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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

"Elfogadni a segítséget, támogatást, útmutatást, szeretetet és  

gondoskodást talán még nagyobb hivatás, mint mindezeket nyújtani,  

mert az elfogadásban felfedem ajándékát az előtt, aki adja,  

s így elkezdődhet egy új, közös élet."  

Henri Nouwen 

Bizonyára te is észrevetted már, hogy 
a gyermekek másként készülnek és más-
ként élik meg a Karácsonyt, mint mi, 
felnőttek. Az elmúlt napokban kerestem 
ennek a titkát, szeretném most megosztani veletek, hogy mire jutottam. 

1. Nekik a Karácsony nem a rohanásról, takarításról, sütés, főzésről szól. 
2. Nekik szünet van. Napok óta és napokig. Nem szép dolog, de irigylem 

őket! 
3. Tele vannak várakozással. Folyton azt kérdezgetik: „Mennyit kell még 

aludni?” Mikor jön „Jézuska?” 
4. Lelki szemeikkel látják megelevenedni a karácsonyi történeteket, a pász-

torokat, bölcseket. 
5. Nem a „csomagolás” számukra a lényeg, hanem az, hogy mi van mögötte. 

Amikor majd Szenteste a sok csomagolópapírt gyűjtöd össze a fa alatt, 
jussak eszedbe. 

6. Őszintén tudnak ajándékot elfogadni, nem igen tudnak és talán nem is 
akarnak adni cserébe. Egyszerűen örülnek neki. 

Látva őket meg kell állapítanom, hogy jobban csinálják, mint mi. Ezen az 
ünnepen tanulni szeretném tőlük mindezeket: várakozni, megpihenni, a lényegre 
figyelni, elfogadni, gyermeknek lenni. 

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindnyájatoknak Istentől áldott Karácso-
nyi Ünnepeket kívánni! 

Nagy György lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

1. Mi volt eredetileg? 

Karácsony az Úr Jézus emberré 

lételének az ünnepe. Még a neve is erre 

utal. A latin carnatio szó azt jelenti: 

megtestesülés. Amikor az Ige testté lett. 

Karácsony az Isten irántunk való szere-

tetének az ünnepe, mert Isten utánunk 

jött, akik otthagytuk Őt, hogy segítsen 

rajtunk. És Jézus Krisztus megtanít újra 

élni. Életet, értelmes, tartalmas, teljes, 

örök életet kínál a benne hívőknek. Erre 

emlékezünk mi minden karácsonykor. 

Tulajdonképpen teljesen mindegy 

lenne, hogy melyik napon emlékezünk 

erre, a fontos, hogy ilyenkor az Isten 

nagy tetteit frissítsük fel magunkban, és 

tudjuk Őt magasztalni azért, amit értünk 

tett. Erre való a karácsony. 

Ez volt tehát karácsony eredeti célja. 

2. És mivé lett? 

Sokszor hallani: karácsonyi őrület. 

Sokak számára nyűg, teher az ünnep, 

karácsony különösen is. Miért? Mert 

egyfajta kényszer alá nyomja az embere-

ket. Vásárolni kell, mert várják, elvár-

ják, mert viszonozni kell. Mert ki kell 

számítani, ő mit adott tavaly, én ne ad-

jak kevesebbet az idén. Jaj, ki ne felejt-

sünk senkit, mert a gyerekek azután mi-

ről számolnak be egymásnak, és ők meg 

tudják bántani egymást ezzel. 

Erre rájátszik a kereskedelem és a 

reklám. 

A háziasszonyokra rászakad az egész 

rokonság, meg az egész lakás mindenes-

tül: takarítás, bevásárlás sokszor erőn és 

a szükségen felül, úgy, hogy utólag ez 

súlyos gondokat okoz. Sütés, főzés. 

Sokszor magukra is hagyjuk őket, sőt 

még sürgetjük és követelőzünk. 

Félnek sokan az ünneptől. Teljesen 

kimerülve érkeznek meg az ünnep kü-

szöbére. Ünnepelni tulajdonképpen so-

kan nem is tudnak, és alig várják, hogy 

túl legyenek rajta. 

Több gyerek elmondta, hogy azért 

fél az ünneptől, mert olyankor még több 

a veszekedés, mint máskor. Olyankor 

még több az italozás és annak a szomorú 

következménye a családokban. 

A nagy családban azért van szoron-

gás, mert lehetetlen teljesíteni az igénye-

ket. Aki egyedül él, azért fél tőle, mert 

az ünnepben még inkább rászakad a 

magányossága és a reménytelensége. 

Az Isten nagy ajándékára, Jézus 

Krisztusra emlékeztettek azok az apró, 

kicsi figyelmességek, amelyekkel meg-

ajándékozták egymást az emberek, és 

hova fajult, torzult ez ma. Nem csoda, 

ha még ilyet is hallottam: utálom az ün-

nepet. Ha ünnepen ezt értjük, amit eddig 

felszínesen elmondtam, akkor nem cso-

dálom, ha vannak, akik ezt utálják. 

Csakhogy ez nem a karácsony eredeti 

megünneplése, célja és értelme. Ebben 

az úgynevezett ünnepben szó sincs arról, 

akinek a születésnapját kellene ünnepel-

Az alábbi szöveg egy válogatás Cseri Kálmán Pasaréten 2005. december 11-én  
elhangzott, a „Hogyan ünnepeljük karácsonyt?” című prédikációjából. 
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nünk egy szó sem esik Jézus Krisztusról. 

Lehet-e ennél jobban elrontani vala-

mit, ami szép, szent és az ember javát 

szolgáló volt eredetileg? Tegyük fel 

azért a harmadik kérdést is. 

3. Lehet-e mégis ünneppé tennünk 

a karácsonyt és ilyen körülmények 

között, ennyi torzulást látva is?  

Úgy gondolom, józanul látnunk kell, 

hogy van, amin nem tudunk változtatni. 

És nem amiatt kell panaszkodni, és ott 

leblokkolni. Mi az, amin nem tudunk 

változtatni?  

Nem tudunk változtatni azon, hogy 

ez az Istentől egyre messzebbre sodródó 

világ, emberiség egyáltalán nem is isme-

ri azt a Jézust, akinek a testté lételét ün-

nepeljük karácsonykor. Nem tudunk 

változtatni azon, hogy az üzlet rátenye-

rel az ünnepekre és igyekszik mindent 

kihasználni. Néhány hét alatt megkeres-

ni azt, amit egyébként csak hónapok 

alatt sikerül. 

Nem tudunk változtatni azon, hogy 

sokféle kényszer kísérti az embereket. 

Azon sem, hogy felgyorsult a világ, és 

így teljesen felesleges emlegetni az idő-

seknek, hogy bezzeg a mi gyerekko-

runkban milyen volt. Akkor olyan volt, 

ma meg ilyen. Nekünk ebben a világban 

és ezek között a körülmények között 

kell megtalálnunk az emberibb, sőt Is-

tennek tetsző ünneplést. 

Nem tudunk változtatni azon sem, 

hogy decemberben a legtöbben ingerlé-

kenyebbek, idegesebbek, indulatosab-

bak, mert sok mindent le kell zárni, be 

kell fejezni. A számlát el kell küldeni, 

lehetőleg ki is kellene fizetni. A félbe 

levő munkákat be kellene fejezni, és 

mindezt 22-ig, 23-ig, mert utána sok 

helyen megáll az élet. Belehajszolják az 

emberek magukat és egymást az ajándé-

kozási lázba, a gyerekek meg izgulnak, 

és egymást is izgalomba hozzák. Ez 

csak néhány olyan jelenség, amelyen 

úgy tűnik, nem tudunk változtatni. 

De mit tehetünk, hogy mégis Isten-

nek kedvesen és hasznosan ünnepel-

jünk? Négy egyszerű, gyakorlati dolgot 

szeretnék mondani a Szentírás szellemé-

ben. 

a) Tartsuk frissen magunkban, és aki 

meghallgatja, annak nagy szeretettel 

mondjuk el világosan, hogy minek az 

ünnepe karácsony. Nagy tudatlanság 

uralkodik, főleg ilyen szempontból. Ha 

el tudjuk mondani világosan, hogy ez 

egy születésnap. Egy meghatározott sze-

mély meghatározott nagy tettét ünnepel-

jük ilyenkor, amely személy és cseleke-

det az egész embervilágra kihat és mind-

annyiunkat is személyesen érint. Mint 

ahogy a pásztorok is először hallották 

karácsony éjszakáján, hogy megszületett 

nektek a megtartó, aki az Úr Krisztus a 

Dávid városában. És ha meg akartok 

győződni, elmehettek, és találtok a já-

szolban egy kisgyermeket. Ha valaki ma 

meg akar győződni, elmehet oda, ahol 

olyanok beszélnek erről a Krisztusról, 

akik már találkoztak vele, és elgondol-

kozhat rajta: igaz, nem igaz, kell ez ne-

kem, nem kell ez nekem.  
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Aztán majd Isten Szentlelke elvégzi 

benne a munkáját. De ehhez hallania 

kell, és van, aki először hall róla, s hátha 

mi leszünk az első ilyen hírnökök. 

Tehát tartsuk frissen magunkban, és tud-

juk elmondani másoknak minek az ün-

nepe, és a mi ünneplésünk középpontjá-

ban is az élő Jézus Krisztus legyen! 

b) Ne engedjünk semmiféle kény-

szernek! Azon nem tudunk változtatni, 

hogy sokféle kényszerbe bele akarnak 

csalogatni minket, de azon igen, hogy 

belemegyünk vagy nem. Mi döntsük el, 

hogy kinek, mit, mennyiért és mikor 

vásárolunk! A feje tetejére állhat az 

egész üzleti világ, ez minket cseppet se 

befolyásoljon! Dicsekedhet akárki akár-

mivel, amiatt semmiféle kisebbségi ér-

zésünk ne legyen! 

Ebben az eszetlen és lélektelen ver-

senyben merjünk lemaradni! Merjünk 

nem vásárolni, vagy nem most vásárol-

ni, amikor az úgynevezett karácsonyi 

őrület tart. 

Természetesen ez nem azt jelenti, 

hogy legyünk embertelenek, s végképp 

nem azt, hogy szeretetlenek. Aki várja, 

akinek a számára az a szeretetnek a 

gesztusa, meg a gyerekeknek, feltétlenül 

készítsünk ajándékot! De az ajándék 

szeretetértéke legyen mindig több, mint 

a forintértéke! Az ajándékozás célja le-

gyen az örömszerzés! Neki akarok örö-

met szerezni és nem magamnak eleget 

tenni. Lehet az akár saját kézzel készített 

ajándék is, amelyben benne van a szí-

vünk. Ezek sokszor értékesebbek, mint 

bármi más. 

c) Ne engedjük, hogy magával ra-

gadjon és kifullasszon minket az a roha-

nás, ami ilyenkor úrrá lesz az embere-

ken. Persze, sok mindent el kell ilyenkor 

végezni, de nem mindent ilyenkor kell, 

mert el lehet azt kezdeni korábban is, és 

ahol van család, ott családi összefogás-

sal minden sokkal egyszerűbb lesz. 

Ezekben a hetekben, amelyekre állítólag 

a rohanás jellemző, biztosítsunk otthon 

csendes ádventi estéket. Azt mondja itt 

Isten az Ő népének: „Megtérve és meg-

nyugodva megmaradhattatok volna. 

Csendességben és reménységben erőssé-

getek lett volna. De ti nem akartátok, 

hanem azt mondtátok: Nem, sőt lóra 

ülve futunk! Ezért futnotok kell! Gyors 

paripán elvágtatunk! Ezért gyorsak lesz-

nek üldözőitek!” 

Vagyis: ha nem kell a csend, hanem be-

lemenekül az ember a harcba, akkor ez a 

bűne lesz a büntetése. Akkor harcolnia 

kell. Ha nem az Úrban bízik, hanem 

maga veszi kezébe a dolgai intézését, 

akkor magára marad, és neki kell meg-

próbálnia elintézni. Aztán megnézheti 

magát, mire jutott Isten nélkül. Olyan 

szomorú ez a feltételes múlt, ez a volna. 

Megmaradhattatok volna... 

Isten mindent kínált ahhoz, főleg a 

csendet, a reá figyelést, a benne való 

bizalmat, hogy megmaradjanak, győze-

delmeskedjenek és erejük legyen, de ők 

Isten nélkül belelovalták magukat ebbe a 

rohanásba, és rohanniuk kell. 

Elgondolkoztam azon, hogy az első ka-

rácsonykor micsoda felfordulás volt Iz-

ráelben. A népszámlálás miatt békétlen-

ség, lárma, jövés-menés, az egész ország 

hangyabollyá vált. Mindenkinek menni 

kellett oda az akkori közlekedési eszkö-

zökkel, vagyis a legtöbbeknek gyalog, 

ahol az ősei születtek. Otthagyni munkát 
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családot. Tele voltak méreggel, dühvel a 

rómaikkal szemben. 

És ebben a nagy lármában és roha-

násban kik találkoztak legelőször a 

megszületett Jézussal? A pásztorok meg 

a bölcsek. A pásztorok, akik csendben 

őrködtek a nyájuk felett, és ott hallották 

meg a karácsonyi evangéliumot: Meg-

született a Messiás. És elhitték ezt a 

képtelen igei üzenetet: hogy ha meg 

akarjátok látni, akkor a jászolban talál-

tok egy kisgyereket. Nem oda szokták 

tenni a gyerekeket, meg miért olyan 

kisgyerek még az a Messiás. A Messiás-

ról olyan elképzeléseik voltak, hogy 

hatalmas, erős, győzelmes hadvezér. 

Semmi sem felelt meg az elképzeléseik-

nek, de elhitték az igét, és meggyőződ-

tek róla. S mindez a csendben történt. 

És a bölcsek, akik szintén csendben, 

a maguk nyelvén kaptak egy jelzést, 

annak engedtek, és hosszú utat megtéve 

hódoltak egy kisgyerek előtt.  

Aki csendben meghallja az Igét, és 

komolyan veszi, aki szintén meghallja 

az igét ,és leborul Jézus előtt, az találko-

zik vele akkor is, ha a világ éppen a feje 

tetején állt, és a harsogástól a saját sza-

vát sem hallja az ember.  

d) Még azt szeretném megemlíteni: 

lássunk tovább az orrunknál. Tehát azok 

az ajándékok, amelyeket adunk egymás-

nak, meg kapunk egymástól, emlékez-

tessenek mindig az Isten kimondhatat-

lan ajándékára – ahogy Pál apostol írja 

– Jézusra. A fenyőfa, amelyet felállí-

tunk otthon, emlékeztessen arra, hogy 

minden ága felfelé mutat, arra a Jézusra, 

aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. A 

gyertya fénye juttassa eszünkbe, hogy a 

nép, amely sötétségben járt, Jézusban 

látott nagy világosságot, és ma is Ő a 

világ világossága. 

És azt, hogy lássunk tovább az or-

runknál, jelentse azt is, hogy ne csak a 

megszokott szűk családi és baráti kört 

ajándékozzuk meg, hanem kérjük el 

Istentől kinek szerezhetnénk örömet, aki 

minket talán nem is ismer, akinek talán 

senki sem szerez örömet karácsonykor 

sem, akitől nem fogunk kapni ajándé-

kot, és nem fogunk visszakapni sem 

semmit. Kinek lehetne így örömet sze-

rezni? 

Ezeket csak azért mondtam el, hogy 

sokféle lehetőség van arra, hogy ne csak 

azokat ajándékozzuk, akiktől mi is vá-

runk, vagy akiknek úgy érezzük, tarto-

zunk, és ajándékozni kell. Ajándékozni 

szabad ilyen módon és ilyeneknek is, ha 

kész a szívünk, Isten meg fogja azt mu-

tatni. Ezek az emberek a mai kornak az 

angyalai. Ahogy az angyalok hirdették a 

pásztoroknak, úgy hirdetik ma azoknak, 

akik nem tudják, vagy eddig nem vették 

komolyan: Jézus megszületett, Jézus él. 

Nem akarunk-e ezen a karácsonyon 

angyalokká válni? Aki csak magára 

gondol, és csak magának meg a szűk 

körének akar bevásárolni, az megy üz-

letről üzletre, számol, veszekszik, meg-

bánja, megint elhatározza, és a végén 

vonszolja magát hazafelé fáradtan, le-

het, hogy csomagokkal megrakottan és 

kiürült pénztárcával. Aki meg kész Isten 

angyalaként szolgálni másokat, az nem 

vonszolja magát, hanem annak örömmel 

telik meg a szíve, és repül. Isten ilyen 

lehetőségeket is készít nekünk.” 

( Forrás: www.refpasaret.hu)  
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Légyszi, ne!! Ne süss idén is ötfélét! 

Ne főzz huszonöt főre! Ne sírj a konyhá-

ban este tízkor a fáradtságtól! Ne akarj 

megfulladni a plázában tolongva! Ne 

szorítsa a torkod a fájdalom, hogy meg-

int egyedül vagy a feladattal! Ne várd, 

hogy vége legyen az egésznek! 

1. De a gyerekek… 

A gyerekeidnek légyszi, ne mutasd 

azt a példát, hogy a beleket ki kell teker-

ni karácsony előtt azért a két várható 

bókért. Szerintem nincs szükségük rá. 

Jó emlékekre, a családra, vidámságra 

és figyelemre van szükségük, nem aszalt 

szilvával töltött csirkére mazsolás rizs-

zsel és négyszáz szem házi készítésű 

bonbonra!!!! 

2. De a szülőkkel/rokonokkal nem 

lehet… 

Nem, nem értenék meg az étteremből 

rendelt vacsorát, elhiszem. DE a fele-

annyi süteményt, kisebb felhajtást, szoli-

dabb ajándékozást meg fogják érteni, 

csak MERD kimondani. „Fáradt va-

gyok, felnőtt vagyok, boldog akarok 

lenni, és ehhez nem az kell, hogy még 

két tepsi zserbón dermedjen a csoki, 

hanem, hogy itt legyél velem, meg az 

unokákkal.” Ha ez sem érthető… akkor 

ki miatt hozol éppen áldozatot? 

3. De hát mégis egyszer egy évben… 

Ott a pont! Miért csak karácsonykor 

lehet ünnepelni? Különleges receptet 

kipróbálni? Találkozni a messze élők-

kel? Ami ezek közül neked fontos (és 

nem nekem vagy a szomszédnak vagy  

keresztanyunak), azt megoldhatod év 

közben is. 

Ami máskor sem fontos, azzal miért 

pont most kell foglalkozni? Nem kell 

irreális terheket vállalni és három napba 

belesűríteni azt, ahogyan egyébként élni 

szeretnéd az életedet. 

4. De a dédi receptjétől /a fa illatától/a 

nagy ajándéktól lesz karácsony a kará-

csony…  
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Rossz hírem van: a karácsony olyan, 

amilyenné teszed. A dédire emlékszel a 

mákos süti nélkül is, a facipelős hátfájás 

übereli a fenyőillatot és a nyolchavi hi-

teltörlesztés rá fog telepedni a következő 

évre. 

Ülj le, és írd már össze, hogy mi az, 

amitől te, MOST, 2018 karácsonyán 

boldog lennél? 

+1. De a mama miatt meg kell hív-

ni… 

Nem, nem kell. Meg fog sértődni? 

Kellemetlen. 

Mondjuk nem annyira, mint éveken 

keresztül hallgatni, ahogy a családod 

előtt megaláznak, leszólják a lakásodat, 

megjegyzést tesznek az alakodra és el-

várják, hogy mosolyogj hozzá, „hiszen 

csak vicc”. 

Ha eddig bírtál illedelmesen moso-

lyogni, akkor tessék ismét felvenni a 

bűbáj mosolyt és csak nyugodtan: „Idén 

szűk körű a karácsony, nagyon kedvesek 

vagytok, hogy megértitek. Tudtam, hogy 

rátok számíthatok.” (De, meg lehet csi-

nálni.) 

Kérlek szépen, ne légy karácsonyi 

mártír. 

Tedd le idén a szokásokat, az udvari-

asságot, és legalább ebben az egy évben 

próbáld ki, hogy milyen egy kicsikét 

máshogy. Milyen, amikor KIPIHENT 

vagy, nem vállalod túl magad, nincs 

aggódás és az van körülötted, aki törő-

dik veled, aki szeret. Hidd el, egy csomó 

mindenről ki fog derülni, hogy csak te 

hitted, hogy muszáj, valójában elhagy-

ható, és senkinek nem hiányzik. 

Légyszi, próbáld ki, hogy milyen a te 

karácsonyod igazából! 

Fogynak a sugarak, a fények… 

elfogy az őszi sugár. 

Fogynak a kerti virágok… 

elfogy a szín, a virág. 

Fogynak a levelek a fákon… 

elfogy a sárga levél.  

Fogynak a dalok az erdőben… 

elfogy és halkul a dal. 

Fogynak a percek, az évek… 

elfogy és elfut az év. 

De nem fogy el Isten kegyelme… 

mindennap új kegyelem. 

És nem fogy el Krisztus szerelme… 

mindennap új szeretet. 

Nem fogy el a Szentlélek fénye… 

mindennap új ragyogás. 

S fogyhat és futhat az év, 

fogyhat az erdő a dal, 

fogyhat az őszi sugár: 

mindennap új kegyelemben, 

mindennap új szeretetben, 

mindennap új ragyogásban 

visz az út hazafelé. 

Túrmezei Ezsébet: 

FOGYNAK A FÉNYEK 
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November utolsó vasárnapján ünnepelte gyülekezetünk 10 éves születésnapját. A 

Mátészalkai Református Egyházközség 2008 január elsejétől két önálló egyház-

községgé alakult, lett egy Kossuth téri és egy Kertvárosi Református Egyházközség. 

Bár sokan aggodalmukat fogalmazták meg akkor, az évek azt igazolták, mindkettő-

nek létjogosultsága van. 

Isten akaratát keresve a presbiterekkel, munkatársakkal közösen igyekeztünk 

céljainkat megfogalmazni: „meggyökerezni, megerősödni, gyümölcsöt teremni, 

megsokszorozódni Isten dicsőségére.” Differenciált egyháztagságban gondolkod-

tunk: igyekeztünk külön figyelmet szentelni a keresőkre, egyháztól távol élőkre is. 

Célunk volt, s az ma is, hogy az embereket a Jézus Krisztusban való hitre segítsük. 

Kialakítottunk kis csoportokat, 

rétegalkalmakat, ettől az évtől kez-

dődően házi csoportokat, ahol a 

lelkileg növekedni vágyók akár 

koruk szerint is közösségre talál-

hatnak. Így jött létre évek alatt a 

baba-mama körtől az ifjúságon át 

a nyugdíjas kör, a Férfisátor, a női 

kör, a házaspári alkalom, a husza-

sok-harmincasok köre, rövid ideig  

„Emlékezz meg az egész útra, melyen vezetett Istened, az Úr!” 
(5.Mózes 8:2) 
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a Válóháló. Azoknak, akik már régebb óta elkötelezték magukat  Krisztus követése 

mellett, igyekeztünk szolgálati lehetőséget biztosítani ajándékaiknak megfelelően. 

Így mára munkámat egy exmisszus lelkész és 44 munkatárs segíti. Az elmúlt évek-

ben arra is törekedtünk, hogy egyre 

többen meg is merjék vallani a hitü-

ket mások előtt. 

Hálás vagyok Istennek azért, hogy 

az évek alatt láthattam, hogyan for-

mált Isten közösséggé bennünket. 

A Pünkösd 2. napján megrende-

zett családi napjainkon együtt ünnep-

lünk évről évre határon túli testvére-

inkkel. 

Többgenerációs táboraink idehaza 

vagy külföldön azt szolgálták, hogy áthidaljuk legalább a gyülekezeten belül azt a 

generációs szakadékot, melyet a társadalomban lépten-nyomon tapasztalunk. Ez 

sajnos nem könnyű feladat, de nem adtuk fel. 

Gyermektáboraink a kezdetektől nagy létszámú gyermeket vonzanak, nem kü-

lönben az ünnepek előtti foglalkoztató alkalmak. A velük való foglalkozás elkötele-

zett munkatársak szolgálata nélkül nem működne. 

   Örömteli az ifjúság között végzett szolgálat 

eredményét látni. Két korcsoportban, kérdé-

seikre, élethelyzeteikre odafigyelve hozzáértő 

ifjúsági munkások foglalkoznak velük. Bár 

sokuk az itteni tanulmányok befejezte után 

messze elkerül, de magvetés és felkészítés az 

életre minden egyes alkalom. 

   Idén újraszerveződött az egykor huszasok-

harmincasok köre, Wifi néven (Weterán Ifi). 

Nagy szükség van a 20 és 40 közöttiek mikroközösségére. 

Az Árva Bethlen Kata női kör a 

kezdetektől csendes, szolgáló tevé-

kenységéért is hálát adtunk. Csaknem 

valamennyi rendezvényünkhöz hozzá-

járulnak szolgáló életükkel. 

Öt éve alakult a Dávid Férfisátor 

közösség, melynek tagjaival többek 

között elvonulásokon (tematikus hétvé-

géken), portyákon, megosztásokon él-

jük meg együtt hitünket. A Férfisátor  
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egyre nagyobb hangsúlyt helyez a fiúk nevelésére leginkább életpéldákon át, de a 

nomád tábor, az apák napja alkalmával különösképpen is. 

A házaspári kör havi alkalmai nem 

kevés házaspárnak jelentenek kapaszko-

dót, lehetőséget a közös megújulásra. 

Rengeteg beszélgetés mellett a házaspári 

hétvége áldott alkalmáért is hálát adtunk. 

Néhány éve indult nyugdíjas körünk 

két helyszínen, de olykor összevontan 

tartja heti rendszerességgel alkalmát, 

valódi lelki közösséget alkotva. A nagy 

létszámú csoport tagjai, nem egyszer 

kirándulást, de volt, hogy rendhagyó, „retró karácsonyt” szerveztek, az utóbbi évek-

ben pedig szép eredményeket érnek el az Idősek kertjében megrendezett bibliaisme-

reti versenyen. 

   A 2018-as év újabb áldásokat hozott. A Kertváro-

si Református Napok programsorozattal párhuza-

mosan 5 házi csoport indult be gyülekezetünkben 

60-70 fő részvételével. A kisebb közösségek külö-

nösen is alkalmasak beszélgetésre, közös imádság-

ra, személyes közösség ápolására. 

   Hálaadó alkalmunkon megemlékeztünk azokról, 

akik már nem lehetnek közöttünk. Megemlékeztünk 

a „sokigés” lelkipásztorról, hűséges templomok-

gondnokról, gyermekmunkában, misszióban szolgá-

lókról, és megannyi élő hitű testvérünkről, akik ne-

héz időszakokban is hűséggel, példát adva előttünk jártak. 

A Kossuth téri gyülekezet fenntartásában működő Kálvin János Református Is-

kolát évről évre támogatjuk lehetőségeink szerint. 

Kezdetektől jó kapcsolatot ápolunk a Móricz Zsigmond Általános Iskolával is, 

mely nemrég egyházi fenntartásba került. 

Közös érdekünk a jó kapcsolat, hiszen az ott 

tanuló gyermekek fele református hittanra 

jár. Köszönjük az iskola vezetőségének a 

sokéves együttműködést, segítő szándékot. 

   Hálás szívvel idéztük fel azokat az ünnepi 

pillanatokat, amelyeket az Örömhír Kama-

rakórus vagy a Református Énekkar szolgá-

latai által élhettünk meg Passió áhítatain-

kon, adventi alkalmainkon vagy más ünnepi 

alkalmakon. 
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Az Idősek Kertje a harmadik olyan 

helyszín, ahol vasárnaponként istentiszte-

letet tartunk. Az itt élők éppúgy szerves 

részei gyülekezetünk életének. 

   Szeretetszolgálatunk, diakóniánk 

évek óta tartós élelmiszerek, ruhák, esz-

közök által igyekszik segíteni a környeze-

tünkben élők szükségeinek betöltését. 

   Hálás vagyok azért, hogy egy olyan 

kegyelemi állapotot élhettünk meg: külső 

és belső békességet adott. Épülhettünk, építkezhettünk. Két „multifunkciós” közös-

ségi házunk, melyek egy-egy lakótelep lelki központjaivá válhattak nem csupán  

lelki alkalmainknak, hanem számos koncertnek, kiállításnak, csoportfoglalkozásnak 

lettek helyszínévé. A Kincses-házban éppúgy, mint a gyönyörű festett kazettáival 

egyedivé váló Égigérő közösségi házban Isten ajándékát látjuk. 

Az első 10 év egy új gyülekezet életében meghatározó. Alapja, váza lett. Enélkül 

nem lehet tovább növekedni. Új kihívások előtt állunk, amelyek újabb feladatok elé 

állítanak bennünket. Ilyen egy református óvoda beindítása, melynek lehetőségét 

évek óta imádságban hordozzuk. Meg szeretnénk maradni Isten vezetése alatt, to-

vább növekedve Annak megismerésében, aki 

szeretetével, jóságával mindeddig megsegí-

tett, megáldott, megtartott bennünket és gyü-

lekezetünket. Neki adunk hálát ezért. 

   Személy szerint köszönöm gondnoktársa-

imnak, presbitereimnek, munkatársaimnak, 

gyülekezeti tagjainknak azt, hogy ezen az 

úton közösen járhatunk. 

Nagy György lelkipásztor 
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Érdekes reklámokkal van tele a média. Az egyikben a társadalom egy-egy rétegét 

képviselő ember mondja el kívánságát a „Jézuskának”. 

Emlékszem gyermekkoromból, milyen áhítattal néztem fel a debreceni nagyállo-

más csarnokában az automatára, mely fel volt töltve szendvicsekkel, csokoládéval és 

egyéb finomságokkal. Olyan egyszerű volt bedobni egy 20-ast, megnyomni a meg-

felelő gombot, és lám, az olcsó kívánság teljesült.  

Nagyon sokszor így vagyunk ezzel ma is. Úgy érezzük, teljesebb lenne az éle-

tünk, ha a „Jézuska automatába” egy olcsó imát bedobva megkapnánk, amire vá-

gyunk. Szeretet, unoka, kiskutya, pénz, és még lehetne sorolni. 

Valóban elég nekünk ennyi? Hogy az automatából szeretnénk néha-néha kapni 

valamit, ahelyett, hogy baráti viszonyba kerülnénk az automatát üzemeltető dúsgaz-

dag tulajdonossal? Ha baráti viszonyba kerülsz a tulajdonossal, és megismered Őt, 

rájössz, hogy sohasem a kívánságainkat akarja kielégíteni, hanem a szükségeinket. 

Ha te is szülő vagy, tudod, hogy a kettő között mekkora óriási a különbség. 

Isten Jézusban sem a kívánságainkat akarja betölteni, hanem a szükségeinket. 

Amikor a zsidók várták a Messiást, csalódtak, mert nem a vágyaik teljesültek be 

vele kapcsolatban. Mint ahogyan sokszor mi is csalódottak vagyunk, mert nem a MI 

elképzelésünk szerint alakulnak a dolgok. Isten a szükségünket teljesítette be Jézus-

sal, azzal, hogy eljövetelével újra, végleges lehetőséget adott az Őt  elhagyó ember-

nek a visszatalálásra. Ez azonban azt is jelenti, hogy nincs más lehetőség erre. 

Vagy vele, vagy ellene. Krisztussal MINDEN, de Krisztus nélkül SEMMI!  

Kérhetsz tőle akár kiskutyát is. Olyan jó lenne azonban, ha nem elégednénk meg 

egy pillanatnyi szendviccsel, hanem vágynánk egy elégedett életre. A tied ilyen? 

Gondolj így a Karácsonyra, és kérlek, válaszolj magadban arra, hogy Te hol he-

lyezkedsz el ebben a történetben. 
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Losonczi Léna:  

Karácsonyi kegyelem 

A betlehemi puszta csendben 

felriadtak a pásztorok. 

Angyal hirdetett nagy örömet, 

a Megváltóról hírt hozott. 

Te hallod-e a szózatot? 

 

Egy csillag tűnt fel ott az égen 

mutatni: bölcsek útja merre légyen, 

hogy Jézushoz elérjenek. 

Előttük csillag ragyogott. 

Te látod-e a csillagot? 

 

Szerény istálló jászolában 

pihent a kisded csendesen. 

De áldott volt a szénás jászol, 

érte, Istennek dicsőség legyen! 

Pihen-e Krisztus szíveden? 

 

Mert Isten Fia jött a földre, 

és testet öltött idelenn. 

Egyszülöttjét az Atya küldte, 

hogy a megváltás meglegyen. 

Tiéd-e már e kegyelem? 

 

Mert a jelek ma is ragyognak: 

  

Hallhatod most a szózatot! 

Az utad Hozzá elvezethet, 

ha látsz vezérlő csillagot. 

Ha a szíved az áldott jászol, 

üdvösséged elnyerheted: 

az Ige Jézushoz vezet! 

 

Ha Krisztus tölti be életed, 

akkor lesz örök ünneped! 
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Erőről erőre  
(Zsolt 84,8) 

Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! 

Vége, nincs tovább… 

Megtántorodtam, már-már elestem, 

elborított a nyomorúság. 

Szóltam: saját erőmből nem telik több, 

nem bírom tovább! 

És akkor új erő jött. 

Csendben és észrevétlen. 

Nem a győztesek hódító ereje, 

nem az erők világrengető serege, 

csak épp annyi, amire szükségem volt, 

csak épp annyi, amennyi fölemelt, 

megiszamodott lábam lépésre bírta, 

s nyomorúságom rengetegéből 

a kivezető utat megmutatta. 

Csak épp annyi. 

S ha elfogy? 

Akkor újra küldi Ő, 

a kifogyhatatlan, örök, szent Erő! 

Csak mindig annyit. 

És épp eleget! 

Eleget ahhoz, hogy el ne essem, 

ne zuhanjak le a szörnyű mélybe, 

e szent erővel általlépjem, 

s csak a túlparton roskadjam össze. 

Aztán megint ad új erőt. 

Naponként kinyújtom kezem 

a napi mannáért, és Ő ad. 

„Erőről erőre jutok”, 

világlik már a szent titok! 

Az ínség földjén új forrás fakad, 

amerre bizakodó lábam elhalad. 

Tekintetem a célt kutatja már, 

nem révedek erőtlen magamra, 

végtelenné tárult a láthatár. 

Mindig csak előre, előre, 

át a völgyön, – a hegytetőre! 

Kőről kőre, erőről erőre… 

Átmenvén a siralom völgyén, 

erőről erőre jutok, 

míg fenn a Sionon megállhatok. 

Oláh Lajosné 
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Figyelj csak ide: Te egy nagy nulla vagy! Ezt kellett hallgatnia minden áldott 

nap a chilei Patricio Godoy-nak gyermekként. 

Felnőttként Patricio katona lett, és egyben alkoholista is. A házassága pedig tel-

jesen tönkrement. 

Egy napon a parancsnoka hívatta az irodájába, ránézett, és csalódottan mondta: 

„Patricio, te nem érsz semmit! Te egy részeges és bajkeverő ember vagy, és a leg-

jobb az lenne, ha megölnéd magad. De annyira keveset érsz, hogy még egy golyót 

sem érdemes rád pazarolni.” 

Amikor Patricio kijött a parancsnokától, nagyon elkeseredett. Hazament, felvette 

a szolgálati fegyverét, a fejéhez tette, és meghúzta a ravaszt. 

De az Istennek más terve volt Patricioval, ugyanis a fegyver csütörtököt mon-

dott. Ettől még rosszabbul érezte magát, és arra gondolt, hogy ő még a fegyvernek 

sem kell. Elkezdett kószálni a háza körül. 

Járkálás közben eszébe jutott egy újszövetség, amelyet még a katonai akadémián 

kapott a Gedeonitáktól. Megkereste, és elkezdte olvasni. 

Miközben olvasta, Isten megérintette a szívét, és megértette, hogy Istennek ő 

nem értéktelen, hanem érték. 

Megváltozott az élete. A házassága is, és a karrierje is rendbejött. 

Ma Patricio tagja a Santiagoi Gedeonoknak.  

„ Megismeritek 

az igazságot  

és az igazság  

szabadokká tesz  

titeket…” 

János 8:32  
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   Elérkeztünk a harmadik ajtóhoz abban a 

sorozatban, melyben szeretném bemutatni 

lelki fejlődésünk útját a gyülekezetben. 

Bizonyára emlékszünk még arra, hogy már 

az elsőt sem könnyű átlépni azoknak, akik 

az egyháztól távol élnek. Ezt az első küszöb 

átlépést kell segítenünk azzal, hogy szeret-

jük őket, betöltjük szükségeiket, s világo-

san, számukra is érthető módon elmondjuk 

nekik az Evangéliumot. A második ajtó, a 

személyes döntés Jézus Krisztus mellett. Ő 

az ajtó. Ha valaki rajta át megy be, az meg-

menekül. Hátra hagyja a világot, bűneit, 

megérti, hogy mit tett érte Isten, s elfogadva ezt a szeretetet dönt: Őhozzá tartozva 

Őt szeretném követni. Ez nem „lengőajtó”, egy igen komoly döntés. Örök életre 

szól. 

A harmadik ajtó, amelyen szeretném, ha átlépnél tovább visz ennél is. 

Fontos, hogy lásd először is az elköteleződés fontosságát. Sok mindenre elkö-

telezi magát az ember élete során. Amiben elkötelezett vagy, abban fejlődsz, előrébb 

jutsz, később ismerőjévé, mesterévé válsz.  Ha nyelvvizsgát szeretnél, bizony sok-

szor mellé kell ülni, leckéket venni. Ha 40-es bicepszet szeretnél, akkor edzeni kell, 

súlyt emelni. Ha le szeretnél 10 kilót adni, hogy célodat elérd, akkor életmódváltásra 

van szükség: mozogni, diétázni kell.   

Ha lelkileg szeretnél fejlődni, annak is megvan a módja. 

1. Sokan gondolják, hogy a lelki fejlődés automatikusan megtörténik. Pe-

dig nem. Sok olyan emberrel találkozom, aki 20 éve jár gyülekezetbe, de 

ugyanott tart. Sok igehirdetést hallgatott már, lehet saját helye is a templom-

ban, de lelkileg kiskorú maradt.  

2. Sokan gondolják azt, hogy elég megtanulni egy-egy bibliai Igét, s máris 

fejlődött a lélek. A „kívülről” ismert Ige, még nem jelenti azt, hogy 

„belülről” is megértett lett. 

3. Még többen vélik úgy, hogy létezik egy csodarecept, amely mindent meg-

változtat: elmegyek egy hétvégére, vagy a lelkészem kezembe ad egy 5 pon-

tos irományt, vagy beveszek egy kis kék pirulát, s máris „szuperhívő” le-

szek. Mese. Nem létezik ilyen. 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

4. A végére maradt egy másik téveszme: fejlődni egyedül is tudok. 

„Tiszteletes úr! Én otthon is tudok imádkozni, Bibliát olvasni. Ezért nem 

járok templomba.”  Közösség nélkül nem tudsz igazán fejlődni. Szükséged 

van életpéldákra, bizonyságtételekre, imádkozó testvérekre, gyógyító be-

szélgetésekre, a valahová tartozás érzésére… és még hosszan sorolhatnám. 

Szeretnék abban segíteni, hogyan tudsz lelkileg fejlődni. 

1. Első lépésként tűzz ki jó célokat! Például azt, hogy egy év alatt elolvasod a 

Bibliát. Ehhez elég lenne néhány nap is megállás nélkül, de így csak keveset 

értenél meg belőle. Naponta egy kis részt tanulmányozz, hagyd, hogy meg-

érintsen, értelmezd, olvass utána, mit jelenthetett akkor, és mit jelent ma az 

üzenete. 

2. Alakíts ki jó szokásokat! Fontos lenne, hogy megtaláld, mikor a legalkal-

masabb számodra az Igét olvasni. Van, aki reggel, van, aki éjjel friss, és tud 

koncentrálni. A rendszeresség sokat jelent. 

3. Légy számon kérhető! Nehémiás könyvében olvassuk, hogy a nép elköte-

lezte magát Isten törvényének megtartására. Ezt követően írásba is foglalták 

elköteleződésüket, hogy annak nyoma maradjon. Végül a vezetők aláírták, 

ezzel magukra nézve is kötelezőnek ismerték el. Tudod: „a szó elszáll, az 

írás marad…” 

4. Nézd mindig a jó oldalát! Lebegjen a szemed előtt, hogy ezzel a lelki fejlő-

déssel mit nyersz! Ne add fel! Találj örömet abban, amit csinálsz! 

Négy dolgot szeretnék megnevezni, ha már ezen a harmadik ajtón szeretnél átlépni: 

1. Kötelezd el magad a rendszeres Igeolvasás mellett! Rengeteg áldást, út-

mutatást, vigaszt nyersz majd belőle. Isten maga fog megszólítani általa. 

2. Kötelezd el magad a rendszeres imádkozás mellett! Maradj kapcsolatban 

az Élő Istennel! Beszélgess vele! Mondd el Neki örömödet, kétségeidről, 

csalódásaidról, bármiről beszélhetsz Neki. Várd meg azt is, ahogyan vála-

szol! 

3. Kötelezd el magad arra, hogy adakozol! Furának tűnhet, hogy ez is fontos 

a többi mellett… Amire az emberek a pénzüket költik, az a fontos a számuk-

ra. Te mire költöd a megélhetésen kívül? Horgászcuccok? Autó? Szórako-

zás? Ha fontos számodra Isten ügye, támogasd azt rendszeresen! 

4. Kötelezd el magad, hogy egy kis csoport tagjaként másokkal együtt 

megéled azt, hogy Isten népéhez tartozol! Tanulmányozzátok közösen az 

Isten Igéjét! Beszélgessetek! Imádkozzatok közösen egymásért!  Testvéri 

közösségben olyan áldásra találsz, amely a legtöbb mai embernek nem ada-

tik meg. 

Bízom abban, hogy legközelebbi írásomig rengeteget fogsz fejlődni, s előrehaladá-

sod mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Isten áldjon meg elhatározásodban! 

Nagy György lp. 



 

 

 20. REMÉNYSUGÁR  

Egy fiatal skót leány felkereste a lelkészt. 

– Szeretném az életemet teljesen átadni Jézusnak – mondta. 

–  És mi tartja vissza? 

–  Két dolog. Ön tudja, hogy zongoraművész vagyok, most tettem le nagy sikerrel a 

vizsgáimat. Előkelő hangversenyekre kaptam meghívásokat. Attól félek, hogyha 

átadom az életemet Jézusnak, azt kéri majd tőlem, hogy mondjak le ezekről. 

– És mi a másik? 

– Ha átadom az életemet Jézusnak, félek, hogy azt akarja, menjek el Indiába szolgál-

ni a szegényeknek, és én ezt nem akarom. 

– Ez minden? 

– Igen, ez minden. 

– Vegyük elő az Újtestamentumot, az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 10. feje-

zetét. Ebből kiragadok két szót: „Nem, Uram!” Ez a két szó ellentmondás önmagá-

ban. Vagy ura Péternek Krisztus, és akkor nincs joga azt mondani, hogy: Nem, 

Uram –, vagy pedig joga van Péternek nemet mondani, és akkor Jézus nem ura neki. 

– Teszek egy javaslatot – folytatta a lelkész – Ideírom a papírra ezt a két szót: Nem, 

Uram! Ön döntsön. Húzza át az egyik szót. Ez lesz a döntése. 

A lelkész kiment a szobából. Tíz perc múlva visszajött. A leány, arcát kezébe temet-

ve, csendesen sírdogált. A papíron ez állt: Uram! 

Forrás: Új Élet folyóirat  

Csak egy parányi méccsé lenni, 

mely bevilágít egy szobát –  

csak egy szál deszka-híddá lenni, 

mely szakadékot ível át –  

csak egy kanálka mézzé lenni, 

legyen az élet édesebb –  

csak egy segítő kézzé lenni, 

mely teszi azt amit lehet  –  

Szent-Gály Kata: Szeretnék 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR   

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Nagy Árpád /65/  Szatmár u. 
Lakatos Károlyné Dávid Erzsébet /83/ Kodály u. 
Balla Jánosné Boros Anna /70/ Katona J. u. 
Horilláné Hajdú Éva /58/ Babits u. 
Barna Sándor /67/ Martinovics u.  
Szakács Sándor /70/ Vágóháza tanya 
Molnár Béla /68/ Tóth Á. u. 
Bíró Lajos /70/ Martinovics u. 
Bársony Sándor /69/ Kótaji Református Otthon 

Keresztségben részesült: 

Lakatos Zoé Zsófia  
Terdik Mihály 
László Olivér 
Erdélyi Milán 
Fehér Éva 
Orosz Gergő 
Orosz Richárd 
Beke Zsombor 

Februártól felnőttkonfirmációi képzés 

indul gyülekezetünkben. 

Jelentkezni lehet: 

Nagy György lelkipásztornál 

a 06-30/262-1777-es telefonszámon, 

vagy személyesen. 



 

 

 22. REMÉNYSUGÁR  

A Mátészalkai Kertvárosi Gyülekezet idén ősszel a Megszentelt házak, otthonok 

címmel rendezte meg szokásos őszi programsorozatát. A vasárnaponként elhangzó 

igehirdetéseket követően 5 helyszínen, családi házaknál beszélték át az elhangzotta-

kat a résztvevők. 

Lakatos László az újtelepi érdeklődőket 

fogta össze. Elmondta, mivel mindenki hallot-

ta Nagy György tiszteletes úr prédikációját és 

felhívását az együtt gondolkodásra, közös 

imádkozásra, nem kellett senkit sem noszogat-

ni. Örömteli, hogy sokkal többen érkeztek, 

mint azt előre gondolták, hiszen közel húszan 

voltak alkalmanként az érdeklődők. 

Az első két alkalmon zárkózottabb volt 

mindenki, de a bemutatkozások, a nyíltan ki-

mondott szavak egyre közelebb hozták egy-

máshoz az embereket, a családokat. A záró találkozón a Isten közelsége szinte ta-

pintható volt a közösségben. Ezek alapján nem volt meglepő, hogy úgy fejezték be a 

nyolc alkalmat, hogy ezt folytatni kell. 

   Mónus Péterné Anikó férjével közösen biztosí-

tották otthonukban a helyet a népes közösségnek 

mind a nyolc alkalommal. 

„Nem könnyű egy ilyen csoportba belecseppenni, 

türelmesnek és nyitottnak kell lenni.” – mondta 

Anikó. 

A beszélgetések során fontos volt az őszinteség, a 

bizalmi légkör, az egy közösséghez tartozás. 

Anikó elmondta, nagyon sokat meríthettek egymás 

tapasztalataiból, átélt élethelyzeteiből, a megtérésük 

történetéből. Volt, aki úgy fogalmazott: olyan volt 

ez a nyolc alkalom, mint amikor az óvodások elkez-

dik a beszokást, van, aki szinte azonnal felismeri annak áldását, és van, akinek több 

időre van szüksége. 

Minden találkozás egy áldott alkalom és csoda volt, melyen mindenki megnyíl-

hatott embertársa előtt. 

Lejegyezte: Zsoldos Barnabás 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  

   Idén novemberben is megrendezésre ke-

rült az Idősek Kertjében az a bibliaismereti 

verseny, melyet évről évre nagy érdeklődés 

kísér. 

A résztvevő öt csapat a Bírák könyvéből kapta az egyébként nem könnyű felada-

tokat, melyeket ügyesen oldottak meg. 

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Szalay Kont esperes úr, aki igével köszön-

tötte az egybegyűlteket. 

Gyülekezetünk Simeon és Anna nyugdíjas körének két csapata is jól szerepelt, 

mindkettő dobogós helyezést ért el. 

Az alábbi végeredmény született: 

I. Anna csapat  – Mátészalka Kertváros 

II. Simeon csapat –  Mátészalka Kertváros 

III. Sarepta csapat –  Őr 

IV. Alabástrom csapat –  Idősek kertje lakók 

V. Bárka csapat –  Idősek Kertje dolgozók 

Köszönetet mondunk Szabadosné Zsuzsának a kérdéssor összeállításért és a szer-

vezésben nyújtott munkájáért, Bráder Zoltánné Intézményvezetőnek a sokéves tá-

mogatásáért. 

Köszönjük a Nobilis cég csokival bevont, ízletes támogatását. 



 

 

 24. REMÉNYSUGÁR  

"Mindent vagy semmit! - címmel tartottuk meg adventi csendesnapunkat az 

Északi lakótelepi református templomban. 

   Az alkalmat Szalay Kont esperes úr nyitotta meg, majd 

Nagy György lelkipásztor szólt Ábrahám történetén ke-

resztül igehirdetésében a próbatételekről, melyek válaszút 

elé állítják az embert, nem kis változást előidézve életutak-

ban. Hogyan lehet ezeket hitben megélni ? 

   Alexa Imre bizonyságtételében arról beszélt, hogy meg-

annyi teendőnk között a legfontosabbra időt kell találni. 

"Keressétek először az Isten országát és igazságát, a 

többi ráadásként megadatik nektek! 

   Vaszily István bódvaszilasi vállalkozó élete mély-

ségeit mutatta be, majd azt, ahogyan átértékelődött 

élete az Istennel való találkozást követően. 

   Végül Bíró Benjámin kárpátaljai fotográfus bal-

esetéről, talpra állásáról tett bátran bizonyságot. 

   Kiscsoportokban a bemutatkozást követően meg-

osztásra került sor, melyben azokat a gondolatokat 

osztottuk meg egymással, melyek szíven találtak a 

délután elhangzottakban. 

   A jelen lévő lelkészek áldásával és közös vacsorá-

val zártuk együttlétünket, abban megerősödve, hogy 

szükség van a férfi közösségekre, egymás bátorítá-

sára és megerősítésére. 

   Sok hasonló alkalmat éljünk/érjünk még meg! 



25. REMÉNYSUGÁR   

A csengersimai gyülekezet meg-

hívására adventi koncertet adott 

gyülekezetünk ifjúsága Vadász 

Sándor vezetésével. 

"Mert Krisztus jó illata vagyunk 

Isten dicsőségére" - szólt az igehir-

detés üzenete, Krisztus követésére 

hívva az ünnepváró gyülekezetet. 
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A „Simeon és Anna” nyugdíjas kör kirándulása 

Áldott az egek Ura 

Énekelhető a 303. dicséret (Jöjj, népek Megváltója) dallamával is. 

2. Serege az atyáknak   És a szent prófétáknak 

    Amit kívánt s hirdetett,   Ím, mind beteljesedett. 

3. Sion üdve, nagy Király,   Érettünk a földre száll,  

    Hogy legyen mi Megváltónk,   Istennél közbenjárónk.  

4. Jövel, gyengék ereje!   Áldlak, üdvöm kútfeje. 

    Jöjj, egyengesd te magad   Én szívemhez utadat! 

5. Szállj hozzám, dicső Király,   Tőlem soha el ne válj,  

   Jöjj, tisztítsd meg szívemet,   Gyomláljad ki vétkemet!  

6. Ó, élet Fejedelme,   Ha eljössz ítéletre, 

    Add, jobbodra juthassak,   Mint híved megállhassak! 



 

 

27. REMÉNYSUGÁR  

A Mátészalkai Református Énekkar 

tagjai virággal és természetesen énekkel 

köszöntötték Katona Gézáné karvezetőt 

abból az alkalomból, hogy áldozatos 

munkája során 22 évvel énekkar alakult 

az Északi lakótelepen. Az elmúlt években 

számos helyen és alkalmon hirdették éne-

keikkel Isten dicsőségét és nagyságát. 

Karvezető asszony további életére Isten 

gazdag áldását kívánjuk!  

"Szeretetedről, törvényedről énekelek, 

zsoltárt zengek neked, URam!" 

Zsolt. 101:1 



 28. REMÉNYSUGÁR  

Különleges élményben volt részük azoknak, akik 

Férfisátor közösségünk meghívásának engedve eljöt-

tek október első szombatján apák napi együttlétünkre. 

Első állomásunk a Vásárosnaményban, a Hunor étte-

rem fölött található vadászati kiállítás megtekintése 

volt. Házigazdánk, s így tárlatvezetőnk Kis B. Zoltán 

vállalkozó volt, aki örömmel mutatta meg nekünk az 

élete során elejtett vadakból készült kiállítását. Egy 

igazi vadász lelkületével vezetett végig bennünket a 

különleges élményt nyújtó, igényesen összeállított 

kiállításon. Ezúton is köszönjük Zsoldos Barnabás közreműködését. 

A vadászati kiállítást követően Varga András tanár úr vezetésével megismerked-

tünk a szatmár-beregi tájegység, így a tarpai Szőlőhegy élővilágával is. Utunk során 

megcsodáltuk az őszi táj szépségeit. A ragyogó jó idő lehetővé tette, hogy távcső 

segítségével meglássuk a távolban a munkácsi vár falait. Túránk során a Szipa-         

-csatorna és a tarpai őstölgyes mellett elhaladva alapanyagot is igyekeztünk gyűjteni 

a barkácsoláshoz. Mire az 1901-ben épült borházhoz értünk, finom ebéd várta a 

résztvevőket. Teletömött zsebeinket kiürítve munkához láttunk, s közösen készítet-

tük el a „MI KIS CSALÁDUNK” kompozíciót. Különleges alkotások készültek. 

Egyiken-másikon jót derültünk. Jó volt együtt lenni. Megköszönjük Istennek ezt a 

gyönyörű időt, amellyel megajándékozott, azoknak is, akik eljöttek, s velünk töltöt-

ték a napot. Krisztusért! Egymásért! 



 

 

29. REMÉNYSUGÁR   

Kedves fogadtatásban volt részünk, amikor októberben újra látogatásunkat tettük 

Férfisátor közösségünkkel a Pányokon élő gazdálkodó Szabó Sándornál és kedves 

feleségénél, Erzsikénél. Az Alföldről a zempléni hegyek közé költözve rendezte be 

életét, ragaszkodva az ősöktől tanult és megbecsült hagyományokhoz. Örömmel 

jártuk be Sándorral a gazdaságot, s fogadtuk vendégszeretetüket. Jó volt újra együtt 

lenni velük. 

Bártfához közeledve megálltunk a kis ruszin templomáról, kékre festett zöldség-

tárolóiról híres Hervartó településen. A ma már szlovákok lakta kis falu temploma, 

arculata belénk ivódott, s ha nem kellett volna tovább igyekeznünk, sokáig elidőz-

tünk volna még itt. Ha az ember valóban szép belvárost szeretne látni, az ősi Bártfa 

főterén mindenképpen álljon meg, s csodálja meg a szemet gyönyörködtető módon 

egymás mellett álló házakat. Vegyes érzésekkel folytattuk utunkat tervezett úti cé-

lunkig, Szepesváraljáig. Szombati programunk Közép-Európa legnagyobb, 4 hektá-

ron elterülő, 634 méter tengerszint magasságával valóban lenyűgöző erődítményé-

nek, a szepesi várnak a megmászása volt. Az ódon falak között felidéztük régi idők 

emlékezetét. A gyönyörű szepesi tájban gyönyörködve, meg-megállva elmélkedtünk 

a Jelenések könyvének 7 levelén: mit üzen a ma emberének, a ma egyházának? Kö-

vetkező állomásunk a középkori freskóiról méltán híres Zsigra templomának megte-

kintése. Elvonulás hétvégénk utolsó állomása Bodrogszentes volt, egy színtiszta 

magyar falu Felvidéken, ahol a református közösség lelkipásztora éberen őrködik a 

lelkek felett. Élő gyülekezetként odafigyelnek az egyes rétegalkalmakra egyre több 

embert bevonva a szolgálatba. Rengeteg áldással meggazdagodva Pácinnál léptük át 

a határt, s tértünk haza otthonainkba, ahol már vártak haza szeretteink. 

Megköszönjük a hétvégét Istennek, aki a Rendíthetetlen Királyságot építve ben-

nünket is kiválasztott, megszentelt és örök élettel megajándékozott. 



 

 

30.  REMÉNYSUGÁR  

   Az abaújvári testvérekkel közösen tartott 

női köri csendesnap különleges élményt 

nyújtott számunkra. A meghívott lelkésznő 

nem hagyományos Istentiszteletet tartott, 

hanem kötetlen formában, minden egyes 

résztvevőt bevonva dolgozta fel a bibliai 

témát, a tíz szűz példázatát.  

Közös énekléssel kezdtük az alkalmat, ami megalapozta az együttlét örömét, az 

összetartozás tudatát, hiszen Isten gyermekeiként valamennyien testvérek vagyunk. 

Jó volt felismerni, hogy vannak közös énekeink, míg az új dalok frissítően hatottak 

ránk, a gitárkíséret pedig mindezeket színesítette. A játékos formában történt ismer-

kedés által baráti légkör alakult ki, amely megnyitotta egymás felé a szíveket. Min-

denki elmondta véleményét, érzéseit, amely elmélyítette a testvéri közösséget. Töb-

ben beszéltek Istennel való kapcsolatukról, amelyek által épültünk. Nagyon haszno-

sak voltak a kis csoportokban folytatott elmélkedések is. A bizonyságtételek meg-

erősítettek abban, hogy Istenre életünk minden helyzetében számíthatunk, Ő az, aki 

mindig velünk van, és ki tud emelni a legnagyobb mélységekből is.  

Örömteli volt látni, hogy mindenki jól érzi magát, és szeretettel fordul a másik 

felé. Ebben a békességet sugárzó légkörben Isten közelségében éreztük magunkat, 

ahol egymás hite által erősödhettünk. Mindez érezhető melegséggel töltötte el a szí-

veket. 

A közösen elfogyasztott finom ebéd lehetőséget adott a személyes beszélgetésre, 

a vendégekkel való mélyebb 

ismerkedésre, hogy új és 

tartós barátságok szövődje-

nek. 

A nap során bebizonyoso-

dott, hogy a közösséghez 

tartozás, a közös éneklés, 

imádság, igetanulmányozás 

és beszélgetés nélkülözhetet-

len az egészséges keresztyén 

élethez, hiszen egymás hite 

által erősödünk, míg ma-

gunkban gyengék vagyunk.  



 

 

 31. REMÉNYSUGÁR  

Isten gazdag áldása volt 

ezen a csendesnapon, ahol 

együtt tapasztalhattuk meg 

szeretetközösségben Jézus 

Krisztus jelenlétét.  

A gazdag élmények által 

szinte repült az idő, és meg-

lepetésként ért, hogy milyen 

hamar eljött az elköszönés 

pillanata. Hitben, reményben, 

szeretetben feltöltődve vál-

tunk el egymástól az újabb 

találkozás reményében, és 

békességben, jóérzéssel tértünk haza 

otthonainkba. 

Pecséri Józsefné és Pecséri Enikő 

Száll csuda híre szívből a szívbe, 

kétezer év a tanúja: 

Valaki eljött, Valaki elment, 

Valaki visszajön újra!  

Füle Lajos 



 

 

 32. REMÉNYSUGÁR  

Augusztus 31-én pénteken 18:00 órakor kezdődött ez a lelkigondozói hétvége 

nyitóáhítattal, ismerkedéssel, beszélgetéssel. Szanyi György borzsovai lelkipásztor 

vezette ezt az alkalmat Vári Erika és Olasz Tímea közreműködésével. Címe NŐ-

KÉP-MÁS -- MÁS-KÉP-NŐ volt, így olyan igerészekkel foglalkoztunk a másfél 

nap alatt, amelyek nőkről szólnak. Feltéve azokat a kérdéseket, hogy mi az Isten 

terve velünk, mit jelent nőnek lenni, és mire lettünk teremtve. Este a teremtés törté-

nettel (1Móz 1-2) folytattuk. Mindenki más szemüvegen keresztül nézte, más igeré-

szek voltak hangsúlyosak neki, és ezt nagyon érdekes volt megbeszélni.  

Szombaton bibliatanulmánnyal (Lk 10, 38-42) kezdtünk. Megvitattuk, miről is 

szól ez az igerész, kinek, mi volt lényeges benne. Majd ennek a bibliodramatikus 

feldolgozása következett. Nemcsak a történetben szereplő személyeket játszhattuk 

el, de egyes ehhez kapcsolódó érzéseket is. Majd szituációs játékkal folytattuk pár-

ban egy-egy női élethelyzetről. Délután Ruth történetével (Ruth1) foglalkoztunk. 

Ezután Eszter könyvének 5. fejezetét beszéltük át. A napot pedig imádkozással, 

énekléssel és Úrvacsorával zártuk.  

Azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát és egy jó közösség ala-

kult ki. Láthattuk, hogy az Isten igéje mennyire élő és ható és nagyon aktuális, hi-

szen útmutatást találunk benne a saját életünkre nézve. Számomra azért is volt 

„felemelő” ez a hétvége, mert segített a hitem elmélyítésében, és irányt mutatott. 

Soraimat azzal az igével zárnám, amely áthatotta az egész alkalmat: „Örök szeretet-

tel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer. 31,3). Az Úr legyen ál-

dott ezért. 

Hódi Boglárka   



 

 

33. REMÉNYSUGÁR  

Gyülekezetünket gondos, áldó kézzel 

irányítja az Úr, hiszen amellett, hogy isten-

tisztelekre, bibliaórákra, családi napokra, 

kirándulásokra valamennyien összegyűlhe-

tünk kortól és nemtől függetlenül, lehetőség van arra is, hogy rétegalkalmakon, sőt 

ma már házi csoportos összejöveteleken is részt vegyünk. Éppen ezért volt nagy 

szívfájdalom, hogy a 20-30-as korosztályt megszólító HÚHA néhány évvel ezelőtt 

megszűnt. Istenünk azonban erre a helyzetre is készítette már a megoldást, melynek 

megvalósítása nyár végén, a Felemelő Hétvégével kezdődhetett el. Nagy öröm volt 

ez minden résztvevő számára, hiszen vágytunk egy olyan közösségre, ahol hitben 

járó társakkal oszthatjuk meg aktuális problémáinkat, felmerülő kérdéseinket, mint a 

párválasztás, munkahelyen való helytállás, gyermekvállalás, tehát az önálló, felelős-

ségteljes hitben járó fiatal felnőttek kérdéseit. Szinte az első pillanattól kialakult 

köztünk a bensőséges bizalmi viszony, mely azt gondolom a mai, bizalmatlan világ-

ban, Isten kézzelfogható csodája volt.  

Nem sokkal később megalakult gyülekezetünkben öt házi csoport, köztük a mi-

énk is. Alkalmainkat ugyan nem valamelyikünk otthonában tartottuk, mégis a han-

gulat éppolyan bensőséges volt, mintha egy családi fészek melegében beszélhettünk 

volna Isten Igéjéről.  

Ma már, azt hiszem társaim nevében is bátran mondhatom, barátokra, társakra 

leltünk egymásban. Imatámogatást kérünk egymástól, felhívjuk egymást telefonon, 

megöleljük egymást, ha találkozunk, mindig mindenben számíthatunk egymásra. 

Valamennyi alkalmunkon, minden beszélgetésben érezzük, Isten adott bennünket 

ajándékul egymásnak, Ő formál bennünket egyénként és közösségként is hétről hét-

re. Most, hogy véget ért a házi csoportok működésének első, 8 hetes időszaka, mi 

tovább folytatjuk összejöveteleinket, de már nem, mint házi csoport, hanem, mint 

rétegalkalom.  

Istenünk áldásával tehát megkezdi alkalmait a Weterán Ifi (WIFI), melyre na-

gyon sok szeretettel hívogatunk minden 20 és 40 év közötti fiatal testvérünket, aki 

szeretne egy áldott közösség, egy igazi család tagjává válni.  

Csoportunk vezérigéje: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az 

Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szá-

nok.” /Jer 29,11/ 

Alkalmaink szombaton 18 órakor kezdődnek a Kincses-házban.  

Gyere el és csatlakozz velünk együtt Isten jeladójára! Papp Zsófia 



 

 

 34. REMÉNYSUGÁR  

November végén adventi, karácsonyi foglalkoztató délutánt tartottunk a gyere-

keknek az Égigérő házban és a Kincses-házban. 

Ezen a délutánon megláttuk ama fényes csillagot, melyet a keleti bölcsek is lát-

tak. Velük együtt útra kelve, eljutottunk az Úr Jézushoz. 

   A délután folyamán karácsonyi díszeket, 

adventi naptárt készítettünk. Istentől megáld-

va, jó hangulatban tölthettük el ezt a délutánt. 

   Köszönjük a női körnek a finom süteménye-

ket és a gyerekmunkásaink szolgálatát! 



 

 

december 19. szerda Adventi hangverseny 

16:30 Égigérő közösségi ház 

december 20-22. csütörtök-szombat Bűnbánati istentiszteletek 

17.00 Égigérő közösségi ház 

18.00 Északi templom 

december 23. advent 4. vasárnapja 

vasárnapi rend szerint 

december 24. hétfő Szenteste 

16.00 „mentesítő” istentisztelet Északi templom 

17.00 Égigérő közösségi ház 

18.00 Északi templom 

december 25. kedd Ünnep I. napja: Úrvacsoraosztás 

8.45 Idősek Kertje 

9.30 Északi templom 

11.00 Égigérő közösségi ház 

december 26. szerda Ünnep II. napja: Hálaadó istentisztelet 

8.45 Idősek Kertje 

9.30 Északi templom 

11.00 Égigérő közösségi ház 

december 30. vasárnap 

vasárnapi rend szerint 

december 31. hétfő Óévzáró istentiszteletek 

17.00 Égigérő közösségi ház 

18.00 Északi templom 

2019. január 1. kedd Újévi istentiszteletek 

8.45 Idősek Kertje 

9.30 Északi templom 

11.00 Égigérő közösségi ház 

Az ünnepek alatt gyermek-istentiszteletet és bibliaórát NEM tartunk! 

2019. január 6-án várjuk a gyerekeket! 



 

 

Róma 8:28 
 

Új esztendő… Nem tudja senki sem, 

hogy mi vár reá, merre, hova lép. 

Az ismeretlenség ködébe rejtve 

mi van: örvény, orom, vagy szakadék? 

 

Nincs kikövezett út, egyenes pálya, 

biztos cél felé vezető sínek. 

Hogy a holnap titkát kitalálja, 

nem adatott meg soha senkinek. 

 

Úgy megyünk a jövő felé, akárha 

sötétbe lépnénk… De örvény, verem 

felett, – jó tudni – , védőn alánk tárja 

hűséges karjait a kegyelem. 

 

Öröm, bánat, élet, halál, akármi 

jöhet, a szívem mégse nyugtalan, 

tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak 

minden javukra van!“ 
 

Bódás János 


