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FELTÁMADOTT!

Feltámadott! – ezt zengje ajkatok.
Értelmet ad, ha nemcsak angyalok
jó híre jő. Csodálkozó szívek,
kiknek e jel több volt, mint bárkinek
az üres sírt ámulva érik el –
Péter kiált, a szíve énekel.
Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok!
Ezt vallom én, nemcsak az angyalok.
Feltámadott! Én hitetlen hitem!
Nehéz öröm elhinni ezt híven.
Ellene mond tudás, tapasztalat,
Nem volt ilyen soha az ég alatt.
De szemtanuk szent bizonysága szól.
Ők sem értik, Tamás felém hajol:
„Figyelj reám, hogy roskadoztam ott!
De Jézus él, sebeket hordozott.”
Feltámadott! Dobogj riadt szívem!
Feltámadott! Én Uram Istenem!
Feltámadott! – Kiáltják századok,
Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok
Zengik e hírt: kétkedő emberek,
Csodálkozó de meggyőzött szívek!
Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút.
Csodát jelez a damaszkuszi út.
Új életét le nem tagadhatod.
Élő Úr volt, kivel találkozott.
Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok,
Hogy Jézus él! Jézus feltámadott!
Feltámadott! Élete győzelem!
Bűn és halál, nincs dolgotok velem!
Az elmúlás az utolsó adó,
Mert ez a test bűnös és rothadó,
De épp mint Ő, majd új életre kel,
Velünk az Úr egyszer még remekel,
Kilépünk majd, s a széttört istenarc
Ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc,
Melyet Urunk érettünk megvívott!
Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!
/Fejes Ádám/

A feltámadott Krisztus által megáldott,
békés húsvétot kívánunk mindenkinek!
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Teljes diadal a halál fölött – Krisztus él, mi is élünk,
a haláltól nem félünk…
„Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod?...
Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus
Krisztus által! (1Korintus 15:54-55.57)
Kedves Testvérek!
Talán nincs senki közülünk, aki nem tapasztalta volna
már meg az elmúlás, a mulandóság fájdalmát. Igen, arra
gondolok, hogy bizonyára mindnyájan álltunk már meg
hozzánk közel álló személy ravatalánál.
Mit éltünk át ilyenkor? Mi járta át a lelkünket? A fájdalom, a szomorúság, a tehetetlenség, a veszteség, a vereség érzése. Ha családunk, barátaink, vagy a hozzánk közel
állók közül elveszítünk valakit, akkor a gyászban mindig
a szeretet és a fájdalom találkozását éljük át. Szerettük az
elhunytat, ezért fáj az elvesztése. Miben reménykedünk
ilyenkor? Mi az, ami enyhíteni tudja a fájdalmunkat, a
keletkezett lelki sebet? A hitünk, amivel megpróbáljuk
feldolgozni az élet egyik legnehezebb eseményét, a mulandóságot.
Ilyenkor szembesülünk önmagunkkal is. Nemcsak a
mulandóságunkkal, hanem azzal is, hogy van-e bennünk
igazi remény. Erről oly ritkán beszélünk mi, emberek pedig mindnyájan gondolunk, hiszünk valamit arról, ami a
halál után van.
Alapjában véve három dolgot gondolhatunk. Azt nem
tudom, hogy a világon hány százaléka az emberiségnek
sorolható ide, de az első csoportba azok tartoznak, akik
szerint a halállal vége mindennek. Ennyi az élet – mondják. Születünk, leélünk pár évet, évtizedet és meghalunk.
Nincs tovább. Véglegesen befejeződött az élete annak, aki
meghal. Ezzel a felfogással az a gond, hogy ez egy felelőtlen életre szólít fel. Mindegy hogyan élsz, egyszer úgyis
meghalsz. Akkor meg élvezd az életet, törődj csak magaddal, töltsd el ezt a néhány évtizedet úgy, ahogy jónak
látod, senkire ne legyél tekintettel. Ennek a felfogásnak
azonban csak egyik negatívuma a felelőtlen, önző életfolytatás.
A másik szintén nem kis negatívuma abban van, hogy
ha az ilyen ember elveszít valakit, akkor ugyan mi vigasztalja meg? Ez egy vigasztalhatatlan állapot. Mert nincs
remény. Ha ennyi az élet, és nincs folytatás, akkor nincs
semmi remény és nincs valós vigasz sem. A társadalmi temetések – bárhol legyen is ilyen, városunkban is van szép
számmal – erről szólnak. Voltam már néhány ilyenen és
ennek tényleg ez az üzenete: ennyi volt, nincs tovább. Ha
ez tényleg így lenne, engem nem vigasztalna az, ha elhunyt családtagomat ötször, tízszer jobb embernek mondaná el a szónok, mint, amilyen valójában volt. Mert ezzel
találkozunk. Ha szépen mondják is, akkor sincs benne
vigasz. Hogy az idő majd begyógyítja a sebeket? Még a
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régi nóta is azt mondja: akad, amit nem gyógyít be az idő
sem. Mert többre van szükség, mint a múló időre. Őszintén sajnálom azokat az embereket, akik így gondolkodnak
és igazi remény nélkül élnek, majd gyászolják meg szeretteiket. Imádkozni kell értük!
A második csoportba azok tartoznak, akik szerint
van lélekvándorlás és halálunk után újjászületünk egy
másik testben. Lehet, hogy ez egy másik ember vagy egy
állat teste, de akkor is újra és újra újjászületünk… Sokaknak tetszésére van ez az elgondolás.
Nekem két gondom van vele. Az egyik az, hogy ha
nincs Isten, akkor lélekvándorlás sincs. Mitől, kitől lenne?
Ha viszont van Isten, akkor vagy egy kegyetlen, vagy egy
tehetetlen Isten képe ábrázolódhat ki bennünk. Ugyanis a
lélekvándorlás nem végső megoldás a halál nagy kérdésére, csak egy silány megoldás, mely egy hatalmas, mindenható Istenre nem jellemző…
A harmadik csoportba a feltámadást hívő emberek
tartoznak. Ők azok, akik azt mondják: Jézus feltámadt
és általa mi is fel fogunk támadni. Ezek azok a keresztyének, akik elhiszik a Biblia üzenetét, akik szerint Jézusnak
nemcsak a halála volt valóságos, hanem a feltámadása is
valóságosan megtörtént, még pedig értünk, azért, hogy az
Isten által elkészített feltámadás élő reményünk legyen.
Azért, hogy hittel nézzünk előre, akár a saját halálunkra
gondolunk, akár valamelyik számunkra szeretett személyt
veszítjük el. Az így gondolkodók hittel és reménnyel
éneklik: Nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére,
mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából…
Bizonyára nem meglepő, ha azt mondom, hogy a Biblia az előbb vázoltak közül egyértelműen a harmadik csoportot szánja nekünk. Miért? Azért, mert Isten elküldte
fiát, Jézust erre a világra, hogy szenvedésével és kereszthalálával magára vegye bűneinket, ezért adunk hálát nagypénteken (is). De ezt csak a harmadik napi feltámadása
tette teljessé, mert ha nem támad fel Jézus, akkor ő nem
több egy mártírnál, egy nagy tanítónál.
Jézus Krisztus feltámadása Isten válasza a halálra.
Amikor ugyanis azt gondoljuk, hogy nagyobb tőlünk a
halál, akkor Isten azt üzeni: van még attól is nagyobb,
az Élet Fejedelme, a Feltámadott Jézus Krisztus. Nézzük
meg alapigénket: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a
te diadalod?” – kérdezi Pál apostol diadalmasan tekintve a
Feltámadott Jézusra.
Örömmel és boldogan állapítja meg és hirdeti Pál, hogy
a halál legyőzött hatalom. Isten, az Ő Fiában, Jézusban
legyőzte a halált, diadalt aratott az élet utolsó ellenségén.
Nem jött onnan vissza még senki – mondják a feltámadásban hinni nem tudók. A Biblia viszont pontosan ezzel
a jó hírrel közelít az emberhez: de, Valaki visszajött a ha-
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lálból, megküzdött vele és legyőzte azt. Jézus Krisztusnak
hívják az illetőt. A húsvét ünnepe erről a győzelemről
szól.
Ez a győzelem ivódjon bele a szívünkbe!
Aki hisz a Feltámadott Krisztusban, az a Győztes oldalán áll. Ide nem lehet érdekből odaállni, ide nem vásárolhatja be magát senki, ide csak hitből tartozhat az ember
és nem tehetjük meg mások helyett sem, hogy hiszünk,
mert csak személyesen juthatunk el a feltámadás hitére,
de csakis úgy, ha találkozunk a Feltámadott Krisztussal.
Ha még nem hiszel a Feltámadottban, kérj hitet az Úrtól! Ha már van hited a halált legyőző Krisztusban, akkor
adj hálát érte és vigasztalj, erősíts ezzel a boldog tudattal
másokat is! Ámen
				
Katona Béla-lelkész

Beszámoló a 2013. esztendôrôl
Fontosabb gyülekezeti események

Augusztus 31. Hittanos évnyitót szerveztünk az első
osztályos református hittanos gyerekek számára.
Szeptember 14. Gyülekezeti kiránduláson vettünk
részt.
Október 6. Dr. Molnár Róbert, kübekházi polgármester járt közöttünk és a keresztyén ember társadalmi felelősségéről tett bizonyságot.
Október 12. Egyházmegyei Énekkari Találkozónak lehettünk házigazdái. 11 énekkar, közel 300 tagját láthattuk vendégül.
Október 14-18. között Berekfürdőn az egyházmegyei
Csendeshét résztvevője volt gyülekezetünk 5 tagja.
Október 17. A Nyitott templomok éjszakája című rendezvényen vehettek részt az érdeklődők.
November 3. Gyászolók vasárnapja volt templomunkban, melyen név szerint is megemlékeztünk a tavaly óta
elhunyt és református szertartás szerint eltemetettekről.
November 30. Egyházmegyei konfirmandus találkozó
volt Nyírbátorban.
December 1-16. között Adventi Könyvvásárt tartottuk.
December 22. A konfirmandusoké volt a főszerep. A
jelenlegi konfirmandus fiatalok műsorával egybekötött
adventi istentisztelet volt gyülekezetünkben, melyen köszöntöttük a jubiláló, vagyis a 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
éve konfirmáltakat.
December 24-én, Szenteste a hittanos gyerekek (70-en)
karácsonyi műsorral örvendeztettek meg bennünket.

Február 24. A Házasság hete elnevezésű programsorozat alkalmából istentisztelet keretében foglalkoztunk a
házasság témájával. Valamint a házassági fogadalomtétel
megújítására is lehetőség nyílt, mellyel 3 házaspár élt.
Március 24. Húsvétra készülünk címmel gyerekfoglalkoztatót tartottunk 49 gyermek részvételével.
Március 31- április 1. húsvét ünnepén Hurja Bettina V.
éves teológiai hallgató volt gyülekezetünk legátusa.
Április 20. Debrecenben jártunk, ahol a kezek és lábak
nélkül született Nick Vujicic bizonyságtételét hallgathatta
34 fő a gyülekezetünkből.
Május 12. Konfirmációi istentisztelet volt gyülekezetünkben. 20 fiatal tett fogadalmat.
Május 26. Az egyházmegyei Szószékcsere programban
Lőrinczyné Harászi Andrea, tiszalöki lelkésznő szolgált
gyülekezetünkben.
Július hónapban egy erdélyi és egy kárpátaljai magyar
diák szülőföldjén, magyar nyelvű iskolában való tanulásának megsegítésére gyűjtöttünk. Az említett diákok számára a kisvárdai székhelyű Tőkés László Alapítvány és a
Magyar Református Szeretetszolgálat juttatta el a támogatást.
Július 28-augusztus 1. között rendeztük meg hittanos
táborunkat, melynek helyszíne Hercegkút volt. 44 fő vett
részt a táborozáson.
Augusztus 11. Józsa Gergely misszionárius volt gyülekezetünk vendége és tett bizonyságot a beás cigányok
közötti szolgálatáról.
Augusztus 12-16. között rendeztük meg az ifjúsági táborunkat, melynek helyszíne Balatonfenyves volt. Arany
Tímea lelkésznő vezetésével 17 fő volt részese a tábornak.

Énekkarunk szolgált húsvétkor, egy városi rendezvényen, karácsonykor, valamint több temetésen is.
A Református Élet című gyülekezeti újságunkat 2013ben háromszor adtuk ki.
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A Városi Televízió 12 istentiszteletünket vette fel és sugározta. Az Európa Rádió pedig 3 alkalommal közvetített
templomunkból istentiszteletet.

Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezet minden
tagjának!
Köszönjük az egész éves munkáját, imádságát, anyagi áldozathozatalát, testi-lelki fáradozását a testvéreknek,
mindazt, amit hitből tettek Isten ügyének szolgálatában.
Mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire sikerült kivennie részét a gyülekezet építéséből. Az Úr látta mindezt, én pedig köszönetet mondok érte.
Istennek hála elmondhatjuk: mindeddig megsegített
bennünket az Úr! Hisszük, 2014-ben is így lesz!

Az események után nézzük meg gyülekezetünk anyagi
életének alakulását a 2013. esztendőben:
Lássuk a fontosabb bevételeket:
Egyházfenntartói járulék: 4 029 700 Ft
Perselyadomány: 2 499 130 Ft
Isten dicsőségére: 591 000 Ft
Templomfűtésre: 116 000 Ft
Harangkopásra: 158 000 Ft
Hittanos táborra: 95 000 Ft
Gyülekezeti újságra: 70 500 Ft
Legátumokra: 110 000 Ft
A gyerekek karácsonyi
megajándékozására: 116 500 Ft
Az Úr asztalára szánt virágra: 5 000 Ft
Templomfelújításra: 584 000 Ft

MINDENÉRT ISTENÉ LEGYEN A DICSŐSÉG!
Katona Béla és Katonáné Farkas Ibolya
lelkipásztorok

Lássunk néhányat a fontosabb kiadások közül:
A parókia külső szigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint a kerítésfestés jelentette a nagy beruházást,
melynek bekerülési költsége: 3.939.217 Ft lett.
A gyülekezeti újságunk háromszori kiadására, valamint a karácsonyi számban szereplő falinaptárra összesen
229.740 Ft-ot költöttünk.
Ezen kívül: személyi kifizetések, épületeink rezsiköltsége, igazgatási kiadások, közegyházi kötelező befizetések
alkották további kiadásainkat.

Anyakönyvi hírek a 2013. évrôl
Keresztelés
összesen: 17 fiú és 19 lány, összesen: 36 fő (tavaly: 48 fő)
Temetés
13 férfi és 28 nő, összesen: 41 fő (tavaly: 36 fő)
Róluk a november 3-i gyászolók vasárnapján emlékeztünk meg.
Az azóta elhunytakról jövőre fogunk megemlékezni.
Házasságkötés
9 tiszta és 1 vegyes, össz: 10 házasságkötés történt. (tavaly: 13)
Konfirmálás
13 fiú és 10 lány, összesen: 23 fő (tavaly: 21fő)
Úrvacsorázók száma
úrvacsoraosztásaink alkalmával (hatszor osztottunk 2013-ben):
303 férfi, 561 nő, összesen 864 fő élt az úrvacsora sákramentumával.
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Körzeti Presbiteri Csendesnap
Március 8-án 14 fővel képviseltük gyülekezetünket
a Szabolcs községben megrendezett Körzeti Presbiteri
Csendesnapon, ahol Kemecsétől – Tiszanagyfaluig 13
gyülekezetből érkeztek presbiter testvérek. Ezen a napsütéses áldott tavaszi napon közel 130 fő gyűlt össze a
Református Látogatóközpontban. Érkezéskor az ificsoport tagjai fogadtak bennünket és segítették a regisztrációnkat. Vendéglátóink finom pogácsával, kávéval, üdítővel
kedveskedtek az érkező vendégeknek.
Az alkalom énektanulással kezdődött, melyhez a
hangszeres kíséretet a rakamazi lelkészházaspár (Szabó
Pál és felesége?), és Andrássy Gergely Tiszanagyfalu lelkipásztora biztosította. Csodálatos érzés volt énekszóval,
közös imádsággal kezdeni a napot.
Veres Péter szabolcsi lelkipásztor köszöntőjét követően az áhítatot Pusztai Endre kemecsei lelkipásztor tartotta. Ezt követte a presbitériumok rövid bemutatkozása,
ismerkedés a presbiter testvérekkel. A délelőtt első előadását Dr. Makrai Tibor belgyógyász-gasztroenterológus
főorvos tartotta, aki a mátészalkai Kertvárosi Gyülekezet
gondnoka is egyben. Az előadás címe: Egészség és betegség keresztyén orvos szemével.
Miközben szó volt betegségről, egészségről, a hit szerepéről a gyógyulásban, közben igen értékes személyes
bizonyságtételt is hallottunk.
Délben 3 fogásos finom ebéd várta a résztvevőket a
közeli Törös Csárdában. Ezúton is köszönet illeti vendéglátóinkat a kedves és udvarias kiszolgálásért. Ebéd
után lehetőség nyílt megtekinteni a Földvárat és az Árpád kori templomot is. Visszaérkezés után ismét közös
énekléssel hangolódtunk rá a soron következő programra.
Dr. Tóth Enikő (kutató-tanár-szemész) a Nagyerdei
Református Gyülekezet presbiterének bizonyságtételét
hallgattuk nagy érdeklődéssel.
Őt követte Pásztor Gyula a Sárospataki Református
Teológiai Akadémia teológus, tanár lelkipásztora, aki a
„Szív egészsége” címmel tartott előadást.

A nap fő mondanivalóját igés kártyán is magunkkal
vihettük: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld 4,23)
A megjelent férfi presbiter testvérek a 134. zsoltárral
kértek áldást a Nőnap alkalmából az asszony- és lánytestvérekre. Búcsúzóul Veres Péter lelkipásztor záró gondolatai foglalták össze a nap eseményeit.
Testileg-lelkileg feltöltődve, sok szép élménnyel tértünk haza gyülekezetünkbe.
Ezért a napért is Istenünké legyen a dicsőség.
Losonczi Anita, presbiter

Hírek a 30-40-es körrôl
Mint arról korábban beszámoltunk, gyülekezetünkben alakult egy csoport, ami a 30-40 év körüli testvérek
részére szerveződött és ahol olyan aktuális témákról beszélgetünk, mint a böjt, a bálványok, a család, a gyermeknevelés, a hit, stb. Vajon mit mond minderről a Szentírás,
és hogyan tudjuk ezt megélni a mindennapjainkban? Az
alkalmak nagyon barátságos, családias hangulatban telnek, melyet a közös éneklés és a közös imádság csak még
áldottabbá tesz.

Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik ebbe a
korosztályba tartoznak, és szeretnének egy olyan közösségbe tartozni, ahol bátran és nyíltan elmondhatják véleményüket, ahol megtapasztalhatják, hogy milyen egymás
tapasztalatai és élményei által épülni és egymásért imádkozni.
Legközelebb május 5-én 18 órakor találkozunk a gyülekezeti teremben.
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Ifi klub indult gyülekezetünkben
A konfirmáció utáni korosztály eltávolodása az egyháztól országos szinten gondolkodásra készteti az egyház
vezetőit. Gyülekezetünk jövőjének tekintetében is fontos
kulcskérdés, hogy hogyan tudjuk megszólítani és a gyülekezet élő tagjává tenni fiataljainkat.
E célból 2014 februárjától kétheti rendszerességgel Ifjúsági klubot indítottunk elsősorban középiskolás fiatalok
részére, ahol kötetlen beszélgetések során olyan témákat
beszélünk meg, amelyre általában minden tizenéves keresi a választ. A legtöbb fiatalt félelem gyötri amiatt, hogy
kifejezze saját gondolatait, attól fél, vajon mit fog gondolni
róla a másik, vajon nem válik-e nevetségessé. Éppen ezért
fontos a bizalmi légkör megteremtése, hogy érezzék, itt
bátran elmondhatják, amit akarnak, nyíltan beszélhetnek
az érzéseikről, a félelmeikről, a kételyeikről. A kellemes

hangulat megteremtését énekléssel, gitározással, játékkal
és humorral biztosítjuk. A legcsodálatosabb azonban azt
felfedezni, hogy minden témához iránymutatást találunk
a Szentírásban, hogy Istennek azzal kapcsolatban is van
mondanivalója, ami őket érdekli, ami számukra éppen a
legfontosabb.
Kedves középiskolás fiatal! Ha úgy érzed, hogy szívesen megtapasztalnád, milyen érzés egy ilyen közösség
tagjának lenni, vagy ha csak szeretnéd megnézni, hogyan
zajlik egy ilyen alkalom, és majd utána eldöntöd, csatlakozol-e, gyere el közénk! Minden páratlan hét szombatján 14-16 óráig vagyunk a Gyülekezeti házban. Várunk
szeretettel!
			
Hamvasné Nagy Annamária

Felújítás!!!
A presbitérium tervbe vette az idei év során a Kálvin út
10. szám alatti gyülekezeti terem felújítását.
Cél: az épület vizesedésének megszüntetése, a falak
vakolása, festése és a nyílászárók cseréje. Mindezek megvalósítására gyűjtést szervezünk.
Kérjük a testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten
támogassák a gyülekezetet céljaink megvalósításában!
Adakozni a Gondnoki Hivatalban lehet erre a célra
(hétköznap 9-11 óra között, valamint istentiszteleteink,

hétközi alkalmaink előtt és után), valamint átutalással a
68700016-10150089-es bankszámlaszámra.
Adományunk legyen olyan, amilyet Isten Igéje kér tőlünk: Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat,
és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”.
(2Kor 9:6-7) Köszönjük az eddig érkezett és az ezután
érkező adományokat is!

Anyakönyvi hírek
Temetések

Keresztelések

2014. január
9. Nácsa Ferencné (Kuik Jolán) /77/
10. Szabó Zoltán /62/

2014. március 23.: Kiss Dominik
2014. április 6.: Szilágyi Noel, Jónás Nikolasz Csaba

2014. február
18. Papp Miklósné (Szilágyi Margit) /88
2014. március
6. Szanics Józsefné (Matuszka Ilona) /79/
27. Lippai Andrásné (Vámosi Mária) /82/
2014. április
3. Ényi Sándor /80/
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HÚSVÉT HAJNALÁN
Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének száll által a légen
fel, fel az ég felé… Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkén az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra csak. Úgy… úgy mint régen.

A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!
Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.
			
			Túrmezei Erzsébet

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.
Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.

Jézussal
Vágyom melletted élni Jézus.
Csendben Veled beszélni Jézus.
Békét, üdvöt remélni Jézus.
Segíts, hogy úgy legyen.

Gyáván meg nem hátrálni Jézus.
Segíts, hogy úgy legyen.
Vágyom jobbodnál állni Jézus.
Fénylő orcádat látni Jézus.
Téged örökké áldani Jézus.
Segíts, hogy úgy legyen.

Vágyom utadon járni Jézus.
Érted csatába szállni Jézus.
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Senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak
(Máté 6:24)
El kell, hogy hangozzék feléd az üzenet
Két úrnak szolgálni egyszerre nem lehet.
S minthogy magad végig ketté nem oszthatod,
El kell döntened, hogy melyikünket választod.

S az élet értelmét adó szeretet
Tiszta forrása is csak tőlem ered.
Mely nélkül az élet, soha nem lett élet
Csábíthatnak rangok, ábrándok, remények.
Megkapni mit remélsz, nem fogod soha,
Mert az, kit te szolgálsz, a hazugság ura.

Hogy igényt tartsak rád, van hozzá jogom,
A döntést most mégis látod, rád bízom.
Te magad válassz, őt vagy engemet,
Kettőnk közül jobban melyiket szereted.

Kínálja neked hamis, rút gyönyörét,
S közben elveszted az életnek örömét.
Hiába lesz a sok-sok áldozat,
A vége nem más, mint örök kárhozat.

Rég várom már, hogy rájössz te magad,
Kevés mit kap tőled Megváltó Urad.
Szolgálatnak sajnos nevezni nem lehet
A velem eltöltött rövid perceket.
S nem dicsőítesz akkor sem engemet,
Csak kérni jössz, mit tőle megkapni nem lehet.
S alig, hogy elmondod néhány szavas imád,
Már futva mégy hozzá, hogy híven őt szolgáld.
Igaz, hogy annak ki szolgálatomba állt,
Meg kell, hogy tudja tagadni önmagát.
De ez nem nehéz, könnyű a teher,
Mit átszegzett kezem válladra emel.
A léleknek békét, ó nem adhat senki,
Egyedül csak nálam lehet azt keresni.

1%
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.

GYÜLEKEZETÜNK TŐKÉS DIÁK ALAPÍTVÁNYA IS KÉPES AZ 1% FOGADÁSÁRA. AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18805518-1-15
HA ILY MÓDON SZERETNÉ TÁMOGATNI
ALAPÍTVÁNYUNKAT, KÖSZÖNETTEL ELFOGADJUK!

AKI A REFORMÁTUS EGYHÁZNAK SZERETNÉ FELAJÁNLANI ADÓJA 1%-ÁT AZ A 0066-OS
TECHNIKAI SZÁMON TEHETI MEG.

ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRJÜK AZ EDDIG ÉS AZ EZUTÁN JÓ KEDVVEL ADAKOZÓK ÉLETÉRE!

EZZEL A FELAJÁNLÁSSAL NEM A HELYI GYÜLEKEZETET, HANEM A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ TÁRSADALMI FELADATVÁLLALÁSÁT SEGÍTI! DE BÁTORÍTJUK,
HOGY SEGÍTSE EGYHÁZÁT!

www.refvasvari.hu
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Énekszó a börtönben
„Mily jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy; a
bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad.” (MRÉ, 467)

Mi pedig azokat a testvéreket várjuk nagy szeretettel,
akik szívükben vágyakozást éreznek arra, hogy énekszóval is dicsőítsék Istenünket. Minden kedden, a hétközi
istentisztelet után kóruspróbát tartunk a gyülekezeti teremben, ahol vidáman és családias hangulatban telnek az
alkalmak.
Hamvasné Nagy Annamária

2014. március 23-án, 14 órától a Tiszalöki
Büntetésvégrehajtó Intézet zárt falai között, közel 50
fogvatartott előtt énekelt gyülekezetünk kórusa. Nem
volt újdonság számunkra ez a szolgálat, hiszen évek óta
vállaljuk az Úr dicsőítését ilyen körülmények között,
ilyen helyzetben lévő embertársaink előtt is.
A böjti időszak bűnbánati, és a húsvéti feltámadás
örömteli énekcsokrát nyújtottuk át nekik, versekkel és történetekkel gazdagítva. Viszonzásul és meglepetésként ők
is dalra fakadtak, amely a mi szívünket melengette meg.
Elismeréssel kell szólnunk Szűcs M. Klára
börtönlelkésznő szolgálatáról, aki prédikációival és csodálatos hangjával Isten szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét hirdeti a fogvatartott testvéreknek.
Terveink között szerepel a további szolgálat is az intézményben, melyre mindig szeretettel invitálnak.

Jézus hív
Hangzik Jézus hívó szava
Csendesen lágyan suttogva.
Jöjj testvér, jöjj csak, jöjj haza
Gyönyörű szép mennyországba
Hallod ezt? Néked üzenem
Meg ne keményítsd szívedet.
Bánd meg az összes bűnödet.
Örök életed lesz neked.

Hallod ezt? Néked üzenem
Meg ne keményítsd szívedet.
Bánd meg az összes bűnödet.
Örök életed lesz neked.
Tudom, hogy újra visszajön,
Dicsőségben a felhők közt
Testvérem, hol leszel vajon?
Jobb oldalt vagy bal oldalon?
Hallod ezt? Néked üzenem
Meg ne keményítsd szívedet.
Bánd meg az összes bűnödet.
Örök életed lesz neked.

Nem lesz ott többé éjszaka,
Örök élet a fény hona.
Jézus lesz hajnal csillaga,
Jöjj testvér, jöjj fussunk oda.
Hallod ezt? Néked üzenem
Meg ne keményítsd szívedet.
Bánd meg az összes bűnödet.
Örök életed lesz neked.
Nem lesz ott többé fájdalom,
Megvetés gúny és rágalom.
Nem lesz több könny az arcodon,
Letörli Jézus jól tudom.
9
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Receptek
Család kedvence

Hozzávalók:
Sárga piskóta
 6 tojás
 18 dkg kristálycukor
 18 dkg finomliszt			
 1 mokkáskanál sütőpor
Barna piskóta
 6 tojás
 15 dkg kristálycukor
 15 dkg finomliszt
 3 dkg kakaó
 1 mk. sütőpor				

Töltelék
 2 csomag vaníliaízű pudingpor
 6 dl tej
 1 Rama margarin
 25 dkg porcukor
 2-3 kanál rum
 kakaó
 maréknyi darált dió
 baracklekvár
 csokimáz vagy reszelt csoki

Először a sárga piskótát készítjük el úgy, hogy a 6 tojássárgáját és cukrot fehéredésig keverjük, beleforgatjuk a tojásfehérjéből vert habot és a sütőporral elkevert lisztet.
Ezután a barna piskótát, de ehhez + 3 dkg kakaót is keverünk. Külön-külön megsütjük.
Eközben a pudingport a tejjel (cukor nélkül) felfőzzük, és hűlni hagyjuk. A margarint a porcukorral habosra kavarjuk, és a kihűlt pudinggal összekeverjük, majd a felét egy másik tálba töltjük. Ebbe belekeverjük a rumot és a darált diót,
a másikba, pedig a kakaót. A kakaós piskótát megkenjük lekvárral és a diós töltelékkel, és rátesszük a másik lapot. Ezt
is megkenjük a lekvárral, és a másik krémmel. Végül befedjük a csoki mázzal vagy reszelt csokival.
Banánkenyér

 ½ olvasztott margarin (125 g)
 1-2 teáskanál vanília
 ½ csésze aludttej
 1 teáskanál szódabikarbóna
 2 csésze villával összetört banán

Hozzávalók:
 1½ csésze cukor
 2 tojás, 1 teáskanál citromlé
 2 csésze liszt
 ½ teáskanál só
 ¼ csésze vagdalt dió

Keverjük össze a lisztet, a sót és a szódabikarbónát, és tegyük félre. Egy másik edényben összekeverjük a többit, kivéve a diót és a banánt. A masszához keverjük a félretett lisztet, végül a banánt és a diót. Lehet két kalács sütő tepsibe,
tortaformába vagy nagy tepsibe tenni.
Közepes hőfokon sütjük körülbelül 50-60 percet.
Kivesszük a sütőből és hagyjuk állni, amíg teljesen kihűl, mert különben nyersnek tűnik.
Non plus ultra

Hozzávalók:
 28 dkg liszt
 3 evőkanál vaníliás cukor
 28 dkg vaj
 3 tojás
 28 dkg porcukor
 lekvár

A lisztből, a vaníliával, a vajjal, és a 3 tojássárgával könnyű tésztát gyúrunk. Vékonyra nyújtjuk, kis pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tepsibe rakjuk.
A 3 tojásfehérjét a porcukorral sűrűre keverjük és a korongok tetejét megkenjük vele.
Sütőben világosra sütjük. Amikor kihűlt kettőt-kettőt lekvárral összeragasztunk.
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GYEREKOLDAL
Kedves Gyerekek!
Újból van lehetőség arra, hogy megmutassátok, milyen ügyesek vagytok!
Ezen az oldalon különböző feladatokat találtok (kicsiknek és nagyoknak is).
A megoldásokat 2014. május 11-ig hozhatjátok el hittan órára vagy a
vasárnapi gyermekistentiszteletre!
Melyik betű melyik négyzetbe kerül? Olvasd össze!

Rakd sorrendbe az eseményeket!

□
□
□
□
□
□
□

Utolsó vacsora
A templom kárpitja kettéhasad
Jézus keresztre feszítése
Jézus bevonul Jeruzsálembe
Jézus a Nagytanács előtt
Üres sír
Jézus Pilátus előtt

élet

Készült a Magyarországi
Református Egyház megbízásából

Református hit- és erkölcstan
Biblia • Műveltség • Élmény
Kedves Szülők!
Hit- és erkölcstan vagy erkölcstan? A döntés az Önöké, mivel minden leendő 1. és 5.
osztályos tanuló csak egyiket tanulhatja a két tantárgy közül. Ugye Önök is a legjobbat
szeretnék gyermeküknek? Hadd segítsük a döntést!
Az alapműveltség fontos része
a Biblia ismerete.

Gyermeke a hit- és erkölcstan órákon
szentírási történeteket tanulhat.

A változó világban szükség van
maradandó értékekre.

Isten Igéje örök és állandó
a változások között is.

Mindenkinek van értékrendje.

A hit- és erkölcstan óra a keresztyén
értékrend kialakulását segíti.

Egy jó tanóra tele van élményekkel.

A hit- és erkölcstan óra érdekes,
élménygazdag és gyermekekre hangolt.

Mit tegyen, ha református hit- és erkölcstan órára
szeretné járatni gyermekét?
Ha a gyermek
1. osztályos lesz

Ha a gyermek
5. osztályos lesz

Ha a gyermek már 2.
vagy 6. osztályos lesz

akkor a beiratkozáskor írásban
jelezze igényét az iskola felé.

akkor május 20-ig kérheti
írásban.

akkor szintén május 20-ig
jelezheti írásban szándékát az
állami iskola vezetősége felé.

Szeretettel várjuk gyermeküket a református
hit- és erkölcstan órákon!

www.hittan.info
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