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REFORMÁTUS ÉLET
A Tiszavasvári Református Gyülekezet 

negyedévente megjelenő folyóirata
2009. április – XIII. évfolyam 1. szám

Egy édes titkom van nekem. 
Fénnyel betölti életem,
Mosolyra nyitja számat: 
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én, 
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva. 

Velem van nappal, éjjelen. 
Mindig velem, mindig velem. 
Az úton Ő vezérel
Oltalmazó kezével. 

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog, 
Elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!   

Feltámadt

Túrmezei ErzsébetWeb: www.refegyhaztvasvari.shp.hu
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A kereszt üzenete

Ott függ a néma bárány, a vére földre hull, 
Míg dúl körül az ármány, s a tömeg zúg vadul. 
Szent arcát ütleg éri, és hull reá a vád, 
S Ő szelíd hangon kéri az ég bocsánatát. 

Úgy fáj a szívem nézve e koronás Királyt,
Mert rút tövis az éke, s testét kín járja át.
Én térdre hullva kérdem: Ó, miért szenvedsz, miért?
Ő választ ad szelíden: tengernyi bűnödért. 

Most, hogy rebegjek hálát, a megnyílt öt sebért, 
Hogy adta bűnöm árát, elrontott éltemért?
Ím magamról lemondok, Övé egész valóm. 
Így leszek Véle boldog, hisz Ő az üdvadóm.

Gerzsenyi Sándor fenti éneke Jézus Krisztus szenvedéséről 
és kereszthaláláról ma is üzen. Felvetődik bennem a kérdés, mit 
jelent a ma emberének a kereszt szimbóluma? Embertársaim jo-
gosan kérdezhetik, melyik keresztről, milyen keresztről van szó?

 
  - Azokról, amelyek az utak szélén állnak? 
  - Vagy azokról, amelyek a temetőkben vannak?
  - Azokról, amelyeket divatékszerként árulnak? 

Nem, mi keresztyének nem ezekről a keresztekről beszélünk. 
A mi keresztünk Jeruzsálemben, a Golgota hegyén állt. Ez a Jé-
zus Krisztus keresztje volt. Üzenete örök, még ma is az, ami Jézus 
idejében volt. Az Úr Jézus halála és feltámadása által megváltást 
hozott az elveszett és bűnös ember számára. Szabad utat nyitott, 
a mi Teremtő Istenünk, a mi megtartó, mennyei Atyánk felé. 
Pál apostol erről így ír Ef 2:16-17 verseiben: „…a kereszt által 
megölte az ellenségeskedést…, és …békességet hirdetett nektek…” 
A mi keresztünkön élet és halál kérdése dőlt el már 2000 évvel 
ezelőtt és ma is válaszút elé állítja az embereket. „Én azonban 
nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztu-
sunk keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, 
és én is a világ számára” – írja Pál apostol a Galatákhoz írt levél 
6:14 versében. A mi keresztünk üzenete a hitet és a szív szeretetét 
táplálja ebben a hitetlen világban. „Mert a keresztről szóló beszéd 
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvö-
zülünk, Istennek ereje.” (1Kor 1:18). A kereszt a Krisztus által vég-
bevitt megváltás csodáját is kifejezi. Ez a kereszt egy új életet, az 
örökkévalóság reménységét, - sőt még többet – annak valóságát 
jelenti számunkra. „Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfe-
szíttetett vele,… hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek…”. „Ha pedig 

meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.”. 
(Róm 6:6-8) A Golgotán nemcsak az lett nyilvánvaló, hogy az 
emberek mennyire gyűlölték Istent, hanem a kereszt megcá-
folhatatlan bizonyítéka annak is, hogy milyen felfoghatatlanul 
szereti Isten az embereket. A golgotai kereszten Jézus Krisztus 
védőn odaállt egy olyan emberiség elé, amelyet Isten igazságo-
san ítélt halálra, és felkínálta életét azokért, akik Őt gyűlölték és 
meg akarták ölni. ILYEN DRÁGA VOLT A MEGVÁLTÁSUNK 
ÁRA! Létezik ettől nagyobb szeretet? És mi az ember dolga? El-
fogadni ezt a szeretetet azáltal, hogy hittel megragadja Istennek 
Jézus Krisztusban felkínált ingyen való kegyelmét, hogy aki hisz 
Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mégis, mi tart-
ja vissza az embereket attól, hogy igent mondjanak? A Szentírás 
szerint, nem az értelmük tartja vissza őket, hanem az akaratuk. 
Isten minden embernek szabad akaratot adott, és ha nem akar-
nak látni, hallani, hinni, nem marad más hátra, mint megmarad-
ni akaratukban és vállalni annak következményeit. Összefoglalva 
kimondhatjuk: a Biblia bizonyságtétele szerint, az ember e földi 
életében döntheti el, elfogadja-e Istennek Krisztusban felkínált 
– emberi értelemmel felfoghatatlan – végtelen szeretetét vagy 
elutasítja azt. Eldöntheti, hogy hol, hogyan akarja eltölteni az 
örökkévalóságot: örökkön-örökké tartó közösségben Istennel 
vagy távol tőle az örök kárhozatban. A döntés a szívedben van. 
Dönts bölcsen és fogadd el Isten kegyelmét, mely a golgotai ke-
resztről is rád ragyog!

Szántó László presbiter

Mi az üdvösség? 

Az üdvösség: Krisztus uralma az életünkben, amely alapve-
tően megváltoztatja az ember Isten előtti helyzetét, és meghatá-
rozza a földi életét is.

„Életté teszi a létet.” 

Az üdvösség nem a túlvilágon kezdődik, hanem vagy elkez-
dődik itt (a földön) vagy nem lesz benne az embernek sohasem 
része. Ott (a mennyben) majd kiteljesedik, tökéletessé lesz. Aki-
nek nincs üdvössége, az a kárhozatban (Isten nélkül, a bűn hatal-
mában) van. Itt nincs semleges zóna. Az Úr Jézus nem ijesztget, 
hanem nagy szeretettel figyelmeztet erre: „Aki hisz Őbenne, az 
nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert 
nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” (János 3:18) 

Az, hogy az üdvösség, illetve a kárhozat van-e vagy nincs, 
nem attól függ, hogy hisszük vagy tagadjuk. Az ettől függetle-
nül létezik. Érthetően kell róla beszélni, de közömbös az, hogy 
a mindenkori társadalom mit érez hihetőnek és elfogadhatónak. 
A döntő, hogy mi a VALÓSÁG. Isten azt akarja, hogy ezt vegyük 
komolyan, és ezzel számoljunk. 

Hogyan lehet miénk az üdvösség? 

Két Igét idézek: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit 
által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem a cselekedete-
kért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2:8-9). „És nincsen üdvösség 
senki másban (mint Jézus Krisztusban), mert nem is adatott az 
embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. 
(ApCsel 4:12).       

Cseri Kálmán 



Református életReformátus élet 3

Kánya Sándor: Nagypénteken 

Isten Fia a kereszten 
Isten Fia énhelyettem!
Jaj, ha a Nap mind lehullna, 
a világra éj borulna, 
síri éjnél feketébben: 
gyásznak, ÉRTE semmi volna.

Ő, a tiszta, szent, ártatlan, 
a kereszten énmiattam! 
Ha a tenger könny lehetne, 
ráhullatnám a keresztre 
s ítéletnapig siratnám: 
könnynek ÉRTE kevés lenne.

A presbiter feladatai

A 2Mózes 18. része és az 1Tim 5:17-22 verseiben tájékozód-
hatunk a presbiter feladatairól. 

Vegyünk hát erőt, menjünk ebbe a harcba. Isten nem díszőr-
séget, hanem vitézi szolgálatot szán népe vezetőinek. A szolgálat 
kétségtelenül fárasztó, nem egyszer kimerítő, sőt életveszélyes is 
lehet. Ebben helytállani kötelező, de nem kényszerű. Közhasz-
nú, de nem hasznot hajtó. Végzése nem lehetséges, hanem szük-
séges! Nem elvont eszmélkedés, hanem tettekben megmutat-
kozó felelősség. Erre utal Izrael legősibb hitvallásainak egyike, 
a Halld Izráel! Az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd azért 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden 
erődből…, és szeresd felebarátodat, mint magadat! (5Móz 5:6-
33). Ha valakinek, akkor a presbiternek kell ezt tiszta, csengő 
hangon vallania. Egyébként is: „A harcok kürtje harsog. Előre 
katonák! Ki megvívá a harcot, nyer örök koronát. Szerezz harag, 
düh ellen nyugalmat és erőt, ha még dühösebb az ellen, legyen 
még több erőd! Csatára hát! Előre, indulj! Siess, ne késs, hogy 
kaphass új erőre, csak Jézusodra nézz! Győzhetetlen kardodat hős, 
kemény vértedre fűzd! S térdelj le, mert csak az győz, ki térden 
állva küzd! Fel a csatára, fel, fel harcolj vitéz sereg! Ott pirkad 
már a reggel, a láthatár felett. A királyok Királya vár ránk békét 
adón, a könny után hozsánna: Kereszt után a trón!” 

„… valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és 
nem embereknek” (Kol 3:23)

Nagy Sándorné 
tiszteletbeli presbiter

Kegyelmes Istenünk és Atyánk!

Bölcsességedet magasztaljuk, Urunk, Istenünk, hogy Anya-
szentegyházad terhét és gondját mindnyájunk vállára helyezted. 

Köszönjük, hogy kiválasztottad és elhívtad, közöttünk is azo-
kat, akik előtted járnak és járjanak. Könyörgök most a gyülekezet 
presbitereiért, vezetőiért. Áldd meg munkájukat a Te Anyaszent-
egyházadban. Adj felelősséget a szívükbe. Késztesd őket arra, 
hogy felelősségük tudatában, jó példával elsőként üljenek le a Te 
Igéd körül, és legyen gyümölcsöző az ő életükben az igehirdetés 
hallgatása. Lehessenek a keresztyén élet igazi mintái. Visszavo-
nás és indulat legyen távol tőlük, és munkájukat előtted és a Ne-
ked való szolgálat hűségével lássák el. Álljanak a lelkipásztorunk 
mellé, mint áldott szeretet és imaközösség. 

Szent Igéd boldog kényszerítésével járjanak a gyülekezetbe, 
vigyázván az egész nyájra. Legyen öröm a szolgálat számukra, 
hogy hitük a teher alatt is növekedjék, bizonyságtételük pedig 
erősödjön. Add meg ezeket szerető Atyánk nagy irgalmadból, a 
Te Szent Fiad Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 

  Nagy Sándorné tiszteletbeli presbiter

„Hogy pedig a te imádságod Isten előtt kedves legyen és 
meghallgattassék, szükséges, hogy jól imádkozz, azaz:

Szikszai György: Az imádságról
Figyelmetességgel  imádkozz.
Mélységes alázatossággal imádkozz.
Buzgosággal imádkozz.
Bizodalommal imádkozz.
Tiszta szivből imádkozz.
Állhatatossággal imádkozz.
A Jézus Krisztusban való hitből imádkozz.
Végezetre imádkozz, hogy jól imádkozhass.”

Szokolay Sándor: Ima rontás ellen (Fohász Erdély falvaiért)
Nemzetek országoló Istene! 
Szorongásban imádságra indított, 
veszedelemben fohászkodásra fordított, 
sajgó szájunkból származó szapora szóval, 
nehezült keblünkből kiszakadt fennszóval 
kiáltunk Hozzád: 
Nemzetek országoló Istene! 
Fordítsd hozzánk figyelmedet! 
Békétlenséget nem szító, nehéz sorsát viselő, 
kicsiny néped csapásait elégeld meg immár! 
Őrző angyal, őrizd meg házunkat! 
Állj négy szögin, állj négy őrző angyallal!
Fedelét senki be ne omlassza!
Falait senki le ne ronthassa!
Ezen kérésünket halld meg!
Őseink temetőit, hitünk őrző templomait
Szent Fiadért kérünk, kíméld meg!
Porból porrá Te tégy csak minket kijelölt időben!
Fekhessünk nyugodtan ágyunkban!
Tisztességtől ne féljünk álmunkban!
Nyelvünkön bátran szólhassunk!
Eleink mellett nyughassunk!
Aki ez imát ma vélünk mondja:
Egész világ magyarjait
Minden bajtól óvja! 
Ámen!
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Beszámoló a 2008. esztendőről

Gyülekezeti események
Január 23-25. Ökumenikus imahetet tartottunk a görög és 

római katolikus testvérekkel. 
 Március 18.: Író-olvasó találkozót tartottunk, vendégünk 

volt Tóth-Máthé Miklós író, költő, színművész.
Március 20. Húsvétra készülünk c. foglalkoztató rendezvényt 

tartottunk.
Március 23-24. Húsvét ünnepén Petró József IV. éves teoló-

gus volt a legátusunk. Az ünnepen énekkarunk is szolgált.
Április 5. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumá-

ban részt vettünk egy kisebb csapattal a konfirmandus találko-
zón.

Április 30. Hajdúnánáson jártunk a holland gospel-kórus a 
Shirhaddasj Band koncertjén.

Május 4. Anyáknapi istentiszteletet tartottunk a hittanos gye-
rek műsorával egybekötve. 

Május 4. Délután 17 fiatal konfirmációjának lehettünk tanúi.
Július hónapban Szabó Árpád orgonajavító mester munkája 

nyomán megújult templomunk orgonája. 
Július hónapban egy erdélyi és egy kárpátaljai magyar diák 

szülőföldjén, magyar nyelvű iskolában való tanulásának meg-
segítésére gyűjtöttünk. Az említett diákok számára a kisvárdai 
székhelyű Tőkés László Alapítvány és a Magyar Református Sze-
retetszolgálat juttatta el a támogatást. 

Július 14-19 között rendeztük meg Bogácson egyik hittanos 
táborunkat, a konfirmáció alatti korosztály számára. 41 fő tábo-
rozott velünk. Négy napra rá pedig élménybeszámolót tartot-
tunk az érdeklődőknek.

 Július 26-30 között került sor másik táborunk, az ifjúsági tá-
bor megrendezésére Hejcén. A tábort Arany Tímea vezette, és 12 
konfirmált fiatal vett részt rajta. 

Augusztus 3. Gyülekezetünk vendége volt Fodor Gusztáv 
lelkipásztor, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat debre-
ceni kirendeltségének vezetője. Igehirdetése után beszámolt a 
Myanmarban végzett missziójukról.

Augusztus 20. Az államalapítás és az újkenyér ünnepén a vá-
rosi ünnepség színhelye volt templomunk.

Augusztus 31. zenés áhítatot tartottunk Szakács György Deb-
recen-kistemplomi lelkipásztor és orgonaművész közreműködé-
sével.

Október 4. Az Idősek világnapja alkalmából a Szociális Ott-
honban adott műsort egy kisebb gyereksereg. 

Október 11. Gyülekezeti kirándulást szerveztünk, melynek 
úti célja a szentendrei skanzen, a visegrádi fellegvár és az eszter-
gomi bazilika volt.

 Október 31. A reformáció ünnepén Bűdszentmihály refor-
mátus emlékei címen a vasvári Pál Múzeummal karöltve kiállí-
tást nyitottunk meg, mely bő két hónapig volt megtekinthető. 

November 9-én, a szilágysomlyói cserkészcsapat járt gyüle-
kezetünkben. Igét hirdetett Erdei Attila IV. éves kolozsvári teo-
lógus.

Novemberben elindult a Best of Rádió sugárzása, mely által a 
rádión keresztül is lehet lelki eledelhez jutni. 

December 15-ig gyűjtöttünk a Nyilas Misi karácsonya című, a 
Magyar Református Szeretetszolgálat által indított program ke-
retében rászoruló, sanyarú körülmények között élő gyermekek 
számára. Istennek legyen hála, nagyon sok ajándék gyűlt össze.

December közepén karácsonyi csomaggal kedveskedtünk el-
sősorban megözvegyült, szerényebben élő reformátusainknak.

December 23. az óvodás hittanos gyerekek adtak karácsonyi 
műsort, mintegy 40 óvodás részvételével.

December24. Szenteste az iskolás hittanos gyerekek műsorát 
tekintettük meg, 40 iskolás gyerek fellépésével.  

December 25-én az énekkar is szolgált a karácsonyi istentisz-
teleten. 

A Református Élet című gyülekezeti újságunkat 2008-ban 
háromszor adtuk ki.

Az események után nézzük meg gyülekezetünk anyagi éle-
tének alakulását a 2008. esztendőben:

Lássuk a fontosabb bevételeket:
Egyházfenntartói járulék: 2.871.400Ft
Perselyadomány: 1.988.890Ft
Isten dicsőségére: 621.000Ft
Templomfűtésre: 166.500Ft
Harangkopásra: 188.000Ft
Hittanos táborra: 45.500Ft
Gyülekezeti újságra: 54.000Ft
Legátumokra: 91.245Ft
A gyerekek karácsonyi megajándékozására: 89.500Ft

Lássunk néhányat a fontosabb kiadások közül:
Az orgona felújítása: 538.406Ft
A parókia és a gyülekezeti terem felújítása: 3.715.777Ft
A Református Élet c. gyülekezeti újságunk előállítása: 

290.000Ft
Ezen kívül: személyi kifizetések, épületeink rezsiköltsége, 

igazgatási kiadások, közegyházi kötelező befizetések alkották to-
vábbi kiadásainkat. 

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a gyülekezetek külső tá-
mogatást kapnak. Itt szeretném elmondani, hogy egyetlen gyüleke-
zetet – így a mienket – sem támogat az állam. Egyházi támogatást 
sem kapunk, sőt a közegyház számára minden gyülekezet befizet 
egy bizonyos összeget nagyságához, anyagi erejéhez mérten! Mind-
ez azt jelenti, hogy minden gyülekezet abból gazdálkodik, amit tag-
jai a fenti vagy egyéb adomány címén eljuttatnak a közösséghez! 

Ezzel együtt is elmondható, hogy Isten megsegített bennün-
ket 2008-ban is. Anyagi helyzetünk áldásosnak mondhatóan ala-
kult! Hála legyen az Úrnak érte!

Szeretnénk köszönetet mondani: 
Mindenekelőtt megköszönjünk gondnokainknak: Baracsi 

Gábornak és Balogh Lajosnénak azt a hihetetlen mennyiségű, és 
sokrétű munkát, amit szívvel-lélekkel, lelkiismeretesen és a jó 
gazda gondosságával végeztek egész évben Isten dicsőségére! Kí-
vánjuk, hogy Isten adjon nekik még sokáig erőt, egészséget, hogy 
családjaiknak és gyülekezetünknek is javát munkálhassák!

Köszönjük a hétközi ügyeletet ellátó személyeknek: Baracsi 
Gábor és Balogh Lajosné gondnokoknak, Tóth Miklósné, Toma 
Józsefné, Tar Elemér, Kiss Imréné, Tamás Lajosné, Fazekas 
Miklósné, Szántó László, Pethe Lászlóné presbitereknek tevékeny-
ségüket. 

Megköszönjük a munkáját L. Kissné Dr. Sepsi Ágnes kántor 
testvérünknek: mind az istentiszteletek hangszeres kíséretét, 
mind az énekkarban végzett fáradozását. 

Hálásan köszönjük Gulyás Edina ifjúsági munkatársunk fára-
dozásait, aki nagy odaadással, lelkesedéssel és sok áldással végzi 
a vasárnapi gyermek-istentiszteletek megtartását.  

Megköszönjük Baracsi Gáborné testvérünk énekkarvezetői 
munkáját. Azt a szakértelmet, odaszánást, mellyel egész évben 
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szolgálta Istent és közösségünket. Továbbá a minden hónapban 
esedékes könyvárusítás vezetését is köszönjük neki. Ez utóbbi 
szolgálatban Krusóczki Mihályné is nagy segítségére volt, neki 
szintén köszönjük fáradozásait.

Megköszönjük Tóth Miklósné presbiter testvérünk áldozatos 
tevékenységét, mellyel a templom és a gyülekezeti termek tisz-
taságáért fáradozott. Megköszönjük Losonczi Imréné és Losonczi 
Gábor fáradozásait, ki az esztendő elején tették ugyanezt.

Balogh Lajos szívvel-lélekkel végzett munkáját s köszönjük, 
ő a gyülekezeti ingatlanok udvarainak volt gondos gazdája az el-
múlt évben. 

Hálásan köszönjük Arany Tímeának egész évben közöttünk 
végzett szolgálatait. 

Köszönjük a presbitérium valamennyi tagjának áldozatos 
munkáját és jó hozzáállását, melyet egész évben tapasztalhat-
tunk. A templom és a gyülekezeti termek kertjeinek karbantartá-
sa, ugyanezen épületek takarítása, a virágültetések, kapálások, és 
a gyermekek számára rendezett alkalmakon való segítségnyúj-
tás szerepel a tevékenységek között. Itt szeretném megköszönni 
Boros Lajos és Dohos Imre presbiter testvéreinknek a sok Isten 
dicsőségére végzett munkáját. 

Ezúton köszönjük meg a Református Élet című gyülekezeti 
újságunk kiadásán fáradozó személyek munkáját is, gondolva 
a cikkek íróira, legépelőire, szerkesztőjére, a nyomdai munkát 
végzőkre, valamint azokra a testvérekre, akik eljuttatják a város 
valamennyi reformátusához az újságot.  

Internetes weboldalunk szakszerű és igényes karbantartásá-
ért Horváth Józsefet illeti köszönet, továbbá a napi frissítésekben 
részt vevő tavalyi konfirmandusoknak egy kisebb csapatát. 

Végezetül a gyülekezet minden tagjának köszönjük az egész 
éves munkáját, imádságát, anyagi áldozathozatalát, testi-lelki 
fáradozását, mindazt, amit tettek Isten ügyének szolgálatában. 
Istennek hála elmondhatjuk: mindeddig megsegített bennünket 
az Úr! Hisszük, 2009-ben is így lesz! 

MINDENÉRT ISTENÉ LEGYEN A DICSŐSÉG!!
Katona Béla és Katonáné Farkas Ibolya, lelkipásztorok

ANYAKÖNYVI HÍREK

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresz-
telve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentéleleknek nevében...”; 

KERESZTELÉSEK
(még nem közölt)
Kolozsi Gábor – 2008.december 26.
Kovács Nikolett – 2008.december 26.
Szabó Zsolt – 2008.december 26.
Kotroczó Roland – 2008.december 28.
Pethe Cintia és Pethe Márk – 2009. január 25.

TEMETÉSEK
(még nem közölt)
DECEMBER 
6. Pethe Gáborné /Kuik Ilona/ (82)
19. Köblös József (70)
27. Csoma József (54)
27. Szabó Irén (60)
30. Bak Gyuláné /Balla Zsófia/ (87)
31. Maros Lászlóné /Nagy Irén/ (85)

JANUÁR 
8. Zsoldos Józsefné /Katona Terézia/ (69) 
10. Sepsi Miklós (74) 
20. Kabai Jakab (73) 
24. Juhász Károlyné /Rékasi Zsófia/ (85) 
24. Szabó István (86) 
27. Fazekas Lajos (60) 

FEBRUÁR 
4. Pethe Károly (72) 
13. Kovács Sándor (59) 
17. Adorján Balázsné /Kántor Zsuzsanna/ (89) 
19. Pethe István (85) 
25. Kóti Gábor (57) 
27. Gál Gyula (81) 

MÁRCIUS 
7. Hollóssy Béla (73) 
10. Kabai József (81) 
17. Cs. Nagy Gyula (76) 
18. Péntek Sándor (69)
28. Reszegi Sándor (87)

„Én, én vagyok vigasztalótok! - Így szól az Úr.”

Kedves Szülők! 
Kedves hittanos gyerekek! 

A Tiszavasvári Református Egyházközség idén is megrendezi 
nyári hittanos táborát azon gyerekek részére, akik egész évben 
szorgalmasan látogatták a hittanórákat, és/vagy a gyermek-is-
tentiszteleteket, illetve részt vettek ünnepi műsorainkon. 

A tábor helyszíne a városunktól kb. 100 km-re található 
Füzérradvány lesz. 

A táborozás időpontja: 2009. július 13-18. között (hétfőtől-
szombatig). 

Utazás: személygépkocsikkal. 
Program: hittanos foglalkozások, kirándulások (a környék 

nevezetességeinek megtekintése), gyalogtúra, kisvasutazás, 
libegőzés, kézműves foglalkozások, vetélkedők, ping-pong, 
csocsó, és strandolás stb. 

Részvételi díj: 15.000Ft/fő, amit részletekben is be lehet fi-
zetni. 

A táborra jelentkezni lehet személyesen Katona Béla és 
Katonáné Farkas Ibolya lelkészeknél az első részlet befizetésével. 
A résztvevő gyerekek szülei számára június végén szülői értekez-
letet fogunk tartani, ahol minden felmerülő kérdésre igyekszünk 
válaszolni. Erről az alkalomról mindenkit értesíteni fogunk! 

Ha bármilyen kérdésük van, addig is forduljanak hozzánk bi-
zalommal személyesen vagy a következő telefonszámokon: 

Tisztelettel:     Katona Béla és Katonáné Farkas Ibolya 
                    (06-30-639-02-10)  és  (06-30-639-02-15)
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Megkérdeztük lelkészünket!
A Tiszavasvári Városi Televízió egyik 

műsorát – a Megkérdeztük a polgármes-
tert! – alapul véve, annak analógiájára 
egy új rovatot indítunk gyülekezeti újsá-
gunkban. Az egyházban, a gyülekezetben 
is vannak olyan dolgok, melyek érdeklő-
désre tarthatnak számot, ezért negyed-
évente megjelenő újságunk új rovatában 
megkérdezzük lelkészünket mindarról, 

ami érdekli a közösség tagjait.

Kinek az ötlete volt ez az új rovat és milyen céllal indul útjára?
Hiszem, hogy Isten Lelke indított, amikor kipattant fejem-

ből ez az ötlet. Hogy pontos legyek, tulajdonképpen gyakorlati 
tapasztalatok állnak a háttérben. Azt veszem észre ugyanis, hogy 
sok embernek vannak kérdései a gyülekezet dolgait illetően, de 
szemtől szemben nem akarják, vagy nem merik feltenni ezeket 
nekem, nekünk. Éppen ezért a rovat célja nem lehet más, mint 
az, hogy őszintén merjenek kérdezni az emberek bármiről, ami 
érdekli őket a gyülekezet vagy a lelki élet terén. Én is és feleségem 
is örömmel és szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Az 
a vágyunk, hogy mind gyülekezetünk tagjai, mind a kívülállók 
tájékozódni tudjanak a közöttünk történtekről, ezzel is kifejezve, 
hogy semmi nem titok gyülekezetünkben, hanem minden nyíl-
tan, Isten és emberek előtt jó lelkiismerettel vállalhatóan törté-
nik. Szeretnénk névtelenséget biztosítani minden kérdezőnek, 
ezáltal is bíztatva és bátorítva mindenkit arra, hogy forduljanak 
gondnokainkhoz és hozzánk is bizalommal mindazzal, ami eset-
leg nem elég világos, vagy érdeklődésre tart számot. 

Az adóbevallás időszakát éljük. Nem nagyon értem ezt az 1%-os 
felajánlást! Lenne kedves elmagyarázni?

 Örömmel teszek eleget e kérésnek! Megpróbálom egysze-
rűen, érthetően és lényegre törően felvázolni, hogy miről is van 
szó. A Magyar Köztársaság törvényeinek értelmében minden 
bérből és fizetésből élő embernek lehetősége van arra, hogy 
adója kétszer 1%-át valamilyen célra felajánlja. Az egyik 1%-ot 
valamely egyháznak, a másikat pedig valamely civil szervezet-
nek, alapítványnak lehet felajánlani. Tényleges befizetés ilyenkor 
már nem történik, hiszen a levont adó 1%-át lehet odautaltatni 
a támogatni kívánt közösséghez. Erről a személyi jövedelemadó 
bevallásakor kell nyilatkozni. Akár valaki saját magának készíti 
ezt el, akár a munkahelyén, akár egy ehhez értő könyvelő készí-
ti el, érdemes végig gondolni, hogy kinek szeretnék én segíteni. 
Ha valaki nem rendelkezik erről, akkor azt a mindenkori kor-
mány bizonyos állami kiadásokra fordítja majd. Tehát, aki nem 
rendelkezik adója kétszer 1%-áról, valójában az is rendelkezik 
felőle. Még két nagyon fontos információt szeretnék megoszta-
ni ezzel kapcsolatban az érdeklődőkkel: 1. Akinek adótartozása 
van, nem tudja eljuttatni egyetlen szervezetnek sem a segítségül 
szánt adóforintjait. 2. Az egyházak és a civil szervezetek számára 
felajánlott összeget (a végösszeget) meg lehet tekinteni az APEH 
honlapján. (www.apeh.hu) 

Ha én a Református Egyháznak ajánlom fel adóm 1%-át, akkor 
az eljut a helyi gyülekezethez?

Ez egy nagyon fontos kérdés! A válaszom röviden az, hogy 
nem! Vannak emberek, akik jóhiszeműen mondták a koráb-

bi években, hogy én az 1%-ot a Tiszavasvári Református Egy-
háznak ajánlottam fel! Ezt hálásan köszönjük, de sajnos ez a 
valóságban nem egészen így működik! A felajánlott adórésszel 
ugyanis nem a helyi, hanem az országos egyházat támogatjuk. 
Tehát, amikor valaki a 0066-os technikai számon a Református 
Egyházat megjelöli, mint kedvezményezettet, akkor valójában a 
Magyarországi Református Egyház tevékenységéhez járul hozzá! 
Ez azonban senkinek ne szegje kedvét, mert ha reformátusnak 
vallom magam, akkor ezt bátran tegyem meg egyházamért, mely 
kórházat, iskolákat, szociális intézményeket tart fenn.

Nincs arra lehetőség, hogy adóm 1%-ával helyi szervezetet tá-
mogassak?

De nagyon is! Van Tiszavasváriban jó néhány olyan alapít-
vány vagy egyesület, melyek képesek az 1% fogadására, vagyis 
megfelelnek a törvényi kívánalmaknak. Ezekről a Városi Tele-
vízióban, a Vasvári Hírmondóban, vagy a város honlapján lehet 
tájékozódni.

A helyi református közösségnek van ilyen támogatható szerve-
zete?

Hála Istennek van! A gyülekezet egyik áldozatos tagja Tőkés 
Sándor hozta létre hosszú évekkel ezelőtt a Tőkés Diák Alapít-
ványt. Ez egy közhasznú alapítvány, mely arra hivatott, hogy a 
református közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló, a 
gyülekezethez kötődő fiatalok tanulmányait segítse. Ezen kívül 
a templom felújítására lehet még fordítani az innen származó 
bevételeket. Az alapítvány adószáma: 18805518-1-15. Van egy 
másik szervezetünk is, melynek nevében benne van hívő létünk 
kifejeződése: Másokért Vagyunk Egyesület. Ez azonban egyelő-
re még nem képes befogadni a felajánlásokat. 

Más téma! Húsvéthoz közeledve kicsit többet gondolunk az el-
múlásra és a feltámadásra, ennek kapcsán szeretném, ha meg-
osztaná velünk néhány gondolatát, tapasztalatát a temetési szol-
gálatokkal kapcsolatban!

A temetési szolgálat talán a legnehezebb, legtöbb empátiát és 
felkészülést igénylő szolgálat valamennyi lelkészi szolgálat közül, 
különösképpen akkor, ha magam is ismertem az elhunytat. A te-
metési szolgálatra való felkészülés sokkal hamarabb elkezdődik, 
mint azt általában gondolják az emberek. Az egész ott kezdődik, 
hogy a temetkezési vállalkozó rám telefonál, és azt mondja, hogy 
tiszteletes úr, elhunyt X.Y., ekkor és ekkor szeretnék temetni 
református szertartás szerint. Megfelelő az időpont? Természe-
tesen mindig igyekszem a család által kitűzött időpont, kivéve, 
ha valamilyen halaszthatatlan egyházi tevékenység vár rám ab-
ban az időpontban. Ezután egyeztetünk egy időpontot, melyen 
eljönnek hozzám az elhunyt hozzátartozói – olyan létszámban, 
amilyenben jónak látják – és elbeszélgetünk az elhunytról. Ne-
kem az egyházi anyakönyvezés szempontjából meg kell kérdez-
nem bizonyos tényeket (születési hely, idő, lakcím stb), azt kö-
vetően pedig az elhunyt életének főbb eseményeiről, értékeiről 
beszélünk. Ennél a résznél számomra az a legfontosabb, hogy a 
családtagok elmondják elhunyt szerettük földi életének legfon-
tosabb értékeit, vagyis jó tulajdonságait. Ez utóbbi informáci-
ók azok, melyek alapján egészen személyessé válhat a temetési 
igehirdetés. A prédikációban úgy érzem, hogy el kell mondjam 
az elhalálozott személy életének tényeit is, hogy mikor született, 
mikor házasodott stb, ám attól lehet egészen személyes a teme-
tési prédikáció, ha meg tudom azokat a fontos jellemvonásait az 
elhunytnak, amelyeken keresztül ezer szállal kötődött családjá-
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hoz, munkájához. Van, hogy már úgy jönnek hozzám a gyászoló 
családtagok, hogy le van írva mindaz, ami szerintük fontos, más-
kor inkább saját szavaikkal mondják el a lényeges információkat. 
Az én feladatom az, hogy érezzék rajtam: velük érzek, osztozom 
gyászukban, és hogy sikerüljön egy olyan légkört teremtenem, 
melyben meg tudnak nyílni, és őszintén tudnak beszélni érzése-
ikről, elhunyt szerettükről és hozzá fűződő kapcsolatukról. Ez-
után egy búcsúztatóra van még szükségem, melyben megfogal-
mazzák a család tagjai, hogy kik vesznek búcsút az elhunyttól. Itt 
szeretném kiemelni, hogy soha nem az elhunyt búcsúzik, hanem 
mi, akik még élünk búcsúzunk tőle. Ha mindez megvan, akkor 
a prédikációra való felkészülés idején első dolgom átolvasni az 
információkat az elhalálozott személyről, majd ehhez keresek 
imádságos szívvel egy olyan igét vagy igeszakaszt, mely által úgy 
érzem, hogy személyes lehet a vigasztalás üzenete a család tagjai 
felé. Ezt én nagyon fontosnak tartom, mert meglátásom szerint, 
ha egy temetésen csak az elhunytról beszélek, az reménytelen. 
Ha viszont csak az Igéről beszélek, az pedig személytelen. Mind-
kettő fontos: személyes legyen a temetési igehirdetés, és adjon 
reményt, vigaszt, fordítsa a figyelmet mindezeknek forrása, az 
élő Isten felé, aki Jézusban örök életet készít el számunkra. Nem 
beszélhetek egy temetésen csak az elhunytról! Akkor sem, ha 
nagyszerű ember volt az illető, mert abban nincs meg az a vigasz, 
melyet egyedül Isten – az élet és a halál Ura – tud megadni min-
den megszomorodott szívű embernek. Ha viszont csak az Igéről 
beszélnék, akkor személytelennek érezném a prédikációt. Már 
pedig egy temetési igehirdetésnek olyannak kell lenni, hogy az 
másnak a temetésén nem hangozhat el. Ezek nem bárki fölött el-
mondható, sablonos szövegek, gyászbeszédek, hanem személye-
sen vigasztaló gondolatok igyekeznek lenni. Erre úgy próbálok 
meg odafigyelni, hogy általában az éves szinten általam elvégzett 
50-60 temetés alkalmából ügyelek arra, hogy lehetőleg még két-
szer se legyen ugyanaz az Ige. Vagy, ha mégis előfordul, annak 
nyilván nyomós oka van, de az igehirdetés mégis más, mint ko-
rábban. Az elhunyt személye és az imádságos szívvel megértett 
üzenetek miatt. Összefoglalva tehát, ha le akarom egyszerűsíteni, 
akkor azt mondhatom, hogy a gyászistentisztelet órájában meg-
jelenő végtisztességet tévő gyülekezet ennek a sokrétű munká-
nak hallja a „végtermékét”.  

Mit lehet kezdeni azzal, amikor az elhunyt élete – finoman fogal-
mazva – nem bővelkedett értékekben?

Minden ember életéből van mit tanulnunk. Van, akiéből azt, 
hogy igen, így kellene élnünk, dolgoznunk, szeretnünk, de van 
olyan élet is, amiből leginkább azt a tanulságot lehet levonni, 
hogy hogyan nem kell élni. Ilyenkor az elhunytról jót vagy sem-
mit elvet szoktam érvényesíteni. Természetesen ilyen esetekben 
is elhangzanak az elhunyt életének legfontosabb eseményei. 

Mi a véleménye a tiszteletes úrnak a társadalmi temetésekről?
Minden tiszteletem azé, aki ezt a kérdést fel merte tenni! De 

örülök a bátorságnak! Sőt, éppen az ilyen őszinte kérdések miatt 
is lehet jó ez az új rovat! Szóval először is azt kell mondjam, hogy 
a megyének a Nyíregyházától keletebbre eső részén – ahonnan én 
is származom – ismeretlen fogalom a társadalmi temetés. Vagy 
csak nagyon ritkán történik hasonló. Tiszavasváriba költözve 
meglepődtem azon a tényen, hogy itt milyen sokan nem egyházi 
szertartás keretén belül búcsúznak el az eltávozott szerettüktől. 
Persze igaz az, hogy mindenki hite szerint temetteti el elhunyt-
jait. Ha van köze az egyházhoz, az Istenhez a családnak, akkor 
valószínűleg egyházi temetést fognak kérni, ha nincs, akkor nyil-

ván társadalmi temetése lesz elhunyt szerettüknek. Biztosan nem 
lepek meg senkit, ha azt mondom, hogy nem örülök a társadal-
mi temetések nagy számának. Ám mielőtt ezt valaki félreérteni 
leírom a konkrét okát is! Ahol nincs szó az Isten mindenható-
ságáról, a halál fölött győzedelmes Krisztus erőt adó jelenlété-
ről, ott meglátásom szerint nincs vigasz és nincs remény! Már 
pedig egy ilyen szomorú órában vigasz nélkül tekinteni a jövőbe 
egyenlő a feldolgozhatatlan szomorúsággal. De az Isten nem ezt 
akarja! Hanem azt, hogy lássunk áldást és reményt ott is, ahol 
ezt nehéz észrevenni. Az Úr akarata az, hogy Őt megismerve, 
az Ő ígéreteit elfogadva és arra építve éljük az életünket itt a föl-
dön, és higgyük el, hogy Jézusban elkészíti mindnyájunknak a 
feltámadás valóságát, az örök életet. Összehasonlítva az egyházi 
és a társadalmi temetéseket az alapvető különbséget nem abban 
látom a kettő között, hogy az egyik szebb, mint a másik, esetleg 
az egyik valamivel többe, vagy kevesebbe kerül, mint a másik, 
hanem látásmódbeli különbség van közöttük. Az egyik ugyanis 
csak visszanézni tud, valami lezárult, kész, vége, ennyi volt. Az 
egyházi temetéseken azonban felhangzik a Biblia üzenete, mely 
szerint a halállal emberi életünknek nem az egésze, hanem csak 
a földi szakasza – még ha jelentős szakasz volt is ez – ér véget, 
mert van folytatás a halál fölött győzedelmes Krisztus által. Amíg 
az egyik csak visszanézni tud, de a jövőre nézve nincs megoldá-
sa és vigasztalása, addig a másik visszafelé hálás szívvel tekint, 
előrefelé pedig reményteljesen és hittel. Két idézettel szeretném 
mondanivalómat lezárni és a látásmódbeli különbséget még job-
ban megvilágítani: 

„Egy halott ateista olyan, mint aki szépen kiöltözött, de nincs 
hova mennie.” (James Duffecy)
„Minél közelebb a halál, annál inkább közel az Élet: az út vé-
gén VALAKI vár, KI életét áldozta érted.” (Füle Lajos)

Milyen rövid húsvéti üzenete van a lelkész úrnak a Református 
Élet olvasói számára?

Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk – van ott egyik 
húsvéti énekünkben. Azt üzenem e sorok olvasóinak, hogy éle-
tünknek természetes velejárója a halál – szeretteink halála és a 
sajátunk is – de Isten azt szeretné, ha ugyanilyen természetes-
séggel gondolnánk a feltámadásra is. Senki ne féljen a haláltól, 
hanem higgyen abban a Krisztusban, aki nagyobb a halálnál, és 
aki magához veszi övéit az elmúlás pillanatában és átvezet ben-
nünket az örökkévalóságba. Azt kívánom, hogy a húsvét bibliai 
üzenete ragyogjon bele minél több ember lelkébe és adjon re-
ményt, vigaszt az egykor bekövetkező, az Istennel szemtől szem-
ben való találkozásra és az előttünk eltávozott szeretteinkkel való 
boldog viszontlátásra.

Köszönjük a beszélgetést és Isten áldását kívánjuk a lelkészünk 
életére, családjára és szolgálataira!

         Baracsi Gábor főgondnok és Balogh Lajosné gondnok

Voltaire

Voltaire francia filozófust, a keresztyén hit ellenségét, egyszer 
egy hölgy megkérdezte, mi a véleménye a feltámadásról. Megle-
pő választ kapott: „A feltámadás – asszonyom – a legegyszerűbb 
dolog a világon. Az, aki egyszer megteremtette az embert, képes 
arra is, hogy másodszor is megteremtse.”   

(Forrás: Vetés és aratás)
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Adományt kaptunk…

Az egyház adományokból él. Az áldozatot hozni tudó emberek 
jószívű adományaiból. Hisszük, hogy Istenünk indít mindenkit, 
aki szeretne hozzájárulni bármilyen adománnyal a gyülekezet 
fenntartásához, épüléséhez, szépüléséhez. Néhány hónappal ez-
előtt csodálatos adományt kapott gyülekezetünk. Lauf Antal öz-
vegye, Eperjesi Julianna egy márványtáblát ajándékozott közössé-
günk számára. E márványtáblán a mögöttünk hagyott évszázad 
lelkészeinek névsora és szolgálati ideje olvasható. Hálás szívvel 
köszönjük meg, hogy elhunyt férje iránti tiszteletét és Istenünk 
dicsőségére való élését ily módon fejezte ki. Hálás szívű köszö-
netnyilvánítás illeti Kiss Imre vállalkozót is, aki magára vállalta, 
hogy a gyülekezet korábbi évszázadaiban itt szolgáló lelkészeik 
névsorát és szolgálati idejét is megörökíti. A négy márványtáblát 
a templom előterében helyeztük el. Aki eljár az istentiszteletekre, 
gyakran láthatja, aki még nem látta, az az újság hátoldalán te-
kintheti meg az erről készült fényképet. Ezúton is Urunk gazdag 
áldását kérjük a jókedvű adakozók életére ezzel az igével: Van, 
aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a já-
randóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki 
mást felüdít, maga is felüdül. 

A közeljövő fontosabb alkalmai:

2009. április 10. péntek, 18.00 óra: nagypénteki istentisztelet.
2009. április 11. szombat, 18.00 óra: nagyszombati istentisztelet 
a legátus szolgálatával.
2009. április 12. vasárnap, 10.30 óra: húsvét első napi úrvacsorá-
val egybekötött istentisztelet, melyen az énekkar is szolgál.
2009. április 13. hétfő, 10.30 óra: húsvét második napi istentisz-
telet a legátus szolgálatával.
2009. május 3. vasárnap, 10.30 óra: a gyerekek műsorával egybe-
kötött anyák napi istentisztelet.
2009. május 24. vasárnap, 10.30 óra: konfirmációi istentisztelet .

Rövid híreink

Ezúton adunk hírt arról, hogy a tavalyi esztendőben a Ma-
gyarországi Református Egyházban tisztújító választások voltak. 
Egyházkerületi és Egyházmegyei tisztségviselőket választottak a 
gyülekezetek presbitériumai. A Tiszántúli Református Egyház-
kerület főbb tisztségeit az alábbi  személyek fogják betölteni a 
következő hat éves ciklusban: 

Püspök: Dr. Bölcskei Gusztáv 
Főgondnok: Dr. Imre Sándor 
Lelkészi főjegyző: Derencsényi István
Világi főjegyző: Dr. Ardai András 

A Nyírségi Református Egyházmegye vezetőinek pedig – 
szintén hat évre, szintén a presbitériumok – az alábbi személye-
ket választották:

Esperes: Dr. Gaál Sándor
Főgondnok: Horváth Csaba
Lelkészi főjegyző: Vass László
Világi főjegyző: Pásztor László 

Életükre, szolgálataikra és szeretteikre Istenünk gazdag áldását 
kérjük! 
- 2009. január 22-24 között ökumenikus imaheti alkalmakon 

találkoztunk estéről estére görög és római katolikus testvére-
inkkel egymás templomában, hogy az egy, élő, igaz Istenhez 
való tartozásunkat és a hívő emberek szeretetteljes egymás 
mellett élését felmutassuk. S bár a lelkészek nem beszéltek 
össze, de tudjuk, hogy nincsenek véletlenek: mindhárom lel-
kész igei szolgálatának témája az egység volt. Hisszük, hogy 
lelkileg feltöltődve térhettek hajlékukba azok, akik megjelen-
tek az összejöveteleken!

- Szeretettel adunk hírt arról, hogy húsvét ünnepén legátus ér-
kezik gyülekezetünkbe a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetemről, a III. éves Szűcs Johanna személyében. Szol-
gálatait nagyszombaton és húsvét második napján tartandó 
istentiszteleteinken hallgathatjuk meg. Életére, szolgálataira, 
szeretteire Urunk gazdag áldását kérjük!

- 2009. április 25-én Tisza-parti dalos találkozó lesz városunk-
ban, melynek tájoló hangversenyeinek egyikének református 
templomunk lesz a helyszíne. A belépés díjtalan. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

- Örömmel és szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét a Bu-
dapest Televízió egyik műsorára. Hétköznap reggelente 7.15-
7.35 között Nem vagy egyedül címmel rövid áhítat hangzik 
el. A Bibliaolvasó Kalauz igéit olvassa és magyarázza Takács 
Ferenc lelkipásztor. Ha valaki nem tudná megtekinteni eze-
ket a rövid műsorokat, azoknak szíves figyelmébe ajánljuk a 
vasárnapi ismétlést, mely 8.20-10.00 óra között tekinthető 
meg.

- Tisztelettel hívjuk fel azon testvéreink figyelmét, akik a 
Bűdszentmihály református emlékei című, a Vasvári Pál Mú-
zeummal közösen tartott kiállításunkra Bibliát, énekesköny-
vet, imakönyvet, vagy egyéb kiállítási tárgyat kölcsönöztek, 
hogy a Kálvin út 10 szám alatti gyülekezeti termünkben min-
den hétköznap 8.00-12.00 óra között átvehetik és hazavihetik 
a kiállított tárgyakat. Minden testvérünknek hálásan köszön-
jük segítő hozzáállását!

- Örömmel tájékoztatjuk a testvéreket arról, hogy az Európa 
Rádió műsorait városunkban is lehet fogni a 100.5Mhz-en. 
Érdemes tudni e rádióról, hogy mivel a Magyarországi Re-
formátus Egyház tulajdonában van, ezért református műso-
rokat hallgathatnak az érdeklődők  9.00-12.00 és 14.00-17.00 
óra között. 

- Nagyon köszönjük az újságba szánt cikkeket, írásokat, me-
lyeknek mindegyike helyhiány miatt nem tudott bekerülni 
újságunk húsvéti számába. Ezek a cikkek, írások, egy későbbi 
kiadványunkban fognak megjelenni!

Rövid híreink a Szorgalmatosi gyülekezet életéből

- 2009. januárjában Bíró Ernőné presbiter testvérünk egészségi 
állapotára való tekintettel lemondott presbiteri tisztségéről. 
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Ezúton köszönjük meg idős asszony testvérünk közöttünk 
végzett szolgálatait, Urunk kegyelmét és áldását kívánjuk 
neki! A megüresedett helyre Fitos Tamás fiatal testvérünk 
lett egyhangúan felterjesztve, aki el is vállalta a felkérést és 
2009. január 25-én, az istentisztelet keretein belül letette a 
presbiteri esküt. Életére, tanulmányaira, szeretteire és gyü-
lekezetünkben végzett szolgálataira Isten áldását kérjük és 
kívánjuk.

- Presbitériumunk tervbe vette a templom nyílászáróinak 
és kerítésének lefestését, továbbá a templom világításá-
nak takarékos izzókkal való megoldását. Ezen terveinkre a 
Szorgalmatosi Önkormányzattól 100.000 Ft-ot kapott közös-
ségünk, melyet hálás szívvel köszönünk meg az illetékesek-
nek.

- Szűcs Johanna III. éves teológus fog szolgálni gyülekezetünk-
ben a nagyszombati, 17.00 órakor kezdődő istentiszteleten. 
Fogadjuk örömmel és imádságos szívvel közénk jövetelét!

1%? 1%!

MINDEN FIZETÉSBŐL ÉLŐ EMBER SZÁMÁRA ADOTT 
LEHETŐSÉG, HOGY ADÓJÁNAK KÉTSZER 1%-ÁRÓL 
DÖNTSÖN. AZ EGYIK 1% FELAJÁNLHATÓ VALAMELYIK 
EGYHÁZNAK, A MÁSIK PEDIG VALAMELYIK ALAPÍT-
VÁNYNAK, CIVIL SZERVEZETNEK. AKI A REFORMÁTUS 
EGYHÁZNAK SZERETNÉ FELAJÁNLANI ADÓJA 1%-ÁT 
AZ A 0066-OS TECHNIKAI SZÁMON TEHETI MEG. EZZEL 
A FELAJÁNLÁSSAL A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS 
EGYHÁZ TÁRSADALMI FELADATVÁLLALÁSÁT SEGÍTI! 
GYÜLEKEZETÜNK TŐKÉS DIÁK ALAPÍTVÁNYA IS KÉ-
PES AZ 1% FOGADÁSÁRA. AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 
18805518-1-15  HA ILY MÓDON SZERETNÉ TÁMOGATNI 
ALAPÍTVÁNYUNKAT, KÖSZÖNETTEL ELFOGADJUK! 
ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRJÜK AZ EDDIG ÉS AZ EZUTÁN JÓ 
KEDVVEL ADAKOZÓK ÉLETÉRE! 

A KURATÓRIUM ELNÖKSÉGE. 

Naponként

Látod-e mind azt a szépet,
mit naponként nyújt az élet?
Megleled-e az örömet,
mit a reggel kínál néked?
Felméred-e azt, mi a kincsed,
mi otthonod a kenyered?
Van új célod minden napra,
hogy átléphess a holnapba?
Köszönd meg, hogy fáradozhatsz,
azt, hogy áldozatot hozhatsz.
Csendességben, megnyugodva,
új hitet kérj, új holnapra.

Gajárszky Margit

Már nem rovom fel 

Már nem rovom fel, ellenem ki vét, 
tűzre vetem a „szálkagyűjteményt”. 
URAM, ne büntess vétkeim miatt: 
vedd el szememből „gerendáimat!” 

                                                Füle Lajos

Elvégeztetett

A keresztet már Jézus elfogadta
Aztán kimondta: Elvégeztetett. 
Világmegváltás. Szikla ez a szó. 
Építsd rá hittel üdvösségedet. 

                                       Siklós József

Pálmaág

Megrészegülve kiabál a nép,
Zeng a „Hozsánna a Dávid Fiának!”
- Virágvasárnap leteszem Eléd
ezt a szívemben őrzött pálmaágat 
én is, a fáradt ember, aki vár, 
a golgotát is ismerő zarándok, 
s követlek Téged, hallgatag király, 
Ki minden bűnöm látod s 
megbocsátod. 

                                                 Füle Lajos

Hódolás

Felső ruhám helyett
 – hiszem, 
Neked elég – 
én fáradt szívemet 
terítem le Eléd, 
ÚR JÉZUS, SZENT BARÁT 
Vonulj hát rajta át! 

                                         Füle Lajos
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Receptek

Baconszalonnába tekert csirkemáj

Hozzávalók: 
18-20 db csirkemáj
2 dl tej
30 dkg szeletelt baconszalonna 
1 db nagy fej hagyma
2-3 gerezd fokhagyma
1 doboz konzerv gomba
Néhány kanál konzerv lecsó
Só, bors ízlés szerint

A tejet egy tálba öntjük és belerakjuk a májat (így nem lesz 
keserű), legalább 1 óra hosszáig áztatjuk. Míg ázik, elkészítjük 
az alapját: Egy közepes tepsit vékonyan megkenünk zsírral, 
rászeleteljük a hagymát, fokhagymát, rárakunk néhány kanál 
lecsót. 

A májakat egy tálra szedjük, és kevés borssal meghintjük 
(nem sózzuk meg!). Egyenként baconszalonnába csavarjuk és 
a hagymaágyra egymás mellé rakjuk. Amikor kész, ráöntjük 
a gombát lé nélkül, (legfeljebb fél dl-t öntünk alá, és ha sülés 
közben elpárolog, lehet pótolni) és alufóliával betakarva 15-20 
percig sütjük, majd levesszük a fóliát és addig pirítjuk, míg 
ropogósra sül a baconszalonna. Burgonyapürével tálaljuk. 

Banános, kakaós tekercs

Hozzávalók:  7 db tojás
  5 dkg porcukor
  4 dkg kakaó
  Fél cs. sütőpor
  1 ek. liszt
A krémhez: ¼ liter tej, 
  3 ek. liszt
  1 tojás
  Diónyi vaj
  15 dkg porcukor
  1 cs. Rama margarin
  1 cs. vaníliacukor
  1 kanál kakaó
  2 db banán 

A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. 
A tojás sárgáját a porcukorral kikeverjük, hozzá tesszük a kaka-
ót, a sütőport, a lisztet és végül a tojáshabot. Papírral kibélelünk 
egy tepsit, beleöntjük a masszát és megsütjük. Konyharuhára 
borítjuk és melegen összetekerjük. 

Közben elkészítjük a krémet: lisztet a tojással, tejjel és a 
vajjal jól elkeverjük és gőz fölött sűrűre főzzük és lehűtjük.

A Rámát a porcukorral habosra kavarjuk és a kihűlt krém-
mel összekeverjük. 

Az így elkészített krémet kettévesszük, az egyik felébe 1 cs. 
vaníliacukrot, a másikba 1 kanál (lehet több is, ízlés szerint) 
kakaót teszünk. 

A tésztát kicsomagoljuk, előbb a vaníliás krémet kenjük rá, 
majd a kakaósat, ráfektetünk hosszában két db banánt (ameny-
nyi ráfér). Fogyasztásig hűtőben tároljuk. 

Háromszoros élvezet

Hozzávalók: 
Tészta: 7 db tojásfehérje   
Krém:  7 db tojássárgája
 20 dkg porcukor      
25 dkg porcukor
 15 dkg darált dió,      
 2 cs. vaníliapuding
 4 ek. liszt      
 1 ek. zselatin
 1 cs. sütőpor      
 7 dl tej
 1 cs. Rama margarin
 + 1 cs. háztartási keksz   
 1-2 adag rumos kávé 

7 db tojást szétválasztunk, a fehérjéből kemény habot 
verünk, belekeverjük a porcukrot, a darált diót, a sütőporral 
elkevert lisztet és papírral kibélelt közepes tepsiben megsütjük. 
Deszkára borítva hagyjuk kihűlni. 

Krém: 
A tojások sárgáját a 25 dkg porcukorral jól elkeverjük, hoz-

záadjuk felváltva a 2 cs. vaníliapudingot, és a zselatint és a tejet. 
Gőz fölött, vagy kislángon sűrűre főzzük. Kihűlés után hozzá-
adjuk az habosra kevert Rama margarint; jól összedolgozzuk. 

Az így elkészített krémet kettévesszük, egyik felébe 10 dkg 
olvasztott csokit keverünk, a másik vaníliás marad. 

A piskótára a sárga krémet kenjük, ennek tetejét kávéba 
mártott (nem áztatott) háztartási keksszel rakjuk ki. Végül rá-
kenjük a csokis krémet. A tetejére csoki reszeléket szórunk. 

Jó étvágyat kívánunk! 

Húsvéti ének

Dereng a hajnal. Sötét szegletekbe
Kúsznak az árnyak. Ébredő neszekkel
Kezdetét veszi a hét első napja. 
Most váratlanul néhány asszony árnya
Rebben az úton. Temetőbe mennek,
Gyászosan, félőn, feszült izgalommal. 
Egy sírt keresnek sírva, egy halottat, 
Ki holtan is a legféltettebb kincsük. 
A földrengés már átvonult. A nagy kő
Elhengerítve. Angyal ül fölötte. 
A félholt őrök támolygó csapatja 
Semmit sem ér. Villámlástól vakítva
Ösvényt kutat, hogy futva éltét mentse.
Ne féljetek! – így szól a fényes angyal.
Akit kerestek nincs itt. Ő feltámadt!
Holtak között az élő nem lakozhat. 
Most menjetek sietve, bátor szívvel,
És hirdessétek: Jézus él! Feltámadt!
A síri éj nem tartotta bezárva. 
Bűn és halál felett győzött az élet. 
Elmúlt a hosszú éj. Feljött az új nap. 
Meghalt a „régi”, és újjá lett minden. 
Kegyelme által eljött üdvösségünk! 

Gerzsenyi Sándor
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Gyerekrejtvény

A legutóbbi gyerekeknek szóló feladványunk viszonylag kevés 
gyereket indított buzgóságra, közülük is Fazekas Péter örülhetett 
a nyereménynek, ami nem volt más, mint az Örömhír című gye-
rekeknek szóló folyóirat egy éves előfizetése. 
Mostani feladványunk a gyerekek számára a következő:
1. Ki volt Jézus elárulója?
a) Tamás  b) Júdás
c) Jakab  d) Fülöp
2. A tanítványok közül ki tagadta le háromszor is, hogy ismeri 
Jézust?
a) János  b) Tamás
c) Péter  d) Máté
3. Ki volt az a tanítvány, aki először kimaradt a feltámadott Jé-
zussal való találkozásból és emiatt nem hitt a feltámadásban?
a) Péter  b) András
c) Bertalan d) Tamás
4. Melyik hegyen feszítették keresztre Jézust?
a) Ararát  b) Sínai
c) Hóreb  d) Golgota
5. Hány embert feszítettek keresztre Jézussal együtt?
a) egyet  b) kettőt
c) hármat  d) egyet sem

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 elérhetősé-
güket, hogy nyereményüket el tudjuk juttatni hozzájuk.

Beküldési határidő: 2009. május 15. péntek 
A sorsolás ideje és helye: 2009. május 17. vasárnap, gyermek-is-
tentisztelet 10.30 óra

Bibliai ki mit tud?

Legutóbbi feladványunkra 13 helyes megfejtés érkezett! A kisor-
solt nyertesünk Fitos Tamás szorgalmatosi fiatalember, újdonsült 
presbiter volt.
1. Mivel kapcsolatban említi először a Biblia a kenyér szót? 
2. Mit kellett enniük Egyiptomban a zsidóknak a páskabárányból 
sült hús mellé? 
3. Melyik az a kicsiny állat, amelyik a nyár folyamán biztosítja 
télre a „kenyerét”?
4. Hány kenyeret szaporított meg az Úr Jézus a négyezer ember 
megvendégelésekor? 
5. Mi volt a „Sátán első kísértése Jézus felé a pusztában?
6. Ha már átélted, biztosan tudod, ki vállalta és hordozta érted a 
legnehezebb terhet? 
7. „Én pedig meghaltam” – mondta, de nem volt halott, és utána 
még sok ínségbe, bajba jutott. Ki volt ő? 
8. Amikor Jézust elfogták, Péter, a tanítványok egyikre levágta 
valakinek a fülét kardjával. Ki volt ő?
9. Folytasd: „Mivel látsz engem, hiszel, boldogok….”
10. Folytasd: „Mit keresitek…”
A válaszadást segítő igehelyek:(1Móz 3, 2Móz 12, Példabeszédek 

6, Máté evangéliuma 15, Máté evangéliuma 4, Ézsaiás 53, Róma 
7, János evangéliuma 18, János evangéliuma 20, Lukács evangé-
liuma 24)
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 elérhetősé-
güket, hogy nyereményüket el tudjuk juttatni hozzájuk.

Beküldési határidő: 2009. május 15. péntek 
A sorsolás ideje és helye: 

2009. május 17. vasárnap istentisztelet: 10.30 óra

Nagypéntektől Húsvétig

A Golgotán még ott áll a kereszt, 
de már a bíbor vért a por felitta.

Mindenki elment, elszéledt. Ki hitt az 
Emberfiának? – Elvégeztetett. 

Júdás nyakán is ott volt a kötél, 
nem vonzza többé árulásra már juss. 

Kezét tisztára mosta rég Pilátus, 
András, Simon is bárkájába tért. 

Üres szívükben kétség sem maradt:
nem fognak ők már emberhalakat, 

fényét vesztette bennük a csoda. 

De lenn a sziklasírban ezalatt 
felépült JÉZUS teste, temploma! 
Nem dönti többé senki le soha. 

                                                                         Füle Lajos

Elvégeztetett

A keresztet már Jézus elfogadta
Aztán kimondta: Elvégeztetett. 
Világmegváltás. Szikla ez a szó. 
Építsd rá hittel üdvösségedet. 

                                       Siklós József
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A mindennap kicsiny csodái

A gyülekezet eddigi 
lelkészeinek tiszteletére

Az ökumenizmus jegyében

Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák. 
Tedd a kezedet a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod, hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled,
Nem csoda-e? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

  Reményik Sándor 
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