
 

 

"Ő majd Szentlélekkel  
keresztel benneteket..." 

Márk 1,8 

2019. Pünkösd 



 

 

TARTALOMJEGYZÉK: 
 

3. o. Lelkészi köszöntő 

4. o. Segít a Lélek a mi erőtlenségünkön 

5. o. Megint ugyanott 

        Nagy Gáspér: Ima 

6. o. Koldus és király találkozója 

7. o. Bódás János: Konfirmációra 

8. o. Kezdjetek el élni! 

10. o. Nevelőszülők fogadalomtétele 

11. o. Egyházmegyei Evangélizáció 

12. o. Anyakönyvi hírek 

13. o. Magasztaljuk az Urat: Légy tűz! 

14. o. Református Egység Napja  

16. o. A legnagyobb kincs 

18. o. Móriczos iskolaevangélizáció  

20. o. „Ébredj fel, aki alszol!” 

21. o. Füle Lajos: Akkor jön el 

22. o. Fából vaskarika 

Programajánlók: 

23. o. Csillagpont 

24. o. Kiscsillag gyerektábor 

25. o. Életrevalók nomádtábor 

26. o. Gyere utánam gyerektábor 

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 

Amerika egyik legnépszerűbb sportja az 

agárverseny. Tömegek figyelik lelátókról, 

ahogyan ezek a kecses állatok a startpisztoly 

eldördülte után nekiiramodnak, hogy a műnyulat 

elfogják. 

Az nyer, amelyik először utoléri. 

Történt egyszer, hogy nemsokkal a verseny 

kezdete után egy műszaki meghibásodás következtében a műnyúl felrobbant, s égni 

kezdett. Mindenkit sokkolt, ami ezután történt. A „CÉL” elvesztését 

követően néhány agár nem tudott lelassítani, így a falnak csapódva súlyosan 

megsérült, a többi összezavarodott, volt, amelyik lefeküdt nyelvét lógatva az 

árnyékba, mások csaholni kezdtek, egy pedig saját farkát kezdte üldözni a nézők 

nem kis szórakozására.  

Elnézést a hasonlatért, de a ma emberével is gyakran megtörténik, hogy 

miközben életcélt választ, illúziókat kezd el kergetni. Amikor bekövetkezik a 

csalódás, teljesen összezavarodik. 

Ez a csalódás utolérte Jézus tanítványait is. „Pedig mi azt hittük...”  mondták 

csalódottan. Messze nem az elképzelésük szerint alakultak a dolgok, Jézus halálát 

követően teljesen „szétcsúsztak”.  

A Pünkösd csodája az, hogy a Szentlélek mindnyájukkal megláttatja, hogy nem 

csupán él, de velük, bennük él a feltámadott Krisztus, aki őket az örök életre lehívta. 

Meggyőzi őket arról, hogy  van egy cél, ami magasan a többi fölött áll, amiért 

érdemes elindul, futni, nem feladni. 

Így jut el az apostol arra a bizonyságra: „Én úgy futok, mint aki előtt nem 

bizonytalan a cél, úgy öklözöm, mint aki nem a levegőbe vág.” /I.Kor. 9:26/ 

Minden olvasónknak azt kívánom, hogy a Lélek adja meg számára azt a 

felismerést, hogy győzelemre, örök életre vagyunk elhívva! Erősítsen ez a 

mindennapokban, küzdelmeinkben! Találkozzunk ezen az ünnepen is úgy az 

istentiszteleteken, mint a Pünkösdhétfőn megrendezendő családi napon! 

Áldást, békességet!  

Nagy György lp. 



 

 

Ünnepi gondolatok 4. REMÉNYSUGÁR  

Egyszer megtörtént velünk, hogy az 

utcáról egy nagyobb darab tárgyat kellett 

behoznunk, amely egy hatalmas vihar 

miatt odakerült. A feleségemmel együtt 

próbáltuk emelni. Ráadásul még sok hó, 

meg jég is rákerült közben, irtózatosan 

nehéz volt. Hát küszködünk, 

küszködünk…, nem megy!  

A feleségem csak mondta: „szólíts 

meg valakit az utcán!” – de nem jött arra 

senki, hogy megszólítsam. Egy tejes 

ember jött, a szomszédban ledobta a 

tejet, aztán ment is tovább. Szinte oda se 

jutottam, hogy megkérdezzem, nem 

segítene-e. 

Egyszer csak jött kerékpáron egy 

férfi. Nem mertem megszólítani – 

megmondom őszintén –, de egyszer csak 

ő maga ajánlkozott, és azt mondta: 

„Segítsek?” – aztán hozzátette –„igaz 

ugyan, hogy csak egy lábam van!” 

Mondtam neki – azóta egy kicsit bánom 

is –, hogy ide két kéz kell inkább; 

köszönjük szépen, Isten áldja meg! És 

akkor, így hárman, nagy nehezen be 

tudtuk vinni azt a tárgyat, amelyet ketten 

nem bírtunk. Nem arról volt szó, hogy ő 

egyedül beviszi, vagy hogy mi ketten 

elbírunk vele, hanem arról volt szó, hogy 

hárman már megy. 

Eszembe jutott erről a történetről: a 

Lélek segít a mi erőtlenségünkön! 

Milyen kedves volt ez a férfi annak 

ellenére, hogy nem is kértem. Meglátta, 

hogy küszködünk, meglátta, hogy nem 

bírjuk, és ő maga ajánlotta fel a 

segítséget! Pünkösd azt jelenti: Isten 

felajánlja neked a segítségét. 

Pünkösd azt jelenti: Isten felajánlja 

azt a szabadítást, amely Jézus 

Krisztusban van, és felajánlja a hívőnek 

azt a megszentelő munkát, amelyet a 

Szentlélek végez a szívben és az 

életünkben.  

Ebben könyörület van. Mint ahogy az 

az ember, aki nekünk segített, megszánt 

bennünket, mert látta, hogy ott van egy 

asszony meg egy férfi; nem bírnak vele. 

Megszánt bennünket, megsajnált 

bennünket. Tehát, amikor az Isten igéje 

azt mondja: a Lélek segít a mi 

erőtlenségünkön – abban benne van az, 

hogy Isten sajnál, Isten szán bennünket, 

mert látja, hogy küszködünk. Ő nem azt 

akarja, hogy küszködjünk ebben az 

életben – akár testi, akár lelki 

gyengeségünkkel –, hiszen a bibliai szó 

mindkettőt megengedi.  

Tehát nemcsak testi, hanem lelki 

gyengeségről is van szó; gyenge és 

kishitűségről is van szó. 

Isten nem akarja, hogy ezt az életet te 

így végigküszködd, hanem azt akarja, 

hogy életünk legyen és bővölködjünk. 

SEGÍT A LÉLEK A MI 

ERŐTLENSÉGÜNKÖN 

Horváth Géza 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR  

 

Ima az, ami  

templomi csöndben,  

a lehunyt szemek mögöttiben  

megtörténik –  

 

és ima az, ami  

mögött látszik a mécs örök fénye  

és hallatszik egyetlen orgonahang,  

nem innen, hanem onnan.  

 

Ami ima, az  

már az elejétől a végéig  

megfordítva is ugyanaz marad,  

ugyanannak szóló szó –  

 

és ami ima, az  

mégis váratlanul nyílik ki  

ég és föld határán,  

akár egy szirmos ejtőernyő.  

Kedves olvasóm, biztosan érezted már úgy, 
hogy lelkileg nem haladsz sehová, már megint 
ugyanott tartasz, ahol elkezdted Krisztus 
követését. Még mindig ugyanazokkal a 
bűnökkel harcolsz, ugyanazok a kérdéseid 
vannak – nem jutottál előbbre. A János 21,1-14-
ben is így vannak a tanítványok. Ugyanott 
vannak, ahol kezdték. Jó ötletnek tűnik Péter 
indítványa, hogy térjenek vissza a régi életbe. 
De a halászat már megint nem sikerül. Nem 
találnak áldást a tanítványok, mert nincsenek a 
helyükön. Talán sokszor ezért sikertelen, 
áldatlan a mi életünk is? Máshol kéne lenni és 
mást kellene tenni, de valahol leragadtunk. Nem 
sikerül az élet tengerén kifogni a boldogságot, a 
szeretetet, a lelki békét – mert máshol kéne 
azokat keresni. Ha leragadunk a régiben, 
sokszor csalódnunk kell. Ebben a csalódott 
állapotban vannak a tanítványok is, mikor eljön 
hozzájuk Jézus, hogy tovább lendítse őket. 

Jézus nélkül üres a háló, a régi élet sikertelen. 

Itt kezdődik a változás. Ha Jézus előtt be 
tudjuk vallani a sikertelen próbálkozásainkat, és 
hajlandóak vagyunk azt tenni, amit Ő kér. A 
halászat nem Jézus kérése volt, hanem 
Péter nagyszerű ötlete. Annyit is ért. De amikor 
a tanítvány Jézus parancsát követi – „vessétek 
ki a hálót a hajó jobb oldalán…” –, akkor csoda 
történik. Megint tele van a háló. Megint kész az 
öröm, mert megint csodát tett Jézus. Neki nem 
méltóságon aluli megint ugyanoda menni a 
tanítványokért, ahonnét egyszer elhívta őket, és 
az sem, hogy még egyszer megtegye ugyanazt a 
csodát. Egyszerűen csak a saját jelenlétét adja, 
és betölti a tanítványok szükségeit. Meg vagyok 
győződve, hogy a céltalan köreinkből minket is 
Jézus jelenléte emel ki. Ha szem előtt tartjuk Őt, 
ha hallgatunk a szavára és nem saját ötleteinket 
követjük, akkor látható lesz az életünkben az 
előre haladás. 

Kacsó Géza 

 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

„Áldott az Úr, Izrael Istene,  

hogy meglátogatta  

és megváltotta népét.”  

(Lk 1,68)  

   Micsoda vendégség, találkozás ez! 

Isten jön hozzánk. Ez evangéliumi hi-

tünk alapja, ereje. Ő akart minket, ő né-

zett ránk, és indult meg a szíve elesettsé-

günkön; ő szólított meg, ő ment végig a 

megváltás útján egészen addig, hogy 

mindent elvégzett üdvösségünkért; ő 

vonzott minket örök szeretettel magá-

hoz.  

   „Ő jön. Bizony nem te mégy hozzá, s 

hozod el őt, hiszen elérhetetlenül maga-

san és messze van tőled. Minden érté-

keddel és semmiféle fáradságos vesződ-

séggel sem érhetsz fel hozzá, nehogy dicsekedhess, mintha szolgálatoddal és érde-

meddel te hajlítanád őt magadhoz.  

Nem, édes atyámfia, érdem és méltóság itt semmivé válik, s nem marad más, 

csak merő érdemtelen méltatlanság az egyik oldalon nálad, s csupa irgalmas kegye-

lem a másik oldalon, Nála. Koldus és király találkozója ez.” (Luther)  

Erre csak válaszolnunk kell/lehet hálás, Istent dicsőítő átadott élettel, követéssel. 

Szeverényi János    

Evangélikus Élet, Új nap – új kegyelem rovat  Fotó: Híd magazin 

Mit hiszel a Szentlélekről? 

„Először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlő valóságos és örök Isten. 

Másodszor, hogy Ő nekem is adatott; hogy igaz hit által engem Krisztus-

ban s minden Ő jótéteményében részeltessen, vígasztaljon és mindörökké 

velem maradjon.” 

Heidelbergi káté 53. kérdés-felelet 



 

 

7. REMÉNYSUGÁR   

Bódás János: Konfirmációra 
Meghallgattuk ajkatok szent 

fogadásait. 
Bár Lélek szólt volna benne, 

s igaz, tiszta hit! 
Zúgjátok a harci dalt, mely 

gyújt és elragad: 

„ Fel barátim, drága Jézus 

zászlaja alatt!” 
 

Most még érte lelkesültök, 
s holnap a világ 

táncdalára hajladoztok, 
mint a gyenge láng. 

Holnap már egy másik útra 
csábít tán a test? 

Ködbe vész előttetek a 
megváltó kereszt. 

 
Zsenge ifjak, gyenge lányok, 

bárcsak lelkesen 
Krisztus útján járhatnátok 

mindig győztesen! 
Út, Igazság, Élet Ő s nincs 

benne tévedés, 
nélküle a boldogsághoz 

kincs, tudás kevés. 
 

Véle járva nem kísérhet 
szégyen és kudarc. 

Általa lesz szép az élet, 
lelkesült az arc. 

Tettetekből ne teremjen 
könny, szitok, se vád, 

szolgáljátok Istent, embert 
és a nép javát. 

 
Tartsatok ki, mert a Sátán 

támadásra kész. 
Eszköze ezer ígéret, 
vagy gaz cselvetés. 

Csak tovább is Jézus tiszta 
zászlaja alatt, 

van hatalma! Megsegít és 
győzedelmet ad!  



 8. REMÉNYSUGÁR  

Vajon honnantól kell számítani egy 

élet kezdetét? Születéstől, fogantatástól 

vagy már a tervezéstől? 

És tulajdonképpen mi számít életnek? 

Gyakran hallani fiataloktól, vagy gya-

korló szülőktől, nagyszülőktől is a kö-

vetkező mondatot: „Hadd éljen még egy 

kicsit, míg megteheti…élje ki magát…!”  

Vajon valóban csak a „haverok, buli, 

Fanta”, a mértéktelenség, a szabados élet 

lenne az élet?  

Nagyon sokszor hallani azt is hétköz-

napjainkban, betegségben vagy kilátásta-

lannak tűnő helyzetekben, hogy „Ez már 

nem élet, nem érdemes élni!”  És ezt 

nagyon sokan komolyan is gondolják, 

mert igen előkelő helyet foglalunk el az 

öngyilkossági statisztikákban. Vajon 

valóban értelmetlenné válik az élet, ha 

gond, baj adódik? 

Azt, hogy az életről alkotott világi 

képben mennyi torzulás van, azt még az 

Istent nem ismerő, sőt tagadó emberek is 

érzékelik. „Kezdjetek el élni, hogy le-

gyen mit mesélni / Majd az unokák-

nak, mikor körbeállnak / Mikor kör-

beállnak, az ágyadon ugrálnak / Hogy 

legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!”  

– énekli az Anna & the Barbies. Szinte 

bárki képes azonosulni népszerű dalok-

kal vagy idézetekkel, és olyankor el is 

hisszük, hogy velünk minden rendben. 

Sokszor mondjuk valakire, aki meg-

halt, hogy „szép kort élt meg”, vagy ép-

pen „élhetett volna még…” Vajon való-

ban csak a naptár szerint kell számol-

nunk az életet? És ha igen, akkor honnan 

számoljuk az életet? Egy másik népszerű 

idézet szerint: „A legvégén nem az fog 

számítani, hogy mennyi év volt életed-

ben, hanem hogy mennyi élet volt 

évidben.” 

A Bibliában az igazi élet  egyértelmű-

en az Istennel való közösségben van de-

finiálva.  Pál Apostol a Filippi 3:8-ban 

egyenesen kárnak és szemétnek ítéli azt 

az életet, amilyet Krisztus ismerete és 

követése előtt élt. Korábban én sem ér-

tettem, ha egy idősebb gyülekezeti tag, 

azt mondta magáról, hogy ő csak tízen-  

vagy huszonéves. A hitre jutásától kezd-

te újból számolni az évei számát. 

Szomorúan adunk hírt arról, hogy végső búcsút vettünk 

a 90 éves korában elhunyt özv. Bakos Józsefné  

Trencsényi Gizellától, aki egykor a Lorántffy Zsuzsan-

na Református Nőszövetség, valamint a Biblia Szövet-

ség tagja, a mátészalkai gyülekezet egykori hűséges 

munkatársa, gyülekezeteinkért haláláig hűségesen 

imádkozó testvérünk volt.  

Emlékét, példáját őrizzük. 



 9. REMÉNYSUGÁR  

Gyülekezetünkben manapság is gyak-

ran találkozunk hasonló értelmű megfo-

galmazásokkal házi csoportjainkban, 

rétegalkalmainkon vagy személyes be-

szélgetésekkor. Jó azt látni, ahogyan 

életek elevenednek, újulnak meg, és 

végre elkezdenek igazán élni az embe-

rek.  

Ha most feltennék neked a kérdést, 

hogy hány éves vagy, mit válaszolnál? 

Élsz egyáltalán, vagy elég neked, amit 

a világ „élet” címszó alatt ad?  

Pünkösd van. Az egyház 1986. szüle-

tésnapja. Sok sötét dolog is van a múl-

tunkban, amit nem igazán lehet életnek 

nevezni, és amiért mi is bűnvallással 

tartozunk. Ennek ellenére az egyház és 

benne a gyülekezetünk, mégis él. 

Ha kételyeid vannak, gyere és nézd 

meg! 

„Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen 

félni / Az utolsó órában, mikor már 

mindent megbántam / Ezerszer meg-

bántam, oly sokáig vártam / Hogy 

elmúlt az élet… 

…kezdjetek el élni!” 

Alexa Imre 

Ha nem volt lehetőséged eljutni Debrecenbe május 18-án a koncertünkre, 

akkor most újra itt van a lehetőség, ugyanis 

június 10-én koncertezni fogunk a Mátészalka Kertvárosi Református 

Gyülekezet családi napján 14 órai kezdettel.  

Várunk mindenkit nagy szeretettel! 



 

 

 10. REMÉNYSUGÁR  

Jézus mondja: „Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zú-

gását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől 

született.” 

A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját tapasztaljuk. Isten Lel-

kének a jelenléte sem látható, de munkája, amit az emberekben elvégez, nagyon is 

valóságos. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legelrejtettebb bűnöket is vilá-

gosságra hozza, a legkétségbeesettebb embert is meg tudja vigasztalni, s új erővel 

tölti meg.  

Cseri Kálmán 

A Kelet Magyarországi Református Nevelőszülői Há-

lózat az elmúlt hónapokban felkészítő képzést tartott 

az Égigérő Közösségi Házban, melyen 15-en vettek 

részt. A sikeres vizsgát követően fogadalomtételükre 

július 1-jén került sor, amikor is ünnepi istentisztele-

ten kötelezték el magukat erre a felelősségteljes fel-

adatra. Isten áldja meg életüket, vállalt szolgálatukat!  



 

 

11. REMÉNYSUGÁR  

Gyógyító találkozások címmel tartott 

egyházmegyei evangelizációt a Szatmári 

Református Egyházmegye négy külön-

böző helyszínen: Nagygécen, Csaholcon, 

Kömörőben és Zsarolyánban. 

Estéről estére mintegy 500-an hall-

gatták Korda Zoltán szatmárnémeti lelki-

pásztor igehirdetéseit.  

Gyülekezetünk tagjai szép számmal 

vettek részt estéről estére a léleképítő 

alkalmakon.  

Egyházmegyei hírek 



 

 

 12. REMÉNYSUGÁR  

Keresztségben részesült: 

Jármos Petra 
Czeitner András 
Papp Renáta 
Szabó Fruzsina 
Bartos Botond 
Munkácsi Mira 
Olasz György 
Markos Dorka Zoé 
Kovács Zoltán 
Kovács Kristóf 
Torzsás Alíz 

Házasságot kötött: 

Bur András és Szathmári Zsuzsanna 
Kiss András és Apáthy Zsuzsa 
Bánki Róbert és Alexa Renáta 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Szárók Jánosné Kovács Julianna /73/ Nyírmeggyes 
Kiss Jánosné Tóth Katalin /66/ Kalmár u. 
Bakos Józsefné /90/ Hunyadi u. 
Oláh István /62/ Zöldfa u. 



 

 

13. REMÉNYSUGÁR  Magasztaljuk az Urat! 



 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

   Ez volt a vezérigéje a Magyar Református Egy-

ség napjának, amely 2019. május 18-án került 

megrendezésre a Debreceni Református Nagy-

templomban és az előtte lévő téren. 

   A Kálvin téren összesereglett mintegy tízezer 

résztvevő együtt élte meg a sokszínűségben az 

egységet, amely mellett 10 éve elköteleződött min-

den református egyháztest határon innen és túl. 

A gazdag program és igei üzenetek mellett lehetőség nyílt megismerkedni a Ma-

gyar Református Egyház sokszínű szolgálatával, mindennapjaival is. 

Örömteli találkozások, áldott beszélgetések, jó idő és rengeteg lelki áldás jelle-

mezte a napot, amelyért Istennek adunk hálát. 

Köszönet a szervezésben és lebonyolításban résztvevők áldozatos munkájáért! 

„Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, 

hogy veletek van az Isten!”  



 

 

15. REMÉNYSUGÁR   

„...ha hatásos életet szeretnénk, akkor meg kell találnunk a fókuszpontot. Fel kell 

hagynunk a kapkodással, nem szabad mindenbe belevágnunk, ami csak az utunkba 

kerül. 

Meg kell próbálnunk kevesebb dologgal foglalkozni, s még esetleg a jót is kimet-

szeni az életünkből, hogy csak az maradjon meg, ami a legfontosabb. Ahogy Pál 

apostol írja: 

„Egyet teszek: ami mögöttem van elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekife-

szülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott 

jutalmáért... de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk.” (Fil 3:14,16) 

Rick Warren 



Beszámoló 16. REMÉNYSUGÁR  

A Kálvin János Református Álta-

lános Iskola 215 alsó tagozatos gyer-

meke május végén három napot tölt-

hetett el a sátoraljaújhelyi Rákóczi 

Tábor üdülőben. A rövid ismerkedést 

követően meglepetésvendég érkezett: 

egy kalóz a múltból, aki kincskere-

sésre hívta a táborlakókat. Csaknem 

valamennyi elrejtett kincsesládát 

megtalálták a lelkes kincskeresők, de 

néhány megtalálása s az igazi, a leg-

nagyobb megszerzése még ezután 

várt rájuk. 

Az abaújvári bábcsoport élveze-

tes előadását követően barkácsolással 

és szabadtéri játékkal, majd kirándu-

lással telt az első nap délután.  

Hamarosan versenybe szálltak a 

csapatok, hogy újabb petákokat sze-

rezzenek.  

Angéla néni és Tünde néni lele-

ményes feladatai tették próbára a kis 

kincskeresőket. 

Este az ismert gospelénekes, Sza-

bó Balázs tartott nagy sikerű koncer-

tet  a táborlakóknak, amikor is a nap 

zárásaként együtt énekeltük a régről 

ismert és új, saját szerzésű dalokat 

Balázzsal.  

A záró napon Sanyi bácsi vezeté-

sével hatalmasat túráztunk a tábor 

közelében lévő gejzírkúphoz, mely 

mint kiderült, valódi kincseket rejtett. 



 

 

17. REMÉNYSUGÁR   

Becsei Miklós és Nagy György lelkipásztorok elő-

adásával és jégkrémezéssel zártuk az idei 

"háromnapos" kirándulásunkat a Kálvin János Refor-

mátus Általános Iskola alsó tagozatos gyermekeivel. 

Szeretnénk ezúton is megköszönni mindazok mun-

káját, akik bármilyen formában hozzájárultak a kirán-

dulás megszervezéséhez, lebonyolításához, azoknak, 

akik imádságban gondoltak ránk ottlétünk alatt. 

Emlékekkel tele, lelkiekben meggazdagodva tértünk haza.  



 

 

Beszámoló 18. REMÉNYSUGÁR  

   A húsvéti szent ünnepekre készülve a Móricz 

Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általá-

nos Iskola lelki napot tartott április 27-én, amely-

nek keretében az iskola növendékei felekezetük-

nek megfelelően vettek részt saját templomukban, 

saját lelkipásztoraik vezetésével az élményekben 

bővölködő csendesnapon. 

Az iskola felét kitevő mintegy 170 református gyermeket Nagy György lelki-

pásztor fogadta a Kertvárosi Református Gyülekezet északi templomában. 

A csendesnap első részeként a rövid énektanítást követően bemutatkozott a Mó-

ricz Zsigmond Láthatatlan Színház, melynek előadásában a Trónok harca darabot 

tekinthették meg a gyermekek. 

A Láthatatlan Színház előadását Győri Márta koncertje követte.  

Történetei az eltört gitárról, helyreállított életekről, Isten szeretetéről magával 

ragadta a Húsvét előtti elcsendesedésre összegyűlt diákságot. 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

   Csendesnapunk következő részeként Gál 

Álmos /Szundi/ debreceni keramikus be-

szélt életünk formálódásáról, Isten szerete-

téről, mellyel sokszor felülírva terveink, 

álmaink, belenyúl életünkbe és újjáteremt.  

   Keze alatt új formálódik. 

   Az iparművész üzenetei egyszerű és ért-

hető módon jutottak el hozzánk a korongon 

megelevenedő történet kapcsán.  

   Gyermek, felnőtt egyaránt ámulattal hall-

gatta szavait, nézte kezeit. 

Csendesnapunk végén a kisebbeket barkácsolásra, a nagyobbakat beszélgetésre 

hívtuk a Kincses-házba, ahol Szabó Attila igazgató úr is örömmel szemlélte a Mó-

ricz Zsigmond iskola növendékeit, akik ünnepi ajtódíszt és más hasonló ötletes alko-

tásokat készítettek a gyülekezet gyermekmunkásai és iskola pedagógusai segítségé-

vel. 

Ezúton is köszönjük Bodnár Attila intézményi lelkésznek és Szabó Attila igazga-

tó úrnak, hogy lehetővé tették, hogy ki-ki felekezetének megfelelően vegyen részt az 

ünnep előtti lelki készülődésben. 

 



 

 

20. Biblia Szövetség beszámolója REMÉNYSUGÁR  

Április 27-én volt a Biblia Szövetség tava-

szi csendesnapja az északi templomban 

„Ébredj fel, aki alszol!” címmel. 

A nyitó szolgálatban arról volt szó, hogy 

vétkeink és bűneink miatt a teljes romlottság, a 

lelki halál állapotában van az ember (Ef 2:1-3). 

A bűn által okozott halálos alvásból saját 

erőnkből – pedig próbálkozunk – nem tudunk 

felébredni, ehhez isteni segítség kell. A diag-

nózis felállítása után a terápia következett: 

mivel a halott semmit sem tehet magáért, min-

dent Isten tett meg. Nagy irgalmából és ke-

gyelméből könyörült az emberen    (Ef 2:4-9),   

elküldte Jézus Krisztust, aki azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk 

(Jn10:10). Ő több halottat is feltámasztott szolgálata során, és az isteni szó ma is 

életre keltheti a lelki halál állapotában levő embereket. Az Ige arra biztat: Támadj fel 

a halálból! (Ef 5:11-14). Isten Igéje a Szentlélek munkája által a tehetetlen halottat 

életre keltheti. Ez teljesen Isten munkája, 

ahogy Jeremiás is megfogalmazta: téríts meg 

engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én 

Istenem (Jer 31:18).  

   A szünetben a gyülekezet asszonyainak kö-

szönhetően nagyon finom ebédben volt ré-

szünk, és beszélgethettünk régi ismerősökkel. 

Ebéd után egy roma házaspár beszélt arról, 

hogyan ébresztette fel Isten őket, és adott nekik 

új életet.  

   A záró szolgálatban a Szentlélek ébresztő 

munkájáról volt szó egy nagyobb térség, kö-

zösség életében, a kelet-magyarországi lelki 

ébredésről hallhattunk egy összefoglaló elő-

adást. Jó volt visszaemlékezni Isten nagy tettei-

re, látni munkálkodását a jelenben és bízni ab-

ban, hogy a jövőben is adhat ébredést. 



 

 

 21. REMÉNYSUGÁR  

Füle Lajos: AKKOR JÖN EL 

Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél, 

majd ha bevallod végre, hogy sohsem voltál igaz keresztyén, 

ha fájni fog, hogy annyian vannak, 

kiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, 

akkor jön el az ébredés itt. 

 

Majd hogyha bűnné lesz a bűn, 

s a Golgotához sírva érsz el letenni ott mind keserűn, 

nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, 

s döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a Vér, 

akkor jön el az ébredés itt. 

 

Majd hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak, 

s közéjük állsz és nem leszel többé olyan fontos magadnak, 

mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik, 

s munkára lelkesít a hit, akkor jön el az ébredés itt. 



 

 

Férfisátor hírek 22. REMÉNYSUGÁR  

Május végén, egyik kedd esti sátoralkalmunkon Po-

csai Vince nyugalmazott lelkipásztor volt a vendé-

günk, aki a fafaragás alapelemeivel ismertetett meg 

bennünket.    



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  Programajánló 



 

 

Programajánló 24. REMÉNYSUGÁR  



25. REMÉNYSUGÁR  Programajánló 



 

 

Programajánló 26. REMÉNYSUGÁR  



 

 



 

 


