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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 
 

Emlékszel még? 
 Gondolom, te is úgy vagy vele, mint 

én, hogy szívesen veszed kezedbe a régi fény-

képeidet, s hagyod, hogy felidéződjön benned 

sok szép régi emlék... 

 ...amikor még hagyta, hogy fogd a 

kezét. Olyan édes volt, kicsiny, mosolygós. 

Mondták: tiszta apja. Vagy az anyja. Mindegy. Mindent megtettél érte. Ő talán 

alig emlékszik valamire ezekből az évekből. Te még igen. 

 … amikor tele izgalommal ott álltál barátaiddal, osztálytársaiddal a tele 

templomban, s vártad, hogy sor kerüljön rád. Tudtad azt a pár kérdést, mégis 

izgultál. Nagy nap volt az! Tagja lettél egy nagy családnak. Lekonfirmáltál. 

 … emlékszel még, amikor ragyogó tekintettel, a másik szemébe néztél. 

Fiatalok voltatok. Szépek. Szerelmesek. Mondtátok szívvel, őszintén az eskü 

szövegét.  

 Sok kedves emlék. Gyönyörű percek.  

 Ott voltál, s mindig mondtál valamit.  

 Lehet könnyek között, lehet izgatottan, lehet elfogódottan, de ígértél 

valamit. Sokszor vagyok tanúja ezeknek az ünnepi pillanatoknak, s mondom 

veled/veletek együtt. Így engedd meg, hogy kicsit segítsek: 

  

 

 

 

 Kérlek, hagyd, hogy ezek a szavak most újra átjárjanak, benned 

visszhangra találjanak! Megtartott ígéreteid áldássá lesznek számodra.  

Isten áldja meg életedet, mindennapjaidat!            

 Nagy György lelkipásztor 



 

 

 4. REMÉNYSUGÁR  

Az idén is megérkezett az ősz. Szí-

nessé vált az erdő, hullnak a levelek, 

csupasz faágak meredeznek ott, ahol 

szép, kerek, zöld lombkorona díszelgett. 

Szemétté vált az, ami eddig a szépsége 

volt. Aztán hűvös, sötét reggelekre vir-

radunk, és egyre korábban zavar a lakás-

ba a sötét este. 

Minden az elmúlás gondolatát su-

gallja, és arra emlékeztet, hogy egyszer 

mi is mindnyájan elmúlunk. Páratlanul 

szép a mi magyar nyelvünk: az ősz nem-

csak főnév, hanem melléknév is, aztán 

képeztünk belőle egy igét: őszül, meg-

őszül. Ezt a jelenséget ilyen szépen talán 

egyetlen más nyelv sem tudja kifejezni. 

Az utóbbi időben sokakkal beszél-

gettem, akikre rátelepszik az elmúlásnak 

a gondolata. Éppen ezért vizsgáljuk meg 

ma, hogyan gondolkoznak az emberek 

életünk őszéről, az elmúlásról, és tanít-e 

erről valamit a Biblia. Ez nemcsak az 

idősödő testvéreknek lesz tanulságos, 

hiszen kivétel nélkül mindnyájan idősö-

dők vagyunk attól kezdve, hogy a világ-

ra jöttünk, és ahogy valaki mondta: a 

fiatalság olyan hiba, amelyik minden 

nappal kisebb lesz, és mindnyájan meg-

öregszünk, ha előbb meg nem halunk. 

Éppen ezért nem felesleges erről 

Isten igéjének a világosságánál gondol-

kozni. Hadd olvassak fel egy részletet 

Felix Salten svájci író Bambi című gyö-

nyörű regényéből, amelyből világosan 

megláthatjuk, hogy általában hogyan 

gondolkoznak az emberek az elmúlásról, 

életünk őszéről: 

„A rét szélén egy nagy tölgyfáról 

lassan hullott a levél. S hullott a többi 

fáról is. 

A tölgy egyik ága, magasan a többi 

felett, egész a rétre nyúlt ki. 

Legszélső ágán két levél kuksolt 

egymás mellett. 

 – Már nem úgy van, mint régen –   

mondta az egyik levél a másiknak. 

– Nem – ismételte a másik. – Ma 

éjjel is annyian elmentek közülünk... 

Már jóformán csak mi maradtunk ezen 

az ágon. 

–  Nem lehet tudni, melyikünkön van 

a sor –  mondta az első. 

–  Amikor még meleg volt, és a nap 

forróságot árasztott, olykor egy-egy vi-

har vagy felhőszakadás tört ránk, és so-

kan közülünk már akkor elsodródtak, 

holott még fiatalok voltak. Nem lehet 

tudni, melyikünkön a sor. 

–  Most a nap csak ritkán süt –  só-

hajtott a második levél –,  és ha süt is, 

már nincs ereje. Új erőre volna szüksé-

günk. 

– Vajon igaz-e – kérdezte az első – , 

vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jön- 



 

 

5. REMÉNYSUGÁR   

nek, ha mi leperegtünk, és aztán újak, 

mások és mindig újak?– Biztosan igaz –  

suttogta a másik.–   El sem tudom kép-

zelni... Ez már meghaladja a mi fogal-

mainkat. 

– És aztán olyan szomorúak leszünk 

tőle – tette hozzá az első. 

Egy ideig hallgattak, aztán az első 

csöndesen mondta maga elé: 

–  Miért kell elmennünk? 

A második kérdezte: 

– Mi lesz velünk, ha lehullunk? 

–  Lehanyatlunk... 

– Mi van ott lenn? 

Az első felelte: 

 – Nem tudom. Az egyik ezt mondja, 

a másik azt... De senki se tudja. 

A második kérdezte: 

– Vajon érzünk-e még valamit? Va-

jon tudunk-e még valamit magunkról, ha 

ott lenn leszünk? 

Az első ismételte: 

– Ki tudná megmondani? Aki lehul-

lott, még sose tért vissza, hogy erről 

beszéljen. 

Újra hallgattak. Aztán az első levél 

gyöngéden így szólt a társához: 

– Ne bánkódj olyan nagyon, hisz 

reszketsz már. 

– Hagyd csak – felelte a másik.–   

Mostanában olyan könnyen reszketek. 

Már nem érzem magam olyan biztosan a 

helyemen. 

– Ne beszéljünk többé ilyen dolgok-

ról – mondta az első levél. 

A másik felelte: 

– Nem... hagyjuk…, de... mi másról 

beszélhetnénk?... – Hallgatott, és kis 

szünet után folytatta: – Vajon ki megy el 

közülünk elsőnek? 

– Ezzel még ráérünk – csillapította 

az első. – Emlékezzünk inkább a múltra! 

Milyen szép volt. Milyen csodálatosan 

szép! Amikor a nap oly forrón tűzött 

ránk, hogy majd kicsattantunk az     

egészségtől. Emlékszel még? És aztán 

reggel a harmat... És az enyhe, pompás 

éjszakák... 

– Most iszonyatosak az éjjelek –  

panaszkodott a másik –  és nem akarnak 

véget érni. 

– Nem szabad panaszkodnunk –   

mondta az első szelíden – , hiszen to-

vább éltünk, mint sokan-sokan közü-

lünk. 

– Ugye, nagyon megváltoztam? –  

érdeklődött az első levél félénken, de 

sürgetően. 

– Szó sincs róla – erősítette az első.–   

Te persze azért gondolod, mert én olyan 

sárga és csúnya lettem, ó, nálam ez egé-

szen más... 

– Ugyan, ne tréfálj! – vágta el szavát 

a másik. 

– De igazán úgy van – ismételte az 

első buzgón – ,higgy nekem! Olyan szép 

vagy, mint az első napon. Itt-ott egy-egy 

vékony, sárga csík, alig lehet észreven-

ni, és csak még szebb leszel tőle. Higgy 

nekem! 

– Köszönöm – suttogta a másik levél 

meghatottan. – Nem hiszek neked... leg-

alábbis nem egészen…, de köszönöm, 

hogy olyan jó vagy…, te mindig olyan 

jó voltál hozzám. Most értem csak meg 

egészen, mennyire jó. 

– Hallgass! – mondta az első, és ma-

ga is elhallgatott, mert a bánat szavát 

vette. 

Most hallgattak mind a ketten. Az 

órák múltak. 
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Nedves szél húzott hidegen és ellen-

ségesen a fák felett. 

– Ó... most... – mondta a második 

levél – én... –  megtört a hangja. Lassan 

levált ágáról, és kerengélve lehullt. 

Itt volt a tél.” 

Így gondolkoznak általában az emberek  

az elmúlásról, életünk őszéről. A legtöb-

ben tudják, hogy egyszer bekövetkezik, 

de félnek tőle, ezért azt mondják: ne 

beszéljünk erről! Annál kevésbé beszél-

jünk róla, mert nem tudjuk, mi van utá-

na. Senki sem jött onnan még vissza. 

Ugyanakkor, szorongatja sok ember 

szívét ez a kérdés: vajon ki megy el el-

sőnek közülünk? De erről is ráérünk 

még beszélni – mondta itt a másik levél 

az érdeklődőnek. Mert nem merünk 

szembenézni a valósággal. Nem merjük 

bevallani, hogy mi az, amiben bizonyo-

sak lehetünk, és mi az, amiről fogal-

munk sincs. 

Inkább meneküljünk a múltba! A 

múlt emlékeit úgyis könnyű megszépíte-

ni. Beszéljünk arról, hogy milyen szépen 

sütött a nap régen! De erről is az jut 

eszünkbe, hogy most meg iszonyatosak 

az éjszakák. Nem akarnak véget érni, s 

hol itt fáj, hol ott fáj. Ha meg kiderül, 

hogy közben megsárgultunk, akkor pró-

báljuk ezt letagadni! Nem úgy, ahogy a 

minap egy apuka végtelen kedvesen ezt 

mondta a tizennyolc éves lányának, aki 

ott éretlenkedett: nyugodtan letagadhat-

nál a korodból tizenöt évet, úgy visel-

kedsz. 

Nem így, hanem úgy, hogy évtizede-

ket szeretnénk letagadni. Mert sokan 

nem merik vállalni magukat, áltatják 

magukat, vagy ahogy ez az új dívat dik-

tálja most: felvarratják magukat. Aztán 

egyszer csak elhangzik ez a három rövid 

szó: ó, most én – és vége. Lehull a levél 

az ágról. 

Mit mond erről a Biblia? 

Isten igéjéből megtudjuk, hogy Isten 

az Ő végtelen szeretetével felkészíti a 

benne hívőket életük őszére is, és né-

hány egészen bizonyos igazságot kije-

lent nekünk. Nem kell azt mondani: nem 

tudjuk. Mi az, amit egészen bizonyosan 

tudhatunk? 

1. Először is azt, hogy életünknek ez 

a szakasza egyszer egészen bizonyosan 

véget ér. Vagy azért, mert meghalunk, 

vagy azért, mert közben elérkezik Jézus 

Krisztus második eljövetelének az ideje, 

és Ő megjelenik nagy hatalommal és 

dicsőséggel, és ahogy olvassuk Pál 

apostolnál: a benne hívők egy pillanat 

alatt átváltoznak, s megkapják a dicsősé-

ges testet. De ez a szakasza az életünk-

nek egyszer biztosan véget ér. Ez alól 

nincs kivétel. 

2. A második, amit bizonyosan tud-

hatunk, hogy csak ez a szakasza ér véget 

az életünknek, nem fejeződik be minde-

nestől a létünk, hiszen a Bibliából tud-

juk, hogy a biológiai halálunk kettős-

pont, amely után folytatódik mindenki-

nek a léte: aki itt Jézussal járt, az vele 

tölti az örökkévalóságot, aki itt nélküle 

bukdácsolt, annak nélküle kell töltenie 

az örökkévalóságot. Vagyis abban a 

pillanatban nyilvánvalóvá lesz az, ami 

már most is tény, hogy kinek van kap-

csolata Jézussal, és kinek nincs. 

3. A harmadik: mivel nem tudhat-

juk, hogy mikor hullik le életünknek a 

falevele, ezért most kell erre felkészülni. 

Nem felelős magatartás az, hogy ne be-

széljünk róla: ezzel még ráérünk.  
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Honnan tudjuk, hogy ráérünk? Meddig fogunk ráérni? Ha ezt a nagyon fontos 

kérdést életszükséglet eldönteni, akkor most kell eldönteni! 

Mit jelent felkészülni arra, hogy egyszer ki kell lépnünk ebből a földi 

életből? Azt, hogy helyre kell állítanunk az élő Istennel a megszakadt kapcsolatot. 

Amikor az ember fellázadt Isten ellen, a vele való kapcsolata szakadt meg. És mivel 

Isten az élet forrása, csak annak van élete, aki vele kapcsolatba kerül. Jézus azért 

jött, hogy helyreállítsa ezt a megszakadt kapcsolatot. Jézus maga az az élet, amelyet 

mi elveszítettünk. 

Ezért írja az idős János apostol a levele végén: „Örök életet adott nekünk az Is-

ten, de ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet. Akiben azonban nincs 

meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” Világos beszéd. Semmi bizonytalanság. 

Pontosan tudhatjuk, hogy erre csak ebben a földi életünkben van lehetőség, hogy 

helyreálljon az Istennel való kapcsolat, és ettől függ már ennek az életünknek a mi-

nősége is, meg az örökkévalóságban eltöltendő életünk is. 

Ezért kezdi Jézus alapigénkben a tanítását ezzel: „Higgyetek Istenben és higgye-

tek énbennem.” 

Várjuk az idősebb testvéreket hétfői nyugdíjas köri alkalmainkra!  

Egyik héten az Égigérő házban 15:00-tól 

Másik héten a Kincses házban 17:00-tól 

Cseri Kálmán 
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Ezt az igét helyezte a szívünkre Tiszteletes Úr a 

férjem búcsúztatásán. Első hallásra furcsának tűnik 

egy temetésen, de e néhány sor elolvasása után ta-

lán megérti mindenki, hogy ki lehet mondani ezeket 

a szavakat teljes hittel, tiszta szívből. 

Egy társ, egy pár elvesztése nagyon nagy fájda-

lom és hatalmas űr az ember szívében, nem volt ez másképp velem sem. 

Három hónap telt el, és borzasztóan hiányzik, de teljes mértékben elfogadom az 

Úr akaratát. Nem tudhatom, hogy mitől kímélte meg Isten. „Jézus így válaszolt neki: 

„Amit én teszek most, még nem érted, később majd megérted.” Jn 13,7 Nem biztos, 

hogy mindent értek, de látom a történésekben, hogy Isten felkészített engem is és őt 

is erre az útra. 

Először nekem kellett megerősödnöm hitemben egy októberi négynapos elcsen-

desedésen (cursillon). Itt betöltött az a tökéletes szeretetet, amely csakis Istentől jö-

het. Aztán a férjemnek kellet változni, átadni az életét Krisztusnak. Sokszor volt 

életveszélyes állapotban, és mindig visszajött. Nem volt ateista (keresztelkedett, 

konfirmált), de ebben az évben jutott el oda, hogy olvasta a Bibliát, hitte, hogy Jézus 

érte is meghalt a kereszten. Most már tudom, hogy míg nem volt alkalmas az örök 

életre, addig nem mehetett át.  „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, 

mostantól fogva. Bizony ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, 

mert cselekedeteik követik őket.” Jel 14,13 

Természetesen felvetődött bennem mikor meghalt, hogy mi lesz most vele, de 

Isten erre is felelt. A mai igében akkor nap ezt olvastam: 

„Krisztus feltámadt! Megváltott szeretteid is fel fognak támadni, és velük együtt 

te is Isten jelenlétében töltheted az örökkévalóságot.” Isten válaszolt a kérdésemre.  

Záró imádságként hadd osszam meg Nyáry Pál gondolatait, amelyeket a „Nincs 

már szívem félelmére…” című könyvben olvastam: 

„Atyám, írd be szívembe azokat a tanulságokat, melyekre a temetőben az ige fé-

nyével tanítasz. És amikor hálát adok Neked azért a drága életért, melynek földi útja 

végét ez a sírhalom jelzi, add nekem azt az édes reménységet, hogy a Jézus Krisztus 

elégtétele gazdag volt az ő számára is, kinek tetemeit e sírhalom takarja, és bevitte 

őt abba az országba, melybe a boldog feltámadás reménységével vitetnek azok, kik 

ott a Jézus arcát meglátják. Áldj meg, Atyám, vigasztalásodnak ezzel a drága aján-

dékával, és mindenek felett add nekem és szeretteimnek a Te akaratodban gyönyör-

ködő lélek élő hitét, szent buzgóságát, add már e földön a megváltottság boldog ön-

tudatát nyújtó örök életet, a Jézus Krisztusért. Ámen.” 
Oláhné Nagy Judit 



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  

Szádeczky-Kardos György  
 

Nincs időd...  
 

Szoktál-e néha meg-megállni,  

és néhány percre megcsodálni  

a zöld mezőt, a sok virágot,  

az ezerszínű szép világot?  

A dús erdőt, a zúgó fákat,  

a csillagfényes éjszakákat,  

a völgy ölét, a hegytetőt?  

Nem, neked erre nincs időd!  

 

Szoktál-e néha simogatni,  

sajgó sebekre enyhet adni,  

hulló könnyeket letörölni,  

más boldogságán is örülni?  

Meghallgatni, akinek ajka  

bánatra nyílik és panaszra,  

vigasztalni a szenvedőt?  

Nem, neked erre nincs időd!  

 

S ha majd est borul a késő mára,  

készülni kell a számadásra,  

mérlegre tenni egész élted,  

tettél-e jót, láttál-e szépet?  

És nincs más vágyad, csupán ennyi:  

nem rohanni, csak ember lenni,  

hiszen már látod a temetőt!  

De most már késő!......Nincs időd! 
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Konfirmációra felkészítő lelkészem mesélte, hogy ifjúkorukban gyakran lemen-

tek a Dunához, de egy alkalom különösen emlékezetes maradt számára. Kis társasá-

guk egyszer egy fuldokló kétségbeesett hangjára lett figyelmes. Mindenki egy bizo-

nyos barátjukra nézett, ugyanis ő volt az úszó a csapatban. Ám az erős sportoló csak 

komótosan állt neki levetni ruháit, miközben tekintetével a fuldoklót követte. Az 

viszont egyre halkabb lett. Már majdnem teljesen eltűnt, amikor az úszóbajnok bele-

vetette magát a folyóba, és kiúszott vele a partra. A rémület elmúltával meghökken-

ve fordultak felé: 

– Miért vártál annyit? 

– Azért – magyarázta –, mert amíg a saját erejében bízott, veszélyes volt. Meg 

kellett várnom, hogy elfogyjon az ereje, hogy tudjak segíteni. Amikor teljesen rám 

hagyatkozott, akkor tudtam őt kimenteni. 

Sokszor valami hasonló taktikával juttatja érvényre Urunk az ő hatalmát. A leg-

több helyzetben csak magunkban bízva csapkodunk, vergődünk a kihívások és aggo-

dalmak áradatában. Ám amikor megfogyatkozott erőnkkel végre őhozzá kiáltunk, 

amikor végre komolyan vesszük, hogy ő a világ Ura és a benne bízók gondviselő 

pásztora, amikor hajlandóak vagyunk megengedni, hogy beleszóljon életünkbe sza-

va és Szentlelke erejével – akkor végre megváltoznak a dolgok. Mert ilyenkor a vi-

lág legnagyobb hatalma lendül mozgásba, hogy végrehajtsa embermentő, nagy ter-

veit az életünkben és rajtunk keresztül is. 

Drága Uram! Köszönöm a személyiségemben rejlő erőmet! Tőled kaptam, se-

gíts, kérlek, megtalálni és rád hagyatkozva használni. De köszönöm az erőtlenséget 

is! Mert amikor saját gyengeségemmel találkozom, akkor talán még tisztábban lá-

tom és kívánom a Te erődet! Köszönöm, hogy elég nekem a Te kegyelmed ereje! 

Ámen. 

Sefcsik Zoltán 

Amivel megküzdöttél, amin átvergődtél, 

amiért kitartottál, az válik a tiéddé.  

És nem mindig az, ami rögtön sikerül.  

Az a tiéd, ami mellett újra és újra döntesz.  

Sokszor nem is egészen tudatosan.  

Hanem azzal, hogy teszed a kötelességed.  

Amit teszel, abban ott a döntésed.  
 

Mustó Péter 



 11. REMÉNYSUGÁR  

 

 

A június 27-i vihar végigvonulva város-

unkon, nem kerülte el templomunkat, közös-

ségi épületeinket sem. 

Hálát adunk Istennek, hogy személyi sé-

rülés nem történt, s a kidőlő hatalmas fák 

sem az épületeinkre dőltek. 

Gyülekezetünk férfiai azonnal munkához 

láttak és együtt végezték el a helyreállítás/

romeltakarítás feladatait. 

Isten velünk volt a viharban is. 

Hallottál már a békáról, ami egy nagy gödörbe esett, és nem tudott kimászni? 

Néhány barátja segíteni próbált neki, de végül feladták. „Mivel úgy tűnik, itt leszel 

egy darabig - mondták -, elmegyünk, és hozunk neked valami élelmet.” 

De nem sokkal azután, hogy elmentek, a béka egyszer csak megjelent mögöttük 

nagyokat ugorva. „Azt hittük nem tudsz kijutni!” - kiáltottak fel a barátai. „Ó, nem 

is tudtam - felelt a béka. - De hirtelen egy nagy teherautó jött felém, és akkor rájöt-

tem, hogy ki tudok!” 

Általában csak akkor jövünk rá, hogy képesek vagyunk változni, amikor rá va-

gyunk kényszerítve a változásra! Azért, mert kényelmesebbnek találjuk a régi prob-

lémákat, mint az új megoldásokat. 

Ha azt hiszed, hogy soha semmi újba nem szabad belekezdeni, akkor sohasem 

fogsz elvégezni semmit, és soha semmi nem fog változni. 

Életünk során három esetben vagyunk legfogékonyabbak a változásra. Először, 

amikor rá vagyunk kényszerítve. Másodszor, amikor már nem működik, amit eddig 

csináltunk. Harmadszor, amikor felismerjük, hogy képesek vagyunk változni! Sem-

mi sem izzítja fel úgy a változás iránti vágyat, mint a hirtelen felismerés, hogy: 

„Többé nem kell ilyennek maradnom!” 

Hadd biztassalak ma: Isten munkálkodik az életedben, és fokról fokra megvál-

toztat - ha ráhagyatkozol. 

Bob Gass 



 

 

 12. REMÉNYSUGÁR  

Nem az vagy, amit teszel, bár sok mindent csinálsz. 

Nem az vagy, amit összegyűjtöttél a barátságok és összeköttetések terén, bár le-

het, hogy sok barátod van. 

A népszerűséged sem vagy, amelyben eddig részed volt.  

Nem a munkádban elért siker vagy. 

Nem az vagy, amit az emberek mondanak rólad, akár jó, akár rossz a veled kap-

csolatos véleményük. 

Mindezek a dolgok, amelyek meglehetősen elfoglalttá tesznek és gyakran ag-

gasztanak, nem mondják el az igazságot arról, aki vagy.  

Én azért állok itt, hogy Isten nevében emlékeztesselek: Isten szeretett gyermeke 

vagy, és Isten így szól hozzád:  

"Örök időktől fogva elhívtalak, és örök időktől fogva a tenyerembe írtalak. 

Enyém vagy.  

Hozzám tartozol, és örökké tartó szeretettel szeretlek téged." 

Henri Nouwen 



 

 

13. REMÉNYSUGÁR   

Gyülekezetünk sikeresen pályázott a Magyarországi Református Egyház óvoda-

fejlesztési pályázatán, melynek keretében az ország területén épülő 30 református 

óvoda közül az egyik Mátészalkán épülhet meg. 

Megvizsgálva a beruházáshoz szükséges ingatlanokat, az Óvodafejlesztési Pro-

jektiroda javaslatát elfogadva a presbitérium a parkerdő mellett található ún. 

„Kiskastély” megvásárlása mellett döntött. 

A gyönyörű környezetben található ingatlanon már meglévő épületek mellé szük-

séges csoportszobák és tornaterem megépítése. 

Jelenleg a tervező/k kiválasztása zajlik, majd a tervek elkészítését követően a 

kivitelező/k kiválasztása. 

A lebonyolítást a projektiroda szakemberei végzik, az óvoda fenntartója azonban 

a helyi gyülekezet lesz. 

A háromcsoportos óvoda megépülését követően nem kívánunk más intézmények, 

felekezetek vetélytársai lenni, a gyermekek hitben való nevelését tartjuk elsődleges-

nek. 

Továbbra is arra kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban hordozzák az épít-

kezést, a pedagógusok kiválasztását, az óvoda beindulását, az itt felnövő gyermekek 

és családjuk életét! 

Gyülekezetünk tagjai részére szeretnénk szeptember 29-én vasárnap délután 

„bejárásra” módot biztosítani, hogy ki-ki még az építkezések/átalakítások előtt meg-

tekinthesse az épületet és annak udvarát. 



 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

Búcsúzunk a nemrég elhunyt Bíró Miklóstól, alapítvá-

nyunk kuratóriumának egykori tagjától. 

A Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány alapítása-

kor a MOM elnökeként állt a nemes célkitűzések mellé, nyug-

díjazását követően pedig a kuratórium tagjaként tevékenyke-

dett. 

Isten adjon vigaszt gyászban itt maradt szeretteinek! 

Ki asztalt terítesz - Székely asztali áldás 



 

 

15. REMÉNYSUGÁR  

Móricz Zsigmond Görögkatolikus 

Kéttannyelvű Általános Iskola 

Kedd:  1. óra 1. osztály  

2. óra 2. osztály 

3. óra 3. osztály 

4. óra 4. osztály 

5. óra 6. osztály 

6. óra 7. osztály 

Csütörtök: 1. óra 1. osztály 

2. óra 2. osztály 

3. óra 3. osztály 

4. óra 8. osztály 

5. óra 5. osztály 

Gyülekezetünkben a 2019/2020-as tanévben a hittanoktatást Papp Zsófia, Kovács 

Éva és Nagy György végzik. 

Napsugár Óvoda 

Hétfőn 10:00-tól 2 csoportban 
 

Kertvárosi Óvoda 

Szerdán 8:00-tól 5 csoportban 
 

Eszterlánc Óvoda 

Pénteken 11:00-tól 3 csoportban 

Konfirmációi előkészítő alkalmak: 

péntek 15.00. Égigérő közösségi ház 

péntek 16.30. Kincses-ház 

Vasárnaponként, az istentisztelettel párhuzamosan  

gyermek-istentiszteletet tartunk mindkét helyen, 

9.30-tól a Kincses házban 

11.00.-tól az Égigérő közösségi házban, 

melyre hitoktatóink, gyermekmunkásaink várnak minden gyermeket szeretettel! 

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓS KÉPZÉS 

indul gyülekezetünkben, melyre szeretettel 

várjuk azokat, akik életéből ez kimaradt, de 

szeretnének konfirmálni, hitükben megerő-

södni. 

Jelentkezni lehet Nagy György lelkipász-

tornál október 15-ig a 30/2621777-es tele-

fonszámon, vagy személyesen. 



 

 

 16. REMÉNYSUGÁR  

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Bársony Zoltán /66/ Kalmár sor 22. 

Bíró Mihályné Molnár Klára /77/ Báthory tér 16. 

Bócsi Endre /63/ Zöldmező u. 10. 

Budai Miklós /58/ Kosztolányi u. 3. 

Csatári László /69/ Nyár u. 30. 

Katona Béláné Kiss Magdolna /78/ 

Komán Józsefné Szűcs Rozália /67/ Északi krt. 84. 

Koroknay Zsolt /54/ Nyár u. 53. 

Lakatos Józsefné Tóth Lenke /47/ Kalmár köz 3. 

Mészáros András /59/ Szatmár u. 14. 

Nagy Zsigmondné Petrikovits Julianna /71/ Bartók u. 31/a 

Piros Sándorné Rácz Piroska /71/ Szokolay Örs u. 27. 

Szabó Józsefné Mirku Mária /85/ Zöldfa u. 129. 

Szentpéteri Gyuláné Bíró Irén /95/ Szatmár u. 64. 

Veress Sándorné Bartha Irén /82/ Csillag u. 28. 

Veressné Szentléleky Klára /66/ Nyírjes u. 5. 



17. REMÉNYSUGÁR   

Keresztségben részesült: 

Balogh Regina 

Biszku Bence 

Demeter Márk 

Elek Balázs 

Farkas Emma 

Jóni Hanna 

Jóni Kristóf 

Kádár Emili 

Mándi Zselyke 

Molnár Lilien 

Mráz Milán István 

Perényi Barnabás 

Pintye Aliz Ilona 

Rádi Ádám 

Szabó Ábel 

Úr Liliána 

Varga Zselyke 

Vigyinszki-Kovács Szofia 

Házasságot kötött: 

Görög Ferenc és Mónus Anikó 

Horváth Zsolt és Rostás Edina 

Kondor Szabolcs és Bezzeg Krisztina 

Sikesdi Csaba és Szenáki Anikó 

Varga Roland és Ötvös Dóra 



 

 

Testvérgyülekezetünk 18. REMÉNYSUGÁR  

Befejezés közeli állapotba került testvérgyülekezetünk, a Nagykároly Kertvárosi 

Református Gyülekezet épülő temploma és óvodája. 

Szemet gyönyörködtető módon nőtt ki az elmúlt években az épületkomplexum, 

mely nem csupán a hívek lelki gazdagodását szolgálja, hanem egy gyönyörű óvodá-

nak is helyet ad. 

Tolnay István esperes-lelkipásztor és a gyülekezet presbiterei táblára vésték a 

bibliai Igét, amely a kezdetek kezdetén erőt és bátorítást adott a munkálatok elvég-

zéséhez. 

Sok csoda, Isten kegyelmének sokféle megtapasztalása beszél arról, hogy Isten-

nek terve van ezzel a közösséggel. 

Imádkozzunk azért, hogy a közeli átadásra minden a helyére kerüljön, s a szere-

tetteljes meghívásnak eleget téve együtt tudjunk ünnepelni határon túli testvéreink-

kel. 

„Az Úr házának alapköve, immáron letétetett! 

Kelj fel, légy erős és láss hozzá!” 
Ezsdrás 3:11; 10:4 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

   A gyülekezetünkben 16. alkalommal megszervezett 

Testi-lelki egészségnap a fenti címmel került megren-

dezésre. Hagyományosan reggeli tornával kezdtük a 

napot, majd tagjaink megmozgatása után Pocsai Vince 

nyugalmazott lelkipásztor áhítata következett. I. Móz.12:1-6 alapján az idős korában 

– 75 évesen – elhívást kapott Ábrahámról szólt. Az Úr személyes megszólítását 

meghallani a legnagyobb esemény életünkben, az elhívásnak való engedelmesség ad 

békés, boldog és tartalmas életet. 

Ezután Az öregedés szépsége címmel dr. Fodor Ákos belgyógyász szakorvos 

szólt arról, hogy az idős kor terhei és nehézségei mellett megvan a szépsége is ennek 

az időszaknak. Minden életszakasznak megvan a maga értelme, minden életkor Isten 

teremtési rendjébe tartozik. Az Úr kezéből lehet elfogadni a problémákat, ezeket el 

is lehet engedni, nem kell rajtuk rágódni. Az idős ember bölcs tanácsokat adhat a 

fiataloknak, szolgálhat másoknak, imádkozhat, hálás szívvel számvetést készíthet, 

megtanulhat mások szeretetére, segítségére - de legfőképpen az Úrra - hagyatkozni  

kiszolgáltatott helyzetében, ez az időszak a pihenés, a mennyei otthonba való készü-

lés alkalma is. Fontos, hogy Élet legyen az idős ember éveiben. 

Az előadás után Áprily Lajos „Kérés az öregséghez” című versét hallgattuk meg. 

A gyülekezet asszonyai jóvoltából süteményt, gyümölcsöt fogyaszthattunk a szere-

tetvendégségen. Az alkalom után testileg-lelkileg felüdülve térhettünk otthonainkba. 

Dr. Makrai Tibor 

Testi-lelki egészségnap 



 20. REMÉNYSUGÁR  

Újabb, sok látogatót vonzó kiállítás 

került megrendezésre a Kincses házban.  

A tavaszi Miatyánkkal foglalkozó 

igehirdetés sorozat mélyebb megértését 

segítette az az interaktív kiállítás, melyet 

néhány hét leforgása alatt közel 1000 

látogató tekintett meg. 

Ezúton is köszönjük Hompoth Zolnai 

Ildikó és Vékonyné Virágh Tünde tanár-

nőknek, valamint Kovács Éva gyüleke-

zeti munkatársunknak a kiállítás összeál-

lításában végzett áldozatos munkájukat. 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR   

Pünkösd 2. napján került megrendezésre 

a Kincses-ház udvarán a XII. Református 

családi nap, mely idén az Élő reménység 

nevet viselte. 

A szabadtéri istentiszteletet követően 

sor került a Miatyánk kiállítás és imakert 

megnyitójára, melyet már ezt követően so-

kan meg is tekintettek. 

A helyi gyülekezet ifjúságának koncert-

jét követően általános iskolák zenés, táncos 

műsorai követték egymást a nagyszínpadon, 

majd az erdélyi Reménység együttes kon-

certje méltó befejezése lett a gyülekezeti 

rendezvénynek. 

Áldott találkozások, beszélgetések, ren-

geteg ötletgazdag új játék és lélekemelő ze-

nei koncertélmények jellemezték ezt a szép 

napot. Legyen érte Isten áldott! 



Férfisátor beszámoló 22. REMÉNYSUGÁR  

   Pörgős napokat magunk mögött hagyva, jó kedvvel 

felvértezve keltünk útra idei nomád táborunkba, a bé-

késen kanyargó Túr folyó partjára. 

Nagyhódosról kenukkal kezdtük kalandokban bővöl-

ködő utunkat szálláshelyünkig, amely valahol Sonkád 

és Botpalád határában található.  

Szálláshelyünkön a Mocsári Teknős Férfisátor egyik 

tagja, Abari-Tóth László vezetésével túlélési techniká-

kat sajátítottunk el. 

Először is a késekkel, fűrészekkel, fejszékkel ismerkedtünk, majd ezeket kézbe 

véve "trysticket" készítettünk,  

különféle bemetszési, faragási technikákat alkalmazva. 

Másnap folytatódott a túlélési technikák elsajátítása, kis kötéllel és naggyal egy-

aránt megtanultunk boldogulni. 

A cserkész, horgász, hegymászó technikák mind-mind hozzánk tettek valamit. 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR   

Fiaink azt a feladatot kap-

ták, hogy "tegyenek le valamit 

az asztalra". Mutassák meg, 

mire képesek!  

A feladatot komolyan vet-

ték, s így villa, szigony, íj, 

bárd, kés, fogpiszkáló készült. 

Az elkészült műveket Vida 

Miklós tanár úr értékelte min-

denki előtt. 

Lajos bácsi és veje, András 

szakértelme révén megismer-

kedhettünk a nyúzás és a 

nyúlpaprikás elkészítésének alapjaival. 

Utolsó napunkat gyors összepakolással kezdtük, hogy a feljövő esőfelhőket meg-

előzve sátrainkat szárazon összehajtogassuk. 

A sonkádi Európa Nostra díjas templom megtekintése után megnéztük szép Ha-

zánk legkeletibb pontját, majd Nagyhódoson vettünk részt istentiszteleten. 

Áldásokban, élményekben gazdag hétvégénken Isten áldását éreztük, ajándékait 

Neki köszönjük. 

Sok hasonlóban legyen még részünk! 



 

 

24. Többgenerációs tábor REMÉNYSUGÁR  

Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk 

haza idei többgenerációs táborunkból, amely 

idén az „Ősi alapokon” címet viselte. 

A Dráva-parti Matty településen volt szál-

lásunk, ahonnan naponta indultunk felfedező 

utunkra: az Ormánság falvain túl megtekintet-

tük Szigetvár, Siklós, Pécs, Villány, Pécsvárad 

történelmi és egyházi nevezetességeit. 

Isten tartsa meg az itt élő testvéreket, gyü-

lekezeteket, s áldja meg az őket pásztoroló 

lelkipásztorok szolgálatát! 



 

 

Női kör beszámoló 25. REMÉNYSUGÁR  

Drága emlékekkel gazdagító két napot tölt-

hettek el gyülekezetünk asszonyai Abaújváron, 

az ottani asszonytestvérek vendégszeretetének köszönhetően. 

Szombat délelőtt az aggteleki cseppkőbarlang több kilométeres szakaszát jártuk 

be, majd Bódvaszilason elfogyasztott ebédünket követően megtekintettük a közeli 

Felvidéken található áji vízeséseket. Egy kiadós kenyheci fagyizást követően az aba-

újvári gyülekezet asszonyaival találkoztunk. 

Másnap részt vettünk az ünnepi istentiszteleten, melyen lelkipásztorunk szolgált. 

Örömteli alkalom volt, hiszen a pányoki gyülekezet tagjaival is találkozhattunk, mi-

vel egy 50 éves évfordulót megélő házaspárt köszöntött a két gyülekezet. 

Látva sokrétű szolgálatukat, élő hitüket, 

élvezve vendégszeretetüket, rengeteg áldást, 

szeretetet kaptunk tőlük. 

Isten áldja meg az itt szolgáló lelkészhá-

zaspár szolgálatát, elkötelezett munkatársaik 

fáradozásait, kis létszámú, de hűséges gyüle-

kezetük tagjait! 



 

 

Gyerektábor 26. REMÉNYSUGÁR  

Ahogyan Ábrahám nem tudta megszámlálni a 

csillagokat, úgy mi sem azt a rengeteg áldást, 

amelyet a héten kaptunk Istentől. 

 Önfeledt nevetés 

 Sok-sok játék 

 Őszinte kérdések 

 Jó idő 

 Összeszokott csapat 

 Drága beszélgetések 

 Finom kávé 

 Odaszánt idő 

 Kedves szavak 

 Évről évre, centiről centire növő apró-

ságok 

 Lelkes segítők 

 Új énekek 

Csak néhány az áldások közül. 

Megannyi érték, mely bennünket gazdagított. 

Ez volt a 2019-es KISCSILLAG bejárós 

gyermektábor. 

Még sok ilyet érjünk! 



 

 

27. REMÉNYSUGÁR  



 

 

Ifjúsági oldal 28. REMÉNYSUGÁR  

Az idei Csillagpont jelszava a KÖRBEVESZ volt. Ez utal Isten jelenlétére, hogy 

körbevesz a mindennapokban, de a közösségre is, Isten családjára, akikkel napi szin-

ten közösségben lehetsz.  

Reggelente lehetetett áhítatokra menni. Többféle áhítat közül lehetett választani, 

mindenkinek az ízlése szerint. Utána volt a főelőadás, amelyet Járay Márton teoló-

gus, mentálhigiénés szakember tartott. Voltak bizonyságtételek is a főelőadás része-

ként. Minden főelőadás nagyon tartalmas volt, elgondolkodtató üzenetekkel. A fő-

előadások témáit mindennap kiscsoportos beszélgetéseken lehetett megbeszélni. 

Én kifejezetten olyan csoportban szerettem volna lenni, ahol senkit nem ismerek. 

Annak ellenére, hogy teljesen ismeretlenekkel voltam együtt, nagyon jó beszélgeté-

sekben volt részem. A délutáni programok között voltak előadások párkapcsolati, 

környezetvédelmi, önismereti témákban, játékok és beszélgetések is. Délután is min-

denki tudott olyan programokat találni, amelyek érdekelték. Este, vacsora után kö-

vetkezett egy esti áhítat, amelyet mindig más ember tartott, más témában. Az esti 

programokat is nagyon változatosan szervezték. Volt bibliai témájú szabadulószoba, 

imasátor és táncpárbaj is.  

A legmeghatározóbb élményem a láthatatlan színház volt. A tékozló fiú történe-

tét mutatták be. Úgy éreztem, hogy Isten 

ezen az előadáson keresztül szólt hozzám. 

Úgy mentem el a Csillagpontra, hogy 

szeretnék lelkiekben feltöltekezni és Is-

tenre figyelni, amely ez alatt az 5 nap 

alatt teljes mertékben sikerült, ezért aján-

lom minden fiatalnak, hogy vegyen részt 

ezen a keresztény ifjúsági fesztiválon, 

mert nem fogja megbánni!  

Mindák Fabiána  



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

Gyülekezetünk ifjúsági zenekara több száz fiatal előtt adott koncertet a kárpátal-

jai Beregszászban megrendezett Lendület konferencián. 

A neves helyi és anyaországi zenekarok között régi és új énekeikkel fellépve gaz-

dagították a Kárpátalján élő hívő fiatalokat tömörítő KRISZ rendezvényét. 

"Kisifi" péntek 18.00. Kincses ház 

"Nagyifi" szombat 18.00. Égigérő közösségi ház 

Várunk szeretettel! 



 

 

Beszámoló 30. REMÉNYSUGÁR  

Jó hangulatban, kedves angol rektorokkal ke-

rült megrendezésre a Kincses-házban és annak 

udvarán a Kálvin János Református Általános 

Iskola 2019-es angol tábora, ahol a gyerme-

kek egész napos nyelvi foglalkozásokon játé-

kos módon ismerkedhettek meg az angol 

nyelv szépségeivel, nem kis nyelvi jártasságot 

szerezve ezáltal. 



 

 



 

 


