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Istentől megáldott, békés karácsonyt és az Úr kegyelmében eltöltött,
boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!

Vendég igehirdetőnk volt Erdei Attila IV. éves kolozsvári teológus

Dr. P. Szalai Emőke megnyitja a Bűdszentmihály
református emlékei című kiállítást
Túrmezei Erzsébet

KARÁCSONYI RÍMEK

Gyülekezetünk kiránduló csoportja az esztergomi bazilika előtt

Már megjelent!
- zenél a csend
Reményed Ő!
- zúg a fenyő.
Ilyen fehér!
- dalol a dér.
És szól az út, mit láb tapos:
Alázatos! Alázatos!

Ezüstöt ölt
a téli föld.
Havas kis út
a hegyre fut.
Karácsony int
felénk megint.
Keresi árva, elhagyott
a betlehemi csillagot.

Lombjaveszett
ág didereg
a jegenyén:
Ilyen szegény!
Róla zenél
a szél, a tél
zenélj te is, szegény szivem:
Eljött, igen! Eljött, igen!

Köd hamva hull
és rajta túl
mint zúzmarás,
fehér varázs,
erdők-mezők
az Érkezőt
jelentgetik ma ékesen.
Őt keresem! Őt keresem!

A szilágysomlyói cserkészcsapat műsora
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IGEHIRDETÉS
Textus: Mt 2:1-12
Szeretett Testvéreim!
A karácsonyi készülődésünk idején
fontos önmagunkban tisztázni, hogy mit
is várunk az ünneptől. Pilinszky János
szavaival élve „az igazi ünnepektől nem
kikapcsolódást kell várnunk, hanem
éppen bekapcsolódást.”
Manapság viszonylag sokan azért
várják a karácsonyt, mert lesz néhány
pihenéssel, kikapcsolódással eltölthető
napjuk az év végéhez közeledve. Lelkileg
sivár az ilyen ember karácsonya, mert a
lényeg hiányzik belőle. A karácsonyt Jézus
Krisztus születése miatt ünnepeljük.
Ez az esemény a világtörténelem középpontja. Emiatt beszélünk Krisztus
előtti és Krisztus utáni eseményekről a
történelemben. Krisztus után 2008-ban az
embernek tisztáznia kell a karácsonyhoz
és Jézushoz való viszonyát. Amikor ezzel
szembenézünk, két dolog lehetséges:
nyugtalanság fog el bennünket, vagy belső
béke, nyugalom. Alapigénk arról számol
be, hogy amikor a napkeleti bölcsek
eltévedtek a megszületett Megváltó
keresésében, Heródes király udvarába
tértek be. Ott elmondták jövetelük célját,
de az uralkodó szíve nyugtalansággal
lett tele. Féltette hatalmát egy még
éppen csak megszületett csecsemőtől.
Jézus neve csak azoknak szívében kelt
nyugtalanságot, akik Őt nem akarják
elfogadni Üdvözítőnek. Akik elfogadják,
lelki békét kapnak.
A felnőtté vált Jézus így hívogatott
az egyik alkalommal: Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek. Ezen az ünnepen akkor
lesz nyugalma valakinek, ha az ünnepbe
való bekapcsolódást választja és nem
kikapcsolódni akar.
Hogy lehet bekapcsolódni a karácsony
méltó megünneplésébe? Úgy, hogy családi
körben – persze, aki egyedül ünnepel, az
egyéni csendességében – felelevenítjük a
Bibliában leírt eseményeket, és ha erőnk,
egészségünk engedi, akkor elmegyünk a
templomba, hogy a hozzánk hasonlóan
bekapcsolódni akarókkal közösségben
legyünk.
Az Ige beszámol arról, hogy Heródes
király titokban hivatja a bölcseket, és
elbeszélget velük, majd azt a feladatot
bízza rájuk, hogy szerezzenek pontos
értesüléseket a gyermekről, és térjenek
vissza hozzá a látottakkal, hallottakkal.
Érezzük a leírásból Heródes tisztátalan,

egyenetlen hozzáállását, ártó szándékát.
Nem is jutott el Jézus megismerésére.
A napkeleti bölcsek viszont eljutottak
Betlehembe, találkoztak a világ Megváltójával és hódoltak előtte. Példát adtak
számunkra abban, hogy ők a gyermek
Jézusban meglátták a világ Üdvözítőjét.
A ma embere háromféleképpen viszonyul Jézushoz:
1. Tagadja létezését, nem érdekli
sem Ő, sem tanítása, kizárja
életéből Jézust.
2. Tudnak Jézusról, de nem mint
Megváltóra tekintenek rá, hanem
csupán mint Jézuskát emlegetik,
akinek van köze az ünnephez,
mert ő hozza az ajándékokat.
3. Ismerik, leborulva imádják
(csak Őt) és szolgálják Jézust.
Ők bekapcsolódni akarnak
az ünnepbe, őt ünneplik, vele
ünnepelnek.
Az utóbbi csoportba tartozóknak lehet
békés, boldog karácsonya, olyan, melyet
átjár az Isten szeretete. Ilyen karácsonyt
kívánok én mindenkinek! Ámen
Katona Béla lelkész

Olvasásra ajánljuk
A keresztelésemre kaptam családunk
egyik közeli rokonától Joó Sándor: Ha
a világosságban járunk című könyvét.
Eleinte - bár mondták, hogy Joó Sándor
a XX. század egyik legmélyebb hitű
re-formátus prédikátora volt - kissé
bizalmatlan voltam a könyvhöz. Úgy
gondoltam elvont, a hétköznapi élettől,
a hívők mindennapjaitól távol álló,
magasröptű, talán kissé még unalmas
teológiai fejtegetésekről szól. Nagyon
kellemeset csalódtam, miután elkezdtem
olvasni. A könyv egy sor 1956 és 1964
között elhangzott igehirdetést tartalmaz. Mindjárt az első igehirdetés
magával ragadt és mindig kíváncsian
vártam, a következő miről fog szólni.
Joó prédikációi még így, a könyv sorain
keresztül is magával ragadják az olvasót.
A prédikációk zöme számomra érdekes
módon sokszor csak az Igéből vett
1-1 vers vagy csupán pár szó alapján
hangzottak el. Mindegyik igehirdetés
másról szól ugyan, de a könyvnek
– akárcsak a Szentírásnak – a központi
üzenete Isten megváltó, minden értelmet,

felülmúló szeretete. A könyv élni is tanít
a Biblia alapján, amelynek üzeneteit tanácsait, utasításait Joó Sándor remekül
helyezi át napjaink világába, buzdít az
evangélium terjesztésére. Nem ostorozza a
híveit, bár néhol szeretetteljesen rávilágít
a gyengeségeinkre, bűnökre, amelyekből
tanácsos lenne megtérni ha jelen vannak
életünkben (például felemeli szavát a
„vasárnapi kereszténység” ellen, ill. a
hívők Istennel szembeni bizalmatlanság
visszáságaira is felhívja figyelmünket),
ugyanakkor az egyház hibáit is megemlíti.
Ezt a könyvet szeretettel ajánlom mindenkinek, mert lelkünk épülésének
remek eszköze és megerősíti olvasóját a
Szentháromságba vetett hitében.
Eszenyi Domokos

Istentiszteleteink rendje
az esztendő vége felé közeledve és annak fordulóján:
• 2008. december 23. (kedd):
16.00 óra: istentisztelet, egybekötve az
óvodás gyerekek karácsonyi műsorával.
• 2008. december 24. (szerda):
16.00 óra: szentesti istentisztelet, az
iskolások karácsonyi műsorával.
• 2008. december 25. (csütörtök):
10.30 óra: úrvacsorás istentisztelet az
énekkar szolgálatával.
• 2008. december 26. (péntek):
10.30 óra: karácsony második napi
istentisztelet.
• 2008. december 28. (vasárnap):
10.30 óra: istentisztelet.
• 2008. december 31. (szerda):
16.00 óra: óévzáró istentisztelet, melyen
megemlékezünk a 2008-ban elhunytakról is.
• 2009. január 1. (csütörtök):
10.30 óra: az újév első istentisztelete,
melyen beszámoló hangzik el a 2008.
évről – gyülekezetünk szempontjából.
• 2009. január 4. (vasárnap):
10.30 óra: istentisztelet
„Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János 3:16)
Valamennyi istentiszteletünkre
szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
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Istentiszteleteink rendje
SZORGALMATOSON
az esztendő vége felé közeledve és annak fordulóján:
• 2008. december 24. (szerda):
15.00 óra: szentesti istentisztelet, a
hittanosok és a Hóvirág asszonykórus
karácsonyi műsorával.
• 2008. december 25. (csütörtök):
9.00 óra: úrvacsorás istentisztelet.
• 2008. december 28. (vasárnap):
9.00 óra: istentisztelet.
• 2008. december 31. (szerda):
15.00 óra: óévzáró istentisztelet.
• 2009. január 1. (csütörtök):
9.00 óra: az újév első istentisztelete.
• 2009. január 4. (vasárnap):
9.00 óra: istentisztelet.
„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek
nagy örömet, mely az egész nép öröme
lesz: üdvözítő született ma nektek,
az Úr Krisztus a Dávid városában.”
(Lukács 2:11)
Valamennyi istentiszteletünkre
szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Bűdszentmihály
református emlékei
2008. október 31-én Tiszavasvári
város lakói együtt ünnepeltek református
gyülekezetünkkel. Erre az alkalomra
kedves vendégek érkeztek Debrecenből,
Nyíregyházáról, Nyírbátorból és Döge
községből. Ünnepségünk színhelye a
Vasvári Pál Múzeum volt. Itt emlékeztünk
a reformációra, a Biblia évére és megtekintettük a „Bűdszentmihály református
emlékei” című kiállítást.
Baloghné Szűcs Zsuzsanna muzeológus
testvérünk megnyitóbeszéde után gyülekezetünk énekkara „Ne szóljon Igéd
hiába…” című énekkel, valamint Luther
Márton gyönyörű énekével: „Erős vár a
mi Istenünk…” köszöntötte az ünnepelni
vágyókat.
Ezt követte Katona Béla lelkipásztor
igehirdetése a Jelenések könyve 1:3 verse
alapján: „Boldog, aki olvassa…”
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A Bibliáról sok mindent mondanak:
alapműveltség,
kultúrérték…,
ezek
igazak, de: a Biblia Isten Igéje! Ettől
különleges könyv. A Biblia elmondja
„amit Isten szólt és tett az ember javára
és üdvösségére”. Ahhoz, hogy Isten
üzenete váljon belőle, kell egy antenna:
ez a HIT. A Biblia éve van. „Boldog, aki
olvassa”- szól a vezérige. Olvasd! Van,
akinek van, de nem olvassa. Ez annyit
ér, mint akinek nincs. Vagyis semmit!
Boldogságot, békességet keresel? Olvasd!
Vedd kezedbe és imádságos lélekkel
olvasd naponta!
Ma van a reformáció ünnepe. „Egyedül
a Szentírás” – mondta Luther Márton, a
nagy reformátor. A megújulás ott élhető
át, ahol Isten Igéjét komolyan veszik.
A reformációval az Isten Igéje került a
középpontba.
Befejezésül Füle Lajos református
költő Bibliám című versét olvasta fel
lelkipásztorunk:
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!
Az igehirdetés után Dr. P. Szalay
Emőke a debreceni Déry Múzeum
főmuzeológusának
megnyitóbeszéde
következett. Hallhattunk a reformáció
jelentőségéről
és
Bűdszentmihály
református emlékeiről.
A Biblia éve kapcsán gyülekezetünkben gyűjtés indult el, melynek során több,
különböző korban nyomtatott Bibliát,
énekeskönyvet és imakönyvet, valamint
egyéb emléktárgyakat adtak át testvéreink
Katona Béla lelkipásztorunknak azért,
hogy kiállítsák azt városunk múzeumában.
Dr. P. Szalay Emőke elmondta:
a református emlékek legértékesebb
darabjai az úrvacsoraosztás kellékei.
A meghívón is látható legkorábbi
emléktárgy a XVII. században magyar
mesterek által készített, aranyozott
ezüstpohár, amelyre méltán büszke lehet
Tiszavasvári református népe.
A kiállítás színvonalát emelték a
debreceni Református Kollégium Múzeumából kölcsönkapott, 1792-ből származó,
méretüket tekintve a legnagyobbak
közé sorolható ónkannák. A mai napig
is használatban lévő ezüstkelyhek
mellett, a gyülekezet közel 450 éves
története elevenedik meg a fennmaradt
dokumentumok által.

A szentmihályi szobában a bölcsőtől
a koporsóig kísérheti végig a látogató
a református vallás népi, mindennapi
életben betöltött szerepét. A keresztség,
a konfirmáció, a házasság, a háború és
halál azok a színterek, ahol tetten érhető
a hitben élő emberek tárgyi kultúrája
– mondta Dr. P. Szalay Emőke. Azt
gondolom nem szabad elfelejtenünk, hogy
Bűdszentmihály református gyülekezete
hozta létre a település első iskoláját, ahol
a város magyar, kiválóságai – Lukács
Ferenc gyógyszerész, Kabay János
világhírű vegyész – is tanultak.
A református elemi iskola falai között
tanított a Vasvári Pál Múzeum alapítója
Gombás András, aki a gyülekezet
presbitereként is, aktívan tevékenykedett.
Így a kiállításban rá is emlékezünk.
Baloghné Szűcs Zsuzsanna testvérünk
köszönetet mondott mindazoknak, akik
tárgyi emlékeikkel hozzájárultak a kiállítás anyagához.
Úgy gondolom, hogy valamennyien
érzelmileg is közelebb kerültünk Bűdszentmihály református emlékeihez.
Végezetül gyülekezetünk nőtestvérei
szeretetvendégséggel kedveskedtek a
látogatóknak.
Szántó László presbiter

A reformáció
Minden évről évre ismétlődő ünnepnek
megvan az a veszélye, hogy megszokottá
válik és kiüresedik. Ha üdvtörténeti
ünnepeink esetében így van, mennyivel
inkább félrecsúszhat ünneplésünk a
reformáció napján, amelyet egy közel
ötszáz éves történelmi esemény emlékére
tart a protestáns világ.
Nézzük meg miért is volt szükség
reformációra?
Az őskereszténység az I. évszázadban
Jézus Krisztus halála és feltámadása
után egy tiszta, egy igazi kereszténység
volt. Az üldöztetés ellenére hitüket
megőrizték. Egyszerűen éltek, egymást
segítették aszerint, hogy kinek-kinek
milyen szükséglete volt. Még a hitetlen
emberek is azt mondák róluk: „Mennyire
szeretik egymást!” Az életük sem volt
drága, inkább választották a vértanúhalált,
de nem tagadták meg Jézus Krisztust!
A II. és IV. században a római államhatalom és más vallások kegyetlenül
üldözték a kereszténységet.
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Ez az időszak Néró császártól, Diokletiánuszig tartott. Néró lefejeztette
Pál apostolt, keresztre feszítette Péter
apostolt, Heródes király pedig Jakab
apostolt karddal végeztette ki. Sok
ismeretlen vértanút vadállatokkal tépettek
szét és megköveztek. A hóhérbárdok
kicsorbultak a keresztények megölésétől.
Olyan törvényeket hoztak, hogy hívő
embereket meg lehet ölni, vagyonukat el
lehet venni.
A IV. század elejére keresztényközösségek jöttek létre szinte az egész
lakott földön.
A IV. és VI. század közötti időben
a kereszténység vezetői megalkudtak a
fennálló római hatalommal és szövetséget
kötöttek velük. Létrejött az üldözött
kereszténységből az államhatalmivá váló
kereszténység. A politikai hatalom és az
egyházi hatalom összekapcsolódott. Úgy
rendezték be az életet, hogy amit az egyház
vezetői tartottak, kereszténységnek, az a
kereszténység. Ezután következett egy
félelmetes, sötét időszak: a középkor.
Az állam – egyházi hatalom vette
kezébe az irányítást. Nem fejlődhettek a
tudományok és a művészetek. Az üldözött
kereszténységből üldöző kereszténység
lett. Aki az egyház tanításával
szembefordult eretneknek nyilvánították.
Teljesen eltorzították a keresztényhitet.
Bevezették az inkvizíciót, eretnekeket
máglyán égettek, hívő embereket vízbe
dobtak követ kötve rájuk, sokakat
börtönökbe zártak, tüzes vaspróbának
tettek ki. Búcsúcédulákat bocsátottak
ki, keresztes hadjáratokat szerveztek,
félelmetessé tették a keresztényvallást.
Miért következett ez be? Miért torzult el
a kereszténység? Azért mert nem volt a
Biblia az emberek kezében. Az volt a jó
hívő, aki a hatalmi egyházhoz hűséges
volt és az ő emberi törvényeiknek,
rendelkezéseiknek engedelmeskedett.
A középkori kereszténység Jézus
Krisztustól teljesen eltávolodott.
Nem volt véletlen Luther Márton
(1483-1546) Ágoston-rendi szerzetes
fellépése.
Isten Szent Lelke indította őt, Zwinglit,
Kálvint és még sok bátor férfit az egyház
megújításának megkezdésére. Először
is kézbe vették, elolvasták az addig
leláncolt Bibliát. Luther ekkor értette
meg, hogy a Biblia nem azt tanítja, amit
az egyház. Szembehelyezkedett saját
egyházi vezetőivel, amikor 1517. október
31-én a németországi Wittenbergben a
vártemplom kapujára szögezte 95 tételét.
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Ebből három nagyon fontos tételt
említek:
1. Egyedül a hit!
2. Egyedül a Szentírás!
3. Egyedül Krisztus!
A reformáció eszméi gyorsan terjedtek
német földön és távolabbi országokban,
így hazánkban is. A legnagyobb lépést
a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása
jelentette, amely a könyvnyomtatás
alkalmazásával nagy tömegek számára
tette hozzáférhetővé az evangéliumot. A
Biblia alapvető igazságokat tudatosított az
üdvkeresőknek. A reformáció alapvetően
helyre állította a megváltott ember
kapcsolatát Istennel és embertársaival.
A reformáció terjedését nem nézte jó
szemmel a katolikus egyház.
Megkezdődött az ellenreformáció.
Kíméletlenül üldözték a reformáció
követőit. A reformátorok nem ismertek
megalkuvást. Sokan áldozták fel életüket
az igazságért, de hitbeli meggyőződésüket
nem adták fel, pedig üldözés, máglyatűz,
vízbefojtás,
várbörtön,
kivégzések
diszkrimináló törvények, megbélyegző
ítéletek kisérték nagyon sokszor hívő
elődeink életét a történelem útvonalán.
Nemegyszer kellett újra kezdeni, mégis
hinni, mégis remélni, az eltiport helyzetből
is talpra állni. Igazzá váltak Pál apostol
szavai: „Mindenütt szorongatnak minket,
de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de
nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk,
de nem elhagyatottak, letipornak, de el
nem veszünk…” (2Kor 4:8-9)
A Zsidókhoz írt levél 10:32-34-ben
ezt olvassuk: „Emlékezzetek a korábbi
napokon, amelyekben sok szenvedéssel
teljes küzdelmet állottatok ki! Mert
egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel
nyilvánosan megszégyeníttettek titeket,
másrészt társaikká lettetek azoknak,
akikkel ugyanez történt. A foglyokkal
is együtt szenvedtetek, és vagyonotok
elrablását is örömmel fogadtátok,
mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb
és maradandó vagyonotok van. Ne
veszítsétek el, tehát bizodalmatokat,
amelynek nagy jutalma van.”
Istennek adunk hálát, hogy a Kárpátmedencében ma is jelen lehet az a tanítás,
ami egyedül a Szentírásból táplálkozik,
mert Jézus Krisztus az út, az igazság és
az élet. Örök igazság ez. Eszembe jut
egy kedves énekünk, amiről fiatalabb
koromban azt gondoltam, hogy nem így
van, de ma már biztos vagyok benne,
hogy így igaz, ahogy énekeljük: „Megáll
az Istennek igéje, és nem állhat senki
ellene…”

Hiábavaló próbálkozás volt kétezer
éven keresztül, mert az Isten igéje ma is
hirdettetik.
És még valami! Történelmi ismereteink
alapján tudjuk a reformáció után a tömegméretű ateizmus ott lépett fel, ahol
leginkább eltorzították a vallást. Ez volt
Franciaország. Ezt az országot tekintették
az egyház legidősebb szolgálóleányának.
Az 1789-es francia forradalom részvevői
harciasan követelték az állam és egyház
szétválasztását.
A tömeges ateizmus tehát válaszjelenség, ellenreakció volt, de a hívő
embereket ez sem tudta eltávolítani Jézus
Krisztus követésétől.
Mert az igazi kereszténységnek három
ismertetőjele van:
1. Az Isten parancsolatainak az ismerete
2. A Jézus Krisztusba vetett hit
3. Állhatatosság, amivel betöltik a szeretet
parancsolatait.
Az igazi kereszténység mindig
a gondolkodásból, mindig a Biblia
megértéséből táplálkozik.
Azt kívánom, hogy Jézus Krisztusba
vetett hitünket, így tudjuk megélni.
Mint az egykori hitvallók késői
utódai, néma főhajtással emlékezünk
meg a bátor hithősökről és a vértanúk
megszámlálhatatlan seregéről.
Szántó László presbiter

Pál apostol nyomában
Szíria – Libanon – Ciprus – Kis-Ázsia
– Görögország - Itália – Spanyolország
– Izráel – Málta. Még egy lökhajtásos
repülőgépen utazó mai politikusnak
is hatalmas úti program. Pál apostol
gyalogosan és gályákon, évtizedeken át
ingázott a Földközi-tenger mellékének
országai között Krisztus nagyköveteként.
Úti poggyászában nem politikai
akták voltak, csupán 1-2 ószövetségi
tekercs, mellyel örömhírét hitelesítette: a
megfeszített, feltámadott Jézus a Krisztus!
A világ egyetlenegy reménysége! Ő az
igazi Szabadító. Ő az egyetlen: a királyok
Királya. Ő a rabszolgák, nők, a hatalom
kegyeiből kirekesztettek, a bűnösök,
betegek, tehetetlen gyermekek, a haldokló
öregek: tehát minden ember egyetlen
lehetséges reménysége!

Református Élet
Ez az evangélium, vele az isteni
Szentlélek feszítő és hajtóereje vitte,
vonzotta országról országra. Egyetlen élet
során sok életet élt, hogy eleget tehessen
Megbízójának, akivel a damaszkuszi úton
találkozott. Nem önmagát propagálja,
nem magának szerez híveket, hanem
megbízója és a címzett javára tesz
mindent. A Szentírás a keresztyén ember
élete és szolgálata elengedhetetlen
elemének tekinti a missziót. Isten
akaratából felebarátai javára végzett
hitvalló, hitet sugárzó küldetést. Ez alól
nincs felmentés. Még az sem menthet
fel a szolgálat alól, hogy voltak, akik
helytelenül éltek vele, voltak, akik
visszaéltek vele.
A hitvallás nélküli keresztyénség
önellentmondás, - mint pl. az íztelen
ízesítő. „Ha a só megízetlenül nem jó
azután semmire, hanem, hogy kidobják és
eltapossák az emberek.” (Mt 5:13)
Ne tévessze meg Krisztus követőjét az
a tény, hogy a jog és a politika világában
a hit „magánügy”. Ez így van rendjén!
Isten soha senkit nem kényszerített
arra, hogy őt szeresse. Milyen jogon
kényszeríthetne ember embert arra, akár
politikai eszközök igénybevételével, hogy
hívő, avagy református, római katolikus,
stb. felekezetű legyen? Az, hogy valaki
hívővé szeretne lenni, - avagy nem hívő kíván maradni, saját döntése: jogi
értelemben magánügy.
Az, hogy valaki presbiteri szolgálatot
vállal vagy nem vállal: szuverén döntésén
múlik. Mihelyt azonban Krisztus
követőjévé vált, Krisztus követségét is
kell vállalnia. A misszió parancsa érvényes reá: „Elmenvén tegyetek tanítvánnyá
minden népeket” (Mt 28:19). Úgy hozzátartozik ez a keresztyén élethez, mint
sóhoz az íz.
Presbiteri missziónk teljesítéséhez Pál
apostol szolgálata ad példát. Mi buzdította
őt? Damaszkuszi élménye után ez nem
csoda. Számára Isten nem csupán létező
valóság – hiszen az ördög is hiszi, hogy
van Isten, – hanem szuverén hatalom. Ő
előtte kell meghajolnia minden térdnek,
mennyei és földi hatalmaknak (Fil 2:
9,10).
Válogatás nélkül szolgál mindenkit.
Örök feladat. „… még az én életem sem
drága nékem, csakhogy elvégezhessem az
én futásomat örömmel és azt a szolgálatot,
melyet vettem az Úr Jézustól, hogy
bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének
evangéliumáról.” – így tanít az apostol
(ApCsel 20:24).
Ha nehéz ez a küzdelmes felfelé
vivő út, nézzünk fel Jézusra, hogy Ő
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milyen áldozatot hozott értünk és
akkor erőt kapunk, megvigasztalódunk az
Ő csodálatos szép Igéjével.
Nagy Sándorné tiszteletbeli presbiter

Egyszerű üzenet
Isten a bűnt utálatos dolognak tartja,
de a bűnöst halálosan szereti. Ha azt
gondolod, nem szeret téged, mert
vétkeztél, az nem tőle van.
Isten a jócselekedeteket áldott dolognak, a rosszakat átkozott dolognak tartja.
De ez nem azt jelenti, hogy amikor jót
teszel, akkor szeret téged, amikor rosszat,
akkor pedig gyűlöl.
Ha ezt nem így gondolod, az nem tőle
van. Isten sosem fordul el tőled. Ha nem
látod az Ő munkáját a te életedben, az
nem azért van, mert nincs jelen, hanem
azért, mert nem elég tiszták a szemeid az
ő látására.
Ha ezt nem tudod belátni, az nem tőle
van. Isten nem azért szeret téged, amiért
te Őt. Nem azóta szeret téged, amióta te
Őt. És nem csak annyira szeret téged,
amennyire te Őt.
Ha ezt nem ismered fel, az nem tőle
van. Isten nagyon szeret téged!
Mikor ezt nem hiszed el, az nem tőle
van.
Isten dicsősége teljes nélküled is. Te
nem tehetsz hozzá az övéhez, Ő ad neked
a sajátjából úgy, hogy ezzel nem veszít el
semmit.
Ha nem így gondolod, az nem tőle
van. De ez nem azt jelenti, hogy Istennek
fölösleges vagy, hiszen ő számít rád és
szívből vágyakozik utánad. 		
			
Sós Barbara

önsajnálat, bűntudat, sértődöttség,
kisebbrendűség, hazugságok, önteltség,
felsőbbrendűség és ego. A másik jó:
ő az öröm, béke, szeretet, remény,
derűs nyugalom, alázat, kedvesség,
jóakarat, empátia, nagylelkűség, igazság,
együttérzés és hit. Ugyanez a harc benned
is zajlik és mindenki másban is.
Az unoka elgondolkodott egy percre,
majd megkérdezte a nagyapját: Melyik
farkas fog győzni?
Amelyiket táplálod – válaszolta az idős
indián…

Az öröm tízparancsolata
1. Minden reggel kérd Istentől hűségesen
az örömöt!
2. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat
kellemetlen helyzetben is!
3. Szívből ismételgesd: Isten, aki szeret
engem, mindig jelen van!
4. Szüntelen törekedj arra, hogy az
embereknek mindig csak a jó oldalait
lássad!
5. Könyörtelenül űzd el magadtól a
szomorúságot!
6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát,
mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb!
7. Munkádat örömmel és vidáman
végezd!
8. A látogatókat mindig szívesen és jó
indulattal fogadd!
9. A szenvedőket vigasztald, magadról
feledkezz meg!
10. Ha mindenütt az örömöt terjeszted,
biztos lehetsz abban, hogy magad is
rátalálsz!

Egy gyermek üzenete
szüleihez
Farkasharcok
Egy idős cseroki indián az életéről
mesélt az unokájának:
Küzdelem zajlik a bensőmben – mondta
a fiúnak. Rettentő harc ez, két farkas vívja
egymással. Az egyik gonosz; ő a harag,
irigység, bánat, mohóság, arrogancia,

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre
te hiába vágytál! Ne érezz bűntudatot,
ha nem tudsz megadni nekem mindent,
amire fáj a fogam! Néha csak azért kérek
valamit, hogy lássam, hol a határ.
Add nekem az idődet! Kérdezd meg, mi
történt az iskolában! Beszélgess velem
arról, hogy mit gondolok! Érdeklődj
afelől, hogyan oldom meg feladataimat!
Taníts engem a jóra, és mondd el,
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mi a rossz! Vitassuk meg terveinket!
Bátoríts
választásaimban!
Dicsérj,
ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha
tévedtem! Higgy nekem, bízz bennem!
Irányításoddal jó utat fogok választani.
Ha magam mellett tudlak, nem
csatlakozom
bandákhoz,
távol
tartom magam az alkoholtól és a
drogoktól. Magyarázd meg nekem
a gyógyszerhasználat szabályait, és
figyelmeztess a droghasználat veszélyeire!
Szeress és hagyd, hogy szeresselek!
Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd
ki szeretetedet még abban az esetben is,
ha nem tetszik neked a viselkedésem!
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki
megértésedet
tévedésemkor!
Add
értésemre, hogy mindig van esély
az újrakezdésre! Engedd meg, hogy
tetteimért én vállaljam a felelősséget!
Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose
tedd ezt mások előtt! Kérlek, sose hasonlíts
másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!
Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el,
ha jót cselekszem! Ne parancsolja nekem,
kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését
jelenti számomra. Ha megkérsz valamire,
boldogan megteszem majd.
Bánj velem úgy, mint a legjobb
barátoddal! Figyelj rám, ha szeretnék
veled megbeszélni valamit! Még csak
gyerek vagyok, de nekem is vannak
gondjaim, aggodalmaim.
Tiszteld bánatomat, fájdalmamat!
Mondd sokszor, hogy szeretsz engem!
Erősíts meg abban a tudatban, hogy
különleges vagyok és mindig szeretni
fogsz, bármi történjen is!
Megígérem,
hogy
megtanulok
viselkedni, mondani fogom, hogy
„bocsáss meg!”, „kérem szépen!”,
„köszönöm!”, „sajnálom a történteket!”
– szóval mindent, amit elképzeltél,
amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok
majd mást is, például, hogy „szeretlek
benneteket!”
Mindenek előtt tanítsatok a szeretetre,
hitre és az emberek, országunk tiszteletére!
Még ma tiéd, ha nevet, s a tiéd, ha a
könnye kicsordul.
Még ma csak egy szavadért bárhová,
menne véled…
Még ma mesélhetnél neki, hidd el,
szomjasan inná
Ajkadról a mesék sok fura fordulatát.
Még ma mesélne neked pajtásokról s a
csatákról,
Mint verekedtek imént, s hogy ki
futott, ki a hős…

Református Élet
Még ma a mindene vagy. Tudsz
mindent és a hatalmad
Korlátlan hatalom, férfierőd az erő.
Még ma a tiéd. De talán holnap, mire
újra felébred,
Szórakozottabb lesz, szép szeme másra
figyel.
Más színeket, mélyebb értelmet kapnak
a dolgok,
Nőnek a pajtások, hívogatóbb a
szavuk…
Hívnád kisfiadat, menjünk sétálni mi
ketten,
S ő vonakodva felel: dolgom van ma,
apám.
Még ma a mindene vagy. S bármennyire
sürget a dolgod,
Válts vele néhány szót. Légy a barátja!
Vezesd!
			
(Finály Olga)

át csendült fel Magyarország több városában, többek között Hajdúnánáson.
Gyülekezetünkből szép számmal
vettünk részt a Művelődési Házban
megtartott koncerten. A színpadon alig
fért el a 60 tagú énekkar és a zenekar.
Rendkívül precíz szervezőmunka, remek
fény és hangtechnika jellemezte az
előadást.
Angol és magyar dalokkal mondták
el, hogyan lehet megtalálni a valódi
boldogságot. A kivetítőkön megjelent
magyar fordítás segítette a dalok
megértését, a művek jobb átélését.
Két és fél órán keresztül szívvellélekkel énekeltek, zenéltek, elkápráztattak
mindnyájunkat. Éneklésük szívből jött és
szívünkig hatolt.
Hálásan köszönjük az együttes
minden tagjának a felejthetetlen estét.
Ígérjük, továbbadjuk, hogy mások is
megtapasztalják ezt az élményt.
Baracsi Gáborné

Shirchadasj Band
jótékonysági koncert
„Szolgálatban”
címmel
tartotta
magyarországi turnéját a holland
Shirchadasj
Band
gospel
kórus
néhány hónapja a Magyar Református
Szeretetszolgálattal közösen. A koncertek
bevételéből a kárpátaljai, erdélyi és
felvidéki szegénysorú iskolásokat és arra
rászorulókat támogatják.
A Shirchadasj egy kis kórusból
fejlődött 30 év alatt, egy komplett
zenei, színi társulattá. A zenélés, az
éneklés szenvedélye és élvezete 30 éve
ugyanolyan. Eredeti, még ismeretlen
vallási énekeket adnak elő zenekari
kísérettel. Magukat Isten gyermekeinek
vallják, s éppen ezért műsorukban Istent
dicsőítő énekeket hallunk művészi
előadásban.
Hírük gyorsan elterjedt, túljutott
Hollandia határain, hiszen a kórus
műsorával az Egyesült Államokban,
Kanadában és Ausztriában is fellépett,
felejthetetlen élményt nyújtva a közönség
számára.
Az elmúlt 20 esztendőben az együttes
figyelme és szolgálata kö-zéppontjába
Magyarország került.
Évről évre egyre több helyről kaptak
meghívást. Előadásukat templomokat,
sportcsarnokokat megtöltő közönség
tekinti meg. A modern gospeldalok,
szólóénekek, dobpergés és trombitaszó
magával ragadó egyvelege 10 napon

ANYAKÖNYVI RÉSZ
Temetések
SZEPTEMBER
4. Tóth István (79)
11. T. Nagy Sándorné /Gál Gizella/ (78)
12. Jakab Józsefné /Mester Mária/ (61)
OKTÓBER
3. Csiszár Sándorné /Szép Julianna/ (64)
14. Róka Imre (84)
16. Erdei Sándorné /Bóz Julianna/ (89)
17. Dancs Sándor (95)
29. Balogh Lajos (65)
31. Tóth Lajos (81)
NOVEMBER
6. Oláh József /Szorgalmatos/ (75)
14. Pethe Sándorné /Nagy Julianna/ (52)
26. Pethe Patrik (élt 23 napot)
26. Szanics József (79)
DECEMBER
4. Gáll Sándorné /Kónya Julianna/ (82)

Református Élet

Keresztelések
Szeptember 7.:
Dupcsák Léna és Mannó Milán
Szeptember 14.: Szakácsi Márió Zsolt
Szeptember 21.: Húri Kristóf Zsolt
November 23.:
Dudás Péter és Szabó Sára Zsófia

Az öreg antikvárius
A Szajna-parti könyvesbolt során
Ahol olcsón mérik a mai tudományt,
A költészet örök, nagy kincseit.
A kapu aljában csöndes-egyedül
Egy idős ember kínálja könyveit.
Fiatalon került ő még ide,
Dér szállt azóta idős fejére.
Az évek múltán minden változott,
Üzletnegyed emelkedik ma ott.
Ám közöttük ő a régi maradt,
Kopott emlék az új kapu alatt.
Kavarog körötte az embertömeg,
Ő mind nem látja, mind nem érti meg.
A csillogás, a fény, a pompa ár,
Bűvös körében őt nem vonja már.
Ül könyvei között sok-sok éven át,
S nem árul ő mást, csak Bibliát!
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Idősek világnapja
2008. október 4-én, szombaton, röviddel 10 óra előtt a tiszavasvári és a szorgalmatosi gyerekek egy csapata Gulyás
Edina testvérünk vezetésével, azzal a
nem titkolt céllal indult útnak, hogy a
város Szociális Otthonában az Idősek
világnapja alkalmából megörvendeztetik,
felvidítják az intézmény lakóit. Az őszies,
csapadékos időjárás nem szegte kedvét a
vidám gyerekseregnek, akik Istent dicsérő
énekekkel, versekkel köszöntötték az
„ünnepelteket”.
A rövid műsor nagy tetszést váltott ki
a jelentős számú lakóközösségből. Jó volt
látni az idős emberek örömtől csillogó
szemeit, bíztató pillantásait és átélni
tetszésnyilvánításuk egyértelmű jelét a
tapsvihart. Kölcsönös öröm jellemezte
az időseket és a gyermekeket egyaránt. A
gyermeki öröm beteljesedését jelentette az
intézmény dolgozóinak figyelmességeként
elkészített szeretetvendégség, melyen
süteményt és üdítőt fogyaszthattak
ifjaink, sőt még egy tábla csokoládé
boldog tulajdonosai is lettek! Áldott és
örömteljes délelőtt volt – aki részt vett
benne, az tudja!

Antoine de Saint-Exupéry

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért
fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a
napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a
számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok
fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának
megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és
mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam
be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az
életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan
felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és
érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának
mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Fejszés András

Krisztus szemével

Tudás vágyától égve egykoron
Arra jártam egy szép napon.
A Földet nézzed, de a Krisztus szemével,
Az öreg bácsi éppen a bolt elé kiállt,
Szelíden kért: vegyek egy használt Bibliát. mennyivel szebb így.
Az embert nézzed, de a Krisztus
szemével,
Idős bácsi – mondtam, fordul a világ
jobban fogod szeretni.
Regényt olvasnak ma, nem Bibliát.
A szenvedőt nézzed, de a Krisztus
S te nékem mégis ezt kínálgatod?
szemével,
Hát legyen meg a te akaratod.
könyörületre indulsz.
Az ellenséget nézzed, de a Krisztus
Kicsiny szobámban üldögélek itt,
szemével,
És forgatom a Biblia lapjait.
imádkozni fogsz érte.
A szívembe csöndes béke száll,
Az életet nézzed, de a Krisztus szemével,
Csapzott lelkem itt enyhülést talál.
mennyivel drágább lesz.
A bűnöst nézzed, de a Krisztus szemével,
Óh áldva légy, te drága Biblia!
és meglátod magadat.
Megenyhült Benned a modern kor fia.
A Keresztet nézzed, a magad szemével És áldva legyen az az öreg ott
mennyivel könnyebb lesz a tied!
A Szajna-parton, aki eladott.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy
oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk
van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb,
legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók
lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz,
hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy
szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának
félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem
azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
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Református Élet

Ateizmus, vagy élő hit?
Melyik a megoldás?
Ismeretlen szerzőtől
Túrmezei Erzsébet fordította

Az ateista filozófia-professzor arról beszél tanítványainak, mi problémája a tudománynak Istennel, a Mindenhatóval.
Megkéri egyik, új diákját, hogy álljon fel
és a következő párbeszéd alakul ki:
Prof: Hisz Istenben?
Diák: Teljes mértékben, uram.
Prof: Jó-e Isten?
Diák: Természetesen.
Prof: Mindenható-e Isten?
Diák: Igen.
Prof: Bátyám rákban halt meg, annak
ellenére, imádkozott Istenhez, hogy gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra,
hogy segítsen másokon, akik betegek
Isten viszont nem tette ezt meg. Hogyan
lehetne akkor Isten jó? Hmm?
Diák: (A diák hallgat.)
Prof: Erre nem tud választ adni, ugye?
Kezdjük elölről, fiatalember! Jó-e Isten?
Diák: Igen.
Prof: Jó-e Sátán?
Diák: Nem.
Prof: Honnan származik Sátán?
Diák: Istentől?
Prof: Így van. Mondd meg nekem, fiam,
van-e bűn ebben a világban?
Diák: Igen.
Prof: A bűn mindenhol jelen van, nemde?
Diák: Igen.
Prof: És Isten teremtett mindent. Így van?
Diák: Igen.
Prof: Tehát ki teremtette a bűnt?
Diák: (A diák nem válaszol.)
Prof: Vannak-e betegségek? Erkölcstelenség? Gyűlölet? Csúfság? Mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban,
ugye?
Diák: Igen, uram.
Prof: Tehát, ki teremtette mindezeket?
Diák: (A diák nem felel.)
Prof: A tudomány állítása szerint 5 érzékünk van, melyekkel felfogjuk és
megfigyeljük a dolgokat magunk körül.
Mondja meg nekem, fiam, látta-e már valaha Istent?
Diák: Nem, uram.
Prof: Mondja meg nekünk, hallotta-e már
valaha Istenét?
Diák: Nem, uram.
Prof: Érzékelte-e már valaha Istenét, megízlelte-e, vagy érezte-e már Istene illatát?
Különben is, volt-e már valamilyen kézzelfogható tapasztalata Istenről?
Diák: Nem, uram, attól tartok, nem.
Prof: Mégis hisz benne?

Diák: Igen.
Prof: A tapasztalat, igazolható, bemutatható bizonyítékok alapján a tudomány
kijelenti, hogy ISTENE nem létezik. Na,
erre mit mond, fiam?
Diák: Semmit. Nekem csak hitem van.
Prof: Igen. A hit... Pontosan ezzel van
problémája a tudománynak.
Diák: Professzor úr, létezik-e hő?
Prof: Igen.
Diák: És létezik-e hideg?
Prof: Igen.
Diák: Nem, uram. Nem létezik.
(Az események ezen fordulatára az
előadóterem elcsendesedik.)
Diák: Uram, lehet sok hőnk, még több
hőnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még
annál is jobban felhevíthetjük, lehet sok
hőnk, kevés hőnk vagy semennyi hőnk,
de nincs semmink, amit hidegnek hívnak.
273 fokkal tudunk nulla fok alá menni,
ami hő nélküli állapotot jelenti, de annál
lejjebb nem tudunk. A hideg nem létezik. A hideg szót a hő nélküli állapot
jellemzésére használjuk. A hideget nem
tudjuk mérni. A hő: energia. A hideg
nem ELLENTÉTE a hőnek, uram, hanem hiánya. (Az előadóteremben ekkor
már gombostű leejtését is meg lehetett
hallani.)
Diák: És mi van a sötétséggel, professzor
úr? Létezik-e a sötétség?
Prof: Igen. Hogyan beszélhetnénk AZ
éjszakáról, ha nem lenne sötétség?
Diák: Ismét téved, uram. A sötétség
valaminek a hiányát jelzi. Lehet kis
fényünk, normális fényünk, nagy erejű
fényünk, villanó fényünk, de ha
sokáig nincs fény, akkor nincs semmi, s
azt hívjuk sötétségnek, így van?
De a valóságban a sötétség nem létezik.
Ha létezne, még sötétebbé
tudnánk tenni a sötétséget, nemde?
Prof: Tehát, mire akar rámutatni
mindezzel, fiatalember?
Diák: Uram, azt akarom ezzel mondani,
hogy filozófiai eszmefuttatása
hibás.
Prof: Hibás? Meg tudja magyarázni,
miért?
Diák: Uram, ön a kettősségek talaján
mozog. Azzal érvel, hogy van AZ élet,
utána pedig, a halál jön, van egy jó Isten
és egy rossz Isten. Az Istenről alkotott
felfogást végesnek tekinti, mérhető
dolognak. Uram, a tudomány még egy
gondolat létét sem tudja megmagyarázni...
Elektromosságot
és
mágnesességet
használ, de sohasem látta egyiket sem,
arról nem is szólva, hogy bármelyiket
megértette volna... Ha a halált AZ
életellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk arról a tényről, hogy a

halál nem létezhet különálló dologként.
A halál nem az élet ellentéte, hanem csak
annak hiánya.
Diák: Most mondja meg nekem, professzor úr, ön azt tanítja diákjainak, hogy
majmoktól származnak?
Prof: Ha a természetes evolúciós folyamatra céloz, akkor természetesen, igen.
Diák: Látta-e már valaha AZ evolúciót
saját szemével, uram?
(A professzor mosolyogva megrázza fejét,
kezdi látni, MI lesz a vita kimenetele.)
Diák: Mivel eddig még senki sem látta
AZ evolúciós-folyamatot végbemenni,
sőt azt sem tudja senki bizonyítani, hogy
ez egy folyamatos történés, mindez azt
jelentené, hogy ön saját véleményét
tanítja, professzor úr? Akkor ön nem is
tudós, hanem hitszónok /prédikátor/?
(Nagy zajongás támad az osztályban.)
Diák: Van-e valaki az osztályban, aki látta
már valaha professzor úr agyát?
(Az osztály nevetésben tör ki.)
Diák: Van-e itt valaki, aki hallotta már a
professzor úr agyát, érzékelte, megérintette
azt, vagy érezte illatát?.... Úgy tűnik, senki
nem tette. Tehát, a tapasztalat, állandó,
kimutatható bizonyí-tékok hiánya miatt a
tudomány megalapozott szabályai szerint
a tudomány kimondja, hogy önnek nincs
agya, uram. Ne vegye tiszteletlenségnek,
uram, de hogyan adhatunk így bármilyen
hitelt az előadásainak?
(A teremben síri csend. A professzor a
diákot nézi, arca kifürkészhetetlen.)
Prof: Azt hiszem, hit alapján kell elfogadnia, fiam.
Diák: Erről van szó, uram! Ember és Isten
között a HIT a kapcsolat. Ez mindennek
mozgatója és éltetője.
Megjegyzés: A diák nem akárki, hanem
maga Albert Einstein volt.
„A tudomány, vallás nélkül sánta, a vallás
tudomány nélkül vak.”
(Albert Einstein)

Református Élet

Eleget kívánok neked!
Nemrégiben végighallgattam egy
anyuka és a lánya beszélgetését a reptéren
töltött közös idejük utolsó pár percében.
Bejelentették a járatot. A biztonsági
kapu közelében megölelték egymást, és
az anya ezt mondta lányának: Szeretlek,
és eleget kívánok neked.
A lány így válaszolt: Édesanyám,
a közös életünk több mint elég volt.
Szeretetednél többre nem is volt
szükségem. Én is eleget kívánok neked,
anyu! Megpuszilták egymást, majd a
lány távozott. Az anya odasétált ahhoz az
ablakhoz, amely mellett ültem. Ahogy ott
állt látszott, hogy szüksége van, és vágyik
is arra, hogy kisírja magát. Megpróbáltam
nem
megsérteni
privát
szféráját
érdeklődésemmel, de ő örült nekem és
ezt a kérdést szegezte hozzám: Köszönt
el ön valaha is valakitől úgy, hogy tudta,
ez a végső búcsújuk? Igen, válaszoltam
én. Bocsássa meg érdeklődésemet, de
mitől ez a végső búcsújuk? Öreg va
gyok, és ő olyan messze lakik tőlem.
Kihívásoknak nézek elébe, és az, az
igazság, hogy a következő utam vissza
már a temetésemre lesz mondta ő. Amikor
elbúcsúztak egymástól, hallottam, hogy
eleget kívánnak egymásnak Megkér
dezhetem, hogy ez mit jelent?
Mosolyogni kezdett. Ez egy jókívánság, ami korábbi generációktól lett to
vábbadva. A szüleim mindenkinek mond
ták.
Egy pillanatra elhallgatott és úgy
nézett ki, mint aki próbál minden részletre
visszaemlékezni, majd még jobban
mosolyogni kezdett. Amikor azt mondtuk,
Eleget kívánok neked azt kívántuk a másik
számára, hogy élete végéig elegendő
legyen neki a jó dolgokból. Majd, felém
fordulva, az alábbi jókívánságot osztotta
meg velem, mintha emlékezetből idézte
volna:
Elegendő napsütést kívánok szá
modra, hogy jókedved legyen, bármilyen
szürkének is tűnnek napjaid.
Elegendő esőt kívánok neked, hogy
még jobban megbecsüld a napot.
Elegendő boldogságot kívánok neked,
hogy szellemed élő és örökké tartó
legyen.
Elegendő fájdalmat kívánok neked,
hogy még az élet legkisebb örömei is
nagyobbnak tűnjenek.
Elegendő nyereséget kívánok neked,
hogy vágyaidat kielégítse.
Elegendő veszteséget kívánok neked,
hogy még jobban megbecsüld mindazt,
amid van.
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Elegendő köszöntést kívánok neked,
hogy felkészítsen a végső búcsúra.
Ekkor sírva fakadt és elsétált.
Azt mondják, egy percbe kerül egy
különleges embert találni, egy órába
megbecsülni, egy napba szeretni; viszont
egy egész életbe elfelejteni. Csak, ha
kívánod, küldd ezt a történetet tovább
azoknak az embereknek, akiket sose
fogsz elfelejteni, és annak se felejtsd
el visszaküldeni, akitől te kaptad
Amennyiben senkinek se küldöd el, azt
jelentheti, hogy annyira sietsz az életben,
hogy a barátaidról megfeledkeztél
SZÁNJ ARRA is IDŐT, HOGY ÉLJ.
Minden számomra fontos embernek:

Hogyan akar Isten elé állni, ha nem hisz
Jézus Krisztusban? Ezért nagyon fontos,
hogy az Ön élete a Betlehemi-csillag,
azaz Jézus Krisztus uralma alatt legyen.
Ő minden emberért meghalt a Golgota
keresztjén, és kész még ma megmenteni
Önt is, és úrrá lenni az élete felett.”
(Forrás: Vetés és aratás)

P. Zsoldos Imre

ELEGET KÍVÁNOK NEKTEK!!!

Előtted Uram
Előtted, Uram Nincs szavam.
Csak csodálni tudlak,
s bámulni,

A Horoszkóp
Visszaemlékezem egy pár évvel ezelőtti
reggeli utazásomra. A vonatfülkében
jobbra tőlem egy fiatalember ült, és
nagy érdeklődéssel tanulmányozta a
reggeli újság horoszkópos hasábját. És
amit ott olvasott, nagyon tetszhetett
neki, mert kitépte azt a részt,
amelyre az volt felírva: „Skorpió”.
Egyszer csak felém fordulva megszólított:
„Szeretné Ön a saját horoszkópját el
olvasni, vagy elolvassam Önnek?
Milyen csillagjel alatt született?”
„Nem szükséges, hogy felolvassa” –
válaszoltam neki. „Az én életem minden
csillag közül a legjobbnak a védelme
alatt áll, és ez a Betlehemi-csillag.”
Csodálkozva nézett rám, én pedig
folytattam: „Nem ismeri a napkeleti
bölcsek történetét?
Róluk mondja a Biblia: »Amikor
meglátták a csillagot, igen nagy volt
az örömük« (Mt 2,10). Amikor Jézus
Krisztust megismertem, én is nagy
örömmel bíztam életemet az Ő vezetésére.
Ezért nekem nincs szükségem többé
horoszkópra, ami csak hókuszpókusz,
és nincs valódi jelentősége.” A fiatal
ember felállt, és azt mondta: „Ön a
21. században még hisz Istenben?”
„Ön pedig a 21. században él, igaz –
válaszoltam neki –, és mégis a hooszkópra
bízza magát, és követi ezt az elavult és
régen megcáfolt babonát! Megmondja-e
valaki Önnek, hogy holnap fog-e még
élni?

magasztalni
s áldani.

Némán nézlek,

Az ajkam sem mozog,
Csak a szívem dobog,
Az is alig hallhatón.
Csodállak,

Bámullak,

Mint a betlehemi,

álomnélküli pásztorok

és a messziről masírozó

napkeleti mágusok,

akik csak motyogni tudtak
s makogni előtted,

amikor hódolva hozták ,
féltett kincseiket

s szívük forró hódolatát,
mert meglátták ,
megérezték,

felfedezték Benned
a Megváltót,

az Üdvöthozó,

Szabadító Istent,
Izrael várvavárt

Messiását, s nemtörődve
senkivel, semmivel

mentek a csillag után,
mely őket vezette.
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Megszólalt a csend
Ha csendben figyelem a világot
átélem: mást is jelent mindaz, amit látok.
A finom csendben meghallom
az Égi élet hangját,
miként simogattok meg:
felhők, szellők, és napsugár.
Csendben az életet némán, tanúként figyelni,
minden több lesz, ha tudsz a dolgok mögé nézni.
Áldott béke, jóság, mi a természetből ered,
némán szemlélem a csodás végtelent.
A csend segít meglátni egy virágot,
és érezni, hogy szépségével ünnepli a világot.
Intenzíven ölel meg minden élmény,
Isteni teremtmények árasztják a békét.
Fák, madarak, méhek: az élet zaja,
mind azt üzenik: szeretet, békesség, jóakarat.
A csendben meghallod, hogy a némaság is beszél,
hogy néha több a kevés.
Bent táncol a lelkem, ha Jézusra gondolok,
érzem ez a csillag, örökké ragyog.
Most már tudom és értem, hogy mit jelent
e két szó: BENT CSEND.
Szeretném hazavinni az Isteni világot,
őrizni a csendet, szívembe bezárva.
Teremtsünk otthonunkból béke szigetét,
az ISTENI SZERETET legyen nálunk
mindig vendég.

Ha az élet terhe nehéz - gondolj másokra
Ha te lelassítod lépteidet - ők megállnak
Ha te beleunsz - ők abbahagyják
Ha te leülsz - ők lefekszenek
Ha te kételkedsz - ők reményt vesztenek
Ha te kritizálsz - ők rombolnak
Ha te előttük lépdelsz - ők utánad mennek
Ha te kezedet adod - ők bőrüket se sajnálják
Ha te imádkozol - ők szentek lesznek.
( F. Lelette gondolatai )

Túrmezei Erzsébet

A harmadik

Valamit kérnek tőled
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
Mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy, léptél százat,
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet!
Ó, ha a harmadik
Egyszer első lehetne,
És diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd,
Bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.

Egyszer egy friss házaspárnak nem
volt lehetősége hol lakni. Nem volt elég
tőkéjük ahhoz, hogy egy saját lakást
vehessenek, albérlet mellett pedig
nem tudtak félretenni. Csak egyetlen
választásuk maradt, hogy odaköltözzenek
a férj édesanyjához, akinek elég nagy háza
volt ahhoz, hogy ott lakjanak. Nagyon jó
megoldásnak ígérkezett az odaköltözés,
mivel jó helyen volt a ház, és elég szoba
volt ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek.

Ahogy teltek-múltak a hetek, kiderült,
hogy a feleség és az anyós túlságosan
ellentétes személyiség. Egyre több és
hevesebb vita bontakozott ki közöttük.
A férj gondolta, hogy ez csak egy kezdeti
időszak ameddig össze nem szoknak.
Viszont az idő múlásával a feleség
és anyós közti viszony egyre jobban
elharapózott, már gyűlölködésbe ment át.
Nem telt el úgy egy nap, hogy ne vesztek
volna össze valami apróságon.
A feleség kezdte megelégelni a dolgot
és elment az egyik legjobb barátnőjéhez,
aki gyógyszerész volt, hogy szerezzen
tőle valami olyan gyógyszert, aminek
olyan káros mellékhatásai vannak, hogy
hosszú távon halált is okozhat vagy
legalábbis gyors leépülést.
A barátnője adott is neki egy
méreggyógyszert, aminek a rendszeres
szedése legyengíti az immunrendszert,
mely leépüléshez, vagy akár halálhoz
is vezethet. Hozzátette, hogy minden
reggel készítsen finom reggelit, és abba
csempéssze bele a méreggyógyszert.
Továbbá, legyen mindig kedves, türelmes,
végtelenül toleráns, kerülje el a vitákat
az anyóssal, nehogy később bármiféle
gyanúba keveredjen, hogy őt gyanúsítsák
leromlott állapota vagy halála miatt.
A feleség nagyon megörült, hogy
legjobb barátnője ilyen segítőkész és
megértő volt. Másnap reggeltől rendszeresen úgy tett, ahogy azt a barátnője
meghagyta neki. Elkészítette a reggelit,
amibe mindig belecsempészte a méreggyógyszert, minden fajta konfliktust elkerült, a vitás helyzetekben megértően
elsimította a problémát, kedves volt és
türelmes az anyósához. Úgy volt vele,
hogy úgysincs neki sok hátra.
Pár nap elteltével, az anyós mentalitása
is kezdett megváltozni. Egyre kevesebb
konfliktus helyzet állt elő. Végül hetek
múlva teljesen megváltozott a légkör
a házban. Elmúltak a veszekedések, és
egyre barátságosabb viszony alakult ki a
két nő között.
Végül az anyós már úgy tekintett
menyére, mint lányára. A feleség pedig
édesanyjának tekintette az anyósát.
Nagyon jó barátság alakult ki közöttük
és egymás segítségére lettek a mindennapokban. Megszűnt a veszekedés, furkálódás és piszkálódás.
Viszont a feleségnek hatalmas lelkiismeret-furdalása lett, mivel hetekig
mérgezte anyósát a gyógyszerrel. Gyorsan elrohant barátnőjéhez, hogy adjon
tanácsot, mivel tudná helyrehozni a
méreggyógyszer által okozott károkat.
Barátnője pedig megkérdezte, hogy
most miért gondolta meg magát. A feleség
kétségbeesetten mondta, mennyire bánja,
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hogy ilyen szörnyűségre vetemedett,
és hogy igazából anyósa egy nagyon
jó ember, akivel most már nagyon jól
megértik egymást. Nem győzte sorolni a
jó tulajdonságait.
Erre a barátnője elmosolyodott és megnyugtatta, hogy valójában csak vitamint
adott neki, nem mérget: „Látod, kedves
barátnőm, a szeretet jobb mindennél,
méregnél, vitaminnál. A szeretet az, ami
segített a kapcsolatotokon az anyósoddal!
Itt az ideje, hogy megtérj Jézushoz, mert
Ő maga szeret! Ismerd meg Jézust, és
őáltala megismered a szeretet valódi
hatalmát és átformáló erejét.”

Túrmezei Erzsébet

Ádventi éjszaka
Fehér hótakaró,
ezüst fénytakaró,
valót eltakaró.
Mintha nem volna más,
csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj,
nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj…
Se bűn, se szenny, se sár,
se kín, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.
Hiszen így volna jó.
De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés,
szenny, sár… elfödni és
elrejteni kevés
a hó és holdsugár.
De Valakire vár
A holdfényes határ.

S ez az ádventi, mély,
havas és holdas éj,
titkot tud: Jön!… Ne félj!
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Névtelen
ajándékozó érkezik?
„A mi megtartó Istenünknek JÓVOLTA és az emberekhez
való SZERETETE megjelent”
/Titus 3,4/ Olvasandó: Titus 3,1-7.
Évekkel ezelőtt postán kaptam
egy henger alakú küldeményt, melyet kinyitva találtam benne egy ki
tűnő minőségű bambuszbotot és egy
márkás orsót, - mely horgász felszerelés oly költséges volt, hogy nem
engedhettem meg magamnak. A mellékelt
kézzel írt üzenet a következő volt: „Szerettem volna tenni érted valamit.” A mai
napig fogalmam sincs, ki küldhette.
William Cowper, a költő szintén szert tett egy anonym barátra, aki küldött
ajándékokat neki, de sosem derült ki a
neve. Cowper minden alkalommal, amikor
ajándékot kapott, ezt mondta: „Anonymus
megérkezett.” Mindig hálás vagyok az én
névtelen barátomnak és az irántam való
jóvoltáért és szeretetéért.
Bár egész életünk alatt mindannyionk
életére záporozik Isten jósága: az igazság,
szépség, barátság, szeretet és jókedv, hogy
csak néhányat említsünk, és mi mégis úgy
viselkedünk, mintha nem ismernénk ezek
forrását. Isten névtelen, vagy nevesítetlen
Barátunkká vált.
Pedig Ő nem kíván a névtelenség ho
mályába burkolózni. Ha többet szeretnél
tudni a te titkos barátodról, olvasd az
evangéliumokat, mert Ő a legtisztábban
Jézusban látható meg. A szeretet mindig
ott van és volt Isten szívében, de Jézusban
„jelen meg” látható formában. Isten nyilvánul meg, és mutatkozik be Jézusban,
mint a te kedves és könyörületets Barátod.
Szeretnél még ma megismerkedni Vele, és
hálát adni Neki?
„Hálás szívvel dicsérd Jézust
Mert végtelen sok áldást ad Ő;
Szánd oda magad teljesen e kapcsolatra
Mert Barátod és Üdvözítőd.”
/D.De Haan/
Jézushoz képest a legjobb barát is árnyék
csupán!
David Roper írását
dr. Nagy Péter fordította

Ajándék
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
János 3,16
„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem
mindnyájunkért odaadta,
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt
mindent?” Róma 8,32
Ki nem szeret ajándékot kapni?Milyen buta kérdés ez! Mindnyájan
szeretünk. Sokan a karácsonyt is azért
várják, mert tudják, hogy ajándékot
kapnak. De tudjátok-e, hogy minden
ajándék arra emlékeztet, hogy az első
karácsonykor Isten adott nekünk egy
nagy-nagy ajándékot? Mit? Nem is mit,
hanem kit! Az Ő Fiát: JÉZUST. Aki
Őbenne hisz, az lesz igazán gazdag, mert
megkapja Isten kincseit. A napokban egy
négy év körüli kisfiút láttam egy nagy
játéküzlet kirakata előtt. Úgy állt ott,
mintha földbe gyökerezett volna a lába, és
nem tudta levenni a szemét a sok maciról,
játékvonatról, autóról. Amikor mindet
alaposan végignézte, széttárta két kicsi
karját, és olyan mozdulatot tett, mint aki
magához akarja ölelni ezt az egész nagy
gazdagságot.
Isten azt ígéri a Bibliában, hogy egy
módon megkaphatunk mindent, amire
itt és az örökkévalóságban szükségünk
van. „Aki az Ő egyszülött Fiának nem
kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért
odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt
mindent nekünk!”
Aki Jézus Krisztust a szívébe fo
gadja, az vele együtt mindent megkap,
amire szüksége van. Megkapja bűnei
bocsánatát, kap igazi békességet, lesz
a szívében olyan csendes öröm, ami
mindig megmarad, lesz benne szeretet,
jóság, segítőkészség, nem kell többé
félnie semmitől, tud megbocsátani, és övé
lesz az Örök Élet is. És mi mit adhatunk
Istennek? Ő egy személyt adott nekünk,
az Ő Fiát, Jézust. Mi is egy élő személyt
adhatunk: Önmagunkat. Jó lenne, ha ezen
a karácsonyon mindnyájan elfogadnátok
hittel Isten nagy AJÁNDÉKÁT: az ÚR
JÉZUS KRISZTUST.
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Rövid híreink
Örömmel tájékoztatjuk testvéreinket
arról, hogy immár nemcsak televíziója,
hanem rádiója is van a városnak, néhány
hete ugyanis elindult, a Best of Rádió
mindennap jelentkező sugárzása. A
98.00 Mhz-en lehet fogni az adást,
melyen minden héten lehet egyházi
műsort hallgatni. Vasárnap 7.00-10.00
óra között hallgatható a görög katolikus
(7.00-8.00), a római katolikus (8.00-9.00)
és református egyházak (9.00-10.00)
műsora, sok egyházi zenével fűszerezve.
Az adások ismétlése kedden, szerdán és
csütörtökön hajnali 5.00-kor kezdődik.
Az érdeklődők keressék meg a szükséges
frekvenciát rádiójukon, és hallgassák a
város és a nagyvilág híreit!
Szeretettel ajánljuk az érdeklődők
figyelmébe a www.lev-lista.hu oldalon
található Napi Igés szolgálatunkat.
Emailben küldünk naponta egy igét
rövid magyarázattal, valamint minden
napra egy bölcs gondolatot is eljuttatunk
a feliratkozottaknak! Ha szeretne naponta
a lelki tápláléknak ezzel a formájával
feltöltekezni, akkor a fenti weboldalon
a listanévhez írja be a következőt:
napiigeesgondolat, majd a keres kifejezésre kattintva feliratkozhat.
Ugyancsak szeretettel ajánljuk az
érdeklődők figyelmébe az ugyancsak
a www.lev-lista.hu oldalon található
egyházi híreket közlő szolgálatunkat.
Emailben küldünk tájékoztatót a Tiszavasvári Református Egyházközség fontosabb híreiről, és szombaton megtudhatják a feliratkozottak a másnapi igehirdetés alapigéjét és az istentiszteleten
éneklendő énekeket. Amennyiben érdekli
Önt e dolog, akkor a fenti weboldalon a
listanévhez írja be a következőt: tvasvariref-hirek, majd a keres kifejezésre
kattintva feliratkozhat.
Ezúton tájékoztatom a testvéreket,
hogy gyülekezetünk weboldalát
(www.refegyhaztvasvari.shp.hu)
néhány hónapja Horváth József testvérünk szerkeszti nagy odaadással és
szakértelemmel! Köszönjük fáradozásait!
Gyülekezetünk presbitériuma legutóbbi
gyűlésén határozatot hozott arról, hogy
egy szerény karácsonyi csomaggal
kedveskedik a gyülekezethez kötődő,
özvegyen élő református testvéreknek.
Tudjuk, hogy mindenkinek a gondját
képtelenség felvállalni, de reméljük, hogy
jó helyre kerültek a szeretetcsomagok!

A gyülekezet Tőkés Diák Alapítványának kuratóriuma örömmel számol
be arról, hogy a 2007. évi személyi
jövedelemadóból
felajánlott
1%-ok
összege, 158.126 Ft volt, melyet ezúton
szeretnénk megköszönni. Az összeget
az alapító okiratban foglaltak szerint
használtuk fel. Három református
középiskolába tanuló diák tanulmányait
igyekeztünk segíteni, még pedig Csonka
Nikoletta, Kabai Katalin és Molnár
Lilla kapott támogatást iskolakezdésre.
Adószámunk: 18805518-1-15 Köszönjük
eddigi és ezutáni támogatásukat!
Idén is csatlakozott gyülekezetünk a
Magyar Református Szeretetszolgálat
Nyilas Misi karácsonya címet viselő
programjához, melyben cipősdoboznyi
ajándékokat
gyűjtöttünk
rászoruló
gyermekeknek. A szép számú adományt
köszönjük, reméljük, hogy sikerül
sok gyermeknek szebbé varázsolni a
karácsonyát!
Gyülekezetünk presbitériuma legutóbbi
gyűlésén határozatot hozott arról, hogy
egy szerény karácsonyi csomaggal
kedveskedik a szerényebb körülmények
között élő református testvéreknek.
Tudjuk, hogy mindenkinek a gondját
képtelenség felvállalni, de reméljük, hogy
jó helyre kerültek a szeretetcsomagok!

Weboldal ajánló:
http://kereftenyek.drk.hu/Izsman/izsman/

Jónás honlapja (keresztyén versek,
bizonyságtételek, bölcsességek, történetek, igekosár, képeslapküldő, és egy
szórakoztató „Legyen ön is milliomos!”
játék biblia kérdésekkel)
http://havannacsoport.lapunk.hu/

Rengeteg gyönyörű igés képeslap, sok
szép történet, bibliai gondolatok
http://www.eurochrist.net/hungary/

Lelki oázis ( versek, imák, erkölcs-, illem-,
egészség- és életszabályok, hallgatható
igehirdetések )

http://www.ebredjetek-emberek.hu/

Gondolatok a hit dolgai körül (Jézus,
Kálvin János, Cseri Kálmán, Kempis
Tamás, stb.)
www.nezzjezusra.hu

A lövőpetri református fiatalok oldala
sok hasznos dologgal a hitben való
növekedéshez. (énekek, írások, igehirdetések)
http://gyerekoldal.reformatus.hu/
Református gyermekhonlap (bibliaiskola,
színezők, játékok, énekek, mesék, stb.)
Gyönyörűen illusztrált oldal a gyermekek
számára.

Rejtvények, feladványok
Legutóbbi gyülekezeti újságunk felnőtteknek szóló feladványának megfejtése
a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sodoma és Gomora
Ábrahámnak
Mózes
Sámson
„…kialszik a tűz…”
Seregek Ura
Keresztelő János
Pünkösd
Nyelv
Illés

A beérkezett kevés számú megfejtés
miatt egy helyett három ajándék talált
gazdára.
Nyerteseink a következő testvérek
voltak: Olajosné Agócs Margit, Balogh
Lajosné, Tóth Miklósné. Szeretettel
gratulálunk nekik, a többieket pedig arra
bíztatjuk, hogy ha megfejtik a feladványt,
bátran juttassák el hozzánk!

Református Élet
Karácsonyi újságunk megfejtésre váró
kérdései a következők:
1. Kit operáltak a világon először?
2. A pásztorok kitől tudták meg az
örömhírt, mely szerint megszületett a
világ Megváltója?
3. Hol beszélgetett buzgón három kedves
özvegyasszony?
4. Hol született meg Jézus?
5. Egy aggódó anya ide-oda futkos, fia
keservesen sír?
6. Kik festettek vérrel ajtajukra jelet,
pedig egy nagy utazás előtt álltak?
7. Ki az a két tanító, akik éjnek idején az
üdvösségről beszélgettek?
8. Kik és honnan mentek egyszer több
mint 14-en egy menyegzőről hazafelé?
9. Mit jelent ez a név: Immánuel?
10. Hol beszélgetett Jézus néhány
aggastyánnal?
A segítő igehelyek az alábbiak:
1Mózes 2, Lukács evangéliuma 2, Ruth
1, Máté evangéliuma 2, 1Mózes 21,
2Mózes 12, János evangéliuma 3, János
evangéliuma 2, Máté evangéliuma 1,
Máté evangéliuma 17.
A megfejtések beküldhetőek emailben:
katonabela@tvn.hu
Vagy postai úton:
Református Egyházközség
Tiszavasvári, Kálvin út 10.
Vagy személyesen be lehet dobni a
Kálvin út 10. szám alatti gyülekezeti
teremben erre a célra kihelyezett dobozba
hétfőtől péntekig 8-12 óra között valamint
istentiszteleteink előtt és után.
A megfejtőket arra kérjük, hogy írják rá
a válaszokat tartalmazó lapra nevüket,
címüket, és ha jónak látják, telefonos
elérhetőségüket, hogy nyereményüket el
tudjuk juttatni hozzájuk.
Beküldési határidő: 2008. december 30.
A sorsolás ideje és helye:
2008. december 31.
óévzáró istentisztelet 16.00

Kedves Gyerekek!
A legutóbbi újság nektek szóló rejtvényeinek megfejtése a következő volt:
1. áldozat
2. A Biblia Isten üzenete emberi módon
elbeszélve. A héber Bibliát a keresztények
Ószövetségnek nevezték. A keresztények
saját hagyománya az Újszövetség.
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Mindössze öt gyerek küldte be a
megfejtéseket, emiatt úgy gondoltuk,
hogy mindegyikőjüket megjutalmazzuk.
Egy asztali igés naptárat kaptak a
következő megfejtők: Drabiczky Donát,
Losonczi Gréta, Nádudvari Sándor,
Tóth Renáta és Katona Hanna. Örülünk
az Ő buzgóságuknak, a többieket pe
dig biztatjuk a sok időt nem igénylő
feladványok megfejtésére!
Új feladványaink az alábbiak:
1.
a)
b)
c)
2.
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
c)

Mi vezette a napkeleti bölcseket
Izraelbe?
Egy idegenvezető.
Egy fényes csillag.
A saját fejük után mentek.
Milyen ajándékokat vittek a
bölcsek az Úr Jézusnak? (Mt 2)
Visszamentek-e a bölcsek Heródes királyhoz?
igen
nem
kisebb kerülővel igen
Hol született meg Jézus?
Názáret
Betlehem
Jeruzsálem
Hova menekült József, Mária
és Jézus Heródes király kegyetlenkedése elől?
Jerikóba
Kapernaumba
Egyiptomba

A megfejtések beküldhetőek emailben:
katonabela@tvn.hu
Vagy postai úton:
Református Egyházközség Tiszavasvári,
Kálvin út 10.
Vagy személyesen be lehet dobni a
Kálvin út 10. szám alatti gyülekezeti
teremben erre a célra kihelyezett dobozba
hétfőtől péntekig 8-12 óra között valamint
istentiszteleteink előtt és után.
A megfejtőket arra kérjük, hogy írják rá
a válaszokat tartalmazó lapra nevüket,
címüket, és ha jónak látják, telefonos
elérhetőségüket, hogy nyereményüket el
tudjuk juttatni hozzájuk.
Beküldési határidő:
2008. december 30.
A sorsolás ideje és helye:
2009. január 4.
vasárnapi gyerek-istentisztelet 10.30.

Gyülekezeti kirándulás
Előző számunkban a gyerekek nyári
táborozásáról olvastunk. A felnőttekről
sem feledkeztek el a gyülekezet vezetői.
2008. október 11-ére „országjáró” kirándulást szerveztek a Dunántúl három
jeles települése: Szentendre, Visegrád,
Esztergom egy-egy nevezetességének
megtekintésére.
A buszban jó hangulatú, barátságos
beszélgetésekkel múlattuk az időt, közben
gyülekezetünk énekkarának vezetője két
éneket is megtanított nekünk.
Első állomásunk a szentendrei Falu
múzeum volt. A megyénket is képviselő
mándi templomba vezetett az utunk
először. Az egyszerű, szerény külső és
belső méltóságot sugárzott, és meg
hatottan énekeltünk Isten dicsőségére.
A régi mesterségek eszközeit, termékeit
és a hozzájuk kapcsolódó ismereteket
egy-egy épületben hozzáértő emberek
elbeszéléseiből tudtuk meg. Láthattuk a
kékfestőt, tímárok, gyertyaöntők, mézeskalácsosok munkáját. A vízimalom a patak
kevés vize miatt csak időnként működik,
de ugyanolyan – ha nem jobb! – minőségű
lisztet állít elő, mint a mai malmok.
A további nézelődések után stílusosan
egy pajta-vendéglőben pizzaebéddel lep
tek meg minket a szervezők.
Utunk következő állomására a Mátyás
király nevéhez kötődő híres várunk a
visegrádi fellegvár volt.
Egy kis hegymászás után a várfalak
mellől Pazar kilátás nyílt a Dunakanyarra.
A vár tövében néhány korhű jelmezbe
öltözött szereplő – solymász, lovász és
női alakok is – segített odavarázsolni a
középkori hangulatot.
Az Isten nagyon kegyelmes volt hoz
zánk, igazi vénasszonyok nyarának
nevezhető nyárutói napsütéses idő
járásban volt részünk. A látnivalók
mellett a természet szépsége, az őszi
színek kavalkádja, a cirógató napsugár
gyönyörűséggel töltött el bennünket
Késő délután értünk Esztergomba.
Az esztergomi Bazilika Magyarország
legnagyobb temploma, a kupola belső
magassága 71,5 méter. A templom mo
numentális méreteivel, impozáns belső
tereivel lenyűgözi a látogatókat.
Hosszas szemlélődéssel és áhítattal
csodálhattuk meg a falak képeit, a szob
rokat, a tiszta vörös márványból épített
híres Bakócz-kápolnát. Aki akarta, az óe
gyiptomi stílusú altemplom síremlékeit
látogatta meg, mások a kincstárban gyö
nyörködhettek a közép- és újabbkori
ötvösművészet remekeiben, valamint a
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régi magyar és európai textilművesség
(miseruhák, palástok, oltárterítők) gazdag
gyűjteményében.
Esztergomból az újjáépített Mária
Valéria hídon át Szlovákiába is tettünk
egy rövid kiruccanást. Köszönjük lelki
pásztorainknak, hogy ilyen lelket gazdagító, élményekben bővelkedő kirándu
lásban lehetett részünk. Az élmények
mellett nagyon fontosak az ilyen kötetlenebb összejövetelek, melyek a gyülekezet
tagjainak összetartozását erősítik.
Kenyeres Piroska

Mézes
Hozzávalók:
½ kg liszt
¼ kg méz
10 dkg vaj vagy margarin
10 dkg porcukor
1 egész tojás és 2 tojássárgája
1 k.k. szódabikarbóna
Ízesítéshez: szegfűszeg, fahéj
A langyos mézben feloldjuk a vajat,
és a többi hozzávalóval együtt simára
gyúrjuk.
Néhány óra pihentetés után fél cm
vastagságúra nyújtjuk. Különböző for
mákkal kiszaggatjuk, tojással megkenjük,
mindegyik tetejére egy-egy fél diót
teszünk, és megsütjük. Ha nem teszünk
rá diót kihűlés után cukor-tojásfehérje
habbal, tetszőleges mintával díszíthetjük.

ÜNNEPI RECEPTEK
Csokis tarkaszelet
Hozzávalók:
25 dkg liszt
25 dkg cukor
6 dkg Rama margarin
2 tojás
1/4 liter tej
késhegynyi szódabikarbóna
1 kanál kakaó
fél citrom reszelt héja
A margarint a tojás sárgájával és a
cukorral habosra keverjük. Apránként
hozzákeverjük a tejet, majd a szóda
bikarbónát és felváltva a lisztet és a
tojások fehérjéből vert kemény habot.
A tésztát két részre osztjuk: egyik
részbe belereszeljük a citromhéjat, a
másik részbe keverjük a kakaót.
Jól kizsírozott, lisztezett őzgerinc
formába (2 db) öntjük, először a sárga, majd
a tetejére a barna masszát. Forró sütőben
megsütjük. Ha kihűlt csokoládémázzal
vonjuk be:
Máz:
1 kanál kakaó, 1 kanál liszt, 1 kanál tej,
10 dkg cukor, 6 dkg vaj.
Ezt gőz fölött simára keverjük (nem
főzzük), és ráöntjük a sütire.

Mulatós csülök
Hozzávalók:
1 db nagy vagy 2 db kicsi hátsó
csülök
80 dkg hámozott, nyers
burgonya
20 dkg gomba
20 dkg főtt, füstölt sonka
2 pohár tejföl
1 dl száraz fehér bor
1 db nagy fej vöröshagyma
1 db zöldpaprika
1 evőkanál olaj
Ízlés szerint só és törött bors
A megtisztított csülköt kuktába, betétre
tesszük és aláöntünk 3 dl vizet. Majdnem
puhára pároljuk. Közben a gombát megtisztítjuk, vastag szeletekre vágjuk. A
sonkát és a zöldpaprikát felkockázzuk. A
hagymát finomra metéljük, és az olajon
megfonnyasztjuk, majd a tűzről lehúzva
belekeverjük a pirospaprikát. Rátesszük
a gombát és a zöldpaprikát, majd
megsózzuk. Fedő alatt üvegesre pároljuk.
Egy nagyobb tepsibe vagy pataki tálba
egyenletesen elosztva rakjuk a nyers, kis
hasábokra vágott burgonyát, megsózzuk
és félretesszük.
A megpárolódott csülök csontját óva
tosan kiszedjük, a felesleges zsírt leszedjük

a húsról és bőrével együtt darabokra vágva,
a burgonyán elhelyezzük. Elosztjuk rajta
a gombás-sonkás-zöldpaprikás ragut.
A csülök párolólevéből egy keveset rá
öntünk, alufóliával betakarjuk, és az
előmelegített, forró sütőben 40 percig
közepes lángon pároljuk. A tejfölt és a
bort kevés sóval, borssal összekeverjük,
rálocsoljuk a tetejére, és fedetlenül meg
pirítjuk.
(Rendkívül finom étel, jól csúszik rá
a bor. A csülköt jó előre megpárolhatjuk,
csak a raguval és a burgonyával kell
frissen elkészíteni.)

Az én miatyánkom
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe,
Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel magasba reményteljesen,
S fohászkodj: Mi atyánk ki vagy a
Mennyekben!
Mikor a magányod ijesztően rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csönd nem
ad,
Mikor körülvesz durva szók özöne.
Átkozódik a rossz - erre van Istene-,
Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd;
Uram, szenteltessék meg a te neved!
Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág,
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor elszabadul a pokol a földre,
S népek homlokára Káin bélyege sütve,
Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram, jöjjön el a te országod!
Mikor beléd sajdul a rideg vadság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve,
És nincs barát a bajban ki, veled törődne,
Ó lélek, ne csüggedj, ne keseregj bele!
Nézz fel a magasba, hajtsd meg a homlokod,
S mondd: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Református Élet
Mikor a „kisember” filléreket számol,
Mikor a drágaság idegeken táncol,
Mikor a gazdagság milliókat költ, hogy
éljen,
S millió szegény a nincstől hal éhen,
Ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,
S kérd: Uram, add meg a napi kenyerünket!
Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyengül, sőt ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved se
erőd,
Minden lázad benned, hogy tagadd meg
Őt,
Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
Uram segíts!- s bocsásd meg a mi vétkeinket!
Mikor hiszel abban, hogy téged megbecsülnek,
Mikor elismernek és lakást is szereznek,
Mikor verejtékig hajszolod magad,
S később rádöbbensz, hogy csak kihasználnak,
Ó lélek, ne csüggedj, ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek:
Uram,
megbocsátok
az
ellenem
vétkezőknek.
Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják,
Mikor béke sehol, csak egymást gyilkolják,
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded - miért tűröd ezt, Istenem, Mi
atyánk?
Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele,
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
Lelkünket kikérte a „rossz” –támad, tombol.
Uram, ments meg a kísértéstől, ments
meg a
Gonosztól!
S akkor szólt a Mester kemény szelíden:
Távozz Sátán, szűnj vihar, béke, csend
legyen!
Miért, féltek ti kicsinyhitűek?
Bízzatok, hisz én megígértem nektek:
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem
vesznek.
Hűséges kis nyájam pásztorotok vagyok,
S a végső időkig veletek maradok.
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A boldog mondások
margójára
(Máté ev. 5, 1 -12 verseihez)

Boldogok, akik tudják miért élnek, mert
akkor azt is megtudják majd, hogyan
éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt
tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol
mások közömbösek, mert örömös lesz
életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is
lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni
a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól megkímélik magukat.
Boldogok, akik észreveszik a diófában a
bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek,
de látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak
tenni, mert megcsendesül a csöndjük, és
titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem
kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül
tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömben indulnak
útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és
meghallgatni, mert sok barátot kapnak
ajándékba, és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására
anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék
magukat, mert ők öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni
a kis dolgokat és békésen a nagy ese
ményeket, mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és
elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes
lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik
mások botlásait akkor is, ha naivnak
tartják őket, mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt
cselekednének és imádkoznak is, mielőtt
gondolkodnának, mert kevesebb csalódás
éri őket.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha
szavukba vágnak, ha megbántják őket,
és szelíden szólnak, mert Jézus nyomába
járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak
valósítani valamit, mert életesebb lesz
életük.
Dr. Gyökössy Endre

Assisi Szent Ferenc imája
Uram tégy engem békéd eszközévé!
Hogy szeretetet vigyek oda, ahol egymást
gyűlölik,
Hogy kibékülést vigyek oda, ahol egymást
bántják,
Hogy egyetértést vigyek oda, ahol viszálykodnak,
Hogy hitet vigyek oda, ahol a kétkedés
kínoz,
Hogy igazságot vigyem oda, ahol a
tévedés uralkodik,
Hogy a reményt vigyem oda, ahol a kétségbeesés kerekedett felül,
Hogy örömet vigyek oda, ahol szomorúság van,
Hogy fényt vigyek oda, ahol a homály
uralkodik,
Ó Uram, segíts, hogy ne vigasztalásra vágyakozzam, hanem hogy én értsek megmásokat,
Ne magamnak keressem a szeretet, hanem
hogy én szeressek.
Mert aki ad - az kap, aki megbocsát - az
nyer bocsánatot,
Aki meghal – az születik újjá az örök életre.

BIBLIÁM
( Füle Lajos verse )
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!
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