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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Éles fájdalom hasított karjába. Felüvöltött. Hangja messzire elhangzott.  

Ahogyan a kalapács újra és újra lesújtott, a reccsenő csontok, szakadó ínak mentén 

vér fröccsent ki a katona arcára. 

Köteleket hoztak. Karját azzal is a durva fához rögzítették. Felemelték, hogy min-

denki lássa. Ő Jézus, a názáreti, a zsidók királya.  

A katonák megnyugodtak, a fa is, az áldozat is a helyére került.  

Megnyugodtak a főpapok is: az istenkáromló ott függ a kereszten. 
 

Órák múlva, amikor feje lehanyatlott, tagjaiból minden erő elszállt, a szegek még 

tartották az élettelen testet. 

Ezeket azért kovácsolták, hogy tartsanak. Biztosan. erősen.  
 

A véres, durva vasszegeknek ez az üzenete:  

az Atya oltárra szánt áldozatát valóban odaszánta. 

A Fiú sem gondolta meg magát. Végigcsinálta.  

Bűneinket is odaszegezte a fára. Nem volt más megoldás. 

A Szeretet meghozta ezt az áldozatot. Komolyan gondolta. 

Ugyanez a Szeretet emelte le, helyezte a sírba, majd támasztotta fel harmadnapon. 
 

Ez a Szeretet téged keres. 
Nagy György, lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

Túrmezei Erzsébet: 

Elindulni a kereszt alól 

Boldog titok: a Golgotán 

kezdhetek el minden napot, 

megköszönve a meghálálhatatlan, 

csodálatos áldozatot  

s akkor csupa fény lesz a reggelem, 

minden úton ez a fény jár velem. 
 

Hisz bűnteher és gondteher 

lehull és ottmarad 

a szabadulást hirdető 

krisztuskereszt alatt! 

Szabad szívvel, kézzel indulhatok 

ha várnak rám az új feladatok. 
 

Biztatóbb, szebb és boldogabb  

új reggel lehet-e: 

elindulni, mint Isten  

megváltott gyermeke, 

kinek szíve szeretetről dalol, 

a Golgotáról, a kereszt alól. 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR   

„Én azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10 

Jézus szíve tiszta volt. Ezrek rajongtak érte, mégis megelégedett az egyszerű 
életvitellel. Asszonyok gondoskodtak róla (Lukács 8,1-3), mégsem vádolták kéjvá-
gyó gondolatokkal. Saját teremtményei megvetették, de kész volt megbocsátani ne-
kik, még mielőtt irgalomért fordultak volna hozzá. Péter, aki három és fél évig volt 
Jézus kísérője, „hibátlan és szeplőtlen Báránynak” nevezte őt (1Péter 1,19). János, 
aki ugyanannyi időt töltött Jézussal, végül arra a következtetésre jutott, „hogy őben-
ne nincsen bűn” (1 János 3,5). 

Jézus szíve békés volt. A tanítványok idegeskedtek, amikor ezreket kellett jólla-
katni, Jézus azonban nyugodt maradt, sőt megköszönte Istennek a problémát. Tanít-
ványai rémülten kiáltottak a viharban, a Mester viszont átaludta azt. Péter kardot 
rántott, hogy megküzdjön a katonákkal, Ő pedig gyógyításra emelte a kezét. Szíve 
teljesen nyugodt volt. 

Vajon duzzogva hazament, amikor tanítványai magára hagyták? Elvesztette-e 
türelmét, amikor Péter megtagadta? Amikor arcul köpték a katonák, viszonozta-e a 
szájából előtörő tűzzel? Távolról sem. Békés volt, megbocsátott nekik, és nem en-
gedte, hogy a bosszú vezérelje. 

Nem engedte, hogy mennyei elhívásán túl bármi más irányítsa. Céltudatos szív-
vel élt. A legtöbb embernek semmi különösebb célja sincs az életben, és pontosan ez 
az, amit végül el is érnek. Jézus egyetlen célt tartott szem előtt: megmenteni az em-
beriséget a bűneiből. Egyetlen mondatban össze tudta foglalni az életét: „Az Ember-
fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet!” (Lukács 19,10) 

Aki megmentette a lelkedet, arra vágyik, hogy átformálja szívedet. Isten kész a 
Szabadító képére formálni bennünket! Elfogadjuk az ajánlatát? 

Max Lucado 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

(Dániel 10. rész)  

Valami van a levegőben. Senki sem 

tudja, hogy mi. De mindenki tudja, hogy 

valami van a levegőben, valami perzs-

szag. Ez nyugtalanító, hiszen a tűz fész-

ke a saját padlásunkon, a saját ereszal-

junkon lehet. És ahol csak emberekkel 

beszélgetünk, az orvos várószobájában, 

a sétatéri padon,  a kávéházban, minden-

ütt észrevehetjük, hogy úgy viselkednek 

az emberek, mint akik érezni kezdenek 

valamit a levegőben. A levegő, melyet 

beszívunk, fülledt. Annyira nehéz és 

terhes, mintha gyúlékony anyaggal vol-

na tele. Egy kimondott szó, egy név, 

mely szóba kerül, olyan hatást képes 

előidézni ma, mint amikor gázzal telt 

pincében gyufát gyújtunk; - egy ember 

hirtelen jelentőssé válhat, valamely lát-

szólag kicsiny esemény soha nem álmo-

dott méretűvé nőhet. Mindez ennek a 

valaminek a következtében, ami most a 

levegőben van.  

Mivel mindenki csak valami határo-

zatlant érez, azért élünk olyan napokat, 

amikor bizonytalan hírek garázdálkod-

nak. Most Moszkváról hallunk meg nem 

erősített híreket, majd Párizsról vagy 

Rómáról, ma Spanyolországról, holnap 

talán Genfről vagy Washingtonról, de 

mindig olyan híreket, amelyek hatal-

mukba kerítik a kedélyeket. Senki sem 

tudja, hogy honnan származnak és ki 

szállítja azokat olyan serényen tovább. 

Tény az, hogy a meg nem erősített hírek 

évről évre mindinkább rabul ejtik a né-

peket. Egyenesen hatalommá váltak an-

nak számára, aki ért ahhoz, hogy hálójá-

ba kerítse és érdekei szerint felhasználja 

azokat. 

Sok minden dől ma el a levegőben. 

Ezért okosan cselekszik az, aki a maga 

szolgálatába állítja a levegőt. A hangu-

latirányító beszéd és békeszózat, az ál-

hír, a hazugság és a tárgyalási helyre 

repülő államférfiak serege: ezek mind a 

levegőt hívják segítségül. Mindaz, ami 

fontos, a levegőn megy ma át. És min-

denki bizonyos afelől, hogy a nemzetek 

közötti végső küzdelmek a levegőben 

fognak eldőlni. A légi háború pokoli 

tüzének a szaga az, amit érezni lehet a 

levegőben. A pokol vad seregei, az ör-

dögök repülnek át a levegőn. 

Csak angyalt nem lát már egyet sem 

ez a szerencsétlen nemzedék a felette 

levő nemzedékben. Ezen a ponton azon-

ban döntő mondani valója volna a Dáni-

el próféta könyvének 10. részének. ... 

Ahol az egyház imádkozik, ott már 

nem csak a pokol tűzének a szaga tölti 

meg a levegőt. Ott mennyei követek 

sietnek ide-oda, ott angyalok szálla-

nak le és fel, és a legfelsőbb parancs-

nak engedelmeskedve hozzákezdenek 

a sűrű levegő áttöréséhez, ha még 

olyan sűrű is az. Ahol egy ember imád-

kozik, ott már nem csak a légből kapott 

hír a hatalom, hanem ott egy olyan hata-

lom száll alá a mennyből, amely az Is-

tennek szolgáló „tízezerszer tízezer” 

angyalra emlékeztet minket. 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Ahol egy imádkozó ember térdre hull, 

ott nem csak angyalok jelennek meg a 

levegőben, ott az ördögök is összesereg-

lenek. A perzsa királyi udvart sötét ha-

talmak veszik körül. Egy nép kormány-

zósági épülete, amelyet az istenellenes 

hatalmak foglaltak el – szörnyű gondo-

lat! De Gábriel angyal Mihállyal együtt 

kiharcolja magának, a küszöböt elfogla-

lók fölött, a király szívéhez vezető utat. 

Isten akaratából az angyalok győznek. 

Más szavakkal: az egyháznak har-

colnia kell ebben a világban. De „nem 

vér és test ellen van nékünk tusakodá-

sunk”, hanem „a fejedelemségek ellen, 

a hatalmasságok ellen”, névtelen hatal-

mak ellen (Ef 6,12). Aki szembe akar 

szállni a mélység fékevesztett hatal-

masságaival, az szerelje fel magát a 

Lélek fegyvereivel! De nem saját lel-

kének a fegyvereivel, a görcsösen 

megmarkolt fegyverekkel, hanem 

azokkal, melyekkel már csak a fegy-

vertelen, összekulcsolt kezek rendel-

keznek. 

Harc tombol a levegőben, és ebben a 

harcban egy ember és egy nép sem 

győz „erővel, hatalommal” (Zak 4,6). 

Igen, igaz az, amit a verebek is beszél-

nek ma már a háztetőkön: a népek kö-

zötti eljövendő küzdelmek a levegőben 

fognak eldőlni. De Istennek hála más-

képpen, mint ahogy a légügyi miniszté-

riumok és a rádióigazgatóságok elképze-

lik. A döntés ott történik meg, ahol egy 

elgyengült Dániel térdre hull, és ahol 

Isten harcra és győzelemre mozgósítja 

seregeit. Ez a térdeplő Dániel végered-

ményében nem más, mint az a másik 

Dániel, aki magasan minden kegyes 

imádkozó és minden angyalhatalom 

fölött egyedüli közbenjáró és szószóló, 

„ki az ő testének napjaiban könyörgé-

sekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és 

könnyhullatás közben” áldozott (Zsid 

5,7). Ott az imádkozó egyház, egyedül 

ott történik meg a végső döntés, ott az 

imádkozó kezek között. 

Sőt tovább megyünk, és azt mondjuk 

– aki megértheti, értse meg! – : a lel-

keknek ebben a harcában már meg-

történt a döntés. A döntés bekövetke-

zett, és a döntés Isten győzelmét hozta 

meg. Ha Isten kikutathatatlan tanácsa és 

akarata szerint ez a győzelem a mi szá-

munkra Húsvét óta láthatatlan kell is, 

hogy maradjon, és a gyülekezet még 

halál és harc között is kell, hogy éljen: a 

győzelem megtörtént. A győztesek le-

győzője, akinek minden hatalom adatott 

mennyen és földön, akinek az Atya egy 

intéssel tizenkét sereg angyalt állíthat 

rendelkezésére, látta aláhullani az ördö-

göt az égből (Luk 10,18). Ott a keresz-

ten történt meg a döntés: a levegőben. 

Ott a kereszt felett olyan áthatolhatatlan 

volt a levegő, hogy a nap fényes nappal 

el kellett, hogy veszítse fényét. De mint 

lángpallos vágja át a legsűrűbb levegőt 

ez az ott kimondott Ige: „Elvégeztetett”. 

A győzelem ment végbe ott a kereszten. 

Ott a seregek Ura a mennyei sereg feje-

delmévé és vezérévé tette Krisztust. A 

legnagyobb mélységből vitetett fel 

Krisztus  Isten jobbjára, ahonnan el fog 

jönni „az ő dicsőségében, és ővele mind 

a szent angyalok, akkor beül majd az ő 

dicsőségének királyi székébe. És elébe 

gyűjtetnek mind a népek” (Máté 25,31-

32). 



 

 

 8. REMÉNYSUGÁR  

Ez nem üres szóbeszéd. Ez örömüze-

net, és napnál világosabb ígéret. Ez az 

ígéret előlegként adott jutalom, amelyért 

az imádkozó egyház az ő fejedelme 

nyomában járva kitartóan harcol ebben 

a világban addig, ameddig Isten akarja. 

De ezt a harcot térden állva kell meg-

harcolni, nagy fájdalmak közepette, 

elszálló lélegzettel és végső ájulásban. 

Az egyedüli főpap, aki előtt az összes 

fényes és sötét angyalok csak „szolgáló 

lelkek” (Zsid 1,14), egyszer s minden-

korra megharcolta ezt a nagy harcot, 

amelyről így szól az írás: „És kimenvén, 

méne az ő szokása szerint az Olajfák 

hegyére; követék pedig őt az ő tanítvá-

nyai is. És mikor ott a helyen vala, mon-

da nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe 

ne essetek. És ő eltávozék tőlök mintegy 

kőhajításnyira; és térdre esvén, imádko-

zék, mondván: Atyám, ha akarod, tá-

voztasd el tőlem e pohárt: mindazáltal 

ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! 

És angyal jelenék meg néki mennyből, 

erősítvén őt. És haláltusában lévén, buz-

góságosabban imádkozék, és az ő verí-

téke olyan vala, mint a nagy vércsep-

pek, melyek a földre hullanak. És mi-

nekutána fölkelt az imádkozástól, az ő 

tanítványaihoz menvén aludva találá 

őket a szomorúság miatt, és monda né-

kik: Mit alusztok? Keljetek fel és 

imádkozzatok, hogy kísértetbe ne esse-

tek”(Luk 22,39-46). – Ez az imádkozó 

egyház. 

Walter Lüthi (1939.) 



 

 

Juhász Gyula: 

Az utolsó vacsora  

János a Mester nagy szívén pihen, 

E tiszta szíven, e csöndes sziven 

Pihen, de lelke a holnapra gondol 

S fiatal arca felhős lesz a gondtól. 
 

Mély hallgatás virraszt az asztalon. 

Az olajfák felől a fuvalom 

Hűsen, szomorún a szobába téved, 

Be fáj ma a szél, az éj és az élet! 
 

Tamás révedve néz a mécsvilágra, 

Péter zokog, és árvább, mint az árva, 

Júdás se szól, csak apró szeme villan, 

Remegve érzi: az ő órája itt van! 
 

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében 

Mély tengerek derűs békéje él benn. 

Az ajka asztali áldást rebeg 

S megszegi az utolsó kenyeret! 

9. REMÉNYSUGÁR  
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Jócselekedetekkel nem lehet kiérdemelni az örökéletet, kegyelmet és üdvössé-

get: ez következik abból, hogy a jócselekedetek nem azonosak a lelki újjászüle-

téssel, hanem ennek gyümölcsei.  

Mert nem jócselekedeteink által leszünk Isten gyermekeivé, 

örököseivé, igazakká, szentekké, keresztyé-

nekké, hanem csak amikor már mindezekké 

lettünk, akkor cselekedjük a jót.  

Birtokunkban kell lennie az életnek, üd-

vösségnek, kegyelemnek, mielőtt csele-

kedjük a jót.  

Amint a fa sem gyümölcsei-

vel érdemli ki, hogy fa le-

gyen, hanem amikor már 

fává fejlődött, akkor te-

rem gyümölcsöt.  

Minket is a kegyelem 

igéje szül, teremt újjá és 

igazakká, s nem mi ma-

gunk leszünk ilyenekké a 

törvény vagy a jócsele-

kedetek által.  

Jócselekedeteinkkel nem örök 

életet, kegyelmet és üdvösséget ér-

demlünk ki, hanem más valamit, ti. di-

cséretet, tisztességet, tetszést és más előnyö-

ket, amint a fa is gyümölcseivel érdemli ki, hogy 

az emberek szeressék, ápolják, dicsérjék és becs-

ben tartsák.  

Ha világosan magad elé állítod, hogy miképp születik az ember újjá az 

igaz keresztyén életre, s hogy mi ennek a lényege, ezzel máris elejtetted 

saját jócselekedeteink érdemszerző jelentőségét, – legalábbis a bűntől, 

haláltól és ördögtől való megszabadítás tekintetében. 

Luther Márton  
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Egy tanítónő arra kérte kisdi-

ákjait, írjanak fogalmazást ar-

ról, hogy mit szeretnének Is-

tentől kapni. A gyerekek le is 

írták kívánságaikat. A pedagó-

gus este javította ki a dolgoza-

tokat. Az egyik kis tanonc 

olyan megható kéréssel fordult 

Istenhez, hogy a tanítónő elsírta magát. A férje, aki éppen akkor ért haza, megdöb-

benve látta, hogy felesége sír.  

- Mi történt, mi bánt? – kérdezte. 

- Olvasd el ezt a fogalmazást, az egyik diákom írta – felelte. 

A fogalmazásban ez állt. „Uram, ma este kérlek, tégy meg valami különlegeset 

nekem: változtass televízióvá, mert így megbecsült tagja lennék a családnak, hiszen 

a szüleim így folyamatosan rám figyelnének. Ha ezt teljesíted nekem, akkor én le-

szek a figyelem középpontjában, így el tudom mondani azt, amit akarok anélkül, 

hogy félbeszakítanának. A televízió különleges helyet foglal el a családunk életében. 

Édesapám hazaérve a munkából csak vele foglalkozik még akkor is, ha fáradt. Én 

nem vagyok ilyen szerencsés. Édesanyám akkor sem kérdi meg, hogy érzem ma-

gam, ha letörtnek és szomorúnak lát. Nem szeretem, ha levegőnek néznek, arra vá-

gyom, hogy velem is foglalkozzanak. Istenem, talán nem kérek sokat, csak annyit, 

hogy televízió lehessek.” 

- Istenem, szegény gyermeknek milyen szívtelen szülei vannak. Ki írta? 

- A mi gyerekünk – közölte a tanítónő kisírt szemmel. 

Házaspári hétvége 

Május 12. péntek 18:00-tól május 14. vasárnap 14:00-ig 

Beregdarócon a Hét Csillag Üdülőben  

részvételi díj 13.000 Ft/fő/2 éjszaka napi háromszori étkezéssel 

Jelentkezés és bővebb információ: 

Dr. Makrai Tibor főgondnok úrnál 30/626-3145 
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„Nem akarok meghalni és a pokolra 

kerülni” Ezt egy kritikus állapotban levő 

beteg mondta David L. Autry tenessi 

állambeli gedeonitának. 

Egy este David kórházi gedeon Bib-

liákat helyezett el egy kórházban, ahol 

megkérték, hogy látogasson már meg 

egy beteget az intenzív osztályon. 

Randy 39 éves volt, és igen komoly 

egészségügyi problémákkal küzdött. 

Már megmozdulni sem tudott az ágy-

ban, és mindenben segítségre szorult. 

Ugyanezen a napon az orvosok el-

mondták neki,  kérheti, hogyha meghal, 

ne élesszék újra. Randy anyja azt akarta, 

hogy a fia egyezzen bele. Randy nem 

értette, az anyja hogyan volt hajlandó 

feladni mindent, és lemondani róla. 

Amikor David belépett a szobába, 

Randy az ápolónővel beszélgetett és sírt. 

Azt mondta, nem akar meghalni és a 

pokolra kerülni. Azt mondta, soha nem 

bántott meg senkit, de tett néhány iga-

zán rossz dolgot az életében. Úgy érezte, 

közel a vég, és már semmi reménye. A 

következő két és fél órát David 

Randyvel töltötte. Beszélgettek, és 

együtt sírtak. Randy azt kívánta, bárcsak 

másképp élt volna, és jobb ember lenne, 

de ez már túl késő! 

David elmondta, hogy ez még most 

sem késő, ha Istenbe veti a hitét, meg-

változhat az élete. Kinyitotta a Bibliát, 

és felolvasta neki Róma10:13-at: 

„amint meg van írva: „Aki segítségül 

hívja az Úr nevét, üdvözül.” 

Randy kérdéseket tett fel Davidnek, 

majd Istenhez imádkozott. Kérte, hogy 

az Úr bocsásson meg neki, és elfogadta 

Jézust Urának és megváltójának. David 

elmondta, hogy az Úr akár meggyógyít-

ja, akár hazahívja, az élete már az Isten 

közösségében van. 

A következő néhány éjszakát David 

álmatlanul töltötte, és azon töprengett, 

mennyi Randy lehet még a világban, 

akik még nem hallották az Evangéliu-

mot, és nem hoztak döntést Krisztus 

mellett. 

Vajon valóban mennyien vannak 

azok, akik Randyhoz hasonlóan retteg-

nek a pokoltól, csak nincs aki beszél-

jen nekik egy lehetőségről, hogy ezt 

elkerüljék. Te ismersz ilyeneket, a 

munkahelyeden, a szomszédodban, a 

családodban? És ha igen, neked van-

nak álmatlan éjszakáid, vagy azt mon-

dod magadban : „nem az én dolgom, 

hanem a papé!”  



 

 

13. REMÉNYSUGÁR   

Ha te már „bent” vagy, akkor azt is 

tudnod kell, hogy Jézus a missziót első-

sorban olyan emberekre bízta, mint te 

magad is vagy.  Ő felvállalta ezt a rizi-

kót. Ne okozz neki csalódást! 

A Gedeon Társaság missziója az, 

hogy mindenkihez eljuttassa a Szent-

írást. A mátészalkai Gedeon Tábor meg-

alakulása óta már több mint 28 000 

Szentírást osztott ki Szatmárban az isko-

lákban, kórházakban, szállodákban.  

Imádkozz ezért a szolgálatért! 

Alexa Imre 

Élő tudat  
/Zsoltárok 62:6-8/ 

Tudom, hogy bízhatok Benned, 

Szeretetem irántad továbbra is terjed 

Óvva intesz mindig, hogy melyik útra lépjek,  

S ha az ellenség körülzár, Te nyújtasz 

menedéket. 

 

Tudom, hogy Hozzád futhatok, ha valami fáj, 

Ha minden erőm elhagy,  

de az úton menni muszáj. 

Te vagy az oltalmam, akire felnézek, 

Te vagy az igaz ok, amiért lélegzek. 

 

Tudom, hogy Benned reményt találok, 

Amikor minden felleg beborul, s a  

világban csak kóválygok. 

Tudom, hogy ha eltévedek az úton, 

Rád tekinthetek, 

Veled az oldalamon csak is nyerhetek. 

 

Tudom, hogy a Te hűséged  

végtelen, 

Számomra a szereteted igaz  

lételem. 

Tudom, hogy Hozzád bármivel  

fordulhatok,  

Hisz Te vagy az, akiben sosem  

csalódhatok. 

 

Tudom, hogy Te nyúlsz utánam,  

ha zuhanok. 

Te mentesz meg, ha a föld alattam 

meginog. 

Te vagy a védelmezőm minden  

körülményben, 

A lakat kulcsa, a lelkem  

tengerében. 

 

Téged dicsőítelek, amikor csak 

tehetem,  

Mint örök oltalmam, s örök védelmem. 

Hálás lehetek mindenért, amit 

tettél értem, 

Hisz a Te szívedtől indul ki 

az egész életem. 
 

Oláh Nóci 
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Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, 

hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad. 

Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé, 

előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz. 

 

Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod 

az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva, 

amikor már kevésbé szorítanak 

megélhetési gondok, amikor már 

nem kell új szőnyeg vagy függöny az ablakra. 

 

Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit, 

évek múltán talán már 

a meghitt beszélgetéseket sem igénylik. 

Ha most nem sétálsz velük kézen fogva, 

akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed, 

és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak. 
 

Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek 

a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai. 

Téglák ezek, amelyekből és amelyekre 

a felnőtt élet felépül. 

Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény. 

A Palánta bábszínház 
abaújvári csoportja újra 
értékes színdarabbal 
ajándékozta meg a Mó-
ricz Zsigmond Angol-
Magyar Kéttannyelvű 
Iskola, valamint a terü-
letünkön lévő három 
óvoda népes gyermekse-
regét. A gyermekeket is 
bevonva rövid bábdarab 
tanította a kicsinyeket a 
Húsvét lényegéről, an-
nak valódi üzenetéről. 
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„Íme, jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem.” Zsoltárok 40:8 

Mikor már minden emberi út bezárul előtted, te is ezt a vigasztaló szót fogod 

hallani: „Íme, jövök!” Elgyötört, megkínzott lélek, várjad az Urat, mert jön! Hisz a 

könyvtekercsben írva van felőle! Az Ő áldozatában békült meg velünk Isten, Ő az, 

akiről azt mondja, hogy kedvét leli benne. Nem csoda, mert azért jött, hogy teljesít-

se Isten akaratát. „Törvényed keblem közepette van.” Amíg csak az engedelmesség 

útját találjuk meg, neki eledele volt, hogy Atyja akaratát teljesítse. Amíg a mi tagja-

inkban a bűn törvénye uralkodik, addig az Ő keblének közepette Isten törvénye van. 

Mégis neki kellett letenni az Ő életét letenni érettünk, hogy betöltse Isten akaratát. 

Végigjárta az utat, kiitta a keserű poharat, majd a kereszten így szólt végül: 

„Elvégeztetett.” 

Ez az, amit Isten tett értünk. Istent váró lélek, ezen az úton jön hozzád az Úr! 

Boldogságra szomjazó szív, ez az Ő érkezésének ösvénye! 

Szikszai Béni  

Ábrahám Balázs bácsi és felesége Edit néni 55. házassági évfordulójukat 
ünnepelte. Az Úr áldása kísérje őket további életükön! 
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   Február 20-án Szatmárba érkezett az az egyedi 

készítésű Biblia, melyet Dr. Fekete Károly, a 

Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 

indított útjára, hogy egy év leforgása alatt 414 

gyülekezetet bejárva mozgásba hozza, lelki meg-

újulásra hívja az embereket. A Reformáció 500., 

a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállá-

sának 450 éves évfordulója alkalmából készült 

egyedi, 4 kilógrammos és 1400 oldalas könyvet 

mindennap más-más település gyülekezete fo-

gadja és olvassa lapjait. A szatmári térség első 

helyszíne a Mátészalka Kertvárosi Református 

Gyülekezet volt, ahol Szalai Kont esperes, Nagy György, a gyülekezet lelkipásztora 

és dr. Makrai Tibor, a gyülekezete főgondnoka ünnepi istentisztelet keretében vette 

át a nyírmeggyesi gyülekezet küldöttségétől a Bibliát. Az ünnepi istentiszteleten 

kívül a nap folyamán több mint 700 gyermek is megtekinthette a Bibliát.  Közülük a 

felső tagozatosok és tanáraik kis méretű Bibliát kaptak ajándékba, az alsó tagozato-



 

 

sok és az ovisok, mintegy félezren, a 

Palánta bábszínház munkatársai ré-

vén ismerkedhettek a Biblia egyik 

központi üzenetével: „Amit szeretné-

tek, hogy az emberek veletek csele-

kedjenek, ti is aképpen cselekedje-

tek!” /Máté 7:12/ Másnap tovább 

folytatta útját a Szentírás, amikor is a 

Kossuth téri gyülekezet vehette át 

egy napra, hogy lelkes olvasói föléje 

hajolva erőt, reménységet és bátorí-

tást merítsenek lapjaiból. 
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Konfirmáltak: 

Apáti Jázmin 
Balogh Ádám 
Baráth Eszter 
Bársony Balázs 
Bársony Fanni 
Bartos Gábor 
Bócsi Dominika 
Bodó Krisztina 
Demeter Roland 
Fodor Zsófia 
Fülöp Gábor Márk 
Halász Tamás 
Imre Dóra 
Kelemen Kinga 
Kelemen Tamás Gusztáv 
Komán Sebestyén 
Markos Eszter 
Martocsán Vanessza 
Matyi Barbara 
Oláh Luca 
Orbán Anikó 
Póti András 
Sikesdi Szófia 
Szabó Balázs 
Szűcs Levente 
Tóth Tamás 
Úr Dávid 
Vargha Natália 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Id. Rácz István /84/ Csillag u. 
Tóth Sándor /82/ Kalmár u. 
Nagy László Tavasz u. 
özv. Kovács Zoltánné Keresztury Éva /73/ Nádor tér 
Új Jánosné Urbán Margit /71/ Ifjúság tér 
Puskás József /81/ Esze Tamás u. 
Varga Árpádné Czeitner Klára /70/ Rózsa utca 
Dobos Sándorné Kertai Mária /83/ Szatmár u. 
Kovács Istvánné Veres Jolán /82/ Zöldmező u. 
özv. Szántó Lászlóné Dányádi Julianna Idősek Kertje 
Nagy Gusztáv /62/ Nyírcsaholy 
Rozinyák Mihály /60/ Móricz Zs. u. 
Kötél Gyuláné Nagy Ilona /88/ Hunyadi u. 
Úr Istvánné Szűcs Ilona /90/ Idősek Kertje 
özv. Bráder Andrásné Bíró Piroska /81/ Tóth Á. u. 

Keresztségben részesült: 

Szerencsi Hanga 
Pisák Zétény 
Horváth József Milán 
Karamanolisz Bence  
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Gyülekezeti családi tábor 

Gyenesdiáson  

2017. július 19-23  

szerdától vasárnapig 

A Balaton nyugati csücskében található 

 falu egyik felújított üdülője ad otthont  

nyári gyülekezeti táborunknak.  

Strandja méltán nyerte el a családbarát 

strand címet.  

A részvételi díj,  

mely tartalmazza a szállás,  

étkezés és utazás költségeit, 

az 5 nap 4 éjszaka , 

18 év alatt  20.000. ft. /napi 4.000./ 

Felnőtteknek: 28.000.  /napi 5.600./ 

Jelentkezni Pünkösdig lehet 10.000. forint előleg befizetésével  

a templomgondnokoknál.  

A kirándulások /Sümeg, Hévíz, Keszthely/ és strandolás mellett   

hangsúlyt fektetünk a lelki programokra  

/reggeli Isten elé állás, esti evangelizáció, családi foglalkozások.  

Bővebb információ: 

30/2621777 ill. a hamarosan elérhető részletes tájékoztatón. 

Várjuk a családok jelentkezését.!  
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Március 4-én Debrecenbe látogattunk kon-
firmandusaink lelkes csapatával. A Refor-
mátus Nagytemplom és a Kollégium megte-
kintése után megnéztük a város református 
vonatkozású emlékhelyeit, majd az egyetemi 
gyülekezetbe látogattunk, ahol Péter Szarka 
László és csapata sok játékkal és meleg teá-
val várt bennünket. Élményekkel s persze 
sok ismerettel gazdagodva tértünk haza Má-
tészalkára.  
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Április 9. Virágvasárnap 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom Konfirmáció 

11.00. Égigérő közösségi ház Konfirmáció 

Április 12-13. szerda és csütörtök 

17.00. Égigérő közösségi ház Bűnbánati istentisztelet  

18.00. Északi templom Bűnbánati istentisztelet 

Április 14. Nagypéntek  

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

18.00. Égigérő közösségi ház Nagypénteki passióáhítat  

Április 15. Nagyszombat  

17.00. Égigérő közösségi ház istentisztelet  

18.00. Északi templom istentisztelet  

Április 16. Húsvétvasárnap úrvacsorás istentisztelet 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

Április 17. Húsvéthétfő hálaadó istentisztelet  

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 
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A templomépítő Nagykároly-kertváro-
si Gyülekezet az elmúlt két évben na-
gyon sokszor megtapasztalhatta Isten 
segítségét és áldását. Nemcsak a mun-
kálatok üteme gyorsult fel, és nem csu-
pán az építkezés mértéke és értéke nö-
vekedett ugrásszerűen, hanem a test-
véri segítség is folyamatosan érkezett. 
Budapesttől Svájcig terjedően nagyon 
sokan bekapcsolódtak a Kálvin-
központ építésének támogatásába.  

A testvéri támogatás egyik fontos állomása volt a március 18-án, Mátészalkán 

szervezett jótékonysági est.  

Immár több mint 5 éve él a testvérkapcsolat a két kertvárosi gyülekezet között, s 

a Mátészalka-kertvárosi Református Egyházközség mindkét templomában számos 

eseményen vettek már részt a nagykárolyiak is. Ennek a jótékonysági estnek az öt-

letgazdája nt. Nagy György Mátészalka-kertvárosi református lelkipásztor volt, aki a 

kiváló gyülekezeti szervezőközösséggel idejében nekilátott az est programjának az  

összeállításához. Az esemény helyszínéül az  Északi lakótelepi református templo-

mot választották a szervezők, meghívott igehirdetője nt. Szalay Kont esperes úr volt, 

de részt vett több városi elöljáró is a jótékonysági alkalmon. 

Nt. Nagy György lel-

kész a köszöntések rend-

jén szívhez szóló gondo-

latokkal szólt arról, hogy 

miért van szüksége a 

nagykárolyiaknak még 

egy templomra, majd 

ehhez csatlakozott Hanu-

si Péter polgármester úr 

is, aki örömét fejezte ki a 

két település testvérkap-

csolatát illetően.  
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Fellépett Erdei József előadóművész, Zolnai Ildikó énekes és együttese, Nagy Nor-

bert Nagykároly-belvárosi teológus és orgonista, valamint a gyülekezetek kórusai: 

Örömhír Kamarakórus (karvezetője Nyíri Lajosné zenetanár),  

Mátészalkai Református Énekkar (karvezetője Katona Gézáné zenetanár) és a Nagy-

károly-kertvárosi Pro Ecclesia Énekkar (Lőrincz Szilveszter karnagy irányításával). 

A jótékonysági estet követően szeretetvendégségre került sor házigazdáink jóvoltá-

ból a templom mellett lévő Kincses Közösségi Házban. Az est folyamán mindenki 

nagyon jól érezte magát: vendégek és házigazdák egyaránt, hiszen jó volt nekünk 

együtt lenni testvéri közösségben. 

Az est bevételét, illetve a Kálvin-központ építésének támogatását illetően azon-

ban vendéglátóink további meglepetéseket tartogattak a templomépítő nagykárolyi-

aknak: kiderült ugyanis, hogy másnap, vasárnap mindkét templomi istentiszteletün-

kön, illetve az „Idősek Kertje” öregotthonban és a helyi református iskolában is 

gyűjtést tartottak, téglajegyeket árultak. A teljes bevételt, azaz 750.000 forintot, 50 

lejt és 2 eurót dr. Makrai Tibor főgondnok úr és családja hozta át Nagykárolyba, 

akitől a gyülekezet lelkipásztora hálás szívvel, köszönettel vette át a mintegy 11.000 

lej értékű adományt. A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség ezúton is 

Isten gazdag áldását kéri minden kedves támogató testvérünk és a mátészalkai test-

vérgyülekezet életére és szolgálatára. 

Tolnay István esperes 

Forrás: www.karolyirefegyhazmegye.ro 
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Nemzetközi  

nőnap 
alkalmából a Dávid férfisátor tag-

jai köszöntötték a gyülekezet asz-

szonyait, akik az Égigérő közössé-

gi házban gyűltek össze. 

Isten áldását kívánjuk életükre, 

mindennapjaikra! 

 

a Biblia Szövetség tavaszi csendesnapja 

2017. április 29. szombat 10 óra 

Mátészalka, Északi református templom 

Szeretettel várunk mindenkit! 
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Ökumenikus világimanap  

2017. március 3-án tartottuk az Ökumenikus Világimanapot a Baptista és a Kos-
suth téri református testvérekkel közösen. Ebben az évben a Fülöp-szigeteken élők 
mindennapjaival, küzdelmeikkel ismerkedtünk meg.  

Láthattuk, hogyan élik hétköznapjaikat egy olyan országban, ahol az Erősek és 
Hatalmasok gazdasága uralkodik. Az asszonyok és lányok sokasága a családon belü-
li erőszak vagy a szexuális emberkereskedelem áldozatai, migráns háztartási munká-
sok bel- vagy külföldön, vagy a környezeti katasztrófák okozta mély sebektől szen-
vednek. Fontos számukra a közösség építése, fenntartása, az együttérzés és az egy-
mással való törődés megélése.  

Az ott élő keresztyén emberek abban a reményben élnek napról napra, hogy meg-
tapasztalhatják Isten gazdasági igazságosságát. Isten mindenkit hív, mindenkit vár, 
mindenki számára megterítette az asztalt. MINDENKI részesülhet Isten kegyelmé-
ben.  

Ezen az estén együtt imádkoztunk a Fülöp-szigeteken élőkért. 

Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” 
János 10,10  



 

 

Örömmel jelentjük be, hogy nem a mínu-

szok nyertek. Dacolva a hideggel, immáron 

negyedik alkalommal tartottuk meg disznó-

vágásunkat 17 fővel, amelyhez a jókedv sem 

hiányzott. Rengeteg beszélgetés, jókedvű 

élcelődés, gasztronómiai élvezetek egész 

sora jellemezte ezt a napot. Istennek legyen 

hála –   csodálatos napunk volt.  
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Idén februárban a Dávid férfisátor tagjai-

val gondoltunk egyet, s egy fárasztó hét 

után Kárpátalján töltöttünk egy szép na-

pot. Portyánkon Kárpátalja egyik megha-

tározó alakja, dr. Radvánszky Ferenc tisz-

teletes úr tartott velünk, akitől rengeteget 

tanultunk. A gyönyörű környezet, jó han-

gulat mellett a Csan kipróbálása minden-

képpen emlékezetessé teszi számunkra ezt 

a napot.  



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

Szülők, presbiterek, gyülekezeti tagok és 
barátok nagy érdeklődése közepette nyitotta 
meg kapuit a Kincses-házban gyülekezetünk 
ifjúságának bemutatkozó kiállítása. Az el-
múlt közel 10 év eseményéről készült képek, 
bizonyságételek, rajzok, festmények igye-
keztek megismertetni a fiatalok életérzéseit, 
örömeit, kérdéseit, útkeresését. A megnyitót 
követően közös éneklés, a tea melletti kötet-
len beszélgetés is közelebb hozta egymáshoz 
a különböző életkorú résztvevőket. A kiállí-
tás a Kincses-ház nagytermében Húsvétig 
lesz megtekinthető, utána pedig az Égigérő 
házban az istentiszteletek előtt és után.  

Várunk mindenkit szeretettel!  



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

   Az Égigérő közösségi házban tartotta a Kálvin 

János Református Általános Iskola szokásos, ün-

nep előtti iskolaevangelizációját a felső tagozatos 

gyermekek részvételével. Péter Szarka László, a 

Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet egyik 

lelkipásztora izgalmas interaktív előadásában be-

szélt a fiataloknak arról, mennyire fontos, hogy 

olyan példaképet válasszunk magunknak, aki tud-

ja, merre tart, s 

így merre vezet 

bennünket.  

Forest Gump történetén keresztül Krisztus kö-

vetésére biztatta a népes hallgatóságot, aki nem 

hogy csak tudja a Mennybe az utat, hanem maga 

az Út. Igeszolgálatán túl az Egyetemi gyülekezet 

zenészei adtak koncertet, ill. tanítottak új énekeket 

a fiataloknak.  

Iskolaevangelizáció Húsvétra készülve  



 

 

 30. REMÉNYSUGÁR  

2017. április 1-jén foglalkoztató dél-

utánt tartottunk a Kincses-házban. Hús-

vétra készülve a gyerekek hallhatták, 

hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, 

hogy örök életünk legyen. Harmadik 

napon megmutatta győzelmét, FELTÁ-

MADT, mert Neki hatalma van a halál 

felett is.  

A délután további részében tavaszi, 

húsvéti díszeket készíthettek a résztve-

vők, amelyeket haza is vihettek.  



 

 



 

 


