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Lekonfirmáltunk!

Vártuk az ősembert...!

Az egyháztag fogadalma

101 éves lettem

Az Úr velünk volt
Myanmarban is...

Az én egyházam Krisztus egyháza.
Olyan emberekből áll, mint amilyen én vagyok.
Az én igyekezetem vagy közönyösségem is
hozzájárul ahhoz, hogy olyan, amilyen.
Azt szeretném, hogy az egyházam lámpa legyen a
zarándokok számára, és vezesse őket Krisztushoz, a
jósághoz, igazsághoz és szépséghez. Az lesz, ha én is
az vagyok.
Az én egyházam barátságos, ha én is az vagyok.
A templompadok telve lesznek, ha én is segítek
megtölteni őket.
Az én egyházam nagy munkát fog végezni, ha én is
munkálkodom.
Az én egyházam nagylelkű adományozó lesz,
sok célt támogat majd, ha én is nagylelkű adakozó
vagyok.
Az én egyházam sokakat vonz istentiszteletére
és testvéri közösségébe, ha én is példás, vonzó
keresztyén életet élek.
Az én egyházam a hűség és a szeretet, a bátorság
és a hit egyháza, a nemes lélek egyháza, ha én is azzá
teszem, ha én is telve vagyok mindezekkel.
Ezért Isten segítségét kérve újra odaszentelem
magamat annak, hogy én is legyek olyan, amilyennek
egyházamat szeretném látni.
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IGEHIRDETÉS
Ha fogadalmat teszel Istennek, ne
halogasd teljesítését. (Prédikátor 5:3)
Szeretett Testvéreim!
Isten Igéje melletti rövid elmélkedésünk
tárgya a fogadalom témája lesz. Hogyan
lehet e kifejezést röviden, egyszerűen,
érthetően megfogalmazni? Talán így:
a fogadalom önként vállalt felelősség.
Fogadalmat nem kényszerből szoktunk
tenni, hanem belső meggyőződésből.
A ma élő, szabadságot szerető embert
senki
nem
kényszerítheti
valami
olyanra, amihez nincs kedve, amit nem
szívesen vállal magára. A fogadalomtétel
felelősséggel jár. Mintha ennek súlyát
sokan nem éreznék át!
Hiszen a gyermekeit megkereszteltető
szülő ígéri és fogadja, hogy az Istentől
rábízott utód lelki növekedéséért min
dent megtesz. Beszél neki az Isten
létezéséről, tanítja imádkozni, majd
együtt imádkoznak, járatja hittanórára,
sőt konfirmálni fog a gyermek. Ám ha
belegondolunk, akkor azt mondhatjuk,
hogy sokan nem érzik át önként vállalt
felelősségüket ezen a téren!
A gyülekezet közösségében történő
családias hangulatú keresztelő nem
valaminek a vége, hanem éppen hogy
valaminek a kezdete. Lelki és hitbeli
vállalások kezdete. A szülő vállal fel
valamit (nem is keveset) a gyermekéért,
a gyermeke életének teljességéért. Hogy
miért ilyen hatástalan ez a fogadalom?
Szerintem azért, mert nincs eléggé
komolyan véve.
Beszéljünk egy másik fogadalomról
és annak hatékonyságáról is. A házassági
fogadalomra gondolok. A házasságkötések
kudarca - a nagy válási arány - nem
a házasság intézményének válságában
keresendő, hanem abban, hogy emberi
értékrendünk van válságban. Ugyanis
egyre kevésbé szeretjük a kötöttségeket,
egyre kevésbé érték a hűség, a türelem, az
alkalmazkodóképesség. Pedig két ember
szeretetteljesnek induló kapcsolata mind
a két félen múlik. A boldogság útján való
közös járás, mindig két ember feladata a
házasságban. A vele tűrök, vele szenvedek
fogadalma sokak számára változik neki
tűrök, miatta szenvedek megtapasztalássá!
Pedig az egymást szerető férfi és nő
kapcsolata mindkettőjükön múlik. Soha
nem csak az egyikőjüktől lesz olyan a
házasság amilyen. Mindketten beleteszik
önmagukat és az önmagukét. De vajon a
közös fogadalomra mennyire emlékszik
a házasság válságait átélő ember? A
megoldás nem lehet más, mint az, hogy

vissza a gyökerekhez!
Visszamenni
lélekben oda, ahonnan elindultunk és
komolyan venni azt, amit megfogadtunk
Isten színe előtt.
Most pedig térjünk át egy harmadik
területére az életnek. A nagyvilág egyházi
gyakorlatában
vannak
gyülekezetek,
melyeknek úgy lehet valaki a tagja,
ha a gyülekezeti tagsághoz szükséges
fogadalmat ismeri, és magára nézve
kötelezőnek vallja. Vannak, akik nagy
mértékben hamis képzeteket társítanak
egy gyülekezethez. Elvárásaik vannak,
hogy a pap és a gyülekezet így és így fog
hozzám állni! Közben elfelejtik, hogy
minden közösség olyan, amilyenek a
közösséget alkotó tagok.
Nagyon elgondolkodtató és megragadó
az újságunk címoldalán szereplő fogada¬
lom. Ennyire komolyan kell venni az
egyházhoz tartozást.
Ha én barátságos, igyekvő, munkál¬
kodó, adakozó, Istenhez hűséges, vonzó
életű keresztyén vagyok, aki odaszenteli
magát Isten szolgálatára, akkor ennek
látszata van kifelé is.
Akkor ezt így láthatják a gyülekezethez
eddig még nem csatlakozók is. Ha nem ez
jellemez bennünket, higgyük el, az is jól
látható kifelé! Az Ige arra kér, hogy ha
fogadalmat teszünk Istennek, akkor ne
halogassuk annak teljesítését.
Én pedig most arra kérlek Testvérem,
hogy olvasd el még egyszer a címoldal
fogadalmát!
Magadénak vallod ezeket a gondola¬
tokat?
Ha nem, akkor egyelőre csak elvárá¬
said vannak és passzív szemlélője vagy
gyülekezeted életének!
Ha igen, akkor magadénak érzed
a gyülekezeted közösségét,
keresed
azt, hogy jobb, értékesebb és vonzóbb
lehessen általad is!
Egyházunknak és nemzetünknek minél
több olyan emberre lenne szüksége, aki
Isten szerinti módon gondolkodik és
cselekszik, aki mer fogadalmat tenni,
mert tudja és igyekszik annak tartalmát
komolyan,
felelősségteljesen
magára
vállalni!
Egy mondás szerint annyit érünk,
amennyit vállalunk! Vállalj hát nagyobb
részt családod, egyházad, városod, nemze¬
ted életéből, hogy szebb, jobb, boldogabb
lehessen a jövő - általad is! Ámen
Katona Béla lelkész

Minden újjá lett
Ezért mi ezentúl senkit sem ismerünk
test szerint. Ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az. (2Kor 5:16-17).
Az újjászületésnek Isten Igéje az
eszköze. Aki Krisztust szereti, Őneki él.
Mivel a régi dolgok elmúltak és minden
újjá lett, nem ismerünk többé senkit ,,test
szerint".
Az emberekkel való kapcsolatainkban
többé nem a ,,test" a mérvadó. A test a
mi örökölt természetünk, melyet önző
voltunk teljesen átjárt és megmérgezett.
Mindaddig, amíg életünk meg nem újul,
mi csak azt nézzük az emberekben, hogy
kellemesek-e számunkra, s kapunke tőlük valamit. Megfordul a dolog,
mihelyt Jézus Krisztusba plántáltatunk,
és benne új emberré válunk. Most már azt
kérdezzük magunkban, hogy mit tehetünk
másokért? Mivel használhatnánk nekik?
Többé nem megyünk el részvétlenül a
másik ember mellett, hanem a szeretet
szemével nézzük őt. Úgy látom a másikat,
mint akiért ugyancsak meghalt Krisztus.
Többé nem azt nézem, mi az állása,
milyen a külseje vagy magaviselete és
nem tart vissza az sem, hogy gyámoltalan
vagy unalmas ember.
Bizonyos emberek iránt érzett rokon¬
szenvünk vagy ellenszenvünk a ,,testből"
ered. Az új ember azzal a szeretettel
van mások iránt, mint Jézus volt. Őneki
sem voltak kedvencei és kivételezettjei,
mindenki felé nyitott szívvel volt. Az
újjászületett ember úgy nézi a többieket,
mint Krisztusban való felebarátait és
eltekint azoktól a dolgoktól, melyek
elválasztólag vagy taszítólag hatnak.
Mindenkivel együtt tud érezni, és
mindenkit szeretne Jézushoz vinni, hogy
azok is olyan boldogok lehessenek, mint
Jézus. A megvilágosodott ember felismeri
másokban is Jézus munkáját. Nem vonul
vissza és nem saját ízlése szerint válogatja
meg saját társaságát. Szeretettel segít és
szolgál a másik felé. A régi természet
megszűnt,
mégpedig
egyszerre.
A
Szentlélek teremti az új életet. Engedjük,
hogy
bennünk
is
akadálytalanul
kibontakozzék, és láthatóvá váljék.
Nem múlandó, hanem romolhatatlan
magból születtetek újjá, Istennek élő és
maradandó beszéde által, amely él és
megmarad örökké. (1Péter 1:23)
Nagy Sándorné tiszteletbeli presbiter

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.
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Jobb adni, mint kapni
2008. augusztus 3-án gyülekezetünk
vendége volt a Magyar Református Szere
tetszolgálat Debreceni Kirendeltségének
vezetője és munkatársa.
Istentiszteletünkön
Katona
Béla
lelkipásztor a Példabeszédek könyve
11. rész 24-25. verseivel köszöntötte a
gyülekezetet:
,,Van, aki bőven osztogat, mégis
gyarapszik, más meg szűken méri a
járandóságot,
mégis ínségbe jut. Az
ajándékozó bővelkedik,
és
aki
mást
felüdít, maga is felüdül." Ezután az I.
Kor 13:1-8. verseit olvasta fel, a szeretet
himnuszát.
Az igehirdetést Fodor Gusztáv lelkész,
a szeretetszolgálat vezetője végezte.
Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 20.
rész 35. verse alapján.
„Minden
tekintetben
megmutatom
nektek, hogy milyen kemény munkával
kell
az
erőtlenekről
gondoskodni,
megemlékezve az Úr Jézus szavairól.
Mert Ő mondta: Nagyobb boldogság
adni, mint kapni."
Tegyük fel a miért jobb adni kérdést
és keressünk rá válaszokat - mondta. A
világi gondolkodás szerint:
- ha adok a rászorulóknak, meglátom,
hogy van miből adnom,
- vagy, ha adok az éhezőnek, betegek¬
nek, kellemes érzés tölti be a szívemet
- vagy, ha segítek a bajba jutottakon,
akkor azt látom, hogy milyen jó ember
vagyok.
Mindenki kapni szeret - mondják
sokan. Ha belenézünk a statisztikába, azt
látjuk, hogy naponta a világon 60 ezer
ember hal meg éhen, élelemhiány miatt.
Nekik is adni kellene!
Így szól az ISTENI parancs: „Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat! "
A miért jobb adni kérdésre a János
evangéliuma 3:16. vers adja meg a
választ: ,,Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen." Szeretett az Isten és adott. Földig
hajolt a világért. Szeretni és adni, e két
fogalom összetartozik. Aki szeret, az ad.
Annyit adunk Istennek, az egyházunknak
amennyire szeretjük.
Mi tartotta Jézust a kereszten? Nem a
durva szögek, hanem a SZERETET. Jézus
úgy szeretett, hogy adott. Az életét is
odaadta érettünk. Ha n e m lenne szeretet,
az lenne a pokol. A szeretetlenség sötétjén
ragyogjon át Jézus keresztje! Szeressük
családunk,
gyülekezetünk
tagjait,
embertársainkat jobban, több odafigyelés-

sel, több törődéssel! Sajnos életünket
az anyagiakhoz kötjük, és sokszor szá¬
molgatunk. Istenünk n e m nézte, hogy
Neki mennyibe került Fia kereszthalála.
Tanítson meg az Úr örülni, ha adunk!
Tanítson meg Isten arra is, hogy tudjuk
Őt szeretni, és még azokat is, akik minket
n e m szeretnek - ezekkel a tanácsokkal
fejezte be igehirdetését a lelkész.
Az istentisztelet végén filmvetítés és
beszámoló hangzott el a Magyar Református
Szeretetszolgálat MYANMARI útjáról.
A filmen megrázó képeket láttunk a
burmai életviszonyokról. Fodor Gusztáv
arról beszélt, hogy kétszer voltak
Berlinben a Burmai Nagykövetségen,
hogy kiutazhassanak. Már lemondtak
arról, hogy orvosi segítséget vigyenek,
amihez 2008. június 6-án reggel 8
órakor egy erdélyi lelkésztől a következő
emailt kapta (91. Zsoltár 9:10 vers):
"Ha az Urat tartod oltalmadnak, a
Felségest hajlékodnak, n e m érhet téged
baj, sátradhoz közel sem érhet csapás."
Ekkor bizonyosodott meg arról, hogy
Isten elvégezte a kiutazásukat. Egy
óra múlva érkezett a hivatalos értesítés
telefonon, hogy kiutazhatnak. Sokan
imádkoztak ezért, és az Úr meghallgatta a
könyörgéseket.
Röviden Myanmárról: A lakosság 7080%-a nomád életet él, cölöpökre épített
kunyhókban laknak, rizstermesztéssel
foglalkoznak. Élelmük rizs, hal, rák. 95 %a buddhista vallású. Még a legszegényebb
helyen is van egy templom, komolyan
veszik hitüket. Szegények, hiszen kb.
2.000 Ft-nak megfelelő összegből élnek
havonta.
2008. május 4-én csapott le a ciklon,
250 ezer ember halt meg, sok volt a
sebesült, akiket táborokba vittek.
A legnagyobb (5000 fős) tábort kapták
meg a Református Szeretetszolgálat
kép-viselői. 10 nap alatt 700-800 embert
gyógyítottak meg. 5 millió forint értékű
gyógyszert adtak át. Volt olyan nap,
amikor 170 beteg sorakozott a magyar
orvosi sátornál 4-5 órát állva, várakozva.
Isten különleges ajándéka, hogy a
Magyar Református
Szeretetszolgálat
2008.
júniusában
Közép-Európában
egyedülálló módon hivatalos segélyezési
vízumot kapott Burmába.
Az egész Kárpát-medence református
közössége imádkozott ezért a kiutazásért.
Köszönet Istennek! Köszönet minden
testvérünknek,
aki
imádkozva
és
anyagilag is segítette a szolgálatot.
Példájuk messze ragyog!
Támogatóink tudnak két nagy titkot:
1. Nem vagyunk olyan szegények, hogy

ne tudnánk a tőlünk szegényebbeknek is
segíteni.
2. Semmi n e m a miénk, mert mi is
mindent kölcsön kaptunk földi életünkre.
Győzelem volt Istennel, ezért Övé
legyen a dicsőség.
Szántó László presbiter

Hittanos tábor
2008. július 14-19. Bogács
„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne
feledd, mennyi jót tett veled!"
Ha egy mondatban kellene összefog¬
lalnom, egy mondattal kellene röviden
jellemeznem idei hittanos táborunkat,
akkor ez lenne az a mondat, ez lenne az az
Ige, amiről úgy érzem, hogy a legjobban
ideillik.
Hogy miért? Mert nagyon sok minden¬
ben tapasztaltuk meg - kézzel foghatóan,
testközelből - azt, hogy az Isten velünk
van, és nagy jót tett velünk.
Kezdődött a dolog azzal, hogy már
amikor szervezni kezdtük az idei tábort
- valamikor január közepén - kitűnt, hogy
ez lesz minden idők, általunk szervezett,
leglátogatottabb hittanos tábora.
A meghirdetés után egy hét leforgása
alatt ugyanis az összes hely elkelt, sőt
jóval több jelentkezőt is el tudtunk volna
vinni, ha lett volna még hely a szálláson.
Így azonban fájdalmas szívvel, de voltak
olyan gyerekek, akiket vissza kellett
utasítsunk. Reméljük, azért nagyon n e m
vesztették el a kedvüket, s jövőre velük is
együtt tudunk táborozni.
Végül is 41 fővel - 33 gyermek és
8 felnőtt - indultunk útnak. Az indulás
napja július 14-e, hétfő volt, pontosan
ugyanaz a nap, amikor soha n e m látott
orkán erejű vihar pusztított Bogácson,
megrongálva kb. 250-300 házat.
Hogy az Úr mégis nagyon velünk
volt, és megőrzött minket, az abból is
látszik, hogy mire mi odaértünk, a vihar
már elvonult, táborhelyünk pedig teljesen
sértetlen volt.
Pedig még az épen maradt há-zak
többségében is szünetelt az áramszol¬
gáltatás aznap este! Miután kipakoltunk,
strandolni indult a csapat. Strandolás után
vacsora következett, majd megtartottuk
első
,,komolyabb"
beszélgetésünket,
melynek témája önmagunk és mások
elfogadása, szeretése, a krisztusi példa
követése volt. Úgy gondolom, a gyerekek
mélyen a szívükbe zárták és azonosultak
Pancinello történetével...
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Másnap, esős időre ébredtünk, ami a
délelőtti hittanos foglalkozásunkat nem
zavarta ugyan, de fölöttébb kérdésessé tett
a betervezett noszvaji kirándulásunkat.
Ebéd után mégis elindultunk, s láss csodát
(!!): mire autóbusszal átértünk Noszvajba
az eső elállt, s még a nap is kisütött
kissé. A De la Motte kastély és parkja
valóban gyönyörű kis ékszerdoboz, ami
a gyerekeknek is nagyon tetszett, mert
a múzeumokkal ellentétben itt szabad
volt kipróbálni a korabeli bútorokat. A
délutánra tervezett strandolás a rossz
idő miatt sajnos elmaradt, szerveztünk
viszont helyette csocsóbajnokságot, ami
évről évre nagy népszerűségnek örvendő
állandó programunk. Az esti döntőt az
összes táborlakó - kicsik és nagyok együtt
- végig szurkolta, s ami végül Hamvas
Márk győzelmével zárult, de Palló Imike
is derekasan helytállt.
Szerda délelőtt folytattuk tovább
idei bibliai történetünket - Pál apostol
missziói útjait - majd ebéd után kihasz¬
nálva, hogy végre jó idő van, ismét
strandolni mentünk. A gyerekek szívesen
tartózkodtak a vízben, a többségük reme¬
kül úszik, így jó hangulatban telt el a
délután. Visszaérkezésünkkor a táborban
már várt bennünket a Hortobágyi Nemzeti
Park egyik természetvédője, aki a madarak
gyűrűzéséről tartott érdekes előadást
nekünk. A hálóit is kitette, hogy élőben is
láthassunk madárgyűrűzést, ám sajnos a
hálók késő estig is üresen árválkodtak. A
gyerekek csalódottak voltak kissé, ezért az
úr megígérte, hogy pénteken ismét eljön,
és megint kiteszi a hálókat. Az Úr pedig
gondoskodott róla, hogy a hálók ezúttal
ne maradjanak üresen: egy kis vörösbegy
lábára került fel végül a madárgyűrű.
Csütörtökön verőfényes napsütésre
ébredtünk, így reggeli után - változtatva
az eddigi sorrenden - egyből strandolni
mentünk, s a hittanos foglalkozásra
délután kerítettünk sort. A délután folya¬
mán még játszottunk, beszélgettünk,
s gyűjtöttük az erőnket, mert ennek
a napnak az estéjére volt betervezve
az egyik legnagyobb izgalommal várt
programunk: az éjszakai túra az erdőben.
Sajnos azonban 17 óra körül elkezdett esni
ismét az eső, így ez a program meghiúsult,
aminek az lett a következménye, hogy a
gyerekek vigasztalhatatlanul csalódottak
voltak. Hogy kárpótoljuk őket valahogy,
erdei éjszakai túra helyett, éjszakai sétára
vittük őket a faluban, megszemlélve a
katasztrófa sújtotta házakat. A séta, így
is „túra" hosszúságúra sikerült - kb. 5
km-t gyalogoltunk - végül kellemesen
elfáradva éjfélkor tértünk nyugovóra.

Az utolsó együtt töltött napunkat
teljes egészében a szomszédos, szintén
neves Cserépfalun töltöttük.
Itt egy
lovas tanya volt a telephelyünk, ahon¬
nan megérkezésünk után egy helyi
túravezető segítségével megmásztuk a
Suba-lyuki ősember barlangot. A tanyára
visszatérve megebédeltünk, lovagoltunk,
majd kézműves foglalkozás keretében
hűtő mágnest készítettek a gyerekek
ajándékba szeretteiknek. A délután hát¬
ralévő részében még egy a gyerekek
által közkedvelt helyet kerestünk fel: a
helyi bazárt Bogácson, ahol aztán végre
elkölthették a pénzüket kedvükre.
Az utolsó hittanos foglalkozás és a
vacsora után záró beszélgetésre került
sor, ahol ki-ki elmondhatta a véleményét
a táborról, és arról, hogy hogyan érezték
magukat. Istennek legyen hála, a gyerekek
egyöntetűen kifejezték, hogy jól érezték
magukat és vágynak a jövő nyári hittanos
táborba is.
Szombaton az összepakolás és a reggeli
után már csak egy dolgunk volt: várni
a szülőket, hogy ismét találkozzunk, és
hazatérjünk otthonainkba.
Összegezve ismét csak azt tudom
mondani, hogy áldja az én lelkem az
Urat, és igyekszik nem elfelejteni, hogy
idei gyerektáborunkban (is) mennyi jót
tett velünk! Köszönöm Neki mindezt,
és azt a sok-sok - e pár sorban le
nem írható élményt is - amit csak mi,
jelenlévők tapasztalhattunk meg. Ezúton
szeretnék még köszönetet mondani
a
tábor
lebonyolításában
szerepet
válaló felnőtteknek példás és odaadó
munkájukért: Sütő Lajosnénak, Tóth
Miklósnénak, Farkas Józsefnénak, Pallóné
Szurkos Szilviának, Gulyás Edinának,
Fodor Józsefnek és Bereczki Sándornak.
Köszönöm még egyszer a szülők minden
irányú segítségét, amellyel táborunkat
támogatták.
Reméljük sok hasonló,
közös, Istentől megáldott élményben lesz
még részünk!
Katonáné Farkas Ibolya lelkész

Minden út Hejcére vezet
(avagy egy ifjúsági tábor
margójára)!
Iránytű nélkül találtunk e Zemplén
megyei kis faluba, hiszen már több éve
megy a konfirmáció utáni korosztály
csapata
táborozni
Arany
Tímea
vezetésével erre a vidékre. Július 26-án a
szülők közreműködésével megérkeztünk
a parókiából kialakított szállásra, ahol

Élet

Irénke néni, a gondnok tárt karokkal
várt minket, és most még hűtőt sem
kellett neki Miskolcról hozni. Kipakolás
után a kíváncsiságtól fűtve a csepergő
eső ellenére is nekivágtunk felfedezni
Hejce egyik nevezetességét, a kis boltot,
amely minden második nap zárva volt.
Így a Túró Rudin kívül nem sok mást
tudtunk vásárolni, de az legalább eredeti
Pöttyös volt, mert ugye az az igazi. Este
Isti bácsi, a falu nyugalmazott református
lelkésze várt minket a templomba
egy rövid istentiszteletre. Itt a már jól
összekovácsolódott baráti társaságunk
egy kis kórussá alakult át, és a 165.
énekkel köszönte meg az ő kedvességét.
Minden vacsora előtt Timi áhítatot
tartott nekünk, ami lelki épülésünkre
szolgált. Az általa elmondott történetek
még inkább megerősítettek bennünket
hitünkben, önmagunk becsülésére, a
másság elfogadására, és embertársaink
szeretetére
tanítottak
minket.
A
vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet
fiatal lelkipásztora,
Sóhajda
Levente
hirdetett igét. Délután túrázni indultunk
a
Borsó-hegyre,
ahonnan
fáradtan
érkeztünk vissza. Hétfőn reggel még
hosszabb túrára indultunk. Úti célunk
Boldogkőváralja volt. Biciklivel vágtunk
neki a több tíz kilométeres távnak.
Közben megálltunk a híres vizsolyi
templomnál, és megtekintettünk a még
híresebb Károli Bibliát. Folytatva utunkat
könnyedén gurultunk a lejtőkön, ám
lihegve és egymást bíztatva tekertünk fel
a magaslatokra. Sokan fel is adták a nem
éppen maratoni távot. Ők a Timi vezette
Ford telepjáróval érkeztek vissza. De
öt konfirmandus a nagy meleg ellenére
is kitartott, így ők szakíthatták át a
képzeletbeli célszalagot, és kapták meg a
képzeletbeli olimpiai aranyérmet. Délután
szabadprogram volt, majd a napot
filmvetítéssel zártuk.
A keddi napot a sárospataki strandon
töltöttük. A fiúk egy vízifocipályát vettek
a birtokukba, és lelkes szurkolótáborra
találtak
a
lányok
személyében.
Hagyományos tábortűzzel és bensőséges
beszélgetéssel ért véget a mi baráti
kirándulásunk. Ekkor pár mondatban
mindenki elmondta gondolatait, érzéseit,
véleményét az együtt töltött 5 napról.
Egyikünk így fogalmazott: ,,Eddig a
vasárnapi programom az volt, hogy
aludtam, de ez a tábor rádöbbentett arra,
hogy érdemes felkelnem, és elmennem a
templomba."
A táborozók nevében Juhász Gyula
szavaival szeretném megköszönni Katona
Béla és Katonáné Farkas Ibolya lelkésze-

Református Élet
inknek, Arany Tímeának és a szülők¬
nek, hogy e tábort megszervezték, lebo¬
nyolították, segítették, és ezzel nyári
élményeinket gazdagították:
,,Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan."
Bunda Emőke konfirmandus

Augusztus 20-án
ünnepelt a város
2008. augusztus 20-án, a városi ünnep¬
ség helyszíne református templomunk volt.
10 órakor kezdődött az ünnepi műsor,
melyre a Városi Fúvószenekar hangolta
rá a lelküket ünneplőbe öltöztetőket. Az
összejövetel Istent dicsérő énekszóval
vette kezdetét: „Áldjad én lelkem a
dicsőség erős k i r á l y á t . " Majd Katona
Béla református lelkész rövid ünnepi
igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a kettős ünnep egyértelműen
hálaadásra szólít bennünket. Hálát kell
adjunk magyar nemzetünkért, melynek
első királya, államalapító István király
egy történelmileg sorsfordító helyzetben
merte az Isten útját választani. Felismerte,
hogy
magyar
népünknek
szüksége
van Jézus Krisztusra. Ma is érvényes
gondolat, hogy egy nép megmaradásának
kulcsa az, hogy igényli-e Isten segítségét
és áldását. Az újkenyér asztalunkra való
kerülése pedig szintén hálával töltheti
el a szívünket, mert idén is sok ember
szorgalmas munkája nyomán odakerül
mindnyájunk asztalára a kenyér. Az ember
fáradságos munkáját Isten áldása kísérte
idén is. Nem szabad megfeledkeznünk
Isten jelenlétéről sem munkánk, sem
nemzetünk életét tekintve, hanem hálás
szívvel kell megköszönnünk magyar
népünk tagjait - az ország határain belül
és azon túl is - valamint az asztalunkra
odakerülő kenyérért is tudnunk kell
köszönetet mondani.
Ezután Rozgonyi Attila, városunk
polgármestere mondott ünnepi beszédet.
Azt követően Mák Zsolt római
katolikus plébános megszentelte, Katona
Béla református lelkész megáldotta az
újkenyeret. Az önkormányzati kitünte¬
tések átadása után a Hang Szín Tanoda
növendékei adtak fél órás műsort, az
István a király című rockoperából.
Örülünk annak,
hogy templomunk
méltó helyszíne volt az ünnepségnek,
és bár sokan kikapcsolódni igyekeztek
ezen a napon, Istennek adunk hálát az
ünnepbe bekapcsolódó, azon részt vevő
városlakókért.

Büdszentmihály
református emlékei
Amint
arról
már sok forrásból
értesülhettünk, a Magyar Bibliatársu¬
lat kezdeményezésére a katolikus, a
református és az evangélikus egyház
a 2008. esztendőt a Biblia évének
nyilvánította.
Kezdeményezésük
természetes
célkitűzése, hogy az egyháztól elide¬
genedett és oly sokféle szempont által
vezérelt közéletben megszólaltassák a
kereszténység alapüzenetét, ami azonos a
Biblia üzenetével, az evangéliummal.
Erre bátorít mindannyiunkat a Biblia
éve mottója is: „Boldog, aki olvassa..."
(Jelenések könyve 1,3).
Európában német és francia nyelvte¬
rületen már sikerrel valósították meg azt a
kezdeményezést, amelynek célja a Biblia
,,újrafelfedezése" a modern társadalom¬
ban, a Bibliával kapcsolatos általános
ismeretek terjesztése, népszerűsítése, ak¬
tualizálása; egy teljes esztendő kulturális
és egyházi életének pozitív értelmű
,,tematizálása".
Ezen üzenetek fényében rendez¬
zük meg 2008. október 31-én a ,,Büdszentmihály református emlékei" című
közös kiállítást, mely a Tiszavasvári
Református Egyházközség és a Vasvári
Pál Múzeum gyűjteményeiben lévő tárgyi
emlékeket mutatja be. A kiállítás során
feltárul a helyi református közösség élete,
tárgyi kultúrája, melyhez nagy segítséget
nyújt a Debreceni Református Kollégium
Egyházművészeti
Gyűjteménye,
ahol
megőrizték
a
Tiszavasváriban
még
fennmaradt egyházművészeti értékeket úrasztali terítőket, kannákat, kelyheket. A
kiállítás megnyitója egyben a protestáns
világ nagy ünnepe, a reformáció napja.
A helyszín maga is kapcsolódik az
ünnephez, s a kiállítás témájához, hiszen
a 18. század végén épült református
parókia ad otthont a Vasvári Pál Múzeum
gyűjteményeinek.
Mindenkit szeretettel várunk a kiállí¬
tás megnyitójára és az azt követő szere¬
tetvendégségre.
Baloghné Szűcs Zsuzsa - muzeológus

Bibliai ki mit tud?
Gyülekezeti újságunk legújabb számá¬
ban több újdonsággal is jelentkezünk a
korábbiakhoz képest. Ezek egyike szem¬
besít azzal, hogy milyen mélyen ismerjük
a Bibliát, és egyben játékos formában
elmélyülhetünk Isten Igéjében.

A Bibliai ki mit tud?- nak kettős haszna
van:
1. gyarapodni lehet ismereteinkben,
2. a helyes megfejtők között könyvju¬
talmat sorsolunk ki. Ezzel azt is elá¬
rultam, hogy többről van szó attól, hogy
itt lesz néhány kérdés, és vagy tudjuk
a választ vagy nem! Mindenkit arra
bíztatunk, hogy mélyüljön el a Biblia
megismerésében, találjon örömöt Isten
szavának olvasásában és tegyen kísérletet
arra, hogy megválaszolja az alábbi
kérdéseket. A kérdések után megadjuk a
bibliai igehelyeket is, ahol rá lehet találni
a helyes válaszra. Ha nehezek a kérdések,
ne adja fel senki, hanem nézzen utána a
megadott igehelyen.
A megfejtések beküldhetőek emailben:
katonabela@tvn.hu
Vagy postai úton: Református Egyház¬
község 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. november 15.
A sorsolás ideje és helye:
2008. november 16.
vasárnapi istentisztelet 10.30.
Kérdések:
1. Mely gonosz városok pusztultak el tűz
által?
2. Kinek mondta Izsák: ,,Íme a tűz és a
fa"?
3. Ki látott égő csipkebokrot, mely n e m
égett el?
4. Ki égette el a filiszteusok vetését, álla¬
tok szenvedése árán?
5. Egészítsük ki a mondatot: ,,Ha a fa
elfogy.. "
6. Ki mondta az eljövendő Messiásról:
.olyan ő, mint az ötvös tüze"?
7. Ki mondta azt, hogy az Úr Jézus
Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd?
8. Milyen esemény alkalmával jelentek
meg ,,kettős tüzes nyelvek"?
9. Jakab írja: ,,A
is tűz."
10. Kinek az áldozatát emésztette
fel égi tűz, Izráel Istene hatalmának
bizonyítására?
A
megfejtésben
igehelyek:

segítséget

nyújtó

Református Élet
lMózes 19; lMózes 22; 2Mózes 3; Bírák
15; Példabeszédek 26; Malakiás 3; Máté
evangéliuma 3; Apostolok Cselekedetei
2; Jakab 3; lKirályok 18. rész
A nyeremény átvehető sze-mélyesen
a 2008. november 16-i istentiszteleten,
vagy személye-sen eljuttatjuk a kisorsolt
testvérünk-nek!
A

játékban

korhatár

nélkül

min¬

denki részt vehet, de egy névre csak
egy

megfejtést

fogadunk

el!

Áldott

foglalatosságot!

ANYAKÖNYVI RÉSZ
Temetések
,,Magasságban
és
szentségben
lakom,
de a megtörttel és alázatos lelkűvel is.
Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem
a megtörtek szívét."
MÁRCIUS
21 .Kiss Sándorné /Dezső Éva/ (61)
21 .Fitos Mihályné /Oláh Piroska/ (44)
/Szorgalmatos/
27.Barkaszi Zoltánné /Csók Edit/ (75)
ÁPRILIS
4. Csikós Józsefné /Nyakó Irma/ (86)
9.Kiss Julianna (85)
15.Virág János (93)
24.Róka Sándorné /Kovács Julianna/ (78)
24.Faggyas Lajos (66)
MÁJUS
9.Csikós Károly (71)
23.Id. Tök Imre (88)
23.Özvegy Szabó Andrásné /Kabai
Gizella/ (95)
JÚNIUS
6. Csecskedi János (75)
19. Bagdi Lajos (79)
JÚLIUS
10. Gulyás Andrásné /Jenei Julianna/(80)
17. Dezső György (87)
29. Özvegy Aranyos Károlyné /Pethe
Irma/ (80)
31. Özvegy Szabó Károlyné /Nagy
Zsófia/ (94)
AUGUSZTUS
5. Szabó Lajos (83)
15. Gazdag Lajosné /Gadnai Julianna/ (61)

Házasságkötések
,,Ezért hagyja el a férfi apját és anyját,
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten
egy testté."
Május 24.:
Halász Krisztián és Róka Júlia
Hamza Zsolt és Nyisztor Melinda
Május 31.:
Balogh Tamás és Szűcs Zsuzsanna (A
Sóstói Múzeumfaluban)
Június 28.:
Répánszki Zoltán és Rékasi Csilla
Július 12.:
Baráth Sándor és Szabó Ilona
Augusztus 2.:
Tokár Zoltán és Koltavári Hajnalka
(ökumenikus szertartás szerint)
Augusztus 9.:
Pente János és Losonczi Mónika
Restegi István és Pampuch Marianna
Augusztus 16.:
Róka Attila és Dancs Beáta
Augusztus 23.:
Molnár Arnold és Nagy Éva Eszter

Keresztelések
,,Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet, megkeresztelve őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében..."
Lakatos Margit - március 22.
Vadász Evelin - március 22.
Vadász Krisztián - március 22.
Kovács Ákos - március 24.
Rigacs Brigitta - március 24.
Győrfi Adrienn - március 24.
Poczkodi Bianka - március 24.
Fazekas Alíz - március 30.
Fazekas Veronika - március 30.
Szarka Emma Adrienn - április 6.
Glonczi Kristóf - április 12.
Ráduly Zsolt - április 20.
Kovács Mihály - április 27.
Kovács Veronika - április 27.
Szabó Lili - május 25.
Nagy Levente Milán - június 1.
Soltész Laura - június 15.
Horváth András - június 28.
Rostás Patrik - július 5.
Losonczi Dóra Diána - július 6.
Makula Krisztina - augusztus 17.
Tóth Ádám Attila - augusztus 24.
Fecser Noémi Kinga - augusztus 24.
Tamás Bence - augusztus 24.

Könyvajánló
Wass Albert: A funtinelli boszorkány
című művét szeretném az olvasók
figyelmébe ajánlani. Az erdélyi magyar
író és költő a trianoni magyarság egyik
nagy egyénisége. A második világ¬
háború után ártatlanul háborús bűnösnek
nyilvánították. Emigrációban folytatta
irodalmi munkásságát. Az erdélyi ma¬
gyar irodalom csak halála után fedezte
fel. Népszerűsége az 1990-es évektől
Magyarországon is egyre jobban növek¬
szik.
Az író egyik legismertebb, talán
legkedvesebb regénye A funtinelli bo¬
szorkány. Több nyelvre is lefordították,
és nagy sikere volt mindenhol.
A háromkötetes regény Erdélybe ka¬
lauzolja az olvasót, a vad és érintetlen
természetbe, ahol a szép havasi kislány,
Nuca életét követhetjük nyomon. Az
Istenszéke alatt él teljesen egyedül,
magára hagyottan, és csak az erdők és
hegyek törvényét ismeri. Az életről nem
tud semmit, de mégis megtanul élni. Akár
lehetetlen helyzeteket is túlélni.
A funtinelli boszorkány a szülőföld
végtelen szeretetének a regénye.
Tájleírásai lélegzetelállítóak, a magyar
irodalom legszebbjei közé tartoznak.
Minden, amit leír, szinte megelevenedik
az ember előtt. A régies szavak, az erdélyi
kifejezések használata egy különleges
világba kalauzol.
Miért ajánlom ezt a könyvet? ,,Mert aki
Wass Albertet olvas, az jobb magyar lesz,
és ezzel együtt jobb ember is."
„Vendég vagy a világban és ez a világ
szép vendégfogadó. Van napsugara, vize,
pillangója, madara. Van virága, rengeteg
sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos
embere
is
van.
Igyekezz
kevesebbet
törődni velük és többet azzal, ami még
a
világszépségéből
csodálatosképpen
megmaradt,
az
emberiség
minden
pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget
mondani: tanulj meg örvendeni. Annak,
hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. "
(Wass Albert )
Hamvas Antalné
Füle

Lajos

AZ ÚR KÖZEL
Az ÚR közel, ahogy a levegő,
Ahogy a fény, ahogy a Biblia.
Közöttünk van a nagy VIGASZTALÓ,
Minden napon velünk ISTEN FIA!

Református
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Ez történt
gyülekezetünkben
Gyülekezeti újságunk legutóbbi meg¬
jelenése óta az alábbi fontosnak mondható
események történtek közösségünkben:
- Március 18-án Tóth-Máthé Miklós
író, költő, színművész volt vendégünk.
Akik
jelen
voltak
az
író-olvasó
találkozón nagyszerű lelki élményekkel
gazdagodtak.
- Március 20-án Húsvétra készülünk
címmel
gyermekfoglalkoztató
napot
tartottunk,
melyet nagy
érdeklődés
jellemzett.
- Március 23-24-én Petró József a
Debreceni Református Hittudományi
Egyetem IV. éves hallgatója hirdette
közöttünk a feltámadás örömüzenetét.
- Április 5-én, konfirmandus találkozón
vettünk részt egy kisebb csapattal a
Debreceni Református Kollégiumban.
- Május 4-én délelőtt gyerekműsorral
egybekötött anyák napi istentiszteletet
tartottunk,
délután
pedig
17 fiatal
konfirmációi ünnepségén vehetett részt a
népes számban megjelenő gyülekezet.
Április 29-én Shirhaddasj
Band
koncerten jártunk Hajdúnánáson.
Május
9-én
101.
születésnapja
alkalmából felköszöntöttük gyülekezetünk
és egyben a város legidősebb polgárát Bak
Sándorné Szűcs Zsófika nénit.
- Május hónapban kezdetét vette a
parókia fürdőszobáinak felújítása és
megújult a Kálvin úti gyülekezeti terem
vizes blokkja is.
- Júliusban Szabó Árpád orgonajavító
mester
munkája
nyomán
megújult
templomunk orgonája.
- Július hónapban egy erdélyi és egy
kárpátaljai magyar diák szülőföldjén,
magyar nyelvű iskolában való tanulásának
megsegítésére gyűjtöttünk. Az említett
diákok számára a kisvárdai székhelyű
Tőkés László Alapítvány és a Magyar
Református Szeretetszolgálat juttatja el a
támogatást.
- Július 14-19 között 41 fővel Bogácson
táboroztunk az általános iskolás hittanos
gyerekekkel.
- Július 26-30 között Hejce volt helyszíne
ifjúsági táborunknak.
- Templomunkban hónapok óta ki van
téve egy doboz, melyre az van írva: Aprók
Perselye.
A Magyar Református Szeretetszolgálat
kezdeményezését - mely szerint a min¬
dennapi életünkben már használaton
kívülinek számító 1 és 2 forintos pénzér¬
méket gyűjtsük össze és fordítsuk jótékony

célra - gyülekezetünk is támogatja.
Kárpátaljai rászorulók kapják meg az
összegyűjtött majd beváltott forintokat.
Augusztus
3-án Fodor Gusztáv
lelkipásztor
a
Magyar
Református
Szeretetszolgálat
debreceni
kirendeltségének
vezetője
járt
közöttünk munkatársával és beszámolt
a Szeretetszolgálat myanmari segítség¬
nyújtásukról.
Augusztus
31-én zenés
áhítatot
tartottunk Szakács György Debrecenkistemplomi lelkipásztor és orgonaművész
közreműködésével.

Weboldal ajánló
www.reftvasvari.shp.hu
Gyülekezetünk internetes elérhetőségét
jó
szívvel
ajánljuk
az
érdeklődők
figyelmébe.
www.biblia.hu
www.biblia.lap.hu
Aki szeretne többet tudni a Bibliáról,
bátran keresse fel ezeket az oldalakat!
www.parokia.hu
Ha református gyülekezetekről, progra¬
mokról, tanulmányokról olvasnál szíve¬
sen, vagy lelkileg épülnél, akkor ne ha¬
bozz a kattintással!
www.ebredjetek-emberek.hu
Élő hitű emberek Istenhez közelebb vivő
gondolatait olvashatod ezen az oldalon.
www.tiszavasvaritv.hu
A Tiszavasvári Városi Televízió honlap¬
ján az ONLINE TV linkre kattintva
mindig látható legalább egy református
istentisztelet.

Füle

Lajos

Egészségesen is
Az egészség nagy kincs,
de mégse minden,
jól tudja, aki hisz,
„totálkáros" lehet az ember
egészségesen is.

10 kérdés,
melyet az Úr
nem fog feltenni neked
azon a napon....
1. Az Úr n e m fogja kérdezni, hogy
milyen autót vezettél. Azt fogja kérdezni
tőled, hogy hány olyan embert vettél fel
autódba, akinek n e m volt semmilyen
szállítási lehetősége?
2. Az Úr n e m azt fogja tőled kérdezni,
hány négyzetméteres házad volt. Azt
fogja kérdezni, hány embert fogadtál be
jó szívvel az otthonodba?
3. Az Úr n e m azt fogja tőled kérdezni,
milyen ruhákba öltöztél. Azt fogja
kérdezni, hány embert segítettél hozzá,
hogy felöltözzön?
4. Az Úr n e m azt fogja tőled kérdezni,
mennyi volt a fizetésed. Azt kérdi majd,
n e m aljasodtál-e le érte?
5. Az Úr n e m azt fogja tőled kérdezni, mi
volt a foglalkozásod. Azt fogja kérdezni,
minden jót, ami rendelkezésedre állt, a
foglalkozásod szolgálatába állítottál-e?
6. Az Úr n e m azt fogja tőled kérdezni,
hány barátod volt. Azt fogja kérdezni,
hány embernek voltál te igaz barátja?
7. Az Úr n e m azt fogja tőled kérdezni,
ki volt a szomszédod. Azt fogja kérdezni
tőled, milyen szomszéd voltál te?
8. Az Úr n e m fogja megkérdezni a
bőröd színét. Inkább a jellemedről és a
tulajdonságaidról fog kérdezni.

Füle

Lajos:

Ki Vele jár
Ki Vele jár, az meg n e m szégyenül,
Nem védtelen és n e m is úttalan.
Ki Vele tart, az soh'sincs egyedül,
Mindig a legjobb társaságban van.

9. Az Úr n e m azt fogja tőled kérdezni,
hogy
milyen
drága
ajándékokkal
halmoztad el családtagjaidat. Azt fogja
kérdezni, hogy mennyi szeretetet, időt,
törődést adtál nekik?
10. Az Úr meg fogja kérdezni, miért
telt ennyi időbe, míg Ő eszedbe jutott?
Szeretettel megfogja a kezedet és elvezet
a Mennyország Kapujához.

Református Élet

Kedves Gyerekek!
Új oldallal jelentkezik gyülekezeti újságunk. Azt szeretnénk, ha Ti is olvasnátok, és szívesen forgatnátok. Rejtvényeket,
történeteket, találós kérdéseket találtok majd ezen az oldalon. Ha van kedvetek, akkor Ti is írjatok! Ha van ötletetek
arról, hogy mit szeretnétek olvasni az újságban, szólítsátok meg bátran a gyülekezet lelkészeit és mondjátok el nekik!

Keresztrejtvény
1. Noé ezt a jelet kapta Istentől, hogy nem lesz többé özönvíz (1Móz 9)
2. Lót felesége engedetlensége miatt ezzé változott (1Móz 19)
3. Istennel való beszélgetés más néven

3.
4.
5.
6.

4. Ezt áldozta fel Ábrahám a Mórija hegyén (1Móz 22)

r

5. A Sára nevet kapta (1Móz 17)
6. Megfeneklett az Ararát tetején (1Móz 8)
7. Ábrahám unokaöccse volt (1Móz 12)

Egy egérrágta régi tekercset találtak a régészek. Segíts megfejteni!
A

Isten üz

emberi módon elbeszélve.

A h.ber bibliát a ke.e..té..e. Ó..ö.et..g..k nevez.ék.
A k.r esz....ek s.j.át ha....ánya az Ú . . . ö

g

A megfejtések beküldési határideje: 2008. november 15. A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki a 2008. november
16-i 10.30-kor kezdődő felnőtt istentiszteleten. A megfejtések beküldhetőek emailben: katonabela@tvn.hu, vagy postai úton:
Református Egyházközség Tiszavasvári, Kálvin út 10., illetve személyesen be lehet dobni a Kálvin út 10 szám alatti gyülekezeti
teremben erre a célra kihelyezett dobozba a vasárnapi gyerek-istentiszteletek előtt és után. (Közben ne ezzel foglalkozzatok!)
A megfejtőket arra kérjük, hogy írják rá a válaszokat tartalmazó lapra nevüket, címüket, hogy nyereményüket el tudjuk juttatni
hozzájuk.
Kedves Gyerekek!
Ahogyan azt már eddig is megszokhattátok, ebben a tanévben is nagy szeretettel vár benneteket a vasárnapi gyerek¬
istentiszteleteken Edina néni és Ibolya néni (Minden vasárnap 10.30-tól a Kálvin úti gyülekezeti teremben.) Mint tudjátok,
gyerek-istentiszteletre járni jó dolog, mert közösségben lehetünk Istennel és egymással, mert énekelhetünk, barkácsolhatunk, mert
játszhatunk, társasozhatunk, csocsózhatunk stb.
Ettől a tanévtől azonban van még egy plusz dolog, amiért érdemes lesz gyerek-istentiszteletre járni: gyülekezetünk vezetősége
úgy döntött, hogy az öt legtöbb gyerek-istentiszteleten részt vevő gyereket azzal jutalmazza, hogy a következő nyári hittanos
táborban AKCIÓS áron vehet részt!!! Ehhez nem kell mást tenni, mint október 1. és június 15 között lehetőleg minden vasárnap
itt lenni, és szorgalmasan gyűjteni a pecsétet, egy erre a célra kijelölt füzetben. Gyere hát el TE is, mert talán TE leszel az egyik
szerencsés, aki kedvezményesen táborozik majd velünk!

Rövid igemagyarázat gyerekeknek
Ige: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)
Talán felmerült már benned: honnan tudhatod biztosan, hogy bocsánatot kaptál bűneidre? Jézus utolsó szava a kereszten ez
volt: „elvégeztetett!" Ez azt jelentette: Ő mindent megtett azért, hogy bocsánatot kaphass a bűneidre. Isten nagyon szeretett, és ezt
Fia által mutatta meg legjobban. Jézus azért halt, hogy bűnbocsánatot kaphass. Ha már rábíztad magad Jézusra, mint személyes
Megváltódra, akkor Isten ígérete rád is érvényes, hiszen Ő mindig tartja a szavát. Megbocsátott neked és örök életed van. A Biblia
egyik írója ezt mondja: ,,Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van." (ÍJános 5:13) A
Biblia még azt is mondja, hogy amikor Isten bocsánatod ad, örökre elfelejti a bűneidet, és nem emlegeti azokat többé (Zsidók 8:12).
Talán így gondolkodsz: De én nem érzem, hogy bocsánatot kaptam volna! A bűnbocsánat nem az érzéseidtől függ. A bűnbocsánat
azon alapszik, hogy hiszel-e Jézusban, és azon, amit Ő érted tett. Helyettesítsd be a saját nevedet az Ő ígéretébe: ,,Mert úgy szerette
Isten...(neved), hogy egyszülött Fiát adta, hogy ha...(neved) hisz Őbenne, ...(neved) el ne vesszen, hanem örök élete legyen". Merj
ennek örülni és légy boldog Jézus mellett! Ámen
Imádság: Istenem! Köszönöm, hogy megtartod, amit ígértél nekem. Köszönöm a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönöm,
hogy Jézussal boldog lehetek. Ámen

Református Élet
Kedves Gyerekek!
Református Gyülekezetünk pályamunkát hirdet azon gyermekek részére, akik részt vettek a bogácsi hittanos táborunkban.
A pályamunka címe: ,,Legmaradandóbb élményem a hittan táborból."
Pályázni lehet rajz készítésével (bármilyen méretben és technikával) vagy fogalmazás írásával. A munkákból derüljön ki, hogy
miért bír számotokra a megjelenített esemény különös fontossággal.
A munkák beadási határideje: 2008. december 5.
Ünnepélyes eredményhirdetés: a 2008. évi gyerekműsorral egybekötött szentesti istentiszteleten. (2008. december 24. 16 óra)
Díjazás: I. díj: 5.000Ft
II. díj: 3.000Ft
III. díj: 2.000Ft
Minden pályázó jutalmat kap!
A munkáitokat leadhatjátok a hittanórákon Ibolya néninek (Katonáné Farkas Ibolya lelkész) vagy a gyerek-istentiszteleten Edina
néninek (Gulyás Edina).
Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Miatyánk, kicsit másként
- Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.
- Igen?
- Ne szakíts félbe, imádkozom.
- De hát megszólítottál!
- Én téged? Á, dehogy. Csak így szoktunk imádkozni.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.
- Már megint! Megszólítottál, hogy beszélgessünk, nemde?
Miről van szó?
- Szenteltessék meg a te neved.
- Ezt komolyan gondolod?
- Mit gondolok komolyan?
- Azt, hogy meg akarod szentelni a nevem. Szerinted mit jelent ez?
- Azt jelenti, hogy... azt jelenti, hogy.. te jó ég, nem tudom, mit
jelent! Honnan tudnám?
- Ez azt jelenti, hogy tisztelni akarsz, hogy mindennél
fontosabb vagyok neked, hogy értékes számodra az én nevem.
- Aha. Hm. Igen, értem. Jöjjön el a te országod, legyen meg a
te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
- És te mit teszel ezért?
- Hogy meglegyen a te akaratod? Persze! Rendszeresen járok
istentiszteletre, fizetem az egyházfenntartói járulékot, és még a
missziót is támogatom!
- De én többet akarok: hogy rendbe jöjjön az életed, hogy
eltűnjenek azok a rossz szokásaid, amikkel másoknak az
idegeire mégy, hogy tanulj meg másokra is gondolni, hogy
segíts másoknak az igazság ismeretére jutni, akkor is, ha a
főbérlődről vagy a főnöködről van szó. Azt akarom, hogy a
betegek gyógyuljanak meg, az éhezők lakjanak jól, a bánkódók
vigasztaltassanak meg és a foglyok szabaduljanak ki a
rabságból; mert mindent, amit ezekért az emberekért teszel,
velem teszed meg.
- Miért veted ezt éppen az én szememre? Nem tudod talán,
mennyi dúsgazdag képmutató ül a templompadokban? Nézd
csak meg!
- Bocsáss meg! Azt hittem, tényleg azért imádkozol, hogy
jöjjön el az én uralmam és legyen meg az én akaratom.
Márpedig ez egészen személyesen annál kezdődik, aki ezért
imádkozik. Csak ha ugyanazt akarod, amit én, akkor lehetsz az
én országom követe.
- Értem. Imádkozhatok tovább? Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma.
- Ember, de hát te túlsúlyos vagy! A kérésed viszont azt a

kötelezettséget is tartalmazza, hogy teszel valamit azért, hogy a
világon élő sok millió éhező megkapja a mindennapi kenyerét!
- És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
- És Péter?
- Péter? Most még vele is jössz? Hisz tudod, hogy nyilvánosan
megszégyenített, hogy mindig olyan arrogánsan viselkedik
velem szemben, hogy már akkor felbőszít, mikor meglátom
és még el sem kezdte a leereszkedő megjegyzéseit. És ezt ő is
tudja! Nem vesz komolyan, mint munkatársat, tönkreteszi az
idegeimet, legszívesebben.
- Tudom, tudom. És az imádságod?
- Nem gondoltam komolyan.
- Te legalább őszinte vagy. De neked tényleg örömet szerez,
hogy annyi keserűséggel és gyűlölettel a gyomrodban kell
járkálnod?
- Dehogy is, sőt egészen beteggé tesz!
- Én meg akarlak gyógyítani. Bocsáss meg Péternek, és én
is megbocsátok neked. Akkor az arrogancia és a gyűlölet
Péter bűne marad, és n e m lesz a tiéd is. Talán pénzt veszítesz,
biztosan veszítesz valamennyit a presztízsedből is, de legalább
béke költözik a szívedbe.
- Nem tudom, képes leszek-e rá.
- Majd én segítek neked.
- És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a
gonosztól.
- Szíves örömest! Kerüld azokat a személyeket és szituációkat,
akik és amik miatt kísértésbe eshetsz!
- Hogy érted ezt?
- Hiszen ismered a saját gyenge pontjaidat. Szabadosság,
pénzsóvárság, szexualitás, agresszió, neveletlenség... Ne adj
esélyt a kísértőnek!
- Azt hiszem, ez a legnehezebb Miatyánk, amit valaha is
imádkoztam. De először van köze a mindennapi életemhez.
- Örülök neki. Most pedig fejezd be nyugodtan az imádságot!
- Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.
- Tudod, mit szeretek? Ha a hozzád hasonló emberek
elkezdenek engem komolyan venni, igazán imádkozni, engem
követni és azt tenni, ami az én akaratom; ha észreveszik, hogy
az én országom eljöveteléért való tevékenységük őket, magukat
teszi boldoggá.

Református Élet

Az imádság

Az imádat kötelessége

Az imádság az ember legnagyobb lehetősége, mégis ezzel fog
lalkozik a legkevesebbet.

Az imádat igazi kötelességét nem a szertartás elmondásának
vagy elvégzésének külső kötelessége jelenti, hanem az a belső
kötelesség, amelyet a következő parancs fejez ki: „Gyönyörködj
az Úrban!" (Zsolt 37:4).
Azért ez az imádat igazi kötelessége, mert ez tiszteli Istent,
míg a rítusok üres végrehajtása nem tiszteli Őt. Ha a házassági
évfordulónk estéjén elviszem egy szép helyre a feleségemet, és
ő megkérdezi, miért teszem ezt, akkor a következő válasz tiszteli
őt legjobban: ,,Mert ma este semmi nem okoz nekem nagyobb
örömöt annál, minthogy veled lehessek." ,,Ez a kötelességem!"
- ez kevés. ,,Ez öröm számomra!" - így tisztelem.
Hogyan fogom tisztelni Istent az imádat során? Úgy, hogy azt
mondom: ,,Ez a kötelességem?" Vagy úgy, hogy azt mondom:
,,Ez öröm számomra?"
(Donald S. Whitney)

Az imádság a hívő legszebb kötelessége, mégis ezt teljesíti a
leghiányosabban.
Az imádság a szeretet és az odaadás legegyszerűbb formája, mé¬
gis a legnagyobb nehézség lesz belőle.
Azimádságbanmindenemberelőtttárva-nyitvaállazajtóIstenhez,
mégis nagyon kevesen mennek át rajta.
Az imádság a lelki fejlődés legkézenfekvőbb formája, az embe¬
rek mégis inkább a legtávolabbi praktikákhoz nyúlnak.
Sokkal könnyebb a munkában kitartónak lenni, mint az imád¬
ságban.
Az imádság a legbiztosabb módja annak, hogy Isten minden
ajándékában részesüljünk, de semmilyen téren nem vagyunk
olyan bizonytalanok, mint az imaéletben.
Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle,
de akkor szeretné odaadni, mikor mi magunk kérjük.

Zsoltárzengő ábécé
A

,,Zengőábécé"

dallamára

Alázatos légy nagyon,
Bízzál minden új napon,
Cérnaszálon életed,
Csillag ágán mérheted,
Díszbe öltözött a föld,
Életet lehel a völgy,
Fészkét rakja kis madár,
Gazdagon terít a nyár,
Győz a fény a füst felett,
Hit szemével nézheted
Imádkozva csendesen,
Jó az Isten, jót teszen,
Kérdéseid hallja mind,
Látja arcod, rád tekint,
Lyukas edényt újra vált,
Maggal hinti a határt,
Nem hagy el, hűsége véd,
Nyomában minden tiéd,
Ott is ad, hol nem remélsz,
Őriz, mindhiába félsz,
Pásztorlába nem remeg,
Rábízhatod léptedet,
S minden gondod és bajod
Szíve mélyén tudhatod,
Tudja, mielőtt te kérsz,
Tyúk vigyáz így kiscsibét,
Utolsó lehetsz ugyan,
Ünnepelhetsz boldogan,
Vérén váltva koronád,
Zengjenek víg harsonák,
Zsoltárt, zsoltárt mondj világ.
Miklya Zsolt

Forgács a víz színén
Mérj meg egy forgácsot, bizony könnyűnek fogod találni.
Szeretnél azzá válni? Engedj a világnak, az lesz belőled.
Ellopja a hasznosságodat, szétdobál, szétaprítja egész
lényedet.
Ezt is, azt is tedd meg, fuss még ide-oda, rohanj!
Azután már sehova sem leszel ,,jó".
Sehol sem állsz egységként, tűzre vettetsz, szinte hamvad
sem marad.
A forgács kicsi, nem kell senkinek. Földre hullik, tépi a
szél, felkapja, játszik vele. Tehetetlenül hányódik, pocsolyából
pocsolyába, mígnem örökre elnyeli a víz.
Uram! Csak ilyen ne legyek, csak ne váljak feleslegessé a te
kezedben! Alkotóm, építs be hatalmas művedbe, számíts rám!
Legyek egy pillantás tört része csupán, ne érdemeimet nézd,
kérlek!
Bízom hatalmas kegyelmedben!
Ha már erős, hatalmas cédrus nem lehetek, legyek kerete
egy képnek, nyele egy kis bicskának vagy egyszerűen
gyufaszál, mely lángra lobbantja érted a világot! Lehetnék
akár egy ék az ablakban, vagy ajtótámasztó, hogy legyen feléd
nyitott ajtó.
Legyek kezedben bármi, ami hasznos.
Rakd össze lelkem kicsiny forgácsait!
Könyörülj rajtam, ne legyek Samária királya,
ne legyek olyanná, mint forgács a víz színén. (Hóseás 10:7c)
Nagy N. Éva
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10-ES LISTA ARRÓL, HOGYAN LEHETSZ BOLDOGABB KERESZTYÉN!
AZ ÚR SZÓL HOZZÁD:
1. NE AGGÓDJ!
Ha azon kapod magad, hogy csak panaszkodsz, és görcsösen
aggódsz, emlékezz ígéreteimre:,,Ne aggódjatok életetekért!"
Máté 6:25.
2. TEDD FEL A LISTÁRA!
Ha megoldandó problémád van, kihívások előtt állsz, nem
tudod, hogyan dönts vagy mit csinálj, ne hezitálj! Tedd fel
ezeket a dolgokat a listára! De nem akármilyen listára, hanem
az Enyémre. Imádságban mondd el, mi nyomja szívedet, és
Én meghallgatlak. „Jöjjetek, énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek." Máté 11:28.
3. BÍZZ BENNEM!
Ne vegyetek fel magatokra több terhet, mint amennyit Én
rátok helyezek. Miért is félnél a holnaptól!? Én eddig is
megtartottalak, továbbra is meg foglak, ha őszinte szívvel
hozzám fordulsz! ,,Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj,
mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt
győzelmes jobbommal támogatlak." Ézsaiás 41:10.
4. HAGYD RÁM!
Miért vannak dolgok, amikről azt hiszed, hogy te majd egyedül
megoldod? Ha erősnek érzed magad, az azért van, mert Én
megerősítettelek. Ne zárj ki az életed bizonyos területeiről,
mert megmondtam: ,,ne gondolja magát többnek, mint
amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki,
hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke
szerint." Rómaiakhoz írt levél 12:3.
5. BESZÉLJ HOZZÁM!
Tudom, hogy rohanó világban élsz. De soha ne feledkezz meg
rólam. Én mindig meghallgatlak. Bármit is szeretnél mondani
Nekem, hallgatlak. Akár buszon, munkahelyen, iskolában,
bármilyen helyzetben is vagy, ne hezitálj megszólítani a
szívedben, imádságban. ,,Nagy az ereje az igaz ember buzgó
könyörgésének." Jakab levele 5:16.
Füle

Lajos

Tégy, Uram engem áldássá
Tégy, Uram engem áldássá,
Lelkedet úgy várom!
Tedd, Te a szívem hálássá,
Hogy neked szolgáljon.
Bárhová küldesz, ajkamról
Zengjen a víg ének,
Tégy, Uram engem áldássá,
Oly sok a bús élet!
Tégy, Uram, engem testvérré,
Lelkedet úgy kérem,
tedd Te a szívem, tedd késszé
bízni a testvérben!
Sejteni engedd: mit érez,
boldog-e, szenved-é?
Vígy közelebb a testvérhez,
népedet tedd eggyé!

6. LEGYEN HITED!
A dolgokat sokszor nem láthatod összességében, mert olyan közel
állsz hozzájuk. De Én összességében látom az életed és átlátom
az egészet. Nem a te dolgod, hogy mindent tudj, és mindent láss:
,,mert hitben járunk, nem látásban." 2 Korinthus 5:6.
7. NE LÉGY ÖNZŐ!
Oszd meg azt a rengeteg csodálatos dolgot, melyeket Tőlem
kaptál! Ne tartsd meg magadnak, mert azért kaptad, hogy
másokat építs vele. ,,aki mást felüdít, maga is felüdül."
Példabeszédek
11:25.
8. LÉGY
TÜRELMES!
Azért mert a világ egyre csak rohan, rohan és rohan, miért
akarod ugyanezt rám erőltetni? Amit megígértem, az meg lesz,
légy türelemmel. A világot én teremtettem, tudom mit csinálok,
és gondom van mindenre. ,,Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt." Prédikátor
könyve 3:1.
9. LÉGY KEDVES!
Legyél ugyan olyan szeretettel mások felé, mint amilyennel
Én vagyok feléd. Ne bánts meg másokat különbözőségük
miatt. ,,Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük." Máté 7:12.
10. SZERESD MAGADAT!
Szeresd önmagadat, de ne a világ szerint, önzőségben,
büszkeségben. Tudd meg, hogy ha mások lenéznek,
megaláznak, kinevetnek, kigúnyolnak, Én akkor is szeretlek
téged! Én teremtettelek, különleges vagy ne utáld magad,
inkább törekedj arra, hogy az akaratomban légy és hirdesd
dicsőségemet. „Bizony, tőle, általa és érte van minden."
Rómaiakhoz írt levél 11:36.

Mindig örvendezők
Édesanyánkat

köszöntöttük

Készülnek a húsvéti tojások...

2 Kor 6, 10

Az élet hosszú, göröngyös útja
sok nyomorúságon átvezet.
Sokféle sebe lehet a szívnek,
vállunkat nyomja a ránk mért kereszt....
Gyakran hullatunk fájó könnyeket,
azokért, akik szívünkhöz közel állnak.
Nekünk nem természetünk az öröm,
az ember földi társa a bánat.
De a ránk lehelt isteni Lélek
nem a bánatnak, keservnek lelke,
nem félelemnek, kétségnek lelke!
És akik itt Lélek szerint járnak,
a próbák tüzes kemencéjében
jutnak igazi békességre,
rajtuk nincs hatalma már a halálnak,
és minden kis jóban örömet találnak.
Ha ránk süt egy testvéri szép mosoly,
megmelengeti a beteg szívet...
Egy idejében mondott jó szó,
egy kézfogás - mind rejtett ajándék,
kis virág, ami utunkra tévedt.
Ha titkos kamránkban, térdeinken
fényben ragyog fel egy-egy ige,
ha a testvéri közösségben
árad a lélek titkos ereje,
elszáll a bánat, mint a felleg,
s nem hasonlítható földiekhez
a lélek földöntúli öröme.

Kezdjük a munkát!

Bár lábunk a bánat útját rója,
- hisz nem fogy az, míg el nem fogy az út de lelkünk az örömhegyét járja,
mint aki biztos benne, hova tart,
mint aki tudja, nem hiába fut!
Értelmünket még fölülhaladja,
a két pólus itt hogyan egyesül,
aki szegény, hogy lehet gazdag?
Ki fejti meg a szívnek titkát,
mikor egyszerre bánkódik s örül?
Csak azt tudjuk, hogy ez a mi utunk,
és járjuk, míg célhoz nem jutunk,
osztogatva létünket, s a jó szót,
mint szegények, de mást gazdagítók,
mint semmik, de mindennel bírók,
mint földi terhek alatt görnyedők,
mégis, szüntelen reménykedők,
- test és lélek szoros egységében,
de a Lélek szerinti vezetésben mint bánkódók s mindig örvendezők!
Oláh Lajosné (Ige és élet)

