
RefoRmátus Élet
2011. december – XV. évfolyam 3. szám

RefoRmátus Élet
A TiszAvAsvári reformáTus GyülekezeT

neGyedévenTe
meGjelenÕ folyóirATA

Istentől megáldott, békés karácsonyt és Urunk kegyelmével teljes újesztendőt kívánunk mindenkinek!

Mit jelent neked ez az este? 
/karácsonyra/

Úgy mondják el az emberek
a ma este történetét,
mintha csak egy mese volna,
hogy egyszer egy istállóban
született egy égi gyermek,
és az angyalok énekeltek.
- Ennyit, talán még ennyit se
jelent nekik ez az este.
Nem tudják, nem is akarják
a világ nagy Megváltóját
üdvözölni, köszönteni,
a szívüket elé tenni.
Jézus jött erre a földre,
de nem fogadták akkor se.
Pedig az örömhírt hozta,
hogy megnyílt a menny kapuja.
Aki elfogadja hittel,
az boldog lesz már itt - hidd el!
Nem mese! Szent, igaz csoda!
Földre jött az Isten Fia,
megmenteni engem, s téged,
lehozta az üdvösséget.
Alázzátok meg szívetek
és mondjatok dicséretet.

Balatonné Koszta Vilma
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Amint jól tudjátok, közeledik a születésnapom. Meg-
tiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnepséget 
rendeztek, és úgy tűnik ez idén is így lesz. Nagyon sok 
ember vásárol, sokat. Rengeteg, a külön erre az alkalom-
ra szóló rádió- és TV műsor, hirdetések, reklámok, és a 
világ minden pontján arról beszélnek, hogy születésna-
pom egyre közeledik. Igazán nagyon jó érzés tudni, hogy 
legalább egyszer az évben, sok ember gondol rám. Amint 
tudjátok, születésnapomra való emlékezés sok évvel eze-
lőtt kezdődött. Az első időkben még úgy tűnt, hogy az 
emberek értették, és hálásak voltak mindazért, amit ér-
tük tettem, de manapság egyre inkább úgy látszik, hogy 
alig akad, aki tudja az okát, az ünneplésnek. Mindenhol 
összejönnek az emberek, családok, barátok, és nagyon 
kellemesen érzik magukat, de valójában nem tudják, nem 
értik, és nem is keresik a valódi jelentőségét az ünnepnek. 
Emlékszem, az elmúlt évben is, hatalmas lakomát ren-
deztek a tiszteletemre. Az asztal roskadásig tele volt íz-
letes ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Tökéletesen 
díszített helyiségekben sok-sok gyönyörűen becsomagolt 
ajándék várta gazdáját.  

De tudjátok mi történt? Engem meg sem hívtak! Pedig 
én voltam az ünnepség Díszvendége - mégsem küldtek 
meghívót. Miattam volt az egész összejövetel, a sok dísz, 
és minden egyéb, és amikor maga az ünneplés elkezdő-
dött, én kívül maradtam, bezárták előttem az ajtót. Pedig 
be akartam menni, velük lenni, együtt ünnepelni. Habár 
az igazság az, hogy mindez nem lepett meg, hiszen az el-
múlt néhány évben sokan bezárták előttem az ajtót. Mivel 
pedig nem hívtak meg, hát úgy döntöttem, hogy titokban 
megyek be, minden zaj nélkül, és csendesen megállok, az 
egyik sarokban. Mindenki nagyon jól érezte magát, ittak, 
ettek, beszélgettek, vicceltek, nevettek, és hatalmas jó 
kedvük volt. Aztán az emberek körülállták a karácsonyfát, 
és átölelték egymást. Én is kitártam a karomat, de engem 
nem ölelt át senki. Aztán nagy várakozással elkezdték 

osztogatni, és csomagolni az ajándékokat. Végül minden 
elkelt, és néztem, vajon nekem van-e valami, de nem, én 
nem kaptam semmit. Te hogyan éreznéd magad, ha a 
születésnapodon mindenki kapna ajándékot, csak éppen 
te nem?

De megértettem, hogy nem kívánatos személy vagyok 
saját születésnapom emlékünnepén, és csöndesen elhagy-
tam a helyiséget. És tudjátok, ez minden évben rosszabb 
és rosszabb. Az embereket csak az étel, ital, ajándékok, 
összejövetelek érdeklik, és alig néhányan emlékeznek 
rám. Pedig én annyira szeretném, ha ezen a karácsonyon, 
beengednének engem az életükbe! Nagyon szeretném, ha 
felismernék a tényt, hogy több mint 2000 évvel ezelőtt 
azért jöttem el erre a világra, hogy az életemet adjam ér-
tük, hogy megmentsem őket. Csak annyit szeretnék, hogy 
ezt teljes szívvel elhiggyék, és beengedjenek az életükbe! 
Még valamit szeretnék, megosztani veletek, különösen 
arra való tekintettel, hogy jó néhányan tudjátok az ün-
nep igazi értelmét. Hamarosan lesz egy saját ünnepségem, 
egy látványos, hatalmas összejövetel, amit soha senki még 
elképzelni sem volt képes. Most még dolgozom rajta. 
Ma küldöm ki a meghívókat, egyet személyesen: Neked! 
Tudni szeretném, szándékozol-e részt venni, és foglal-
hatok-e egy helyet a számodra? Beírhatom-e a nevedet 
aranybetűkkel a vendégkönyvembe? Merthogy, csak azok 
jelenhetnek meg az ünnepségen, akiknek nevei ott szere-
pelnek. Akik nem válaszolnak a meghívásra, azok kívül 
maradnak. Légy felkészült, mert amikor minden kész, te 
is részese lehetsz az én csodálatos ünnepségemnek. Ha-
marosan látjuk egymást!

 
 

Szeretlek:  Jézus Krisztus

RefoRmátus élet

Kedves szeretteim!

2011. december– XV. évfolyam 3. szám
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mindig karácsony...
 

Mindig karácsony van, amikor rámosolyogsz Testvéredre és felé nyújtod a kezed. Amikor csendben tudsz ráfigyelni, 
amikor hátat tudsz fordítani olyan elveknek, amelyek az embereket elválasztják egymástól. Amikor együtt reménykedsz 
a "foglyokkal", akiket földre ránt a testi, lelki vagy erkölcsi szegénység. Amikor alázattal felismered korlátaidat és gyen-
geségeidet. Mindig karácsony van, amikor engeded, hogy Isten szeresse benned Testvéreidet.

2012-re… 
Az új év küszöbén se feledd!
Fogadást ne tégy,
- ha áld, ha próbál-,
Szeresd Istenedet!
S ha unod már sok
Be nem tartott ígéreted,
Tedd mindenedet:
Életed, sorsod, karriered,
Társad, gyermeked,
Pénzed, reményed,
Abba a kézbe,
Mely megteremtett!
Ő jobban tudja,
Miben kell,
Miben szabad,
Miben lehet
2012-ben reménykedned!

miért aggódjak?
Vezet – nemcsak évről-évre. 
Segít – nemcsak napról-napra. 
Megvéd lépésről lépésre. 
Utam híven igazgatja. 
Nem szövök távoli terveket. 
Csak ezt a percet ismerem. 
„Menj, amerre fényem vezet!“ 
– szól az Úr, az én Istenem. 
Boldogan várom tanácsát 
pillanatról pillanatra. 
Aki ma annyi áldást ad, 
holnap újra rám hullatja. 
Mért küszködjek, mért aggódjak? 
Isten Fiát adta nekem. 
Benne, Vele: BOLDOG  ÚJÉVET!

Hogy legyen erőd akkor is szeretni, amikor úgy ér-
zed, csak Te adsz. Hogy legyen erőd akkor is moso-
lyogni, amikor úgy érzed a fogad törik belé. Hogy ak-
kor is kitarts, amikor nincs kedved. Hogy ne zavarjon, 
ha nagyok a problémáid, hiszen erős vagy és elbírod 
őket. Azért, mert ha erős vagy felemelhetsz embereket, 
ezáltal Te magad még jobban megerősödsz.

Kívánom, hogy legyen erőd félretenni a büszkesé-
ged, ha annak a Valakinek szüksége van rád. S kívá-
nom, hogy legyen erőd megmondani Neki mit érzel, 
mert tudom, hogy ez a legnehezebb. Őszintén kimon-
dani.

Kívánok Neked Türelmet! Hogy meg tudj hallgatni 
másokat. S hogy meg tudj bocsátani annak, aki nem 
tud Neked. Hogy fáradtan is tudj szeretettel és megér-
tően beszélni azzal, akinek szüksége van rá.

Kívánok Neked Bölcsességet! Hogy tudj különbsé-
get tenni, mikor kaptad azért az akadályt, hogy meg-
küzdj vele és mikor azért, hogy kikerüld, és más utat 
válassz. Hogy felismerd a mindennapok szépségét, és 

ne tragédiák döbbentsenek rá. Hogy meglásd a szeret-
teid fontosságát és szükségességét az életedben.

Hogy minden idegesítő tulajdonságuk Téged épít, 
akár mint rossz, akár mint jó példa. Bölcsességet, hogy 
ne akarj tökéletes lenni, csak törekedj a legjobbra.

Hiszen soha nem leszünk tökéletesek, maximum 
frusztráljuk magunkat a gondolattal. Ellenben a leg-
jobbra törekvés újabb és újabb sikereket, majd célokat 
eredményez, s ez maga a haladás. Hogy az aprólékos 
sziszifuszi hétköznapokban lásd a holnapok nagyságát, 
és a nagy célok építőkockáit.

Végül kívánok Neked egy apró mosolyt magunkon, 
hiszen ha mindezt meg tudnánk tenni, akkor már rég 
az Angyalok soraiba tartoznánk, és valaki olyanokra vi-
gyáznánk, mint mi magunk. Ám kívánom Neked, hogy 
megtapasztald: a Teremtés attól válik tökéletessé, hogy 
ismertek a hibáink és számolnak a tökéletlenségünkkel. 

S nem utolsó sorban,  kívánom, hogy azokkal tölt-
hesd ezt az évet, akik szeretnek, és Magadba szívd ezt 
a Boldogságot!

Azt kívánom az új esztendõre…



4

RefoRmátus élet 2011. december – XV. évfolyam 3. szám

www.refegyhaztvasvari.shp.hu

Presbiteri tisztújítás volt gyülekezetünkben

2011. november 13-án, a vasárnapi istentiszteletet követő 
választói közgyűlésen került sor gyülekezetünkben a pres-
biteri tisztújításra. A 6 évente esedékes tisztújításra minden 
magyarországi református gyülekezetben sor kerül ebben 
az évben. A mi közösségünkben a 737 választásra jogosult 
teljes jogú egyháztag közül 98-an jöttek el, hogy szavaza-
taikkal támogassák az általuk alkalmasnak talált jelölteket. 
A 98 kitöltött szavazólap közül 11 db érvénytelen volt. A 
választás érvényes és eredményes volt. Ennek megfelelően 
a szavazatok leadása és megszámlálása után a 87 érvényes 
szavazat alapján a választás eredménye a következő:

Főgondnok: Tokár Zoltánné 76 szavazat
Gondnok: Szántó Lászlóné 79 szavazat
  
Presbiterek:
  1. Szántó Lászlóné  81 szavazat                        
  2. Tokár Zoltánné  80 szavazat   
  3. Hamvas Attila                      78 szavazat     
  4. Szántó László                       78 szavazat   
  5. Dohos Imre                          77 szavazat 
  6. Boros Lajos                          75 szavazat
  7. Hamvasné Nagy Annamária  70 szavazat
  8. Bereczki Sándor                   69 szavazat
  9. Balogh Lajosné  67 szavazat
10. Losonczi Anita  67 szavazat       
11. Tóth Miklósné  67 szavazat
12. Szabó Lajosné  66 szavazat
13. Sütő Lajosné  63 szavazat
14. Dohos Sándor  62 szavazat
15. Kerekesné Lévai Erika 62 szavazat
16. Pethe László  61 szavazat
17. Tar Elemér   58 szavazat
18. Pethe Lászlóné  55 szavazat
19. Pere Gyula   54 szavazat
20. Gulyás Annamária  53 szavazat
Pótpresbiterek:
1. Cserepes István  51 szavazat
2. Szabó István   48 szavazat
3. Bódor János   44 szavazat
4. Pethe István   42 szavazat
5. Kiss Imréné   42 szavazat
6. Bartha Ferenc  41 szavazat

Istenünk áldását kérjük a megválasztott presbitérium 
munkájára az Úr Jézus Krisztus szavaival: „Nem ti válasz-
tottak engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket 
arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.”  (Jn 15:16)

Az Úrnak való hűséget és engedelmességet kívánunk a 
gyülekezet új vezető testülete számára, hogy szeretetben 
összeforrva tudjuk Jézus Krisztust képviselni városunk-

ban és Neki, valamint általa az üdvösségre minél többeket 
megnyerhessünk!

A leköszönő presbitérium valamennyi tagjának ezúton 
is megköszönjük az elmúlt 6 év szolgálatait, mindazt, amit 
Isten ügyéért tettek gyülekezetünk közösségében. Urunk 
áldását kérjük és kívánjuk rájuk és szeretteikre!
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A Szorgalmatosi Missziói Református Egyházközségben is megtörtént a presbiteri tisztújítás, szintén 2011. november  
13-án. Ennek eredményeképpen a következő presbitérium fogja vezetni a közösséget 2012. január 1-jétől:

Gondnok: Hegyes Mihályné
Presbiterek:
1. Bohács Istvánné                            
2. Fitos Tamás                 
3. Nádudvari Sándorné                 
4. Szabó Lászlóné

Isten gazdag áldását kívánjuk a megújult presbitérium tagjaira és munkálkodásukra!

********************************************************************************************************************************************

Szeretettel köszöntöm a megújult presbitérium va-
lamennyi tagját! Kívánom, hogy szeretet és összefogás 
jellemezze a presbitérium tagjainak életét a Krisztus Jé-
zusban! Ehhez szeretnék egy kis lelki útravalót nyújtani 
Isten Igéjéből, amit én is megértettem belőle. Az aposto-
li igehirdetés mögött ott voltak a bizonyítékok: azok az 
emberek, akik tudtak hinni, szeretni, másoknak szolgál-
ni, egészen az önfeláldozásig. A jól szolgáló presbiter is 
azzal szolgál, ha igazolni tudja életével a lelkipásztorok 
igehirdetéseiben elhangzó üzeneteket. De a presbiterek-
nek nem az a dolguk, hogy papjaikat bírálják, hanem 
az hogy mutassák meg ők életük jó cselekedeteiben az 
igehirdetés, az élő evangélium áldását. De a jól szolgáló 
presbiter segítség azzal is, ha türelemre neveli magát és 
másokat. A türelmetlenséget a Biblia sehol sem nevezi 
keresztyén erénynek. Éppen ellenkezőleg, Isten sokszor 
és sokféle tekintetben int a hosszútűrésre. Nem lehetne 
nekünk a mi mostani helyzetünkben megtanulni min-
den dolgainkban türelmesnek lenni? A türelmetlenség 
mögött egy másik baj van, a bizalmatlanság, mely a vé-
rünkben van. Aki azonban Isten irgalmában hisz, annak 
nyitva van a szíve a többi ember felé is. A bizalmatlan-
ságnak ezt a vérünkbe rögződött örökségét az imádság 
és a szeretet minden fegyverével öldökölni kell. Vannak 
alkalmak a másokon való segítségre is. Ezt észre kell 
venni. Itt van például a mi szeretetszolgálatunk, sok szép 
intézményünk, öregotthonunk. Mennyi áldozatkész lé-
lek égeti föl életét ebben a szép szolgálatban! Nem lehet-
ne-e nekünk is részt vállalni ezekben a szolgálatokban 
valamilyen formában?

A hívő református presbiter úgy jár elöl, hogy egész 
szívével szereti egyházát, szereti hazáját, népe békességét 
és ezt igyekszik példaadóan szolgálni! Törvényeink azt 
mondják, hogy a presbiter szolgálata lényegében a gyüle-
kezet életére való felügyelet, irányítás, vezetés, fegyelme-

zés, hogy minden az evangélium szerint és törvényes jó 
rendben menjen végbe.

A presbiter feladatát legszebben Pál apostol fejezi ki 
amikor az efézusi vénektől búcsúzik: (Ap.Csel 20:28) 
„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, mely-
ben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszent-
egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”

Viseljetek gondot azért magatokra…. ez a presbiter szol-
gálatában azt jelenti, hogy imádkozik rendszeresen, ol-
vassa a Bibliát, igyekszik annak tanításait megérteni és 
megélni. Az egész nyájért való felelőssége pedig a gyü-
lekezetére vonatkozik. Munkatársa a lelkipásztornak a 
tanításban, szeretetszolgálatban, áldozatvállalásban és az 
erre való nevelésben. Közösségi ember, nem magának él, 
és erre a közösségi egymásért való életre hittel tud igazí-
tani másokat is.

Ehhez a szolgálathoz a Szentlélek erejét kívánom, 
hogy munkálkodjon a lelkünkben, hogy sok gyümölcsöt 
teremjen. Ha nehéz ez a küzdelmes felfelé vivő út, néz-
zünk fel Jézusra, hogy Ő milyen áldozatot hozott értünk, 
és akkor erőt kapunk, megvigasztalódunk az Ő csodá-
latos Igéjében. Ézsaiás könyvéből való Igével kérek ál-
dást az új presbitérium egészére: Íme, az én szolgám, akit 
gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet 
adom Ő belé, törvényt beszél a népeknek. (42:1) Az önzetlen 
másokért élés magában hordozza az áldott, szép, ered-
ményes életet itt a földön.

Szeretettel: 
Nagy Sándorné

tiszteletbeli presbiter

Bíztató, bátorító, útmutató gondolatok 
a presbitérium tagjainak
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Krisztus-tudat
Végül minden egyszerűvé válik,
Hallgatom, hogy mit mond ama Názáreti férfiú:  
Jézus Krisztus.
Én vagyok a világ világossága.
Végül világosság ragyog fel.
Én vagyok a Kenyér.
Belétek költözöm, hogy éljetek.
Én vagyok a pásztor.
Nem pusztultok el.
Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Életetek eljut a célig.
Én vagyok a szőlőtő.
Én adok örömöt, ünnepet, adom a Lelket.
Én vagyok az ajtó. A szabad bejárat.
Ajtó, amely átvezet a halál falán is.
Én vagyok a feltámadás és az élet.
Bennem megtaláljátok a jövendő életet.

Kik vagyunk hát, ha Krisztus lakozik bennünk?
Ti vagytok – mondja Ő – a világ világossága, 
egyek velem.

Nem mi vagyunk az út, de az úton járunk.
Nem mi vagyunk az igazság, de kiállunk mellette.
Nem mi vagyunk az élet, de Krisztus, az élet 
bennünk lakozik.
Nem mi vagyunk a feltámadás, de arrafelé tartunk.
Nem mi vagyunk Krisztus, de benne élünk.
Általa vagyunk, amik vagyunk: Isten fiai és lányai.
Életünk hálaadás azért, hogy azok lehetünk.

A hitünket megtartani csak továbbadva lehet! Aki nem 
adja tovább, aki nem gyümölcsözteti, az elveszti! Ha 
megtapasztaltál már valamit Istennek Jézusban közölt 
szeretetéről, segítségéről, akkor hirdesd. Igen, a másik 
módja megőrizni az Úrtól kapott drága kincset, keresz-
tyén hitünket, hogy nem csak bejárni, hanem ki is kell 
járni újra és újra azon a nyitott ajtón, és vinni ki a világba 
az emberek közé. Induljunk örömmel, a legjobb hírrel a 
szívünkben, az evangéliummal!
   Nagy Sándorné

tiszteletbeli presbiter

Énekkarunk harmadik alkalommal vett részt egy-
házmegyei énekkari találkozón. Nagyon megörültünk, 
amikor megtudtuk, hogy Nyírbátor lesz a találkozó hely-
színe. Jeles évfordulót köszönthetett májusban a bátori 
gyülekezet. Az ecsedi Báthori család templomépítő mun-
kájának köszönhető, hogy 1511-re megépült a hazai késő 
gótika egyik legharmonikusabb alkotása. Ebben az év-
ben 500 éves lett ez a templom. Európai Uniós pályázat 
megnyerése tette lehetővé, hogy a templom szinte vala-
mennyi részét felújítsák, restaurálják. Igényes, szemet 
gyönyörködtető a palahéjazat, a külső falazat, de lenyű-
göző a templombelső is. Minden feltétel adott volt, hogy 
éneklésünkkel betöltsük ezt a szép templomot, hálát adva 
Istennek, hogy itt lehetünk. 

A nap programja áhítattal kezdődött, melyet Dr. Gaál 
Sándor esperes úr tartott. Köszöntötte az egybegyűlteket 
Tárnok Ferenc lelkipásztor, Horváth Csaba egyházmegyei 
főgondnok és Balla Jánosné polgármesterasszony. Ezután 
az énekkarok bemutatásával és szolgálatával folytatódott 
a találkozó. A 16 énekkar (3 énekkar a határon túlról ér-
kezett) kb. 400 fővel, teljesen megtöltötte a templomot. 
Elsőként a házigazdák énekkara mutatkozott be Tárnok 
Ferencné lelkészasszony vezetésével. Jó volt hallgatni 
ezt a több évtizede együtt éneklő, jó hangzású kórust. 
A délelőtt során szolgált Ramocsaháza, Laskod, Tiszalök, 

Petneháza, Nyíregyháza-Sóstó, Tiszavasvári, Szabolcs, Ti-
szanagyfalu, Újfehértó és Mezőcsávás énekkara. A délelőtti 
program végéhez közeledve összkari próbán készültünk 
fel a délutáni összkari éneklésre. Ezután a Kakukk ét-
teremben fogyasztottuk el a finom ebédet, megköszön-
ve a bennünket kiszolgálók munkáját. Az ebédszünet 
után Albinoni Konzert 1. tétele hangolt rá bennünket a 
soron következő énekkarok szolgálatára. Ezt a szép mű-
vet Szerencsi Imre lelkipásztor trombitán, Koppány Mária 
orgonakíséretével adta elő. Délután Encsencs, Nagykároly, 
Nyíregyháza-Kertváros és Szilágysomlyó énekkara éne-
kelt. Tárnok Ferencné, az egyházmegye Ének-zeneügyi 
Bizottságának elnöke zárszavát, értékelését hallhattuk a 
továbbiakban. Megköszönte minden énekkar részvételét, 
a sok-sok időt, amit a művek megtanulására fordítottak. 
Biztatta az újonnan alakult énekkarokat a bátor kiállás-
ra, éneklésre, hogy még többen énekelhessünk együtt, s 
mások is részesei lehessenek ennek a csodálatos élmény-
nek, amit az együtt éneklés jelent. A mi énekkarunk is 
oklevelet kapott a művek jó kiválasztásáért, az egységes 
szép éneklésért. Méltó befejezése volt az egész napi prog-
ramnak az összkar éneklése, mely valóban betöltötte szép 
hangzásával ezt az 500 éves templomot.

Baracsi Gáborné
karvezető

egyházmegyei énekkari találkozó
Nyírbátor, 2011. október 15.
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Egyházme-
gyénk adott 
otthont ok-
tóber 17-22. 
között egy 
evangelizáci-
ós sorozatnak 
„Reformáció 
- megújulás” 
címmel. Nyír-
bátor, Nagy-

kálló és Nyíregyháza templomaiban 2-2 nap estéjén 
tartott az istentisztelet. Az igét Cseri Kálmán budapest-
pasaréti nyugalmazott lelkész hirdette. Istennek hála, 
gyülekezetünkből többen is részt tudtunk venni ezeken 
az alkalmakon.

A nyírbátori kezdő alkalmon Cseri Kálmán prédi-
kációjában irányt mutatott, hogyan éljünk, hogy Jézus 
Krisztus közelébe kerülhessünk. Mindenki a széles úton 
indul el, amely a kárhozatba visz, de átmehetünk a kes-
keny útra. Ehhez az előttünk járó Jézus nyomába kell 
lépnünk, mert a keskeny úton Ő mutatja az utat, mely az 
Életbe vezet. Ha megvalljuk bűneinket és hisszük, hogy 
Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől, a szo-
ros kapun vár minket az Isten.

Nagykállóban az evangelizáció Jézus és Péter apostol 
kapcsolatával folytatódott. Nyomon követtük a bűnös 
Simon útját az újjászületett Péterig. Jézus bűnösként is 
elfogadta Pétert, és minket is elfogad, de változásra van 

szükségünk. Ebben a változásban nem hagy minket ma-
gunkra. A bűntől el kell jutnunk a bűn megvallásáig, és 
Jézus Krisztusig. Jézus vére megtisztít minket minden 
bűntől. Szükséges a megtérés és a bűntől való megsza-
badulás. Ha ezután Jézust követjük, akkor újjászületünk.

Nyíregyházán ezt a megváltási folyamatot folytatta 
tovább Cseri Kálmán Ezékiel próféta könyvéből idézve. 
A bűnbeesésig az ember Isten közelében békességben, 
biztonságban és bőségben élt, ez a három dolog tette 
boldoggá. Ma Isten nélkül éli életét az emberek nagy ré-
sze. Isten nélkül az emberek élete nem igazi élet, lelkileg 
halottak. Nem szabad, hogy ez így maradjon, innen is 
vissza lehet találni Istenhez. Szükséges az újjászületés, 
mert annak örök élete lesz, aki hisz Jézus Krisztusban. 
Erre figyelmeztetett minket Cseri Kálmán szelíd hatá-
rozottsággal: „Támadj fel a halálból! Ha feltámadtál, járj 
az engedelmesség útján, Krisztus nyomába lépve! Ha pedig 
hűtlen lettél hozzá, most még vissza lehet térni, de egyszer 
vége lesz a lehetőségnek.” 

Szép énekeket tanultunk és együtt énekeltünk a zsúfo-
lásig megtelt templomokban. Lélegzetelállító volt, ahogy 
a több száz fős tömeg hangja visszhangzott a katedrális 
méretű falak között.

Megköszönjük, hogy ilyen csodálatos élményben le-
hetett részünk. Isten áldását kérjük Cseri Kálmánra, 
hogy sokáig szolgálhasson szerte az országban, és azokra, 
akik ennek a hétnek a szervezésében és lebonyolításában 
közreműködtek. 

                                                   Hamvas Antalné

evangélizációs hét Cseri Kálmán szolgálatával

Istentiszteleteink rendje az esztendõ 
vége felé közeledve és annak fordulóján

• 2011. december 24. (szombat) 16.00 óra: szentesti istentisztelet, a hittanos gyerekek karácsonyi műsorával.
• 2011. december 25. (vasárnap) 10.30 óra: úrvacsorás istentisztelet az énekkar szolgálatával.
• 2011. december 26. (hétfő) 10.30 óra: karácsony második napi istentisztelet.
• 2011. december 31. (szombat) 16.00 óra: óévzáró istentisztelet, melyen elhangzanak a 2010-es esztendő anyakönyvi hírei is.
• 2012. január 1. (vasárnap) 10.30 óra: az újév első istentisztelete, melyen beszámoló hangzik el a 2011. évről – gyüle-
kezetünk szempontjából. 
• 2012. január 8. (vasárnap) 10.30 óra: istentisztelet, melyen a megújult presbitérium tagjai felesküdnek az Úr szolgálatára.  

Istentiszteleteink rendje Szorgalmatoson az esztendõ vége felé közeledve és annak fordulóján

• 2011. december 24. (szombat) 15.00 óra: szentesti istentisztelet.
• 2011. december 25. (vasárnap) 9.00 óra: úrvacsorás istentisztelet.
• 2011. december 31. (szombat) 15.00 óra: óévzáró istentisztelet.
• 2012. január 1. (vasárnap) 9.00 óra: az újév első istentisztelete. 
• 2012. január 8. (vasárnap) 9.00 óra: istentisztelet, melyen a megújult presbitérium tagjai felesküdnek az Úr szolgálatára.  
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Anyakönyvi hírek

Temetések:

OKTÓBER 
5. Balogh Miklós (77) 
17. Szilágyi Miklósné /Rékasi Piroska/ (82)

NOVEMBER
4. Nácsa Csaba (51)
12. Csikós Sándor (78)
18. Krakovszki Károlyné /Gulyás Margit/ (91)

Keresztelő:

OKTÓBER
2. Dajka Ádám

NOVEMBER 
12. Makula Amina Ramóna

Konfirmandus találkozó (Újfehértó)

2011. november 19-én, szombaton, fél kilenc körül 
indultunk a református templomtól. Tiszavasváriból 
két kocsival mentük, összesen 13-an. Az újfehértói 
sportcsarnok volt a találkozó helyszíne, ahol megér-
kezésünk után először lepakoltunk az öltözőbe, majd 
leültünk a nézőtérre. „De te uralkodj rajta!” (1Mózes 
4,7), ez a bibliai ige volt az, ami az egész nap üzenetét 
hordozta és meghatározta. 

Elhangzott, hogy nem másokon, hanem saját ma-
gunkon kell uralkodnunk, a saját vágyainkon, kíván-
ságainkon, indulatainkon. Mindez sikerülhet is – Is-
ten segítségével. A nap folyamán sokat énekeltünk egy 
lelkészekből álló zenekar vezetésével. Többször ját-
szottunk is, és az egyik lány a csapatunkból – Csenge 
- lett a találkozón a legmagasabb konfirmandus lány. 

A délelőtti program végeztével átvonultunk az új-
fehértói református templomba, ahol énekeltünk és 
imádkoztunk. 

A következő állomás az ebédlő volt, ahol bár sokat 
vártunk a kajáig, mivel a közel 140 fős résztvevő csa-
pat végén vártuk sorunkat, de megérte. Nagyon finom 
ebédet fogyaszthattunk el. Aztán visszamentünk a 
sportcsarnokba, és meg néztünk egy filmet, aminek a 
címe az volt, hogy a ’Minden6ó’. Érdekes, tanulságos 
film volt, melynek végén rövid zárógondolatok hang-
zottak, majd indultunk haza. Úgy gondolom nagyon 
jó volt ez a nap, sok élménnyel gazdagodtunk, amiért 
köszönettel tartozunk Istennek.

                                               Tóth Renáta


