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Kálvin évek egyházunkban...
2007-ben a család éve, 2008-ban a Biblia éve volt egyházunkban. A 2009-2014 közötti időszakban pedig a
Kálvin évek köszöntöttek, köszöntenek egyházunkra.
Kálvin János, a nagy reformátor munkája alapvetően
határozta meg reformátusságunk életét. Ezért születésének 500. és halálának 450. évfordulója alkalmából és
a két dátum közötti években is rá emlékezünk bizonyos
egyházi rendezvényekkel. De ki is volt Kálvin János? lett hagyniuk a várost. Kálvin Strassburgba ment, ahol
Hol élt és mi az ő személyének jelentősége? Az alábbi tanított, prédikált, hatalmas szellemi munkát fejtett ki,
kollokviumon vett részt, megismerkedett Bucerrel és
írás ezekre a kérdésekre próbál röviden választ adni.
Melanchtonnal, megnősült, de kisfiát, s utána feleségét
is hamar elveszítette. Közben Genfben a feszültségek
K ÁLVIN JÁNOS
kiéleződtek, a város majdnem visszatért a római katolikus egyház kebelébe. Kálvin ekkor tollat ragadott, vála(1509, NOYON–1564, GENF)
szolt a bíboros levelére, s a genfieket rábírta arra, hogy
Kálvin 1509. július 10-én született a Franciaország megmaradjanak a reformáció mellett. Ekkor Kálvint
északi részén található Noyonban. Apja jogtanácsos, Genf visszahívta, amire először ő nem szándékozott
anyja tekintélyes családból származó szép és kegyes visszatérni, de végül is elfogadta a meghívást, s újjászerasszony. Apja először teológiára szerette volna küldeni vezte az egyházi életet. 1541. november 20-án elfogadfiát, de végül is egy egyházvezetéssel kapcsolatos konf- tatja a városi tanáccsal az Ordonnances ecclesiastiques-ot,
liktus miatt megváltoztatja döntését, és inkább jogi ta- mely szerint egy konzisztórium vezeti az egyház ügyeit,
nulmányokra küldte Orléansba, ahol 1531-ben fejezte melynek tagjai a város lelkipásztorai, tizenkét tisztes
be tanulmányait. Párizsba visszatérve, teológiát és görög korú férfi, akiket a városi tanács választ. A konzisztónyelvet tanult, s kitűnő humanistává vált. Megtéréséről rium hetenként ülésezett, ügyelt a rendre, erkölcsre, s a
nem sokat tudunk, ő maga erről nem sokat beszélt. Tud- városi tanács a fegyelmezésbe nem szólhatott bele. Szajuk azonban, hogy egy évnyitói beszéd miatt, amely re- bályozta a családi és szociális életet egyaránt, az ifjúság
formátori gondolatokat tartalmazott, el kellett hagynia oktatására katekizmust írt. Így a lehetőségekhez képest
Párizst (1533). Bujdosni kényszerült. Hazájában baráta- a genfieket Isten népévé formálta. 1564. május 27-én
inál, majd külföldön talált menedéket. 1535-ben üldö- halt meg lelki nyugalomban.
zés tör ki a reformáció hívei ellen azzal a váddal, hogy az
A Kálvin évek alkalmából a Magyar Református Együldözöttek anabaptista szellemű rendbontók, ellenségei ház kezdeményezésére valamennyi olyan gyülekezet,
a jó erkölcsnek, valamint a társadalmi rendnek. Kálvin melynek ingatlana a Kálvinról elnevezett településrénem hallgatta tovább a vádakat, s 1535-ben, Bázelben, szen található, emléktáblát kapott. Mivel templomunk,
megírta fő művét (Institutio Religionis Christianae – A parókiánk, sőt a gyülekezeti termünk is a Kálvin úton
keresztyén vallás rendszere), amely kitűnően összefog- található, mi is kaptunk egy ilyen táblát, melyet a gyülelalja a reformáció tanait. Könyve által egyszerre nagy kezeti terem falára helyeztünk el.
ismeretségre tett szert. A könyv kiadásakor valószínű
már nem tartózkodott Bázelben, de mikor vissza kívánt
térni, kénytelen volt Genfen keresztül haladni egy háború miatt. Igaz, Genfben csak egy éjszakát szeretett
volna eltölteni, de amikor Farel tudomást szerzett ottlé2009. április és május hónapjaiban, több esetben is a
téről, megkérte, hogy maradjon és folytassa a reformáció
munkáját. Kálvin tiltakozott, de végül is engedett Farel gyerekek kerültek gyülekezeti alkalmaink középpontunszolásának, bár szeretett volna nyugodt, tudományos, jába. Április 5-én, a felnőtt istentiszteleten nemcsak az
irodalmi munkát folytatni. Genfben szigorú fegyelmet igehirdetés által, hanem a gyerekek műsorán keresztül is
vezetett be, amivel a nép, de a vezetők körében is elége- megelevenedtek a virágvasárnapi események. Két héttel
detlenséget váltott ki. A nép laza erkölcse nem akarta később a gyerek-istentiszteleten a közelgő anyák napja
elfogadni Kálvin szigorú fegyelmét, így mihelyst alkal- alkalmából ajándékot készítettek édesanyjuknak. Május
mat láttak arra, hogy eltávolítsák az ifjú reformátort, 3-án hálát adtunk Istennek az édesanyánkért, az édesnem késlekedtek cselekedni. Így Farellel együtt el kel- anyákért, kiket 65 hittanos gyermek köszöntött verssel,

Gyülekezeti életünk képekben
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énekkel és szerepjátékkal. Május 24-én gyülekezetünk
életfontosságú eseményén, a konfirmáción vehettek részt
az érdeklődők. Az előbb elsorolt események fényképeit
láthatják az oldalon a testvérek!

Virágvasárnapot ünnepeltünk

Konfirmált ifjaink

Gyermeki köszöntõ

2009. május 9-én családja közösségében adtunk hálát
Istennek városunk és gyülekezetünk legidősebb tagjáért,
a 102. életévét betöltő Bak Sándorné Szűcs Zsófiáért.
További jó egészséget kívánunk szeretettel Zsófika néninek!

Gondnokaink áldáskívánása

Gyülekezetünk legidõsebb tagja és a lelkész

Anyáknapjára készülünk
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2009. május 16án ünnepelte 50.
házassági évfordulóját Benyusz
Lajos és Oláh
Margit. Családtagjaik körében és
Isten Igéje mellett emlékeztek és
adtak hálát az el50. Házassági évforduló
múlt öt évtizedért
és kértük Istent, hogy számos boldog évet adjon nekik
még egymás oldalán, hogy közösen örvendezhessenek
szeretteik boldogulásának.
Alant életképeket láthatnak a testvérek gyülekezetünk
életéből. Az első csokor a húsvéti istentiszteleten készült,
melyen énekkarunk is szolgált.

Száll az ének a Tisza-parti Dalostalálkozón

Karvezetõnk munkában...

A harmadik csokor annak állít emléket, amint szorgos kezek az egyházi ingatlanok és azok udvarainak
A második képcsokor a Tisza-parti dalos találkozó szépítésén fáradoznak. Köszönet az idejükből, erejükből
templomunkban megrendezett tájoló hangversenyén Istent ily módon is szolgálni tudó testvéreknek! A nekészült.
A húsvéti gyülekezet (egy része)....

Énekkarunk egy része Húsvétkor

A templomkert szépségéért fáradozunk...
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Mága Zoltán és az angyalok

az Isten házában” – ezt a címet kapta az Apáczai Kiadó által támogatott rendezvény. Ez a cím több mint
beszédes. Az olykor feszült helyzetben élő emberek kapcsolatának megoldása az egymással való megbékélésben
van. Ez pedig Isten jelenlétében és áldása kíséretében

Jó hangulatú elõkészítés zajlott...

Készül a finom öhön...

gyedik képsor azt mutatja be, hogy nemcsak a munkában, hanem a kikapcsolódásban is összetartunk. Gyülekezetünk szép létszámú csapata – mely meghaladta a
40 főt is – egy kellemes napot töltött el az öhönforgató
versenyen. Jókat beszélgettünk, jókat ettünk és lélekben
ezáltal is közelebb kerültünk egymáshoz.

Mága Zoltán és a közönség

VILÁGHÍRÛ MÛVÉSZ JÁRT NÁLUNK…
2009. május 17-én, vasárnap délután zsúfolásig megtelt református templomunk. Mága Zoltán, világhírű
hegedűvirtuóz adott jótékonysági koncertet. A száz
templomi előadásra tervezett koncertsorozat kezdő alkalmát láthatták, hallhatták Tiszavasvári lakói, valamint a környékről érkezők. Az ország többségi és kisebbségi lakossága közötti feszültségről és a lehetséges
megoldásról őszintén beszélt bevezető gondolataiban a
koncertet megnyitó Katona Béla református lelkész, és
a későbbiekben Mága Zoltán művész úr is. „Megbékélés

Akiért a hegedû szólt
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valósulhat meg. Nem minden roma olyan, mint azok, akik
Szögi Lajos olaszliszkai tragikus halálát okozták. Ezért kell
összefognunk és megbékélnünk nekünk, romáknak és magyaroknak – mondta teljes őszinteséggel és nyíltsággal a
művész úr. Mága Zoltán internetes weboldalán szintén
ilyen őszinteséggel vall arról, hogy a romák érvényesülésének egyetlen útja a becsületes munka.
A koncert teljes bevétele egy több mint 16 éves roma
fiatal, a tavalyi évben osztálykiránduláson balesetet
szenvedett Kóti Győző gyógykezelésének elősegítésére lett fordítva. A koncerten fellépett városunk vegyes
kara, a Sybelius vegyes kar is. Köszönettel tartozunk
a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatójának, Halász
Lászlónak, a rendezvény megszervezéséért. Összességében elmondható, hogy a több mint kétórás koncerten
Mága Zoltán művész úr nemcsak muzsikájával, hanem
emberségével is óriási hatást gyakorolt a jelenlévőkre!

Jelenet a színdarabból

járni és akkor áldást nyer népünk – az ország határain
belül és azon túl is. Az újkenyérrel kapcsolatban a lelkész a hálaadást emelte ki. A viszontagságos idő ellenére
– előbb hónapokig nem volt eső, majd hetekig csak eső
volt – odakerült idén is asztalunkra az újkenyér, mert
Isten ebben az évben is megáldotta az ember munkáját,
és ahogyan ígérte, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a
vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal
és az éjszaka. E gondolatok után Katona Béla református
lelkész megáldotta, aztán Tasi Tamás görög katolikus
paróchus és Mák Zsolt római katolikus plébános megszentelte az újkenyeret. Ezt követően Rozgonyi Attila
városunk polgármestere mondott ünnepi beszédet, majd
az önkormányzati kitüntetés átadása után a Talán Teátrum adott elő színvonalas előadást István király életéből.
Örömmel állapítottuk meg, hogy a tavalyihoz képest
egyértelműen nőtt az ünnepségen résztvevők száma.

VÁROSI ÜNNEPSÉG A TEMPLOMBAN...
A tavalyi évhez hasonlóan idén is református templomunk volt a helyszíne az augusztus 20-i városi ünnepségnek. A templom méltó helyszíne egy ilyen rendezvénynek, hiszen az államalapítás és az újkenyér kerül a
középpontba ezen az ünnepen. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött az ünnepség, melyen Katona Béla református lelkész rövid igehirdetésében megemlékezett

Megkérdeztük lelkészünket...
Néhány gyülekezetünk egészét érintő kérdéssel fordultunk lelkipásztorunkhoz, Katona Bélához.
Az első kérdés a hétköznapi ügyelet nyitva tartására vonatkozik. Szükséges volt ennek megváltoztatása?
Először is tisztáznunk kell, hogy mire szolgál a hétköznapi ügyelet. A Kálvin út 10. szám alatti egyházi
ingatlanunk Gondnoki Hivatalában minden hétköznap
található valaki, aki segít az ideérkező testvérek ügyesbajos dolgait elintézni. Az ügyeletesek a presbitérium
tagjaiból kerülnek ki, ők vállalják azt, hogy segítségükre
lesznek a hozzájuk fordulóknak. Ez egy hitből való szolgálat, hiszen idejükből áldoznak Isten ügyére ezáltal is.
Elsősorban az adományok átvétele, könyvelése a feladatuk. Ide lehet ugyanis behozni az egyházfenntartói já-

Egyházaink lelkészei megáldják és megszentelik az újkenyeret

István királyról és legnagyobb tetteként a keresztyénség
felvételét emelte ki. Szent István felismerte, hogy a magyarság hosszú távú megmaradásának kulcsa nem más,
mint Istenre, Jézus Krisztusra figyelni. Ma is ugyanez
a helyzet. Az erkölcsi és értékválság, mely az egész világot – benne a magyarságot is – érinti, megoldás után
kiált. A jó megoldás ma is ez: Isten útját keresni, azon
6
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rulékot és a gyülekezetnek szánt egyéb adományokat. A
jelenlévő ügyeletes az adományt átveszi és minden esetben köteles arról hivatalos, az Egyházközség pecsétjével
ellátott pénztárbizonylatot adni a befizető személynek.
Ez jelenti feladatuk nagy részét.
Ritkábban érkeznek olyan emberek, akik Bibliát,
Énekeskönyvet, vagy egyéb iratokat, kiadványokat keresnek. Ha van készleten, akkor természetesen örömmel és szívesen adják át a keresett kiadványt, ha nincs,
akkor szólnak nekem és igyekszem a lehető legrövidebb
időn belül beszerezni. Nos tehát, ezek az ügyeletesek
korábban minden hétköznap 8–12 óra között ültek a
Gondnoki Hivatalban, és idejük nagy részében tétlenségre voltak kárhoztatva. Azonban összegyűjtve a tapasztalatokat, megállapítottuk, hogy a nyár folyamán
– az év többi időszakához képest – jelentősen kevesebb
befizetés, megkeresés történik. Ezért csökkentettük a
nyári ügyelet idejét a 9–11 óra közötti időszakra, míg
a szeptember 1-május 31. közötti időben 8.30–11.30
óra közötti időben találnak ügyeletest az érdeklődők.
Egyébként pedig további érdekességként jegyzem meg,
hogy az adomány befizetések népszerű ideje a vasárnapi
istentiszteletek előtti és esetleg utáni időszak. Valamint
reformátusaink több mint 10%-a a templomból elvihető és a postán befizethető csekken, továbbá átutalással
rendezi adományait, befizetéseit. Mindezek összessége
áll annak hátterében, hogy megváltozott az ügyeleti idő.
Persze néhány vasárnappal ezelőtt kihirdettem azt, ami
a korábbi években is így volt, hogy tudniillik feleségem
és én az ügyeleti időn kívül is állunk rendelkezésére a
hozzánk jövőknek, ha otthon tartózkodunk. Nyilván
erre az utóbbira nem lehet építeni. Egyébiránt ezúton
szeretném kifejezni köszönetemet az ügyeletet vállaló
testvéreknek, mert tényleg fontos munkát végeznek, sőt,
ha nem jönnek megkeresések, akkor is igyekeznek valamilyen módon hasznossá tenni magukat, amiért szintén
hálás vagyok.
Nem érte támadás az előbbi változtatást a „régen is így
csináltuk” elv alapján?
Ha érte is, én nem tudok róla, de az tény, hogy az
új idők új kihívásokat hoznak, és sok mindennel kapcsolatban lehet azt mondani, hogy amit régen csináltak
valahogy, az ma már nem megy. Az Egyházban is észre
kell venni az új és megváltozott helyzetet. A keresztyén
Egyház egyetlen állandó valósága maga az Isten és az Ő
örökké érvényes Igéje. Minden egyéb változik. Néhány
évszázada még nem volt Bibliája senkinek, néhány éve
még kevesen ismerték és használták az internetet, ma
pedig ezek mind teljesen természetes részei életünknek
és a hitbeli gyarapodást is elősegítik. Ha a régi dolgokat
emlegetjük, akkor többen többször elmondták már, hogy
régebben nem volt fűtés a templomban, mégis gyakran

R EFORMÁTUS

ÉLET

tele volt, manapság pedig hiába van nagyszerű padfűtésünk, ritkán örvendezhetünk teltházas istentiszteletnek.
Röviden ennyit a régi és új dolgok viszonyáról.
Akkor maradjunk az újdonságoknál! Néhány hónapja két
új dolog került bevezetésre a vasárnapi istentiszteleteken,
beszéljen nekünk erről a tiszteletes úr!
Örömmel teszem! Az egyik a közvetlenül az istentisztelet előtt történő énektanulás. Jó ideje törtem a fejem
azon, hogy hogyan lehetne gyarapítani a gyülekezet által ismert énekeket. Először a hétközi alkalmakon próbálkoztunk, de ott jelentősen kevesebben vagyunk, mint
vasárnaponként. Azonban az interneten találkoztam az
egyik gyülekezet honlapján azzal a leírással, hogy ők
a vasárnapi istentisztelet előtt közvetlenül tanulnak új
énekeket. Nagyon megtetszett a gondolat és átültettük
a gyakorlatba oly módon, hogy minden hónapban egy
zsoltárral és egy dicsérettel ismerkedik meg gyülekezetünk a kántorra és az orgonára figyelve. Hasznosnak és
áldásosnak ítélem meg a kezdeményezést. A másik újdonság a 2007. októberében elkezdett internetes szolgálatom, a Napi Ige és gondolat nyomtatott változata. Ez
minden napra jelent egy bibliai Igét és annak rövid magyarázatát, valamint egy valakitől idézett bölcs gondolatot. Mindezt emailben kapják a feliratkozott olvasók
– szerte a világban vannak ilyenek, hála Istennek – de
több bíztatást kaptam, hogy gyülekezetünk valamennyi
templomba járó tagjához is el lehetne juttatni, ha ki lenne nyomtatva. Nos, a bíztatást megvalósítás követte és
A/5-ös formátumban egy lapra pontosan ráfér egy hét
„anyaga”, így minden vasárnap szoktunk osztani a jelenlévőknek. A lelkésszel való szokásos kézfogás után gyülekezetünk gondnokai Baracsi Gábor és Balogh Lajosné
szokta átnyújtani a testvéreknek a következő hétre szóló
lelki olvasmányt.
Igaz-e, hogy az északi temető már nem az egyházé?
Röviden válaszolva: igaz. Kicsit bővebben kifejtve azt
mondhatom, hogy a Bessenyei és a Május 1. út melletti
északi temetőt a presbitérium teljesen egyhangú döntése – majd az egyházi felettes szerv jóváhagyása mellett
– átadtuk az Önkormányzatnak, így immár az ő tulajdonuk. Ennek én személy szerint azért örülök, mert
nekünk nem volt arra kapacitásunk, hogy azt rendben
tartsuk, és sajnálattal hallgattam olykor a hozzám érkező reklamációkat az odavitt szemétről, a megközelíthetetlen sírokról vagy az eltűnt virágokról, koszorúkról.
A tulajdonváltással úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű
problémák megszűnéséhez jelentősen közelebb került
városunk.
A nyári hónapok istentiszteletein újra és újra ki volt hirdetve, hogy két külhoni magyar diák támogatására gyűjtünk
a gyülekezetben. Kiket támogatunk, támogattunk?
Szívesen elmondom, hogy miről van szó! A kisvárdai
7

R EFORMÁTUS

2009. szeptember – XIII. évfolyam 2. szám

ÉLET

székhelyű Tőkés László Alapítvány néhány éve célul
tűzte ki, hogy támogasson olyan külhoni magyar középiskolás diákokat, akik saját országukban, de magyar
anyanyelven tanulhatnak. Céljaik megfogalmazását
követően levélben keresték meg a Magyar Református Egyház valamennyi gyülekezetét, hogy amennyiben lehetőség van rá, segítsünk. Gyülekezetünk ezért
gyűjt már és támogat évek óta egy erdélyi diákot, havi
5000 Ft-nak megfelelő összeggel. Tavaly a Magyar Református Szeretetszolgálat is indított egy Nyilas Misi
nevű programot. Ennek lényege, hogy a fent nevezett
Alapítványtól szerényebb összeggel, egészen pontosan
havi 2000 Ft-tal támogatható egy-egy kárpátaljai magyar gyerek, Kárpátalján, magyar nyelvű középiskolai
oktatása. Presbitériumunk ezt is vállalhatónak tartotta,
így idén és tavaly ilyen irányba is ment az összegyűjtött
adomány. A támogatott diákokat sajnos személyesen
nem ismerjük, de karácsonykor mindig szoktunk tőlük
üdvözlőlapot kapni, amin kifejezik köszönetüket is. Az
Egyház azon van, hogy Jézus Krisztus szavára figyelve
élje a mindennapjait és töltse be küldetését, már pedig
Jézus egyik mondata így hangzik: nagyobb boldogság
adni, mint kapni. Az ilyen és ehhez hasonló gyűjtéseink
ennek szellemében történnek, történtek.
Áldást kívánva megköszönjük a tájékoztatást:

Beszélgessünk mindenekelőtt talán a gyermekkorról! – teszem meg javaslatomat szerényen.
Négyen voltunk testvérek. Egy fiútestvérem, sajnos,
meghalt. Én voltam két nővérem mellett szüleim legkisebb gyermeke. Szorgalmas, a munkát tisztelő, szerető
ősi református családban, hitben élő emberek voltak. Így
érthető hogy vallásos nevelésben részesültem. Még az
iskolában is minden nap az első vallásóra volt.
Hogyan segítette a gyermeki lélek fejlődését az édesanyja?
Ő sok ének és vers ismerője volt, akitől ezeket az énekeket, imádságokat mind megtanulhattam. Gyönyörű
énekhangja még ma is a fülemben cseng – mondja meghatódva Imre bácsi.
Édesapja szerepe? – faggatom tovább.
Ő újévi köszöntőt tanított velem. Íme:

Balogh Lajosné és Baracsi Gábor, gondnokok

Az ifjúkorról mit tudhatunk meg?
Gazdag ifjúkorom volt. A munka mellett mindig jutott idő a vasárnapi istentiszteletek látogatására, és az
Igei üzenetek hasznos megélésére. A dalkörben fejleszthettem énekhangomat. A KIE rendezvényein való
részvételem formálta, gazdagította emberi jellemvonásaimat, lélekben erősödtem, mélyültek, tartalmasabbak
lettek emberi kapcsolataim.
Hogyan adódott minderre lehetőség?
A KIE-ben vallási témájú színdarabokat mutattunk
be. Ezeknek nemcsak a közönségsikere volt óriási, hanem számunkra is felejthetetlen élményt jelentettek.
Hogyan látja Imre bácsi a mai fiatalság ilyen irányú tevékenységét?
Sajnos, a mai fiatalság jelentős részét nem érdeklik az
ilyen témájú művek. Nagyon sok olyan hatás éri a fiatalokat, ami nem mindig szolgálja lelki gazdagodásukat.
Nem fordítanak elég gondot a „belső ember” ápolására.
Az önnevelés terén kellene nekik minél előbbre jutni. Ebben kellene nagyobb segítséget nyújtani az ifjúságnak.
Hogyan?
Úgy, hogy elsősorban lelki és erkölcsi életüket tegyük tartalmasabbá. Mutassunk példát számukra saját
életünkkel! Rá kell döbbenteni őket arra, ha lélekben
szabadok és hitben erősek, akkor könnyebben tudják
megoldani a nehézségeket, elhárítani az akadályokat.

Ez új év felvirradtával
tisztelettel és hálával
lépek most elétek.
Kedves jó szüleim,
akik híven dajkáltok,
szívetekbe bézártok.
Tartson Isten egészségben,
vélem megelégedésben.
magamat néktek ajánlom.

„Utaid Uram, mutasd meg...”
Szűcs Imre bácsi. Úgy érzem, az
ő neve ismerősen
cseng minden városlakó számára.
Ez különösen igaz
akkor, ha a helyi
Református Gyülekezetben évtizedeken át betöltött
Imre bácsi az otthonában....
fontos szerepére
gondolok. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy
vele beszélgethettem e gazdag életútról.
Kis tétovázás után félénken jeleztem érkezésemet a
kapucsengő segítségével. Kedves, bátorító hang biztatott
arra, hogy bátran lépjek be a gondos gazda munkáját bizonyító, egyszerű családi ház udvarára, majd tisztaszobájába.
Tudom, miért jöttél. Szeretnél velem elbeszélgetni… –
kezdi Imre bácsi.
Valóban úgy van! – erősítem meg állítását.
8

A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata

Megváltozik az egymáshoz való viszonyuk. Szeretettel,
segítő szándékkal közelednek egymáshoz. Önmagukat
és a másikat is nemes emberi értékekkel gazdagítanák.
Mi a véleménye a HIT-ről?
A hit szerzője és forrása Jézus. Az Ő megismerése és
követése viszont csak a Szentírás, a Biblia alapos ismeretével lehetséges. Már gyermekkoromban is a család napi
olvasmánya volt a Biblia. Ez felnőtt koromban belső
igénnyé vált számomra. Életemnek sok gondját, baját,
de örömét is így sokkal jobban megértettem, békességgel, megszívlelve fogadtam el.
Mikor volt legnagyobb szüksége a HIT erejére?
A világháború borzalmai közepette is táplálta lelkünkben a boldog jövő reménységét a Jézus Krisztusba
vetett hit.
Hogyan teljesült ez a reménység?
A Mindenható kegyelméből szerető párra találva megnősültem. Életünk ekkor kivirágzott és megtermékenyült.
A Teremtő Isten négy gyermekkel áldotta meg frigyünket, majd tíz unoka következett, s most született a hetedik
dédunokánk – sorolja csillogó szemekkel Imre bácsi.
Hogyan emlékszik vissza a Református Egyháznál töltött
évtizedekre?
Fiatal egyházfi, presbiter, gondnok… Mind-mind ezt
az időszakot fémjelzik. Nagy megelégedéssel és Isten
iránti kimondhatatlan hálával a szívemben gondolok
vissza egyházunkban végzett szolgálataimra. „Adjatok
hálát mindenkor mindenért.”
Imre bácsi legkedvesebb igéje?
János evangéliuma 3:16: „Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Legkedvesebb éneke?
A 25. zsoltár 2. versszaka: „Utaid Uram, mutatsd meg,
Hogy el ne tévelyedjem, Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem. És vezérelj engemet a Te szent
igaz Igédben Oltalmazd életemet, mert benned bízom
Úristen.”
Megköszönve a beszélgetést, a magam és a gyülekezet
nevében további jó egészséget kívánok a 88. életévéhez
közeledő Imre bácsinak és szeretteinek.
Juhász Gábor
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Dr. Majer egy régi, de előkelő házban lakott a város szélén. Orvos volt, de már jól megérdemelt nyugdíját élvezte.
A következő napokban annyi látogatója jött az orvosnak,
hogy az öreg házvezetőnő nem győzött ajtót nyitni. Enynyi vendég még sohasem fordult meg a doktor házában.
Először a rendőrfőnök érkezett és jegyzőkönyvet akart
felvenni az elveszett dolgokról, az eltűnés körülményeiről. De az orvos így válaszolt:
– Mióta elvesztettem a vasárnapot, azt sem tudom
már, hogy milyen volt. Gyermekkoromban még megvolt. Édesanyám gondoskodott róla, hogy el ne veszítsem. Mindössze 16 éves voltam, mikor ő meghalt. Talán
minden ezzel van összefüggésben.
Nemsokára megérkezett a vendéglős.
– Mivel a vasárnap igen jelentős mértékben attól függ,
hogy mit eszik az ember, legyen szabad fölajánlani szolgálataimat.
Az orvosnak azonban nem volt hiánya ennivalóban.
Házvezetőnője igen jól főzött.
Hétfőn reggel eljött egy bútorgyáros és lelkesen beszélt a legújabb, kényelmes ágyakról, amelyben oly jól
lehet vasárnap pihenni. Ezáltal minden hétköznap szinte vasárnappá változhat. Az orvos azonban neki is udvariasan nemet mondott. Ő nem szeret lustálkodni és
nincs semmi baja az alvással. Egyébként is a vasárnap
még nem lesz vasárnap azáltal, hogy jól alszik az ember.
Hamarosan jelentkezett egy ruhaüzlet vezetője. Mivel a szép ruha megváltoztatja az embert, azt gondolom,
hogy a vasárnap attól is függ, hogy milyen ruhába öltözködünk. Az orvos őt is leintette. Van elég ruhám, életem
végéig el vagyok látva.
Egy utazótársaság ügynöke különféle utazásokat ajánlott az orvosnak. A természet szépsége, ünnepi hangulata bizonyára segít megtalálni az elveszett vasárnapot.
Így jöttek szinte körmenetben mindazok, akik hajlandók
voltak, persze jó pénzért, megkeresni az elveszett vasárnapot. Ajánlásukra azonban az orvos nemmel válaszolt.
Késő este, egy idős pap, aki sokáig működött a miszszióban, kereste fel a doktort.
– Igen megkapott az újságban megjelent hirdetése –
mondotta a lelkipásztor. Messze Afrikában én is igen
sokat gondolkoztam ezen a problémán. Az orvos elbeszélte a papnak, kik keresték fel a nap folyamán
– Én hosszú évekig éltem a négerek között, akik csak
két ünnepet ismertek: egy tavaszi és egy aratási ünnepet
a nagy Szellem tiszteletére – válaszolta a misszionárius.
A Z ELVESZETT VASÁRNAP
Ennek ellenére ezek a feketék tisztában voltak az ünnep, a vasárnap lényegével, jobban, mint mi keresztéAz egyik vidéki újságban ezt a különös hirdetést tette nyek. Tőlük hallottam ezt az érdekes történetet is. Ha
közzé valaki: „Elvesztettem a vasárnapomat, minden út- megengedi doktor úr, talán elmesélem. Az állatok megbaigazításért, mely segít megtalálni, jutalmat fizetek.”
irigyelték egyszer, hogy az embereknek ünnepnapjuk is
dr. Majer van. Összegyűltek tehát és arról vitatkoztak, hogy mi is

Tanulságos történet
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az az ünnep? Mi tesz egy napot ünneppé? Az egyik azt
mondotta: a sok evés. A másik: a szép ruha. A harmadik: a pihenés. Mindezt ők is megkapták a nagy Szellemtől és még sincs ünnepük.
– Ezt szóról szóra én is átéltem a mai napon – szólt
közbe a doktor. Hasonló ajánlatokkal jöttek hozzám is
az emberek.
– Igen, igen, válaszolta a pap, de engedje meg, hogy
befejezzem a tanulságos mesét. Mikor a négerek meghallották, miről tanácskoznak az állatok, nagyot nevettek és azt mondták: hogyan lehetne ünnepe annak, aki
nem tud a nagy Szellemmel beszélni? ...
Hiába rendez valaki fényes lakomát, hiába hív vendégeket, ez még nem teszi ünneppé a hétköznapot. Ünnepe
csak annak van, aki meg tudja hívni a nagy Szellemet.
– No látjátok – mondtam a négereknek, én éppen azért
jöttem hozzátok. Megtanítalak titeket Istennel beszélni
és meghívom Őt asztalotokhoz.
Ezek után még sokat beszélt egymással az öreg doktor
és a lelkipásztor. Annyi azonban bizonyos, hogy ettől
kezdve rendszeresen járt istentiszteletre az orvos. Sokan
talán mosolyogtak ezért és megjegyezték: nézzétek, milyen maradi ez az öreg orvos! A doktor azonban nem
törődött velük. Tudta, hogy mit csinál.

te, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idő
után rátaláltak. A király bocsánatot kért tőle és kérte,
álljon újra szolgálatába.
A miniszter azt válaszolta: „Nem kell bocsánatot kérned. Hálás vagyok, hogy elküldtél magadtól. Különben
engem áldoztak volna fel a rablók. Nekem megvan minden ujjam. Isten csodásan működik.”

Lábnyomok
Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt velem.
De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
„Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Isten csodálatosan mûködik
Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas és alkalmatlan helyzetben azt mondta: „Isten csodásan működik.” Egy idő után a király olyan sokszor
hallotta ezt a mondatot, hogy már elege lett belőle. A
király és minisztere vadászatra indultak. A király lőtt
egy szarvast. Mindketten éhesek voltak, így tüzet raktak és megsütötték. A király nekilátott az evésnek, de a
nagy sietségében levágta egy ujját. A miniszter most is
azt mondta: „Isten csodásan működik.”

Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett:
„Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!”

A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta miniszterét és megparancsolta neki, hogy tűnjön el a szeme elől. A miniszter elment. A király, a szarvas sülttel
jóllakva, elaludt. Vad rablók, Kali istennő imádói törtek
rá. Megkötözték, fel akarták áldozni istennőjüknek –
majd elfogyasztani. De az utolsó pillanatban észrevette
egyikük, hogy a királynak hiányzik egy ujja. A rablók
tanácskoztak, és úgy találták: „Ez az ember nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. Istennőnk csak tökéletes
áldozatot kaphat.” Így futni hagyták.
A király visszaemlékezett minisztere szavaira: „Isten
csodásan működik.” És megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt. Bűnösnek érezte magát, hogy száműz-

Tedd a jót!
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba
fordulnak, mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet, mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket
nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis
tedd a jót!
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A becsületesség és az őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap
alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van a segítségre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést
kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid
csak van!
(Teréz anya)

Hittanos tábor – 2009.
Hittanos foglalkozás a táborban

A forró nyári napokban izgatottan vártam, hogy elkezdődjön a hittanos tábor, ezúttal Füzérradványban.
A tábor július 13-án vette kezdetét és 18-ig tartott (vagyis hétfőtől szombatig volt részünk benne).
Hétfőn, 13 órakor indultunk Tiszavasváriból. Amikor
megérkeztünk kipakoltunk, szétnéztünk, megvacsoráztunk és mentünk a Károlyi Kastély kertjébe játszani.
Nagyon szép ez a kert. Mikor visszamentünk a táborba
még volt egy hittanos foglalkozás, aminek témája: a mi
kincsünk volt.

A csütörtöki napon a hollóházi porcelángyárat és múzeumot látogattuk meg. A porcelángyárban megnéztük
hogyan készítik a szebbnél szebb porcelánokat. A múzeumban nagyon szép tárgyak voltak kiállítva és mi is festettünk porcelánt. A táborban délután előbb szabadfoglalkozás volt, majd tehetségkutató verseny. Sokan vállaltak
szerepet és bátran írhatom, nagyon jók voltak a produkciók. A mindenki kedvencévé vált Salamon Boldizsár
nyerte a versenyt.

Irány a Károlyi kastély!

Porcelánt festünk Hollóházán

Kedden mézeskalácsot díszítettünk és gyertyát öntöttünk. Én gyertyából kettőt, mézeskalácsból négyet készítettem. Délután szabadfoglalkozás volt, azon belül is
a csocsó és a twister hódított.
A következő napon libegőzni mentünk Sátoraljaújhelyre. A kisebbek kocsival, a nagyobbak busszal utaztak. Én
Csengével ültem a libegőben. Fentről gyönyörű volt a kilátás. Ezen az estén Badics Martin szülinapját is megünnepeltük egy kis bulival egybekötve. A torta – amit a szakács
nénik készítettek – nagyon finomra sikeredett. A tortaevés
után táncoltunk egy kicsit Mutyi bohóc zenéjére.

Pénteken strandolni mentünk Sárospatakra. Ott is nagyon jól éreztem magam. A szombat volt az utolsó nap
a táborból. Ezen a napon már csak pakoltunk és vártuk,
hogy a szülők értünk jöjjenek kocsikkal. Nagyon furcsa
volt elhagyni a tábort. Nekem nagyon tetszett minden!
Finomakat főztek a konyhás nénik, színesek voltak a
programok. Soha nem fogom elfelejteni a MI hittanos
táborunkat!
Tóth Renáta
6/A osztályos tanuló
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RÖVID GYERMEKI VÉLEMÉNYEK A TÁBORRÓL
„Szívesen itt maradnék még!” – Széki Kristóf
„Jövőre három hétre jöjjünk!” – Badics Martin
„Nagyon jó volt! A hittanos foglalkozásokból sokat ta- „Nagyon örülök annak, hogy Isten segítségével itt lenultam.” – Kuik Nati
hettünk és jól érezhettük magunkat!” – Molnár Géza
„Nagyon jó volt a kaja!” – Papp Borcsi

Körben áll néhány kislányka...

Ebbôl gyertya lesz meglássátok!

Libegünk ég és föld között....

Gyertyát öntünk....

Készül már a mézeskalács...

Ezt itt kivágom és mindjárt kész!
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