
 

 

2019. húsvét 



 

 

TARTALOMJEGYZÉK: 
 

3. o. Lelkészi köszöntő 

4. o. Egyoldalú szeretet 

8. o. Herjeczki Géza: Föltámadott 

9. o. Jézus tanítványa, miért alszol? 

10. o. Ha az Úr nem építi a házat 

12. o. Íme: az Istennek báránya! 

13. o. Losonczi Léna: Feltámadás 

14. o. Végh József: Húsvéti köszöntő 

15. o. Nekifeszülve 

16. o. Idősek imája 

17. o. Programajánló 

18. o. Házicsoportjaink életéből 

20. o. Anyakönyvi hírek 

21. o. Ünnepi Istentiszteletek 

22. o. Nem tabu! 

23. o. Ökumenikus Világimanap 

24. o. Az Úrtól indult el ez a dolog 

26. o. Férfisátor hírek 

27. o. Szemeivel tanácsol 

28. o. Tűzálló hétvége 

30. o. Egységnap 2019. 

32. o. Egy különleges hétvége Jósvafőn 

33. o. Ifivezető-képzés 

34. o. Húsvéti foglalkoztató 

Lelkészi hivatal elérhetőségei: 

esküvők, keresztelők, temetések bejelentése:  

Mátészalka, Erkel F. út 50.  

tel: +36 30/262-1777 

Megjelenteti: a Mátészalka Kertvárosi  

Református Egyházközség. 

A kiadvány ingyenes,  

megjelenését adományok teszik lehetővé. 

Szerkesztik: a Média munkacsoport tagjai.  

A Reménysugár elektronikus úton  

a www.refkertvaros.hu weboldalon olvasható. 

Készül a SZó-Kép  

Nyomdaipari Kft nyomdájában  

tel:%2B36%2030%2F262-1777
http://www.refkertvaros.hu/


 

 

3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

„Szedd már össze magad!” -de sokszor hallottuk már a bíztatásnak szánt, mégis 

az erőtlenségeinkkel szembesítő mondatot. Nem is olyan könnyű összeszedetten 

gondolkodni, cselekedni, főleg ha a mindennapok fáradtsága ér utol, ha csalódunk, 

ha elveszítjük motiváltságunkat, a fókuszt, ami előttünk volt. 

Na így voltak a tanítványok is. Jézust látták véresen. Egyedül. Meghalni a ke-

reszten. Mindaz, amit reméltek, ahogyan elgondolták, az ügy, aminek elkötelezték 

magukat, ködbe foszlott. Szétszéledtek. Szétestek. 

Aztán jön valaki, aki összeszedi őket. Tudja, hogy maguktól nem tudnák feldol-

gozni a veszteséget. Melléjük szegődik. Emlékeztet. Közösségébe von. Kezét nyújt-

ja. Tüzet gyújt. Táplál. 

Újra együtt vannak. Vele is. Egymással is. Újjáteremtve. Örökre. 

Az elmúlt hetek igehirdetéseiben megszólított minket is, mai tanítványait. Öt 

olyan életcélról hallottunk, amely mindennapjainknak értelmet ad, biztossá teszi 

lépteinket, s célba juttat.  Sorra vettük ezeket, hogy megismerjük Istennek életünkre 

vonatkozó terveit: 

   1. Arra lettem teremtve, hogy Istennel 

örökké tartó szeretetteljes kapcsolatban 

legyek. 

   2. Arra, hogy másokkal valódi, meg-

élt közösségben legyek. 

   3. Arra, hogy egyre inkább Hozzá 

legyek hasonlóvá. 

   4. Arra, hogy tőle kapott ajándékaim-

mal mások felé szolgáljak. 

    5. Arra, hogy másoknak is beszéljek 

arról a szeretetről, mely engem is meg-

ragadott. 

   Ezeket szem előtt tartva tudunk össze-

szedettek lenni. Összeszedetten gondol-

kodni. Összeszedetten cselekedni. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-

den kedves olvasónknak 

áldott Ünnepeket, megtartott életet! 

Nagy György, lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

„Jézus keresztje alatt pedig ott állt 

az ő anyja, anyjának nőtestvére, Mária, 

Kleofás felesége és Mária Magdaléna. 

Jézus, amikor látta, hogy ott áll az anyja 

és az a tanítvány, akit ő szeretett, ezt 

mondta anyjának: „Asszony, íme, a te 

fiad! Azután ezt mondta a tanítványnak: 

Íme, a te anyád! És ettől az órától ma-

gához fogadta őt az a tanítvány” (Jn 

19,25-27). 

Jézus tehát a halála előtti percekben 

még végrendelkezett a keresztről, és 

anyját kedves tanítványára, Jánosra bíz-

ta. Az emberiség bűnterhe alatt roskado-

zott, az Úr mindnyájunk vétkét Őreá 

vetette, de a haldoklás szörnyű kínjai 

közt mennyei Atyjától elhagyatva is 

fontos volt neki, hogy édesanyjáról gon-

doskodjék. – Pedig családja korábban 

nem sok megértést tanúsított iránta. 

Nézzük meg azért röviden, hogyan 

is viszonyult Jézus a családjához! Annál 

inkább hasznos lesz ezt megvizsgálni, 

mert egyre több feszültség van a hívő 

családokon belül is nemzedékek, sőt 

testvérek között, és sok hívő panaszko-

dik amiatt, hogy milyen egyedül marad 

lelkileg szerettei közt, meg nem értés, 

sőt megvetés a sorsa, a hite miatt. Mi-

lyen példát ad nekünk Megváltónk e 

tekintetben? 

A Szentírás bizonyságtétele szerint 

az Új Jézus emberi testét Isten teremtő 

szava hívta létre Mária méhében (Lk 

1,31-35). Így emberi természetét illetően 

nincs apja. József a nevelőapja volt, aki 

alázatosan tudomásul vette Isten dönté-

sét, jogilag fiának tekintette Jézust, és 

amíg szükséges volt, gondoskodott róla. 

Anyja, Mária, sokáig nem értette külö-

nös fiát, noha már születése előtt és ké-

sőbb is világos isteni kijelentést kapott 

róla. 

Jézus születése után Máriának még 

születtek gyermekei (Józseftől), akiket 

név szerint is említ az evangélium (Mk 

6,3). Ők is elég furcsán tekintettek fél-

testvérükre. Jézus viszont egyenletes, 

megértő szeretettel szerette mindnyáju-

kat. 

Hogyan viszonyult Jézushoz a csa-

ládja, s hogyan viszonyult ő a szerettei-

hez? Amikor 12 évesen ott maradt a 

templomban, és szülei emiatt szemrehá-

nyást tettek neki, ő figyelmezteti őket, 

hogy neki az ő mennyei Atyja dolgaival 

kell foglalkoznia, de azért engedelmesen 

hazament velük (Lk 2,49-51). A kánai 

lakodalomban is érezteti Máriával, hogy 

ő csak mennyei Atyja intésére fog segí-

teni (Jn 2). Családja azonban nem vette 

komolyan mennyei eredetét és az Atyá-

tól kapott küldetését, és egy alkalommal 

„eljöttek, hogy megfogják őt, mert azt 

mondták, hogy magán kívül van” (Mk 

3,21). Inkább nyilvánítsák bolondnak, 

mint hogy baja essék, vagy esetleg a 

család kerüljön bajba miatta. Ilyen távol 

álltak tőle a hozzá legközelebbiek is. 

Szomorú az a jelenet, amikor Jézus 

tanítja a sokaságot, s megérkezvén anyja 

és a testvérei, beüzennek, hogy beszélni 

akarnak vele. Máriát és gyermekeit eny-

nyire nem érdekelte az, hogy mit tanít 

Jézus, miért hallgatják őt olyan sokan 

(Mk 3,31-32). Egyszer készült a család 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

„Az ember a világegyetem középpontja 
szeretne lenni,  

ám nem fogadja el a helyét  
mint teremtmény.  

Az egész világot akarja a vállán hordozni, 
miközben összetörik alatta – egyszerűen 

azért, mert túl nagy neki a súly.  
Nincs ebben semmi bonyolult: összetörik, 
mert azt próbálja hordozni, amit egyedül 
csak Isten képes, hiszen Ő a végtelen.”  

Francis Schaeffer 

Jeruzsálembe az ünnepre. Testvérei sze-

rettek volna előbb indulni, hogy produ-

kálja magát Jézus a fővárosban, s ők 

sütkérezhessenek kicsit a híres testvér 

fényében. „Mert testvérei sem hittek 

benne” – olvassuk (Jn 7,3-8). 

Később azonban megváltozott a 

helyzet. Pontosabban megváltoztak csa-

ládjának tagjai. Mennybemenetele után 

ők is együtt imádkoznak Jézus tanítvá-

nyaival és a benne hívőkkel (Csel 1,14). 

Mária és Jézus vér szerinti féltestvérei is 

ott vannak az első keresztyén gyüleke-

zetben. Hiszen az ő bűneikért is Jézus 

szenvedett, nekik is ő szerzett bocsána-

tot, ők is hitetlenekből hívőkké válhattak 

– Isten kegyelméből! (Arról, hogy test-

vérei közül néhányan később tevéke-

nyen részt vettek a keresztyén misszió-

ban, Pál leveleiből értesülünk – Gal 

1,19; 1Kor 9,5). 

a) Jézus családja tehát egész földi 

életén át nem értette meg őt, de ő megér-

tette őket. Különös, hogy több világos 

kijelentés után is ilyen hitetlenek marad-

tak Mária és a gyermekei. Jézus azonban 

türelmes szeretettel kivárta, amíg felis-

merték benne az Isten küldöttét, a Mes-

siást, a Szabadítót, és tudták a többi hí-

vővel együtt imádni is őt. 

Amikor valaki hitetlenből hívővé 

lesz, amikor felismeri Jézusban Megvál-

tóját, és urának vallja őt, sokszor azt 

szeretné, hogy minden családtagja azon-

nal kövesse őt ebben. Sokan szeretnék 

ezt sürgetni, ügyeskedve vagy erőszako-

san siettetik ezt. Legyen példa előttünk 

ebben is a mi Urunk! Nem kell türelmet-

lenkedni. Hiteles, megszentelt élettel 

eléjük kell élni Krisztust, hűségesen, ha 

kell, hosszú időn át könyörögni kell 

megtérésükért, és ha úgy adódik, csön-

des szelídséggel kell elszenvednünk 

minden a hitünk miatt elhangzó meg-

jegyzést, bántást, megalázást, hátratételt. 

Mindenestől megértve őket. 

b) Jézus kész volt egyoldalúan is 

szeretni a családját. Ezért nem várt vi-

szonzást, nem panaszkodott miatta, nem 

sajnáltatta magát, meg sem említette 

másoknak, s nem követelte tőlük az el-

maradt szeretetet. Hanem annál szoro-

sabb közösséget ápolt mennyei Atyjával. 

Amikor átélte a családján belüli ma-

gányt, így szólt: „Nem hagyott engem az 

Atya egyedül, mert én mindig azt teszem, 

ami neki kedves” (Jn 8,29). 

Ha egy hívőnek ilyen szoros közössége  



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

„Az ünnep elmúlik. Jönnek a hétköznapok. Az ünnepek váltogatják egymást. 

Levetjük az ünnepi ruhát, megfeledkezünk az ünnepi énekekről, elfogy az ünnepi 

kalács, elhalványulnak az ünnep emlékei. Mondd: mit viszel magaddal az ünnepről? 

Viszel-e magaddal azt a bizonyosságot, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek? 

Adjon a kegyelem Istene néktek ilyen csodálatos, boldogító hitet!” 

Ecsedy Aladár 

van Urával, képes egyoldalúan is szeret-

ni a családját. Mert akkor átéli, mit je-

lent az, hogy „az Isten szeretete kitölte-

tett a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nékünk” (Rm 5,5). És ez az Is-

tentől kapott s rajtunk csak átáradó sze-

retet hatalom. Ezzel átformálhatja Urunk 

azokat, akiket így szeretünk, mint Jézus 

is tette családjának tagjaival. 

A nagypénteki evangélium éppen az, 

hogy Jézus, amikor mi még nem voltunk 

képesek szeretni őt, szeretett minket, és 

önmagát adta érettünk. Hogy „Isten a 

hozzánk való szeretetét abban mutatta 

meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, 

Krisztus érettünk meghalt” (Rm 5,8). 

Éppen ez az ő egyoldalú, mindent meg-

előző, feltétel nélküli szeretete szabadít 

fel, és tesz képesekké minket is arra, 

hogy tudjuk szeretni őt teljes szívünk-

ből, és tudjuk szeretni őszintén egymást 

– legrosszabb esetben akár egyoldalúan, 

viszonzás nélkül is.  

c) Hiszen, amíg Jézus így szerette az 

övéit, addig sem kesergett emiatt, nem 

irigykedett azokra, akiket szerettek, nem 

vádolta ezért az Atyát, hanem elfogadta 

tőle azt a helyzetet, lemondott valamiről 

engedelmességből, s így annál jobban 

tudta teljesíteni küldetését. Ezt nevezi a 

Biblia böjtnek. 

Aki ilyen bizalommal tőle fogadja el 

helyzetét, hiányait, nehézségeit, s nem 

háborog miattuk, hanem még inkább 

összpontosít Istentől kapott feladataira, 

azon keresztül sok áldás érkezik majd 

környezetébe, családjába is. 

Erre adott nekünk példát dicsőséges 

urunk, s nem csak példát, hanem ad hoz-

zá erőt is, és ad közben sok-sok örömet. 

Ez a neki való engedelmesség pedig 

egyre közelebb visz őhozzá. Ő fog növe-

kedni bennünk, mi pedig egyre kiseb-

bekké leszünk. 
Cseri Kálmán 

„A kisközösségek rövid idő alatt  

szemmel láthatóan megváltoztathatják 

egy-egy elöregedő álmos felekezet 

egész istentiszteleti-közegyházi életét.  

Olyan egyház születik, 

amelyikből az élet vize kezd el áradni  

az egész nemzet felé.” 
 

Németh Géza ref. lelkipásztor 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR   

Füle Lajos 

A Bibliám  
 

Ha fáradt vagyok, üdítő nyughelyem, 

Ha sötét vesz körül, szava égi mécsem. 

Ha éhes vagyok, éltető kenyerem. 

Ha ellen szorongat, fegyvertáram nekem. 

Ha beteg vagyok, égi patikám. 

Ha egyedül állok, barát vár benne rám! 

„Képzelj el egy kisgyermeket, amint épp rémálmai vannak. A szörnyek közelednek 

felé, és készülnek megragadni. Ekkor a kicsiben tudatosul, hogy valaki felrázza ál-

mából. Amikor kinyitja a szemét, az aggódó édesapja arcát látja. Egy szempillantás 

alatt minden kisimul, és újra egymásra tudnak mosolyogni. A mi problémánk az, 

hogy gyakran azt hisszük: életünk fenyegetései a valóság, Isten ígéretei pedig csak 

olyanok, mint egy álomvilág. Csakhogy a veszedelmek közül sok – amivel szembe-

nézünk – valójában csak álom. Végigjátsszuk lelki szemünk előtt, hogy „mi lenne, 

ha” és „mi történne”, egy csomó félelmetes lehetőséget kreálva magunknak. De ezek 

nem valóságosak, pusztán a képzeletünkben léteznek. Más gondjaink azonban telje-

sen igaziak. Mégsem ezek jelentik a teljes valóságot. Ilyen esetekben arra van szük-

ségünk, hogy Isten igéje felrázzon bennünket abból az álomvilágból, amelyből Isten 

hiányzik, abba a valódi világba, amely az Atyáé. Arra van szükségünk, hogy hitünk 

szemei megnyíljanak, és újra lássuk mennyei Édesapánk mosolyát.” 

Tim Chester 
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Herjeczki Géza:  

Micsoda nehézfejű 

tanítványaid vagyunk 

Uram! 

 

Bambán bámulunk  

az üres sírba. 

 

Kétségbeesetten kotorászunk 

dolgaink között: 

„Itt kell lennie!” 

 

Téged nem háborít föl 

konok hitetlenségünk. 

Mellénk állsz. 

Megkérded kit keresünk? 

 

Újra megteszed 

a lehetetlent: 

 

korlátok közé szorult 

tekintetünk kötelékeit 

megoldod 

föltámadott arcod 

ragyogásával. 

"A legnagyobb a szeretet." 

I. Kor. 13:13 

Ezzel az igével búcsúztunk a 85 éves korában méltósággal 

viselt betegségét követően eltávozott 

Gariscsák Sándorné Erzsike nénitől, gyülekezetünk  

egykori gyermekmunkásától. 

Emlékét őrizzük. Isten velünk, viszontlátásra! 
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Ó, Jézus tanítványa, miért alszol? 

Elfelejtetted, mi történt Gecsemánéban? 

Az Úr kérte tanítványait, hogy vigyázzanak és imádkozzanak. 

De ők nem vigyáztak. Nem imádkoztak – aludtak. – 

Júdás, az áruló, nem aludt azon az éjszakán. 

A papok, akik gonoszt forraltak, nem aludtak azon az éjszakán. 

Ó, Jézus tanítványa, miért alszol és hortyogsz, 

mint a tanítványok a Gecsemáné kertjében? 

A gonosz hatalmak még éjszaka is működnek, 

mint Júdás, mint a papok. 

Ó, Jézus tanítványa, vigyázz! Ébredj fel, vigyázz és imádkozz! 

 

Ó, Jézus tanítványa, miért hazudsz? 

Elfelejtetted, mi történt a főpap udvarában? 

Az Úr kérte tanítványait, hogy tegyenek hitet mellette. 

A főpap a házban Jézust tanítása felől kérdezte 

s ezalatt kint Péter háromszor megtagadta Urát. – 

Ó, Jézus tanítványa, mialatt minden népből sokan 

Jézus tanítása után érdeklődnek, 

te megtagadod Uradat – szóval és tettel. 

 

Jézus tanítványa, miért hallgatsz? 

Elfelejtetted, mi történt Pilátus palotájában? 

Az Úr kérte tanítványait, hogy legyenek hűségesek hozzá. 

A papok Jézus ellen uszították a népet. 

A katonák kigúnyolták Jézust. 

A tanítványok azonban távollétükkel tündököltek. 

Ó, Jézus tanítványa, ha az emberek megkérdik, 

mint egykor Pilátus, hogy mi az igazság, 

valld be előttük, hogy Jézus az Igazság. 

S ha az emberek Jézus halálával fejezik be beszédüket, 

folytasd az élő Úr jelenlétéről való bizonyságtétellel! 

Johnson Gnanabaranam: 
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Építeni kétféleképpen lehet. Az első módszer az, amikor fizikai erőnket és az 

anyagi lehetőségeinket használjuk fel, majd végül Isten áldását kérjük az elkészült 

épületre. A másik módszer az, amikor várunk, és Istenre bízzuk a vezetést. Ilyenkor 

azt látjuk, hogy Isten munkálkodik, csodálatos módon megadja a megfelelő embere-

ket, anyagokat számunkra, sőt örülhetünk a csodás időzítésének is. Vagyis Istennel 

építeni egészen más, mint nélküle.  

Biztos voltunk már úgy, hogy leterhelt volt a lelkünk, sikertelen terhekkel kellett 

szembenéznünk, így újra kellett kezdenünk mindent. A kérdés mindig ez volt: Ho-

gyan?  

Ha nem csak szavakkal, hanem teljes szívvel Istenben bízunk, akkor nem fogunk 

sok időt tölteni azzal, hogy újrakezdjük az építkezést. Megerősödni is csak úgy le-

het, ha hiszünk abban, hogy Isten erősít meg bennünket, nem más.  

Építkezéskor nagyon fontos, hogy egy ház jó alapokra legyen építve. Az életünk 

is, ha jó alapokon van, bátran építhetünk, fejlődhetünk, mert az esetleges próbák, 

nehézségek idején nem kell elölről kezdenünk az egészet.  

Az életünk értékes pillanatainak nagy része aggódással, félelemmel, bizonyta-

lanságban telik el. Ez azt igazolja, hogy olykor hiányzik az alap, vagyis Isten az éle-

tünkből. Ha mindennap Rá építkezünk, akkor az egész életünk biztos, rendíthetetlen 

alapokon lesz. Ha Istenre bízzuk az életünket, akkor ő vezetni fog bennünket, sőt az 

ige szerint „De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsolt. 127:3). Más 

fordítás szerint: „Isten ajándékait szeretett gyermekeinek akkor adja, amikor alsza-

nak”. Isten még alvás közben is olyan ajándékokkal tud megáldani bennünket, ame-

lyeket nélküle fáradságos, órákon át tartó munkával sem tudnánk megszerezni.  



 

 

11. REMÉNYSUGÁR  

Egy kisfiú megkérdezte az apukájától:  

– Apu, mondd, mégis mekkora Isten?  

Az apa ezt hallva az égre pillantott, és mert ott meglátott egy repülőt, visszakérde-

zett:  

– Szerinted milyen nagy az a repülő?  

A fiú így válaszolt:  

– Hát, kicsi, apa! Alig látom... 

Ezután a férfi elvitte a kissrácot egy hangárhoz, megálltak az egyik repülővel szem-

ben, és ott ismét megkérdezte tőle:  

– És most mekkora ez a repülő? 

A kisfiú elcsodálkozott:  

– Ó, apu... hát hatalmas!  

Ekkor így folytatta az apja: Pont így van ez a jó Istennel is. Az, hogy Ő mekkora, a 

távolságtól függ közted és közte. Mert minél közelebb vagy hozzá, Ő annál nagyobb 

lesz az életedben, kicsim! 

„Közeledjetek az Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok!”  

Jakab 4:8 



 

 

 12. REMÉNYSUGÁR  

,,Mint a bárány, ha vágóhídra viszik.” (Ézsaiás 53,7b) 

Láttam egyszer egy bárányt kimúlni. Megrendítő, ugyanakkor borzalmas látvány 

volt. 

Amikor a levágás helyére vitték, különösképpen szeretetre méltónak tűnt, a gye-

rekek szívesen megcirógatták és dédelgették volna. Minden állatfajta kicsinyei ked-

vesek – kiscicák, kölyökkutyák, kiscsibék, borjak és csikók – , de a kisbárány külö-

nösen vonzó. 

Ahogy ott állt, maga volt a megtestesült ártatlanság. Makulátlan fehér bundája a 

tisztaságról beszélt. Szelíd volt, tehetetlen és védtelen. Különösen a szeme volt kife-

jezésteljes: félelemről, fájdalomról, gyötrelemről beszélt. Teljesen indokolatlannak 

látszott, hogy ilyen fiatal, szép teremtményt levágjanak. 

Azután összekötözték a lábát, és a szenvedő bárány az oldalán feküdt, zihálva, 

mintha sejtené közeli végét. A mészáros egyetlen gyors mozdulattal elvágta a torkát, 

a vér a földre ömlött. A kicsiny test néhányat vonaglott, azután nem mozdult többé. 

A szelíd bárány kimúlt. 

Az egyik néző félrefordult; túlságosan szomorú volt a látvány. Mások könnyet 

töröltek ki szemükből. Senki nem szólt egy szót sem. 

Hitben látok egy másik Bárányt meghalni – Isten Bárányát. Áldott s egyúttal bor-

zalmas látvány. 

Ezen a Bárányon minden kedves: kiválik mindenki közül, a szépek között a leg-

szebb, és mikor a vágóhídra vitték, a legszebb éveiben volt. 

Nemcsak ártatlan, hanem szent, makulátlan, elkülönülve a bűntől, szeplő és folt 

nélkül. Teljesen indokolatlannak tűnik halálba vinni 

valakit, aki ilyen tiszta. 

   A hóhérok azonban fogták és keresztre feszítet-

ték, kezét és lábát átszögezték. És ott a pokol min-

den reá összpontosított gyötrelmét elszenvedte, 

mint a bűnösök helyettes elégtevője. S eközben 

szeme tele volt szeretettel és megbocsátással. 

   Azután véget ért szenvedésének ideje. Lelkét Is-

tennek ajánlotta, teste élettelenül függött a keresz-

ten. Az egyik katona átdöfte oldalát, amelyből vér 

és víz folyt ki. Isten Báránya meghalt. 

   Szívem tele van. Szememből forró könnyek foly-

nak. Térdre esem, hálát adok Neki és dicsőítem Őt! 

Értem halt meg! 

William MacDonald 



 

 

13. REMÉNYSUGÁR  

Losonczi Léna 

Örvendj Kleofás! 

Vigadozzatok Máriák! 

Jeruzsálem lakói, 

Föld fiai! 

Szátok szózata 

zengjen halleluját! 

 

Mert feltámadt az Úr 

harmadnap reggelén! 

Halld meg a szent csodát! 

Örvendjen a világ!  

Megmutatta Isten végtelen hatalmát. 

Életre keltette szeretett szent Fiát! 

 

Élő Krisztusunk van! 

Éledjen a remény! 

Áradjon mindenütt húsvét-hajnali fény! 

Szálljon ez a jó hír a földön szerte szét, 

megérintve sok-sok bűnös ember szívét. 

Igaz a megváltás! 

Készen a kegyelem! 

Feltámadott az Úr! 

Övé a győzelem! 

  

Örvendj Kleofás! 

Vigadozzatok Máriák! 

Jeruzsálem lakói, 

Föld fiai! 

Szátok szózata  

zengjen halleluját! 

 

 Mert velünk a Feltámadott 

 a hétköznapok emmausi útján! 



 

 

Emlékezés 14. REMÉNYSUGÁR  

Húsvétnak reggelén 

Mi jutott eszembe, 

Locsolós üveget 

Vettem a kezembe. 

Elindultam azzal 

Házról házra járva, 

Szomorú kislányok 

Felvidítására. 

Ide is bejöttem 

Nagy örömhírt hozni, 

Feltámadt Krisztusunk, 

Ezt elmondani. 

Bizonyságul ezért 

Rózsavízzel járok, 

El ne hervadjanak 

A sok, szép virágok. 

Fordítsd felém orcád, 

Te kis gyöngyvirágszál! 

Megöntözlek szépen 

Hogy el ne hervadjál. 

Virulj egészségben 

Húsvétnak ünnepén, 

Mint egy piros rózsa, 

Kis kerted közepén! 

Ezután kívánok 

Sok jó egészséget, 

Mindenki számára 

Kellemes ünnepet! 

Fogadjuk szívünkbe 

Isten ajándékát, 

Mint jó gyermek fogadja 

Kedves édesanyját. 

A megváltónkat én is 

Szívembe fogadom, 

A lányokat Húsvétkor 

Jó szívvel locsolom! 

Gondolatok a csöndes elmúlásról 

(Mátészalka, 2008. augusztus 27-én) 

 

A kenyerem javát én már rég megettem, 

Fájó lantom húrját tovább nem pengetem, 

Mit el nem daloltam e cudar világban, 

El fogom dalolni békés másvilágban. 

 

Új idők új dalát talán az unokák, 

Az utódok jogán ők dalolják tovább. 

Régi lantom húrján az utódok dala 

Ringasson álomba, a csöndes elmúlásba… 

A kerek évforduló kapcsán a szerető édesapa verseit, 

emlékét felidézni és ápolni az Égigérő közösségi 

házban gyűlt össze idén áprilisban Végh József és 

családja.  

A 10 éve elhunyt mátészalkai családfő verseiből, 

gondolataiból szemezgettünk. 

Emléke legyen áldott! 

Végh József 

Húsvéti köszöntő 



 

 

15. REMÉNYSUGÁR  

   A hit olyan, mint a levegő a tüdődben – ha elengeded 

magad, megtart a víz színe fölött. Megfigyelted már a 

gyakorlott úszókat? Egyik karcsapással a másik után azt, 

ami előttük van, hátratolják, és ez löki őket előre céljuk 

felé. „Fogják” azt, ami köztük és a céljuk között van, és 

arra használják, hogy előrejussanak. Néha kétségbeesé-

sünkben azt mondjuk: „alig tudok a felszínen maradni” 

– ez nem baj, ha közben azért kitartóan teszed egyik 

karcsapást a másik után. Amikor sarokba szorítottnak érzed magad, és semerre sem 

látsz kiutat, kapaszkodj a hitbe, amit Isten helyezett beléd, és továbbra is tarts ki! 

Hajthatatlannak kell lenned, eltökélten kell küzdened, tudva, hogy Isten melletted áll 

(ld. Zsoltárok 56:10). Nem a körülötted lévő víz határozza meg a sorsodat, az vagy a 

hátán visz, vagy lehúz a mélybe. A haladáshoz a hit kell. Ha feladod, Isten sem tehet 

érted semmit! Ezért ma akár mellúszással, akár hátúszással haladsz, akár valami 

olyan technikával, amelyről soha senki nem hallott – csak ússz tovább! 

„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve 

futok egyenest a cél felé…” (Filippi 3:14)  

Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedé-

se (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass.  



 

 

 16. REMÉNYSUGÁR  

Te adj erőt, hogy bízni tudjak 

Ha megbántanak, ne zokogjak. 

Te add meg, hogy eltűrjenek, 

Hogy hibáimmal is szeressenek. 

Te erősítsd meg erőtlenségem, 

Hogy hősként vigyem a keresztem. 

Te légy árvaságom erős támasza, 

Tudom, Te vagy a gyöngék gyámola. 

  

Te őrizd meg gyengülő eszem, 

Hogy életem nagy teher ne legyen. 

Ó adj azoknak szeretet 

Akiknek én adtam életet. 

  

Legyen szívükben jóság, irgalom, 

Öregségemet értő szánalom. 

Áldd, őrizd őket, édes Jézusom, 

Hogy találkozzunk Nálad egykoron. 

Vezess, erősíts, oltalmazz, 

A végső órában irgalmazz! 

Ámen. 

Idősek imája 

"Istenem, ne hagyj el  

késő vénségemben sem!" 

Zsolt 71:18 



 

 

17. REMÉNYSUGÁR  Programajánló 



 

 

Házicsoportjaink 18. REMÉNYSUGÁR  

„Hogyan fedezhetem fel Isten tervét az életemre vonatkozóan?”- címmel tartott 

igehirdetés sorozat feldolgozására 6 különböző helyszínen házicsoport-alkalmakat 

tartottunk a Húsvét előtti időszakban. 

A vasárnapokon elhangzó igehirdetéseket dolgozták fel hétről hétre gyülekeze-

tünk tagjai. 

 

A Rácz-kerti házicsoportunk tagjait kérdeztük meg, hogyan élték meg, mit kap-

tak az együttlétek alkalmával. 

 

Andrea: Örülök, hogy idekerültem, úgy érzem megerősödtem, jó irányba tart az 

életem. A Céltudatos élet könyvnek is örülök, napról napra olvastam. Elhatároztam, 

hogy újra olvasom a Bibliát.  

 

Tibi: Eddig a hétfő nem volt éppen a kedvenc napom. Olyan lett számomra, amelyet 

már nagyon várok, itt tanulhatok, érzem, jó helyen vagyok. Az itt kapott üzenetek 

gyökeret vertek bennem. 

 

Kata: Ad az embernek egy feltöltést. Sok ismeretlen ismerőssel lehettünk együtt. 

Megismertük egymás örömét, megnyílhattunk egymás előtt. Örülök, hogy sokszínű-

ek vagyunk. Sokféle élettapasztalattal sok mindent tudtunk egymásnak adni, egy-

mástól kapni. 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

Jutka: Szeretetközösségre leltem. Közelebb kerültünk egymáshoz. Volt, hogy elsír-

tuk könnyeinket, volt, amit végre el tudtunk mondani. Sokat fejlődtünk egymás hite 

által. 

 

Tünde: A régi ifik hangulata erősödött fel bennem. Itt érzem magam otthon. 

 

Zsuzsa: Régóta vágytam egy ilyen közösségre. Imádkoztunk közösen, és meg is 

láttuk a csodát. Örülök, hogy itt lehetek. 

 

Erzsike: Komoly lelki fejlődésen mentem keresztül. Házi feladatot is kaptunk. Isten 

munkálkodott bennem. Megtanultam: „Ne parázz!” 

 

Katika: /házigazda/ Én nagyon élveztem. Sokat változtam. Tudatosabbá váltam. 

Tanulom Isten jelenlétében élni a mindennapjaimat. Oda tudtunk állni Isten elé egy-

másért. Kötődünk. Mindenki más, de ez olyan jó. Sírtunk és nevettünk.  

 

Anett: Csodaként éltem meg, hogy felnőtt emberek összejönnek hétről hétre. A mai 

világban, amikor sokan csak olyan helyre mennek, ahol ezért fizetnek. Sokat jelen-

tett számomra, hogy az egyes témákat, problémákat, élethelyzeteket át tudtuk be-

szélni. 

 

Sanyi: /Csoportvezető/ Nekem csoportvezetőként is sokat jelentett. Engem érzéke-

nyített. Itt kezd többgenerációssá válni a gyülekezet. Növekedtünk Lélekben, hitben, 

megélt tapasztalatokban, teafogyasztásban. Közösségre találtunk, megerősödtünk. 

Meg vagyok győződve, hogy a ma emberének ez kell. Ettől lesz Mátészalka a „Fény 

városa”. 

Ünnep után 

IMASULIVAL  

folytatódnak alkalmaink.  
 

Témánk: 

„Uram, taníts minket imádkozni!” 
 

A Miatyánkot, annak üzenetét a ma embere 

számára fogjuk átgondolni hétről hétre. 
 

Lehet csatlakozni.  

Várunk szeretettel! 



 

 

Gyülekezeti hírek 20. REMÉNYSUGÁR  

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Bihari Béláné Tóth Olga 
Erdei Imréné Zemlényi Ilona  
Gariscsák Sándorné Erzsike néni 
Lakatos Erzsébet 
Lőrincz Miklósné Dienes Etelka 
Dr. Olasz Pál 
Pelyvás Lászlóné Tárkányi Mária 
Somlyai Ferencné Villás Irén 
Varga Zoltánné Kulcsár Erzsébet  
Zsigmond Béláné Bába Ilona 
Zsoldos Béláné Szabó Ilona   

Keresztségben részesült: 

Dicső Dorián 
Dienes Flóra 
Györök Dániel 
Horváth Hanna 
Jóni Beatrix 
Jóni László Andor 
Jóni Viktória Tamara 
Juhász Bence 
Juhász Zsófia 
Nyiri Hanna Kamilla 
Nyiri Kíra 
Papik Dániel 

Házasságot kötött: 

Papp Tibor és Nagy Adrienn 

Konfirmáltak: 

Bakos Zsuzsa Anna 
Balogh István András 
Balogh Péter 
Balogh Zsófia 
Bartha Virág 
Bere László Milán 
Bíró Richárd 
Budai Vince 
Czeitner András 
Csák Kristóf 
Dienes Melinda 
Gorzó Dávid 
Győrfi Zoltán 
Házi Balázs 
Herman Boglárka 
Jármos Petra 
Kelemen Csaba 
Kerékgyártó Attila 
Komán Csenge 
Kovács Melinda 
Légrádi Zsombor László 
Magyar Bence 
Mózsik Evelin 
Nyiregyházi Éva 
Nyövedi Tamás 
Papp Renáta 
Soltész Péter 
Szabó Rómeó Bence 
Szegedi Vivien Boglárka 
Székely Attila 
Szerencsi Lilla 
Szöllösi Emőke 
Várkonyi Dóra Petra 

Felnőttként konfirmáltak: 

Bunya Mihály 
Gere Anita 
Kiss András 
Szabó Gábor 
Turgyán Sándor 

Búcsút vettünk  

Varga Zoltánné Erzsike nénitől, 

aki pedagógusként,  

a népművészet mestereként,  

az Idősek Kertjében lévő 

istentiszteleti közösségünk  

emblematikus alakjaként  

áldott emléket hagyott bennünk. 



21. REMÉNYSUGÁR  Gyülekezeti hírek 

Április 14. Virágvasárnap 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom Konfirmáció 

11.00. Égigérő közösségi ház Konfirmáció 

Április 15-18. hétfő - csütörtök 

17.00. Égigérő közösségi ház Bűnbánati istentisztelet  

18.00. Északi templom Bűnbánati istentisztelet 

Április 19. Nagypéntek  

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

18.00. Égigérő közösségi ház Nagypénteki passióáhítat  

Április 20. Nagyszombat  

17.00. Égigérő közösségi ház istentisztelet  

18.00. Északi templom istentisztelet  

Április 21. Húsvétvasárnap úrvacsorás istentisztelet 

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 

Április 22. Húsvéthétfő hálaadó istentisztelet  

8.45. Idősek Kertje 

9.30. Északi templom 

11.00. Égigérő közösségi ház 



 22. REMÉNYSUGÁR  

Mennyi a fizetésed? De sokszor szo-

kott elhangzani ez a kérdés munkahe-

lyen, baráti társaságokban, családban. A 

válasz persze a legtöbbször szubjektív. 

Azon múlik, ki és miért kérdezi. Sajnál-

tatni akarjuk magunkat vagy éppen di-

csekedni. Kérnek tőlünk, vagy adni 

akarnak? 

Abban egyetérthetünk, hogy az anya-

giak mindig fontos szerepet játszottak az 

emberiség életében, és mintegy megha-

tározóvá, elválasztóvá vált lelki síkon is. 

A Biblia nagyon sokszor foglalkozik 

vele, hogy helyesen kezeljük, és óva int 

annak rossz használatától, mert úgysem 

lesz rajta áldás. 

Képmutatók lennénk, ha azt monda-

nánk, hogy a gyülekezetünk életében 

csak a lelkiek számítanak az anyagiak 

nem. A kérdés inkább az, hogy tudunk-e 

úgy gazdálkodni mindazzal, amit Isten 

adott, hogy a lelki növekedésünk se 

szenvedjen csorbát?  

Jó visszanézni az elmúlt 11 évünket. 

Azt is, hogy 600 ezer Forint adóssággal 

indulva most 16 milliós költségvetésünk 

lehet, hogy akkor közösségi terek hiá-

nyában most két közösségi házunk is 

lehet. De a legjobb azt látni, hogy lelki-

leg mekkorát növekedett a gyülekezet. 

Abszurd dolog azt mondani, hogy 

egy gyermek megfelelő felneveléséhez 

elég az állami támogatás, és az állami 

nevelés. Ettől azért sokkal többet kell 

beletenni mind lelki, mind anyagi szin-

ten. Így gyülekezetünk „növekedése” 

szempontjából is nagyon lényeges, hogy 

mi az a több, amit mi tudunk tenni bele.  

Az anyagiakban Te vagy az, aki hoz-

zá tudsz járulni, ugyanis a közhiedelem-

mel ellentétben gyülekezetünk nem álla-

mi fenntartású. Tervezett költségveté-

sünket az előző évet figyelembe véve 

gyülekezet tagjaitól érkező befizetések-

re, adományokra tervezzük, bízva Iste-

nünk gondviselésében. A lelkiekben is 

hatalmas a felelősséged. Hogy a tapasz-

talatodat, tudásodat, bármilyen kevésnek 

is gondolod azt, hajlandó vagy-e fel-

használni abban, hogy ez a gyülekezet 

folyamatosan növekedjen? 

Máté 7:12, „Amit tehát szeretnétek, 

hogy az emberek veletek cselekedjenek, 

ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Sze-

retnél úgy kapni életed minden területén 

a mindenség Urától, ahogyan Te szoktál 

adni?  

Jó lenne erre őszintén mindannyi-

unknak megadni a választ, ha igazi kin-

cseket, értékeket szeretnénk. Mert ez az 

igazi kincs. Ez az igazi befektetés. Nem 

függ sem a világtrendtől, az eszméktől, 

hatalmaktól.  

Ez örök! És ezt nem mi agyaltuk ki, 

ezt Jézus mondja. „...gyűjtsetek maga-

toknak kincseket a mennyben, ahol sem 

a moly, sem a rozsda nem emészti meg, 

és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem 

lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott 

lesz a szíved is.” (Máté 6:20-21) Kér-

dezhetnéd, ha ennyire rendben van min-

den, miért tartjuk mégis fontosnak, hogy 

most is üssük a harci dobot?  

Mert újabb frontokat szeretnénk nyit-

ni a misszió, a diakónia és nagyon sok 

fontos területen is, amihez Te is kellesz!  

KELLESZ TE IS! 
Alexa Imre 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  Női kör hírek 

Idén is csatlakozott gyülekezetünk az Ökumenikus 

Világimanaphoz. A helyszín ebben az évben az Északi 

templomunk volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan most 

is közösen a Kossuth téri református gyülekezet és a 

baptista gyülekezet testvéreivel. Mi most mint házi-

gazdák vettünk részt ezen az alkalmon. 

Mint tudjuk, minden év első péntekjén a világ ke-

resztyénjei imaközösséget alkotva fonódnak össze, 

hogy egy kiválasztott országért a benne élő embere-

kért imádkozzanak. Ebben az évben a szomszédos Szlovéniára esett a választás, így 

a szlovén nőtestvérek állították össze az imanapi liturgiát. Az istentisztelet központi 

témája a meghívás volt a Lukács 14:17 alapján „Jöjjetek, mert már minden készen 

van!” A szlovén asszonyok kérése: azért fohászkodjunk, hogy komolyan vegyük 

Isten meghívását az Ő vacsorájára az Ő asztalközösségébe. Valamint komolyan ve-

gyük azt a feladatot, hogy ezt a meghívást mi is tovább adjuk, és minél több embert 

hívogassunk Őhozzá. Az est folyamán megtekintettük a Szlovéniáról összeállított 

országismertető kisfilmet. Szlovénia Európa legkisebb és legfiatalabb országa. Cso-

dálatos tájakkal és rengeteg természeti kinccsel rendelkezik. Bemutatták kultúráju-

kat, a gazdaságukat, a vallási sokszínűségüket, különleges növény és állatvilágukat. 

Ízelítőt kaptunk a gasztronómiai különlegességeikből a megadott receptek alapján. 

Ezen receptek közül több süteményt elkészítettek az asszonyok, és az alkalmunk 

végen szeretetvendégségen meg is kóstolhattuk, mint pl. a szlovén kenyeret, aztán a 

Gibanicát a Mura-vidékről, valamint a Poticát, a szlovén diós kuglófot, a kukorica-

málét és a forgácsfánkot, azaz 

a csörögét. 

Az est folyamán befolyó 

adományból a Magyar Pünkös-

di Egyház Hajlék Missziós 

Gyülekezetét támogattuk. 

Isten áldjon meg minden 

adakozót és minden résztvevőt, 

akik fontosnak tartották, hogy 

ezen az estén imaközségben, 

egységben együtt legyünk a 

világ keresztyénjeivel. 

Filepné Katika 



 

 

Házaspári kör beszámolója 24. REMÉNYSUGÁR  

Az Úrtól indult el ez a dolog  

Házaspári hétvége Beregdarócon  

Ismét rám hárult a hálás feladat, hogy beszámoljak a házaspári hétvégéről, me-

lyet Beregdarócon, a „Hét Csillag” Üdülő- és Konferencia Központban tartottunk 

március első hétvégéjén 14 házaspár részvételével. 

Eddig is „felülmúlhatatlan”nak ítéltem meg a korábbi együttléteket, de most 

„kihagyhatatlan”-nak mondom azok számára, akik még nem próbálták. Évről évre 

újabb meglepetéseket tartogat a résztvevők számára ez az alkalom, melyet már előre 

izgatottan vártunk. Most is ismertük a várható programot, de a rögtönzés varázsa is 

hozzájárult ahhoz, hogy igazán kikapcsolódjunk és feltöltekezzünk e rövid idő alatt. 

Kétségkívül Isten igéje, (és) maga Krisztus állt a középpontban. Az elhangzott 

imádságokban, a megélt közösségben, a vidámságban, közös örömökben, a találko-

zásokban és nem utolsósorban a vasárnap délelőtti istentiszteleten a helyi gyüleke-

zettel közös („hagyományos” nagykelyhes, körben állós) úrvacsorázásban mindany-

nyian érezhettük az Úr jelenlétét.  

A péntek esti ismerkedésünkön annyira őszintén megnyíltak a testvérek, hogy 

még a házasfelek is új dolgokat tudtak meg egymásról, valamint az egymás iránti 

bizalmunk is erősödött. Természetesen most is nagyokat nevettünk, jó volt a hangu-

lat. 

Szombaton - nagy meglepetésünkre – egy reggeli erejéig vendégünk volt Zila 

Péter, Budapest Nagyvárad téri református lelki-

pásztor, aki a napi igéből köszöntött bennünket, a 

Nehémiás 8,10b versével: „… az Úr előtt való öröm 

erőt ad nektek!”. 

Ugyanezt az igét hallottuk vasárnap is az istentiszte-

leten. Vázlatosan: Böjti történet. Zarándokút, mely 

próbák közt elvezet az Isten előtt való örömhöz. 

Nehémiás élete példaadás, példamutatás. Példa volt 

az élete az adakozásban és a munkában is. Próbaté-

telek>bűnbánat könnyei>hálás öröm. 

A szombat délelőttöt Füle Lajos Csend program c. 

versével indítottuk:  

Elhallgatni és meghallgatni, 

mások szelíd szavára adni, 

tanácsot az Igéből kapni, 

Isten-csendjében megmaradni. 



 

 

25. REMÉNYSUGÁR  

Énektanulással folytattuk, kántoraink: Csilla, Ildikó és Csaba közreműködésével. 

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem c. megzenésített versét tanultuk meg 

és a nap folyamán többször is elénekeltük: „csak engedem, hogy szeressen az Isten.” 

Vendégelőadónk egy kárpátaljai lelkész, Mező Miklós volt, akit felesége is elkí-

sért.  

A lelkipásztor az előadásait mindig imádsággal indította, ami nagyon kellett a 

ráhangolódásunkhoz. A témák mindenkit érintettek: „A házasság szakaszai”-ról 

esett szó, ezen belül az összecsiszolódásról, gyermeknevelésről, elengedésről, „após-

anyós” kérdésről - az 1Mózes 24. rész (Ábrahám feleséget hozat Izsáknak), valamint 

a Máté 7,24-27 (Aki kősziklára épít) igék alapján. Egyik fontos üzenet volt, hogy a 

házasságban azoknak nem árthatnak az élet viharai, akik az Úrra építenek. 

Természetesen most is voltak fakultatív programok szombat délután: lehetett 

szaunázni, fürödni, kirándulni, énekeket tanulni, vagy csak pihenni, lazítani… min-

den belefért. A szállás és ellátás is maximálisan kielégítő volt, a testnek is megadtuk, 

amit kívánt, ám a lelki feltöltődésből még sokáig fogunk tartalékolni. 

Köszönet érte – Isten után – a házaspári kör vezetőinek, Makrai Tibor és Csilla 

nagyszerű szervezésének. 

Soli Deo Gloria! Szilágyi Istvánné 

a Biblia Szövetség Egyesület csendesnapja  

Április 27. szombat 10 óra  

Mátészalka, Északi templom 



Férfisátor hírek 26. REMÉNYSUGÁR  

Mindennek ideje van. Ideje van a „kövek 

széthányásának és összerakásának” 

(Préd.3:1) Minden férfi életében elérkezik az 

az idő, amikor számot vet önmagával. Milyen 

tényezők hatottak rám, milyen sebeim van-

nak, hol tartok most, mi a feladatom...? Az 

önmagunkkal, múltunkkal, ki nem mondott dolgainkkal való szembenézéshez bátor-

ság és őszinteség kell. Jól megfogalmazott kérdések. Védett közeg, idő, ahol sebek 

gyógyulnak. Mentor, aki egy szakaszon elkísér, kérdez, ha kell, tanít, aki járt már 

ezen az úton. Úton vagyunk. A kifejezetten fiatal férfiaknak meghirdetett sümegi 

hétvégénk a résztvevők számára egy újabb, fontos lépés volt az érett férfiúság felé. 

További jó utat mindnyájuknak!  

Újabb feledhetetlen kulturális él-

ményben lehetett részünk, amikor 

is férfisátor közösségünk tagjaival 

megtekintettük a debreceni Déri 

Múzeumban kiállított Munkácsy-trilógiát. Fény és hangjáték mutatta be a valóban 

egyedülálló képek apró részletekig kidolgozott ecsetvonásait, mély lelki üzeneteit. S 

ha már ott voltunk, megtekintettük a többi, szépen össze-

állított kiállítást, köztük a Szent Korona mását is bemuta-

tó meghatározó történelmi eseményeket felidéző szobát.  

Miután megtekintettük Debrecenben a Munkácsy-      

-trilógiát, próbára tettük magunkat és persze egymást – ki 

hogyan jeleskedik a tekében. Az idősebbek még emlé-

keztek a falusi kocsma mellett felállított tekepályákra, 

ahol a félbetört golyó is letarolta a félbetört bábukat, ez 

már egy más színvonalú pálya volt. A komoly megméret-

tetés Lengyel Zoltán tanár úr győzelmével ért véget, aki 

meggyőződésünk szerint a profik között is megállná a 

helyét. Kevéssel maradt le Mándi Gábor és Puskás Zol-

tán. Nekik is gratulálunk! 



 

 

27. REMÉNYSUGÁR   

„Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint 

az öszvér, amelynek kantárral és zabolá-

val kell szorítani az állát, mert nem kö-

zelít hozzád. 

Bölccsé teszlek és megtanítlak az útra, 

amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged.”  

Zsolt. 32,8-9. 

Ne ragaszkodj saját útjaidhoz: az sokszor boldogtalansághoz, nyomorúsághoz vezet. 

Isten gyakran kénytelen kemény zabolával az Ő útjára, akaratára visszavezetni té-

ged. Tanulj meg minden helyzetben, kis és nagy döntések előtt, először Isten akarata 

után kérdezősködni! Ő a legjobbat tervezi számodra. Isten megígérte, hogy akaratát 

világossá teszi, és minden döntésedhez vezetését adja. Higgy ígéretében, hogy Ő 

szemeivel fog tanácsolni téged! Minél inkább megtanulod – akaratodat átadva Néki 

– mit is jelent, hogy szemeivel tanácsol téged: annál inkább tapasztalod, hogy az Ő 

útja mindig a legjobb út. 

M. Basilea Schlink 

Várjuk 2. - 6. osztályos gyerekek jelentkezését 

július 15-ig 5 000 Ft előleg befizetésével! 

Jelentkezni lehet: 

Kovács Katalinnál - 06 30 864 8739 

Részvételi díj: 20 000 Ft 



 

 

28. Férfisátor hírek REMÉNYSUGÁR  

Van-e jogosítványod lóra?  – Ezzel a különleges kérdéssel kezdte a lovak lélekta-

nának bemutatását a Margitics házaspár, Erik és Ildikó, akik nagy szeretettel fogad-

tak Nagyszőlős melletti lovastanyájukon, „tűzálló” hétvégénk első állomásán. Volt 

köztünk, akinek hivatásos sofőrként mindenre (is) van jogosítványra, de a kérdés 

mindannyiunkat meglepte. „A ló a mi lelkünk tükre.” –  mondta Erik, s mindjárt be 

is mutatta, mennyire együtt tud mozogni, rezdülni a ló és az ember. „Ha feszült va-

gyok, ő is megfeszül, ha békesség van a szívemben, ő is megnyugszik.” Első felada-

tunk az volt, hogy elnyerjük „Szelíd” és „Harley” bizalmát. Figyeltük, hogy pari-

pánk mikortól hagyja, hogy vezessük, felüljük rá, irányítsuk lépteit. A lovaglást és 

íjászkodást követően egy kávé mellett arról osztottuk meg egymással emlékeinket, 

milyen érzéssel közeledtünk ismerkedésünk kezdetén választottunkhoz, hogyan tet-

tük meg az első bátortalan lépéseket, hogyan halmoztuk el kedves szavainkkal, aján-

dékainkkal, figyelmünkkel. Mi maradt el belőle? Miért gondoljuk, hogy ezek elma-

radása esetén is jól működik házasságunk? Megvan-e a bizalom társunk részéről, 

hogy elfogadja vezetésünket, bátran ránk bízza magát? Megvan-e ez az összhang 

közöttünk?  

„Van valami a 

lovak külsejében, 

ami jót tesz az em-

ber bensőjének.” – 

mondta Winston 

Churchill. Ott tar-

tózkodásunk alatt 

ebből éreztünk meg 

nem keveset a ked-

ves Margitics házas-

pár jóvoltából. 

Köszönjük nekik!  

avagy hogyan lehet 

„tűzálló” a házasságom?  



 

 

 29. REMÉNYSUGÁR  

Szombaton érkeztünk meg a 

hitüket, magyarságukat őrző Mun-

kács melletti nagyközségbe, Der-

cenbe, ahol már várt bennünket 

Zsukovszky Miklós, a gyülekezet 

esperes-lelkipásztora, a helyi refor-

mátus önkéntes tűzoltóság parancs-

noka. Teológiáról kikerülve szüle-

tett meg benne a látás: szükség van 

a férfiak összefogására, segítségük-

re, különösen, ha szükség van rájuk 

a bajban. 2004-ben számos férfi csatlakozott a kezdeményezéshez, de nem maradtak 

el a támogató szándékú emberek sem. Hollandiából, Magyarországról sok segítség 

érkezett. Mára jól felszerelt géppark és jól szervezett csapat mozdul, mihelyt riasztás 

érkezik. Jelszavuk: „Istennek dicsőség, embernek segítség!” Miután megismerked-

tünk az ukrán állam által is elismert szolgálattal, közös csendes délutánra gyűltünk 

össze, melyen Nagy György mátészalkai lelkipásztor tartott előadást arról, milyen 

veszélyek, kísértések tehetik tönkre két ember egy életre szóló szövetségét, a házas-

ságot. Megtekintettük a Fireproof /magyarul talán Szerelempróba címen jobban is-

mert/ című filmet, mely egy tűzoltó életén keresztül mutatta be azt, hogyan lehet 

menteni a házasságot. Már vacsorához készültünk, amikor riasztás érkezett. A köze-

li, elhagyatott vasgyár területén szalmabála gyulladt meg, s ennek eloltásához moz-

gósították a tűzoltókat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre... Nem kis meglepe-

tésre bennünket is magukkal vittek, s ezzel valamelyest beleláthattunk mindennapja-

ikba, értékmentő, áldozatokat sem kímélő küzdelmeikbe. Életre szóló élménnyel 

gazdagodva ültünk vacsorához, amely, hogy-hogy nem, távollétünk idején elkészült.  

Vasárnap részt vettünk a derceni református gyülekezet istentiszteletén, ahol 

csaknem 400 hívő gyűlt össze Isten Igéjét hallani. Nagy György lelkipásztor az 

Efézusi levél 4. fejezetéből hirdette az Igét, melyben a házastársak közötti helyes 

kommunikáció fontosságáról szólt. „A nap ne menjen le a ti haragotokkal!” Az al-

kalom végén közösen énekeltük el nemzeti imádságunkat, s a tanult éneket. Isten 

áldja mag az itteni közösség életét, mindennapjait!  



 

 

 30. REMÉNYSUGÁR  

2019. május 18-án ünnepeljük a Magyar Református Egység Napját Debrecenben 

abból az alkalomból, hogy 10 éve egyesült újra a Magyar Református Egyház a 

Kárpát-medencében. 

A történelmi határok által közel száz éve szétszabdalt egyháztestek istentiszteleti, 

tanbeli egységét, egyházi közösséggé szerveződését a mai magyar reformátusság is 

örökségének tekinti – ez fejeződik ki a határokon átívelő testvérgyülekezeti kapcso-

latokban, az évente megtartott egységnapokban, egyházi vezetőink rendszeres talál-

kozásaiban és közös szolgálatokban a diakónia és az oktatás terén. Istentiszteletünk 

középpontjában a mi Urunk, Jézus Krisztus és az Ő Igéje áll, aki gyógyító erejével a 

történelem sebeit orvosolja, a távolságokat lerövidíti, a közösséget a Szentlélek által 

megteremti. 

Ebből az alkalomból találkozásra hívjuk a Kárpát-medencében, Nyugat-Európában 

és a tengeren túl élő magyar reformátusokat, hogy ezt a napot együtt ünnepelhessük 

meg. Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó isten-

tisztelet áll, melyet Debrecen főterére hirdetünk meg. 

Gyülekezetünk buszt szervez az alkalomra.  

Ezzel kapcsolatban gyülekezetünk oldalán bővebb információt is olvashat 

hamarosan. 



 

 

31. REMÉNYSUGÁR  



 

 

 32. REMÉNYSUGÁR  

   Három felejthetetlen napot töltöttünk el Isten 

gazdag áldásaival lélekben feltöltődve. A nagy 

várakozásunkat, az útkeresésünket messze felül-

múlta a jelenlévő testvérek egymás iránti segítő-

készsége, baráti szeretete. Lecsendesedett lélek-

kel élhettük meg a második napon azt a CSO-

DÁT, hogy Jézus Krisztus itt van köztünk, a te-

nyerében hordoz mindannyiunkat. Az előadásokban meghatározóak voltak a szemé-

lyes példák, a tanúságtételek, melyek azt mutatták meg, hogy vegyük észre a min-

dennapok során Istentől kapott áldásokat. 

A hétvége során kialakult szeretet közösségben megtapasztalhattuk a kapott áldá-

sok során azt a csodálatos érzést, hogy minden gyarlóságunk, megingásunk ellenére 

Isten szeret minket! 

Az elhangzott bizonyságtételek megerősítették bennünk azt, hogy az imaközössé-

gek, az egyenkénti imáknak hatalmas az ereje! „Kérjetek, és adatik nektek, keresse-

tek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” (Máté 7.7) 

De colores! 

Simon Károly és felesége 



 

 

33. REMÉNYSUGÁR  

2019. február 22-től 24-ig Balatonföldváron került megrendezésre  a négy hétvé-

ge közül az első Ifivezető-képzés. Rengeteg új ismeretre tettünk szert, mindezt úgy 

hogy nem éreztük  magunkat leterhelve a fölösleges információkkal, az interaktív 

előadásmód és játékos megoldások miatt. A hétvége alatt elsajátíthattuk, hogyan kell 

viselkednie egy jó (!) vezetőnek, hogyan legyünk innovatívak, vagyis hogyan tartsuk 

meg a gyülekezetben a fiatalabb generációt. Megtanulhattuk azt is, hogyan osszuk 

be az értékes időnket. Mivel az érték, amit az értékes időben megélünk alkotják az 

ifi kultúráját, és ebben nekünk is részt kell vállalnunk. Nagyon élveztük az ott eltöl-

tött időt, mert a különbözőbbnél különbözőbb 

habitussal rendelkező emberek között bárki 

kiléphetett a már jól megszokott komfortzóná-

jából, így teljesen átadhatta magát Istennek, 

mindenféle lelki gát nélkül. Fontosnak tartjuk 

azt, hogy a fiatalság megtapasztalja Isten leír-

hatatlan szeretetét, és mi szívesen lennénk 

azok, akik ebben utat mutatnak nekik. 

Molnár Mónika és Kelemen Kinga 

Ifjúsági élet 



 

 

Gyerek oldal 34. REMÉNYSUGÁR  

Nagy örömmel gyűltünk össze (április 6-án) az 

Égigérő és a Kincses-házban, húsvéti foglalkoztató 

délutánunkra. 

Meghallgattuk a világ legnagyszerűbb történetét, 

az Úr Jézus Megváltó mun-

kájáról. 

   Majd barkácsolással foly-

tattuk, ahol húsvéti ajtó- és 

ablakdíszeket készítettünk. 

   Szeretettel köszönjük a 

finom süteményeket, ame-

lyeket az alkalom végén  

jóízűen elfogyasztottunk.  



 

 



 

 


