés is 

ilyen. Azzal a különbséggel, hogy Isten 

öltözteti fel új ruhába a te lelkedet az 

újjászületés által.” 

Íme, ilyen az újjászületett ember 

élete. Levetjük a hazugságot, és szólunk 

igazságot. Levetjük a haragot, és felöl-

tözzük a békességet. Levetjük az irigysé-

get, és felöltözzük a szeretetet. Levetjük 

a bosszúállást, és felöltözzük a másokon 

való segítést és a szolgálatot.  

Ó, vajha minél többen megéreznék 

azt, hogy valóban szükség van újjászüle-

tésre, és hogy újjászületés nélkül senki 

sem láthatja meg Istennek országát. 

Ámen. 

Ecsedi Aladár 

Tahitótfalu, 1946. VIII. 18. 
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Történetem több évtizedre nyúlik 

vissza, akkor még volt sorkatonai szol-

gálat, akkor még az volt a hadparancs, 

hogy az ország keleti régiójában élő 

katonakötelest a nyugati országrészben 

kell kiképezni és fordítva. 

Az első – akkor még nem sejtettem, 

hogy az utolsó is – angyalbőrben töltött 

karácsonyom Nagyatádon ért. A század-

hoz én érkeztem a legtávolabbról, voltak 

még fiúk Budapestről, de a többség ki 

tudja miért – no, meg a kivétel erősíti a 

szabályt – somogyi településekből érke-

zett. 

Nekik egy hétvége elég volt arra, 

hogy lássák szeretteiket, nekem ez 

eszembe sem juthatott, hiszen több száz 

kilométerre voltam a szülőktől. Abban 

reménykedtem, hogy Karácsonyra sza-

badságot kapok, de a „legfőbb érték az 

ember” szlogen mögött nem volt érző 

ember. Ezen a megállapításomon, azóta 

sem tudok változtatni úgy belém ivó-

dott. 

Nagyon fájt ott és akkor, hogy a 

nagyatádi laktanyát nem hagyhatom el. 

Társaimat sem engedték el, de tudtam, 

hogy őket felkeresik szeretteik, lesz bol-

dog összeölelkezés, lesz eszem-iszom. 

Hogy ne lássam mások boldogságát, 

és ne sajogjon a szívem, mind két napra 

telephely ügyeleti szolgálatot vállaltam. 

Elleszek én a harckocsikkal, a FUG-

okkal, az UHK-val. Este pedig a szolgá-

lat lejártakor már híre-hamva sem lesz a 

vendégjárásnak. 

Ez csak részben következett be, mert 

a sok-sok rántott csirke, sütemény ott 

díszelgett bajtársaim stokiján – ez a vas-

lábú négyszögletes ülő alkalmatosság a 

stokedli, hokedli becézett neve volt –, 

szekrényén. 

Bizony vártam, hogy valaki megkí-

nál, de senki. Magával volt elfoglalva 

minden honvéd, tisztes. Kit érdekelt a 

szabolcsi – katonaságnál mindenki sza-

bolcsi vagy tirpák volt – lelkivilága. 

Bevallom, egy idő után a szomszéd 

ágyon ülő, magát degeszre evő társam-

nak annyit azért megjegyeztem: jólesett 

volna, ha megkínálsz… Titokban, köny-

nyeimet a lószőr pokrócba rejtve mon-

dogattam magamban, hogy lehetnek 

ilyen szívtelenek… 

Másnap reggel újra a telephelyen 

tettem a dolgom, és ebéd után – amit a 

csajkából fogyasztottam el – leváltó ér-

kezett, és mennem kellett a körletbe. 

Ami történt, azt sem felejtem el – mint a 

példa mutatja –, mert amikor beléptem, 

az anyukák, a hozzátartozók mind álltak 

és vártak, és könnyes szemekkel öleltek 

magukhoz, hogy ők nem tudták, de most 

már tudják, és legyek a vendégük, mert 

az ő fiúk is lehetne Nyíregyházán.  

Gondolom, mondanom sem kell, 

elhalmoztak minden földi jóval és olyan 

Karácsonyom volt – szemem most is 

megtelt könnyel –, ami ott és akkor, ar-

ról győzött meg: a szeretet ott lakozik az 

emberek lelkében, és a Jó Isten abban a 

zord első lépcsős katonaéletben is meg-

adta számomra az egyik legszebb kará-

csonyi ünnepet. 

Zsoldos Barnabás  
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„Jogodban áll, 

hogy önmagadhoz mérten értékeljenek. 

Nem azért értékesek a tetteid, 

mert mások tettei értéktelenek, 

és nem azért értéktelenek a tetteid, 

mert mások tettei értékesek. 

Isten mindannyiunkat JÉZUS tetteiért szeret.” 

/TeSó blog/ 

Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. 

Némák a titkok. Nem válaszolnak. 

Rejtő ködükbe szemünk nem láthat… 

de elültetjük kis almafánkat, 

bízva, hogy kihajt, 

gyümölcsöt terem. 

Titok a jövő. 

Sürget a jelen. 

 

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. 

Némák a titkok. Nem válaszolnak. 

De a ma int, hogy híven szolgáljunk, 

mert tudjuk, Ki jön: 

Krisztusra várunk. 

 

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, 

munkába leljen, ne resten, tétlen! 

Testvérek terhét vállalja vállunk! 

Mert tudjuk, Ki jön: 

Krisztusra várunk. 

Túrmezei Erzsébet 
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A kívül-állók megszólítása 

Egyházmegyei újságunk következő számaiban 5 ajtóval 

szeretném megismertetni a kedves olvasókat, amelyeket 

lelki fejlődésünk során a gyülekezetben átlépünk, át kell 

lépnünk. 

Talán nem is gondolnánk, hány ember számára nem is 

olyan természetes, hogy átlépi a templom ajtajának kü-

szöbét. Pedig az ajtó elválaszt. Van kint és bent. 

Van, aki kívül áll, s van, aki már bentről szemlél 

dolgokat. Foglalkozzunk hát ma azokkal, akik kí-

vül állók, noha környezetünkben laknak, élik min-

dennapjaikat! Hogyan lehetne őket megszólítani? 

Ebben is Jézus a példa. Ha embereket szeretnénk halászni, akkor annak az életét 

kell mintául vennünk, aki maga volt a legnagyobb emberhalász, akit Isten küldött el 

Izrael elveszett juhaihoz. 

Jézus először is szerette őket. Ez a szeretet vonzotta az embereket. 

Másodszor világosan beszélt hozzájuk, hogy mindenki értse. A samáriai asz-

szonynak a vízről, a gazdának a földről, a halászoknak a halfogásról mondott példá-

zatot. 

Harmadszor észrevette és betöltötte szükségeiket. A vak embernek a látását 

adta vissza, a vérfolyásos asszonynak a betegségét gyógyította meg, Máriának és 

Mártának a könnyeit törölte le Lázár feltámasztásával. 

Az emberek a településeden ma is szeretetre vágynak. Arra, hogy meghallgassák, 

bátorítsák, megöleljék, feloldozzák. Arra, hogy szükségeiket valaki felfedezze s be-

töltse. 

Gyakran szembesülünk azzal, hogy az emberek nem egyformán nyitottak az üze-

netre, amelyet közvetítünk. Nézzük most meg, kik a legnyitottabbak az Ige üzene-

tére! 

1. Válófélen lévők, elváltak. 

2. Keresők. Akik, mint a szerecsen komornyik, szeretnének kérdéseikre választ 

   kapni. 

3. Rehabosok. Rokkant nyugdíjasok. Nekik gyakori kérdésük: érek-e valamit? 

   Kellek-e még? Mintha nekik írták volna az evangéliumokat, a királyi menyegző 

   példázatát, a sok gyógyítási történetet… 

4. Gyógyíthatatlan betegségben szenvedők, akik az utolsó szalmaszálba is bele- 

   kapaszkodnának. 
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5. Azok, akik elvesztették munkájukat. 

6. Azok, akik lelki stabilitásukat vesztették. 

Ismersz ilyeneket Szatmárban, saját településeden? Közvetlen környezetedben? 

Elmehet-e az Egyház, a gyülekezeted, te magad az ilyen emberek mellett? Igen, 

ahogy a pap és a lévita elment a példázatban leírt félholtra vert ember mellett, de 

akkor nem krisztusi módon cselekszünk. 

Valamit tennünk kell, de mit? 

Gondoljuk át a saját gyülekezetünkre és életünkre vonatkoztatva is a következő 

sorokat! 

Csaknem valamennyi újonnan épült közintézménynél már előírás, hogy akadály-

mentes bejáratot készítsenek, hogy lehetővé tegyék mindenki számára a könnyű be-

jutást. A mai kor gyülekezeteinek is szükséges egyfajta akadálymentesítést vég-

rehajtania, hogy az alábbi akadályok elháruljanak: 

1. Zárt ajtó. Gondold végig, a hét 168 órájából mennyi időt van nyitva templo-

mod? Ha nyitva van, kik számára? Mindenki bemehet, szívesen látott vendég az 

istentiszteleten? Vannak-e olyan alkalmak, amelyek kifejezetten a kívülállókat szó-

lítják meg? 

2. Teológiai különbség. Nem mindenki érti azokat a kifejezéseket, amelyeket 

használunk. Nem mindenki született református családban, s nem mindenki nőtt fel 

keresztyéni neveltetésben. 

3. Évtizedes szokások. Mindenhová leülhet, aki betéved hozzátok, vagy vannak 

„megváltott” helyek családok számára?  

4. Kulturális különbségek. Betánia konty jelzi nálatok az élő hitet, vagy bejöhet 

valaki az istentiszteletre farmerben is? 

5. Botrányok. Ahogyan a bárányok sem isznak a zavaros vízből, az is sokakat 

visszatarthat, ha „botrányszag” van a gyülekezetben. 

6. Zúgolódás, széthúzás. Sokszor önmagunk, panaszkodó szavaink, keserűsé-

günk az akadálya annak, hogy az emberek bentebb jöjjenek. 

7. Kapcsolatok hiánya. Gondolj magadra, mit érzel, ha bemész egy idegen hely-

re: nem azonnal az ismerősöket keresed tekinteteddel? A tapasztalat azt mutatja, 

hogy könnyebben bemegyünk egy olyan helyre, ahol örömmel fogadnak, hellyel 

kínálnak, nyitottak irányunkban. 

El sem hisszük, milyen hamar eldől, hogy valaki visszajön-e alkalmainkra, hogy 

valaki átlépi-e gyülekezetünknek ezt az első küszöbét újra, s köztünk marad. 

Jézus úgy viszonyult a kívül állók felé, hogy odafigyelt rájuk, észrevette és betöl-

tötte szükségeiket, egyszerűen szerette őket. Azok közelebb jöttek, s a szeretet ilyen 

mértékű megtapasztalását érezve, megdöbbenésükben azt kérdezték: ki vagy te? S 

követni kezdték. 

Nagy György lelkipásztor 

Abraham Meulenberg előadásai nyomán  
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Az volt az éjek éje! az volt az alvó évezredek utolsó homálya. Azon az éjen Isten 

szívéből hullott harmat a földre. Nagyidők sírjából fölemelkedett a fehérszárnyú bé-

ke és körüllebegte a földtekét. 

Az volt az éjek éje! A sötét égmagasban mennyei fény pezsdült meg. Az ég ivei 

sugárzáport ömlesztettek alá. Az égtetőn megzendült Dávid hárfája s a meghasadt ég 

nyílásán, mint egy nagy fényes rózsagomoly, alábomlott a békét köszöntő angyal 

karaván. 

A földön fényköd. Csend. Kábulat. Csak a pálmák virrasztanak. Millió szem 

alussza még a múltak nehéz álmát. Csak néhány pásztor kap a homlokához: nem 

tudja ébredésben van-e vagy álomkáprázatban. 

Az volt az éjek éje! midőn megszületett az ég és a föld gyermeke: a Béke. Minő 

kicsiny volt az a zsidó város, s minő istenlelkű ember született benne. 

Barmok között, istállóban, királyok királya! Akinek nem volt bölcsője, pedig 

birodalma az egész földteke. Akinek talán havat sodort fejére a téli szél, s koronája 

lett az istendicsőség. 

Abban a szívben, amely akkor jött világra, benne volt az Isten értelme s abban a 

lélekben, mely akkor gyulladt életlángra, benne volt az Isten szeretete. Az a fiatal 

zsidóanya, aki halovány arccal merengett csecsemője fölött, az emberiség jövendő 

sorsát ringatta ölében. 

Fenséges éj! Az emberszeretet születésének éje! A ma is fegyverben álló nemze-

tek szívén átreszket a világbéke fuvalma. A szeretet oltárain kigyúlnak a lángok s 

tömjént áldozva az égnek járul Krisztus bölcsőjéhez pásztor és király. 

A menny visszfénye ragyog a népmilliók arczán, s az öröm glóriénekének hullá-

mai emelkednek a földtekéről az égbe. 

A gyermekek ablakán angyalok suhannak be s megaranyozzák arczukat a bol-

dogság égi sugarával. 

Oh, éjek éje, fenséges szép éjszaka! A jósággal megáradt istenszív dobbanásait 

érezzük sötét fátyolodon át itt e földön, és égbenéző arczczal várjuk a bölcsek álmá-

nak megvalósulását, az örökbéke angyalának megjelenését a föld felett. 

Gárdonyi Géza  
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2017. október 22-én tartottuk gyülekezetünkben a presbiterválasztást, az egyházi 

törvényeknek megfelelően. Miután a Választási Bizottsághoz és az Egyházmegyé-

hez nem érkezett jogorvoslati kérelem, véglegesnek tekinthető a presbiterválasztás 

eredménye gyülekezetünkben. 

Ez alapján:  

Pótpresbiterek: 

1. Bíró István 

2. Kun Sándorné 

3. Lakatos László 

4. Szilágyi István 

5. Szilágyi János 

Főgondnok: dr. Makrai Tibor 

Gondnok: Alexa Imre 

Teljes jogú presbiterek: 

1. Alexa Imre  

2. Bene Sándor  

3. Filep György  

4. Görög Demeterné  

5. Kovács Katalin  

6. Lengyel Zoltán 

7. Makrai Tibor 

8. Mónus Péter  

9. Nyíri Gusztávné 

10. Nyíri Lajos 

11. Oláhné Borzován Edit 

12. Puskás Zoltán 

13. Sárközi Sándorné 

14. Szatmári András 

15. Széles Csaba 

16. Szondi Bertalan 

17. Szombati Csaba 

18. Vadász Sándor 

Az új presbiterek december  

3-án az istentisztelet keretében tettek fogadalmat a gyülekezet előtt. 

Ezúton is Isten áldását kérjük és kívánjuk életükre, vállalt szolgálatukra! 

„..ugyanaz a szeretet legyen bennetek, 
egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. 

Semmit ne tegyetek önzésből, 
se hiú dicsőségvágyból, 

hanem alázattal különbnek tartsátok 
egymást magatoknál; 

és senki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét is.” 

Filippi 2:2-4 
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Túrmezei Erzsébet:  

Ha én betlehemi  

pásztorgyerek lennék, 

karácsony estéjén 

a jászolhoz mennék. 

 

Ha volna egy szelíd 

szép, fehér báránykám, 

azt is odavinném, 

azt is odaszánnám. 

 

Gyorsan letérdelnék… 

Milyen jó is volna! 

Angyalok éneke 

gyönyörűen szólna. 

 

Talán egy kis angyal 

kezemen is fogna… 

Megtartó Úr Jézus  

rám is mosolyogna. 

 

De én nem lehetek… 

mért is nem lehetek 

betlehemi nyájat 

őrző pásztorgyerek! 

 

Magyar földön járok… 

el is múlt az régen, 

hogy az a csillag 

ragyogott az égen. 

 

Van most csillag elég, 

de úgy egy se ragyog. 

Nem énekelnek már 

mennyei angyalok. 
 

Úr Jézus elébe 

Elmegyek én mégis, 

száz nap és száz éjjel, 

Ha mindig mennék is. 

száz nap és száz éjjel, 

Ha mindig mennék is. 

 

Száz nap és száz éjjel, 

még nem is kell járnom: 

Odarepít engem, 

az én imádságom. 

 

Mért megyek elébe? 

megköszönni szépen, 

a sötét világra, 

hogy leszállott értem. 

 

Megmondani neki: 

életem, halálom: 

már én csak ezentúl  

mindig őt szolgálom. 

 

Megsimogat, tudom, 

Szerető szemével, 

Megtelik a szívem, 

Szíve melegével. 

 

Megtartó Úr Jézus 

édes mosolyával: 

karácsonyestének 

nagy boldogságával. 
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Munkálkodj saját szakadékod körül!  

Egy mély lyuk tátong lényedben, szakadékhoz hasonló. Sohasem leszel képes 
betölteni ezt az űrt, mivel szükségleteid nem ismernek határt. Dolgoznod kell e sza-
kadék körül, hogy fokozatosan bezáródhasson. 

Mivel az űr olyan hatalmas, és kínjaid annyira fájók, mindig ott a kísértés, hogy 
elmenekülj előle. Két végletet kell elkerülnöd: teljesen átadni magad a fájdalmad-
nak, vagy hagyni, hogy a sok más dolog elvonja a figyelmedet, s így távol tartod 
magad a gyógyításra váró sebtől. 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Tarcsa Gusztáv /79/ Nyár u. 
Lengyel Gusztáv /65/ Vágóháza tanya 
Győrvári Árpád /68/ Nádor tér 
Balogh Kálmán /82/ Móricz Zs. u. 
Jakab József /63/ 
Veréb Miklósné szül. Fábián Mária /91/ Erkel F. u. 
Katona István /62/ Damjanich u. 
ö. Kovács Béláné szül. Gaál Olga Lenke /78/ Rákóczi u. 
Veress István /73/ Dózsa u. 
Magyar Lajos /67/ Alkotmány u. 
Hajdú Józsefné, szül. Kovács Magdolna /78/ Keresztcsárda 

Keresztségben részesült: 

Bulyáki Marcel András 
Filep Hanna 
Nagy Mátyás 
Talabos Zétény 
Varga Bence 

   Lehet, hogy mi, akik hazafelé tar-
tunk, lassabban lépdelünk, de ettől 
még nem szabad, hogy céltalanul te-
gyük ezt. A fiatalok az utunk utolsó 
mérföldjein is követnek bennünket. 
Milyen üzenetet jelent ez a számunk-
ra? Azt, hogy még mindig mi me-
gyünk elöl. De vajon győztes módon 
vezetjük-e őket? Utat készítünk-e 
azok számára, akik a nyomdokaink-
ban haladnak? Talán fel kell tennünk 
magunkban a kérdést: „Érdemesek-e 

a lépteink arra, hogy mások kövessék azokat?” Ha Jézus Krisztus nyomdokaiban 
járunk, akkor az a válasz, hogy igen, és az általunk készített hidak az Ő alapzatának 
erős kősziklájára épülnek. Egyedül Ő képes levenni a gondjainkat és megkönnyíteni 
a terheinket. 

Billy Graham 
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„Neked sincs több problémád, 

mint más embereknek, 

csak te többet gondolsz rájuk. 

Változtass a gondolkodásodon, 

és meg fognak változni 

az érzéseid!” 
 

Bob Gass  
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1993-ban egy akkor kevéssé ismert dél-afrikai fotóriporter, Kevin Carter 
– később Pulitzer-díjat nyert – alkotása rázta meg a világot. A megrendítő 
fotó egy az éhezéstől végletesen legyengült kislányt ábrázol, mellette egy 
keselyű a halálát várja. A kép a megjelenés után hatalmas felháborodást vál-
tott ki. Senki sem tudja azonban, hogy mi történt később a gyermekkel. Még 
a fotós sem, aki a fénykép elkészítése után elment. A Pulitzer-díj elnyerését 
követően két hónappal később Carter depressziója miatt öngyilkos lett.  

Ünnepeink előtt a bőség és az öröm megélése előtt érdemes elgondolkoznunk 

azon, hogy mennyien vannak a világban hasonló sorsú emberek, akik ha testi éhség-

től nem is, de a lelkitől szenvednek. És mi sokukat mégis magára hagyjuk… 

Talán azt mondod, nincs a közeledben lelkileg éhező ember. Ha így van, akkor való-

színűleg hitre jutottan, de egy lakatlan szigeten élsz, ahol nincsenek rokonaid, bará-

taid, szomszédjaid, munkatársaid… Hitünk szerint a világ lelki éhségére egyedül 

csak Jézus lehet a megoldás, mert ő maga mondta: „Én vagyok az élet kenyere: 

aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg 

soha.” János 6,35 

Itt az ideje, hogy feltegyél magadnak pár kérdést: Én jóllakott vagyok, vagy éhe-

ző? Ha ismerek éhezőt, otthagyom-e, mint a fotós a kislányt, vagy elviszem az Élet 

kenyeréhez? Észreveszed-e a „fotóst”, aki nem is tudja önmagáról, hogy nagy baj-

ban van? 

Ha bármelyik kérdésben nem nyugodt a lelked, akkor tudod,mit kell tenni! 

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító 

oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” 1 Péter 5,8 
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Mindenható Istenünk, Te alászállottál hozzánk és gondoskodtál arról, hogy mindazt 

megadd nekünk, ami földi életünkhöz szükséges és fontos. Segíts megtanulnunk azt, 

hogy egészen Rád bízzuk magunkat, s így áldásoddal induljunk az új esztendő felé. 

Szentlelked vezessen minket, Ő gyújtsa fel bennünk a buzgóság lángját. Azért lán-

goljunk, hogy Téged segítségül hívjunk. Kegyetlenség és mértéktelen embertelenség 

vesz körül minket, így gyakran tévelygünk a külső dolgokban. Úgy tűnik, hogy az 

emberek nagyon megfeledkeznek magukról, s olyan háborúságokba keverednek, 

melyek során feledve lesz minden jogszerűség és minden törvény. Ahol viszont Is-

tent felismerik és megismerik, ott felébred és növekszik az emberség. Ahol viszont 

kölcsönösen elnyomják és meghazudtolják egymást, ott az is kiderül, hogy kiveszett 

belőlük a Te félelmed... Semmi más nincs, amiben Téged igazán követhetnénk, mint 

a jó cselekvése. Nem elég 

az, ha a hit bennünk megfo-

gan, azt folyamatosan táplál-

nunk és növelnünk kell. 

Urunk, Istenünk, tudjuk, 

azért vagyunk e földön, 

hogy egy szívvel és egy 

szájjal magasztaljunk Té-

ged, s ez legyen életünk iga-

zi értelme és célja. Add meg 

ezt nekünk! 

Ámen. 

A Reformáció 500. emlékéve kapcsán 
megjelent Papp Arthur és dr. Kincses 
Endre: A Mátészalkai Református Egy-
ház története című könyv a Mátészalkai 
Művészetbarát Egyesület kiadásában, 
melynek megjelenését a két református 
gyülekezet, valamint Mátészalka Vá-
rosa támogatta anyagilag. Hasznos ol-
vasmány lehet mindenkinek a hosszú 
őszi estéken. A könyv megvásárolható 
az istentiszteletek előtt és után 2000 
forintos egységáron. Szép ajándék lehet 
akár karácsonykor is. 
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címmel rajzversenyt hirdettünk meg városunk ál-

talános iskoláiban és óvodáiban. 

Nagy érdeklődés mellet 220 gyermek készítette el 

alkotását. A szakmai zsűri igyekezett megtalálni a 

legszebb alkotásokat, amelyek megtekinthetőek 

december végéig a Kincses-ház nagytermében. 
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„Énekeljetek az Úrnak új éneket” (Zsolt.96,1) 

A Kálvin János Református Általános Iskola szervezésében 2017. október 16-án 

immár 5. alkalommal került megrendezésre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Re-

formátus Általános Iskolák V. Zsoltáréneklő-és Műveltségi versenye az Égigérő 

közösségi házban. Ebben az évben 4 iskola (Fehérgyarmat, Mátészalka, Nagyecsed 

és Nyírbátor) 19 tanulója mérte össze tudását. A műveltségi rész témája Clément 

Marot személye, munkássága volt.  

A délután a 121. zsoltár közös megtanulásával kezdődött, melyet Nagy György 

lelkipásztor áhítata követett. Iskolánk „Tiszta Forrás” Gyermekkórusa Balogh Fe-

rencné irányításával – a hagyományokhoz híven – énekszóval nyitotta meg a rendez-

vényt. Gitáron közreműködött Vadász Sándor. Ezt követően a versenyzők megírták 

a TOTÓ-t, s kezdődhetett a verseny énekes része. 

Két kategóriában bonyolítottuk le a versenyt. Az 5-6. kategória kötelező zsoltá-

rai voltak a 24. és 38. zsoltárok, a 7-8. kategóriáé pedig az 1. és a 107. zsoltárok. A 

két kötelező zsoltár mellett egy-egy szabadon választott zsoltárral is készültek a gye-

rekek. Az idei versenyen az 5-6. kategóriában volt nagyobb létszámú a jelentkezés. 

Mindenki felkészülten jött el, s mutatkozott be a hallgatóságnak. Az izgalom most 

sem maradt el, s bizton állíthatjuk, hogy egyedül énekelni nem kis feladat a társak és 

ismeretlenek előtt! A zsűri ezúttal is nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen a legtöbb 

tanuló hibátlan előadással, tiszta, szép csengő hangon mutatta be a zsoltárokat. A 

pontszámok végül a TOTÓ-ban elért eredményekkel együtt adódtak össze. 

Az egyes kategóriákban a legszebben éneklő két tanuló különdíjban részesült, s 

akik az eredményhirdetés után – a jelenlévők nagy örömére – újra elénekelték ked-

venc zsoltárukat. Megköszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját, valamint a 

Kálvin János Református Általános Iskola vezetésének és tanárainak a verseny szer-

vezésével, lebonyolításával kapcsolatos segítségét és a zsűritagok munkáját. 

SOLI DEO GLORIA! 

Balogh Ferencné, karnagy  
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Advent derekán 
lélekemelő koncertre 
került sor az Égigérő 
közösségi házban, ahol 
is a Tiszta Forrás gyer-
mekénekkar és a Zene-
barátok Kórusa előadá-
sában adventi és kará-
csonyi énekek hangzot-
tak el Balogh Ferencné Viola 
karvezetésével. 

Hálás szívvel köszönjük a 
közreműködőknek a feledhetet-
len emléket!  
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Gyülekezeti nyári táborunkban az egyik téma a születés 

volt. „Születésem története” címmel ki-ki elmesélhette, amit 

a születése történetéről tud. Az, ahogyan világra jövünk, 

bár nem emlékszünk rá, csak mesélik nekünk, része az életünk történetének. Sőt, 

meghatározó része – állapítottuk meg a beszélgetések után. 

A lelki születésünket megéljük, és el tudjuk mesélni. A megtérésünk, újjászületé-

sünk története meghatározza lelki életünket, lelki önismeretünket. Érdemes újra és 

újra elmesélni, miként ismertük meg Istent, léptünk át az ajtón, amely a lelki élet 

világába vezet, és ismertük fel Jézusban lelki vezetőnket. Az elmesélés intenzív él-

mény a mesélőnek, a hallgatónak egyaránt. Érzelmi erőforrás, lelkiismereti tapasz-

talat (honnan indultam, hol tartok), tanító beszéd, a megtérésről szóló vallomás, 

példa az elakadásban szenvedőknek, támogatás a megfáradtaknak. Vissza a forrás-

hoz. Ezt éltük meg a mátészalkai találkozón a bizonyságtételek hallgatása alatt. 

A találkozó Szalay Kont esperes szolgálatával kezdődött, aki Máté evangéliuma 

kezdő soraiból olvasta fel előttünk Jézus nemzetségtáblázatát.  A Megváltó szárma-

zásának elbeszélése, Krisztus betagozódása a nemzedékek sorába, maga a felsorolás 

nagyon lényeges. A megőrzése annak, hogy ki kinek a fia a jövő záloga. Ismernünk 

kell őseink sorát. A névsor nem „hibátlan” még Jézus esetében sem, nincsenek kivá-

ló családfák, csak hűen megőrzött történetek. 

Nagy György helyi lelkipásztor a nosztalgia erejével idézte fel a gyermekkora 

óta eltelt időben bekövetkezett változá-

sokat – a nagycsalád, a többgenerációs 

együttélés felbomlását társadalmunkban. 

„Hogyan szeretnénk mi többgenerációs 

gyülekezetet, amikor a többgenerációs 

modell eltűnt a kultúránkból?” – tette fel 

megnyitó szavaiban az égető kérdést. 

Fekete Károly püspök előadásában az 

elmúlt 100-80 esztendő egyháztörténetét 

mesélte el az egyházunk társadalmi sze-

repének és mai szerepkeresésének  

Generációk közti találkozót tartottak a „Hirdesd az 

Igét!” programsorozat részeként 2017. október 15-én a 

Mátészalka-Kertvárosi Református Egyházközségben 

a Szatmári Egyházmegye és a Tiszántúli Egyházkerület 

szervezésében. A rendezvényen 140 gyülekezeti tag vett 

részt 14 szatmári gyülekezetből. 
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szempontjából. Nekünk kell megta-

lálnunk azt a történelmi szerepet, 

amelynek betöltésével azt a szent 

küldetést folytathatjuk, melyet elő-

deink nyomán ebben a világi érték-

rendtől átitatott kultúrában is képvi-

selnünk kell. 

A bizonyságtevők lenyűgöző 

pontossággal, magával ragadó 

őszinteséggel beszéltek megtéré-

sükről, s a vallomások között megszólaló énekek a 90-es évek ébredési éveinek han-

gulatát teremtették meg a meghitt, bensőséges templomtérben. 

A csoportos beszélgetésekben megtudtuk, ki hogyan próbálja megérteni unokái, 

gyermekei nyelvét, vagy éppen miként zárkózik el az elől, hogy megtanulja a Face-

book kezelését, pedig ott megnézhetné, s talán jobban meg is ismerhetné a fiatal 

nemzedéket. 

A zárszóban Nagy György beszélt a Mátészalka–Kertvárosi gyülekezet sikeres 

próbálkozásairól, miként élték meg a többgenerációs modellt a gyülekezetben, de 

nem hallgatta el a kudarcokat sem – az egyetemista korosztály már nagyvárosokban, 

nem az őket felnevelő gyülekezetben folytatja útját, mivel a településre sem valószí-

nű, hogy visszatérnek. 

Tanultunk egymástól, de nyitva is maradtak kérdések, inkább a helyzet elemzésé-

hez kerültünk közelebb, nem a megoldáshoz. A megoldást imádságban kértük, kér-

hetjük el. 

A házigazdák biztos és otthonos hátteret biztosítottak a találkozónak, mindenki 

tette és tudta a dolgát, de a legfontosabb háttér, amely egész idő alatt érezhető volt, 

az az imádságos háttér. Ez a gyülekezet imádkozó közösség, ahol ennek a napnak az 

áldásait is elkérték. Köszönjük a testvéri együttműködést. 

Forrás: www.ttre.hu 

Tóth-Mihala Veronika 
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   A „Hirdesd az Igét!” programsorozat záróal-

kalmán három egyházmegyéből mintegy 2500 

református egyháztag vett részt a nyíregyházi 

Continental Arénában 2017. november  

18-án. 

   Az úrvacsorás istentiszteletet követően bi-

zonyságtételekre, előadásra és igényes kulturális műsorra került sor. 

A lelki közösség megtapasztalásán túl értékes gondolatokkal, feledhetetlen élmé-

nyekkel tértünk haza gyülekezeteinkbe. 

Isten után köszönjük a szervezőknek, a házigazda gyülekezetnek, valamint az 

előadóknak ezt a szép napot! 
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Egy nagyszerű kezdeményezésbe kapcsolódott be gyülekezetünk, amikor is 

2017. október 13-án két székelyföldi maratonistával közösen mintegy 50 fő futotta 

le azt az 500 méteres távot, mely egy igen fontos évfordulóra hívta fel a figyelmün-

ket. 

A célhoz megérkezve közösen szegeztük ki Luther Márton 95 tételét az Északi 

lakótelepi református templom tornyára. 

A rendezvény nem titkolt célja, hogy felhívja a 

figyelmet a Reformáció 500 éves évfordulójára, 

valamint meghívni a fiatalokat egy új Reformá-

ció megélésére. Az alkalom végén stílszerűen 

minden résztvevő mátészalkai Túró Rudit ka-

pott az elvesztett kalóriák pótlására. 

   Tőlünk Nyírmeggyes felé vették az irányt. 

   Sok erőt kívánunk további útjukhoz! 
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Idén a nyíregyházi Verba Tanyán tartottuk az 

Apák napját, s utólag elmondható, hogy jó dön-

tésnek bizonyult a helyválasztás. Számos hor-

gászhellyel, játszótérrel, focipályával, sütögetési 

lehetőségeivel ettől jobb helyet nehezen találtunk 

volna Apák napi horgászversenyünknek. 

A gyönyörű napsütés, kedvező haljárás és jó 

hangulat jellemezte a délelőtti apa-gyermek hor-

gászversenyt. 

Délben az apukák halászlével, a gyermekek hot-doggal merítettek erőt a folyta-

táshoz, hiszen a verseny zárultával a focipályán mérték össze tudásukat a résztvevők. 

   A délutáni eredményhirdetés során kiderült, melyik 

csapatnak sikerült kifognia a legtöbb halat, s az is, kinél 

akadt meg a legnagyobb kopoltyús csoda. 

   A csodálatos napra visszaemlékezve megköszönjük 

Istennek a sok áldást, amelyet kaphattunk a nap folya-

mán. 

   Megköszönjük a szervezésben nyújtott segítségét 

Borgyos Norbert sporthorgásznak, a nyeremények terén 

tett nagylelkű felajánlását a mátészalkai Halcapone 

Vadász-és Horgászcentrumnak, végül, de nem utolsó-

sorban a Verba Tanya által kínált lehetőségeket a tulaj-

donosnak, Sanyi bácsinak.  
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Életünk reformációja címmel tartottuk meg ha-

gyományainkhoz híven a testi-lelki egészségnapot. 

A napot Elek Geléna gyógytornász átmozgató 

tornájával kezdtük, de ő volt az, aki a nap végén 

mozgáskultúránkról és annak javításáról tartott 

előadást. 

Szűcs József református lelkipásztor Isten Igéje 

alapján arról beszélt, hogyan lehet a lelki életünk-

ben hogyan élhetünk meg változást, majd Szathmá-

ri Zsuzsanna dietetikus az étrendünk reformjára 

hívta fel a figyelmet.  

A tartalmas előadásra idén is sokak voltak kí-

váncsiak. 

Reméljük a hétköznapokban is sikerül valóra 

váltani az itt elhangzottakat. 
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December közepén - karácsonyra készülve - fog-

lalkoztató délutánt tartottunk a gyerekeknek az 

Égigérő házban. 

Megismertük azt a hat csodálatos dolgot, amely-

ből kiderült, hogy Isten mindent nekünk adott Jézus 

Krisztusban, majd szép karácsonyi díszeket készítet-

tünk. Istentől megáldva, jó hangulatban tölthettük el 

ezt a délutánt. 

Köszönjük gyerekmunkásaink fáradozását! 



 

 



 

 


