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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

 Ha azt hallod: felvilágosodás, kiegyezés, bizonyára el tudod helyezni 

őket időben. És a Reformációt?  

 Ha jól sejtem, azt is. De felmerül a kérdés, hogy erre most úgy gondolsz, 

mint egy történelmi eseményre, vagy úgy, mint egy szüntelen ismétlődő megúju-

lásra az Egyházban? Hitviták, Luther, Kálvin jutnak az eszedbe, vagy inkább 

egy reánk váró feladatra gondolsz? Arra, hogy átéld újra tömegekkel együtt, 

hogy Isten megújít, felemel, közösséggé formál. Hálásak vagyunk Istennek, 

hogy egyházunkat megáldotta reformátorokkal, megújulási mozgalmakkal, ébre-

désekkel, ugyanakkor hiszünk abban, hogy Isten népének újra és újra kérni kell: 

a mi időnkben rajtunk és általunk cselekedje meg akaratát, gyűjtse össze válasz-

tottait, újítson meg. Kezdje rajtunk! Cselekedjen általunk!  

A Zsidókhoz írt levélben olvassuk: „Amikor az újról szól, elavulttá teszi az 

elsőt, ami pedig megavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.” 

/8:13/ Attól a perctől kezdve, hogy kimondjuk: új Reformációra van szükség, a 

másikról, amelyet nagyra tartunk, amely megújította Európát, országok, emberek 

életét változtatta meg, már mint régiről beszélünk, mely bármennyire is nehéz 

kimondani minden áldásával együtt elavulttá vált: nyelvezete, énekei, liturgiája 

nem éri el a ma emberét. Új vezetőkre, új énekekre, újrafogalmazott igazságok-

ra, megújult életekre, megújult gyülekezetekre van szükség. Református nevünk 

is erre utal: megújított, visszaalakított.  

 Tanulmányozva az ébredések történetét, különös dologra lettem figyel-

mes. A II. világháborút követően egyházukat szerető, missziói lelkületű emberek 

(többek között Enyedy Andor, Kiss Ferenc, Ecsedi Aladár, Révész Imre és má-

sok) írásaikban prófétai éleslátással vázolták fel az Egyház ügyét. Alázattal rend-

re megvallották: nem tanult az egyház a múlt hibáiból, nem vette figyelembe, 

hogy az idők megváltoztak, nem vigyázott az Ige tisztaságára, a szeretetben 

meglustult, s nem töltötte be prófétai tisztét. „Világosságunk nem fénylett, sónk 

megízetlenült, amit vetettünk, az jött el.”  



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

 „A mai reformátusság inkább ellenzékiség, mint uralkodó, hódító lelki-

ség és életforma, inkább tagadás, mint állítás, inkább egyénenkénti változatos-

ság, mint közösségi bélyeg, inkább észszerűség, mint felülről jövő ihletés” 

(Enyedy Andor). Leírják, hogy a gyülekezetek kétharmada nem tudja magát 

fenntartani – noha akkor még megvoltak erdői és földjei –, államsegélyre szorul. 

A Lélek működése csak kivételesen tapasztalható, az Ige az igehirdetők ajkán 

hatástalan. Tapasztalható egyfajta lelki éhség, mely az ébredési mozgalmak ren-

dezvényein nyer megelégítést, s egy-egy ilyen alkalomért hatalmas utakat ké-

szek vállalni az Igére éhezők. Ez természetesen szakadást generált az alvó gyüle-

kezetek és azok vezetői, valamint a „felébredtek” között. Üldözések, meg nem 

értettség, megfigyelések egész sora következik. Úgy érzik, hogy „egy új Refor-

mációnak annyira eljött az ideje, hogy már szinte le is késtünk róla.”  

 Bizonyára téged is érdekel, egyházunk nagyjai miben látták a megúju-

lást azokban az időkben…  

 Az első lépés a bűnbánattartás porban és hamuban. El kell ismerni, mi is 

tehetünk róla, hogy ide jutottunk. Lelepleződött: nem keresztyén Európa abban 

az értelemben, hogy nem Krisztust követi. Ki kell vinni az evangéliumot oda, 

ahol az emberek élnek. Munkásokat kell felkészíteni a szolgálat végzésére. 

 Az adóztatási és államsegélyes rendszert fokozatosan fel kell váltania a 

gyülekezetekben az adakozás és tizedfizetés gyakorlata. 

 A teológiák mindenre felkészítik a leendő lelkészeket, csak Pálról feled-

keznek meg, aki ezt mondta: „Nem akarok tudni másról, csak Krisztusról, a 

megfeszítettről.” 

 Kiadványokat, néplapot kell indítani, hogy Isten népe újra felismerje 

Krisztustól kapott küldetését. Mintha csak ma írták volna…  

 Kegyelemnek tartom azt az időt, amelyet kapott Egyházunk azóta. 

Rendszerek jöttek, mentek, ajtók nyíltak és zárultak, vajon közben megújultunk-

e? Betöltöttük-e Krisztustól kapott küldetésünk: hozzá vezetni az embereket. 

„Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhá-

ból, és még csúnyább szakadás támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, 

mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új 

bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad." (Máté 9:16-17) Nem 

lehet Isten Országának részese az, aki régi életét foltozgatja, az újból szakítana, s 

ölelné a régit, így nem maradhat az Egyház sem megújulás nélkül.  

 Ahogyan az egyén életében Krisztus adja az új ruhát a régi helyet, aho-

gyan Lelke és Igéje által végzi el ezt a csodát, úgy Istenre kell hagyatkoznunk az 

Egyház megújulását illetően is.  



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

 „Aki óbort ivott, az nem akar újat, mert azt mondja, az óbor a 

jó.” Azt is meg lehet érteni, ha valaki fél a változásoktól, ha kiforratlan-

nak érzi az újat, de ha nincs újbor, akkor az óbor elfogy és nem lesz más. 

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy minden óbor újborként kezdte. Min-

den ébredés és megújulás változásokkal járt és jár ma is. Mi szeretnél len-

ni: a megújulás segítője vagy kerékkötője? Örömmel várod és imádkozol 

érte, vagy szorongva várod, mi lesz a vége? Kéred-e, hogy „előbb engem 

tégy újjá, s könyörülj családomon, gyülekezetemen, egyházamon is”?  

 Kiss Ferenc gondolataival zárom soraimat, aki 1943-ban így vall: 

„Rendkívüli bátorságra, nagy lelki elszántságra van szükség, hogy minde-

nek megújuljanak. Vezesse Egyházunkat a megújulásban Isten Lelke! Fe-

lelősséget érzek a jövő iránt és holtig tartó szeretetet egyházammal szem-

ben. Ebből a kettős nagy tartozásból kívántam valamit törleszteni a fenti-

ek elmondásával, amelyek ma talán soknak látszanak, de mélyen meg va-

gyok győződve, hogy néhány év múlva kevésnek fognak bizonyulni.” 

   

Nagy György lelkipásztor 

 A cikk megjelent 2012-ben az Élet és jövő című kiadványban 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a be-

szédben és tanításban fáradoznak. (I.Tim.5:17.) 

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, 

hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; 

hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. (Ján.15:16.) 

„Isten mindig választott magának 

szolgákat azért, hogy egyházát össze-

gyűjtse és megalapítsa, vezesse és meg-

tartsa, s ilyenekről ma is gondoskodik s 

gondoskodni is fog mindaddig, amíg a 

Földön egyház létezik.” 

Második Helvét Hitvallás, XVIII. 

fejezet 

Hitben járunk nem látásban, ezért 

bízunk abban, hogy a fent leírtak érvé-

nyesek a Magyarországi Református 

Egyházra is. Ugyanakkor nyitott szem-

mel járva látnunk kell a mai kor jeleit, 

elszomorító tendenciáit is. 

A legutóbbi népszámlálás alkalmával 

kb.1,6 millió ember vallotta magát refor-

mátusnak. A vallás-szociológiai felméré-

sek mintegy 17%-ra teszik azok arányát, 

akik ebből az egyház   tanítását  többé-      

-kevésbé követik is és kb. 5-10%-ra azok 

számát, akik valamilyen rendszeresség-

gel látogatják a gyülekezeti alkalmakat. 

Így a másfél milliós szám leapad egy-két 

százezer körüli értékre, ami 1200 gyüle-

kezet között oszlik meg, vagyis átlag 

100-200 fővel lehet számolni a legtöbb 

gyülekezetben.2 

Kis szatmári gyülekezeteinkben ez 

alatt van a templomba járók száma.  

Ilyen körülmények között fel kell 

tenni a kérdést, hogy van-e realitása a 

presbiterválasztásnak. Valljuk meg 

őszintén, hogy sok helyen az a gond, 

hogy nincs, aki vállalja a presbiteri tiszt-

séget, úgy kell rábeszélni az egyháztago-

kat, hogy vállalják el a feladatot. 

Ilyen viszonyok mellett kell vizsgál-

nunk a kérdést, de mégis azzal a meg-

győződéssel, hogy nem a követelménye-

ket kell addig lefelé szállítani, amíg ele-

gendő vállalkozót nem találunk, hanem a 

változatlan isteni mértéket szem előtt 

tartva kezdjünk reformációt egyházunk-

ban. Lelkileg megújult presbitériumok 

(és lelkipásztorok) nélkül aligha vár-

hatjuk, hogy megújulás induljon gyü-

lekezeteinkben. 

Tapasztalható egy kettősség reformá-

tus egyházunkban. Ezt az 1995. évi II. 

törvény, a misszióról szóló törvény pre-

ambuluma így fogalmazza: A Magyar-

országi Református Egyház népegy-

ház és hitvalló egyház egyszerre. Hi-

szen nemzedékről nemzedékre szület-

nek bele a tagok és iktatódnak be a 

keresztség és a konfirmáció által nép-

egyházunkba, s a megtérés és újjászü-

letés által tagolódnak be hitvalló egy-

házunkba.  

A gyülekezetet megtért-újjászületett 

hívők és keresők, hitetlenek és hagyo-

mánykövetők vegyes csoportja képezi. 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Tenni kell azért, hogy a hitvalló rész 

domináljon, hiszen így tudunk jó só és 

világító szövétnek lenni. 

A szoros értelemben vett presbiter 

szónak a görög presbyterosz felel meg, 

ami szó szerint öregebb férfit jelent, de 

jelentését tekintve inkább hitben érett, 

tekintélyes elöljáró jelentésű. Van ennek 

a kifejezésnek egy másik jelentése is, azt 

is jelenti, hogy követségbe küldeni. Eb-

ben az értelemben a presbiter Krisztus 

követe, Jézus gyülekezetének képvise-

lője. Krisztusért járván tehát követség-

ben, mintha Isten kérne mi általunk: 

Krisztusért kérünk, béküljetek meg az 

Istennel. (II.Kor.5:20.) 

Olyan embernek kell lennie, aki 

megbékült az Istennel, megtért-

újjászületett, aki élete minden terüle-

tén – munkahely, család, gyülekezet – 

igyekszik az Úr dicsőségére élni, egész 

életét istentiszteletként éli. 

A presbiter szó mellett van azonban 

egy másik kifejezés is, amelyet majdnem 

szinonimaként használ a Szentírás, ez 

pedig az episcopos, melynek jelentése 

felügyelő, őrködő és püspökként fordít 

Bibliánk. 

A magyar református egyházban a 

lelkészek is, a püspökök is presbiterek, 

csak mint igehirdető presbiterek, az Új-

szövetség rendelkezése szerint kétszeres 

tisztességben részesülnek többi presbi-

tertársaik felett. (Csikesz Sándor) 

És Ő adott némelyeket apostolokul, 

másokat prófétákul, másokat evangélis-

tákul, vagy pásztorokul és tanítókul, 

hogy felkészítse a szenteket a szolgálat 

végzésére, a Krisztus testének építésére: 

(Ef.4:11-12.) 

Viseljetek gondot azért magatokra és 

az egész nyájra, melyben a Szentlélek 

titeket vigyázókká tett, az Isten anya-

szentegyházának legeltetésére, melyet 

tulajdon vérével szerzett. (Ap.Csel. 

20:28.) 

Presbiternek lenni nem díszállás, hanem 

szolgálat! 

Nem azért presbiter egy gyülekezeti 

tag, hogy valaki legyen, hanem, hogy 

valamit tegyen. 

Az Úr adja a presbitereket, Ő tesz 

vigyázóvá. 

A presbiternek saját magára és a nyáj-

ra gondot kell viselnie. Először is magát 

erősítse, és tegye alkalmassá a szolgálat-

ra, aztán a nyájra vigyázzon. Ennek esz-

közei: rendszeres igeolvasás, imádkozás, 

közösség-gyakorlás, amely által erősödni 

lehet. Isten Igéjén kell tájékozódni. 

A presbiter: 
- mint a nyáj pásztora, gondozza a gyü-

lekezetet, 

- mint az Isten házának szolgája, vezesse 

a gyülekezetet, 

- mint a hit őrzője, védje a gyülekezetet. 

Természetesen ez nem egyszemélyes 

ügy, a presbiter egy közösség tagja, a 

lelkésszel és a presbitérium tagjaival 

együtt felelős a gyülekezetért, az Isten 

háza gondozásáért és a hit tisztaságáért. 

Lelkipásztorok és a vének nem verseny-

társai egymásnak, hanem szolgatársak és 

testvérek az egy Úr szolgálatában. 

Krisztus testének építésére, az Isten 

anyaszentegyházának legeltetésére küld 

el az Úr: szükséges látni, hogy a gyüle-

kezet nem a mi vállalkozásunk, nem a mi 

kezdeményezésünk.  



 

 

 8. REMÉNYSUGÁR  

Ez az Úr ügye, Ő hozta létre a gyüleke-

zetet, és Ő tartja meg. Az nagy kiváltság, 

hogy ebben szolgálatot bíz ránk, felada-

tot ad nekünk. (H.K.54.) 

A presbiterség (püspökség) bibliai 

kritériumairól olvashatunk az Újszövet-

ségben két helyen is: I.Tim.3:2-7. és 

Titus 1:5-9. 

A fenti igehelyeken részletes felsoro-

lást találunk. A püspök (presbiter) le-

gyen: 

 - feddhetetlen, 

 - egyfeleségű férfi, 

 - megfontolt,  

 - józan, 

 - tisztességes, 

 - vendégszerető,  

 - tanításra alkalmas,  

 - nem részeges, 

 - nem kötekedő, hanem megértő, 

 - a viszálykodást kerülő, 

 - nem pénzsóvár, 

 - olyan, aki a maga háza népét jól  

    vezeti, gyermekeit engedelmesség- 

    ben neveli, 

 - ne újonnan megtért ember legyen, 

 - szükséges, hogy a kívülállóknak is  

   jó véleményük legyen róla. 

Komoly és szinte teljesíthetetlen fel-

tételek. 

Hogyan tudjuk ezt érvényesíteni kis gyü-

lekezeteinkben? 

Egy falusi lelkésszel beszéltem, aki a 

fentiek szellemében három kritériumot, 

minimumfeltételt határozott meg a pres-

biterjelölésnél: 

- járjon rendszeresen templomba,  

- legyen rendezett a családi élete (ne  

  élettársi kapcsolatban, hanem házas- 

  ságban éljen), 

- ne legyen italos ember (ne járjon 

  kocsmába). 

A fenti kritériumok teljesülése esetén 

is a mi alkalmatos voltunk az Úrtól van, 

Ő tehet alkalmassá bennünket a szolgá-

latra, a presbiteri feladatra, és Ő segíthet 

a mindennapi feladataink elvégzésében, 

döntéseink meghozásában. 

„A tisztség elvállalásáról szóló dönté-

sünkben ne csak saját erőnkkel számol-

junk, hanem az onnan felülről naponként 

elkérhető és megkapható segítséget is 

vegyük számításba! Jézus Krisztus azt 

mondja: És íme, én tiveletek vagyok min-

den napon a világ végezetéig.(Mt.28:20.) 

Olyan ígéret ez, amelyre életünk, őrállói 

feladataink minden megpróbáltatásai 

között tökéletesen rábízhatjuk magunkat. 

Tudván tudhatjuk, hogy a Szenthárom-

ság egy, örök és igaz Istene sohasem 

állít bennünket olyan feladat elé, ame-

lyet mi az Ő segítségével nem tudnánk 

megoldani.” (Huszár Pál)4 

Mert Istenetek az Úr, veletek megy, 

harcol értetek ellenségeitek ellen és 

megsegít benneteket. (V.Móz.20:4.) 

Felhasznált és ajánlott irodalom: 

1. Biblia 

2. Dr. Viczián Miklós: Példaképei a 

nyájnak – Ébredés Alapítvány 2005. 

3. Presbiter – A Magyar Presbiteri Szö-

vetség lapja XX.évf.3.szám 4.o. 

4. Reformátusok Lapja LV.évf.31.szám. 

Dr. Makrai Tibor főgondnok 

(A cikk megjelent 2012-ben az Élet és jövő 

című kiadványban.) 



 

 

9. REMÉNYSUGÁR   

Gyülekezetünk Presbitériuma készülve az idén esedékes presbiterválasztásra, 
döntött a választás menetrendjéről, elfogadva a Zsinat által megküldött időponti 
javaslatot. 

Ezek alapján a Presbitérium Presbiterjelölő Bizottságot állított fel, melynek 
tagjai: az Újtelepről Szücs Béláné, a Ráczkertből Kovács Éva, az Északi lakóte-
lepről Filep Györgyné.  

• szeptember 21-ig a bizottság átadja a presbitériumnak az új presbitéri-
umra, gondnokokra és főgondnokra szóló javaslatát.  

• Október 8-án a gyülekezet megismeri a jelöltek névsorát, majd  

• október 15-én bemutatkoznak a jelöltek az istentiszteleteken az Észa-
kin és az Újtelepen.  

• Október 22-én Választói Egyházközségi Közgyűlés keretében kerül 
megválasztásra a Presbitérium.  

• Október 25-én a választásról készült jegyzőkönyv hiteles másolata be-
nyújtásra kerül az Egyházmegye elnökségének, s ha nem érkezik pa-
nasz a választásokkal kapcsolatban  

• november 6-án jogerősség válik a választás. 

 
Kérünk mindenkit, hogy kérjük közösen Isten vezetését a választásokkal kap-

csolatban! 
    Áldáskívánással:   
       a gyülekezet elnöksége 

Kinek a lelke vágyik a fényre,  

kinek kenyere az Úr Igéje,  

és kenyeréből másnak is szel,  

az presbiter.  
 

Kinek van szeme a más bajára,  

kinek van füle a más jajára,  

a tennivalóit így méri fel,  
az presbiter.  

Füle Lajos:  

Presbiterek  

Ki másnak vermét sohasem ássa,  

aki keresztjét nem teszi másra,  

a mások terhét így veszi fel,  

az presbiter.  
 

Kinek a templom kegyelem háza,  

otthon van benne maga, családja,  

bár mindenütt az Úrra figyel,  

az presbiter.  
 

Aki hitét  örömmel megvallja,  

mind presbiter, bár nem az a rangja,  

de kedves élet  Isten előtt:  

megáldja és megszenteli őt.   
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Mindent átszőtt már. Az egész vilá-

got behálózta. Nincs ember, aki ne ver-

gődne keservesen markaiban. A sejtekig 

hatolt. Áthat testet, lelket, értelmet, ér-

zelmeket. Megrontott mindent, ami önál-

ló akarattal bírt. Szolgává tett minden 

lélegző létezőt. Mint valami makacs és 

agresszív szennyeződés, ami tiszta kö-

zegbe kerülve egy szempillantás tört 

része alatt képes gusztustalan masszává 

alakítani a nem is olyan rég még fénylő 

és üde folyadékot. Vagy mint egy hatal-

mas pók, aki ocsmányul szövi, egyre 

csak szövi undok hálóját, s egyetlen vá-

gya csupán, hogy rút éhségét, azt a csil-

lapíthatatlan nagy űrt gyomrában vala-

miképpen kielégítse és betömje. A nap 

minden egyes pillanatában valaki bele-

kerül óvatlanul, jóhiszeműen csapdájába, 

s mielőtt lélegezni tudna, eszmélni, hová 

is került – már késő, lenyelte… Mint 

valami gyorsterjedésű vírus, megállítha-

tatlanul söpör végig a földkerekség min-

den országán, ráront családra, gyermek-

re, nem kímél és nem ismer sem szerel-

met, sem házasságot, a barátságnak sem 

kegyelmez. Fertőz. Megbetegít. Csonká-

vá tesz. Gyötör. Kínoz. Mar. Szorít. 

Megnehezít. Elvesz. Elvisz. Utál és utál-

tat. Fájdalmat okoz. Gyűlöl és öl. Meg-

ront. 

A bensőmig talál utat magának. A 

szívben talál lakozást. Kitölti lelkem 

minden egyes bugyrát, mígnem egyetlen 

szabad és fénylő pont sem marad ben-

nem. Ocsmánnyá tesz. Undorítóvá. A 

saját képére és hasonlatosságára akar 

formálni. És olykor – úgy érzem, úgy 

hiszem – sikerül is neki. Ilyenkor leköp 

és visszavonul. Elhiteti, hogy ez így ma-

rad és barátkozzak meg vele. 

Ott van. Mindenhol. Egyetemes. Lá-

tom a gyermek irigy hisztijében, a gőg-

ben, az első megtanult „Nem!”-ben, a 

mérhetetlen méreteket öltő önközpontú-

ság első csíráiban, a cumisüvegért vívott 

ádáz harcokban, a torokból fakadó sírás 

kikutathatatlan okainak mélységében. 

Ott van. A házban. A családban. Két test 

egymásba kapcsolódásában. Két szív 

összeforrásában. A gondolatban. Vágy-

ban. A tekintetben. A szemben megvilla-

nó gyanús fények csillogásában. Egy 

ráncban. Orrhúzásban. Lenézésben. Oly-

kor a mosolyban, nevetésben. A fogak 

csikorgatásában. Sírásban és üvöltésben. 

Ott van. Templomban, egyházban, ének-

lésben, imádságban, utálatot hirdető pré-

dikációkban, unott elkalandozásban. Ott 

van.Az igével körített kegyes ítéletek 

zuhatagában, az irgalmat és kegyelmet 

nem ismerő megszólalásban, a minden 

szeretetet lobogtató, de azt nem ismerő 

megnyilvánulásban.  
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Ó, igen – ott van. A szolgálat oltárán 

elégett életek mögötti színfali verések-

ben, kiabálásokban, tányértörésekben, 

zúzódásokban, tettekben, amit csak a 

falon lógó aranymondások látnak. Ó, 

igen – ott van. Az alázatot színlelő arc-

vonások mögött megbúvó sikkasztásban, 

az irgalmas szamaritánust játszó napok 

lezárásaként való félrelépésekben. Bön-

gészési előzményekben. 

Ordító oroszlán. Keresi, kit nyeljen 

el. Hűséget kér reggelire, szeretetet va-

csorázik. Félelmet, rettegést, kilátásta-

lanságot, gyűlöletet, önzést, irigységet, 

kapzsiságot, elégedetlenséget, boldogta-

lanságot okád ki magából. Ezzel áraszt 

el napról napra. Nagy hatalma van. Fe-

letted is, felettem is. Legnagyobb bolond 

vagy, ha azt hiszed, te kivétel vagy. Sö-

tétet hoz. Ködöt és homályt. Éles, rette-

netes színeket kever az életbe. Láncok-

kal jön. Letéphetetlenekkel. Megkötöz, 

mígnem szabadulni sem bírsz már. És 

így, szorítva, fuldokolva kiáltasz: „Óh 

én nyomorult ember! Kicsoda szabadít 

meg engem?” Ordítod és ordítod a sza-

vakat. Egyre hangosabban. Egyre őszin-

tébben. Egyre hitetlenebbül. Egyre hí-

vőbben. 

És. 

Ő. 

Jön. 

Elűzi. Eltakarítja. Eloldoz. Megtisz-

tít. Bekötöz. Kedvesen szól. Szeretve 

ölel. Azt mondja, hogy most már nincs 

baj. Hogy szabad vagyok, és most már 

ketten őrködünk azon, hogy ne térjen 

vissza. Így alszom el. Így lesz édes az 

álmom. Így voltam bűnös. Így vagyok 

szabad. Így lélegzem be a friss levegőt. 

Így győzte le Ő azt a hárombetűst. 

 

Homoki Gyula 

„Ne értsetek félre, 

nem azt akarom mondani, hogy ha keresztyén vagy, 

akkor nyugodtan lógasd a lábad a Vérkébe, 

mert nincs dolgod és felelősséged. 

Csupán azt, hogy néha próbálj megállni a sodrásban, 

venni egy mély levegőt /vagy kettőt is/, 

és aztán menj tovább! 

Nem lehet összeszorított fogakkal élni... 

Mert árt a fogaknak. 

Sárközi Andrea 
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49. Halleluja ének 5. verse 

 

Szívem bár napról napra  

Az Úrban megpihen, 

Az órát várva várom,  

Amelyben megjelen, 

És elviszi felhőkön át 

Elkészített menyasszonyát. 

Kéz, amely kerestél, 

Szív, amely szerettél, 

Vér, mely eltörölted bűnömet, 

Mindörökre áldva légyetek! 

Török Sándorné Margit néni Kárpátalján, Nevetlenfaluban született. 

Gyermekkorában egy missziói lelkésztől hallott Isten szeretetéről, ekkor szerette 

meg a Hallelujah énekeket is, amelyek nemcsak neki adtak erőt, hanem mindazok-

nak, akiknek elénekelte, idézte azokat bizonyságtételeiben. 

Termelőszövetkezeti dolgozóként, szakácsnőként dolgozott sokáig. Mátészalkára 

kerülve több cikluson át presbitere, 22 éven át pedig kántora volt a református gyü-

lekezetnek. 

Rendszeres résztvevője volt a berekfürdői, biatorbágyi és Tahiban megrendezett 

csendesheteknek és konferenciáknak. 

Idős korában a gyógyíthatatlan betegséggel folytatott küzdelmében fájdalmát 

türelemmel viselte, szívében egyre jobban vágyott haza Urához. 

Halotti ágyán is kedves hallelújáját énekelte: „Ott álljunk üdvbe öltözötten, én és 

szeretteim köröttem, Uram, tehozzád, hol 

fénylik orcád - vágyódóm én.” 

Ezzel az élő reménységgel tudta elvi-

selni a rajta lévő kereszt súlyát, s elen-

gedni szerettei óvó kezét. 

Szomorúan adunk hírt arról, hogy gyülekezetünk több drága tagjától is 

búcsúzni kényszerült nemrég. Ők egy olyan generáció utolsó tagjai, akik 

Isten Lelkének Ébredést munkáló áradását maguk is átélték, s életük 

végéig hűségesen szolgálták Megváltó Urukat. 
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Pótor Imréné Incike nénitől a debreceni köztemetőben vettünk búcsút. 

Mátészalkán született, már fiatalon megtért egy alcsúti evangelizációs héten. 

Imádságainak köszönhetően szülei is mindketten hitre jutottak. Ez az imádságos 

lelkület egész életét végigkísérte. 

Tanítónőként Karcagon, Leveleken és Őrben is sokáig tanított. Lelkész férje 

mellett segédkezett a gyermekmunkában, lelkigondozásban, mindemellett hűsége-

sen végezte a gyermeknevelés szolgálatát is. Mindhárom gyermekük a lelkipásztori 

szolgálatot választotta. 

Nyugdíjazását követően sem lett kevesebb dolga: a 11 unoka, 2 dédunoka szüle-

tése, fejlődése mindig adott imatémát, családi találkozókat szervezve igyekezett a 

népes családot összefogni.  

Mátészalkára költözve gyakran kapott felkérést bizonyságtételre, otthonában 

házi bibliakör működött, összefogva a régóta hitre jutottakat. Egészségének romlása 

miatt Őrbe, a Sarepta Idősek Otthonába kerül, ahol hálás szerettei, lelki testvérei 

látogatták. 

Temetésén szolgáló, imádságos életét felidézve Jenei Zoltán lelkipásztor és gyü-

lekezetünk főgondnoka dr. Makrai Tibor búcsúztatta Isten hűséges gyermekét. 

A szomorúság mellett hálásak vagyunk ezekért az életekért, amelyek 

példaként állnak előttünk. 

Adjon Istenünk vigaszt a gyászban itt maradottaknak, s eltávozottak he-

lyett más, hiteles őrállókat, bizonyságtevőket! 

Nagy György lelkipásztor 
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Mit jelent az igeközösség? 

Nyíregyházán jártam a Kálvineumba Tanítóképzőbe. Szikszai Béni bácsiék a 

háború után 1945 őszén az evangélikus templomban szolgáltak. Igen sok fiatallal 

mentem én is minden este. A hét végén felszólítást kaptunk, hogy akik döntöttek 

Jézus Krisztus mellett, azok menjenek ki az Úr asztalához. Az evangélikus templom 

padjai igen hosszúak. Én a közepén ültem, és sem jobb, sem bal felől nem mozdult 

senki. Isten Lelke kegyelméből indítást adott, és könnyek között én is kimentem   

sok-sok fiatallal az Úr asztalához. Ott jó volt hallani a feloldozó igét: „Ha bűneitek 

skarlát pirosak…” az Ézsaiás 1,18-ból. Nagy dolog látni a bűneimet, nem mindig 

láttam. Isten Lelke kezdte folyamatosan megmutatni nekem is, amitől sokszor meg-

ijedtem. Ugyanis többször elmentem Alcsútra ifjúsági konferenciára, ahova mindig 

nehezen engedtek el. Féltettek. Az állomás 5 km-re volt a lakásunktól. Hajnalra ér-

tem haza. Szüleim még aludtak, de örömmel hallgatták felébresztő énekem: „Mint 

fáradt vándor a forrás vízhez…” A családban otthon Isten segítségével elkezdtük a 

közös Igeolvasást. 

Vágytam mind jobban megérteni: mit is mond Isten Lelke által nekem az Ige? 

Hiába olvastam mindennap a Bibliát, sokszor nem értettem meg az Ige üzenetét. 

Különösen nehéz volt, amikor család, tanítás és a gyülekezeti szolgálat feladataiban 

kellett helytállni. Olvastam ugyan igét, de nem maradt meg bennem. Így megöre-

gedve látom, hogy milyen nagy baj ez! Kerestem a megoldást. Elkezdtem imádkozni 

a megoldásért, és megkaptam Istentől. Le kell írnom, meg kell tanulnom azt a ver-

set, amit különösen nekem üzen Uram. Napközben mondogatom, hogy átjárja a ben-

sőmet, amikor ez megvalósul: nagyon gazdagnak érzem magam. 

Az Ige Jézus Krisztus (János 1,1). Ő be tudja tölteni a magányt. A bennem lakó 

Jézus ad örömöt! A próbák között békességet munkál bennem és segítséget a Róla 

való bizonyságtételre. Cseri Kálmán írja: „az Igének különös hatása van, elolvasása 

után is munkál az emberben, s amint az ételből fizikai erő, gondolat, kitartás szár-

mazik, úgy az Igéből szeretet, bölcsesség, derű, remény fakad.” 

Egy szóban megfogalmazva mindkettő mindent jelent 

számomra. Hogy is kezdődött? 
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Mit jelent az imaközösség? 

Minden hívő embernek szüksége van a közösségre. Viszont tudnunk kell, hogy 

imaközösség nincs egyéni imaélet nélkül. Reggelenként Isten dicsőségével kezdem a 

napot, utána imádsággal, igeolvasással folytatom, ami legalább 1 óra szokott lenni, 

hogy feltétlenül tudjam, mi Uram üzenete számomra erre a napra. 

Le szoktam írni a rám bízottak neveit, így nem felejtek el értük imádkozni. Min-

dennap magam elé teszem a napi imanévsort, s így kérek megoldást problémáikra. 

Az imaközösségben elmondhatjuk egymásnak terheinket, megoldhatatlannak 

látszó problémáinkat. Együtt vihetjük Isten elé, tudva, hogy ő meghallgatja kérésein-

ket, mert Ő tud és akar segíteni. 

A pénteki bibliaórákon az Ige részletes megbeszélését imaközösség követi. Isten 

elé visszük a gyülekezet problémáit, betegeit, a misszionáriusokat s a missziókat. 

Az imaközösségnek nagy hatóereje van. Aki nem vágyik közösségre, az lassan 

elmagányosodik, és nem lesz Jézus Krisztusnak alkalmas eszköze. 

Több helyen is olvassuk az igében: Pál apostol mennyire vágyott egy-egy gyüle-

kezetet meglátogatni. Mostanában olvastuk a Róma 1,10-12-őt: „hogy együtt báto-

rodjunk meg köztetek egymás hite által, a tiétek által, meg az enyém által.” 

Az Efézusi gyülekezetnek írja Pál apostol a 6. rész 18-20. versekben a követke-

zőt: kéri a gyülekezet imádságát, hogy bátran tudja szólni az evangéliumot. Ha a 

nagy apostolnak, Pálnak szüksége volt a gyülekezet imádságára, mennyire inkább 

nekünk. 

Megértettem, hogy a mi drága Megváltónk azért tudta a rábízott óriási feladato-

kat elvégezni földi élete során, mert szoros kapcsolatba volt az Atyával. Ezt várja 

tőlem, tőlünk is ami Urunk. 

özv. Pótor Imréné Incike néni  

(elhangzott 2012-ben) 
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   Ezzel a két Igével köszöntelek Benneteket: 

„Fogom kezedet és megőrizlek.” Ézs. 42.6 

„Légy hív mindhalálig és néked adom az életnek koro-

náját!” Jel. 2:10  

   Török Sándorné, Margit néni vagyok. 22 évig voltam 

kántora a gyülekezetnek. Örömmel tettem, dicsőítettem 

Teremtőmet és Uramat.  

   Én 61 éve, 1945-ben május 13-án konfirmáltam áldo-

zócsütörtökön Szatmárnémetiben a Református Gim-

náziumban. Az Úr kegyelméből nem kevés ez az idő. Az első kátékérdést feleltem: 

Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Ez a nagy kérdés: 

Hiszitek-é ezt? Már akkor megszólított, de három év múlva értettem meg ezt az elhí-

vatást igazán. Az Ő tulajdona vagyok. Krisztus testének, az egyháznak élő tagja és 

örökre is az maradok. Őrzi életem, még a hajszálaim is számon vannak tartva Nála. 

Megfogta a kezemet, és tulajdon gyermekévé fogadott.  

Kedves Gyermekek! Vegyétek Ti is komolyan ezt az elhívatást és a bizonyságte-

vést! Legyetek hűek az Úr Jézushoz és Egyházunkhoz! El ne hagyjátok hűtlenül, és 

Ő se hagyjon eltévelyedni Benneteket! Isten akaratát keresve, imádkozva az Ő hűsé-

ges és engedelmes báránykái legyetek! Úgy legyen! Ámen. 

Hitetek megvallásáról egy szép éneket fogadjatok el tőlem.  

Az ismerős 42. zsoltár Mint a szép híves patakra dallamára elénekelhetitek:  

 

Szent hitünkről vallást tettünk, Te hallottad jó Atyánk!:/:  

Enged mindig azt követnünk, Amit itt most fogadánk;  

Jézus a mi vezérünk, példája szerint élünk:  

Így élünk, így jutunk végre örök élet s üdvösségre!  

 

Sorsunk boldog vagy mostoha, Ez a szent hit lesz velünk:/:  

El nem felejtjük - nem - soha, Mit tanít nagy Mesterünk!  

Amit Jézussal vallunk: abban élünk és halunk!  

Rád tekintünk, máshová nem: Isten úgy áldjon meg. Ámen 

 

Szeretettel Török Sándorné, Margit néni 

(A cikk megjelent 2006-ban a Forrás című kiadványban) 
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 A tolókocsis gyülekezetben nincs építő fel-

adata a presbitériumnak, ezért a presbitérium is te-

kintélyét veszti és elértéktelenedik. Így indul be a 

presbitérium és a gyülekezet lélektani ördögkereke. 
Mivel a presbitérium elvesztette tekintélyét, a pres-

biteri szolgálat sem számít kiváltságos megtisztelte-

tésnek, ezért egyre nehezebb jó presbitereket találni. 

Mivel egyre gyengébb, érdektelenebb és értéktele-

nebb személyek vállalják el a presbiteri tisztséget, 

ezért egyre nehezebb őket presbiteri munkával meg-
bízni, és mivel a presbiteri tisztségviselők az érdektelenekből kerülnek ki, egy 

idő múlva a presbiterek nem lesznek példamutató emberek, sőt a templomot is 

igen ritkán fogják látogatni. Mivel még a presbiterek sem mutatnak jó példát, a 

hívek még inkább elmaradnak a templomból. Mivel a templomlátogatás még 

inkább csökken, még kevésbé lehet jó presbitereket találni, és mivel nincsenek 

jó munkatársak sem, a lelkipásztor kedve is csökken, a templom ürül, az igehir-

detés is egyre fásultabb lesz. Mivel az igehirdetés vonzóereje csökken, a temp-
lom még inkább ürül, az ördögkerék megy tovább lefelé, és megszületik a lelki-

pásztor lelkében a jól ismert rezignált mondat, a Sátán csapdája, a lelki haldoklás 

örök önigazolása: „Így nem lehet”. A közöny, a fásultság, a lemondás, néha a 

kényelem száradó avarába beletemetik Jézus ígéretét: „Minden lehetséges a hí-

vőnek.” (Márk 9:23) 

Angyalkerék  

 Az élő gyülekezetnek angyalkereke van. Mivel jól képzett és megszer-

vezett presbitériuma és segítőgárdája van, a presbiteri gyülekezeti szolgálat ré-

vén a gyülekezet termelői gyülekezet lesz, amely nemcsak hallgatja, hanem to-

vább is viszi az Igét, az Evangélium kisugárzik a templomból, és széles sávon 

eléri a híveket. Mivel az Ige a gyülekezetbe áradó üzenet lesz, többen fognak 

jönni a templomba. Mivel az igehallgatók száma nő, a lelkipásztor lelkesebben 

prédikál, még többen fognak jönni. Mivel a gyülekezet élete felfelé ível, ki-
váltság és megtiszteltetés lesz presbiternek lenni. Mivel megbecsült lesz a pres-

biteri tisztség, és azt megtiszteltetésnek veszik, egyre jobb presbitereket lehet 

találni, mivel a jó presbiterek jó munkát végeznek, még intenzívebb lesz a gyüle-

kezeti élet, és így megy tovább az angyalkerék felfelé.  

Dr. Csiha Kálmán 



 

 

 18. REMÉNYSUGÁR  

A Kárpát-medence 
áldásos földjére érkezett 
egy kis nép 
több, mint ezer éve. 
 

Körbezárt szigetként 
él Európában, 
de hittel megmaradt 
csonkolt hazájában. 
 

Szorítja őt körben 
germán és szláv tenger, 
de győzi a harcot 
a jó magyar ember. 
 

Az egész nagy világ 
ismeri értékét, 
tatár, török, orosz 
ölte, szívta vérét. 
 

Más népek oltárán 
áldozott eleget, 
idegen érdekekért 
adott életeket. 

Emeld fel, magyar nép, 
emeld most fejedet! 
Viseld büszkén, bátran, 
ne szégyelld nevedet! 
 

Törekedj egységre, 
szent összetartásra, 
testvér-kézfogásra 
és megmaradásra! 
 

Te lehetsz az Isten 
új választott népe, 
Kánaánba hozott, 
több, mint ezer éve! 
 
Lásd be, a Teremtő 
rajtad tartja kezét, 
védi, óvja, tartja 
szép magyar nemzetét! 
 

Csak maradj hű hozzá, 
magasztald nagyságát, 
kérd, hogy hallgassa meg 
Kölcseynk fohászát! 

Losonczi Léna: Magyarság 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

„Kérdezd meg magadtól, 

Hol van most a kincsem? Hol van a szívem? 

Egyszerű kérdések, pedig a válaszok meghatározzák, 

hogy ki vagy, és miért élsz. 

Ha kincsed a földön van, 

a szíved is a földön lesz,  

és akkor az anyagi dolgok fognak uralkodni rajtad.” 

Linda Dillow 

   Losonczi Léna: Fohász II. 
 

   Uram! 

 Adj bőséggel könnyet 
 a világ kínjához 
 adj ajkunkra mosolyt 
 parány boldogsághoz 
 adj kitartást erőt 
 az erőtlenségben 
 adj bizalmat hitet 
  a hitetlenségben 
 

 Te küldj nekünk reményt 
  ha semmit se’ várunk 
 gyertyányi fényt is szórj 
 ha sötétben járunk 
 mutass olyan utat 
 lélektől lélekig 
 hol a gonoszságot 
 jósággal fizetik 
 

 adj békét e népnek 
 jaj óvd e nemzetet 
 s a szívekbe Uram 
 adjál szeretetet! 

„Eszembe jut az egyik barátnőm 

apukája, aki megszabta a lányának, 

hogy amint egy új ruhadarab beköl-

tözik a szekrényébe, egy réginek 

mennie kell. ... a tanítványok, akik 

semmit sem vihettek magukkal a 

kiküldetésükkor, csak a ruhát, amit 

viseltek. Szörnyűség? Nem! Szabad-

ság! Lehetőség arra, hogy állandóan 

megújuljon az élet: Valami jön, más 

meg továbbmegy. Vágyom erre a 

szabadságra! 

Olasz Tímea 



 

 

 20. REMÉNYSUGÁR  

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Dr. Bertóti Jánosné Misley Katalin /77/ Csillag u. 
Török Sándorné Margit néni /86/ Zöldfa u. 
Pótór Lászlóné Nemes Irén /89/ Őri Öregotthon 
Kis Zoltán /80/ Nagybányai u. 
özv. Tóth Istvánné Figeczki Julianna /88/ 
Czine Péterné Szabó Kornélia /79/ 
Fejérné Kóródy Márta /63/  
Kovács Jánosné Mészáros Erzsébet /95/ Bacsó B. u. 
Tóth Sándor /73/ Szatmár u. 
Zámba Györgyné szül. Gyügyei Erzsébettől /88/ 
Kóródi Ferencné Komoróczy Katalin /67/ Zöldfa u. 
Ponczók Gyula /54/ Hodászi Otthon 
Paládi Ferencné Pankotai Margit /58/ Nagykárolyi u. 

Keresztségben részesült: 

Sepovics Bence Balázs 
Gaál Nóra 
Osváth Miron 
Szabó Dávid 
Elek Máté 
Farkas Levente 
Tóth Luca 
Sütő Janka 
Lakatos Dominik 
Rádi Áron 
Bálint-Ficskovszky Petra 
Haris Benedek 
Turányi Jázmin 

Házasságot kötött: 

Kállai Mihály és Balogh Beáta  

Tarcsa Attila és Gajdos Erika Katalin 

Farkas Lajos és Jakab Adrienn 

Császár Gábor és Vass Csilla 



21. REMÉNYSUGÁR   

„Lehet énekelni szemmel, testtel, érzelmekkel, gondolattal, 

de lehet lélekből is. 

Ha engeded, hogy átjárjon Isten éneklés közben, 

nemcsak testi síkon fogod tapasztalni az előnyöket.  

Isten kibeszélhetetlen ajándékokat rejtett el a dicsőítésben -  

abban az éneklésben, ami nem az énekről és nem rólad szól, 

hanem csak és kizárólag Róla.” 

Olasz Tímea 



 

 

 22. REMÉNYSUGÁR  

címmel evangelizációt szervezett a Szatmári Református Egyházmegye 
Szilágyi Balázs szatmárnémeti lelkipásztor igeszolgálatával, melyen nagy 
számmal vettünk részt gyülekezetünkből. 

Balogh György egyházmegyei főgondnok úr záró gondolatait közöljük: 

"Újonnan kell születnetek!" János 3:7 Kedves Testvérek! Kedves Gyülekezet! 

Jézus szava ez Nikodémushoz, aki Isten Országát keresve ment az Úrhoz.  

Isten iránti hálával hallgattuk estéről estére a szép és tartalmas igehirdetéseket a 

Reformáció alapelveiről. Isten Igéje megvilágította és világossá tette, hogy ezek nél-

kül nem lehetünk kedvesek a mi Urunk, Istenünk előtt. "Újonnan kell születnetek!" 

Nem elég, hogy a helyi gyülekezet névsorában ott elődeink nevei, nekünk szemé-

lyesen kell felfedeznünk és megértenünk Jézus szavát! Ő megmutatta az utat és elké-

szített mindent ahhoz, hogy megújult élettel szolgáljuk Őt. 

A Reformáció alaptételei, Istennek legyen hála nem pusztán jelszavak, amelyeket 

tartalmuk nélkül ismételgethetünk. Sokkal inkább a kegyelem útján megélt minden-

napi tapasztalatunk. Az újjászületett életet ma is ezek jellemzik: a nyitott és olvasott 

Biblia, a hit reménysége, a kegyelem ereje és a Jézussal való személyes kapcsolat. 

Istené legyen a hála, hogy ennek áldott alkalmai voltak a mögöttünk hagyott es-

ték. Ebben vezéreljen és áldjon meg bennünket a mi Istenünk! 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  

Férfisátor közösségünk a Hortobágyon, Balmaz-
újváros közelében található Nagyvókonyára hirdet-
te meg pásztortáborát, melyen a pusztai élet megis-

merésén túl lelki elmé-
lyülés várta a résztvevő-
ket.  
   A Puszta, Jézus meg-
kísértése, a Jó pásztor 
példázata, a csikósok-
kal, juhászokkal megélt 
úrvacsorai közösség 
abban erősített meg 
bennünket, hogy Isten 
számára fontosak va-
gyunk. Ő maga keresi 
meg az Övéit, s vezeti 
őket szüntelen. 
 
   Szeretnénk köszönetet mondani a Pénzes családnak, 
valamint Rózsa Péter biogazdának és munkatársainak, 
hogy ez a hétvége létrejöhetett, s épülésünkre szolgált. 



 

 

24.  REMÉNYSUGÁR  

Nagymamák és nagypapák, ha nem is mondjuk ki minduntalan, de mi is készü-

lünk a tanévkezdésre. Persze nem úgy, mint gyermekeink, akik unokáink szülei és 

gondoskodnak a hátitáskáról, a tollról, a ceruzáról, a radírról és még lehetne sorolni 

a tolltartó tartalmát, de említhetem a füzeteket, a könyveket s a ruházatot is. 

Ha ők is teremtik elő, de mi is tudunk mindezekről.  Nem is keveset, sőt hála 

Istennek nagyon sokat,  hiszen nekünk  csacsogják el,  hogy: „Képzeld. Papa, az 

iskolatáskámat már megkaptam és odatettem az íróasztalom mellé. Annak ott lesz a 

helye.” De  van egy másik  ellesett pillanatom is, amikor  az első osztályt  kezdő 

leány unokám a nagymamának árulta el, hogy lányos színű lesz minden iskolai fel-

szerelése. 

Ezek a közelmúlt történései, de van, amit már korábban megfogalmazott a debre-

ceni unokám, aki az osztályából egyedül járt hittanra, s hogy ennek hatására, vagy 

más példa nyomán azt mondta édesanyjának, ő az V. osztályt szeptembertől a Köl-

csey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában szeretné folytatni.  

A szülők okosan rábólintottak, még most lett vége a tanévnek, szeptemberig le-

ülepszik a gondolat. Csak éppen az unokám nem így gondolta. Ő hajthatatlan ma-

radt, és a belső sugallatra történt elhatározása eredményre vezetett. Átvették, felvet-

ték a Debrecenbe a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskolába.  

Tudom, mással is megtörtént ez már korábban, és még meg fog történni mással 

is. A tanévnyitóról – amelyet a debreceni 

Nagytemplomban tartottak –, kapott sms- 

fotó késztetett arra, hogy megírjam, mi is 

ott vagyunk nagymamák és nagypapák – 

lélekben biztosan – minden tanévnyitón, 

legyen az az első nap az iskolában, legyen 

a már haladó iskolásaink tanévkezdése. Az 

egyetemi tanulmányok kezdése már kicsit 

távolabb van, de nem annyira, hogy ne 

legyünk ott imádságunkkal, odafigyelé-

sünkkel. 

Nekünk nagyszülőknek attól nem is kell 

több, ha látjuk fejlődésüket, haladásukat. A 

Jó Isten segítsen minden gyermeket ebben 

a tanévben a mi és a szülők boldogságára! 

Zsoldos Barnabás 



 

 

 25. REMÉNYSUGÁR  

„Néha szeretnék hároméves 

hisztis gyerek formájában oda-

futni az Istenhez, és azt monda-

ni, hogy: 

„Nem akartam, nem akartam, 

sajnálom. Kérlek, javítsd ki!” 

Szinte látom magam előtt, 

ahogy az Isten mosolyog, talán 

még a fejét is csóválja,  

de gondoskodik rólam, 

és kijavítja” 
 

Marofejeva Nelli 

„Miért vágyunk folyamatosan új utakra, 

ha a régieket sem járjuk végig? Talán 

azért, mert a régieket nem úgy jártuk, 

hogy Istenhez vezessenek, akihez vágyunk 

eltalálni a legmostohább útjainkon is.  

Ezért új utakba kezdünk, de nem jutunk 

sokkal előrébb. 

Pedig minden út Istenhez vezet, ha úgy 

járom, hogy hozzá vezessen - nem kell az 

új bűvöletében és kényszerében élnem, 

mert Isten váratlanul megjelenhet utai-

mon, ha utazás közben Őt keresem.” 

Laskoti Zoltán 



 26. REMÉNYSUGÁR  

Az idei többgenerációs 

táborunknak a Balaton-parti 

gyönyörű Gyenesdiás adott otthont.  

Mindamellett, hogy rengeteget 

strandoltunk, és megtekintettük a 

környék nevezetességeit, látnivalóit 

(Szigliget, Hévíz, Keszthely, Sümeg),  

arra is kerestük a választ: mi a 

helyünk, szerepünk a családban, gyü-

lekezetben, társadalomban.  

Élményekben meggazdagodva 

tértünk haza nyári táborozásunkból.  
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Ezzel a címmel tartottuk meg hatodik 

alkalommal nyári bejárós gyermektábo-

runkat a Kincses-házban és annak udva-

rán.  

A mintegy száz résztvevő gyermek játé-

kos formában megismerkedett a Refor-

máció alapigazságaival, felidézve az 

500 évvel ezelőtt újra felfedezett és 

megfogalmazott igazságokat: 

Egyedül Krisztus,  

egyedül a Szentírás, 

egyedül kegyelemből,  

egyedül hit által,  

egyedül Istené a dicsőség! 
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„Hinni, 

amikor minden összedől, 

szeretni, 

amikor éppen 

lehetetlennek tűnik, 

reménykedni, 

amikor úgy érezzük, 

nincs tovább. 

Nincs ezekhez erőm, 

nem vagyok rá képes, 

nem megy… 

Egyedül nem.” 

„Egyik reggel újból elhangozna a régi klisé: "Ma másképp lesz." De egy szót 

kicserélek: "Ma Istennel lesz." S ez nem jelenti azt, hogy én leszek a best,     

csak egyszerűen átadom az irányítást, és bízom.                                            

Megérintem a ruháját, s kérem, ami kérhető. S Ő ad, mi adható.” 

Baranyi Eszter 

„Én nem tudok jobb gyógyírt a 

magányra, mint segítőül sze-

gődni valaki mellé. 

Duplán áldott dolog ez: az em-

ber feloldhatja mások magára 

hagyatottságát, ugyanakkor 

hasznosnak, hatékonynak érez-

heti magát.  

És kiderül, hogy a "semmire 

nem vagyok jó" éppolyan nagy 

tévedés, mint az, hogy  

"egyedül vagyok."” 

Olasz Tímea 
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Móricz Zsigmond Görögkatolikus 

Kéttannyelvű Általános Iskola 

Kedd:  1. óra 1. osztály  

2. óra 2. osztály 

3. óra 3. osztály 

4. óra 4. osztály 

Csütörtök: 1. óra 1. osztály 

2. óra 7. osztály 

3. óra 6. osztály 

4. óra 5. osztály 

5. óra 8. osztály 

Gyülekezetünkben a 2017/2018-as tanévben a hittanoktatást Hompoth-Zolnai Ildikó, 

Kovács Éva hittantoktatók, Kozma Krisztina, Nagy György lelkipásztorok végzik. 

Eszterlánc Óvoda 

Kedd: 15:00-15:30 nagycsoport 

15:30-16:00 középső csoport 

16:00-16:30 kis-középső 
 

 

Napsugár Óvoda 

Hétfő: 10:00 - 10:30 középső csop. 

10:30 - 11:00 nagycsoport 

Kertvárosi Óvoda 

Hétfő: 14:00 - 14:30 Ugri csoport 

14:30 - 15:00 Maci csoport 

15:00 - 15:30 Napsugár csop. 

15:30 - 16:00 Makk Marci  

16:00 - 16:30 Ficánka csop. 

Konfirmációi előkészítő alkalmak: 

péntek 15.00. Égigérő közösségi ház 

péntek 16.30. Kincses-ház 

A vasárnapi istentiszteletekkel azonos 

időben 6. osztályos korig várjuk a gyer-

mekeket gyermek istentiszteletre. 

A felekezeti iskolák templomlátogatási 

naplójában minden istentiszteletünkön 

és gyermekalkalmunkon /gyermek isten-

tisztelet, foglalkoztató délután/ lehetőség 

van a résztvevő gyermekeknek a részvé-

tel igazolására, melyet a fenntartó iskola 

vezetése elfogad. 



 30. REMÉNYSUGÁR  

Az ötnapos találkozón – amelyen 30 
koncert, 200 kulturális, közösségi és 
lelki program várta a résztvevőket – 
mintegy ötezer Kárpát-medencei magyar 
református fiatal vett részt. 

A találkozót először 2003-ban ren-
dezték meg, az idei, nyolcadik fesztivált 
2005 után immár második alkalommal 
fogadta be Debrecen. 

A találkozó központi témája – iga-
zodva a lutheri tételek megjelenésének 
500., és a Második Helvét Hitvallás deb-
receni elfogadásának 450. évfordulójá-
hoz – a reformáció volt. A lelki gyakor-
latok résztvevői egyebek mellett arról 
elmélkedtek, mi változott a reformáció-
val, mit jelentett Jézus számára a refor-
máció, mit jelent nekik a Jézussal való 
kapcsolat, és hogy ők hogyan viszonyul-
nak a reformációhoz – jelezték közlemé-
nyükben a szervezők. 

A Csillagpont zenei programjában 
három színpadon összesen harminc kon-
certen mások mellett a Margaret Island, 
a Kelemen Kabátban, a holland Hanne 
de Vries és csapata lépett fel. Az utolsó 
estén előbb Mező Misi új formációja, a 
NAZA mutatkozott be a találkozó kö-
zönségének, majd Pintér Béla dalai han-
goltak rá a szombati úrvacsorai közös-
ségre. A kisszínpadon visszatérő vendé-
geket – Petruska, Keresztkérdés, Parno 
Graszt – és a Kávészünet együttes által 
megzenésített verseket hallhattak a fiata-
lok, a hazai keresztyén dicsőítő zene 
kedvelői pedig kedvükre válogathattak a 
dicsőítő színpad különböző hátterű és 
stílusú fellépői közül. 

A lelki és a könnyűzenei programok 

mellett mintegy kétszáz kulturális és 
sportolási lehetőség, közösségi program 
várta a találkozón a fiatalokat: tánchá-
zak, színházi előadások, komolyzene, 
interaktív kiállítások, szabaduló szobák a 
reformáció jegyében, kézműves foglal-
kozások és játékok szerepeltek a kínálat-
ban. 

A Debreceni Egyetem Böszörményi 
úti campusán rendezett fesztiválon nagy 
hangsúlyt fektettek a példaképekre: má-
sok mellett olimpikonnal, sikeres üzlet-
emberrel, közgazdászokkal és a nagy-
színpados fellépőkkel is szerveztek be-
szélgetést, az emberi kapcsolatokra pe-
dig az önmagunk elfogadásával, a felnőt-
té válással avagy a párkereséssel kapcso-
latos előadások hívták fel az érdeklődők 
figyelmét. 

Bemutatkoztak a találkozón a társa-
dalmunk peremén élőket segítő reformá-
tus missziók, s egy kis időre a résztve-
vők is belebújhattak a szegények, a sé-
rültek és az elesettek bőrébe. Emellett a 
teremtett világ védelmének fontosságára 
is felhívta a figyelmet a találkozó: a sze-
lektív hulladékgyűjtés mellett filmklub-
bal, biciklis tanulmányúttal, barkácsolás-
sal, játékkal, előadásokkal és házi ször-
pökkel készült a Csillagpontra a refor-
mátus egyház ökogyülekezeti mozgalma. 

A nyolcadik Csillagpont Református 
Ifjúsági Találkozón naponta 500 méteres 
váltófutást is tartottak a reformáció kez-
detére emlékezve. 

– MTI – 



 

 



 

 

 


