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 Az életnek addig van értelme, amíg 

az ember szeretetet tud adni – és ami annál 

sokszor nehezebb: képes a szeretetet elfo-

gadni is. 

 Van, amikor a szeretet apró kis gesz-

tusainak elfogadása nagyobb tett, amint ön-

zetlenül adni. 

 Amikor szeretetet adunk, akkor – mint kezdeményezők  - az erő 

pozíciójukban érezzük magunkat, s gyakran nem teszünk mást, mint szolíd 

öntudatossággal nyugtázzuk lelki nagyságunkat. 

 Akkor viszont, amikor a telítettségnek ebben az emelkedett állapo-

tában valaki hangtalanul hozzánk simul, és rongyos kis tarisznyájából sze-

retetmorzsákkal kínál, meghökkenünk. Hirtelen kiesünk a nagyság szere-

péből, és zavartan szembesülünk az új helyzettel: Nem tündökölhetünk 

egyedül a szeretet ingyen konyhájának konyhafőnöki szerepében. Most 

minket is étellel kínálnak. De hát erre nekünk semmi szükségünk sincsen! 

– zsörtölődünk a valaki morzsáit lefitymálva. Hiszen mi praktikusan, meg-

szervezette, hatékony nagyüzemi módon osztjuk a szeretetet a rászorulók-

nak. S lám, most a sor megakad, a sorban állók türelmetlenkednek. 

 De a valaki nem tágít. 

 Csak áll, és már-már könyörögve kínálja felénk elfogadásra apró 

kis szeretetmorzsáit. 

      S akkor meg kell lát-

nunk, hogy szeretete nem 

elsősorban nekünk szól. Az 

életben maradáshoz neki 

van szüksége arra, hogy 

adjon, mert léte ebben az 

elfogadottságban nyeri el 

értelmét. 

      Valakitől szeretetet 

elfogadni annyit jelent, 

mint megerősíteni őt élete 

értelmében. 

Simon András 

Kapni néha nehezebb 
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A  B i b l i a  É v e  2 0 0 8 

„A Biblia él, beszél hozzám, lábai vannak és utolér,         

kezei vannak és megragad." 

(Luther Márton) 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket                           

és ne tiltsátok el őket;”  (Mk 10,14) 

 2008 a Biblia éve, melynek célja a Szentírás minél szélesebb körben 

való megismertetése, terjesztése. Ennek megvalósulásához teremtett lehető-

séget a Magyar Bibliatársulat, amikor létrehozta az „Országjáró Bibliát”.  

 A 19 tablóból álló kiállítás a 

Biblia történetiségét tárja elénk az 

evangéliumi tájakon keresztül a teker-

csek megtalálásától a prófétákon át az 

ó-és újszövetségig, a fordításoktól a 

könyvnyomtatásig, illetve a napjaink-

ban folyó munkákig.  

 Őrbottyánból érkezett hoz-

zánk , és egy hét elteltével folytatta 

útját fővárosunkba. Április 15-étől 21-

éig adtak otthont ennek a kiállításnak – 

sorrendben – a Képes Géza Általános 

Iskola, a Képes Géza Városi Könyvtár, a 

Baptista imaház, az Északi templom és a 

Kálvin János Református Általános Isko-

la. Ezernél is több látogatója volt. A gye-

rekek és a felnőttek egyaránt nagy ér-

deklődéssel vették birtokukba. A diákok 

körében különösen nagy sikert aratott a 

kiállításhoz kapcsolódó bibliai totó, amit 

400-an töltöttek ki.     

Jó érzés volt nézni, ahogy olvasgatták a 

kérdéseket, s a válaszokat kutatva bön-

gészték a tablókat, és azt is, ahogy a 

nagyobbak segítettek a kisebbeknek. A 

kiállítás valamennyi látogatója, idős és 

fiatal, sok új információval gazdagodha-

tott a szép küllemű színes tablók tanul-

mányozása során. S valóban átéltük: 

„Boldog, aki olvassa…”.(Jel 1,3) 

Oláhné Borzován Edit 

Országjáró Bibliakiállítás Mátészalkán 
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Bizonyságtétel  

 Ö. Bakos Józsefné Trencsényi Gizella 

vagyok. Heten nőttünk föl itt Mátészalkán. Nem 

volt könnyű gyermekkorunk, de felnőttünk szere-

tetben. 

 Testvérem, Gaálné Ilonka gyakran elvitt 

Jóniékhoz házi istentiszteletre, sokszor megfor-

dultunk Biatorbágyon is csendes heteken. 

 Ilonka nagyon aktív volt, vitte a gyerme-

keket, s Lengyelné Böskével főztek rájuk, míg a 

foglalkozások tartottak. 

 Nekem is sokat jelentettek ezek az alkalmak. Liza néni szolgálatai arra 

ébresztettek rá, hogy rosszul állok férjemhez: uralkodni akarok rajta, ahelyett, 

hogy szeretném Krisztusban rossz szokása ellenére. 

 Liza néni azt mondta: míg teljesen nem adod át a szívedet Krisztus-

nak, addig nem lesz békességed. Egyszer csak elnyertem. 

 20 éve vagyok özvegy. Az újtelepi kis közösségben minden vasárnap 

itt vagyok. Testvérem, Ilonka egyszer a szemembe nézett, s azt mondta: Te itt 

élsz, ide tartozol. Ezért a közösségért vagy felelős, imádkozz érte. Nagyon a 

szívemben vannak ezek a szavak. Meg is teszem erőm és hitem szerint. 

 Lőrincz Ferenczné Esztikével feljártuk az Újtelepet összeírva a hitta-

nosokat, bíztatva, hogy éljenek a lehetőséggel, s megismerjék Istent. Tagja 

voltam a Nőszövetségnek, fáslit kötöttünk a leprásoknak, tésztát gyúrtunk a 

szeretetintézményeknek, s az énekkarba is jártam. 

 Ma már kevesen élnek azok kö-

zül, akikkel együtt szolgáltam. Testvére-

im közül is csak egy él, ő is hívő lélek.  

Kedves bibliai igém az, amikor az Úr azt 

mondja: 

„ Nem rakok rád nagyobb terhet, mint 

amit elviselhetnél.” 

 Ezen az ünnepen is kívánom a 

testvéreknek, hogy éljék át Isten megújító 

kegyelmét!                              

Szeretettel: Bakosné Gizike néni 
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Konfirmáltak 

Bihary Bálint 

Dienes Tünde 

Elek Heléna 

Farkas Bernadett 

Kézi László 

Kiss László 

Korbulecz Viktória 

Kovács Ágnes 

Magos Bettina 

Makrai Tibor 

Nagy Réka 

Szaplonczai Zsanett 

Szondi Roland 

 

A hetedikesek köszöntik a konfirmandusokat  

Megkereszteltük őket: 

   Hódi rebekát 

   Szabó Balázst 

   Gergely Rékát 

   Szűcs Gellértet 

   Farkas Bernadettet 

   Csanálosi Bencét 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

    Mihálku Elekné Róka Piroska (73) 

    Tóth Árpád u. 

    Horváth János (69) Bartók B. u. 

    Boros Antalné Tóth Ilona (81) Kalmár u. 

    Oláh Ferenc (55) Nagybányai út 

 

ANYAKÖNYVI HÍREINK: 



PRESBITERI KÖRZETEK: 

Alexa Imre  /Hodászi u./  Blau tag, Hodászi út, Újfalussy tag, Vágóháza,  

    Meggyesi út, Arad utca, Tóth Árpád út, Kinizsi út, 

    Zöldmező út, Kosztolányi út 

Bíró Istvánné  /Nagybányai u. 25/a/ Nagybányai út, Jókai út, Petőfi tér, köz, út 

Filep György  /Ősz u.10/  Akácfa út, Búza út, Viktória út, Bánk bán út, Al 

    máskert út, Viola út, Damjanich út, Eötvös út 

Fülöp Bálint  /Északi krt. 43/  Északi körút 

Görög Demeterné  /Kalmár u. 86/ Kalmár út 

Katona Gézáné  /Hunyadi u. 79/ Hunyadi út és köz 

Kiss László  /Bartók B. u./  Babits út, Krúdy út, Mikszáth út, Gárdonyi út, Csil

    lag út, Nádor tér 

dr. Makrai Tibor  /Somogyi B. u. 12/  Somogyi út 

Nyíri Gusztávné  /Martinovics u. 12/ Arany J. út, sor, köz, Martinovics út, Vörösmarty  

    út, Baross út 

Nyíri Lajos  /Móricz köz 8/  Bercsényi út, Móricz Zs. út és köz, Deák F. út,  

    Irinyi út, Vasvári út 

Puskás Zoltán  /Nyár u.78/  Nyár út eleje 

Széles Csaba  /Alkotmány u. 13 I/4/ Báthory tér, Rákóczy út, Esze T. út 

Szilágyi Istvánné  /Nagybányai u. 26/a/ Rózsa út, Gábor Áron út 

Szondi Bertalan  /Ősz u. 18/  Cserepeshegy út, Nyírjes út, Tavasz út, Ősz út 

dr. Szűcs Lajosné  /József A. u./ Zöldfa út 

Tarcsa Gusztávné /Nyírjes u. 44/   Kalmár út 

Tóth István  /Nyár u. 44/  Katona József út, Nyár út vége, Zewenaar út 

Varga Miklós  /Szőlőskert u. 13/ Szőlőskert út, Tél út, Kertész út 
 

PÓTPRESBITEREINK: 
 

Sárközi Sándorné  /Hunyadi u. 69/ Szatmár út, Bacsó út, Bartók út 

Bakos Jánosné  /Ipari u. 1 fszt. 2/ Korona tér, Október 23 tér, Corvin tér, Ipari út,  

    Öregotthon 

Kun Sándorné  /Erkel F. u. 43/ Erkel F. út, Délibáb út 

Helmeczi Lászlóné /Kórház u. 28/ Kórház út 

Pappné Sápi Judit  /Északi krt. 72/ Északi körút 

Szabó Sándor  /Északi krt./  Jármi köz 

Fenntartói járulékszedők: 

Újtelepen: Bíró Istvánné, 

Ráczkertben:                   

Kovács Zoltánné,               

az Északi lakótelepen             

Nagy Sándorné 

Ismeri valamelyik                    

presbiterünket?                           
A Presbitérium döntése alap-

ján minden presbiternél                    

lehetősége van befizetni             

fenntartói járulékát.               

Befizetéséről minden              

alkalommal  bizonylatot kap.   
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Amennyiben kérdése 

van, vagy segítségre 

van szüksége,       

bizalommal             

forduljon hozzájuk! 
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Ismerkedjen meg terveinkkel! 

 

„Ímé, azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, ...”  (I.Kir. 5,5) 

 

 Ha visszatekintünk gyülekezetünk elmúlt négy hónapjára, hálatelt 
szívvel állhatunk meg Urunk előtt mindazért a sok jóért, lelki táplálékért, ami-
vel megajándékozott bennünket. Hisszük, hogy ez csak a kezdet, az Ő gazdag-
sága számunkra elképzelhetetlen. 

 Megújuláshoz, épüléshez, gyarapodáshoz a lelkieken túl a feltétele-
inkben is újulni kell. Nincs közösségi terünk egyik templomunknál sem, - 
gyülekezeti terem, szeretetvendégség feltételeit biztosító konyha, a mai köve-
telményeket kielégítő mellékhelyiségek, iroda, csak a legszükségesebbeket 
említve – terveink, elképzeléseink viszont igen. Szeretnénk gyülekezetünkkel 
megosztani és kérni a testvéreket, hogy imában vigyük ezeket az Úr elé és ha 
egy akarattal kérjük, a Mennyei Atya megadja a lehetőséget bölcsességben, 
anyagiakban egyaránt. 

 Első tervünk az Újtelepi templom bővítése és megújítása, melynek az 
előzetes bővítési javaslata itt látható. Az építési és gazdasági bizottság előze-
tesen megismerte ezeket és Önöket is kérjük, figyelmes szívvel tekintsék meg. 
Imáikkal, ötleteikkel, véleményükkel segítsék a végleges tervek kidolgozását. 

Az újtelepi gyülekezeti otthon látványterve. 



 

 

Az épület tervezett elrendezése 
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„Mit eszünk  

az egyházon?” 

 Ezzel a címmel került megrendezés-

re Fehérgyarmaton a Harmadik évezred 

templomában tartott tavaszi ifjúsági csendes-

nap, melyen a környékbeli ifikkel, Isten ke-

gyelméből mi is részt vehettünk. 

 A nap köszöntésekkel és Kereszti 

Roland áhítatával kezdődött. éneklésre is alkalmunk nyílt, melyet a mátészal-

kai MIND zenekar, - Vadász Sándor vezetésével – szolgáltatott. Majd négy 

gyülekezetben aktívan rész vevő és szolgáló fiatal tett bizonyságot hitéről, 

Krisztus iránt érzett szeretetéről, és feladatáról. 

 Veres Péter mo-

nori lelkipásztor tartotta a 

fő előadást, miért is fon-

tos, hogy gyülekezetbe 

tartozzunk?! „Azt eszed 

meg, amit beleteszel”- 

mondat volt, ami szá-

momra kicsit elgondolkoz-

tató volt. Ha viszem a 

vidámságom, tisztasá-

gom, alázatom, az át fog 

terjedni az egész gyüleke-

zetre. Én ezt hiszem! 

 Kiscsoportos beszélgetésen volt lehető-

ség a hallottakról véleményt mondani, kérdezni, 

megosztani egymással tapasztalatainkat. A nap 

második felében, ebéd után egy táncház várta az 

érdeklődőket, és egy ifjúsági istentisztelet, illetve 

a kárpátaljai KRISZ együttes zárta az alkalmat. 

 Örömmel és Isten iránti hálaadással gon-

dolok vissza ere a szép napra. 

Tódi Melinda 

Nyáron is várunk mindenkit szombatonként          

4 órától  kisifire játékokkal, filmklubbal                

és beszélgetésekkel  az újtelepi templomba. 
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Wass Albert: Én és az Isten 
 

Nagy-nagy rémek űztek, 

már mindent bejártam: 

Végső menedéknek 

Istennél megálltam. 
 

S lám az Isten nékem 

sziklaszilárd vért lett, 

gond meg nem találhat, 

baj hozzám nem érhet, 
 

mert az Isten nékem, 

míg másnak csak támasz, 

nekem menedékem, 

végső menedékem! 
 

Míg örömben jártam,  

nem leltem meg Istent. 

Rá csak most találtam, 

hogy elveszték mindent. 
 

Ilyenek vagyunk mi, 

gyarló földi férgek, 

úgy térünk csak Hozzád, 

bánatok ha érnek, 

szertekuszált álmok, 

széttépett remények. 
 

Rátaláltam én is 

szörnyű-szörnyű búban, 

Atyai szavára 

most, hogy rászorultam, 

nagyon rászorultam. 

 Így vall hitéről a vers megírásakor mind-

össze 20 éves fiatalember, aki Erdély egyik leg-

régebbi történelmi családjának sarja. 

 Gyermekkorától szigorú protestáns kör-

nyezetben élt, mely elveket példaképévé váló 

nagyapja, Wass Béla fogadtatta el vele. Nagyap-

ja tanításai, történetei, erkölcsi útmutatásai 

egész életére meghatározó módon hatottak. Ez 

tette lehetővé számára, hogy a már ifjúkorában 

jelentkező súlyos problémák (személyi és törté-

nelmi) ellenére élete végéig Istenben bízó, refor-

mátus hitét mindvégig gyakorló magyar emberré 

és íróvá vált.  

 Középiskolai tanulmányait nagyapja 

anyagi és erkölcsi támogatásával Kolozsvárott, 

a Farkas utcai Református Kollégiumban végez-

te, mely egy életre szóló református szellemisé-

get, hitet, erkölcsöt, ember-és világképet adott 

neki. 

 1936-ban nagyapja örökébe lépett, s 

halála után elfoglalta egyházmegyéje főgondno-

ki székét. Innentől kezdve élete végéig óriási 

felelősséget érzett egyháza iránt. Ez talán ter-

mészetes is egy olyan család leszármazottja-

ként, akinek XVI. századi ősei aktívan részt vet-

tek a református egyház  megalapításában Er-

délyben. 

 Németországi emigrációjában a magyar 

protestáns misszióban tevékenykedett, rendsze-

resen tartott vasárnapi istentiszteleteket „világi 

lelkipásztorként”. Egyházához élete végéig, az 

amerikai emigrációban is, hű maradt. 

 1998. február 17-én, közel hat héttel  

90. születésnapja után, eldördült az a végzetes 

pisztolylövés, amely kioltotta az utolsó erdélyi 

krónikás, tanúságtevő életét. 

 Meghalt Wass Albert, aki egész életét a 

magyarság ügyének szentelte és mélyen hívő 

református ember volt.   

 Dávid Ferenc ny. történelemtanár 

Wass Albert személye és írásai gyakori beszédté-

mák az irodalmat kedvelők sorában.  Kérésünkre 

Dávid Ferenc tanár úr arra adja meg a választ, mi-

lyen egyházi kötődése volt a közismert írónak.  
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Kedves Gyerekek! 

Bizonyára emlékeztek, hogy az előző számainkban Bib-

liaismereti versenyt és rajzpályázatot hirdettünk. Öröm-

mel vettük, hogy mindkét versenyre szép számmal je-

lentkeztetek. Ha tudtok még valakit, aki most szeretne 

bekapcsolódni a versenyekbe, akkor ők még megtehe-

tik. Annyi a teendő, hogy vasárnaponként gyertek el a 

délelőtti gyermek istentiszteletre, ahol megkapjátok az 

útbaigazítást a versenyekkel kapcsolatban. 

 Eredményhirdetést 2008. június 1-én tartunk a felnőtt istentisztele-

ten, ahol a gyermek óra résztvevői rövid műsort adnak betekintést engedve az 

elmúlt év munkájába. Mindenkit sok szeretettel várunk! Gyöngyi néni 

Örömünk:  

hittanosaink sikere. 
Két korosztályban értek el szép eredményeket hitta-

nosaink a május 7-én a Kálvin János Református 

Általános Iskolában megrendezett városi bibliaisme-

reti versenyen: 

Alsó tagozat  
 

2. osztály: 
 

2. helyezés 2. a/b Móricz Zs. Ált 

Isk. felkészítőjük: Adamcsikné 

Mártha Anita hitoktató lp. 
 

3. helyezés 2. b.    Móricz Zs. Ált 

Isk. felkészítőjük: Adamcsikné 

Mártha Anita hitoktató lp. 

 

A képen  a f elsőtagozatosok 

egy csoportja látható. 

 

Felső tagozat: 
 

2. helyezés 7.o Móricz Zs. Ált Isk. felkészítőjük: Nagy György lelkipásztor 

3. helyezés 6.o. Móricz Zs. Ált Isk. felkészítőjük Osváth Katalin hitoktató 

4. helyezés 5.o. Móricz Zs. Ált Isk. felkészítőjük: Osváth Katalin hitoktató  
 

A szép eredményekhez gratulálunk! 

A HITTANOS TANÉVZÁRÓT a bizonyítványosztással 

2008. június 15-én, vasárnap fél 10-től tartjuk az északi templomban 
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Kerékpártúra a nyírcsaholyi 

tanösvény mentén 

A borús idő sem vette kedvét annak a mintegy 

20 fiatalnak, akik április 20-án nekivágtak a 

Főnixpark érintésével a nyírcsaholyi határnak.  

Nem csak természeti akadályok, hanem Gyöngyi 

néniék is nehezítették a terepet versenyekkel, 

akadálypályákkal, játékokkal.  

Megérkezve a parkba előkerültek az elemózsiás 

táskák, sült szalonna és virsli pótolta az elvesz-

tett energiát. 

A közel 20 kilométeres kerékpártúra a szalonnasütést és játékot követően az újtelepi 

templomnál ért véget.  

Legközelebb is várjuk  élményekben gazdag kalandtúrára a vállalkozó kedvű  ifjakat. 
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M a g a s z t a l ó 

Rendelkezhet adója 1+1 %-áról.  

 

 

„Én azért támogatom a Református 

Egyházat, mert református vagyok.” 

Technikai szám:0066 
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O l v a s ó s z o b a  

  

  

 Canada egyik nagyvárosában történt. 

Az úgynevezett "felső tízezer" kultúrára igé-

nyes köreiben izgalmat keltett a hír, hogy egy 

világhírű zongoraművész elfogadta az önálló 

előadóestre szóló meghívásukat. 

 A hangversenyt a város legelőkelőbb 

koncerttermében kívánták megtartani,ahová az igen  borsos árú belépőjegye-

ket, csak azok vásárolták meg, akiknek az életviteléhez hozzá tartozott ez az 

egyedülálló művészi élmény. 

 Közéjük tartozott Mrs. Blue is.  Az idős hölgy maga is zongorázott, de 

különösen a legkisebb unokájának akart kedvet szerezni a muzsikához, tehát 

Őt is elvitte magával. 

 Az elkényeztetett unoka igen jó hallásúnak mutatkozott, de a zeneta-

nulás legelején tartott. 

 Amikor a nézőtér lámpáit letompították és csak a színpadot világítot-

ták meg a fiúcska nyugtalanul fészkelődni kezdett a helyén. Látni akarta a 

nagy hangverseny zongorát, ezért a zongorához lopódzott. 

Közben elhangzott a kezdetet jelző, halk csengő. A fölfokozott 

várakozásban a nagymama nem vette észre, hogy az unokája már nem ül mel-

lette. Egyszer csak a zenekar hangolásának finom zajába - kezdetlegesen pö-

työgtetve-  egy kemény hang, a közismert gyerekdarab, a "Szamár-induló" vá-

gott. 

 A nézőtéren egy elszörnyedést kifejező halk moraj futott végig, de eb-

ben a pillanatban a függöny mögül előlépett a nagyhírű művész is, aki minden 

meghajlás nélkül egyenesen a zongorához sietett és máris két kézzel játszott a 

gyermek vállai felett. 

Az elképedt nézők még a hangját is hallották, amit a zongoránál álló 

gyereknek azt súgta: 

 - Csak játssz!  Ne hagyd abba! Tovább! 

A játéka, amit a "Szamár-indulóra" improvizált olyan csodálatos volt, hogy való-

sággal lenyűgözte a hallgatóságot. 

 Eddig a történet ami azonban nekünk is tartogat üzenetet, ez pedig a 

következő: Olykor úgy látszik,  hogy  erőnket, tudásunkat felülmúló vállalkozás-

ba kezdünk Isten országáért, ami néha nem több, mint az Ő hangverseny zon-

goráján pötyögtetett "Szamár-induló".  Szégyent, méltatlankodást, sőt botrányt 

is okozhatnánk vele, ha maga az Úr, a világegyetem alkotóművésze nem állna 

mellénk  és isteni akkordjaival nem tisztítaná meg és nem emelné föl a mi 

emberi erőlködésünket. 

 Szolgálj az Úrnak, ne hagyd abba, tovább,  tedd meg ami rád bízatott, 

légy hű sáfár,  Ő melletted áll, megvéd  és megerősít! 

Te csak játssz! 
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C s a l á d i  k ö r 

 

ÉDESANYÁM  
KEZE 

 

A legáldottabb kéz a földön, 

a te kezed jó Anyám 

Rettentő semmi mélyén álltam 

Közelgő létem hajnalán; 

A te két kezed volt a mentőm 

s a fényes földre helyezett... 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Ez a kéz áldja, szenteli meg 

A napnak étkét, italát 

Ez a kéz vállalt életére 

Gyilkos robotban rabigát, 

Ez tette értünk nappalokká 

A nyugodalmi perceket... 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, 

Ha éjsötétbe dőlt a föld, 

Hányszor csordult a bánat könnye, 

Amit szememről letörölt, 

Hányszor ölelt a szent kebelre, 

Mely csupa, csupa szeretet! – 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Ha megkondult az est harangja 

Keresztvetésre tanított, 

Felmutatott a csillagokra, 

Úgy magyarázta: ki van ott; 

Vasárnaponként kora reggel 

A kis templomba vezetett... 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Lábam alól, ha néha, néha 

El is tévedt az igaz út, 

Ujjaid rögtön megmutatták: 

Látod a vétek szörnyű rút! – 

Ne hidd Anyám, ne hidd hogy egykor 

Feledni bírnám ezeket!... 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Oh, hogy így drága két kezeddel 

Soká vezess még, adja ég; 

Ha csókot merek adni rája 

Tudjam, hogy lelkem tiszta még. 

Tudtam, hogy egy más, szebb hazá-

ban 

A szent jövendő nem veszett! – 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

A legáldottabb kéz a földön 

A te két kezed, jó Anyám! 

Mindenki áldja közeledben: 

Hát én hogy is ne áldanám?! 

Tudom megáldja Istenünk is, 

Az örök Jóság s Szeretet! – 

Némán, nagy, forró áhítattal, 

Csókolom meg a kezedet! 

Dsida Jenő  

Iskolás gyermekek újtelepi műsora  
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L é l e k e m e l ő 

 

PÜNKÖSDI  
VÁRAKOZÁS 

 

Kész a világ, 

Feszült, ünnepi várás 

Tereng felette. 

Halotti csend. Csak néha néha 

Sóhajt az Isten lelke. 

 

Kimérve minden pálya 

Megtöltve minden lélek-lámpa, 

Ahol csak úr a lét... 

De jaj, sötét van, 

Mélységes iszonyú sötét! 

 

A zordon tömeg-árnyék 

Némán zokogva kering utjain, 

S csak egyet tud és egyet érez... 

...Most váratlanul vágyon megvo-

naglik 

és felzúg Istenéhez: 

Betelt az idő! 

Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 

Mert epedünk! 

 

Fényesség nélkül oly sivár az élet! 

Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent 

igédet 

Legyen világosság!... 

 

És ismétlik mindig erősebben 

A felviharzott étheren keresztül 

És felharsan az egek harsonája 

S a végtelennek zsolozsmája zendül 

Zsibongva, zsongva... 

 

És nagy szavát az Úr – kimondja! 

Dsida Jenő 

 

Dialógus 

Ha állandóan szememre veted a hibá-

im, nem szeretsz engem. 

Ha nem figyelmeztetnélek a hibáidra, 

nem szeretnélek téged. 

Ha megkérdőjelezed az igazamat, 

rosszindulatú és kötekedő vagy. 

Ha mindig és mindenben igazat adnék 

neked, szükségszerűen rosszindulatú-

vá és kötekedővé válnék mindenkivel 

szemben, akinek az igazsága eltér a 

tiedtől. 

Ha nem gyűlölöd azt, akit én gyűlö-

lök, és ha nem szereted azt, akit én 

szeretek, áruló vagy. 

Ha mindenkit gyűlölnék, kit te gyű-

lölsz, akkor téged gyűlölnélek meg 

először. Mert magát gyűlöli az, aki 

gyűlöletre szít. S ha csak azokat sze-

retném, akiket te szeretsz, nem téged, 

hanem azokat árulnám el, akiknek a te 

szívedben már nincs helyük, de az 

enyémbe még bőven beleférnek.  

Simon András  
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K e r e s z t k é r d é s  
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Missziói beszámoló 

Dél-ázsiai beszámoló 

 Április 5-én az északi templomban hallgathattuk meg 

Csépe Andreának, a Wycliffe Bibliafordítók munkatársának vetí-

tett képes beszámolóját. A társaság azon munkálkodik, hogy 

mindenki a saját anyanyelvén olvashassa Isten Igéjét. Több mint 

6000 nyelv van a földön, ezek jelentős részére még nincs lefordít-

va a Biblia. A Társaság célkitűzése az, hogy 2025-ig minden nyel-

ven elkezdődjék a bibliafordítás. 

 Andrea bizonyságot tett arról, hogyan hívta el az Úr erre 

a nehéz, de szép szolgálatra Dél-Ázsiába. Azt is hallhattuk, hogyan halad lépésről lépés-

re előre, a 2001-ben elkezdett munka. Sok érdekességet hallhattunk és láthattunk az 

ott lakó nép szokásairól, vallásáról, kultúrájáról. Láthattuk, hogy milyen körülmények 

között végzi Andrea a munkáját. Az alapoktól kell kezdeni, ki kell dolgozni a nyelvtani 

szabályokat, meg kell tanítani írni-olvasni az ott lakó embereket. 

 Jó volt látni, hogyan munkálkodik az Úr egy távoli országban is, hogyan áldja 

meg a Neki engedelmes életet. Biztatást kaptunk arra, hogy a saját helyünkön mi is 

hűségesen végezzük a ránk bízott szolgálatot. 

 Istené legyen a dicsőség Andrea életéért és szolgálatáért, és az Úr segítse 

tovább munkájában.                                                                             Dr. Makrai Tibor 

 

KERÉKPÁROS TÁBOR                            
13 év feletti fiúknak július 6-12.              
(Tarpa – Márki lovas tanya) 

Jelentkezni lehet a Biblia Szövetség             
következő elérhetőségein :                           
2119 Pécel, Kálvin tér 2/B, vagy 
bsz@bibliaszov.hu vagy 28/452-334.  

Szeretettel várjuk Baba-mama körre     

azokat a kismamákat, akik szívesen     

beszélgetnek gyereknevelésről, hitről, 

egyebekről családi környezetben. 

Minden második hétfőn d.e. 10 órától. 

Érdeklődni Dr. Makrai Tiborné Csillánál 

lehet: 30/6456135 

Hirdetjük  a testvéreknek, hogy Június 11 szerda 17 órakor az északi templomban az  

Ecuadorban veszélyes körülmények között szolgáló  Luz házaspár mondja el élményeit, 

tapasztalatait. Erre az alkalomra is szeretettel várjuk a testvéreket. 

mailto:bsz@bibliaszov.hu


 

 

 

 

Alapítványi adószám:  

19208880-1-15 
Bankszámlaszám:  

CIB 10700402-47137501-51100005 

Pénztári órák az Újtelepi templomban:  

Hétfőn 9.00-12.00 és 16.00-18.00 
Pénztári órák az Északi templomban:  

Szerdán 9.00-12.00 és 16.00-18.00 

Hasznos 

információk 

Alkalmaink: 
 

Vasárnapi Istentiszteletek:  

8.45 Idősek Kertje, 9.30 Északi templom 

 11.00 Újtelepi templom 

Bibliaórák:  

Szerda 18.00 Északi templom,  

Csütörtök 17.00 Újtelepi templom, 

18.00 Idősek Kertje 

Templomovi:  

Vasárnap 9.30 Újtelepi templom 

Gyermek Istentisztelet:  

Vasárnap 9.30 Újtelepi templom 

Ifjúsági alkalom:  

Szombat 16.00 Újtelepi templom 

Baba-mama kör:  

Minden 2. hétfő de. 10.00  

a Somogyi Béla u. 12. sz. alatt 

Házaspári alkalom:  

Minden hónap 1. vasárnapja 14.30  

Északi templom 

Női kör:  

Minden hónap utolsó keddje 18.00  

Északi templom 

Énekkar: 

Minden vasárnap 18.00 Újtelepi templom 

A Mátészalka Kertvárosi  

Református Egyházközség  

időszaki hírmondója.  

INGYENES 

A kiadvány szerkesztői: 

Balkánszky Viktor 

Dr. Makrai Tibor 

Nagy György 

Oláhné Borzován Edit 

Szilágyi Istvánné 

Elérhetőségünk: 

remenysugarak@gmail.com 

A Mátészalkai Református 

Szeretet Alapítvány           
kuratóriuma nevében megköszönjük 

mindazoknak, akik adójuk 1%- ával, 

685.329 forinttal támogatták céljaink 

megvalósulását. 

 

A kuratórium döntése alapján a 

2008-as évtől a befolyó 

felajánlásokból 3 éven  át egyenlő 

mértékben támogatjuk a Kálvin 

János Általános Iskola és 

gyülekezetünk, a Kertvárosi 

Református Egyházközség terveit. 

Ezen felül 1 millió forinttal 

támogatjuk egy önálló iskolai 

alapítvány létrejöttét. 
 

Közös érdekünk. 

Éljünk a lehetőséggel! 

Adószám: 19208880-1-15 

Református Egyház: 0066 

www.refkertvaros.mateszalka.hu 


