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Üzenem ezt a dolgos, hitüket

tartó kedves nagyhódosiaknak.
Annak a krakkó zoli bácsinak, aki
most ünnepelte születésnapját. Az a
87 év íel van jegyezve egy nagy spi-
rálfüzetben: műtétek, balesetek, átélt csodák s a vezérige: "fiajaa én blkem az
Urat, és el ne feledkezzél semmijótéteményéről!' Az elme felejt, de a megélt,
hiteles és íg leírt bizonyságokat olvashatja az utókor. Megkoronázta már lsten
eá az életet: láthatja gyermekeit, unokáit a gyülekezetben szolgálni, imádkoz-
ni.

Üzenem a homonnaiaknak, Csontos Árpademuk annak a mintegy 300 ma-
gyarnak, aki még érti a magyar szót: légy hű mindhalálig| Egykor még a nagyvá-
rosnak 40%o-a magyar volt, magyar volt a református istentisztelet. Közös istentisz-
teletünk és együttlétünk adjon erőt nektek is, nekünk is megmaradni magyarnak.

Üzenern felnőtt koníirmandusainknak, akiket utoljára szólítok így, Foga-
dalmat tettek, s ma már testvéreink ők mind az öten. Amit ígértetek, taítsátok!

Üzenem ezt nektek, akik mrir reményeteket vesztettétek, s tanácstalanul

várjátok a jövőt. Hitedet el ne hagyd, hazádról el ne feledkezz, ét,tékeid becsüld|

Bármit mondjon a világ, barhogy rémítsen a Sátán, te csak légy hű mindhalálig!

N agl Györgl lelkipásztor
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Nem tudjátok-e, hory ti lsten
temploma vas/tok? (1Kor 3,16)

Meglep bennil,rrket ez az ige -aa gondolnánk, hogy a bíinös-lét Y,tzÁqa a

templom-létet. De Pál meghazudtol:

,,Elfelejtettétek-e?" Az ember éló temp-
lom, Isten lakhelye. A keresztyénség nem
templomba járást jelent csupán, hanem

templomként-jarast; nem csak templomban-lételt, hanem templommá-lételt. A
,,templom" görög kifejezése eá is jelenti: ,,lakni valahol". Isten tehát lakhellyé
formálta az embert. Mar a teremtéskor tudta: elkiildi fiát, aki kiszorul a bánbó| a
jászolba, s akinek nem lesz hová a fejét lehajtania. Milyen szerény ez a Jézus! Nem
lalűist, hazat szer€tne, hanem épp csak afejét lehajtani valahol. Krisztus számáta
alkotott templomok vagaunk tehát. Szentély, sanctuarium az ember. ,,Az ördögnek
ne adjatok helyet" - mondja Pál (Ef 4,2'1) -, nem az ő számára lettünk elkészítve.
Micsoda titok ez! Sok kis templom ad helyet Jézus teste templomának... Erre mu-
tatrá az ige: ,,Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet; és az én Atyám
szereti azt, és ahhoz meglünk, és annál lakozunk." (Jn }4,23) Vislq Ferenc

KlRÁNDUtÁs FELuDÉKEN

2008. augusztus első héwégéjén rövid látogatást tettünk Mátészalka testvér-
városába, a Szlovákiában lévő Homonnára, ahol a helyi reíormátus ryülekezetben szol-
gáltunk. Odaíelé Pácinban és ery régi vár tövében álltunk meg rövid időre, majd elfog-
laltuk kollégiumi szállásunkat. Esti programunk a skanzen megtekintése volt. Másnap
talá|koaunk a helyi református ryülekezettel, amelyben 1946-ig maryarul, ma már szlo-
vákul szól az |ge. A 35 ezres város arculata is átrendezödött az első világháborúig 40 7-
ában maglarok lakta Homonnán néhány száz ember érti és beszéli a maryart, A vasár-
napi istentiszteleten a szlovák lelkész szlovákul, majd Nagl György lelkipásztor marya-
rul olvasta nekünk az lgét. Az énekkar lstent magasztaló énekei, s azok üzenetei -

hisszük- leryőzték a nyelvi
akadályokat, A kétnyelvű

$/ülekezet a végén együtt
énekelte el a 42, zsoltárt.

Köszönjük Virágné
Ancikának a nagyszerű szer-
vezést, a csontos házas-
párnak és a ryülekezetnek
a kedves fogadtatást. Re-
méljük, hamarosan úya
találkozunk!

- egt résztvevő-
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Bizonyságtétel
Vásárosnarnényban nőttem fel. Már kicsi gyer-

mekként részt vettem a vasárnapi gyermek-
istentiszteleten, a hittanórákon, nyári táborokon és gyer-
mekheteken. Konfirmációm után tagja l§ttem az ifiúsági
közösségnek.

13 éves korornban Jézus Krisztust, mint szemé-
1yes Megváltómat ismertem meg, Ekkor Isten kezébe
tettem le az életemet, és elhatároztam, hogy Ót szeretném szolgálni egész életem-
ben.

16 évesen vontak be a gyerekmunkába, Ettöl kezdve a vasárnapi gyermek-
istentiszteleteken, a nyári gyerekheteken, táborokon mint segítőmunkatárs vettem
részí.

20 éves voltam, amikor arra kértek, hogy segítsek a hitoktatói munkában.
Isten akaratát felismerve, még ebben az évben felvéteiiztem a Nagykőrösi Refor-
mátus Tanítóképző bitoktatói szakára. Sikeres felvételi után 2000 őszén kezdtem
meg tanulmányaimat levelező tagozaton. Közben a gyerekmunkában továbbra is
résá vettem, és ettől az évtőI az ifiúsági munkában az ift-vezetőség egyik tagja-
ként szolgáltam,

2004,ben sikeres államvizsgát tettem, gyermek és i§usági munkatárs
lettem a vásárosnaményi gyülekezetben. Hittanórákat, gyermek-istentiszteleteket,
ifiúsági alkalmakat tartotiam. Nyaron gyerekheteket, táborokat, ifiúsági napokat
szerveztiink a gyerekek és fiatalok részére,

Három hónappal ezelőtt kaptam egy telefonhívást Nagy György nagytisz-
teletri úrtól, melyben elmondta, hogy lehetöség van egy diakónusi munkakör meg-
pályázására, és szeretnék, ha én lerrnék az, ahj ezt a munkakört betölti, Nagyon
megtisztelő volt számomta ez a felkérés. De nem akartam a saját akaratom szerint
dönteni, ezért Isten elé vittem imádságban. És fudom, hogy itt Mátészalkán is so-
kan imádkoztakazért, bogy Isten akarata teljesüljön ez ügyben.

ApáIyázatot abban a hitben adtuk be, hogyha Isten akarata ez, és itt sze-
retne engem látni, itt készít számomra feladatot, akkor sikeres lesz és jövök, és itt
fogok dolgozni.

Most itt vagyok. Hiszem és bisszük, hogy Isten vgzatetl iűig, hogy Neki
terve és célja van velem ebben a gyülekezetben. Ezzel a hittel és reménységgel
kezdem el munlíímat, szolgálataimat.

,,Tekintetem a hegtekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az
Úrtól jan, aki az eget és afoldet alkotta," 

^olt.I2t, 
]-2

Kovács Eva



Gondolatok
az ünnep küszöbén

Évszazadokon át sokan, sok mindent, sokfé-

templomot. A templomba jarás szokásá-
nak kialakítását azzal segítette elő, hogy vasárnapra helyezte a vásárokat, és helyét
a templom melletti téren jelölte ki. Kötelezővé tette a templomba járást. A püspök-
ségek megalapításával pedig kialakította az egyház szervezeti kereteit.

A vármegyerendszer létrehozásával megszilárdította az államhatalmat és a
közbiztonságot. Az új struktura a törzsi szervezet felszámolását eredményezte, és a

közigazgatás irányítása a királyhű ispánok kezébe került. Szigoru törvényeket alko-
tott, melyekben alapvetöen a ,,szemet szemért, fogat fogért" e|vet alkalmazta.
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Az átalakllás áldozato-
kat kívánt a nemzettől, amely
bizony mar kezdetben sem volt
egységes, biányzott a közös aka-
rat, s talán ez ivódott belénk,
vándorolt tovább velíink száza-
dokon át, s át}ratja minderxrapja-
inkat ma is. Nézzük csak meg!
Vajon egységesek vagyunk-e?
Vajon igu keresztyének va-
gyunk-e? Vajon igaz magyarolg
igaz hazaftak vagyunk-e? Ezen
gondolkozzon el mindenki saját
maga! Nézzen körül, és ószinte
lelkiismerettel vizsgálódjon!
Kérje segítségül a tisztánlááshoz
Islent, bízza rá magát feltétel
nélkiil rigy, mint amikor beteg
vagy nagyon elesett.

Mi valójában Szent
lstván üzenete?

Az, amit fiának, Imre
hercegnek fogalmazott meg.
Arra intette a hercege| hogy
,,haraggal, gőgösen, glűIölköd-
ve" nem kormdnyozhatja sike-
re§en az orszógot, íiglelmezteí-
te, hoglt ,,türelemmel és irga-
lomntal" íléIkeuen, kérje ki a
kirdlyi íandcs seg{tségét, íó-
maszkotlJon a,,szentegyltózrű",
és ,,minden Istenlől rendelt
alattvalónak péltldt mulgs§on".

Úgy tűnik, még van
tennivalónk, van tanulnivalónk,

Szent István példája
bizonyítja, hogy nem a szaba-
dosság, a törvények fellaziása
vezet a szabadság felé, hanem a
haározott kormányzás, rnísok
megbecsülése és a ltaza gyarapi-
ása.

Oláhné Barzován Edit

Wass Albert:
Ebredj, magyar!

Nemzetemet dúlta már üatar,

harácsolta török,
uralkodott fillötte osztrák,
lopta oláh, rabolta cseh.

Minden szomszédja irigyelte mégis,
mert keserű sorsa

istenfélő nemzetté kovácsolta.
Becsület, tisztesség, emberszeretet

példaképe volt egy céda
Európa közepén!
Mivé lett most?

koldussá vált felszabadult honában,
züllött idegen eszmék napszámosa!

Meglagadva dicső őseit,
idegen rongyokba öltözve

árulja magát minden utcasarkon
dollarért, frankért, márkáért,

amit idegen gazdái odalöknek neki!
Hát magyar földön

már nem maradt magyar,
ki ráncba szedné

ezt az ősi portán tobzódó
sok száz idegent?
Ébredj magyar!

Termőftilded másoknak terem !

Gonosz irányba sodor
ez a megy eszekedett új történelem!
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az éneke
Református Enekeskönyvünk 60 éwel ezelőtt

át kellőképpen ennek
súlyát és jelentőségét.

Szánjunk rá egy kis időt, és gondoljuk át, miért énekelünk az istentiszteleten?
Elsősorban Istent magasáaljuk, Istenhez fordulunk imádságban, Istennek ének-

liinh Jézus Krisztus nevét lúvjuk segitségül. Az éneklésünk hálaadás, bizonyság-
tétel, igehirdetés, közös imádság. Az ének Krisztushoz vezet bennti,nket,

Tanuljunk meg hálával és örömmel énekelni az Úmak! A hála méltó és őszinte
kifejezése a legkedvesebb és legtisztább áldozat, mellyel Isten színe elé járulha-
tunk.

Törekedjiink az Úr ékes és méltó dicséretére!

Mi az éneklés haszna? Mit nyerünk az éneklés által? Ezel<re a kérdésekre min-
denki tudna felelni, aki mar megüapasztalta, aki szokott énekelni a gyülekezetben.
Éneklés közben Istenre hangolórlunk, hála tölt el bennünket, fellelkesülhetünk, a
közösen elrnondott imádság élményét éreáetjük, Az éneklés alázatrra int, felüdít,
bátodt, tanácsol, vígasztal, felemel, lelkileg győgyit, megnyugtat, építi a gyüleke-
zetet, közösséget teremt. Az énekek szövege a dallamnál is fontosabb hangsúlyt
kell hogy kapjon, melyet imádságként is elmondhatunk.

Énekelni pedig az tud, aki énekelni szokott. Azt gondolom, hogy nem éneklünk
eleget, és fóleg egy-egy alkalommal nem elég hosszú ideig ahhoz, hogy mindezt
átérezhessük, hogy tudjon ránk hatni, átjárja a lelkiinket, formáljon bennünket,

Keresstik az alkalmakat, hogy minél több új éneket tanuljunk és használjunk!

Hjltw talrcü oao &?,
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O J r/l fl.§ió,

Az éneklés megújulását egyedül a lelki megújulás útján találhatjuk meg.

Az ige is erre int bennünket: ,,A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazda-
gon, minden balcsességben; tanitván és inMén eglmást zsoltárokkal, dicséretek-
kel, letki énekekkel, hálával zengedemén a ti szívetekben qz Úrnak." (Kol. 3,t6)
Adja meg az Isten, hogy így legyen!

Sz i l ágl i Istv ánné pr es bit er

Részlet cseri kálmán
,rIgM istentisztelet" című igehirdetéséből

,,Az istentisztelet az Isten mühelye, ahol kezébe
vesz minket egyenként is és közösségileg is, és mi
ves munkaként kerülünk ki az Ő rijjáteremtő kezé-
ből, Az istentisztelet az Isten rendelője, ahol a mi
temérdek lelki-testi nyomoruságunk, betegségünk meggyógyulhat. Ahol ponto§
diagnózist kapunk tőle, és már kínálja is a terápiát, a gyógyulást.

Jézusnak egy képével szeretném befejezni, amit Ó nem ebben az össze-
fiiggésben használt, de a kép kifejező így is: A mi életünk Isten nélkül olyan, mint
egy halom liszt. Úgy nem lehet megerni. Az istentisztelet arra való, hogy Isten
belegyurja a kovászt. Elindul egy erjedési folyamat, az egész megkel, és kenyér
iesz belőle, Vagyis alapvető átalakulás történik az istentiszteleten helyesen részt-
vevő ember életében. A lisxből kenyér lesz, amibe aztán - most ért§iik jól -beleharaphatrrak mások és táplál másokat. Kenyér, amit Isten osztogathat, Olyan
új emberekké válunk a helyesen gyakorolt istentiszteletek során, hogy Isten hasz-
nálhat egyre kényesebb helyzetekben, egyre nehezebb nyomoruságok enyhítésére,
Aző kezében leszünk eszközök, de ez azzal kezdődik, hogy teljes figyelmemmel,
fillemmel, szívemmel hallom és befogadom, amit Ó mond. Formálódjék egyre
inkább családdá és munkaközösséggé is a gyülekezet. Ez is az istentisztelet célja,
és egyik áldott gyümölcse. Isten segítsen minket, hogy átéljiik mindig ítt az Ö
jelenlétét, hogy tudatosan úgy jöijünk változzék az élettink, változtathasson raj-
tunk Isten, és közben sokkal jobban legyiink tekintettet egymiásra i§ é§ é§Uk át: Ó
a Fő, mi néki tagja."

t
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Végtelen utazás
2008. aug. 4. és 8. között Nagyhódoson

hittanos gyerektáborban vehettiink részt, 21
gyermek és 6 felnótt indult el hétfón. Fleti
témánk a fenti címmel Pál apostol életének
egy-egy fontos eseményét dolgozta fel. A
damaszkuszi útrói elindulva egészen a ró-
mai hajóútig követtiik Pál és munkatársai

Ebéd után pedig egy missziós törté-
netben Amy Charmichael ír misszionári-
us életével ismerkedtiink meg, Ó tndiá-
ban végzett missziós munkát, elsősorban
gyerekeket mentett a pogány templo-
mokból. Délutánonként kirándultunk,
Eljutottunk az arszág legkeletibb pondá- l,

t&, majd onnan a Magyarorczág-
Ukrajna-Románia hármas határhoz.
Megnézt{ik a méhteleki, kishódosi és 

1

hazafelé jövet a sonkádi templomokat,
Láttunk csodaszép kaktuszgyűjteményt
és kiilönleges tenyésztett áliatokat. Utaz-
tunk pónifogattal, és egyik délutan a Túr
v izéb en is megmártóztunk.

A helybeliek nagy örömmel és szere-
tettel fogadtak bennünket, amit alkal-
munk volt megköszönni egy összefogla-
ló szolgálattal, Sok élmérrrryel, új bará- ]:::1l] : ] .].].]_]j

!:i:|:,i1|:}:1!:i.!::l

ffi 611u1 és lelkileg meggazdagodva tér-
tiink haza. Szeretnénk megköszönni
mindenkinek a segítségót, támogatását, a
sok zöldséget és a finom süternényeket!

.. -4Jézus mondja: ,,En vagyok az út, az
igazság és az élet, senki sem mehet az
Atyához csakis énáltalam." János 14;6

Kov ács Kat al in gl ernz eknrunkás

életét.



§calai Zoltán: Az idei tábort nagyhódo-
son tartottuk, A ábort mindenki nagyon
éWezte, és mindenki megtaIálta abarátját,
a közösséget. Sok éneket és játékot tanul-
tunk, és ezt nagyon élvezttik, A tábor
kifogástalan volt, Ha volna rá lehetöség,

I akkor szívesen visszamennék! Úgy gon-
I dolom. hogy nem csak én tenném ezt.
a

F Kertész Réka: Nekem a tábor a pihenést,
szórakozást és a kikapcsolódást jelentet-
te. Nagyon jól éreztem magam, mert kedvesek voltak a tanár rrenik és a tarúr bá-

csik.

Vass F'anni:

Nekem a tábor ismeretszerzést, de egyben
kikapcsolódást és szórakozást is jelentett, A
programoknak köszönhetően nagyon jól érez-
tem magamat,

Halász Noémi: Szerintem nagyon jó volt a
tábor, .jól éreáem mag€}m, Elmennók jövöre
is!

Halász Andika:Jól éreztem magam és sok
barátot szerezletrl
Szabó Emese: Nagyon jól éreztem magam, és
ami a legjobb, hogy együtt lehettem a többiek-
kel Nagyon jó volt a közösség, nem volt

ffi semmilyen vita. Legközelebb, ha megyünk,
jó lenne ismét ismerős arcokkal találkozni!
Nekem a tábor egyfajta nyaralásnak számított,
ahol Istenről hallhattam, Szeretnék jövőre is
elmenni, mlrtez a tábor nagyon jó volt.

simon szabolcs:
Nagyon jól éreztem magam a táborban. Tet-

szettek a hosszú kirandulások, a sátorban alvás, a közös foglalkozások. Remekiil
összejött a tarsaság - főleg ezért teltjól a hét.

Lakatos Lajos:
Jól éreztem magam a táborban. Ez ahét aztjelentette, hogy Istent hogyan tisztelhe-
tem és dicsérhetem.

Lengyel tíva:
Ez ahét nekem sok boldogságot jelentett. Új barátokat §zereztem. Az is örömmel
töltött el, hogy Istenről is hallottam. §okat kirándultunk és játszottunk.
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EtY[ilünYUl HlRtltIí:
vée§ő búc§út ve§ünklólüle

- Maticsákné Földes Judit (56) oKóber 23. tér

- Dobos Sándor (82) Szatmár u.

- Kósa Lászlóné Fogarassy Lenke (72) Túrricse ldősek Otthona

- Nagl Lászlóné Baksa Katalin (55) Nagyszőllő

- Kertész Mihályné Balogh Emma (81} Baross u.

- ö, §zabó Ferencné Báki Mária (89) Szatmár u,

- Balogh Margit (90) Móricz u.73.

Jézus mondja: ,,Ha valaki hisz énbennem,
ha meghalis él..,"

Me8kereszteltük óketl

Tóth krisztián

veres kitti

Murguly Melinda

Molnár Eszter

sándor Balázs

sándor csanád Emil

Úr Péter

kiss zoltán

oláh Miklós

Oláh Judit

Kedves Lajos

csubák Eszter

Konf irmáltak {feln6ttként)

Oláh Miklós

Oláh Judit

Kedves Lajos

lfj, Erdélyiné Oláh Gyönryi

Erdélyi Józsefné

HÁznssÁeor rörörrEx:

Szilágyi Gábor és dr. Gulliew Adrienn

prekub János és Farkas vikória

Szabó Zso|t és Török Beáta

oláh zoltán és Andrási Anita

Nagy Róbert és dr. Katona

kovács zoltán és kiss

oláh Miklós és pető

Szabó lstván és Nagl Tímea

Napsugár
Téglalap



PRESBITERI KÖRZETEK:

Alexa Imre /Hodásziu.l Blau tag, Hoüszí út, Újfalussy tag, Vógóháza,

Meggesi út, Arad utca, Tóth Árpód út, Kinizsi.út,
Zaldmező lit, Kosztolányi út

Bíró Istvanné A{agybárryai u.25lal Nagtbányai út, Jókai út, Petőfi lér, köz, út

Filep György lősz u.l0,1 Akácía út, Búza út, Yiktória út, Bánk bón út,

Álmósl<ert út, Viola út, Danjanich út, Eötyös úl

Széles Csaba /Alkotrnány u. |3. U4.1 Báthory tér, Rákóczy út, F,sze T. út

Szilágyi Istvanné Nagybányai u,26la/ Rózsa út, Gdbor Áron lit

Fülöp Bálint /É.szaki Wí. 43.1

Görög Demeterné /Kalmár u. 86,/

Katona Gézáné /Hunyadi u. 79./

Kiss Laszló /Bartók B, u./

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

Nyíri Gusztávné /Martinovics u. l2./

Nyíri Lajos lMóiczköz 8.1

Puskás Zoltán /t{yár u,78./

Szondi Bertalan lOszu. l8.1

dr. Szűcs Lajosné llózsef A. u.l

Tóth István /Nyár u. 44./

Varga Miklós /Szölőskert u. l3,/

PÓTPRESBITEREINK:

Sárközi Sándomé /Hunyadi u. 69./

Bakos Jánosné /Ipari u. l.íszt.Z./

Kun Sandorné €rkel F. u.43./
Helmeczi Lászlóné lKőrhér. u, 28./

Pappné Sápi Judit lEszakikít.72,1
Szabó Sárrdor lÉszaki V,lt, l

F'enntartói i árulékszedők:

Újtelep: Bíró Istvánné,
Ráczkert; Kovács Zoltánné,

Északi lakótelep:

Nagy Sandomé

É,szaki körlit
Kalmár út

Hunyadi út és köz

Babits út, Krúdy út, Miltszáth út, Gárdonyi út,

Csillag út, Nádor tér

Somogti út

Arany J. tjt, sor, köz, Martinoyics tit, Vörösmarty
út, Baross út

Bercsényi út, Móricz Zs. tjt és köz, Deók F. út,

Irinyi út, Vasvári út

Nyár {tt eleje

Cserepeshegl tit, Nyírjes út, Tavasz ű, Ósz út

Zöldía út

Katona Józsefút, Nyór út vége, Zewenaar út

Szőlősleert út, Tél út, Kertész út

Szatmár út, Bacsó út, Bartók út

Korona tér, Október 23. tér, Corvin tér, Ipari út,

Óregotthon

Erkel F. út, Délibáb út

kórház tjt

É,szaki körút

Jármi köz

Tarcsa Gusztavné /Nlrjes u. 39./ Kalmór út

Amennyiben kérdése
van, vagy segítségre

van szüksége,
bizalommal

forduljon hozzájuk!

Ismeri valamelyik
presbiterünket?

A Presbitérium döntese alap-
ján minden presbiternél
lehetősége van beíizetni

fenntartói járulékát.
Befizetéséröl minden

alkalommal bizonylatot kap.



Olvasószoba

A kertész
A reggeli órákban a kertész kiment, hogy

gondozza kertjét. Az egyik ribizli bokornak túlsá-
gosan nag]/ra nőttek azágai és félt, hogt nem fog
termést hozni, ezért visszametszette óket, Ahogy
visszavágta ágait, a végénél nedves lett, olyan
mintha sírna a bokor, A keftész úry érezte, mint-
ha beszélne hozzá, és ezt mondaná:

,,Ó, kertészem, hogl tehetsz ilyet velem? Azt gondottam, hogl a barátom
vag)/, aki szeretettel gondot visel rólam, mióta csak elültettél. Nem látod, mi-
lyen szépen fejlódök? Már majdnem fele akkorára nóttem, mint a kerítés mel-
letti fák, ás nemsokára olyan nary lehetek, mint ők. De te most levágtad ága-
im, és szépséges leveleim odalettek, Csalódott és keserű vagyok, hogy így
bánsz velem...,,

Erre a kertész szelíd, szeretetteljes hangon rgy felelt:

,,Kérlek, ne sírjl Szükséges volt megmetszeni téged. Nem azéft ü|tettelek,
hogt nagyra nőj, és árnyékot adjál, hanem, hogy termést hozzál. Af ák, a kerítés
mellett hiába nagyok, de nem képesek termést hozni, ellentétben veled. Ha
nem vágom vissza ágaidat, akkgr minden erőd elmegy arra, hogy nagyobbra
nőj, de akkor nem tennél képes termést hozni, Ne aggódj, egy napon hálás le-
szel azért, amit tettem, Lehet, hogl most még nem éfted, de bízz bennem, és
javadra lesz. Nagyon hálás leszel, amikor meglátod a termésedet!"

Az évek során a kertésznek egllre több kertre kellett üryelnie, Arról álmo-
dozott, hogy egy napon rábízzák az egiik arborótum gondozását, Úgy tűnt, hogl
álma megvalósul, de végül - nem tudni milyen okból - e6l másik kertész kapta
meg az állást, akinek fele annyi tapasztalata sem volt, mint neki. A kertész na-
gyon elszomorodott, és lstenhez kiáltott:

,,lstenem, hogyan tehetted eá velem? Hosszú évek munkája és fárado-
zása, erre e€y ilyen ember kapja meg ezt az állást. Azt hittem, hogy segítségem-
re leszel, és támogatsz, hogy előrébb jussak, és pont a cél előtt teszed ezt?
Miért vagl ilyen kegyetlen, mivel érdemeltem ki?"

lsten gyöngéd hangon így felelt: 
"A te életedben Én vagyok a kertészl"

Ekkor a kertésznek eszébe jutott, hogy évekkel ezelótt, ó mit mondott a bokor-
nak,.,

Sokszor van az, hagy az ember úgy érzi, megrekedt az élete. De lsten útjai
kifűrkészhetetlenek. Ó még a legrosszabb dolgot is a javunkra tudja fordítani.
lsmer minket, és a javunkat akarja, nekünk végeznünk kell a ránk bízott felada-
tot és bízni lstenben, rrogy Ő vezérti életünket, és soha nem hagy cserben, még
ha valamikor úry is érezzük.

Jézus azt mondja: "Ne aggódjatok életetekértJ' Máté evangéliuma 6:25

Napsugár
Téglalap



lsrnerkedjeh

A Mátészalkai Református Szere
a.l A társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű emberek ffiatalok)
támogatása, társadalomba történő beilleszkedésének elősegítése oktatással
(képzéssel), tanácsadással, programok szervezésével, infarmációszolgdltatdssal,
i ntegr ált p r ogr amokkal

- sz eruv e délyb et egs égek m egel őz és e,

- sikeres életkezdést segítő, elkallódast, a devianciákat megelőző programok
tómogatása, helyi ifiúságsegítők, kortárs-segítők hálózatának fejlesztése, kor-
t árs-s egít ő önké nt es e k képz és e

b./ Mátészalkán a meglevő és a jövőben épülő, létesUlő református eglházi intéz-
mények és épületek létrehozasának és működésének arryagi támogatása, fenntar-
t ás i é s fe lúj ít ás i kö lt s é ge ih ez v al ó hozz áj órul ás.

c./ Az elköveíkezendő években beinduló református öregotthon személyi és lárgli
feltételeinek részbeni biztosításához segínégnyújtás, idős embereknekfoglalkozá-
sak, rendezvények, kirándulósok szervezése, mentdlis tanácsadás, üglintézésben,
életvitelben s egíts égnytújtás, lótogatás.
d./ Gyermekek hitoktatása, vallási életre nevelése, enaek érdekében nyári táboroz-
tatásuk, üdültetésük szervezése és mindezek elősegítése, kulturdlis, vallási prog-
raruok, fesztiválok, tábarok szervezése, környezeítudatos életre nevelés.
e,/ A működő református egyházi iskola személyi és tárgyi feltételeinek részbeni
biztosítása,
f.l A Mátészalka Rertvárosi Reformótus Eglházközség milködéséhez sziikséges
eszközök beszerzéséhez artyagi támogaás,
g,/ Kapcsolattartás és -építés hqtáron túli magtarokkal, illetve rcsnérközösségek-
kel.
A kuralóriqg_el_!ök§ Nagy György Mátészalka, Rakóczi u. 6. sz.
A kuratórium taeiai: Lengyel Zoltán Mátészalka, Vasvári P, u. 10. sz,

Mónus Béla Máteszalka, Zöldfa u. 2-4. Il3. sz.
Bíó Miklós Mátészalka, Ósz u, l. sz.

Szilágyi János Mátészalka, Ady E. u. 13. sz.
Dr. Máté lrén Mátészalka, Hajdú u. 59. sz.
Alexa Imre Mótészalka Hodászi út
Szandi Bertalan Mátészalka Ósz u. ]8. sz.
Dr. MalvaiTibor Mátészalka Somogli B. u, ]2. sz.
Görög Demeterné Mótészalka Kalmár u. 8ő. sz.

A Mátészalkai Református §zeretet rtlapítyánv ebben a negyedévben támogatia:



lfisek
Nagyhódoson

Július utolsó hetében a
mátészalkai ifisek tábort ver-
tek az ország keleti részén
található Nagyhódoson,
Nyolcan vettiink részt az egy-
hetes táborozáson.

A reggeli áhítat után Istentől kapott erővel láttunk neki a kornoly
munkának. A munkáskezek gyorsan végeztek a parókia és a templom udva-
rával. Büszkén mondhatom el, hogy szép munkát végeztünk, és a falu la-
kosságát is sikerült megörven-
deztetniink,

Délutánonként megis-
mertük a környéket, Változa-
tos program tárult elénk min-
den nap: ellátogattunk a §zom-
szédos falvakba (Garbolc,
Méhtelek) és egy kenutúrán is
résá vettünk, mely Nagyhó-
dostól Sonkádig tartott a Tur
folyón.

A délutáni program része volt
a csoportos beszélgetés is,
amikor újra erőt merítettünk
Isten szeretetéből.

csodálatos táborozáson vet-
tünk részt, mely mindannyi-
unk számára emlékezetes ma-
rad.

sdrközi Júlia



N}ár.í

'Follow me!' (Köves§ engem!}
Az EEFC (Eastern Europe For Christ) skóciai keresztény alapitvíny jóvoltá-

ból, augusztus 9-16-ig Tivadarban angol nyelvű Biblia táborban vehettünk részt
öten a gyülekezetünkból.

§kót testvéreinknek és magyar segítöinknek köszönhetően sokat fejlódött az
angoltudásunk, és emellett kiemelt jelentóségű volt az Istennei való kapcsolatunk
elmélyítése is.

Délelőttönként három nyelvi óra segített abban, hogy megszokjuk skót csoport-
vezetőink kiejtését, és belelendülhessünk az angolul töíténő társalgásba. Sokféle
érdekes és játékos feladatról gondoskodtalq ami által megszabadulhattunk gátlása-
inktól és félelmeinktől. Így áthidalhattuk a kulturális és nyelvi akadályokat.

A délutáni Bibliatanulmányozásokon Daniel életén keresztül előtérbe került Is-
ten megtartó szeretete, és az, hogyha teljesen rá bízalk életiinket, akkor nincs
olyan tiiees kemence, amely megemészthet bennünket. A történetek folyaman
megláthattulg Isten tartja mozgásban élettinket, és azt, hogy ötdi királyságok szü-
letnek és elbuknak, de Isten királysága örökkévaló. S ennek a hatalmas csodának
mi is a részesei lehettink már itt a foldön.

A reggeli és esti áhítatokon olyan bibliai személyeket vizsgáltunk meg, akiknek
Isten megváltazíatta az életét, Az áhítatok egyik legfontosabb része a gitárkísérettel
fliszarezett dicsőítés volt, melyek során több angol és magyar nyelvű éneket tanul-
hattunk meg. A dalok dallam - és szövegvilága magával ragadó és lelket felemelő
volt.
Skót és magyar testvéreink bizonyságtételeinek segítségével pedig mi is erősödhet-
tiink hitben.

Naponta haltottuk azŰr Jézus hívását: ,,Köve§s engem!". S szíviirrkre helyezték
annak a döntésnek a felelősségét, hogy hátra hagyjuk-e a háióinkat, és követjtik-e
Jézust, vagy elengedjtik a fiilünk mellett az Ö szavait.

A fantasaikus hangulatú hetet táborrtízzel zártllk, ahol minden §soport előadta
saját müsorát, Majd lehetőség nyílt rá, hogy mindenki elmondhassa személyes él-
ményeit az elmrllt hétről. Reméljiik, hogy lsten megadja nekünk a lehetóséget,
hogyjövőre is találkozhassunk ezekkel a kivételes emberekkel.

Az egész tábor mondanivalóját
Mrárk evangéliuma első részének 15. yerse
foglalja össze a legjobbau:

"Betelt az idő, és elköz$&$jgnár az
lsten országa: tériffiffiig és
higgyetek az

Nyíri Anna és
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Keresd rneg azt a kaput, ahorman elindulva egy szép

zsoltáryidézetet kapunk megfejtésül! Beküldendő a rövid
idézet októbeí l0-ig a Kőszikla kónylesboltba.
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i konfliktusok és a válás
családi csendesnap az eszaki templombarr

2008, október4-én d.e. 10

... &. Pálhegyi F
,I

és mrrrrkatarsai

Testi-lelki
egészségnap

az újtelepi református templomban
2OO8, §zeptember 27.

Ez évi témánk:

Az idegrendszerünk

60 éves
az énekeskönyvünk

Hálaadó nap azészaki templomban
2OO8. október 1$én

vasárnap
Berkesi Sándorral,
a mátészalkaiés

naryvarsányi énekkarral

b.

Evangelizáclő
2OO8, oKóber 16-18

újtelepi templom
Horváth Géza

/Naglvarsány/

2008, oktőber 20-22.
Eszaki templom

Dr, Sipos Ete Áhos
/Budapest Nag y v ar ad tér l



Alkalmaink:
vasárnapi Istentiszteletek:

8.45 ldősek Kertje, 9.30 Eszaki templom
l1.00 Újtelepi templom

Bibliaórák:
Szerda 18.00 Eszaki templom

Csütörtök 17.00 Újtelepi templom
l8.00 Idősek Kertje

Templomovi:
Vasárnap 9.30 Újtelepi templom

Gyermek lqtentisztelet:
Vasárnap 9,30 Ujtelepi templom

Ifiúsáei a|kalom:
Szombat 16.00 Újtelepi templom

Baba-mama kör:
Minden2. hétíö de. 10.00

a Somogyi Béla u. 12. sz, alatt
Házaspári alkalom:

Mindenhónap 1. vasrárnapja 14.30

Eszaki templom
Női kör:

Minden hónap utolsó keddje 18.00

É,szaki templom

lÚnekkar:
Minden vasil,rnap 1 8.00 Újtelepi templom

A M átészajt ka ke rtv á r osi' Reformáttts Eglttp,zliözsiég
időszaki hírmondőja.

,NGyENEs
A*iaúvány szerkuztői:

, Balkán§zlíy ViKor * ,

, b Dr. Nfiakraillbor
Nary Györsr

Oláhné Bonován Edit
Sziláryi lstvánné'

' ElérhétőséÉúírF - 
...-

''iéiirenysugarak@gmai1.9ofri,
:::.

A SzeretetAlapítvány adószáma :

19208880-t-Is
Bankszámlaszám:

cl B 1o70o4o247 L37 501-5 1 10ooo5
Pénztán őráll az Újtetepi templomban;

Hétfón 9.00-12.00 és 16.00-18.00
Pénááú őráRaz Északi templomban:

Szerdán 9.00-12.00 és 16.00-18.00


