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 Október végéhez közeledve egyre 

gyakrabban eszünkbe jut egy szép emlék arról, 

akit szerettünk. Nem véletlen, hogy elidőzünk 

sírok mellett megállva, rendezgetve a virágokat 

s emlékeinket.  

 Elválni szeretteinktől fájdalmas és 

nehéz. Mi, akik élünk, nehezen tudjuk elképzel-

ni, mi van most velük? Jobb, vagy rosszabb az a hely, ahová kerültek? Fáj a 

hiányuk, fáj a magány, a tehetetlenség, amit érzünk. 

 Nemrég beszéltem valakivel, aki néhány hónapja vesztette el felesé-

gét. Mutatja a helyet, ahová temették, s a helyet, ahová majd őt temetik. A sír-

ban is egymás mellett, úgy, ahogy több, mint 50 év telt jóban és rosszban.  Szá-

mára már kész a hely. 

 Állok Izsoó Jani bácsi sírja mellett, s az énekkar énekli a régi éneket: 

„Igen, ott minden kész. Minden győztesre vár örök rész. Boldog, véghetetlen 

öröm vár odafönn, Krisztusért én is elnyerhetem.” 

 Ő is tudta, ahogy én is: több van elkészítve, mint két négyzetméter 

megvásárolt sírhely. A mi helyünket Krisztus váltotta meg örök időkre, de ott 

nyoma sem lesz könnynek, vágott virágnak, amely rövid életünkre emlékeztet. 

 

Ha ez igaz, akkor meghalni 

valami egészen mást jelent: 

nemcsak azokkal való talál-

kozást, akiket elvesztettünk, 

hanem találkozást Azzal is, 

akit megnyertünk. 

 Várunk november 2-

án az istentiszteletre, hogy 

az Ő ígéreteit felidézve együtt 

gyógyulhassanak sebeink. 

Nagy György 

lelkipásztor 

Igen, ott minden kész. 

Az este bús, 

a szél irigy. 

Parányi mécs 

be szürke így. 

Susog, beszél 

száz sírverem 

és messze egy 

tükrös terem. 

Sok bánatunk, 

kevés derünk - 

angyal, vezess, 

gyerünk, gyerünk! 

Forogni fog 
sok fürge kör, 
villogni fog 
ezer tükör. 

Egy árva mécs, 
egy kis szavam: 
ezernyi mécs, 
ezer szavam. 

Valami nagy, 

sötét keret... 

Az ember sír. 

Isten szeret. 

Dsida Jenő: Isten szeret 

3. 



E m l é k 
R

 e
 m

 é
 n

 y
 s

 u
 g

 á
 r

 

In Memoriam Izsoó János 
 

       Elment - magához hívta Ura, hogy most már valóban 

lábainál pihenjen. Izsoó János a hűséges szolga, a fáradhatat-

lan „gyermek”, a tiszteletbeli főgondnok, aki nem csak Urát, 

de Egyházát is hűséggel szolgálta, a Biblia Szövetség tagja, 

a buzgón szolgáló „testvér”, a mi János bácsink testben 

nincs többé közöttünk. 

       Mosolygós arca, fürge járása, alázata, szelídsége mindannyiunkban 

szép emléket hagyott. 

       Folyamatosan szolgált a péntek esti bibliaközösségben Jóni Sándorék-

nál, az áldott emlékű Rózsika néninél, majd - amíg egészsége engedte - 

Pótor Imréné Incike néninél. 

      „Jöjjetek közelebb hozzám!” (1Móz 45,4) – szólította meg az Úr az 

ébredés idején, és Ő ezt komolyan is vette, mert elhitte, hogy ha megteszi, 

az Övé a további ígéret is: „… és íme én ti veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig.” (Mt 28,20) – vallotta egyik bizonyságtételében. 

Az Úr Jézus kitárt karokkal fogadta, semmit nem vetett szemére előző éle-

téből. Így fogadott Ő is minden „új betérőt” a bibliaórákon, szeretettel, 

tapintattal, alázattal. Soha nem titkolta, hogy Őt is próbára tette az Úr, de 

az a tudat,  ha „megsebez, be is kötöz”, mindig vigasztalta. 

       Boldogan vallotta: „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme min-

den embernek.” (Tit. 2,11) 

       Hitte és hirdette: „Olyan jó, hogy ezt a kegyelmet nem csak én, hanem 

minden ember megkaphatja. Kérem Istent, hogy minél többen elfogadhas-

sák.” 

       Kérjük mi is, és köszönjük tartalmas életét az Úrnak. 

/Nyíri Lajos—gondnok/ 

Van úgy, hogy rám nehezül minden bűnöm 

s úgy érzem, borzad, aki rám tekint, 

el kellene a földről menekülnöm, 

de sehol egy biztató fény nem int, 

 s bárkihez mennék, követ vetne rám.... 

S asztalomon, mint sokszor, most megint 

ragyogni kezd, mint a Nap, a Bibliám. 

(Bódás János: A Bibliám) 
4. 
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„A Biblia... tükör az életemben” 
 

 Kun Sándorné, Tarcsa Erzsébet vagyok, Mérken születtem. Szüleim 

hitben és szeretetben neveltek. Három gyermek édesanyja és egy unoka nagyma-

mája vagyok. 

 A Kervárosi Református Egyházközség pótpresbitereként munkálkodom 

a gyülekezetben. A mátészalkai református énekkarnak is tagja vagyok. Szívesen 

veszek részt nyáron a gyermekek táboroztatásában. 

 42 évesen szólított meg az Úr egy autóbaleset után, és úgy gondoltam, 

ez nem lehet véletlen. Isten a kezembe adta a Bibliát, és így szólt hozzám: „Ne 

félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy” /Ézsaiás 43,1/ 

 Rendszeresen olvasom a Bibliát keresve Isten akaratát. A Biblia szá-

momra az élet forrása, amiből nap mint nap táplálkozhatom. „Mert nem csak 

kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából szárma-

zik.” /5Mózes 8,3/ 

 A Biblia számomra Isten törvénykönyve, amely tükör az életemben. Ő 

tükröt állít elém, hogy megismerjem valójában ki vagyok én, milyennek lát en-

gem, és tanáccsal lát el, mi az amiben változnom kell. 

 Jézus Krisztus azt mondja: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja 

meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.”  /Márk 8, 34/ 

 Ő előttem jár, vezet és utat mutat, hogy merre kell mennem. Mindig 

gondot visel rólam. Jézus azt mondja: Ismerd meg önmagad, és azt az életformát, 

amit folytattál, hagyd el! Így új életet ígér, mert Ő a megváltó, szabadító bűneid-

ből. A kereszthordozás próbatételek sorozata. Például betegség, halál, válás. 

 Isten arra kíváncsi, mi van a szívünkben. Ha Krisztusra figyelünk, Ő 

segít a küzdelmekben. Sokszor bíztat, ne félj csak higgy, légy erős és bátor! 

 Az Úr parancsot adott: „ Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, 

teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erőd-

ből.”  /Márk 12, 30/ 

 Isten kérése: „Közeledjetek Istenhez 

és Ő is közeledni fog hozzátok.” /Jakab. 4, 8/ 

Ne feledjük, Isten minden embert szeret! 

 Végül ezzel az Igével szeretnék min-

denkit bíztatni: „Akik az Urat keresik, semmi 

jót sem nélkülöznek.” /Zsoltárok 34, 11/ 

 

Kun Sándorné 

presbiter 

5. 



Olvasandó: Mt 20,1-16 

 

 A 16. századi egyház-reformáció a 

Szentírás legfontosabb igazságairól lefújta a 

port, ami az évszázadok sok emberi tanítása és 

tévedése miatt rárakódott. Így újra felragyo-

gott az is, hogy ki valójában Isten, kik va-

gyunk mi emberek, és hogyan segít Isten az 

ellene fellázadt emberen. 

 Jézus tanításából kiderül, hogy ezekről a kérdésekről már az ő földi szol-

gálata idején is tévesen gondolkoztak még a vallásos élet vezetői is, és újra meg 

újra szükség van arra, hogy látásunkat, hitünket a valósághoz: Isten igaz igéjéhez 

igazítsuk, vagyis reformáljuk. 

Jézus korában sokan úgy képzelték el Istent, mint egy könyvelőt, aki feljegyzi 

bűneinket és jótetteinket, időnként egyenleget von, és annak alapján fizet. A jókat 

jutalmazza, a gonoszokat megbüntetni. Vagyis, szerintük, Istennél teljesítménybé-

rezés van: ki mennyit teljesít, annyi bért kap. 

 A szőlőmunkásokról szóló példázattal Jézus ezt a torz szemléletet és ha-

mis Isten-képet javítja ki. Isten nem bért fizet, hanem ajándékot ad. Ha úgy fizet-

ne, ahogyan megérdemeljük, mindnyájan a halálos ítéletet kapnánk. De õ nem 

érdemeink szerint bánik velünk, hanem végtelen szeretetéből ajándékot kínál; így 

is, hogy nem érdemeljük meg. 

 Ez a gazda a nap folyamán többször is kiment, hogy minél több tehetet-

len, nincstelen emberen segítsen. És mivel telt neki, minden munkásnak ugyan-

annyit fizetett este. Senki sem kapott kevesebbet, mint amit ígért, de sokan többet 

kaptak annál, mint amennyi járt volna. Nem dolgoztak meg érte, nem a teljesítmé-

nyüket díjazta, hanem ajándékot adott nekik. 

 Mi úgy gondoljuk: kis munka – kis pénz, több munka – több pénz. És ezt 

átvisszük a lelkiekre, az Istennel való kapcsolatunkra is. Isten pedig úgy gondolja, 

hogy végtelen kegyelméből megajándékozza a tehetetlen, rászoruló, nyomorult 

embert. 

A reformáció – éppen Jézus tanítása alapján – ezt a mi reménytelen rászorultsá-

gunkat, és Istennek ezt a szabad, szuverén, végtelenül gazdag kegyelmét mutatta 

fel. 

 Valamint azt, hogy mi erkölcstelenségeink alapján minősítjük magunkat 

és másokat, Isten pedig istentelenségünkből akar kiszabadítani az õ kegyelméből. 

Az erkölcstelenséget illetően vannak különbségek köztünk, de az Isten nélküli 

állapotunkat tekintve nincs különbség. „Mindenki vétkezett és híjával van az Isten 

dicsőségének” (Róma 3,10-12. 23). 

Reformáció 
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 Azért időszerű tanítás ennek a példázatnak az üzenete, mert ma is van-

nak, akik így vélekednek: Isten az üdvösséget kegyelemből adja, de a kegyelmet 

meg kell érdemelnünk. A fentiek alapján – remélhetőleg – érezzük az ellentmon-

dást! Hogyan lehetne a kegyelmet „megérdemelni”? Akkor az már nem kegye-

lem. Olvassuk el a Róma 4,1-8. verseit, és világos lesz számunkra, mi erről Isten 

igéjének a tanítása! 

Fontos Jézus példázatában az is, hogy ez a gazda – a szuverén Isten – többször is 

kimegy a piacra, hogy megnézze, kit lehet még elhívni a szőlőjébe. Õ megy az 

emberek után, nem azok kilincselnek nála. Keresi őket, mert nélküle teljesen te-

hetetlenek, éhen halnak, nincs más lehetőségük az életre, csak, ha õ elhívja őket. 

Ilyen az Isten! Valóban „azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megmentse, 

aki elveszett” (Lk 19,10). Mindegy, hány óra van, lehet, hogy az életed eltelt Jé-

zus nélkül, de még mindig hallgathatsz hívására. Mert nincs más megoldása éle-

tünknek, csak az, amit õ kínál kegyelemből. 

 Ennyire nem teljesítmény az üdvösségünk alapja, hanem kegyelem. Eny-

nyire nem bér, amit Isten kínál, hanem ajándék. Ennyire nyitott az õ háza, hogy õ 

maga jön utánunk és hív. És ennyire nincs más lehetőségünk a szabadulásra, az 

életre, csak ennek az ajándék- kegyelemnek az elfogadása. 

 Ha ezeket komolyan vesszük, nem fogunk ilyeneket mondani: Hát ezt 

érdemlem én Istentől? Vagy: Talán nem voltam olyan rossz, hogy a jó Isten ki-

zárna a mennyországból. Hiszen mi magunkat zártuk ki onnan azzal, hogy el-

hagytuk mennyei Atyánkat. S ezek után semmi jót nem érdemlünk Tőle. Õ azon-

ban nem érdemünk szerint bánik velünk, hanem a szükségünket nézi. Ezért ke-

gyelméből ajándékot kínál. Ahhoz azonban, hogy ezt hálásan megragadjuk, alázat 

és hit kell. Olyan alázat, ami Luther Márton utolsó szavaiban mutatkozott meg: 

„Koldusok vagyunk mindnyájan, bizony koldusok.” 

 Magamban koldus, de Isten kegyelméből az õ gazdag gyermeke. Egye-

dül Jézus Krisztus kereszthalálának érdeméért. Ez az az örömhír, ami a reformá-

cióban újra erőteljesen megszólalt.                                               Cseri Kálmán 
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„Az Isten által vetett szilárd alap 

azonban megáll.” 

(2Tim 2:19) 

Az evangelizációs estékről, 

valamint a válásról tartott 

előadásról készült felvételek 

megtekinthetők az M1 tv-n 

októberben és novemberben 

minden kedden este 6 órától, 

valamint vasárnap délután 

1 órától. Az adást másnap 

d.e. megismétlik. 
 

Dvd-n hamarosan a Kőszikla 

könyvesboltban lesz 

hozzáférhető. 
7. 
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Konferencia 

 

 

 

 Okt. 4-én az Északi templomban a fenti címmel házaspári csendesnapot tartottunk. 

Nagy György lelkipásztor nyitó áhítatában a samáriai asszony története (Ján.4:1-26) alapján 

szólt a házassági problémák igazi megoldásáról, a Jézus Krisztussal való személyes találko-

zásról.  

 Ezután dr. Pálhegyi Ferenc, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat (BHSZ) vezetője 

tartott előadást a válással kapcsolatos kérdésekről. Szólt a válást megelőző vészjelekről, ma-

gáról a válásról és az újraházasodás kérdéséről. 

Előadását azzal a kérdéssel kezdte, hogy a válás bűn-e? Ő maga meg is adta a választ: tünete 

a bűnnek. Nem tüneti kezelésre van szükség ebben az esetben sem, hanem oki kezelésre. 

Az, hogy konfliktusok vannak a házasságban, még nem baj, hiszen ez emberi természetünk-

ből fakad. A jó házasságban a felek ragaszkodnak egymáshoz és küzdenek a kapcsolatukért. 

John M. Gottman: A házasság hét titka című könyve alapján beszélt a válást megelőző vész-

jelekről. 

1. Durva indítás: gúnnyal vagy kritikával indul a beszélgetés, eleve kudarcra van ítélve. 

2. Az apokalipszis négy lovasa: 

   Kritika, mely a másik jellemét vagy személyét érinti. 

   Megvetés , amely ellenszenvet közvetít. Sokáig érlelt negatív gondolatok táplálják.  

   További konfliktushoz vezet megbékélés helyett. 

   Védekezés, amely azt üzeni, hogy nem velem van a baj, hanem veled. Ezért nem ér célt,   

   hanem elmélyíti a konfliktust. 

   Falépítés : ezzel a házasfél kivonul a „csatából”, de a házasságból is. Ez durva agresszió. 

3. Eluralkodik a feszültség. Falat építenek maguk köré, hogy ne öntse el őket az indulat. 

4. Testi tünetek – szaporább pulzus, verejtékezés stb. Alig tudnak figyelni egymásra, refle    

    xes válaszok hangzanak csak. 

A válás oka megromlott emberi természetünkben rejlik: A KEMÉNY SZÍV. 

„A szívből származnak a gonosz gondolatok,…,házasságtörések,paráznaságok…” /Mt.15:19/ 

A kemény szív: 

    - nem képes kilépni az én-központúságból 

    - nem képes feloldani az elvárását. Tartozik nekem a másik—az adósok börtönébe zárom. 

    - nem képes megbocsátani. 

 Jézus Krisztus mondja: „Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg nék-

tek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt.” Mt.19:7-9. 

 A házasság válságának megoldása a szív megváltozásával kezdődik. 

És  adok néktek új szívet és új lelket adok belétek… /Ez.36:26/  

 Értékrend változás történik: Én-Te ( a társ)-Ő (Jézus) sorrend helyett Ő - Te - Én 

lesz a sorrend. Ez egyedül nem megy. Saját erőből nem tudunk keresztyén életet élni, csak a 

Szent Lélek segítségével. A veréb saját erőből a szárnyaival verdesve nem jut messzire, de a 

sas egy-két szárnycsapással a légáramlatot (pneuma) felhasználva több száz kilométert tud 

megtenni. Aki kegyelmet kapott, az tud kegyelmet adni. Bűnbocsánatot nyertem Istentől – 

meg tudok bocsátani a társamnak. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk… 

/Mt.6:12/  

E l v á l a s z t v a 

8. 
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Az új szív : 

 - a társa szükségleteire figyel ( pl. pihenésre 

 van szüksége stb.) 

   - feladja az elvárásait  

   - mindig kész a megbocsátásra. 

 Jó tudni azt, hogy nem a házasság teszi 

boldoggá az embert. A Bibliában több mint 100 bol-

dogmondás van, de egy sem mondja, hogy boldogok a 

házasok. Azok boldogok, akik Jézus Krisztussal 

kapcsolatba kerültek. A keresztyén házasság Isten 

szeretetének a kiábrázolására szolgál. 

G. Chapman: Maradjunk együtt című könyve alapján 

az együtt maradásért való küzdelem hat realitásel-

vét ismertette: 

1. Felelősek vagyunk a hozzáállásunkért (hogyan gon-

dolkodunk, mit teszünk). 

2. Hozzáállásunk hatással van a cselekedeteinkre. 

3. Nem tudunk megváltoztatni másokat, de hatással lehetünk rájuk (Imádkozás szerepe). 

4. Cselekedeteinket nem az érzelmeink irányítják (legalábbis, ha lelkileg felnőtté váltunk). 

5. Hibáink beismerése nem jelenti azt, hogy kudarcot vallottunk. 

6. A szeretet a jóért folytatott küzdelem leghatalmasabb fegyvere. Az a szeretet, amit Isten 

parancsba ad: asztalközösség és életközösség. Agapé: belső parancsra teszem azt, ami a 

másiknak jó. 

Milyen esetben válhat el a keresztyén ember? 
Ha a hitetlen házastárs válni akar. I.Kor.7:15. 

El kell válni, ha a házastárs nem hajlandó megszüntetni házasságtörő kapcsolatát. /Mt.19:9./ 

Meg kell bocsátani, de nem kell eltűrni a bűnt, mert az bűnpártolásnak minősül. Néha szük-

ség van a kemény szeretetre. 

Hogyan lehet helyreállni a válás után? 
 El kell gyászolni a házasságot. Ez egy veszteség, fájdalommal jár. A fájdalom 

fontos része az emberi életnek. Bűnbánatot kell tartani és megbocsátani. Ehhez idő kell. 

Nem kell munkába, szórakozásba, új kapcsolatba menekülni. 

Szabad-e újraházasodni? 
 Isten kegyelme alapján igen. Azért ha valaki Krisztusban van új teremtés az, a 

régiek elmúltak, ímé újjá lett minden (2.Kor.5:17.) Új jött létre. 

Számolni kell a nehézségekkel: 

- emlékek 

- régi baráti kapcsolatok 

- az elvált rokonság (após-anyós) 

- elfogadják-e a gyerekek az új házastársat? 

A döntés ne attól függjön, hogy mi látszik kellemesebbnek. 

 Az előadás után egy elvált egyedülálló fiatalasszony és két elvált, de új házasság-

ban élő házaspár tett bizonyságot Isten kegyelméről, megújító szeretetéről. 
 

 A csendesnap áhítattal fejeződött be, a Préd.4:9-12 alapján arról volt szó, hogy a 

hármas kötél nem hamar szakad el.  

 A házasságban kegyelmi háromszögre van szükség, ahol az Úr erősíti meg a 

házasság kötelékét.       

Dr. Makrai Tibor főgondnok 9. 
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M a g a s z t a l ó 

 A gyülekezeti énekben a gyülekezet önmagát ajánlja fel Istennek lelki áldozat 

gyanánt. „Annakokáért Őáltala vigyük dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz 

nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.” /Zsid. 13:15./ Így a gyülekezeti ének elsősorban 

felelet Isten szavára, de ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az ének de facto igehirde-
tés legyen.   

 Az éneklésben Isten felé fordulunk, de ugyanakkor a gyülekezet tagjai egymást is 

erősítik, intik, vigasztalják. A gyülekezeti ének nem más, mint énekelt imádság. Mi a kü-

lönbség a kettő között?  

 Először az egyházi ének a zene és a költészet felhasználásával lényünknek olyan 

húrjait tudja megszólaltatni, amelyek még az imádságban is némák maradnának. Másod-

szor:  az ének kiváltképpen alkalmas arra, hogy a közösséget kifejezze, és a kifejezés által 
erősítse. Az éneklésben az egyesek hangjai harmonikus egésszé olvadnak össze, sokkal 

inkább, mint az imádság és hitvallás elmondásakor.  

 Az egy szívvel és egy lélekkel való éneklő gyülekezetben közelebb jutunk egy-

máshoz, falak dőlnek le közöttünk. Sőt, nem csak a helyi gyülekezetükkel való kapcsolata-

inkat erősíti az ének, hanem különösen is alkalmas arra is, hogy a 

Krisztus egyházának téren és időn felül álló egységét is éreztesse 

velünk. Énekeink között több évszázados, sőt, több évezredes éne-
kek is vannak. Amikor pl. a 90. zsoltárt énekeljük, nemcsak atyá-

inkkal, a reformátorokkal, hanem Isten ószövetségi gyülekezetével 

is együtt vagyunk. Ezért a gyülekezeti ének méltán volt minden 

időben a gyülekezeti istentiszteletek elmaradhatatlan alkotórésze. 

Czeglédy Sándor professzor   

 

60 éves  

a református  

énekeskönyv 
 

10. 
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Tudta-e Lutherről...? 

 - Eredeti neve Lúder volt, 

később változtatta meg Lutherre. 

 - Szinte az egész Újszövetsé-

get és az Ószövetség egy jelentős 

részét tudta könyv nélkül idézni, 

ugyanakkor 20 éves koráig -saját 

vallomása szerint- nem látott egyet-

len Bibliát sem. 

 - Teherbírása rendkívüli 

volt: naponta 1500 szót haladt Eras-

mus újszövetségének fordításakor, 

pedig gyakran szenvedett álmatlan-

ságtól, szédüléstől, fül-

csengéstől és különféle 

betegségektől. 

 - Nagy igehirdető 

volt, hiszen korának csak-

nem minden kiemelkedő 

alakja hallgatta vagy ol-

vasta beszédeit és írásait, 

legyen az császár, pápa, 

fejedelem. Hitének, jellem-

ének és életének nagyságát 

az Ó-és Újszövetség hithő-

seihez mérhetjük.  

 - Felesége az a 

Bora Katalin lett, aki 11 apácatársá-

val üres heringes hordókban szökött 

meg egy kolostorból. Kevesen örül-

tek ennek a házasságnak, de az élet 

azt igazolta, hogy hű segítőtársa lett 

Luthernek. 1546-ban, Luther halála-

kor így gyászolta férjét: „Ha lenne 

egy hercegségem vagy császársá-

gom, és azokat veszíteném el, az sem 

fájna annyira, mint most, amikor az 

én jó Uram elvette tőlem ezt a drága, 

szeretett embert, de nem csak tőlem, 

hanem az egész világtól. Hat gyer-

mekük született, akiknek nevelése 

lekötötte erejüket. Luther kénytelen 

volt olykor még pelenkát is mosni. 

 - Luther szíve kétszer is meg-

tört. Egyszer, amikor az alig 8 hóna-

pos Erzsikét veszítették el, majd ami-

kor Magdolna kislányuk halt meg 13 

évesen. János nevű fia jogász lett, 

majd kormánytisztviselő. Pál pedig 

híres orvos lett. Márton teológiát ta-

nult, de lelkészi hivatását nem gyako-

rolhatta, mert ő is fiatalon, /33 éve-

sen/ meghalt. Margit lányuk egy ne-

mesemberhez ment férjhez. 

- Luther meg 

volt győződve 

arról, hogy az 

utolsó időkben 

él, s úgy gon-

dolta, hogy 

Krisztus visz-

szajövetele 

még az ő élet-

ében bekövet-

kezik. 

 - 

Amikor hal-

dokló kislá-

nyát a kezében tartotta, megkérdezte 

tőle:  

- Ugye szeretnél egyszerre édesapád-

dal is itt maradni, de mennyei atyád-

hoz is költözni? „Igen, kedves apám, 

ahogy Isten akarja… -válaszolta, 

majd Luther karjaiban meghalt. 

„Szeretett kis Magdolnám!” -mondta 

már a temetésen - „úgy fogsz feltá-

madni és ragyogni, mint a csillagok 

és a Nap!” 

/Szabó László gyűjtéséből/ 
11. 
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Anyakönyv 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Milnár Róbert és Dienes Emőke 

Reszoly Attila és Orgován Andrea 

Erdei Zoltán és Sultész Krisztina 

Megkereszteltük őket: 

- Petrohay Krisztián 

- Kovács Péter 

- Farkas Kornél 

- Nagy Gergő 

- Patály Bianka 

- Varga Dóra 

- Székely Milán 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

- Dr. Nagy László (74) Báthory tér 

- Tóth Istvánné Pelyvás Irén (76) Újfalussy tag 

- Kelemen Gusztáv (58) Korvin tér 

- Böszörményi János (53) Október 23. tér 

Jézus mondja:  „Ha valaki hisz énbennem, 

ha meghal is él…” 

ANYAKÖNYVI HÍREINK: 

„A házasságok sokkal  

boldogabbak lennének, ha 

férfiak kicsit többet  

törődnének feleségeikkel,  

s a feleségek nem akarnák a  

férjeiket szüntelen  

megváltoztatni.” 

Minden hónap utolsó vasár-

napján fél 3-tól HÁZASPÁRI ALKALOM az Északi 

templomban.   

Érdemes beszélnünk róla. 

12. 



N e m z e t ü n k 

„Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság” 

(2Kor 3,17)  
 

 

1956. Szabadság. Áldozatok. Hősök. Hit. Szeretet. 

1956. Elnyomás. Zsarnokság. Gyilkosság. Hitetlenség. Bűn. 

Ezek a szavak jutnak eszembe, amikor a magyar nemzet legke-

ményebb forradalmára gondolok.  

Egyik sor gondolat a szabadságért küzdőkről szól. Másik a megtorlókról. 

Voltak jók, és voltak rosszak. Volt, aki életét adta a barátaiért (Nincsen nagyobb 

szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért Jn 15, 13)  

Volt, aki saját érdekeit tartotta szem előtt és küldött sokakat a halálba.  

A Jó csak a jogos emberi szabadságát szerette volna visszakapni.  

A rossz rabszolgává tett egy nemzetet. 

Voltak, akik ki mertek állni és mertek szólni.  

Ellenben voltak, akik mertek parancsra lőni, gátlástalanul. 

Akik hittek a nemzetben, ismerték az Istent. Tudták, mi a tisztelet, a becsület.  

Egy értelmes emberi lét vezérelte őket.  

Akik egy más vezérben, egy más hatalomban bíztak,  

azoknak szíve megkeményedett a hatalom iránti vágytól. 

Mi keresztyének tudjuk, hogy akiket Isten vezérel, azok üdvözülnek, 

 akik pedig bíznak a halandóban, azok nagyot csalatkoznak. 

Akik egy nemes célért küzdöttek, harcoltak,  

azok már cselekedeteik közben szabadok voltak.  

Akik a nép ellen támadtak, azok megkötözöttek voltak. 

Küzdelem. Hősiesség. Szabadság. Emlék. 

Végül egy nagyon fontos párhuzamra szeretném  

felhívni a kedves olvasó figyelmét. 

Jézus Krisztus is hős volt. Szólni mert. Ha kellett küzdött. Minden ember szabadsá-

gáért önként feláldozta az életét azért, hogy nekünk életünk legyen. Ma is arra ta-

nít, hogy merjünk szólni, merjünk küzdeni, merjünk a szabadságunkért harcolni. 

„Mert a mi küzdelmünk nem test és vér ellen  

folyik…” /Ef. 6, 12/ 

Hit.         Szabadulás.         Élet. 

„Vezess Jézusunk, s véled indulunk.  

Küzdelemre hív az élet,  

had kövessünk benne téged. 

 Fogjad a kezünk, míg megérkezünk.” 

 

Balkánszky Viktor 
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Nem elég - a Világért! 

    Több kell: - a nemzetért!  

Nem elég - a Hazáért!  

    Több kell most: - népedért!  

Nem elég - Igazságért!  

     Küzdj azok igazáért, 

     kiké a szabadság rég, 

     csak nem látják még, 

     hogy nem elég! 

     Még nem elég!  

(Váci Mihály: Még nem elég!) 13. 
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L é l e k   e m e l ő 

Füle Lajos: Futás 
 

Fut a gyermek a labda után 

leszegett fejjel, tűzpirosan, 

se lát, se hall, csak egyre rohan. 

Guruló labda lett a világ, 

szüntelen űzi, hajtja a vágy, 

száz utcán, téren, 

ezer veszélyen, 

millió anyai kétségen át, 

gyönyörűszépen 

s balga-bután 

fut a gyermek a labda után... 

 

Fut az ember az élet után... 

Leszegett fejjel gyötri magát 

kincseit egyszer csakhogy elérje, 

kergeti álma, hajtja a vére. 

Kenyér gurul a lába előtt, 

vagyon gurul a vágya előtt, 

hírnév, dicsőség álma előtt. 

Rohan utánuk éveken át, 

a fogyó úton, életen át, 

száz utcán, téren, 

ezer veszélyen, 

millió isteni bánaton át, gyönyörű 

szépen 

s balga-bután 

fut az ember az élet után… 

 

Fut az ISTEN az ember után, 

mert mindent lát és szánja nagyon, 

guruló szívét csakhogy elérje, 

hogy fut utána, hull bele vére! 

Ott fut az utcán, 

ott fut a téren, 

egész világon, 

sok ezer éven, 

sok mérhetetlen, 

megérthetetlen, 

keresztre írott szenvedésen át, 

hulló Igével, 

kiontott vérrel, 

viszonozatlan, 

mély szerelmével 

fut az ISTEN az ember után...  

 2008 szeptemberében Mátészalkán a 

Városi Művelődési Központban nézhették 

meg az érdeklődők a Vásárosnaményi Színkör 

előadásában a Futás című versszínházi elő-

adást.  

 Füle Lajos, a keresztény irodalom 

kiemelkedő alakja 1925-ben Cegléden szüle-

tett, majd a Budapesti Egyetemen szerzett 

építészmérnöki oklevelet. 1944-ben Vásáros-

naményba költözött, azóta a város egyik emb-

lematikus alakja. Aktív tagja a településen 

működő Vásárosnaményi Irodalmi Körnek, 

ahol nagy szeretettel gyűlnek köré fiatalok és 

idősebbek egyaránt. Ő egy olyan biztos pont, 

akinél meg lehet pihenni, jókat lehet beszél-

getni, egyszerűen fel lehet töltődni a közelé-

ben. 

 Kósáné Csalah Anita, a Vásárosna-

ményi Színkör vezetőjének fejében már rég-

óta motoszkált egy verses műsor összeállítá-

sának gondolata. Célja mindenképpen az volt, 

hogy olyan szerző műveiből álljon össze a 

műsor, aki ma is aktuális, tudjon szólni fiata-

lokhoz és idősebbekhez egyaránt. Ekkor jutott 

eszébe Füle Lajos neve, hiszen ő olyan költő, 

olyan ember, akinek gondolatai nagyon is 

időtállóak, a ma emberéhez ugyanúgy tudnak 

szólni, mint harminc évvel ezelőtt.  

 Amellett, hogy nagy tisztelettel 

nyúlt Anita a versekhez, modern elemek is 

megtalálhatók a műsorban. Nagy szerepe van 

a fény- és hangtechnikai elemeknek, hiszen 

ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

emberi életre és az útkeresésre oly jellemző 

érzelmi hullámzást visszaadják. 

Lajos bácsi, aki életének minden mozzanatát 

vers formájában „archiválja”, a műsor után írt 

négy sorával tökéletesen visszaadja az est 

hangulatát, üzenetét:  

„Versszínházzal is áldani lehet, dicsőíteni a 

Mindenhatót. Négy fiatal most ezt próbálta 

meg: s íme egy modern istentisztelet.” 

Zsoldos Judit 

Városi Művelődési Központ, Mátészalka 14. 
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„A vidám szív                                

a legjobb orvosság” 

 Akár már szállóigévé is válhatna ez 

a bibliai Ige azok számára, akik az immáron 

negyedik alkalommal megrendezett Testi-

lelki egészségnapon részt vettek.  

 A Kertvárosi református napok ke-

retén belül megrendezett már-már hagyo-

mánnyá vált program ismét sok színes elő-

adóval, témával várta az érdeklődőket.  

Ez alkalommal a nap fő témája az idegrend-

szerünk volt. Katona Béla, tiszavasvári lelkipásztor áldott szolgálata után, 

megtudhattuk, hogyan is hatnak lelki eredetű problémáink a szervezetünkre; 

fény derült arra, hogyha rendben van a lelkünk, az bizony jótékony hatással 

lehet egy akár régóta fennálló krónikus panaszunkra is. Betekintést nyerhet-

tünk „káros szenvedélyeink”, mint pl. a kávé, tea vagy a szeszes italok túlzott 

mértékű fogyasztásának önpusztító hatásaiba is. Lehetőségünk volt ingyenes 

vércukorszint, vérnyomás, valamint testzsír mérésére is.  

 Jó ilyenkor együtt lenni a gyülekezetben. Lelki épülésünk mellett, 

nagyon fontos hangsúlyt fektetnünk testünkre is, amiről tudjuk, azt mondja 

Isten, hogy nem más, mint az Ő Szent Lelkének a temploma. Ajándékba kap-

tuk Tőle, hogy itt a földön rendelkezzünk vele. Ő lehelt bele életet, Ő formál-

ta és alakította saját képmására. Hallottam egyszer, hogy az egyik gyülekezet-

ben egy nőtestvér abbahagyta a szívgyógyszerek szedését, arra hivatkozva, 

hogy őt az Úr saját maga fogja meggyógyítani, így neki nincs szüksége 

„mérgekre”. Meghalt. Mit csinált ő? Nem becsülte meg a Szentlélek templo-

mát, hagyta leépülni, és nem bízott abban, hogy Istennek a gyógyszerek épp-

úgy eszközei lehetnek, mint a kardiológusunk vagy a belgyógyászunk. Cso-

dát tenni ma is csak Ő képes egyedül, senki és semmi más. Áldott eszközei az 

orvosok, az egészségügyben dolgozó emberek. Feladatunk foglalkozni a saját 

testünkkel, egészségünkkel.  

 Ugye, mennyire szeretjük, amikor tiszta, rendezett a mi kis templo-

munk?! Amikor tele van virágokkal, jó illattal, még belépni is sokkal kelle-

mesebb érzés. Ugyanígy van ez a testünkkel is. Lehetőségeinkhez mérten 

próbáljunk rá jobban odafigyelni, karban tartani, hisz nem Akárkitől kaptuk.  

Ne legyen számunkra is igaz az a közmondás, hogy „akkor értékeljük igazán 

az egészségünket, ha már elvesztettük”.      

Tódi Melinda gyógytornász 15. 
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Hegyen-völgyön 

Élménytúra Szalka körül 
 

 Október 11-én egy körtúrát rendeztünk, 

ahol is 12-en, a nevelőket és a hitoktatókat nem 

számolva (4) meglátogattuk a környező fal-

vakat, vagyis Ópályit, Papost, Jármit és 

Nyírparasznyát.  

 Mátészalkát elhagyva a gáton men-

tünk, ahol is kukoricatáblák tárultak a szemünk 

elé, vadregényes volt. Itt játékosan megismerked-

tünk egymással, de egy-két ember kivételével min-

denki ismert már mindenkit a nagyhódosi tábor alkalmával. Ópályiban a 

helyi lelkész és a kedves helybéli lakosok barátságos fogadtatásban részesí-

tettek, amit jó szívvel el is fogadtunk, és meg is raktuk azt a bizonyos ben-

dőt. Ezek után meghallgattunk egy prédikációt, és megtanultunk egy szép 

éneket. Az egész út során senki sem küzdött semmiféle problémákkal azt az 

egyet kivéve, mikor fel kellett fújtatni egy kereket. Utunkat Nyírparasznya 

felé folytattuk. A falu végében egy kicsit megpihentünk, annak ellenére, 

hogy mindenki evett Ópályiba, s többen elővettek valami eleséget, pogácsát, 

almát, szalonnát. Papost egy földúton közelítettük meg, ami sok nevetéssel 

és kemény izzadtságcseppekkel járt együtt, de megérte. A községben, gyö-

nyörű helyen egy tó mellett sütöttünk szalonnát, és próbáltuk kipihenni az 

eddigi út fáradalmait. Izgalmas, vidám játékokat játszottunk.  

 Elindultunk vissza Mátészalkára, ahol is megtapasztaltuk milyen is 

biciklisnek lenni, amikor csúcsforgalom van a főúton. Ezután a nagyszerű 

nap után mindenki elfáradva, de élményekkel gazdagon tért nyugovóra, na 

meg persze egy kis izomlázzal, de ki veszi azt fel ilyenkor?! Gyöngyi néni 

azt mondta, hogy aki élvezte ezt a napot az reményei szerint tavasszal is 

részt vesz hasonló kiránduláson. 

Szalai Zoltán konfirmandus 

Van kedved beszélgetni, játszani, barátokkal 

találkozni? 

Várunk Téged is szeretettel a KISIFIBE  

szombatonként 4 órakor  

az újtelepi templomba, 

Ha már középiskolás, vagy egyetemista vagy, 

akkor a NAGYIFIBE várunk                        

szombatonként 6 órakor  

az északi templomba! 
16. 



R
 e

 m
 é

 n
 y

 s
 u

 g
 á

 r
 

O l v a s ó s z o b a  

 

A BIZTONSÁGI ÖV 
 

- Jó reggelt kívánok! Úgy látom, nem kapcsolta be a biztonsági övet. Milyen 
magyarázatot tud erre adni? 

- Borzasztóan sajnálom, de egyszerűen megfeledkeztem róla. 
- Ez bizony nagy kár. Kénytelen vagyok megbüntetni Önt. Láthatnám a jogosít-
ványát? 

- Parancsoljon. 
- Köszönöm. Hamarosan írásbeli értesítést kap a bíróság-
ról, s akkor két lehetősége van. Vagy kifizeti, vagy fel-
lebbezést nyújt be. 

- Tehát csak két lehetőség van? 

- Csak kettő. 

- Én tudnék egy harmadikat is. 

- Ugyan mi volna az? 

- A kegyelem. 

- Kegyelem? 
- Igen. Ön azt mondhatná nekem: Uram, maga vezetés közben nem kapcsolta be 
a biztonsági övet, tehát vétséget követett el. A hatóság nevében mégis kegyel-
met kínálok fel Önnek. Csupán ígéretet kell tennie, hogy többé nem követ el 
szabálytalanságot. 
- Ez szépen hangzik, de mi lesz akkor a törvénnyel, ha minden állampolgárnak 
megkegyelmezünk? Minek van akkor a törvény? Világos, hogy aki áthágja a 
törvényt, azt meg kell büntetni! Hogyan jön ide a kegyelem? Sajnos nem adha-
tok Önnek kegyelmet. 
- Pedig erre is van válasz, őrmester úr. Létezik olyan megoldás, amelynek alap-
ján Ön kegyelmet nyújthat, s ugyanakkor a törvény szigorának is eleget tesz. 

- És az mi lenne? 
- Kérem, próbáljon türelemmel végighallgatni, bár attól tartok, nem biztos, 
hogy tetszeni fog Önnek. A megoldás az lenne, ha helyettem Ön fizetné ki a 
büntetést! Így mindkét követelménynek eleget tennénk. Ön kegyelmet gyako-
rol, én pedig szabadon távoz-hatok. Ugyanakkor a törvény előírásainak is eleget 
tettünk, mert a büntetést valaki megfizette. Várjon kérem, ne bosszankodjék! Ez 
a megoldás nem tőlem származik. A kegyelem ötlete Istentől ered! Bűneink 
miatt, ítélete alapján mindannyian örök kárhozatot érdemlünk. Isten azonban 
talált megoldást. Ha valaki hittel igénybe veszi ezt a kiutat, elnyeri Isten kegyel-
mét és szabadon tovább mehet. Nem kerül ítéletre, ellenkezőleg, mennybe, Is-
tenhez jut. Ugyan-akkor Isten szent törvénye is betöltetett, mert az Ő egyetlen 
Fia, Jézus Krisztus a keresztfán felvállalta bűneink büntetését. Aki hittel megra-
gadja Krisztus megváltást hozó tettét, az szabad. 
Most már látja, hogy ez nem az én új ötletem? No, de belátom, most az Ön ke-
zében vagyok. A büntetés jogos, tehát kifizetem…                    W. J. Ouweneel 

17. 



Gyermekeknek 

R
 e

 m
 é

 n
 y

 s
 u

 g
 á

 r
 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

1. Itt nevelkedett az Úr Jézus 

2. Sámson megölt belőle egyet 

3. Az első asszony 

4. Kain foglalkozásának               

a terméke 

5. Nagyon idős korában                   

lett gyermeke 

6. Naómi menye 

7. Bibliai testvérpár egyike 

8. Bibliai testvérpár másika 

9. Jákób kedvencfia 

10. Jézus egyik tanítványa,     

Péter testvére 

KEDVES GYEREKEK!                                                                                                 

Ez a rejtvény rátok vár, hogy megfejtsétek.                                                                 

Ha sikerült megfejteni minden sorát, a függőleges első oszlop lesz a valódi 

megfejtés. Hozzátok be a biztos ajándékért vagy a vasárnapi gyermek isten-

tiszteltre. Úgy az Újtelepen, mint az Északi templomnál fél 10-től kezdődik.  

18. 





 

 

 

 

A Szeretet Alapítvány adószáma :  

19208880-1-15 
Bankszámlaszám:  

CIB 10700402-47137501-51100005 

Pénztári órák az Újtelepi templomban:  

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

Szerdán 9.00-12.00 és 16.00-18.00 

Hasznos 

információk 

Alkalmaink: 
 

Vasárnapi Istentiszteletek:  

8.45 Idősek Kertje, 9.30 Északi templom 

 11.00 Újtelepi templom 

Bibliaórák:  

Szerda 18.00 Északi templom 

Csütörtök 17.00 Újtelepi templom 

18.00 Idősek Kertje 

Templomovi:  

Vasárnap 9.30 Újtelepi templom 

Gyermek Istentisztelet:  

Vasárnap 9.30 Újtelepi templom 

Ifjúsági alkalom:  

Szombat 16.00 Újtelepi templom 

Baba-mama kör:  

Minden 2. hétfő de. 10.00  

a Somogyi Béla u. 12. sz. alatt 

Házaspári alkalom:  

Minden hónap 1. vasárnapja 14.30  

Északi templom 

Női kör:  

Minden hónap utolsó keddje 18.00  

Északi templom 

Énekkar: 

Minden vasárnap 18.00 Újtelepi templom 

A Mátészalka Kertvárosi  

Református Egyházközség  

időszaki hírmondója.  

INGYENES 

A kiadvány szerkesztői: 

Balkánszky Viktor 

Dr. Makrai Tibor 

Nagy György 

Oláhné Borzován Edit 

Szilágyi Istvánné 

Elérhetőségünk: 

remenysugarak@gmail.com 

Beszélhetsz bár az angyalok nyelvén, 

Hiteddel hegyeket mozdíthatsz el, 

Betéve tudhatod bár az egész 

Szentírást, 

Lehetsz bár az önfeláldozó szolgálat 

tüzében 

Mindenkiért égő áldozat, 

Írhatsz bár okos könyveket, 

Vagy prédikálhatsz százezrek előtt, 

Mégis az egyetlen út, amelyen 

Embertársadat Krisztushoz vezetheted, 

Mindig a személyes szeretet 

Keskeny ösvénye marad. 

 

Simon András 

 

 

 

 

 

www.refkertvaros.mateszalka.hu 


