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Elindult a Fiú

Hogy betelt az idő, 
kaput nyitott a távol, 
s elindult a FIÚ 
az örökkévalóságból. 
Múló évezreken 
úgy lépett át a lába, 
mint kinek az idő 
cselédje, hű szolgája. 
Váratlan érkezett 
egykor, karácsony este, 
gyermek képében egy 
parányi, gyönge testbe’, 
s volt, ki sejtette már: 
e mustármagnyi Élet 
megnő majd, s átszövi 
végül a Mindenséget.

/Füle Lajos/

Istentől megáldott, békés karácsonyt és Urunk kegyelmével 
teljes újesztendőt kívánunk mindenkinek!
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A harmincéves háborúban Wal-
lensteinnel folytatott csatái köz-
ben Gusztáv Adolf svéd király egy 
katonatisztje súlyos sebet kapott. 
Egy észak-német család fogadta 
be. Életre ápolták a csatából lema-
radt svéd tisztet. Amikor a sebeiből 
úgy-ahogy felgyógyult, ősz táján 

kiült a kertbe, és fadarabkákból késével kis állatokat és 
játékokat farigcsált. Majd faggyút szerzett, s abból a paj-
tában gyertyákat öntött.  Amikor elérkezett december 24., 
a közeli erdőből zsenge fenyőfácskával tért vissza. Estefelé 
odalépett a házigazdához és azt mondta neki: Hónapok 
óta ápoltatok, etettetek, itattatok, emberségesen bántatok 
velem. Ma én viszonzom ezt svéd szokással. Hadd mutas-
sam meg, hogyan ünnepeljük mi karácsony szentestéjét, 
Jézus születésének ünnepét! Összehívta az egész családot 
és bevezette őket az előzőleg elkért belső  szobába, amely-
nek a közepén már ott állt a fenyőfa, rajta az aprócska 
gyertyákkal. A fa alatt voltak a saját maga faragta játékok. 
Meggyújtotta a gyertyákat s a körbe letelepedő család felé 
fordulva így szólt:

- Ez a fiatal fenyő ezentúl emlékeztessen benneteket is a 
fiatalon kivágott, megölt Jézus Krisztusra, aki értünk szü-
letett meg ezen az éjszakán és értünk halt meg egy másféle 
fából ácsolt kereszten. Ezek a kis lobogó lángok, gyertyák 
jelképezzék számotokra is azt a világosságot, amit ő hozott 
erre a földre. Aztán egyenként szétosztotta az ámuldozó 
családnak a maga faragta ajándékait. Amikor mindenki ke-
zében szorongatta az egyszerű faragványokat, így folytatta:

- Ezek a magam faragta egyszerű ajándékok nem csak 
hálám jelei. Ha elmegyek, és talán kezetekbe veszitek eze-
ket, arra emlékezzetek, hogy a legnagyobb ajándék jelké-
pei is, mert egyszer egy ilyen éjszakán ajándékozta Isten a 
világnak a legnagyobb ajándékot: Jézus Krisztust.

Így kezdődött el Európa északi részében először a 
szenteste ünneplése fenyőfával, gyertyákkal, ajándékok-
kal. Mire hozzánk ért, a fenyőből már karácsonyfa lett, 
a gyertyákon kívül angyalhaj, csillagszóró, szaloncukor, 
üvegdísz és sok egyéb került mellé. Túl sok egyéb.

A parányi fenyő óriási, plafonig érő ezüstfenyővé vál-
tozott, s a szívvel, szeretettel magunk készítette ajándé-
kocskákból ajándékverseny lett.

A férj és a feleség így versenyeznek: - Még ha egy hó-
napig paprikás krumplin élek is, akkor is megveszem Bö-
bének azt a nyakláncot, amiért fél évig nyafogott. 

Böbe pedig: - Tudom, mit akar nekem venni, de nem 
hagyom magam letromfolni! Egy ezressel drágább lesz az, 
amit tőlem kap. 

Valóban mindkettő megkapta a magáét. Ezután tele-
ették és itták magukat vendégeikkel együtt. Igaz, a mama 

sírva rohant el vacsora után, mert a veje túl fokhagymás-
nak találta a kocsonyáját, Pisti két pofont kapott, mert 
levert egy karácsonyi díszt, és amikor rájuk csapta a kony-
haajtót, annak kitört az egyik üvegtáblája. Az ajtóból még 
rájuk lövöldözött ajándék játék pisztolyából.

Másnap macskajajjal ébredtek és Böbe első szava ez 
volt: De legalább túl vagyunk a karácsonyi cécón. 

Mi lett belőled, szép karácsony?
Egyre gyakrabban hallani már jóval karácsony előtt 

vagy a vásárlási láz és áruházi tolongás közepette valaki-
től: - Sietnünk kell, mert nyakunkon a karácsony, csak baj 
nélkül essünk túl rajta.

Ennek a feszült lelkiállapotnak már neve is van: kará-
csonyi pszichózis.

A svéd katona által hálából rendezett karácsonyi ün-
nep óta nem jártunk-e úgy a karácsonnyal, mint az a szu-
dáni törzs, amelyet egyiptológusok és nyelvészek kerestek 
fel és részt vettek a törzs egy évben egyszer megismétlő-
dő legfőbb ünnepén. Megdöbbenve észlelték, hogy ezek 
a szudániak rendkívül régi, óegyiptomi nyelven mondott 
Izisz-Ozirisz liturgiát ismételgetnek, s fogalmuk sincs, 
mit mondanak, és mit tesznek. Ám teszik, mert őseiktől 
és azok őseitől és még azokétól ez maradt rájuk. A szer-
tartás után következett a hajnalig tartó dínomdánom, a 
hasfájdító lakoma, dobolás, mulatság, amit már mindenki 
értett és élvezett.

Itt-ott még hallani: a szeretet ünnepe. Ám legyen is 
az! De jó volna közben arra gondolni, hogy első sorban A 
SZERETET ünnepe, Aki azon a napon öltött testet és 
született meg egy betlehemi istállóban.

Még azt is mondogatjuk: a család ünnepe. Legyen az! 
De arra már nem gondolunk, hogy a legelső a szent csalá-
dé volt, Máriáé, Józsefé és az egynapos Jézusé, akik körül 
hála Istennek barmok eszegettek. Ha újra megtaláljuk ka-
rácsony gyökerét, szebbek lesznek az ágai és ágán a gyü-
mölcsei: a család ünnepe lesz meg a szereteté, amely nem 
egy napra korlátozódik, hanem átlengi majd a feketebetűs 
hétköznapok dolgos óráit is.

Fedezzük fel újra a karácsonyt! 
Az igazit, hogy szebb legyen az ünnepünk, 

ünneplésünk és körülöttünk emberibb az élet! 

(Dr. Gyökössy Endre (1913-1997) lelkész-pszichológust, 
Isten öreg bojtárjának is nevezték, de legnépszerűbb neve, 
Bandi bácsi volt. Több évtizedes munkásságát, gyakorlatilag 
lehetetlen összegezni. Szolgálatának leg főbb ismérve, lehajolni 
az elveszett emberhez, nem csak a szószékről beszélni hozzá. A 
Kol 3,13. alapján felállított hitvallása: „Szenvedjétek el egy-
mást szeretetben”.)

Gyökössy endre: fedezzük fel a Karácsonyt!
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Sokan és sokféleképpen próbálták már definiálni a sze-
retet lényegét, mind a mai napig sikertelenül. Talán azért 
lehetetlen emberileg meghatározni, mert ahány ember él 
a földön annyiféleképpen éli meg azt. Természetesen én 
sem birtokolom a bölcsek kövét, tehát eszem ágában sincs 
okoskodással megmagyaráz-
ni a megmagyarázhatatlant. 
Ám azt teljes bizonyossággal 
kijelenthetem, hogy a szere-
tet definíciója, ide s tova két 
ezer éve az emberiség ren-
delkezésére áll, csakhogy a 
ma embere nem hajlandó 
tudomásul venni, alkalmaz-
ni pedig végképp nem. Ez 
a definíció pedig nem más, 
mint a Biblia szeretet him-
nusza, amelyet Pál apostol 
a Korinthusbeliekhez írott 
első levelének 13. részében 
írt meg. Természetesen ezt a 
részt most nem másolom ki, mert akit érdekel úgy is meg-
keresi, akit pedig nem érdekel, ezt az írást sem fogja végig 
olvasni. Mivel a hitetlen ember számára a Biblia szövege 
nehezen érthető, úgy gondoltam, hogy e szeretethimnusz 
mentén haladva megpróbálom éreztetni a szeretet lényegét. 

Nos, a szeretetet szóval is kifejezhetjük, de cseleke-
detek nélkül annak semmi értéke nincs. A szeretet iste-
ni tulajdonság, mely tulajdonságot a hívő emberek Tőle 
kapják. A szeretet tehát tettekben nyilvánul meg. Ezért, 
aki szeret, az nem kerüli el azokat az alkalmakat, amikor 
embertársának az ő segítségére van szüksége sőt, inkább 
keresi az ilyen alkalmakat. Aki nem szereti a felebarátját, 
azt, akit lát, az nem szeretheti az Istent sem, akit pedig 

nem lát. Életünkben a szeretetet semmi nem helyettesít-
heti. Ha eltörünk egy poharat, vagy egy vázát, veszünk 
helyette másikat, vagy könnyen megleszünk nélküle is. 
Ám ezt nem tehetjük meg a szeretettel, mert a szeretet 
nem egy időnkénti fellobbanás, hanem egy állandó élet-

folyamat. Ha pedig szá-
munkra nem az, akkor még 
nem szeretünk. A szeretet 
önmegtagadással jár. Ezzel 
ellentétben a legtöbb ember 
a szeretet alatt azt érti, hogy 
ő kap valamit, és nem azt, 
hogy ő tesz valamit máso-
kért, mégpedig örömmel. 

A szeretet egy olyan élet-
út, amelyen járva az ember 
eljuthat az Isten általi meg-
szentelődésbe. A már meg-
szentelt életű ember pedig 
természetszerűen gyakorolja 
a felebaráti szeretetet. A fe-

lebaráti szeretet nem felém irányul, hanem felőlem árad 
másfelé az Istentől jövő szent erő által. Ezért önzetlen. 
A szeretet nem mindig követel tőlünk nagy dolgot. Al-
kalmas időben egy kis figyelmesség elég ahhoz, hogy va-
lakinek az életét szebbé tegye. A szeretetre mindig lehet 
támaszkodni, mert biztos védelmet nyújt az élet viharai 
idején. Az Istent félő ember nem vár arra, hogy a jó alkal-
mak hozzá menjenek, hanem ő keresi az alkalmakat a jó 
cselekedetek gyakorlására. 

Nem lenne jó mindannyiunknak ezt a viselkedésfor-
mát követni?

(Forrás: www.ebredjetek-emberek.hu)

Néhány szó a szeretetrõl

ez történt a gyülekezetünkben

Gyülekezeti újságunk legutóbbi megjelenése (2012. 
szeptember) óta a következő fontosabb események történ-
tek közösségünkben:
 2012. szeptember 15-én a Vasvári Pál Múzeummal kö-

zös szervezésben Nyitott templomok éjszakája volt temp-
lomunkban, mely alkalomból az érdeklődők Baloghné 
Szűcs Zsuzsanna múzeumvezető által előadást hallhat-
tak a templom történetéről, míg a gyülekezetben szol-
gált lelkészekről és tevékenységükről Katona Béla, a 
közösség jelenlegi lelkésze szólt.

 2012. szeptember 23-án, Sárosi Dániel orgonaművész 
koncertje volt templomunkban.

 2012. szeptember 29-én gyülekezeti kirándulás keretén 
belül ellátogattunk néhány helyre és értékes élmények-
kel, tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. 
(Bővebb beszámoló az újság hasábjain.) 

 2012. szeptember 30-án, a vasárnap délelőtti istentisz-
teleten tett bizonyságot gyülekezetünkben két nyugal-
mazott lelkész, Szűcs László Tamás és felesége arról, hogy 
egy vétlen közlekedési autóbaleset után hogyan tapasz-
talták meg azt, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. 
(Bővebb beszámoló az újság hasábjain.) 

 2012. október 14-én, jubileumi konfirmáltak találkozó-
ja volt gyülekezetünkben. 
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(Bővebb beszámoló az újság hasábjain.) 
2012. október 15-19. között Egyházmegyei Csendeshét 

volt Berekfürdőn, melynek részese volt közösségünk 
néhány tagja. (Bővebb beszámoló az újság hasábjain.) 

 2012. október 20-án, Egyházkerületi Énekkari Talál-
kozón vett részt gyülekezetünk énekkara a Debreceni 
Nagytemplomban. (Bővebb beszámoló az újság hasáb-
jain.) 

 2012. október 29-én, Egyházmegyei konfirmandus talál-
kozó volt a most konfirmációra készülők részére. 

 2012. november 4-én, Gyászolók vasárnapján Isten vi-
gasztaló üzenetét hangzott a gyász terhét hordozók felé 

és név szerint megemlékeztünk a református szertartás 
szerint eltemetettekről. 

Személyi változások is történtek a gyülekezet presbitéri-
umában. A Református Élet című újságunk korábbi szá-
mában olvashatták gyülekezetünk gondnokának, Szántó 
Lászlónénak elköszönő sorait. Helyette a pótpresbiteri 
tisztségből presbiterré lett Cserepes István testvérünk. Míg 
Gulyás Annamária lemondott presbiteri tisztségéből he-
lyette Bódor János lett presbiter. Urunk áldását kívánjuk 
gyülekezetükben és gyülekezetünkért végzett munkájuk-
ra, fáradozásaikra!

Gyülekezeti kirándulás

Szeptember 29-én szombaton gyülekezetünk és a 
szorgalmatosi református gyülekezet 45 fő részvételével 
kirándulásra indult a Zemplénbe. 

A júniusi Reménység Fesztivál szép élményei után már 
akkor többen megfogalmazták, hogy szívesen vennének 
részt máskor is közös együttléten, kiránduláson a gyü-
lekezet tagjaival. Így került sor szeptember végén erre a 
valóban hitépítő, élményekben- és látnivalókban gazdag 
gyülekezeti kirándulásra, mely során Boldogkőváralja, 
Vizsoly, Göncruszka, Gönc, Hejce nevezetességeit tekin-
tettük meg, majd Tokaj érintésével utaztunk haza Tisza-
vasváriba. 

Szombaton reggel 8 óra előtt néhány perccel valameny-
nyien izgatottan vártuk az indulást a templom előtti téren. 
Miután kényelmesen elhelyezkedtünk az autóbuszban, el-
indultunk első úti célunk felé Boldogkőváraljára. A kelle-
mes beszélgetések – a finom édes- és sós sütemények, mellyel 
Sütő Lajosné és Kerekesné Lévai Erika lepett meg bennünket 
– közben gyorsan telt az idő, hamarosan feltűnt előttünk 
a dombon álló vár látképe. 

Az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket, és a kez-
detben kicsit borongós idő után a nap is kisütött. Végigjár-
tuk az Árpádkori vár szinte minden szegletét, megnéztük 
a kiállításokat, gyönyörködtünk a várfalról elénk táruló táj 
szépségében. Bár a várbeli séta próbára tette izmainkat, a 
gyerekeknek még maradt erejük a külső várfal meghódítá-
sára is.  Innen utunk a helyi falumúzeumba vezetett, ahol 
régi idők használati tárgyait, munka eszközeit láthattuk 
közelről. 

Következő állomásunk Vizsoly volt, pontosabban a 
XIII. század elején épült vizsolyi templom. A középkori 
templom történetének meghallgatása után megcsodálhat-
tuk a – többségében – bibliai eredetű falfreskók maradvá-
nyait, valamint a Károlyi Gáspár által lefordított és 1590-
ben megjelentetett első teljes magyar nyelvű Biblia egy 
eredeti példányát. A templom látogatást közös énekléssel 
zártuk.

Ezt követően Kovács Zsolt Levente református lelki-
pásztor és felesége várt bennünket a templomkertben. Ál-
taluk bepillantást nyerhettünk a kis létszámú gyülekezet 
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életébe, mindennapjaiba, küszöbön álló terveibe. Lehető-
ségünk volt megtekinteni a felújított kántortanítói házat 
is. 

Utunk ezt követően Göncruszkára vezetett, ahol 
Sóhajda Levente lelkipásztor fogadott bennünket. Lát-
hattuk a szépen felújított templombelsőt, valamint hall-
hattunk a helyi gyülekezet sokrétű tevékenységéről, szor-
galmáról, többek között a méhészkedésről, és az általános 
iskola létrehozásáról. Itt készült az első csoportkép rólunk.

Innen a Talentum Tehetséggondozó Általános Isko-
la épületébe mentünk át, ahol végig járhattuk a családias 
hangulatú, melegséget árasztó tantermeket, ahol három 
osztályban összesen 45 kisdiák tanul.  

Göncruszkáról a közelben lévő Göncre vitt utunk, 
ahol elsőként a Károlyi Gáspár Múzeumot és Biblia Ki-
állítást tekintettük meg. A múzeum emléket állít Gönc 
neves prédikátorainak, valamint a gönci reformátusság 
évszázados egyházművészeti kincseit tárja a látogatók elé. 
Különböző korok Bibliái tanúskodnak arról, hogy bár a 
világ változik, az Isten üzenete, a benne megfogalmazott 
örömhír és erkölcsi parancs felette áll térnek és időnek. A 
múzeum épületéből átsétáltunk a szomszédos református 

templomba, ahol énekszóval zártuk a látogatást. Útban 
Hejce felé maradt egy kis idő arra is, hogy rövid sétát te-
gyünk a gönci falunap forgatagában. 

Hejcére érve megtekintettük a falu központjában felál-
lított emlékművet, mely a Borsó-hegyen 2006. január 19-
én lezuhant szlovák katonai repülőgép áldozatainak állít 
emléket. Az emlékmű árnyékában Pere Gyula presbiter 
a tragédiáról és annak körülményeiről beszélt a csoport 
tagjainak.

Kicsit elfáradva, de jókedvűen, énekszóval hálát adva 
Istennek a nap minden áldásáért indultunk a kirándulás 
utolsó állomására Tokajba. Élményeink mellé Pere Gyu-
láné Katika mindenkinek egy-egy saját maga által készí-
tett könyvjelzővel kedveskedett.

Tokajban még maradt egy röpke félóra fagylaltozásra, 
aztán hazafelé indultunk. Este fél nyolc körül érkeztünk 
meg reggeli indulásunk helyszínére. 

Hálával a szívünkben gondolunk az együtt töltött nap 
minden percére.  Adja Isten, hogy még sok ilyen közös 
élményben legyen részünk a jövőben is.  

Losonczi Anita, presbiter

Csendeshét Berekfürdõn

A Nyírségi 
Református Egy-
házmegye szer-
vezésében 2012. 
október 15-19-ig 
csendeshét volt 
Berekfürdőn, a 
Megbékélés Há-
zában. Az egy-
házmegyéből 15 
gyülekezet 75 
fővel vett részt 
a rendezvényen. 
A mi gyülekeze-
tünkből 4 fő in-
dult útnak Katona 
Béla tiszteletes úr 
kíséretével, aki fő 

szervezője és igehirdetője volt a csendeshétnek.
A meghívott előadó Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológia 

professzor volt, aki előadást tartott a hét minden napján. 
A téma a keresztyén család volt. A megértés, a konflik-
tuskezelés, a megbékélés és a megbocsátás témáját bon-
colgatta naponta, melyeket igei példákkal támasztott alá.  
Az előadások során világossá vált, hogy mindezeket csak 
akkor valósíthatjuk meg, ha Isten elé visszük az életünket, 

és Ő megmutatja a helyes irányt, kegyelmét és szeretetét 
irántunk.

Minden reggel és este áhítaton vehettünk részt, ahol 
Isten üzenetére figyeltünk. Sokat énekeltünk, és az 
imádságon kívül énekszóval is dicsérhettük Istenünket. 
Minden gyülekezetnek volt alkalma bemutatkozni, ahol 
megismerhettük egymást, a gyülekezetek életét, gondjait, 
örömeit. Az alkalom végére szinte már testvérként vál-
tunk el egymástól és megfogadtuk, hogy jövőre ugyanitt 
találkozunk.

Istenünk csodálatos időjárást is adott számunkra, az 
őszi napsütés még szebbé varázsolta e napokat. Szabad-
időnkben sétáltunk, strandoltunk, nagyokat beszélget-
tünk. Nemcsak lélekben, de testben is teljes felüdülés volt 
ez a hét.

Csodálatos élményben volt részünk, szavakkal szinte 
nehéz kifejezni. Ezt az érzést meg kell élni. Szeretettel 
invitálom Testvéreimet, hogy jövőre még többen részesül-
hessünk ebben a testi-lelki feltöltődésben.

Isten áldását kívánjuk mindenkire, akik lehetővé tet-
ték számunkra, hogy élményekben gazdagon térhessünk 
haza.
                                                                                                                              

Hamvas Antalné
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Jubileumi konfirmáltak találkozója

2012. október 14-én, vasárnap jubileumi konfirmandus 
találkozó – 50, 55, 60, 65, 70 éve konfirmáltak találko-
zója – volt gyülekezetünkben. 
Az ünnepi istentiszteleten négy éneket énekelve szolgált 
az énekkar, majd a Filippi 1:3-4 alapján hangzott Isten 
Igéjének üzenete. Emlékezés, hálaadás Istennek, öröm, 
imádkozás egymásért – ezek voltak az igehirdetés legfőbb 
gondolatai. A jubilálók egy erre az alkalomra készített igés 
könyvjelzőt kaptak ajándékba.  A közös fényképek elké-
szülte után szeretetvendégség következett a gyülekezeti 
teremben, ahol felelevenítődött a múlt és hálát adhattunk 
Isten megtartó kegyelméért. Örülünk azoknak, akik ré-
szesei voltak a találkozásnak! Kívánjuk, hogy Istenünk 
gazdag áldása legyen rajtuk és családjuk tagjain!

Katona Béla, lelkész

egyházkerületi kórustalálkozó Debrecenben

2012. október 20-án a Debreceni Nagy-
templom volt a helyszíne ennek a találko-
zónak. Hét énekkar fogadta el a meghívást: 
Szegedről 2 kórus, Békés, Tuzsér, Nyíregyháza-
Kertváros, Nyírbátor és mi magunk. E jeles 
alkalom nagyon fontos az énekkarok életében, 
hisz mindannyiunkat egy cél vezérel: a lehető 
legszebb énekléssel dicsérjük az Urat, megör-
vendeztessük egymást, s a megjelenteket. A 
találkozó 10 órakor kezdődött Berkesi Sándor 
karnagy köszöntőjével és tájékoztatójával. A 
nyitó áhítatot Sepsi Károly nyugalmazott or-
gonista-lelkipásztor végezte. Mindannyiunk 
szíve megtelt szeretettel, melegséggel, amit az 
igei tanítás, s a hely, a Nagytemplom sugárzott 
felénk. A kórusok szolgálatával folytatódott a 
találkozó.  

Meghitt, családias légkörben az énekkarok 
a választott s előadott műveken keresztül igye-
keztek bemutatni saját arculatukat. Volt, aki 
az ünnepekről, volt, aki az Úr végtelen szere-
tetéről és nagyságáról énekelt. Volt, aki hang-
szeres kísérettel tette még színesebbé szolgá-
latát. A nap legfontosabb eseménye az Összkar 
éneklése volt. Három éneket énekelt el a hét 
énekkar közösen négy szólamban: Ádám Jenő: 
130. Genfi zsoltár, Lajta László: Új szívet adj, 
és Kodály Zoltán: Jövel Szentlélek Úristen című 
művét. Leírhatatlan volt ez az élmény. Jó volt 
részese lenni, s képviselni gyülekezetünket. 

Baracsi Gáborné, karvezető
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Gyászolók vasárnapja

2012. november 4-én Gyászolók vasárnapját tartot-
tuk gyülekezetünkben. Ez azt jelenti, hogy az istentisz-
teleten Isten vigasztaló üzenete hangzott a gyász terhét 
hordozók számára. Azokról pedig név szerint is megem-
lékeztünk, akik az elmúlt egy évben református szertartás 
szerint vettek búcsút elhunyt szerettüktől.

Mindazoknak, akik a gyász terhét hordozzák szívük-
ben, az élő Isten vigasztalását kívánjuk ezzel az Igével:

Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, 
szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a meg-
törttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, 
felüdítem a megtörtek szívét. (Ézsaiás 57:15)

Katona Béla, lelkész

Istennek semmi sem lehetetlen

A szeptember 30-i, vasárnapi istentiszteletünkön két 
olyan nyugalmazott református lelkipásztor – Szűcs Lász-
ló Tamás és felesége – volt gyülekezetünk vendége, akik 
egy vétlenül elszenvedett közlekedési autóbaleset kapcsán 
a halál tornácát is megjárták, mégis vallják, hogy Istennek 
semmi sem lehetetlen. Akik jelen voltak ezen az alkalmon, 
azok lelkileg meggazdagodva, hitükben megerősödve tér-
tek haza. Köszönjük a nyugalmazott lelkészházaspár bi-
zonyságtételét, mellyel felmutatták, hogy mit jelent az élő 
és hatalmas Istenben bízni az élet nagy nyomorúságaiban, 
hogy a megoldás nem az Istennek való hátat fordítás, ha-
nem az Ő keresése és a Benne való megerősödés. Urunk 
gazdag áldását kívánjuk életükre és szeretteikre!

Aki szeretné elolvasni a balesetről és annak megélésé-
ről, következményeiről elhangzó bizonyságtételt, honla-
punkon megteheti: www.refvasvari.hu. 

Katona Béla, lelkész

templomunkról röviden

Az elmúlt hónapokban többen érdeklődtek templo-
munk „állapota” felől. Vannak gondok az épülettel, de 
hála Istennek már sokkal közelebb vagyunk a megoldás-
hoz. A templom falain belül és kívül egyaránt tapasztal-
ható kisebb-nagyobb repedéseknek több oka van. Ezek 
közül a legfontosabb a magas talajvíz, az elvezetésre váró 
csapadékvíz, a cserére szoruló tetőszerkezet. A probléma 
feltérképezése megtörtént és immár engedélyezésre váró 
tervekkel rendelkezünk, melyeket eljuttattunk az elsőfo-
kú építésügyi hatósághoz. Reményeink szerint év végére 
engedélyes terveink lesznek, melyet követően figyelemmel 
kísérjük a pályázati lehetőségeket, hiszen a felújítás első 

és egyben legfontosabb ütemének bekerülési költsége eléri 
az 50 millió forintot. Néhány testvérünk már adományt 
helyezett el a templomfelújítás céljára. Köszönjük figyel-
mességüket és adományukat! 

Aki szeretne csatlakozni és adományával hozzájárulni 
a templom mielőbbi felújításához, az élhet a lehetőséggel 
a Gondnoki Hivatalban személyesen, vagy átutalással a 
következő bankszámlaszámra: 

10800014-80000006-11888325

Isten áldása legyen a jó szívvel adakozni tudók életén!
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Istentiszteleteink rendje az esztendô  
vége felé közeledve és annak fordulóján

 2012. december 16. (vasárnap) 10.30 órakor adventi zenés istentisztelet lesz templomunkban, melyen közreműkö-
dik a tiszanagyfalui gyülekezet Sion nevű zenekara. 

 2012. december 23. (vasárnap) 10.30 órakor a konfirmációra készülő fiatalok adventi műsora színesíti majd az isten-
tiszteletet.

 2012. december 24. (hétfő) 16 órakor a hittanos gyermekek karácsonyi műsorával egybekötött szentesti istentiszte-
let lesz templomunkban.

 2012. december 25. (kedd) 10.30 órakor úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz templomunkban, melyen 
a gyülekezet énekkara is szolgál.

 2012. december 26. (szerda) 10.30 órakor karácsony második napi istentisztelet lesz templomunkban 

 2012. december 31. (hétfő) 16.00 óra: óévzáró istentisztelet, melyen elhangzanak 2012. anyakönyvi hírei is.

 2013. január 1. (kedd) 10.30 óra: az újév első istentisztelete, melyen beszámoló hangzik el a 2012. évről – gyüleke-
zetünk szempontjából. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!

Istentiszteleteink rendje szorgalmatoson  
az esztendô vége felé közeledve és annak fordulóján

 2012. december 24. (hétfő) 15 órakor szentesti istentisztelet lesz templomunkban.
 2012. december 25. (kedd) 9.00 órakor úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz templomunkban.
 2012. december 31. (hétfő) 15.00 óra: óévzáró istentisztelet.
 2013. január 1. (kedd) 9.00 óra: az újév első istentisztelete. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
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G Y E R E K O L D A L
Színezd ki a karácsonyfát! 

A csillag feletti igét keresd ki a Bibliádból, és írd ki a vonalra! Jó, ha fejből megtanulod.

János 3,16

 Gyerekek mondták a Karácsonyról:  

„Mikor jön a karácsony, ahelyett, hogy Jézus    
születésnapjára gondolnának, a világon mindenki   
más azzal van elfoglalva, hogy mit egyen, mit igyon,   
és mivel durrogasson.”

„Gyermekjézus egy betlehemi barlangban született,   
nem háznál vagy klinikán, mert egy palesztinai    
szállodás se akart neki szülőszobát kiadni.  
Ha tudták volna, hogy ő Jézus, személyesen a Királyi   
Palace Hotelt adták volna ki neki.”

Készíts karácsonyi csillagot teatasakból!

Hajtogass 8 db ilyen formát! Ha készen vagy  vele, akkor a rövid oldalhoz tegyél egy kis ragasztót és 
ragaszd hozzá a másikhoz úgy, hogy a rövid oldalt illeszd  a másik közepvonaláig!
A karácsonyfára is felfüggesztheted, ha fűzöl bele cérnát. Színes kartonra is ragaszthatod, így szép 
könyvjelzőt készíthetsz ajándékba. Írd rá a fenti igét is, melyet kikerestél a Bibliából!

1 2 3 4
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Az áttört túrót elkeverjük a liszttel, elmorzsoljuk benne a Rámát, az élesztőt, és beleke-
verjük a sót. Hozzáadjuk a felvert tojásban elkevert tejfölt, és jól összedolgozzuk. Egy 
éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap kinyújtjuk, majd a szokásos módon hajtogatjuk, 
legalább háromszor. A hajtogatások között legalább 30 percet pihentetjük a tésztát. 
Végül 1-1,5 cm vastagra nyújtjuk, és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Tepsibe rakjuk, 
tojássárgájával megkenjük, reszelt sajttal meghintjük. Forró sütőben szép rózsaszínűre 
sütjük. 

        Balogh Lajosné, presbiter

székelyrétes

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 10 dkg liszt, ½ dl tejföl, 1 kanál ecet,  1 tojássárgája, 1 csipet só, ugyanannyi cukor, szódavíz,  
25 dkg vaj, vagy margarin.

Liszttel, tejföllel, ecettel, tojás sárgájával, só, cukor és szódavíz hozzáadásával közepes ke-
ménységű tésztát gyúrunk. Jól kidolgozzuk, és azonnal elnyújtjuk. Az elnyújtott tésztára 
rákenjük a liszttel eldörzsölt vajat vagy margarint. Kűrt-szerűen felcsavarjuk és 6-8 egyenlő 
részre osztjuk. Legalább fél órát pihentetjük, és egyenként vékonyra nyújtjuk. A tölteléket 
a tészta közepére helyezzük, a tésztát két oldalról ráhajtjuk. Így 6-8 rúd rétest kapunk, kü-
lönböző töltelékkel (pl.: 2 alma,  2 meggy, 2 túró, stb.). Sütés előtt a tetejét olvasztott zsírral 
megkenjük. Forró sütőben sütjük. 

túrópogácsa („éjszakás”)

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg túró, 5 dkg élesztő, 1 db Rama margarin, 1 pohár tejföl, 1 tojás, 1 evőkanál só. 
A tetejére kenéshez: 1 tojássárgája, 15 dkg reszelt sajt. 

mimóza szelet

Hozzávalók:  46 dkg liszt, 1 cs. sütőpor, 1 cs. vaníliacukor  
Tetejére: tojás és  őrölt dió, 12 dkg porcukor, 2 db tojás, 35 dkg Rama 
Töltelék: három különböző ízű lekvár 

A margarint elmorzsoljuk a lisztben, belekeverjük a cukrot, sütőport, vaníliacukrot, és a to-
jással összegyúrjuk. Négy részre vágjuk (ha túl lágy a tészta, tegyük be a hűtőbe, amíg meg 
nem dermed, úgy könnyebb elnyújtani). Egyenként elnyújtjuk, zsírozott tepsibe fektetjük és 
rákenjük az első gyümölcsízt, majd a második lap után a második gyümölcsízt, a harmadik 
lap után a harmadik gyümölcsízt, és utoljára a negyedik lapot. A tetejét megkenjük tojással, 
és bőven megszórjuk cukrozatlan őrölt dióval. Forró sütőben sütjük. Szeletelés előtt vaníliás 
porcukorral megszórjuk.  

Igen finom, és előnye, hogy pár napig eláll, tehát az ünnepek előtt 2-3 nappal megsüthetjük. 
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Keresztelések

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

szeptember 16: Gulyás Luca Anna, Gulyás Huba Zsolt

október 7: Móré Beáta Krisztina

október 14: Szabó Kristóf, Nagy Olivér, Nagy Levente

október 21: Palov Ábel Pál

november 25: Kovács Zsombor Benedek

Istenünk áldását kívánjuk a megkeresztelt gyermekekre 
és az őket nevelő és szerető család minden tagjára!

Házasságkötések

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. (Galata 6:2)

szeptember 22: Mizik Zsolt és Juhász Éva

november 3: Bereczki Sándor és Szűcs Éva

december 1: Antal József és Tokár Emese 

(Újtikoson, ökumenikus szertartás keretén belül)

Istenünk áldását kívánjuk a házasság szövetségében élőkre!

temetések

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! 
Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsoltárok 50:15)

szeptember 20: Nácsa Lajosné /Balogh Margit/ (89)

október 20: Sáfár Sándorné /Kőrössi Mária/ (69)  

október 26: Dancs Miklósné /Kuik Julianna/ (100)  

                november 10: Cs. Nagy Balázsné /Dohos Zsófia/ (81)  

Az élő Isten vigasztalását kívánjuk az elhunyt szerettük miatt 
szomorkodó családok valamennyi tagjára!



12www.refvasvari.hu

Impresszum: 
Kiadó: Tiszavasvári Református Egyházközség • Előkészítés és Nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen

        Példányszám: 1000 www.refvasvari.hu

Nekem nagy ünnep a karácsony,
a megváltás nagy művét látom.

Lelki szemmel nézem a gyermeket,
Kit fent imádtak angyalseregek.

Ki egyedül volt méltó földön, s mennyen,
hogy Istentől egy könyvet átvegyen,

és feltörje a titkos pecséteket,
melyre más még rá sem nézhetett.

Titkok könyve, titkok pecsétje.
A vének leborultak Előtte,

imádták és új éneket mondtak. 
Hitszemmel látom az angyalokat,

ahogy kísérik a megnyílt égig.
Milyen súlyos fájdalom futott végig.

Elhagyta a mennyek örök honát
és felvette a földnek nyomorát.

Karácsony, a megváltás kezdete,
a szegénység, a nyomor érzete
veszi körül. Jászol, menekülés,

a hontalanság, a meg nem értés.
Ő lehozta a mennyet magával, 
Őt várta a gyűlölet hadával.

Mi hozhatta le és mi késztette?
Nagy sírással siratták a mennybe...

Az ember bűne, elveszett sorsa, 
hogy útját mennybe irányítsa.

Nem állhatott fel, mert el volt veszve - 
jött, hogy keresse. Jött, hogy megmentse!

A pecsét feltört, csodás nagy titkok. 
Részesei lesztek, ha hittel bírtok!

Krisztus földre jött, az út nyitva áll.
Aki az Övé, az hazatalál.

Ez a karácsony titka, története.
Az a kis Gyermek a lelkem élete.

Erő árad belém, míg nézem,
értem is lejött és szeret - érzem.

Első, mi fogadta, jászol és szalma,
végső tárgy mit érintett: keresztfa.
És nekem a karácsony mégis drága,
itt kezdődik a megváltás munkája!

(Balatonné Koszta Vilma)

Nekem nagy ünnep 
a karácsony...


