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RefoRmátus Élet
A TiszAvAsvári reformáTus GyülekezeT

neGyedévenTe
meGjelenÕ folyóirATA

AZ ELTEMETHETETLEN

Temették ólom-csüggedésbe,
hitetlenség rongyába rakva
a félelem sivatagába
Harmadnapon feltámadott!

Temették tornyos templomokba,
szertartások gyolcsai közé,
imákból készült szemfedője.
Harmadnapon feltámadott!

Temették ideológiákba,
tagadás útszéli árkába,
tudomány sziklái alá.
Harmadnapon feltámadott!

Temették gyilkos hitvitákba,
szent háborúk szennyes vizébe,
sötét élet-cáfolatokba.
Harmadnapon feltámadott!

Temetgetik ma is... Hiába.
Nem rejti el se föld, se ég már,
szív bűne, vagy ész érve, semmi,
mert Ő MAGA AZ ÉLET !

/Füle Lajos/

A feltámadott Krisztus által megáldott, 
békés húsvétot kívánunk mindenkinek!
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A halál létezik. A földi élet is. Ezzel aligha vitatkozik 
bárki is. De van-e valami a földi életünket befejező ha-
lál után? Ez sokakat érdekel. Mondhatom úgy is: minden 
normális embert. A legtöbb ember örülne annak, ha egé-
szen világos választ kapna. Kérdezd Jézust és megkapod 
a világos választ. Élet-halál kérdésével találkozunk ige-
szakaszunkban. Jézus mondja e sorokat. Ő mondhatta, Ő 
tudja, hogy mi van odaát. Neki hihetünk! Földi létről és 
halál utáni létről szintén tanít e szakasz. De mit mond 
róluk? Azt, hogy van folytatás, távolról sem igaz, hogy a 
halállal minden befejeződik, mindennek vége.

Két emberről van szó. Meghal mindkettő. Az egyik 
halála után a pokolba kerül. Pokol egyenlő az Isten nél-
küli állapottal. A másik is meghal. A mennyországba ke-
rül. Miért? Nem azért, mert szegény volt. A gazdagság 
ugyanis nem bűn, ahogyan a szegénység nem erény! A 
gazdag nem vette komolyan Isten szavát földi életében. 
Lázár pedig azért került a mennybe, mert Istent tartotta 
oltalmának. Lesznek a mennyben is gazdagok és a pokol-
ban is szegények. A gazdag önző életet élt! Hányan gon-
dolkodnak így: csak én számítok. Mások nem léteznek. 
Nem vette észre a koldust itt a földön. Odaát már igen. 
Párbeszéd indul: enyhítse a szomjamat! Parancsolgatá-
sa, melyhez itt a Földön hozzászokott, odaát is jellemzi. 
Csakhogy szembesül néhány fontos dologgal. Például az-
zal, hogy a szétválasztás végleges állapot, azon már nem 
lehet változtatni. Nagy szakadék tátong kettőnk között 
– olvassuk az Igében. Mit jelent ez? Azt, hogy nincs har-
madik út. Csak mennyország vagy pokol. Nincs tisztítótűz 
sem. Nincs átjárás sem! Nem járnak vissza a halottak! 
Nem kell félni, a lámpát nem kell felkapcsolni. A halot-
tak nem járnak vissza, nem kísértenek, nem hozhatnak 
üzenetet, mert ezt a megoldást Isten nem engedélyezte. 
Aki szellemidézés segítségével kíván a titkok mögé tekin-

teni, az nem szeretteivel, hanem a gonosszal találkozik, 
aki a világosság angyalává tudja változtatni magát. Tar-
tózkodj ezektől!

Az Ige azt is mondja: halál utáni sorsunk itt a föl-
dön dől el, csak itt lehet ezen változtatni; ott már az 
állapotok változtathatatlanok és véglegesek lesznek. 
Ez azt jelenti, hogy mi, Földön élő emberek, nem tudjuk 
befolyásolni elhunyt szeretteink halál utáni állapotát. 
Sem rendszeres imádsággal, sem bizonyos idő elteltével 
végzett szertartásokkal a halottak sorsát meg nem vál-
toztathatjuk. Ezért mi reformátusok nem is gyakoroljuk 
ezeket. Halottainkat az Úrnak adjuk át. Halottak és ha-
lottak között, de az élők és a halottak között is szakadék 
van. Átjárhatatlan szakadék.

Felelősség támad a gazdagban: itt kell ezt átérez-
nünk. Odaát már késő lesz. A gazdag visszajönne, vagy 
visszaküldene valakit még élő szeretteihez, de Istennek 
más megoldása van: „van Mózesük és vannak prófétáik, hall-
gassák azokat!” Isten nem a halottakon keresztül akar fi-
gyelmeztetni bennünket, hanem az Ő kijelentésén - ma 
így mondanánk: a Biblián - keresztül.

Testvérem! Gondolkodj el: hol folytatódik az életed 
a halál után? Mert Igénk azt mondja, hogy folytatódik. 
De a tied hol fog? A mennyországban, vagy a pokolban? 
Hitbeli döntésed következménye egyik is, másik is! Ha 
Krisztus mellett döntesz, akkor a mennyországban. Ha 
nem kérsz Krisztusból, akkor a pokolban. Ezt mondja a 
Biblia. De azt is, hogy Isten kínálja az egyetlen megoldást: 
Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz! Jogod van dön-
teni, sőt Isten arra kér, hogy Te döntsd el, hol szeretnéd tölteni 
az örökkévalóságot, mert az a döntésed miatt fog így vagy úgy 
alakulni. Isten adjon bölcsességet a döntéshez! Ámen

Katona Béla, lelkész

feltámadás? Pokol? mennyország?
(olvasandó igeszakasz: lukács 16:19-31)
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Fontosabb gyülekezeti események
Január 8. A megújult presbitérium ünnepélyesen esküt tett 

a templomi istentisztelet keretén belül.
Február 11-19. A Házasság hete elnevezésű programsoro-

zat alkalmából istentiszteletek keretében foglalkoztunk a há-
zasság témájával. Valamint a házassági fogadalomtétel meg-
újítására is lehetőség nyílt, mellyel 5 házaspár élt. 

Február 11-19. Gyülekezeti gyakorlaton fogadtuk Kovács 
Ádám Máté II. éves egyetemi hallgatót.

Február 26-án, Presbiteri konferencia volt Rakamazon, 
melyen presbitereink is részt vettek.

Április 1. Húsvétra készülünk címmel gyerekfoglal-
koztatót tartottunk 65 gyermek részvételével.

Április 8-9-én, húsvét ünnepén Miskolczi Boglárka III. 
éves teológiai hallgató volt gyülekezetünk legátusa.  

Április 26. gyülekezetünk énekkara a tiszalöki börtön-
ben szolgált.

Május 20-án, Konfirmációi istentisztelet volt gyüleke-
zetünkben.

Június 3-án Mintegy 130-an részt vettünk a nagysza-
bású Reménység Fesztiválon. 

Július hónapban egy erdélyi és egy kárpátaljai magyar 
diák szülőföldjén, magyar nyelvű iskolában való tanulá-
sának megsegítésére gyűjtöttünk. Az említett diákok szá-
mára a kisvárdai székhelyű Tőkés László Alapítvány és a 
Magyar Református Szeretetszolgálat juttatta el a támo-
gatást. 

Július 8-12 között rendeztük meg az ifjúsági táborun-
kat, melynek helyszíne Balatonfenyves volt. Arany Tímea 
lelkésznő vezetésével 21 fő volt részese a tábornak.

Július 22-27 között rendeztük meg hittanos táborun-
kat, melynek helyszíne Újhuta volt. 57 fő vett részt a tá-
borozáson.  

Augusztus 28-án elkészült gyülekezetünk új honlapja 
a www.refvasvari.hu 

Szeptember 8. Egyházmegyei Családi Keresztyén Napon 
vettünk részt Nyíregyházán.

Szeptember 15. A Nyitott templomok éjszakája című ren-
dezvényen vehettek részt az érdeklődők. 

Szeptember 21. Sárosi Dániel orgonaművész kocertje volt 
templomunkban.

Szeptember 29. Gyülekezeti kiránduláson vettünk részt és 
megtekintettük Vizsoly, Hejce, Gönc, Gönruszka, Boldogkő-
váralja nevezetességeit.

Szeptember 30. Istennek semmi sem lehetetlen címmel tett 
bizonyságot két nyugalmazott lelkipásztor Szűcs László Ta-
más és felesége arról, hogy egy vétlen közlekedési balesetben ho-
gyan tapasztalták meg Isten kegyelmét, hatalmát.  

Október 14-én Jubileumi konfirmandus találkozó volt 
gyülekezetünkben. Köszöntöttük az 50, 55, 60, 65, 70 éve 
konfirmáltakat.

Október 15-19 között Berekfürdőn az egyházmegyei 
Csendeshét résztvevője volt gyülekezetünk 5 tagja.

Október 20. Tiszántúli Református Egyházkerület ének-
kari találkozóján vett részt gyülekezetünk énekkara a Debre-
ceni Nagytemplomban.

Október 29. Egyházmegyei konfirmandus találkozó volt 
Nyírbátorban.

November 4-én Gyászolók vasárnapja volt templo-
munkban, melyen név szerint is megemlékeztünk a tavaly 
óta elhunyt és református szertartás szerint eltemetettek-
ről.  

November 25-december 16. között Könyvvásárt tartot-
tuk.

December 16-án zenés adventi istentiszteletet tartot-
tunk, melyen közreműködött a tiszanagyfalui gyülekezet 
Sion nevű zenekara.

December 23-án a konfirmandus fiatalok műsorával egy-
bekötött adventi istentisztelet volt gyülekezetünkben.

 December24-én, Szenteste a hittanos gyerekek (97-en) 
karácsonyi műsorral örvendeztettek meg bennünket.  

 
Énekkarunk a már említetteken kívül szolgált még 

húsvétkor, karácsonykor, valamint több temetésen és es-
küvőn is.

A Református Élet című gyülekezeti újságunkat 2012-
ben háromszor adtuk ki.

A Városi Televízió 9 istentiszteletünket vette fel és su-
gározta. Az Európa Rádió pedig 3 alkalommal közvetített 
templomunkból istentiszteletet (ebből egyszer élőben).

Az események után nézzük meg gyülekezetünk anyagi 
életének alakulását a 2012. esztendőben:

Lássuk a fontosabb bevételeket:
Egyházfenntartói járulék: 3 831 400 Ft
Perselyadomány: 2 344 735 Ft
Isten dicsőségére: 797 500 Ft
Templomfűtésre: 128 000 Ft
Harangkopásra: 135 000 Ft
Hittanos táborra: 81 000 Ft
Gyülekezeti újságra: 74 800 Ft
Legátumokra: 92 650 Ft
A gyerekek karácsonyi megajándékozására: 
101 500 Ft
Istentiszteleteink Városi Televízió általi közvetítésére: 
66 000 Ft
Az Úr asztalára szánt virágra: 14 000 Ft
Templomfelújításra: 149 000 Ft

Lássunk néhányat a fontosabb kiadások közül:
A toronyóra kétszer, a padfűtés egyszer hibásodott 

Beszámoló a 2012. esztendôrôl
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Házasság Hete

Évek óta hangsúlyt fektetünk gyülekezetünkben a há-
zasság értékeinek felmutatására. A Házasság Hete prog-
ramsorozat keretein belül igei tanítás hangzik el közös-
ségünkben évről évre a Valentin naphoz közeli vasárnapi 
istentiszteleteken arról, hogy miért 
jó házasságban élni és hogyan te-
hetjük meg ezt Isten akaratát kö-
zéppontba helyezve. Tudjuk, hogy 
tökéletes házasságok nincsenek, de 
jól működő házasságok vannak és 
annál több ilyen van, minél többen 
veszik komolyan Isten vezetését, 
az elkötelezettséget, a felelősséget, 
az egymáshoz való ragaszkodást, a 
megbocsátást, a bocsánatot kérni 
tudást, a kommunikáció fontossá-
gát, a kompromisszumkészséget. Idén, mivel február 17-e 
éppen böjt első vasárnapja volt, ezért egy héttel később 
2013. február 24-én, a vasárnap délelőtti istentiszteletünk 
igehirdetése szólt A házasság értékeiről. (A teljes igehir-
detés elolvasható honlapunkon: www.refvasvari.hu)Az 

istentiszteletnek volt egy olyan része is, melyben mind-
azok, akik korábban református szertartás szerint fogad-
tak örök hűséget egymásnak, ezt a fogadalmukat Isten 
és a gyülekezet színe előtt újra megerősíthették. Tavaly 

hagyományteremtő céllal indult ez 
a kezdeményezés. Akkor öt, idén 
három házaspár élt a lehetőség-
gel. A ránk következő években is 
szeretnénk lehetőséget biztosíta-
ni arra, hogy akiben készség, vá-
gyakozás van, az újra megerősítse 
házastársa oldalán az egykor tett 
házassági fogadalmát.

 Minden házasságban élőre és 
házasodni készülőre Istenünk gaz-
dag áldását kívánjuk! Isten adjon 

sok erőt és áldást a közös örvendezéshez és teherhordo-
záshoz egyaránt!
    

Katona Béla, lelkész

meg 2012-ben, ezek javítási költsége 179 800 Ft volt. A 
gyülekezeti újságunk háromszori kiadására, valamint 
a karácsonyi számban szereplő falinaptárra összesen  
243 905 Ft-ot költöttünk. 

Ezen kívül: személyi kifizetések, épületeink rezsikölt-
sége, igazgatási kiadások, közegyházi kötelező befizetések 
alkották további kiadásainkat. 

Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezet minden 
tagjának! Köszönjük az egész éves munkáját, imádságát, 
anyagi áldozathozatalát, testi-lelki fáradozását a testvé-
reknek, mindazt, amit hitből tettek Isten ügyének szolgá-

latában. Mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire si-
került kivennie részét a gyülekezet építéséből. Az Úr látta 
mindezt, én pedig köszönetet mondok érte. Istennek hála 
elmondhatjuk: mindeddig megsegített bennünket az Úr! 
Hisszük, 2013-ban is így lesz! 

MINDENÉRT ISTENÉ LEGYEN A DICSŐSÉG!

Katona Béla és Katonáné Farkas Ibolya
lelkipásztorok

Zenés istentisztelet

2012. december 16-án, vasárnap adventi zenés isten-
tisztelet volt templomunkban, melyen közreműködött a 
tiszanagyfalui református gyülekezet Sion nevű zene-
kara. Lelki énekekkel, verssel és bizonyságtétellel szol-
gáltak közöttünk. Nagyon áldott alkalomban volt része 
azoknak, akik eljöttek!

Istenünk gazdag áldását kívánjuk a zenekar tagjainak 
életére, szolgálataira!
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legátus érkezik gyülekezetünkbe

2013. húsvét szent ünnepén legátus, ünnepi követ érkezik gyülekezetünkbe, Hurja Bettina, a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem V. éves hallgatója. Kétszer fog igét hirdetni közösségünkben: nagyszombaton és húsvét 2. nap-
ján. Hordozzuk imádságainkban közénk jövetelét és szolgálatait, valamint jöjjünk el és vegyünk részt az általa tartott 
istentiszteleteken is!

Isten nem ismer lehetetlent 
Nick Vujicic bizonyságtétele Debrecenben

Április 20-án, szombaton Debrecenbe jön a kezek és lábak nélkül született Nick 
Vujicic és bizonyságot tesz a Krisztusba vetett hitéről a remélhetőleg nagy létszámú 
hallgatóság előtt. Gyülekezetünk is szervezi az alkalmon való részvételt, melynek 
költsége: 3 500 Ft/fő. Ez a 2 500 Ft-ba kerülő belépőjegyet és az útiköltséget jelenti. 

Jelentkezni lehet emailben (katonabela75@gmail.com), telefonon (372-484) vagy 
személyesen a Gondnoki Hivatalban. 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Kedves szülôk! Kedves hittanos gyerekek!

A Tiszavasvári Református Egyházközség idén is 
megrendezi nyári hittanos táborát azon gyerekek részére, 
akik egész évben szorgalmasan látogatták a hittanórákat, 
és/vagy a gyermek-istentiszteleteket, illetve részt vettek 
ünnepi műsorainkon.

A tábor helyszíne a városunktól kb. 70 km-re található 
Hercegkút lesz.

A táborozás időpontja: 2013. július 28-augusztus 1. 
között (vasárnaptól csütörtökig).

Utazás: személygépkocsikkal.
Program: hittanos foglalkozások, kirándulások, gya-

logtúra, bobozás, kézműves foglalkozások, vetélkedők, 
csocsó, foci, strandolás stb. 

Részvételi díj: 22 000 Ft/fő , amit részletekben is be 
lehet fizetni.

A táborra jelentkezni lehet személyesen Katona Béla 
és Katonáné Farkas Ibolya lelkészeknél az első részlet be-
fizetésével.

A résztvevő gyerekek szülei számára a tanév végén 
szülői értekezletet fogunk tartani, ahol minden felmerülő 
kérdésre igyekszünk válaszolni. Erről az alkalomról min-
denkit értesíteni fogunk!

Ha bármilyen kérdésük van, addig is forduljanak hoz-
zánk bizalommal személyesen vagy a következő telefon-
számokon:

Tisztelettel: Katona Béla  és Katonáné Farkas Ibolya
     (06-30-639-02-10)              (06-30-639-02-15)
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megkérdeztük lelkészünket!

A gyülekezet 
tagjaitól érkezett 
kérdésekkel ostro-
moltuk közösségünk 
lelkipásztorát, Kato-
na Bélát.

Nagytiszteletű úr! 
A beérkezett kérdések 
három csoportba oszt-
hatóak. A templom ál-
lapota, a hitoktatás és 
a gyülekezeti progra-
mok érdeklik leginkább 
a kérdezőket. Ennek 
megfelelően szeretném 
én is kérdezni Önt! 
Először is: mit lehet 

tudni a templom állapotáról? Látszik-e valamilyen megnyug-
tató megoldás a falrepedésekkel kapcsolatban?

 Mielőtt a jelenlegi helyzetről szólnék, hadd elevenít-
sem fel az előzményeket. Az elmúlt években egyre több 
helyen, egyre nagyobb repedések jelentek meg a templom 
falain. Kisebb repedések korábban is voltak bizonyos ré-
szeken, de a nagyobb repedések aggódóvá tettek bennün-
ket, mert ennyire már régen nem volt gond a templommal. 
Nem vehettük félvállról a jelentkező problémákat, így a 
presbitérium megkereste a Tiszántúli Református Egy-
házkerület műemléki tanácsosát, az Örökségvédelmi Hi-
vatal templomokkal foglalkozó szakemberét és megindult 
egy közös gondolkodás, mely a problémák feltárását és a 
megfelelő megoldás megtalálását tűzte ki célul. A vizsgá-
latok során kiderült, hogy a templom falának repedéseit a 
falszerkezet süllyedése okozta. A süllyedést pedig az alta-
laj elázása és ennek következtében annak összenyomódása 
idézte elő. A helyreállításhoz szükséges tervek elkészül-
tek és beadásra kerültek az Örökségvédelmi Hivatalhoz, 
ahonnan a tervek engedélyezését várjuk. Emberi lépték-
kel és lehetőségeinkhez képest mérve hatalmas összegre 
volna szükség ahhoz, hogy a munkák elkészüljenek. Több 
mint 50 millió forint kellene ahhoz, hogy a legfontosabb 
munkák megtörténjenek a templomon. Ehhez a forráshoz 
pályázati úton próbálunk hozzájutni… 

Van-e valamilyen konkrét pályázat, ami kecsegtet a feladat 
kivitelezésével vagy csak várnak a megfelelő pályázatra?

Is-is. Az Önkormányzattal karöltve beadtunk egy pá-
lyázatot, melynek keretén belül a templommal kapcsolatos 
problémák megoldhatóak lennének. A városban máris az a 
hír járja, hogy megnyertük a pénzt, ami sajnos nem igaz. 
Még éppen csak beadásra került a pályázat, az elbírálás 
még hátra van. Ez a valós tény. Ha mégsem nyerünk, ak-
kor pedig nem tehetünk mást, mint várunk egy olyan pá-

lyázati kiírást, melyben részt vehetünk. Mint minden más 
dologban Isten segítségében reménykedünk ezzel kapcso-
latban is. 

Térjünk át a hitoktatással kapcsolatos kérdésekre! Kötelező 
lesz 2013. szeptemberétől a hittan?

 Nem. A hittan nem lesz kötelező, viszont lesz egy kö-
telezően választandó tantárgy idén szeptembertől az elsős 
és az ötödikes diákok számára, majd felmenő rendszer-
ben négy év alatt az ország valamennyi állami iskolájának 
valamennyi évfolyamában. Ez az erkölcstan, ami helyett 
lehet választani a hit- és erkölcstant. Ez utóbbi jelenti tu-
lajdonképpen a hittanórát. 

Mit jelent ez a hitoktatás gyakorlati részében?
Több dolgot is. Először is azt, hogy a hittan benne lesz 

az órarendben. Nem a délutáni szabadon választható fog-
lalkozások része lesz, ahogyan eddig, hanem az órarendbe 
lesz beiktatva. Akár hétfőn első óra is lehet a hittan. Per-
sze ez nem rajtunk múlik, ezt majd az iskola vezetésével 
egyeztetve kell megoldani. Hiszen a gyakorlatban ez úgy 
fog kinézni, hogy jövő szeptembertől az első és ötödik 
osztályba íratott gyerekek mindegyike vagy erkölcstan-
órára vagy hittanórára fog járni. Amikor az egyik csoport-
nak erkölcstanórája lesz, a másiknak pontosan akkor lesz 
hittanórája. Valószínűleg osztályozni kell a hittanórákon 
ezentúl. Itt leszögezem, hogy nem a gyerek hitét, hanem 
az ismereteit kell osztályoznunk.  

Hogyan dől el, hogy hittanos lesz-e a gyerek? Ki fogja ezt 
eldönteni: a szülő vagy maguk a gyermekek?

A szülő fog dönteni. Bizonyára megbeszéli otthon 
gyermekével a döntést, de a döntés felelőssége minden-
képpen a szülőt terheli.

Várhatóan hány gyereket fognak hit- és erkölcstanra beírat-
ni?

Ezt nem tudom megmondani. Két dologban gondol-
kodom: 1. Aki reformátusnak kereszteltette gyermekét, 
annak remélem, nem lesz kérdéses egy pillanatra sem, 
hogy református hit- és erkölcstanra fogja beíratni gyer-
mekét. Hiszen azt ígérte meg a keresztelés alkalmával Is-
ten és a gyülekezet színe előtt, hogy úgy neveli és nevelteti 
gyermekét, hogy amikor eljön az ideje, akkor konfirmálni 
fog. És ebből a fogadalomból a nevelteti rész azt jelenti, 
hogy igénybe veszi az egyház segítségét vagyis hittanra 
járatja. Innentől kezdve pedig nem különösebben kérdés 
ezen még elgondolkodni sem. (Legalábbis szerintem.) 2. 
Viszonylag sok olyan gyerek jár református hittanra, akik 
nincsenek megkeresztelve. Őket is nagy szeretettel várjuk! 

Van-e és ha igen, akkor mi az a többlet, amiben a hit- és 
erkölcstanra beíratott gyermek részesül az erkölcstannal szem-
ben?

Meglátásom szerint már maga az elnevezés is sugall 
valamit. Az egyik erkölcstan, a másik hit- és erkölcstan. 
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Az előbbi egy világnézetileg semleges tantárgy próbál len-
ni, míg az utóbbi magában foglalja az erkölcstant is, de ke-
resztyén, bibliai alapokon álló erkölcstant. Vagyis a hit- és 
erkölcstan órák középpontjában mindig a Biblia üzenete 
áll. A tananyagot igyekszünk a gyerekek életvalóságához 
kapcsolni, teljesen érthető módon beszélünk Isten Igé-
jéről. Aki a hittant választja, biztos lehet benne, hogy a 
gyereke szilárd erkölcsi alapokat, valamint bibliaismeretet 
is kap. Ez olyan kincs, ami nemcsak az alapvető művelt-
ség része, hanem hatalmas többlet a gyerekek számára. A 
Biblia üzenete örök érvényű, de a közvetítés formája vál-
tozik. Az üzenetet igyekszünk modern formában átadni 
a gyerekeknek, ezekhez új eszközök is rendelkezésünkre 
állnak. A gyerekek kezébe színes, érdekes könyvek, mun-
kafüzetek kerülnek majd. Itt szeretném szó szerint idézni 
a Magyarországi Református Egyház zsinata oktatási iro-
dájának vezetőjét, aki a következőket nyilatkozta a köz-
elmúltban: „Amikor a szülő választ, értékrendbeli döntést is 
meg kell hoznia, ami azt hiszem, ritkán lesz tudatos. A hit-
tant választóknak nem kell tartaniuk attól, hogy erőszakkal 
meg akarnánk változatni a lelkiismereti meggyőződésüket. Ez 
csupán lehetőség lehet a gyereknek, hogy majd válasszon a kü-
lönböző értékrendek közül. Azok az ismeretek, amit az egyház 
tanít, az általános műveltség részét alkotják, akár bibliaisme-
reti, egyháztörténeti, vagy erkölcstani ismeretekről beszélünk. 
Ez a tudás akkor is hasznos a gyerek számára, ha nem él majd 
hívő életet.” Maximálisan egyetértek Papp Kornél irodave-
zető gondolatival.

Milyen jelentősebb gyülekezeti események várnak idén a 
közösség tagjaira vagy az érdeklődő kívülállókra?

A magam részéről minden istentiszteletet, lelki alkal-
mat jelentős gyülekezeti eseménynek tartok, hiszen ezeken 
is találkozhatunk Istennel és közelebb kerülhetünk Őhoz-
zá valamint egymáshoz is. Ezeken a heti rendszerességű 
alkalmakon kívül úgy gondolom, hogy nagy esemény, 
erőt adó alkalom lesz az a nagyszabású alkalomsorozat, 

melynek keretén belül Nick Vujicic érkezik hazánkba és 
tesz bizonyságot a hitéről, az Úrhoz tartozásáról és próbál 
reményt csepegtetni a keserűségben élők, a nyomorúságo-
kat hordozók számára. Nick Vujicicről azt érdemes tudni, 
hogy kezek és lábak nélkül született. Mégsem egy vég-
sőkig megkeseredett, az életbe belefáradt valaki, hanem 
épp ellenkezőleg: egy életvidám, boldog, kiegyensúlyo-
zott ember. Ennek egyetlen oka van: a Jézus Krisztussal 
való kapcsolata. Erről fog bizonyságot tenni 2013. ápri-
lis 20-án, Debrecenben a Főnix csarnokban, mely alka-
lomra szervezzük az elmenetelt. Aki szeretne eljönni, de 
még nem jelentkezett, az megteheti. Újságunk hasábjain 
bővebb információt találnak az érdeklődők. Ezen kívül 
örömmel adok hírt arról, hogy elfogadta meghívásunkat, 
így gyülekezetünk vendége lesz az év folyamán Dr. Molnár 
Róbert, aki a Szeged melletti Kübekháza polgármestere és 
azt érdemes róla tudni, hogy korábban politikus volt, ám 
megismerte Istent és Vele járja életútját. Írt két könyvet is: 
Egy politikus, akit rabul ejtett Isten és Ébresztő, Magyar-
ország! címmel. Ő is a hitéről, a megtapasztalásairól fog 
beszélni, még pedig gyülekezeti közösségünkben. Idén is 
tervezzük a jubileumi konfirmandusok találkozóját, de az 
egyházmegyei szószékcsere programban is örömmel ve-
szünk részt. Ezen kívül idén is megszervezzük nyári tá-
borainkat a hittanos gyerekeknek, valamint a konfirmált 
ifjaink számára. Ezekről és egyéb terveinkről folyamato-
san értesítjük a testvéreket a naponta frissülő honlapunkon 
(www.refvasvari.hu) és az istentiszteleti hirdetések alkal-
mával.

Köszönöm a beszélgetést! Istenünk áldást kívánom Tiszte-
letes úr életére, családjára és szolgálataira!

Én is köszönöm a kérdéseket, az érdeklődést! S egyben 
hadd kívánjak mindenkinek a Feltámadott Krisztussal 
való találkozás jegyében eltelő, áldott húsvéti ünnepeket!  

Tokár Zoltánné, gondnok

MINDEN FIZETÉSBŐL ÉLŐ EMBER SZÁMÁRA ADOTT LEHETŐSÉG, HOGY ADÓJÁNAK KÉTSZER 
1%-ÁRÓL DÖNTSÖN. AZ EGYIK 1% FELAJÁNLHATÓ VALAMELYIK EGYHÁZNAK, A MÁSIK PEDIG 
VALAMELYIK ALAPÍTVÁNYNAK, CIVIL SZERVEZETNEK. 

AKI A REFORMÁTUS EGYHÁZNAK SZERETNÉ FELAJÁNLANI ADÓJA 1%-ÁT AZ A 0066-OS TECH-
NIKAI SZÁMON TEHETI MEG. 
EZZEL A FELAJÁNLÁSSAL NEM A HELYI GYÜLEKEZETET, HANEM A MAGYARORSZÁGI REFOR-
MÁTUS EGYHÁZ TÁRSADALMI FELADATVÁLLALÁSÁT SEGÍTI! DE BÁTORÍTJUK, HOGY SEGÍTSE 
EGYHÁZÁT!
GYÜLEKEZETÜNK TŐKÉS DIÁK ALAPÍTVÁNYA IS KÉPES AZ 1% FOGADÁSÁRA. 

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18805518-1-15 

HA ILY MÓDON SZERETNÉ TÁMOGATNI ALAPÍTVÁNYUNKAT, KÖSZÖNETTEL ELFOGADJUK! 
ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRJÜK AZ EDDIG ÉS AZ EZUTÁN JÓ KEDVVEL ADAKOZÓK ÉLETÉRE! 

A KURATÓRIUM ELNÖKSÉGE
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tájékoztatás a hitoktatásról…

Jövő évtől kötelező lesz a hittan?
2013. szept. 1-től az állami általános iskolákban be-

vezetésre kerül a kötelező erkölcstan és választható lesz a 
felekezeti hit- és erkölcstan. Tehát kötelező hittan nem 
lesz, csak választható.

(2011. évi CXC. Tc. „A nemzeti köznevelésről” 35.§.) 
Ennek a megnevezése a továbbiakban a kötelezően vá-
lasztható hit- és erkölcstan.

Mikor, melyik osztályokban kerül bevezetésre a kö-
telező erkölcstan és a választható hittan?

2013. szept. 1-től felmenő rendszerben kerül beveze-
tésre a kötelező erkölcstan / válaszható hit- és erkölcstan. 
Ez 2013. szept. 1-én az 1. és az 5. osztályt fogja érinteni. 
Várhatóan a teljes általános iskolai átállás 2016/2017. tan-
évre történik meg. (2011. évi CXC. Tc. „A nemzeti közne-
velésről” 35.§. 97.§)

Kinek a feladata lesz az iskolában a hittanoktatás 
szervezése?

Az állami általános iskolában az oktatás tartalmának 
meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a 
hit- és erkölcstanoktatásra való jelentkezés megszerve-
zése, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy 
feladata. (2011. évi CXC. Tc. „A nemzeti köznevelésről” 
35.§.) Ez azt jelenti, hogy a hittanórákra való jelentkezést 
továbbra is a helyi egyházközség illetékes képviselője (lel-
kipásztor, hitoktató) szervezi.

Milyen egyházi szervezetek taníthatnak hittant a 
köznevelési törvény feltételei szerint?

A jelenlegi törvényi szabályozás nem emel ki felekeze-
teket, éppen ezért minden – a magyar állam által elismert 
– egyház taníthat saját felekezete szerinti hit- és erkölcs-
tant. A jelenlegi szabályozás alapján ez 27 egyházat jelent. 
(2011. évi CCVI. törvény)

Mi lesz a különbség az erkölcstan és a helyette vá-
lasztható felekezeti hit- és erkölcstan között?

   

Hit- és erkölcstan Erkölcstan
Helyszíne Iskola termei vagy az 

adott egyházközség 
termei

Iskola termei

Szervezője Illetékes egyházközség Illetékes iskola
Az órát 
tartja

Gyülekezet által 
megbízott lelkipásztor, 
hitoktató

Iskolai alkalma-
zott: tanító, etika 
tanár, pedagógus

Felkészítés Hit- és erkölcstan 
oktatói, lelkipásztori, 
vallástanári végzettség

60 órás kötele-
ző képzés felső 
tagozatban

Tartalma Felekezeti alapon hitre 
nevelés

Konszenzus 
etika

Hogyan él egymás mellett a fakultatív hit- és er-
kölcstan, valamint a kötelezően választható hittan?

Csak 1. és 5. osztályban – a kötelezően választható a 
felekezeti hittan, melyre a 2011. évi CXC. törvény 35.§. 
vonatkozik.

A többi évfolyamon az 1993. évi LXXIX. törvény sze-
rinti fakultatív hit- és erkölcstanra vonatkozó rendelkezé-
seket kell kifutó rendszerben alkalmazni. (2011. évi CXC. 
Tc. „A nemzeti köznevelésről” 97.§)

Mikor kell szervezni a 2013. szept. 1-től induló hit- 
és erkölcstant?

Az iskolának minden év május 20-ig föl kell mérnie, 
hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és er-
kölcstan órán, vagy állami általános iskolában – kötelező 
erkölcstan órán kíván-e részt venni. (20/2012. EMMI ren-
delet) Ez azt jelenti, hogy 2013. május 20-ig eldől, hogy az 
iskolában szeptembertől 1. és 5. osztályban milyen létszá-
mú hittancsoport lesz.

Az elsősök döntési lehetősége a beiratkozáshoz kapcso-
lódik, ezért javasolt a beiratkozásnál jelen lenni az egyházi 
jogi személy képviselőjének is.

tudod-e kicsoda Õ? (fil. 2:5-11)

A mennyből szállt le a földre. Királyi pa-
lástját földi ruhával cserélte föl. Emberi 
formát öltött magára, hogy mi felvehessük 
az Istenit. Embernek Fia lett, hogy mi Is-
ten fiainak neveztessünk. Leggazdagabb 
volt a mennyben, legszegényebbé lett a 
földön. Idegen jászolban aludt, idegen 
hajó vitte a tengeren, idegen szamáron vo-

nult be Jeruzsálembe, idegen sírba temették. Természetfeletti 
volt a világba jövetele, de úgy élt, mint mindenki szolgája. 

Nem kereste emberek kegyét, sohasem hajolt meg egy 
ember előtt sem, de szeretetében nemcsak tanítványai, ha-
nem árulója előtt is földig hajolt, hogy lábukat megmossa. 

Mint gyermek, létezése királyokat nyugtalanított, mint 
fiú, csodálatba ejtette a tudósokat, mint férfi, megreszket-
tette az egész népet, sőt a nagy Római Birodalmat is. 

Uralkodott a természet törvényei fölött: járt a tengeren 
és lecsendesítette a vihart, borrá változtatta a vizet, ezres 
tömegeket tartott jól pár kenyérrel, betegeket gyógyított 
gyógyszer nélkül, sőt halottakat támasztott fel. 
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Bizonyságtétel

Kisgyermekkoromban, déd-
nagymamám tanította meg 
velem az első esti imádságot, 
amely így kezdődik „Én Iste-
nem, jó Istenem lecsukódik már a 
szemem...”, majd az Úri imád-
ságot is Isten Szentlelke rajta 
keresztül ismertette meg ve-
lem. 1972-ben konfirmáltam, 
de a Szabó Pál és Becsy Sándor 

Tiszteletes úrtól kapott énekeskönyvbe áldásként írt ige, 
amely a Jelenések könyve 2. részének 10. verséből való a 
„Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját” 
sajnos csak 22 év után ért el a szívemig. 1994-ben Zol-
tán fiam Nyíregyházára került középiskolába és kollégista 
lett, amit nagyon nehezen tudtam feldolgozni, a következő 
próba pedig az volt az életemben, hogy 1995-ben a mun-
kahelyem megszűnt és én akkor Isten nélkül úgy éreztem, 
hogy az új munkaköröm a Pethe Ferenc Általános Isko-
lában meghaladja a képességeimet. Nem tudtam aludni, 
enni, halálfélelmem volt, állandóan az orvost jártam, mert 
akkor voltam biztonságban, rengeteg gyógyszert szedtem, 
kiütések voltak rajtam, ami miatt kórházba is kerültem. 
A kórházba édesanyám behozta a Bibliát, és azt mondta, 
hogy olvassam el a Jób könyvét és biztatott a Józsué könyve 
1. részének 9. versével. „Megparancsoltam neked, hogy légy 
erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened 
az Úr, mindenütt amerre csak jársz.” Amikor hazajöttem, 
akkor is nagyon szorongtam és egyik éjszaka térdre rogyva 
imádkoztam Istenhez, hogy vegye el szívemből a félelmet, 
mert nem bírom tovább. Akkor héten vasárnap elmentem 
a templomba, már nem tudom, hogy Szabó Sándor Tiszte-
letes úr prédikációja melyik igéről szólt, de azt sosem felej-

tem el, hogy végigzokogtam az igehirdetést. Attól kezdve 
nem szedtem egy szem gyógyszert sem, mert az Áldott 
Orvos, Jézus meggyógyított, megszabadított a félelmeim-
től. Természetesen ezek után is voltak próbák az életem-
ben, de ha aggódtam énekeltem vagy imádkoztam. Az első 
ének, amit megtanultam a gyerekeimtől a 338. ének: Lelki 
próbáimban Jézus légy velem…, azóta is az egyik legkedve-
sebb énekem. Nagyon sajnálom azokat az éveket, amelye-
ket Isten nélkül éltem. Csodálatos dolog megtapasztalni, 
hogy Isten, hogyan tud átsegíteni a próbákon, munkahelyi, 
családi problémákon, gyászon. Számtalanszor elmondom 
az Ézsaiás könyve 41. részének 10. versét: Ne félj, mert én 
veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerő-
sítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. 
2000-ben az Úr kiválasztott és presbiter lettem. Évek óta 
tagja vagyok az énekkarnak, nagyon sok énekkari talál-
kozón vettem részt, amiért nagyon hálás vagyok Isten-
nek, mert elmondhatatlan érzés énekszóval, a testvérek-
kel együtt dicsőíteni Őt. 2012. óta vagyok a gyülekezet 
gondnoka, tudom, hogy Isten választott ki erre a feladatra 
és erőt is ad hozzá. Nagyon hálás vagyok jelenlegi lelkésze-
inknek a sok építő igehirdetésért és bibliaóráért. Hálát adok 
az egész gyülekezetért, a presbitériumért, akik hűségesen 
végzik munkájukat: ki-ki azt, amire talentumot kapott az 
Úrtól. A gondnoki feladat egy szolgálat és kérem Istent, 
hogy adjon hozzá erőt. Imádkozom azért, hogy gyarapod-
jon a gyülekezetünk és minél több testvérem tapasztalja 
meg azt, hogy az Úr csodásan működik. Kérem az Istentől, 
hogy adjon erőt ahhoz is, hogy alkalmas és alkalmatlan 
időben tudjunk róla bizonyságot tenni, hirdetni az evan-
géliumot a cselekedeteinken keresztül, hogy itt, e Földön 
minél több testvérünk térjen meg az Úrhoz.

Tokár Zoltánné, gondnok

Az ellenség nem tudta legyőzni, a halál megsemmisí-
teni, a sír bezárni. Isteni hatalmának erejével mindenen 
győzött. 

Egyetlen könyvet sem írt, de a világ legnagyobb könyv-
tárai sem tudnák befogadni mindazt, amit cselekedett. 

Egy éneket sem szerzett, de önfeláldozó szeretete, ke-
gyelmének és üdvösségének mérhetetlen ajándéka több 
hálás szívet gyújtott dalra, mint az egész világ költői 
együttvéve. 

Nem alapított vallási iskolát, tudományos intézetet, nem 
is volt magasabb képzettsége. De a művelt emberiség összes 
iskolái sem dicsekedhetnek annyi tanítvánnyal, mint Ő. 

Nem rendezett be orvosi rendelőt, de több beteg lelkét 
is meggyógyította, mint amennyi beteg testet ezer orvos. 

Egyetlen hadsereget sem vezérelt, ellenségeinek erő-
szakkal ellent nem állt, fegyverrel egy talpalatnyi földet el 

nem foglalt. Egy hadvezérnek sem volt annyi önkéntese, 
mint Őneki. 

Minden emberben lehet csalódni, Őbenne semmiképpen. 
Mindenki vétkezik, Ő egyedül tökéletes. Soha nem 

követett el bűnt, de magára vette mindenki bűnét. El-
szenvedte a halálos átok ítéletét, hogy megváltson az élet 
legnagyobb bajától: bűneink rettenetes nyomorúságától és 
következményeitől itt, és most e földön, és odaát az örök-
kévalóságban. 

Ő a legcsodálatosabb az emberek és az angyalok kö-
zött. 
Ez a személy Jézus Krisztus. Isten, a világ Megváltója.  

Szeretettel kívánok áldott húsvéti ünnepeket: 

Nagy Sándorné 
    tiszteletbeli presbiter
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Receptek

Epres piskóta rolád
Hozzávalók: 
 1 készen kapható vagy 7 tojásból sütött piskótatekercs
 1 csomag eper ízű pudingpor   fél liter tej 
 15 dkg vaj vagy Rama    15 dkg cukor
 1 csomag vaníliás cukor
 2 evőkanál eperlikőr    30 dkg eper 

A pudingot a leírás szerint megfőzzük. Amíg hűl, a többi cukrot a vajjal habosra keverjük. 
Az epret megtisztítjuk, megmossuk. A már hideg pudingot a habos, cukros vajjal és a likőrrel összekeverjük. Szép 

egyenletesen elsimítjuk a krém kétharmadát a piskótán, majd felcsavarjuk. A többi krémmel bevonjuk a tekercset körös-
körül, villával megcifrázzuk, és hűtőbe tesszük dermedni. 

Tálalás előtt díszítsük eperszemekkel, esetleg néhány csepp eperszörpöt pettyegetünk a tetejére. 

Citromtorta
Hozzávalók: 
 8 tojásból piskóta vagy 1 db piskóta tortalap (készen vásárolt) 
Krémhez: 
 ½ liter hullala vagy tejszín  4 dl tejföl
      5 ek. porcukor
 1-2 db citrom     1 cs. Zselatin

A piskótát éles késsel vízszintesen 2-3 lapra vágjuk.
A hulalát (tejszínt) kemény habbá verjük és félretesszük. A tejfölt a cukorral és 1 db reszelt citromhéjjal összekever-

jük. A zselatint a csomagoláson lévő leírás szerint elkészítjük, állandó keverés mellett langyosra hűtjük, majd lassan a 
tejfölbe csurgatjuk. Óvatosan összekeverjük a tejfölt és a kemény tejszínhabot, Ezután apránként belecsavarjuk a cit-
romleveket (ízlés szerint), amivel könnyedén elkeverjük. (A citromlevet nem szabad közvetlenül sem a tejszínhez, sem 
a tejfölhöz adni, mert összekapja, csak a legvégén kell óvatosan belecsavarni). 

Az egyik piskótalapot megkenem a krémmel, ráhelyezem a másik lapot, majd ismét krém és lap. A tetejét bevonjuk 
fehér csoki mázzal, vagy citrommázzal. 

Anyakönyvi hírek

Temetések
2012. december
4. Nagy Imre /75/, 21. Erdei Katalin /62/ , 22. Bodnár Istvánné (Nagy Julianna) /90/ 
2013. január
3. Ondi Lászlóné (Gombás Margit) /78/, 5. Nagykovácsi Zsuzsanna /59/, 11. Bíró Lajosné /82/, 14. Kapusi Sándorné 
(Kovács Piroska) /83/ (Tiszaeszláron temettük), 16. Dr. Simon Józsefné (Barta Ilona) /55/, 29. Virág Sándor /86/
2013. február
19. Balogh Lajosné (Rostás Magdolna Sarolta) /60/, 21. Tölli Miklósné (Maczkó Ilona) /84/, 22. Németh Lászlóné 
(Kovács Julianna) /53/, 27. Rigacs Emilné (Bancsó Ilona) /62/
2013. március
2. Dancs Sándor /79/, 6. Tornai Gizella /74/, 12. Jakics Ferencné (Gulyás Julianna) /82/, 
Kolozsi Sándorné (Ondó Terézia) /90/.

Házasságkötés

2013. február 9.: Dr. Körei Csaba László és Színcsák Anett
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Kedves Gyerekek!

Az alábbi rejtvény megfejtői között ajándékot sorsolunk ki. A megfejtése-
ket április 12-ig adhatjátok le az iskolai hittanórákon vagy elhozhatjátok a  
gyerek-istentiszteletekre is. (Kezdési idő: vasárnap, 10.30 óra). A nyertest az 
április 14-ei gyermek-istentiszteleten hirdetjük ki. Ne felejtsétek el ráírni a 
neveteket a borítékra!

            GYEREKOLDAL

Kedves Gyerekek!

Az alábbi rejtvény megfejtői között ajándékot sorsolunk ki. A 

megfejtéseket április 12-ig adhatjátok le az iskolai hittan órán vagy 

elhozhatjátok a gyülekezeti terembe is. A nyertest az április 14-ei

gyermekistentiszteleten hirdetjük ki. Ne felejtsétek el ráírni a

neveteket a borítékra!

  Színezd ki a képet! Emlékszel az énekre?

 

 Jézus szeret minden kicsi gyereket,

 Jézus szeret minden kicsi gyereket,

 Jézus szeret minden kicsi gyereket,

 Minden kicsi gyerek jöhet hozzá!

 

1 1 Megfejtette a fáraó álmait

2 2 Jézus itt született

3 3 Jákób apósa

4 4 Ábrahám unokaöccse

5 5 Kis termetű ember, aki fára mászott, hogy láthassa Jézust

6 6 Kivezette a zsidó népet Egyiptomból

7 7 Ábrahám felesége

8 8 Az első ember

9 9 Jézus ebbe a városba vonult be szamárháton Virágvasárnap

10 10 Bárkát épített az özönvíz előtt

11 11 Izsák felesége

Színezd ki a képet! Emlékszel az énekre?

Jézus szeret minden kicsi gyereket,
Jézus szeret minden kicsi gyereket,
Jézus szeret minden kicsi gyereket,
Minden kicsi gyerek jöhet hozzá!

GYEREKOLDAL
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