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„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 
(Zsoltárok 103:2)
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2011 július 17-22. között ismét megrendezésre került 
gyülekezetünk nyári gyerektábora, a hittanos tábor, ez-
úttal Pusztafalun. Idén összesen 58 résztvevője volt tá-
borunknak: 37 gyermek, 13 fiatal és 8 felnőtt alkotta A 
CSAPATOT. Igen, A CSAPATOT, így csupa nagybe-
tűvel, mert – Istennek hála –  elmondhatjuk, hogy az első 
pillanattól kezdve csapatként „működtünk”, az egy közös-
séghez való tartozás érzése mindenkit áthatott. 

Köszönhető ez többek között annak, hogy a csapat 
„magva” évek óta visszatérő tagja táborainknak, hogy jó 
néhányan egészen kisgyermekkoruktól kezdve táboroz-
nak velünk, s még most is jól érzik magukat közöttünk, 
jóllehet már inkább az érettségihez állnak közelebb… De 
nemcsak a „rutinos” táborozókról mondható ez el, hanem 
azokról a gyerekekről is, akik életükben először vettek 
részt a hittantáborban /sokuknak szó szerint ez volt életé-
ben az első ott alvós tábor/ ők is hamar megtalálták a he-
lyüket a közösségünkben. Így aztán az első perctől kezdve 
lett a tábornak egy jó értelemben vett „buli hangulata”, 
ahol mindenki jól érezte magát, ahol szerettek és tudtak 
együtt lenni, élni, játszani a gyerekek, ahol nem volt „haza 

akarok menni” érzés, s ahol szinte repült az idő. Persze ah-
hoz, hogy mindez így sikerüljön kellett még néhány té-
nyező összejátszása.

1. Így például az, hogy a Mennyei Atya erre a hétre szép 
időt adott. /Volt ugyan egy hatalmas felhőszakadás az 
egyik napon, de az „csak” a csapat egyik felét érintette, 
a nagyokat. Ők sajnos bőrig ázva tértek vissza az egyik 

kirándulásukról, de ezt is bulinak fogták fel, nem pe-
dig tragédiaként./

2. Kellettek persze remek programok is, melyek kitöl-
tötték napjaink egy részét, s amit szerettek, élveztek a 
gyerekek. Így volt számukra szervezve gyalogtúra a fü-
zéri várba, bobozás a sátoraljaújhelyi bob pályán, lovas 
kocsikázás „Öreg Bence Szekerén” Szlovákiába és stran-
dolás a sárospataki strandfürdőn. Mindezek mellett 
természetesen napjaink állandó részét alkották a hitta-
nos foglalkozások is, melyeknek témája idén a testvéri 
kapcsolatok voltak. Neves bibliai testvérpárok életén, 
esetén keresztül próbáltunk rávilágítani a testvéri sze-
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retet fontosságára, arra, hogy bár valószínűleg életünk 
során legtöbbet éppen a testvérünkkel veszekszünk  
/főleg gyermekkorban/ ennek ellenére sokkal, de sok-
kal szegényebb lenne nélkülük az életünk, s hogy a 
testvéri szeretet az egyik legszebb és legfontosabb érzés 

a világon. Jó volt látni, hogy a gyerekek mennyire tisz-
tában vannak a bibliai történetek tartalmával és üze-
netével egyaránt. A napok fennmaradó részét szabad 
játékkal tölthették a lurkók, melyhez kiváló lehetősé-
geket biztosított a tábor hatalmas udvara és kertje. Volt 
itt kispatak, focipálya, kerti tó, csocsó, kosárpalánk, fi-
lagória, stb. – és sok-sok energia a gyerekekben, melyet 
igyekeztek is levezetni e helyeken.

3. A jó közérzet kialakításához és fenntartásához elen-
gedhetetlenül szükséges testünk táplálása is. Hittanos 
táboraink egyik fő erőssége az a híresen jó koszt, ami-
nek előállításáról évről évre ugyanaz a néhány asszony 
gondoskodik fáradhatatlanul. /Persze lehet, hogy erős 
túlzás azt állítani, hogy „fáradhatatlanul” főznek ránk, 
hiszen kora hajnaltól késő estig folyamatosan talpon 
lenni, főzni és mosogatni hatvan emberre mégiscsak 
fárasztó dolog, de hogy lankadatlan lelkesedéssel és 
szeretettel csinálják, az biztos. Köszönet nekik érte!/ 
A gyerekek étvágya sokszor minden várakozást és el-
képzelést felülmúlt, de az üres tányéroknál és az elé-

gedetten csillogó tekinteteknél nincs nagyobb 
öröm és köszönet a „mamák” számára. /A tábor-
ban csak így hívjuk a főzőasszonyokat./ Azért 
szóban is megköszöntük a tábor végén a rólunk 
való gondoskodást, sőt Pallóné Szilvia néni 
számára „A tábor legjobb mosogatója” című okle-
vél is átadásra került, melyet az egyik táborozó, 
Molnár Géza készített – a többiek nevében is 
– számára.

Sok minden történt még velünk a táborban, 
melyeket nem igazán lehet leírni, papírra vetni. 
Azért nem, mert igazából részese kell legyen 
valaki ennek az egésznek ahhoz, hogy telje-
sen megérthesse, átérezhesse egy ilyen hétnek 
az erejét, szépségét, jelentőségét. Én a magam 
részéről hálás vagyok a Mindenható Istennek, 
hogy immár nyolcadik alkalommal lehettem 
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füle lajos: Presbiter

részese, szereplője, szervezője a hittanos tábornak, mely 
által magam is sok élményt, tapasztalatot szereztem és so-
kat gazdagodtam lelkiekben. Hálás vagyok azért is, hogy 
a mi Urunk az idén is megőrzött minket a balesetektől, és 
mindenki épségben térhetett haza. 

Végezetül arra a kérdésre, hogy beváltotta-e ez a tábor 
a hozzáfűzött reményeket, elképzeléseket egyetlen dolgot 
hadd említsek csupán. A résztvevő gyerekek közül már 
többektől hallottam, hogy az új tanév első feladott fogal-
mazásában – melynek címe: Legszebb élményem a nyáron 
– a hittanos táborról írtak. Számomra nincs ennél szebb, 
világosabb válasz a feltett kérdésre. Igen, Istennek legyen 
hála a hittantábor idén is jól sikerült, elérte célját, mert 
testi-lelki felüdülésünkre, épülésünkre szolgált mindnyá-
junknak! Sok ilyet kérünk még az Istentől magunknak! 

Soli Deo Glória!
Katonáné Farkas Ibolya 

     lelkipásztor

Ui.: A tábort követő vasárnap délelőtti istentiszteleten az 
igei szolgálat után projektoros vetítéssel egybekötött él-
ménybeszámolót tartottunk a mögöttünk hagyott hét ese-
ményeiről, a velünk és a bennünk történtekről. Levetítet-
tük és kommentáltuk a több, mint 500 fényképet nemcsak 
a résztvevő gyerekek és családtagjaik, hanem a gyülekezet 
jelenlévő tagjai számára is. Az alkalmat követően volt, aki 
azt mondta, hogy egészen olyan volt számára, mintha ő is 
ott lett volna velünk a táborban. Az élménybeszámolóval 
ez volt a célunk. Ezek szerint sikerült elérni…

Kinek a lelke vágyik a fényre, 
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel, 
az presbiter. 

Kinek van szeme a más bajára, 
kinek van füle a más jajára, 
a tennivalóit így méri fel, 
az presbiter. 

Ki másnak vermét sohasem ássa, 
aki keresztjét nem teszi másra, 
a mások terhét így veszi fel, 
az presbiter. 

Kinek a templom kegyelem háza, 
otthon van benne maga, családja, 
bár mindenütt az Úrra figyel, 
az presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja, 
mind presbiter, bár nem az a rangja, 
de kedves élet Isten előtt: 
megáldja és megszenteli őt.
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Ki a presbiter? (Veres sándor)

A presbiteri szolgálat (tisztség) lényege csak az egy-
ház, a gyülekezet felől érthető meg. Ha az első pünkösdre 
gondolunk, azt látjuk, hogy az első gyülekezet nem úgy 
jött létre, hogy egyes, a Lélek által megérintett emberek 
csoporttá szerveződtek, hanem hogy az imádkozó, egy 
akaraton lévő, de bátortalan, mégis a feltámadott Krisz-
tussal közösséget vállaló emberek közösségét áldotta meg 
a Szentlélek, és képessé tette őket a szolgálatra. Ez a re-
formátus egyházban ma is így történik.

Nem a magukat különös képességekkel megáldottnak 
tartó emberek szerveződnek egyházzá, hanem az önmagu-
kat bűnösnek valló, de Krisztus által megváltottnak tudó 
emberek közösségében teremt, szül újjá a Lélek, hogy ez 
a közösség, mint egyház, teljesíthesse Urától kapott kül-
detését a világban. Ezt a gyülekezetet Isten akaratából Jé-
zus Szentlelke és Igéje által, az igaz hit egységében gyűjti 
egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Reformátor őseink igaz 
hitvallása ez az egyházról a Heidelbergi Káté ötvenne-
gyedik kérdés-feleletében. A Szentlélek általi megújulás 
lehetősége a ma egyháza számára is Isten Igéjében, a sák-
ramentumokkal élésben és Isten kegyelmi ajándékainak 
minél hatékonyabb kiteljesítésében van.

A Szentlélek munkája, hogy Isten Igéje az Ige hirdető-
jében és az Ige hallgatóiban eléri célját. Péter apostol így 
írt erről: „mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan 
magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.” 
(1Pt 1,23) Isten beszéde nem tér vissza hozzá üresen, ha-
nem megcselekszi, hogy termőre fordítson már-már elszá-
radásra ítélt szőlővesszőket is.

Isten Igéje mellett és azzal együtt a Szentlélek meg-
újulást munkál a gyülekezetben a sákramentumok által. 
Adja Isten, hogy amikor mi a gyülekezet megújulásának 
lehetőségein gondolkodunk, és ezért imádkozunk, akkor 
az Igével és a sákramentumokkal élést tekintsük a változás 
első, biztató jeleinek.

A gyülekezet, noha egy test a Krisztusban, mégis kü-
lönböző tagokból áll, és ezeknek a tagoknak különböző, 
Istentől és az ő Szentlelkétől nyert és kapott kegyelmi 
ajándékai, karizmái vannak. A gyülekezetben élők mind-
egyikének tudnia kell, hogy ő egymaga nem képviselheti 
az egész testet, ugyanakkor mindenkinek van szerepe a 
közösségen belül, ezért mindenki nélkülözhetetlen.

Az egyházi tisztség Isten rendelésén alapul és az egy-
ház rendje szerinti elhívás alapján gyakorolható. Az egy-
házi tiszt tartalma: szolgálat. Az igehirdető és tanító, a 
presbiter és a diakónus ugyanannak a testnek a tagjai, és 
mind Krisztus hatalma alá vannak rendelve. Ez azt jelen-
ti, hogy a gyülekezet vezetésében együtt vesznek részt és 
segítik egymást. Ennek következtében az egyszemélyes 
rendszer mind az egyház képviseletében és vezetésében, 
mind a terhek hordozásában kizárt.

Ki a presbiter?

A presbitérium tagja Krisztus elhívott, választott szol-
gája (Jn 15,16), Isten eszköze. A látható egyházban teljes 
jogú egyháztag, aki tiszta erkölcsű, mértékletes és józan 
életet él. A Szentírással naponta, az úrvacsorával rend-
szeresen él, az egyházi közterheket példamutatóan viseli, 
családjával a keresztyén család útját járja. Az Igéről, hit-
vallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel 
rendelkezik, konkrét szolgálata van a gyülekezetében, az 
egyházban.

Vannak az egyháznak törvényi előírásai, amelyek a 
Szentíráson alapulnak. Ezek meghatározóak és fontosak, 
de meg kell vallanunk, hogy alapvetően a szív ügye az el-
hívás a szolgálatra. Akkor ismerjük meg Isten akaratát, 
ha teljes szívünket neki adjuk, és betartjuk parancsolata-
it. Isten végtelen szeretetére (Jn 3,16) a nagy parancsolat 
megélésével válaszolhatunk, míg a másodikra, a felebarát 
szeretetére (Mt 22,37–38) a kezdő lépés, hogy gyülekeze-
tem minden tagját elfogadom testvérként.

Ez az év a presbiterválasztás éve is. Magyarországon 
csak az 1791-es budai zsinat rendelte el a presbitériumok 
szervezését. A gyakorlatban mind a mai napig két súlyos 
hibát találhatunk. Egyrészt: a presbiterek nem képvise-
lők, hanem Krisztus választottjai, ezért a választásnál a 
személyekre vonatkozóan is Isten akaratát kell keresnünk, 
mert csak azon van áldás.

Másrészt: a hatalom nem a népé, a gyülekezeté, a lel-
készé, a presbitériumé, hanem Krisztusé. Ezért a válasz-
tásnál a gyülekezet tagjai nem szavazóalanyok, hanem 
hitvalló tagok. Az egyház minden tagjának, aki találko-
zott az Úrral, megismerte az ő szeretetét, gyógyítását és 
hatalmát, aki tanítvánnyá szegődött, megvallotta bűneit, 
és bizonyságot tett, a szolgálatban van a helye.

Feltettük emberi kérdésünket: ki a presbiter? Hitünk 
és ismereteink alapján kerestük a válaszokat, de ha elfo-
gadjuk, hogy Jézus választ bennünket, akkor hagyjuk őt 
is kérdezni. Ő csak ennyit kérdez: szeretsz-e engem? Mai, 
itt élő református testvérem, mi a válaszod erre? Krisztus 
nem a szakmaiságodat kérdezi, nem világi ismereteidet, 
hanem hozzá való viszonyodat. Mit válaszolsz életeddel, 
gyülekezeti forgolódásoddal, az idősek, betegek látoga-
tásával, a rászorulók segítésével, az imádságaiddal, a bi-
zonyságtételeddel? Tagadsz, mentegetőzöl, kihúzod ma-
gad a válasz alól, vagy megvallod: „igen, Uram, te tudod, 
hogy én szeretlek téged”. Jézus ismét szól, szava, hívása a 
szolgálat útjának kezdete, presbiteri munkád lényege: kö-
vess engem! Krisztust követő kedves Testvérem! Te vagy, 
te lehetsz a presbiter!

(A szerző a Dunamelléki Egyházkerület világi főjegyzője)
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Presbiteri tisztújítás
Magyarország valamennyi református gyülekezeté-

ben presbiteri tisztújítás lesz 2011. október és november 
hónapjaiban. Egyházunkban hat évente vannak választá-
sok. Hat évre választanak a gyülekezetek gondnoko(ka)t, 
presbitereket. Így lesz ez közösségünkben is. A presbi-
tériumok létszámát az Egyházmegyei Közgyűlés hagyta 

jóvá 2011. június 17-én tartott ülésén. Ennek megfelelően 
gyülekezetünkben az elmúlt hat évhez hasonlóan tovább-
ra is 20 lesz a presbiterek száma. A tisztújítással kapcso-
latos gyakorlati kérdéseket a gyülekezet lelkészének tet-
tük fel. Az alábbiakban lehet olvasni az ezzel kapcsolatos 
írást.

megkérdeztük lelkészünket!

A kedves olvasók megszokhatták már, hogy a gyüleke-
zetünket érintő kérdéseiket bátran feltehetik lelkészünk-
nek, ezért most is neki szegeztük Katona Béla lelkésznek 
az emberi szívekben megfogant kérdéseket. Ezek nagy ré-
sze – nem meglepően – a presbiteri tisztújításokra kérdez 
rá. 

Az utóbbi időben egyre többször hangzik el az istentiszte-
leteken a presbiteri tisztújítás fogalma. Mit is jelent ez egészen 
pontosan?

A presbiteri tisztújítás azt jelenti, hogy a Magyarorszá-
gi Református Egyház valamennyi gyülekezetében 2011. 
december 31-én lejár a hat évre választott presbitériumok 
szolgálati ideje. Ezt megelőzően pedig egyházunk válasz-
tási törvényeinek megfelelően új választásokat kell tartani. 
Mindezt a törvényes rendet és határidőket betartva szük-
séges kivitelezni. 

Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet vezető testületének tagjai 
– vagyis a gondnokok és a presbiterek – lemondanak tisztsé-
gükről?

 Nem, nem ezt jelenti. Nem mondanak le, hanem 
egyszerűen lejár a megbízatásuk. Az idei év végével a 
presbitérium valamennyi tagjának lejár a megbízatása. A 
presbitérium tagjai pedig egyenként eldönthetik, hogy 
megválasztásuk esetén vállalják-e továbbra is a gyülekezet 
vezetését. Hangsúlyozom, hogy megválasztásuk esetén, 
mert nem egy-két ember dönti el, hogy kik alkotják majd 
a következő hat évben gyülekezetünk vezető testületét, a 
presbitériumot, hanem a Választói Közgyűlésen megjele-
nő választásra jogosult egyháztagok szavazatai döntenek 
erről. Egy dolog jelöltnek lenni és egy másik dolog valaki-
nek a megválasztása. 

Maradjunk a jelöltségnél. Ki lehet presbiter- vagy gond-
nokjelölt? 

Legjobb, ha a törvény idevonatkozó passzusait szó 
szerint idézzük e helyen arról, hogy ki a presbiter és ki 
választható annak: A presbiterek az egyházközség lelki és 
anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének fe-
lelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe 

felvett egyháztagok közül kell választani a törvény előírásai 
szerint. Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes 
jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább 1 éve 
tagja. Ehhez szeretném még hozzátenni, hogy az előbbi 
feltételeken túl akkor lesz valakiből jelölt, ha az illető a 
jelöltséget el is fogadja.  

Ha szeretnék valakit presbiternek, vagy gondnoknak java-
solni, hogyan és meddig tehetem ezt meg?

Ha bárkinek van meglátása azzal kapcsolatban, hogy 
ki, kik legyenek a gyülekezet presbiterei vagy gondnokai, 
akkor javaslatát elmondhatja a Választási Bizottság tag-
jainak. A következő hat személy alkotja a Választási Bi-
zottságot: Hamvas Antalné, Pallóné Szurkos Szilvia, Pén-
tek Sándorné, Póka Ferencné és feleségemmel együtt mi, 
ketten. Összesen tehát hatan vagyunk azok, akik várják 
a gyülekezet tagjainak javaslatait akár a gondnoki, akár a 
presbiteri tisztségre. A javaslatokat 2011. október 9-ig le-
het megtenni. Szeretném leszögezni, hogy nem minden-
kiből lesz presbiterjelölt, akit javasolnak arra a tisztségre. 
Olyan emberekre van szükség ugyanis, akik a mögöttünk 
hagyott időszakban már bizonyították, hogy tudnak és 
akarnak gyülekezetünkért tenni. Ahogyan valaki bölcsen 
megfogalmazta ezzel kapcsolatban: Senki nem azért pres-
biter, hogy valaki legyen, hanem, hogy valamit tegyen. Tenni, 
fáradozni Isten ügyéért, a gyülekezetért, másokért: ez a 
feladata egy gyülekezeti elöljárónak. 

Úgy halljuk, hogy lesznek olyanok, a jelenlegi presbitéri-
umból, akik nem vállalják a jelöltséget sem. Velük mi lesz a 
későbbiekben?

Aki úgy érzi, hogy ideje, ereje, egészségi állapota nem 
engedi már azt, hogy a közösségért, mint annak elöljárója 
tevékenykedjen, az nem vállalja el a jelöltséget. Többekről 
tudjuk, hogy így gondolkodnak. Nekik megköszönjük az 
eddigi fáradozásaikat, melyet Isten dicsőségére és a gyü-
lekezet javára végeztek és az új esztendő első vasárnapi is-
tentiszteletén, melyen a megújult presbitérium tagjai esküt 
tesznek, egy oklevelet kapnak arról, hogy ők közösségünk 
tiszteletbeli presbiterei lettek.
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Mikor lesz gyülekezetünkben a választás napja?
2011. november 13-án, vasárnap. A szokott időben, 

10 óra 30 perckor kezdődő istentiszteletet követően Egy-
házközségi Választói Közgyűléssé alakul át a gyülekezet. 
Mindazok, akik erre jogosultak a törvény idevonatkozó 
részeinek ismertetése után leadhatják szavazataikat az elő-
zetesen a gyülekezet tagjai által javasolt és a presbitérium 
által jóváhagyott jelöltekre.

Mikortól lép szolgálatba az új presbitérium? A választás 
másnapján?

2012. január 1-én kezdődik az új presbitérium hat 
éves szolgálati ideje. Eddig az időpontig a régi presbité-
rium ügyvivőként hivatalban marad, de nem tárgyalhatja 
a 2012. évi költségvetést és nem hozhat az egyházközség 
vagyonát érintő határozatot. 

Lesznek-e olyan alkalmak akár helyben, akár az egyház-
megyében, melyekre érdemes felhívni a gyülekezet tagjainak 
figyelmét?

Természetesen lesznek és többféle módon igyekszünk 
is ezeket meghirdetni. Gyülekezeti újságunk jelenlegi 

számában a Rövid híreink rovatban lehet elolvasni a kö-
zeljövő legfontosabb alkalmait. Az ott közölteken kívül 
egy orgonahangverseny és egy konfirmandus találkozó 
szervezése van folyamatban. Ez utóbbi egyházmegyei 
rendezvény. 

Szeretne-e a tiszteletes úr megfogalmazni valamilyen záró 
üzenetet e rovat végén?

Igen, élnék ezzel a lehetőséggel. Ezúton szeretném 
megköszönni mindazoknak, akik szívükben, imádságaik-
ban hordozzák gyülekezetünket vagy éppen más módon 
is tesznek közösségünkért. A jelenlegi presbitérium tag-
jainak szintén szeretném megköszönni a csaknem hat éve 
elkezdett közös munkát. Hogy ki mennyire vette ki ebből 
részét, annak megítélésére Isten hivatott leginkább, de egy 
őszinte magunkba nézéssel nem árt ezt egyenként meg-
tennünk. A novemberben megválasztandó presbitérium 
egészére Isten áldását kérem és kívánom, hogy új lendü-
lettel Istenre és egymásra figyelve, szeretetben összeforrva 
tudjunk munkálkodni azon, hogy minél többen közelebb 
kerüljenek Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz és az általa 
elnyerhető bűnbocsánathoz és örök élethez!  

sZolGálAt

A természetben, mindenben a szolgálat vágya él, 
A szél szolgál, a víz szolgál. 

Ha fát találsz, ültesd el magad! 
Ha hibát találsz, javítsd ki magad! 

Ha olyan feladatot, amit mindenki kikerül, 
Vállald föl magad! 

Öröm jónak és egészségesnek lenni! 
Ám még nagyobb öröm szolgálni tudni! 

Ne hidd, hogy csak a nagy szolgálat érdem. 
Az apró szolgálat öröme is létezik. 

Például, amikor meglocsolod a kertet, 
Rendet raksz a könyvek közt, 

Vagy megfésülöd egy kislány kócos haját. 
Ne hidd tévesen, hogy szolgálni kis emberek dolga. 

Az életet és fényt adó Isten is szolgál. 
S joggal hívhatnánk akár így: Ő, aki szolgál. 

Naponta néz kezünkre. 
S kérdezi: - Szolgáltál-e már? 

Kit? 
Egy fát? 
Barátot? 

Szerettedet? 
Idegent? 

Köszönöm, hogy megengeded, hogy szolgáljalak! 
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Zákeus életének egyik tanulsága

Zákeus fő-
vámszedő volt. 
Pénzért szedte 
a vámot, sokat 
keresett és meg-
g a z d a g o d o t t . 
Hányszor né-
zünk irigykedve 
emberekre, hogy 
milyen sokat ke-
res, mennyi pén-
ze van. Zákeus 
hiába keresett 
sokat, a pénzben 
sem találta meg 
a boldogságot. 

Nagy akart lenni, fővámszedő volt és mégsem lett boldog 
ember. Azért igyekezett Jézust látni, mert még mindig 
a boldogságot kereste. Nyilván hallott Jézusról, és most 
mindent megtett, hogy láthassa is. Amikor egy ember szí-
vében felébred a vágy Isten Igéje után, Jézus után, az már 
az első formája a hitnek. „Boldogok, akik éhezik és szom-
júhozzák az igazságot: mert ők megelégítettnek.” (Máté 5,6) 

– mondja Jézus. Soha nem éheztem és szomjúhoztam úgy 
az Isten ajándékából bármit, hogy meg ne adta volna. A 
szomjúságot ő adja. Ez már bizonyíték arra, hogy jól ke-
resem, és hogy megkapom. Téged is meg lehet látni a sze-
meden keresztül. A szem a lélek tükre! Soha ne felejtsd el, 
elárulod magad, ha csak nézel. Mert a szem óriási kapu a 
lelkedhez. A fülön keresztül is be lehet hozzánk jutni, és 
a szájon keresztül jön ki, ami bennünk van. Ha megszó-
lalsz, kilép, aki vagy. (Máté 26:73) A szem ablak, amin be 
lehet látni, és Jézus nagyon mélyen belelát. Előtte semmit 
nem lehet megjátszani. Látja a múltadat, a jelenedet, mit 
csinálsz, és miket gondolsz. (Máté 6,22) A test lámpása a 
szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos 
lesz. Olyan jó volna, ha ezen a napon a két szempár ösz-
szetalálkozhatna, a tied és az övé. Nézd Őt, Ő pedig néz 
téged. Ha belenézel, a mennyországot látod. Ez a szempár 
ott a kereszten megtört érted, és ez a szempár keres most 
téged. Vajon belenézel-e a szemébe? Ezen múlik az egész 
ittléted, hogy találkozol-e most így Jézussal? Csak az is-
meri meg a teljes örömöt, aki átéli a Szentlélek örömét.

Nagy Sándorné 
tiszteletbeli presbiter

Bangladesi misszionárius járt tiszavasváriban

Emlékezetes istentiszteleten vehettek részt azok, 
akik 2011. május 22-én, délelőtt megjelentek Tiszavas-
vári református templomában. Mitől volt különleges ez 
az alkalom? Nemcsak attól, mert a dátum és a liturgia 
a magyar reformátusság határokon átívelő egységére 
emlékeztette a gyülekezet tagjait, hanem azért is, mert 
Matthias Lüdemann misszionárius jóvoltából a világ más 
táján élő Krisztusban hívőkkel való egységünket is meg-
érezhettük. 

Gyülekezetünk vendége, Matthias Lüdemann német 
származású misszionárius ugyanis 10 évnyi Bangladesben 
végzett szolgálatáról tett bizonyságot közöttünk. „Nem 
a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erő, a szeretet 
és a józanság lelkét.” (2Tim 1:7) Nem véletlenül olvasta és 
magyarázta ezt az Igét, hiszen ebből nagyon sok erőt, bá-
torságot merít nap mint nap szolgálatához. Hallhattuk, 
hogy Banglades fővárosában, Dakkában többen élnek, 
mint országunk határain belül (kb. 15 millióan). Az India 
szomszédságában található ázsiai országban mintegy 150 
millió lakos él (ezzel a Föld hetedik legnépesebb országa), 
melynek csupán 0,2%-a (!!) keresztyén. Hitetlen ember 
nincs az országban – állította megdöbbentő határozott-
sággal a misszionárius. Mindenki hisz Istenben. Persze az 
nyilvánvaló, hogy ez az Isten nem Jézus Krisztus Atyját 
jelenti. Az ország lakosságának nagy része ugyanis az isz-
lám valláshoz tartozik. Egy ilyen közegben nem egyszerű 
dolog Krisztus követőjeként megnyerni embereket az Úr 
Jézusnak. Ami eredményre vezethet, az nem más, mint a 
példamutatás, a hiteles keresztyén élet. Így van ez a világ 
más táján is… – gondoltuk mi, hallgatók, akik erőt me-
ríthettünk az elhangzó igéből és annak magyarázatából. 
Banglades a világ egyik legszegényebb országa: megdöb-
bentő képsorok által szembesülhettünk az ottani valóság-
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gal, szegénységgel és nyomorral. /A jellemző képek közül 
a legmeghökkentőbb az volt, amikor egy vályogkuny-
hóban valódi villanykörte helyett annak tökéletes mása 
függött a plafonon: egy gipszből készült villanykörte, 
ami persze fényt nem ad, de éppen úgy néz ki, mintha 
igazi lenne./ Mégis, ami még ennél is megdöbbentőbb és 
elgondolkodtatóbb volt számunkra, hogy az emberek na-
gyon sokat mosolyognak. Tudnak mosolyogni ilyen kö-
rülmények között is! 

Az istentisztelet nagyon élményszerű és interaktív volt. 
Láthattuk a bangladesi férfiak és nők jellegzetes viseletét 

is. Egy önként vállalkozó gyülekezeti tag pedig a női vi-
seletet, a szárit is magára ölthette.

Az alkalom végén áldást kértünk a hat gyermekes 
misszionárius életére, családjára és Krisztusért végzett 
szolgálataira. Jó néhányan megjegyezték azóta, hogy több 
ilyen alkalomra lenne szükség, nagy lelki élményt jelen-
tett számukra az istentiszteleten való részvétel. Egyértel-
műen megállapítható, hogy nemcsak élményekkel lettünk 
gazdagabbak, hanem átértékeltük talán az egész életünket 
egy igazán hiteles, Krisztus-követő hitvalló élet láttán.

Öregember gondolatai

Szép öregkor dicsőségét
hatvanon túl érzem ízét.
És úgy látom tisztességben
öregedni drága érték.

Az élet öröme, búja, baja
e korban már raktározva.
Boldog, ki épségben felleltározza,
hogy ami jó, azt tovább adja.

A mag, mely elvettetett megtermékenyült, 
hogy betakarás után töltse a mennyei csűrt.
A Szentírás szerint némely 30, mások 60 annyit,
ha jó talajból táplálkozott sokszor még 100 annyit.

Boldog, ki emelt fővel, s nem csüggedő szemmel
áll az Atya elé jó lelkiismerettel.
Ím itt vagyok Atyám, nem éltem hiába
kivirágzott, s megtermékenyült életemnek fája.

Melyet sokat téptek bajok, s viharoknak szele,
annál jobban erősödött annak a gyökere.
Énekünk szavában „küzdelemre hív az élet,
hadd kövessünk benne téged,
fogjad a kezünk, míg megérkezünk.”

Hitben, reménységben eddig vezettetve,
verejtékes munkám gyümölcsét élvezve,
Az élet szépségeit, boldogságát megadtad ezt nekem,
hálás szívvel köszönöm meg ezeket Istenem!

(1982.08.31.)

Református gyülekezetünk korábbi gondnoka id. Szűcs 
Imre fogalmazta ezeket a sorokat csaknem 30 évvel ez-
előtt, ám ennyi idő múltán is időszerű gondolatok ezek, 
noha Imre bácsi már a 90. életévét is betöltötte. Amikor 
azt kérdeztem tőle, hogy mi a hosszú élet titka a mérték-
letességet nevezte meg. Első hallásra kicsit furcsának tűnő 

gondolat ez, de a Bibliát olvasó emberek tudják, hogy a 
mértékletesség a Szentlélek gyümölcse. Az életet tehát 
nem habzsolni kell, mint oly sokan vallják, hanem mér-
tékletesen állni mindenhez. Ezek egy idős, sokat megélt, 
tapasztalt, Istenben bízó ember szavai. Érdemes a meg-
fontolásra…
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50 év együtt…

A címben szereplő három szó röviden foglalja össze gyü-
lekezetünk szintén korábbi gondnoka, Póka Ferenc és fe-
lesége, Egri Mária 2011. augusztus 27-én megvalósult 
ünnepnapját. Ritka és különleges nap volt ez életükben, 
hiszen házasságkötésük 50. évfordulóján Isten színe előtt 
adtak hálát a közös öt évtizedért, a számos örömért, bol-
dog pillanatért, és a nehézségekben is megtapasztalt isteni 

kegyelemért, szeretetért, továbbá családjuk valamennyi 
tagjáért. Az alkalom ritkaságát adta, hogy ugyanezen a 
hálaadó istentiszteleten kisebbik gyermekük és menyük – 
Nándor és Ágnes – szintén Isten áldását kérte megkötött 
házasságára. Az ünnepi istentiszteleten énekkarunk két 
énekkel köszöntötte az ünnepelteket és kért rájuk az Úrtól 
további áldásokat.

Hallgatható Napi Igék…

2011. áprilisa óta a Napi Ige és gondolat című internetes szol-
gálatunk (melyre feliratkozva – www.refegyhaztvasvari.
shp.hu – naponta emailben lehet egy bibliai igét annak 
magyarázatával olvasni, továbbá egy bölcs gondolat fölött 
elmélkedni és egy imával Isten közelségét keresni) igema-
gyarázata naponta kétszer meg is hallgatható városunk rá-
diójában, a Best of Rádióban, és egy ideje az Európa Rádió 

hallgatói is részesülhetnek – szintén naponta kétszer – a 
lelki eledelnek ebben a formájában. Ennek kapcsán kö-
szönet illeti gyülekezetünk egyik tagját, Losonczi Ani-
tát, aki hűségesen végzi az igemagyarázatok felolvasását 
a Best of Rádió stúdiójában. Továbbá ezúton köszönjük 
meg Fenyvesi Tamásnak, a rádió munkatársának minden 
fáradozását, melyet a magyarázatok hallhatóságáért tesz. 

Népszámlálás
Közeledik 2011. októbere, ezzel együtt közeledik az 
újabb népszámlálás. Legutóbb tíz évvel ezelőtt volt ha-
sonló országunkban, most ismét eljön az idő, amikor ki-
derül számos dolog rólunk. Például fény derül arra, hogy 
pontosan hányan lakjuk ezt az országot, milyen arányban 
képviseltetik magukat az egyes népcsoportok hazánkban, 
és kiderülhet az is, hogy egyházilag milyen a felekezeti 
megoszlás, vagyis az egyházak hány tagot számlálnak or-
szágos viszonylatban. A népszámlálás vallási hovatarto-
zásra vonatkozó kérdését azonban nem kötelező senkinek 
megválaszolni, viszont lehetősége van mindenkinek el-
mondani, felvállalni, hogy melyik egyházhoz tartozónak 
vallja magát. Én természetesen arra bíztatom az önmagu-
kat reformátusnak vallókat, hogy ezt a népszámlálás kér-
dőívén is bátran vállalják fel. Miért is? Több oknál fogva.  

Először: ezzel is tisztább képet kaphatunk arról, hogy 
az ország lakosságának mekkora hányada vallja magát a 
református egyházhoz tartozónak. Másodszor: tisztább 
képet kaphatunk arról, hogy a tíz évvel ezelőttihez ké-
pest mennyit és milyen irányba változott városunk vallási 
térképe. Harmadszor: talán ezzel kellett volna kezdenem, 
mert Jézus Krisztus is bíztat a bizonyságtételre ily mó-
don: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd 
én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad 
engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei 
Atyám előtt. Azt gondolom, hogy egyetlen reformátusnak 
sem lehet megterhelő vállalni egyházához, Krisztusához 
való tartozását, ezért minden önmagát reformátusnak val-
ló embert arra kérek, hogy vállalja fel ezt a népszámlálási 
kérdezőbiztos előtt is.
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Idén nyáron – Istennek hála – megtörtént a szorgalmatosi 
református templom felújítása. Egészen pontosan a ko-
rábban többször beázott tetőszerkezet teljes cseréje ment 
végbe. Sándor Bálint kőműves mester és csapata végezte 
a felújítást. Ezúton szeretnénk megköszönni nekik az el-
végzett munkát és az ehhez elengedhetetlenül szükséges, 
a Szorgalmatosi Önkormányzattól érkező 200 000 Ft-os 
támogatást. A Nyírségi Református Egyházmegye szin-
tén 200 000 Ft-tal támogatta a templomfelújítást, melyért 
szintén hálával tartozunk. Ezen kívül hálásan köszönjük 
mindazoknak, akik szívükön viselték a felújítást és ado-
mányukkal segítették a megvalósulást. Ezen pénzekre 
együttesen szükség volt ahhoz, hogy a közel 700 000 Ft-
os beruházás megtörténhessen a templomon. Kívánjuk, 
hogy Istenünk megújult házába minél többen jöjjenek bé-
kességet, bűnbocsánatot, lelki felüdülést keresni.

Rövid híreink

2011. október 15-én, szombaton énekkarunk a Nyír-
bátorban megrendezésre kerülő Egyházmegyei Énekka-
ri Találkozóra készül. Istenünk áldását kívánjuk az Urat 
énekszóval dicsérőkre! 

2011. október 17-22 között Cseri Kálmán nyugalma-
zott pasaréti lelkipásztor evangélizál a Nyírségi Refor-
mátus Egyházmegyében. Az istentiszteletek helyszínei: 
Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbátor. A részletekről érdek-
lődni lehet a gyülekezet lelkészeinél.

2011. október 30-án reformációi istentiszteletet tar-
tunk úrvacsoraosztással egybekötve. Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit!

2011. november 6-án Gyászolók vasárnapja lesz gyü-
lekezetünkben, melyen név szerint is megemlékezünk az 
elmúlt egy esztendőben elhalálozott és református szer-
tartás szerint eltemetett testvéreinkről. Alkalmunkra sze-
retettel hívunk mindenkit, aki szeretné meghallani Isten 
vigasztaló üzenetét!  

2011. november 13-án a vasárnapi istentisztelet kere-
tén belül Egyházközségi Választói Közgyűlést tartunk, 
melyen az arra jogosultak szavaznak arról, hogy kik alkos-
sák gyülekezetünk Presbitériumát a következő hat éves cik-
lusban.   

Anyakönyvi hírek

 „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. (1Kor 2:9)

ÁPRILIS 
15. Gáspár Jánosné /Ambrus Ilona/ (96) 
16. Székely Istvánné /Molnár Ilona/ (76) 
19. Miskolczi Pálné /Tóth Margit/ (83) 
29. Balogh Károlyné /Styszkál Rozália/ (80) 
29. Bodnár Lajosné /Nagy Ilona/ (76) 

MÁJUS 
10. Tóth Lajosné /Róka Ilona/ (75) 
12. Szanics Ferencné /Kónya Julianna/ (76) 
26. Balázs József (61) 

JÚNIUS 
  6. Gulyás János (73) 
21. Kiss Gábor (54) 
24. Bódor Károly József (76)

AUGUSZTUS 
25. Huri Zoltánné /Borbély Ilona/ (82) 
25. Szerényi Árpádné /Sebők Erzsébet/ (82) 
30. Kiss Sándorné /Fazekas Piroska/ (77) 

SZEPTEMBER 
22. Gönczi Gyula (80)
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Keresztelések

Tóth Áron József, Pethe Bence Boldizsár – április 10.

Bodnár István – április 17.

Héri Hanna, Borbély Ákos, Girincsi Bella – április 25. 

Ács Vera – május 1.

Szabó Adél – május 15.

Lente Barbara Szabina, Lente Bence Milán, 
Világosi Laura Gréta – június 13.

Nagy-Pálóczi Regő – július 10. 

Badics Boglárka – július 31.

Balázs Rajmund, Zsíros Emma Frida, 
Vámosi Anna, Fügedi Attila – augusztus 28.

Bódor Regő – szeptember 25.

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
vánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtart-
sák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:18-20)

Házasságkötés

Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Móz 2:18)

június 18.: Szőllősi Tibor és Mokánszi Krisztina        
augusztus 27.: Póka Nándor és Gergely Ágnes

augusztus 27.: Molnár István és Fekete Melinda

füle lajos: menedékem

Múló időm, Uram, Teremtőm,
forgács csak az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod,
s a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is idejöhettem élni,
s földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe.

Mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit KRISZTUSA éltet…
Menedékem – az örök élet.


