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A Tiszavasvári Református Gyülekezet
negyedévente
megjelenÕ folyóir ata

Ünnep után
Oly szép ünnep a karácsony!
Készülünk rá jó előre.
De ha elmúlik az ünnep,
vajon mi marad belőle?
Finom falatok emléke,
néhány gyorsan romló játék?
Földre hulló tűlevelek,
elfelejtett pár ajándék?
Maradjon szívünkben Jézus!
Az az öröm, az a béke,
amit Ő hozott magával,
s annak nem lesz soha vége!
Siklós József

Istentôl megáldott, békés, boldog karácsonyt
kívánunk minden kedves olvasónak!
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Karácsonykor Isten elénk jött

sikerült-e megtisztítanunk minden ablakot, fényárban
csillog-villog-e a házunk kívül-belül, megvettünk-e
minden ajándékot, feladtuk-e az üdvözlőlapokat, megsütöttük-e a mézeseket, feldíszítettük-e a karácsonyfát.
Karácsony VAN, VOLT ÉS LESZ, addig, amíg Jézus
Krisztus újra vissza nem jön erre a földre. Karácsony
nem csak akkor van, ha tökéletesre kitakarítottuk a lakást, ha minden ajándékot gondosan becsomagoltunk.
Nincsenek feltételei. VALAKI annyira szeret bennünket, hogy nem várja meg, amíg mi mindennel elkészülünk, hanem egyszerűen elindul felénk. Felvállalja a mi
emberi voltunkat, leveszi rólunk gondjainkat, elveszi
félelmeinket, reménységet hoz hétköznapjainkba. Isten
olyan kicsivé teszi magát, hogy belefér a mi behatárolt
földi életünkbe, így lesz Isten emberré, sőt gyermekké.
Ez a titka és ajándéka ennek a szent éjszakának: sokkal
előbb, mintsem mi bármit teszünk, Ő már itt van. Ez
a karácsony. Ez az örömüzenet minden ember számára: Isten olyan erős, hogy gyengévé tudja tenni magát
– mint jászolbölcsőben fekvő gyermek és a Golgota
hegyén megfeszített Isten
Fia alakjában. Ez az a fény,
amely behatol a mi sötétségeinkbe, hogy megvilágosítson bennünket. Szeretete
olyan erő, amely képes bennünket megváltoztatni, képes csodát tenni. E szeretet
által, az Ő hatalma által erő
áramlik felénk. Szükségünk
van arra a Teremtő Istenre,
akit értelmünkkel fel nem
foghatunk.
Szükségünk
van az erejére, ami felénk árad és eltölt minket, különben miből élnénk? Szükségünk van az együttérzésére,
amikor eljött Fiában a mi sötétségünkbe, magára ölti
emberi voltunkat, hogy megkönnyítse számunkra földi
életünk elhordozását. Szükségünk van Szentlelkére, aki
által közöttünk van.
Aki engedi, hogy a karácsony titka megérintse, annak
új életprogramja lesz. Nem engedi majd, hogy a félelem
úrrá legyen rajta, mert hite, reménysége erősebb. Gyengeségeiben is igyekszik erős lenni, mert tudja, hogy Isten szereti. Az Ő ígérete nem korlátozódik december
24-re. Ő nemcsak egy napra lett emberré. Egész életünkre szóló meghívást közöl velünk. Rajtunk múlik,
hogy elfogadjuk-e ezt a meghívást és egész életünkkel
válaszolunk-e neki! Az év mind a 365 napján az advent
szellemében kellene élnünk. Ne a külsőségekben keressük a karácsonyt – tanácsoljuk egymásnak decemberben.
Mégis szükségünk van az advent heteiben az igehirde-

Van egy kis könyvem (Andrea Schwarz: És a sötétségben
fény sugárzik), amit néhány éve, így év végén az adventi
hetekben mindig elolvasok. Szívesen odaadnám minden
embernek, hogy olvassa el és értse meg a karácsony üzenetét. A német írónő szerint, aki belemélyed Isten emberré válásának történetébe, aki szembenéz a karácsony
titkaival, annak igazi adventi várakozásban lesz része.
Ha szeretnénk megérteni a karácsonyt, akkor szükségünk van az adventi hetekre, amely idő alatt várakozunk, figyelünk. A karácsony nem jelenthet csak egy
dátumot, az advent heteit sem tekinthetjük a naptárban
olyan időszaknak, amelyet csak a stressz, a bevásárlás,
a rohanás, a sütés-főzés jellemeznek. Az advent heteiben még inkább vágyakozunk, hogy megtaláljuk Istent
mindennapi életünkben. Fontos, hogy helyesen értelmezzük a karácsonyt. A karácsonynak tulajdonképpen
semmi köze mindahhoz,
amit csináltunk belőle.
Nem a 48 órára korlátozódó jóságot jelenti.
A karácsony – az írónő
szerint – feje tetejére állítja világunkat. Teljes
megváltozást akar. Isten,
akiben hiszünk, emberré
lesz. Mert Isten annyira
szeret bennünket, hogy
emberré lesz értünk (Jn
3:16). Az erős, nagy és
Mindenható Isten kicsivé, gyengévé teszi, és egy
jászolbölcsőbe helyezi önmagát egy gyermek alakjában.
Isten olyannyira közénk jön, hogy maga is emberré
lesz. Annyira szeret bennünket, hogy felvállalja sötétségünket, szenvedésünket, gyarlóságunkat, korlátainkat.
Eközben gyermekké kicsinyíti magát, hogy Őbenne
legalább megsejthessünk valamit Isten nagyságából, talán fel is foghassuk azt. Mert Isten annyira nagy és erős,
hogy képes önmagát kicsivé és gyengévé tenni. Mert
olyannyira telve van szeretettel, hogy teljesen oda tudja
adni magát az embereknek. Isten erre a világra jön, nem
várja, hogy mi induljunk el felé – Ő jön elénk, Ő jön
hozzánk, mert nekünk időnként olyan nehezünkre esik,
hogy mi menjünk Őhozzá. A karácsony Isten elénk jövetelének ünnepét jelenti. Az Ő ünnepe a karácsony, amely az
emberek iránti szeretetéről szól. És az emberek ünnepe
is, akik az Ő szeretetét ünneplik. A karácsony arról szól,
hogy ajándékot kapunk Istentől. Jézus Krisztus az Isten
ajándéka nekünk, embereknek. Teljesen mindegy, hogy
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tésekre, az imára, az énekekre, a lelkipásztorunk áldásaira, a karácsonyi készülődésre, az ajándékok becsomagolására, az üdvözlőlapok megírására, a fenyőfa feldíszítésére, a gyertyagyújtásra, a gyertyák fényére. Amit
ezekben a napokban gyakorolunk, annak az a feladata,
hogy az év másik 11 hónapjában is ennek szellemében
legyünk képesek élni. Mégis marad valami titokzatos
ebben az ünnepben, ami elvarázsolja a gyermekszíveket,
feloldja pár órára a kemény arc, a hideg szív dermedtségét. Tetteink üzenik: Jót akarod neked, gondoltam rád!
Azért igyekezhetünk a hétköznapjainkban is felfedezni
az ajándékokat: egy mosolyt, egy jó szót, egy jó családi
beszélgetést, egy naplementét, a felhőket az égbolton.
Aki engedi, hogy hatással legyen rá a karácsony örömüzenete, aki engedi, hogy Isten közel jöjjön hozzá, aki
elfogadja Istent a gyermekben, annak az életében már
semmi nem marad úgy, mint régen volt. Aki kinyitja
szívét, az lát és hall a szívével. Isten csupán a szívünk
nyitottságát várja tőlünk, engedjük, hogy bennünk történjen meg a karácsony. Ehhez csak egy kis térre, időre,
csendre van szükség, amelyben növekedhet a vágyakozás. Énekekre, amelyek megérintik lelkemet. Ehhez van
szükség a gyertyák fényére, a fenyőfa zöldjére, illatára, a
kis ajándékokra, örömökre, az üdvözlőlapokra, a mézes
sütemények látványára. Kívánom, hogy mindannyian
nyitott szívvel várjuk az Úr Jézust!
				
F. Sz. T.
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- Közben a gyermekek külön foglalkozáson vehettek
részt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatóinak jóvoltából.
- A délelőtt zárásaként az erre az alkalomra alakult
egyházmegyei énekkar műsora következett Tárnok
Ferencné vezényletével. Orgonán kísért Koppány
Mária orgonaművésznő. Felejthetetlen élmény volt
a találkozó énekének – Az úton (ősi ír áldás) – közös
éneklése, mely a kivetítőkön volt olvasható.
- Ezután ebédszünet következett, mely jó alkalomnak
bizonyult egy kis beszélgetésre, ismerkedésre más
gyülekezet tagjaival.
- Ebéd után a Debrecen Nagytemplomi Református
Egyházközség Éden Ifjúsági együttese gondoskodott
a jelenlévők szórakoztatásáról. Ismert énekek feldolgozása szerepelt alapvetően a repertoárjukban.
- Dr. Hadházy Antal lelkipásztor, főiskolai tanár Kálvin János életével kapcsolatban tartott érdekes, színes,
tartalmas előadást.
- Ezt követően a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem citerazenekara zsoltárdallamokat adott elő.
- A nyíregyházi Magdaléneum és a sajósenyei Szeretetotthon közös műsora mindannyiunk szemébe kön�nyeket csalt.
- Nagy Csaba tárogatóművész játéka méltó befejezése,
lezárása volt a délutáni programoknak.
- A záró áhítatot Dr. Gaál Sándor esperes úr tartotta.
A találkozó után a jelenlévők gondolatait szeretném
összegezni: elismerően nyilatkoztak a szervező munkáról, hiszen egy éjszaka alatt alakították ki az alkalomnak megfelelő színpadot, a küzdőtéri üléseket,
a technikát. Ebben nagy részt vállaltak a tettre kész
gyülekezeti tagok és lelkipásztorok. Maradandó élményt nyújtottak az ének- és zenekarok szereplései, az
együtténeklés öröme, a találkozó éneke, az ősi ír áldás
éneklése. Szinte mindenkit megérintett és meghatott
a Magdaléneum és a sajósenyei Szeretetotthon lakóinak szereplése, akik halmozottan fogyatékkal élő emberek. Külön tisztelet a felkészítőiknek. Mindannyian
átéreztük az előadásaikból, hogy tiszta szívből, őszintén mutatnak példát nekünk emberségből, szeretetből.
Műsorukban elhangzott, hogy Isten nem gyárt selejtet és ez egy csodálatos üzenet mindenkinek, aki lelki
mélységeket él át!

A Nyírségi Református
Egyházmegye
gyülekezeteinek találkozója
2009. szeptember 19.
Nyíregyháza, Bujtosi Szabadidő Csarnok
2009. augusztusában örömmel olvastuk Dr. Gaál
Sándor esperes úr levelét, melyben találkozóra hívja
az Egyházmegye reformátusait. Gyülekezetünkből 40
fő (Szorgalmatosról 7 testvérünk), az Egyházmegyéből
mintegy 1600 fő gyűlt össze a jeles alkalom apropóján.
A nap eseményeiről röviden:
- A nyitó istentiszteletet Dr. Bölcskey Gusztáv püspök
úr tartotta.
- A Debreceni Református Kollégium Kántusának szolgálata következett Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy
vezényletével.
- Ezt követően Pregitzer Fruzsina irodalmi előadását
hallhattuk.

Előadásukból idézek:
Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki.
Kezet arra, hogy építsen,
de az ember megtanult rombolni.
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Keresztállítás
a Teremtés Hetében

Kezet adott arra, hogy simogasson,
de az ember megtanult ütni.
Kezet adott arra, hogy vigasztaljon,
de ő bánt.

2009. október 3-án, szombaton a Teremtés Hete méltó
megünneplésére kerítettek sort a történelmi egyházak
gyülekezeteit képviselők, az Önkormányzat hathatós
támogatásával. Mi is történt pontosan a fent említett
napon? A Polgári úton, a híd közelében fákat, virágokat ültettünk. Hálát adtunk Istennek a természetben is
jól látható gondviseléséért és elköteleztük magunkat a
természettudatosabb életre. Manapság, amikor az ember mindenben az anyagi hasznot keresve tönkreteszi
még azt is, amit Isten a természetben a javunkra használ, fontos, hogy odafigyeljünk Isten teremtett világára,
hogy óvni, védelmezni, megbecsülni igyekezzünk azt.
S hogy a világ mennyire kedves és szeretett az Isten
előtt, azt Fiának, Jézus Krisztusnak golgotai keresztáldozatában szemlélhetjük igazán. Ezért is állíttatott egy
emlékkereszt e helyre, hogy a rohanó ember meg tudjon
állni, bűneit megvallhassa, és arra bocsánatot nyerjen.
A kereszt ezt üzeni számunkra: minden megbánt bűnre
van bocsánat Jézus Krisztusban. Közösségformáló volt
együtt lenni és a Teremtés Hetében megköszönni a TEREMTŐNEK az általa teremtett világ értékességét és
gyönyörűségét. Feladatunk, hogy erről máskor se feledkezzünk el!

Isten kezet adott, hogy az ember adjon,
és ő megtanult lopni.
Arra adott kezet, hogy hívjon,
és az ember elutasítja magától a másikat.
Kezet adott arra, hogy fölemeljen,
és ő sokszor tétlen marad.
Kezet adott, hogy azzal az ember az életet óvja,
és ő megtanult ölni.
Kezet adott, hogy imádkozzon,
és ő megtanult átkozni.
Ezért Isten adott Valakit, akinek a keze:
simogat
vigasztal
ad
hív
fölemel
áld
De a többi kéz átszegezte az Ő kézét:

Misszionárius
járt közöttünk….

a katonák keze
Pilátus keze
a tanítványok keze
a mi kezünk
a te kezed
az én kezem

2009. október 25-én, vasárnap a délelőtti istentiszteleten olyan élményben lehetett részünk, mint amilyenben
elég ritkán: egy olyan emberrel találkoztunk, akit Isten
beleállított a külmisszió szolgálatába, még pedig igen
messze saját hazájától. Rene Bredow, német misszionárius volt gyülekeztünk vendége, aki Pápua Új-Guineában szolgálta az Urat az elmúlt 19 évben. Rene Bredow
igét hirdetett közöttünk, majd képekben is elénk tárta
a modern technika segítségével (projektor) ottani életét,
családját, szolgálatait. Az istentiszteletet követően pedig
megismerkedhettünk a távoli országból hozott tárgyakkal, melyek segítségével, jóval közelebb került hozzánk
az ottani élet. Hát mit mondjak? Más világ, mint a mienk. Hozzánk képest egyszerűen, szegényen él az ottani emberek többsége, de mégis boldogabbak. Főleg,
ha életüket átadták Jézus Krisztusnak. A misszionárius szavait Kisházi Mária, a Molnár Mária Alapítvány

És a Te kezed? Éppen zsebre dugtad? A billentyűkön
babrálsz? Vagy a távirányítót kapcsolgatod? Helyette
fogd a Könyvet (Biblia), mely naponta tanítja kinyújtani
kezed Isten és társaid felé. Mert van egy barátod, aki
feléd nyújtja átszegzett kezét…
Isten áldása kísérje életüket mindazoknak, akik munkájukkal lehetővé tették e találkozó sikeres megvalósítását!
								
Baracsi Gábor - főgondnok
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A sziget

önkéntese fordította le anyanyelvünkre. Többek egybehangzó véleménye, hogy áldott, Istenhez közel vivő, felemelő alkalomban volt részünk. Ezúton kérünk áldást
Urunktól mindazok életére, akik hazájuktól távol azért
munkálkodnak, hogy minél többen megismerjék Jézus
Krisztusban személyes Megváltójukat! Így könyörgünk
Urunkhoz Rene Bredow-ért és családtagjaiért, valamint
a hozzájuk hasonló szolgálatot vállalókért!

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok
más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására
jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a
Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a
sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott.
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a szeretet mellett.
A szeretet megszólította:
- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
- Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt
viszek, itt nincs már hely számodra!
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy
csodaszép hajóval közeledett:
- Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
- Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! – válaszolt a
Büszkeség, – itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen
előtte hajózott el:
- Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
- Oh, Szeretet! – mondta a Bánat – én olyan szomorú
vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon!
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan
elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta Szeretet
kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang:
- Gyere Szeretet, én elviszlek téged!
Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan
hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni
az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A
Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:
- Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
- Az Idő volt – mondta a Tudás.
- Az Idő? – kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam
az Idő?
A Tudás válaszolt: - Mert csak az Idő érti meg, hogy
milyen fontos az életben a Szeretet!

Gyászolók vasárnapja
2009. november 1-jén, vasárnap, gyászolók istentisztelete
volt templomunkban. Énekkarunk két énekkel hangolta
rá a jelenlévők gondolatait a mulandóságra és a keresztyén reménységre. A Hálát adok Uram az életért, és az
Egymásnak terhét, ha hordozzátok kezdetű énekek csendültek fel. A gyülekezet által énekelt énekek, az ige és
az igehirdetés egyaránt a halál és a halál utáni élet, az
örökkévalóság irányába terelte gondolatainkat. Elhangzott, hogy a hívő ember másképpen tekint a halálra,
mert tudjuk, hisszük és valljuk, hogy a halál egy jelentős
állomás életünkben, de nem végállomás. A végállomás
ugyanis az örökkévalóságban vár bennünket, ahol hitünk szerint örök élet vagy örök kárhozat vár mindenkit annak következményeképpen, ahogyan itt, a földön
döntünk Jézus mellett vagy ellene. Hiszen Megváltónk
azt ígérte övéinek, hogy elmegy és helyet készít nekünk,
majd értünk jön és magához vesz bennünket. Hiszed-e
ezt, Testvérem? Ha igen, akkor bár neked is fáj szeretteid elvesztése, de ismered a vigasz egyedüli helyes forrását, Istent. Ő pedig kész arra, hogy bennünket lelkileg
megnyugtasson. Valaki azt mondta, hogy mi emberek
mondhatunk egymásnak vigasztaló szavakat, de lelki
békét csak Isten ad. Szép számú gyülekezeti közösségünk együtt kereste Istent és a benne elnyerhető vigaszt,
lelki békét. Hisszük és reméljük, hogy a szomorú szívű
emberek közelebb kerültek a lelki sebek gyógyulásához
ezen istentisztelet által. Ha így van, Istenünké legyen a
dicsőség!

5

R eformátus

2009. december – XIII. évfolyam 3. szám

élet

Ha csendben lennél

Köszönöm….

Ha csendben lennél... Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor felülről jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy tiszta hangot ad.

Mondd sokszor, hogy köszönöm,
akár okod van rá, akár nincs,
ismételd gyakran, mert e szó: kincs.
Talán balga beszéd,
hogy a gyümölcs termi a fát,
de egy jókedvű „köszönöm”
életre hívhatja a köszönet okát.
Amiért hálás vagy előre,
– mert hiteddel reméled –
az feléd hajlik a mennyből
s lassan majd eléred.

Ha csendben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sőt hallanál – a földi zaj helyett –
égi igét és angyaléneket,
szívig érőt és csodálatost,
s véget nem érő ünnep jönne most!

Ez a kicsi szó: „köszönöm”,
az Isten virága.
Pazarlóan hintsd magvát
a gyomlepte világba!
		
Simon András

Füle Lajos

Beszéljünk többet
a másik jóságáról!

„Az én segítségem
az Úrtól van…”

Érdemes volna megszámlálni, hogy reggeltől estig
hányszor mondunk jót és rosszat a másikról. És azt is,
hogy a jónál vagy a rossznál időzünk el többet.
Ne feledjük, hogy a rossz nem egy új dolog, hanem a
jó selejtes, vagy visszafogott változata. Ezért ennél elidőzni annyit tesz, mint magunkat is apránként visszafejleszteni egy alacsonyabb szintre. Persze, hogy ennek
örülnek csak igazán a bukott angyalok, akik nem akarják Krisztus győzelmét sem bennünk, sem a világban.
Nemcsak elkövetni tilos a bűnt, hanem fenntartani
sem szabad. S ide tartozik az is, ha túl sokat beszélnek róla. Pl. magukat kereszténynek tekintő emberek is,
akiknek lételeme, hogy mindig rágják valaki gyengeségeit. Akik abból élnek, hogy a mások szerintük mennyire nem élnek. Jobb lenne a világ, ha többet beszélnénk a
másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről.

Borús, szomorkás, esős novemberi nap. Köd üli meg a
tájat. Semmihez nincs kedvem. Olyan világvégi hangulatom van. Mindezek az érzések pillanat alatt elillannak,
amint örömmel vállalt feladatom jut eszembe. Riportot
kell készítenem Balogh Sándorné, Jucika nénivel.
Úgy érzem, mintha az édesanyám fogadna, amikor
belépek a családi melegséget árasztó szobába.
1927. szeptember 12-én születtem. Szüleim becsületes, tisztességes, szorgalmas, szerény, egyszerű emberek
voltak. „Imádkozzatok és dolgozzatok!” ez volt a család
életének meghatározó jelmondata – kezdi a beszélgetést
Jucika néni.

Hogyan teltek a gyermekévek? – kérdezem tőle.
Ketten voltunk testvérek. A húgom még Theológiára
Sánta János is járt egy évig, mert csak így lehetett az akkor végzős
református lelkipásztor Szabó László Ambrus felesége. A
két idős nagymama ápolása az én feladatom volt. Szívesen, szeretettel vállaltam ezt a nehéz, de szép feladatot.
Különösen apai nagymamámtól hallottam sok szép éneket, imádságot. Ezek mély nyomot hagytak lelkemben.
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Imádság és ének nélkül soha nem tért nyugovóra a család. A mintaszerűen, igényesen rendben tartott tanyán
úgy végeztük munkánkat, hogy a vasárnapi istentiszteleteken is részt vehessen a család. Már ekkor úgy éreztem, hogy Isten közelébe kerültem.
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lelkileg feltöltődve, élményekkel meggazdagodva térjünk vissza a hétköznapok forgatagába. Néha csigatésztát készítettünk a nyíregyházi Magdaléneum számára.
Minden olyan embert megszólítottam, akiről tudtam,
hogy ebbe a munkába bevonható. Az utóbbi időben
hétköznap délelőtti ügyeletet vállaltam, de az újabb betegségek miatt csak néha tudok elmenni a templomba.
Azonban nagyon hiányzik a gyülekezet közössége és az
igehirdetés élőben való hallgatása. Életemet bearanyozzák gyermekeim, unokáim, akiket nagyon szeretek. Ők
is szeretnek – mondja – majd ismét a Szentírást idézi:
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok
Istened, megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41:10)

Hogyan teltek az ifjúkori évek?
Néhány örömteli, boldog év után beárnyékolták fiatal
életemet a súlyos próbatételek.
Milyen nehézségek voltak ezek?
Húsz évesen özvegyen maradtam. Sokat betegeskedtem. Ekkor küldött mellém segítséget az Isten annak
személyében, akivel 1949-ben házasságot kötöttünk.
Frigyünket két gyermekkel áldotta meg a Teremtő. Egy
fiú és egy lánygyermek tette színesebbé, gazdagabbá
életünket. A férjem áldott jó ember volt. Békés, szelíd
természetű. Vele összeveszni sem lehetett. Mindenben
segített, első férjem sírjára évekig együtt vittünk virágot. Gyermekeinket is úgy neveltük, hogy mindenféle
vitától, veszekedéstől tartsák távol magukat.

Másokhoz való viszonyát hogyan fogalmazná meg?
Igyekeztem senkit meg nem bántva élni. Ha engem
megbántott valaki, csak szomorú voltam miatta, de
nem tudtam rá haragudni. Nem törtem pálcát senki
felett, mert a Biblia egyik tanítása: „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” Talán ez ad választ életem sok miért-jére, és az volt
egész életemben tapasztalható, hogy a Mindenható IsMi volt az a próbatétel, ami még közelebb vitte Istenhez? ten őrző kegyelmével körülvéve terelgetett azon az úton,
19 évi boldog házasság után ismét megözvegyültem. amelyet számomra kijelölt.
Ötvenévesen magas vérnyomással, depresszióval és
egyéb betegségekkel küszködtem. Ötször műtöttek.
Melyek a kedvenc énekei?
A három legkedvesebb a következő: „Az Isten BáráMi adott elég lelki erőt ezeknek a súlyos kereszteknek az nyára letészem bűnöm én..”. (459. dicséret), „Hagyjad az
elhordozásához?
Úr Istenre te minden utadat…” (265. dicséret), „Lelki
Azok az imádságok, amelyekkel ma is szüntelenül próbáimban Jézus légy velem…” (338. dicséret).
Istenemhez fordulok, mert a Biblia tanítása szerint:
„Szüntelen imádkozzatok!”(1Thess 5:17) Pál apostol szavai
Mit üzen a jövő nemzedékének?
jutottak mindig eszembe, akiről tudjuk, hogy maga is
„Közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzábeteg, sokat szenvedő ember volt, mégis ezt a bíztatást tok.” (Jakab 4:8)
kapta az Úrtól: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én
A beszélgetést megköszönve, a magam és a gyülekeerőm erőtlenség által ér célhoz.” 82 földi évemet és a beteg- zet nevében jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánok
ségekből való gyógyulást is ajándéknak tekintem, ami- Istenünk áldásával!
nek megköszönéséhez ismét a Bibliát hívom segítségül:
Juhász Gábor
„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus
Krisztus által a ti javatokra!” (1Thess 5:18)
Beszéljünk egy kicsit a munkájáról!
1952-1965 között a Termelőszövetkezetben dolgoztam. 1965-től nyugdíjazásomig az Alkaloida Pénzügyi
Osztályán kaptam állást. Munkámat igyekeztem becsületesen, mindenki megelégedésére végezni.
Milyen feladatot látott el az egyháznál?
25 évig voltam presbiter. Havonta teaesteket szerveztünk. Sütöttünk, főztünk, verseket mondtunk, énekeltünk. A közösségi élet erősítette, színesítette az egymás
közötti emberi kapcsolatokat. Segítettek abban, hogy
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Anyakönyvi rész

OKTÓBER
2. Csóka Sándorné /Bodon Margit/ (91)
8. Alföldi Sándor (84)
15. Virág Miklós (84)
27. Nagy Gyula (83)
27. Gémes Sándorné /Aranyos Piroska/ (81)

Temetések:

„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus
feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.”
(1Kor 15:19-20) NOVEMBER
11. Lévai Imre (72)
ÁPRILIS
12. Fábián Attila (49)
1. Tölli Miklós (80)
7. Nagy Lajosné /Bagdi Irma/ (95)
K eresztelések:
21. Almási József Lajosné /Bagdi Sára/ (87)
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a SzentlélekMÁJUS
nek nevében.”
(Mt 28:19)
7. Fitos Lajos (86)
Március 14. – Borai Balázs, Jászkai Csenge
8. Turi Krisztián (43 nap!!)
Április 4. – Szabó Nóra
12. Tóth Gyula (76)
Április 12. – Makula Máté, Makula Krisztina Letícia,
14. Kenéz Sándorné /Gémes Margit/ (86)
Pente Tibor, Fehér Ditta, Fehér Gréta
22. Vári Barnabás (66)
Április 13. – Nácsa Sára
Május 23. – Bodnár Eszter
JÚNIUS
Június 1. – Varga Maja Petra
3. Széki Sándor (52)
Június 21. – Pehányi Szabolcs Zsolt
3. Fazekas Balázsné /Hódos Zsófia/ (83)
Június 27. – Szűcs Nikolett
6. Pethe László (86)
Július 5. – Turi-Szűcs Sára
8. Tóth Odett (16)
Augusztus 15. – Balogh Máté, Rézműves Amina
10. Veres Sándor (73)
Augusztus 20. – Horváth Jennifer
13. Sándor Bálintné /Kiss Zsuzsanna/ (79)
Augusztus 30. – Nyánku Levente, Varga Benedek
Szeptember 13. – Fodor Ervin
Október 4. – Juhász Viktória Kata
JÚLIUS
Október 13. – Körei Lili Lenke
1. Ladányi Aranka Gizella (77)
November 7. – Sebők Szabolcs
17. Balogh István (87)
21. Rácz Sándorné /Mezei Julianna/ (80)
21. Kabai Lajosné /Nagy Erzsébet/ (81)
Házasságkötések:
25. Dancs Sándorné /Fazekas Irma/ (91)
„Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek
30. Kabai Sándor (87)
egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2:18)
Május 23. – Borbély István és Szabó Katalin
Június 6. – Mészáros László és Kerékgyártó Ágnes Csilla
Június 27. – Horváth Zoltán és Varga Edina
Július 25. – Héri Attila és Bodnár Anita
Augusztus 1. – Nagy István és Horváth Nóra
Augusztus 8. – Losonczi Roland Sándor
és Harczmann Ágota
Erdei Péter Sándor és Dankó Eszter
Augusztus 15. – Beke Zoltán és Rácz Anett
Kató Milán és Püspöki Réka
Augusztus 22. – Csikós Sándor és Badics Ildikó
Borbély Zsolt és Treszkai Erzsébet
Szeptember 12. – Püspöki Sándor és Csóka Mariann
Szeptember 18. – Bihary Attila és Demeter Annamária
December 19. – Bak Tibor és Gulyás Judit

AUGUSZTUS
15. Fazekas Mihályné /Gál Enikő Irén/ (63)
22. Vajda Bálint (81)
25. Pere Gyuláné /Erdősi Piroska/ (80)
26. Hajdú Sándor (83)
26. Lakatos József (63)
SZEPTEMBER
4. Szabó András (79)
11. Bódor Károly (66)
15. Tőkés Sándorné /Pethe Ilona/ (80)
23. Reszegi Istvánné /Balogh Julianna/ (88)
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Lehet úgy is, de lehet Így is!

Istentiszteleteink rendje az esztendõ vége
felé közeledve és annak fordulóján

Hitem szerint mindannyian a Jó Isten gyermekei vagyunk és szívünk mélyén ott él bennünk elpusztíthatatlan lényegként a csend, a béke, a szeretet, mint egy
kis mag, amiből gyönyörű virág lehet, egy kisangyalka,
akiből angyali ember lehet. Az emberek szinte csak a
külső világban keresik a boldogságot, biztonságot, megbecsülést, szeretetet, miközben belül kincset őriznek,
amely nemcsak magában foglalja az előbbieket, hanem
mérhetetlenül hatalmasabb, mint bármi amit a világ kínálhat. Azt mondják, Isten a csend nyelvét beszéli és
világunkban talán a csend hasonlít hozzá a legjobban.
Amikor elveszítjük a kapcsolatot a belső csenddel, elveszítjük a kapcsolatot önmagunkkal. Amikor elveszítjük
a kapcsolatot önmagunkkal, elveszítjük magunkat a világban. Elfelejtettük hol is van az igazi ‘otthonunk’ és
ez a bizonytalanság az elkülönültség illúzióját okozza.
Ekkor elkülönült részként éled meg önmagad. Ebből
származik a félelem, amely mindennapossá teszi a külső
és belső konfliktusokat. Bátorításként írja pedig a Biblia: „Ne Féljetek!”
Először a kellemetlen igazságról szeretnék írni, utána
pedig az Örömhírről, arról hogy mindig van gyógyír. A
ma emberének a lelkében kevés a hely, kevés a csend. A
fejünkben viszont a kényszeres gondolkodás szakadatlan
zaja és a problémák tengere honol. Gondolataink önálló
életre keltek és nem találjuk hol is van a kikapcsoló gombja. Az ellenőrizetlenül hagyott csapongó és ismétlődő
gondolatok csapongó és ismétlődő érzelmeket keltenek
(pl. nyugtalanság, aggodalom, düh, agresszió, levertség,
félelem stb.), így nem csoda – és biztosan sokan észre is
vettétek – hogy ezek ismétlődő kellemetlen tetteket és
helyzeteket hoznak létre az ember életében. Olyan ez,
mint amikor megakad a tű a lemezen és újra meg újra
ugyanazt játsza. Nevezzük nevén: a belső konfliktusok
egy idő után a párkapcsolati, családi, baráti, munkahelyi
és egyéb kapcsolatokban is megnyilvánulnak, ami maga
után vonja, hogy a nagyobb egységek – törzs, nemzet,
egész emberi faj – szintjén is megmutatkoznak. Érdekes
és döbbenetes meglátni, hogy ami a fejekben és a szívekben van az van a külvilágban is.
Elég fellapozni a történelem könyvet vagy bekapcsolni
a híreket, nos vajon mi lehet a bolygón élő lassan 7 milliárd ember belső világában? A legtöbb esetben a zűrzavar különböző erősségű formája. Vajon a zűrzavaros
belső létrehozhat-e békés életet? Szerintetek jobb lesz-e
a világ, ha nagyobb rend lesz a szívekben és a fejekben?
És miért nem sikerül ez sokszor nekünk embereknek?
A következőkben ma élő tudósok, fizikusok, pszichológusok, teológusok, kutatók közös úttörő eredményei-

• 2009. december 23. (szerda)
16.00 óra: istentisztelet, egybekötve az óvodai hittanos
gyerekek karácsonyi műsorával.
• 2009. december 24. (csütörtök)
16.00 óra: szentesti istentisztelet, az iskolai hittanosok
karácsonyi műsorával.
• 2009. december 25. (péntek)
10.30 óra: úrvacsorás istentisztelet az énekkar
szolgálatával.
• 2009. december 26. (szombat) 10.30 óra:
karácsony második napi istentisztelet.
• 2009. december 27. (vasárnap) 10.30 óra: istentisztelet.
• 2009. december 31. (csütörtök) 16.00 óra:
óévzáró istentisztelet, melyen elhangzanak a 2009-es
anyakönyvi hírek is.
• 2010. január 1. (péntek) 10.30 óra:
az újév első istentisztelete, melyen beszámoló hangzik
el a 2009. évről – gyülekezetünk szempontjából.
• 2010. január 3. (vasárnap) 10.30 óra: istentisztelet
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érte, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(János 3:16)
Valamennyi istentiszteletünkre szeretettel
hívunk és várunk mindenkit!

Istentiszteletek Szorgalmatoson
az esztendõ vége felé közeledve
és annak fordulóján

• 2009. december 24. (csütörtök)
15.00 óra: szentesti istentisztelet, a hittanos gyermekek
és a Hóvirág asszonykórus műsorával.
• 2009. december 25. (péntek)
9.00 óra: úrvacsorás istentisztelet.
• 2009. december 27. (vasárnap)
9.00 óra: istentisztelet.
• 2009. december 31. (csütörtök)
15.00 óra: óévzáró istentisztelet.
• 2010. január 1. (péntek)
9.00 óra: az újév első istentisztelete.
• 2010. január 3. (vasárnap)
9.00 óra: istentisztelet
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A tudomány ezen kutatások által ébredt rá arra a tényre, milyen fontos is a megbocsátás, a dolgok elfogadása,
és miért is tűnik olyan nehéznek.
Most nézzük az érzelmeket! Az érzelmek teszik oly
gazdaggá életünket: szeretet, öröm, lelkesedés, szenvedély, remény, szomorúság, kétségbeesés, siker stb… Az
érzelmek a fűszer és a szín a világunkban. Mégis az ismétlődő, öntudatlan, főleg negatív érzelmek az ingerreakció csapdáját rejtik magukban. Bármilyen gondolat
vagy inger elindít egy érzelmi reakciót amit a testünkben is érezhetünk.
A hipotalamusz – az agy része – minden egyes érzelemre jellemző idegpeptidet, ideghormont vagy érzelemmolekulát, vagyis kémiai anyagot állít elő. Eszerint
minden egyes érzelemnek van egy társult vegyszere,
ami felszívódik a test sejtjeibe, a sejt megfelelő receptorain kersztül. A sejtek receptorai egy idő után megszokják ezt az anyagot és sóvárogva követelik azt a bizonyos
molekulát. Továbbá a sejtek receptorai egy idő után érzéktelenebbé válnak és nagyobb adagra lesz szükségük.
Hihetetlen, de testünk sejtjei érzelmileg függővé válnak
az adott érzelemtől. Tudományosan megállapított, hogy
ez nagyon hasonló ahhoz, mint ahogy a heroin bekerül
a véráramba és rákapcsolódik a sejt ópiát receptorára, és
a sejt heroin függő lesz. /A sejt ópiát receptorai eredetileg az endorfin nevű boldogsághormont veszik fel./
Mikor meglátsz egy alkoholistát vagy drogos embert
arra gondolsz, hogy én ugyan nem élek a szerrel, én
nem vagyok függő. Hát gondold Újra! Megrázó? De sok
mindent megmagyaráz!
Ismerősen cseng ezek bármelyike?:
- Romboló érzelmi állapot, ingerültség, nyugatalanság,
harag, levertség, félelem, aggodalom hatalmasodik el
rajtad ellenálhatatlanul.
- Ugyanazokban a helyzetekben találod magad újra
meg újra?
- Úgy érzed, képtelen vagy megváltozni?
- Mély sóvárgásod van valami iránt, nagyon akarsz
valamit türelmetlenül?
- Fogadkozol, hogy soha nem teszel többet ilyet, aztán
mégis megteszed?
Ezek mind az érzelmi függőség tünetei, más néven
szenvedés függőség.

ről szeretnék beszélni. Új felismeréseik segítenek meglátni a bennünk lévő hamisat, hogy teret adjunk a jónak.
A fantasztikus emberi agy hozzávetőlegesen százmilliárd – mint Tejúton a csillag – idegsejtből épül fel. Minden egyes idegsejtnek ezer és tízezer szinapszisa van,
amin keresztül más idegsejtekkel kapcsolódhatnak. Az
összekapcsolódott idegsejtek ideghálót alkotnak. A különböző elképzeléseknek, gondolatoknak, emlékeknek,
érzelmeknek stb. megfelelő kialakult ideghálója van,
amik további kölcsönhatásban vannak egymással, így
alkotva egy hatalmas egészet. Például az alma ideghálója több ideghálózat összekapcsolódása: mint a ‘piros’,
‘gyümölcs’, ’gömbölyű’, ‘fincsi’ stb.
Az agy két fő módon tanul, az első mód a tényszerű
intellektuális /olvasol, elgondolsz valamit/, a másik – és
ez erőteljesebb – a tapasztalaton keresztüli tanulás /nem
könyvből biciklizel, hanem igazából/. A saját tapasztalatunk és képességünk gyüjteménye, szinte egész személyiségünk fizikailag is az ideghálóinkban tükröződik vissza.
Amikor gondolsz vagy érzel vagy bármi történik, az ennek megfelelő ideghálókban ‘kisülés‘ jön létre.
Az idegtudomány egyik alapvető szabálya, hogy azok a
sejtek amik együtt sülnek ki összehuzalozódnak. Amikor
valami újat gyakorolsz az idegsejtek egyre erősebb kapcsolatot alakítanak ki egymással. Ha ismételsz, vagyis
sokszor gondolsz valamire vagy sokszor érzel vagy csinálsz valamit a szokások egyre inkább beégnek és nehezen is tudunk rajtuk változtani. (‘A szokás nagy úr’ – és
milyen igaz.) Ez természetesen sok esetben lehet előnyös
is – tanulásnak hívják – de meg is nehezíti egy nemkívánatos viselkedésminta megváltoztatását. Az agyi minták
így kétélű eszközzé válnak: megfelelően használva csodálatosan és épít, ellenőrizetlenül hagyva romboló. Például
teljesen rendjén való, hogy ismered a számokat, tudsz szerelni, megállsz a piros lámpánál, felismered az oroszlánt
és elfutsz. A tudásnak, az emlékeknek fontos szerepe van.
Az emberi szervezet intelligens és élni szeretne. Viszont
hányszor nehezteltél gondolatban arra az emberre, aki
megbántott a múltban, vagy hányszor aggódtál a holnap
miatt valamiért, mikor az még meg se történt?
Az agyba beégett minta ezért gyakran ‘újragondolja’
önmagát. Így lassan öntudatlanul azonosulunk véleményes szempontrendszerünkkel, csak a mélyen rögzült,
régi ismétlődő minta alapján tudunk gondolni valakire vagy valamilyen helyzetre – aminek sokszor negatív
töltése van. Ilyenkor bizony ítélkezünk – és még nem
is tudatosul bennünk. „Ne ítélkezz hogy ne Ítéltess!”
„Semmi sem olyan jó vagy rossz, csak a hozzáállásunk,
véleményünk, ítéletünk teszi azzá.” Ha az ítéleted nem
is a tied, csak egy régi erős minta, ami ráadásul egy erős
idegi kapcsolat is az agyban, hogyan is láthatnád a dolgokat a maga igazában?

Összefoglalva :
Testünk és benne az agy, felfoghatatlanul fantasztikus.
Önmagában a gondolatok és érzelmek is csodálatosak.
Nélkülük az élet elképzelhetetlen lenne. Mégis az ellenőrizetlenül hagyott ismétlődő gondolatok túlságosan
beégnek az agy ideghálóiba, a destruktív érzelmek által
létrejött kémiai anyagok pedig sejtszinten idéznek elő
függőséget.
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A diszfunkciós gondolatok + érzelmek + fizikailag létrejött agyi ideghálók + érzelmi függő sejtek egy negative,
saját magát erősítő kört hoznak létre. Így mindig ugyanazt gondoljuk, érezzük és tesszük öntudatlanul, még akkor is ha káros. Szinte önkábító szervezetté válunk. Újra
és újra ítélkezünk, és újra és újra nem bocsátunk meg.
Ez olyan, mintha rabságban lennénk, a terhünk pedig
egyre nő. Nagyon sok testi betegségnek is ez az oka. Ez
tényleg túl hihetetlennek hangzik, de mivel már úgyis
gondoltunk erről valamit, és esetleg azt mondjuk hogy
ez nem igaz. Jó, javaslom újra: nézzük meg a történelem
könyvet vagy kapcsoljuk be a híradót.
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keresztül a béke és nyugalom költözött. Azt mondták,
sokkal könnyebb és vidámabb így élni, bár amikor a terhüket cipelték, olyan nehéznek tűnt lerakni – nem furcsa? Ilyenkor az agyban levő negatív mintát tároló ideghálózat kapcsolatai is feloszlanak. Az agy fantasztikus,
fizikailag is megváltozik a szerkezete, újrahuzalozódik!
A negatív érzelmek által termelt vegyi anyagok sem
bombázzák tovább a sejteket, így azok szép lassan leszoknak az érzelemfüggőségről.
A test és lélek így egyre derűsebbé, harmonikusabbá,
egységesebbé válik.
Hihetetlen, de sokan, akik a tudomány útját járták,
épp azon keresztül ismerték fel a keresztyén vallás erényeit: az ima és megbocsátás ereje a jézusi tanítás örök
igazságait hírdeti!
Aranyos szójáték a csodálatos magyar nyelvvel:
A derűs bölcs emberben több a lélekjelenlét: LÉLEK
– JELEN – LÉT
Lerakta a múlt terhét, nem aggodalmaskodik a jövő
miatt és Igent mond arra ami Van.
Kevesebb a csapongó gondolata: kevesebb a GOND/
olat/ja.
Nem árt még: napfény, friss levegő, mozgás, nevetés,
szeretettel végzett munka, egészséges ételek, csendes
percek stb…
Hát nem ez az, amire mindenki vágyik? Nehéz így
élni? Pedig úgy tűnik, épp így lenne könnyű!
							
F. P.

És az ÖRÖMHÍR:
Tedd meg az első lépéseket: Figyelj a gondolataidra,
és az érzéseidre!
Légy őszinte magaddal, légy bátor, nézz szembe a
valósággal, ismerd fel, ismerd be negatív mintáidat!
Légy ott gondolataid, érzelmeid figyelő őreként, néma
tanuként! Így kitárod kapuidat és fejedbe világosság,
szívedbe a kegyelem szele áramolhat. Úgy mondják:
Csendesedjünk el és Imádkozzunk. Sokan megtapasztalták már az ima csodálatos gyógyító erejét. Azt is
megfigyelték, hogy azok az emberek akik változtak és
megszabadultak negatív gondolati, érzelmi mintáiktól,
az életükben is tükröződött pozitív változásként. Az
ismétlődő élethelyzeteik változásra kényszerítették
Őket, a negatív minták átnemesültek bölcsességgé, és
így maga a lelki teher vált a lelki fejlődés legnagyobb lehetőségévé. Békésebbé váltak, munkájuk jobb lett, életAkármelyik oldaláról nézed a hegyet, mindig másnak fokörülményeik is javultak, a világot is sokkal barátságosabbnak érzékelték, mert Ők is sokkal barátságosabban god látni, pedig ugyanaz a hegy. Minden ilyen, ami a teviszonyultak a világhoz. Úgy is fogalmazhatnánk, le remtés műve: egyazon Isten más-más arcát mutatja.
(Paulo Coelho)
tudták tenni terhüket, és szívükbe a megbocsátáson

Ez itt egy papifa, hiszen 3 pap ültette

Ültetünk és Öntözünk, de a növekedést Isten adja
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