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Túrmezei Erzsébet

Karácsony előtt
Legyünk egy kicsit csendben!
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört földre,
Karácsony közeleg.
Jó, ha most lelkünk messze hagyja,
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra!
Karácsony lesz megint.
Kezem a jászol előtt szépen
imára kulcsolom.
Nyomorúságom, szegénységem,
mind elpanaszolom.
Szívem kitárom: Kérlek, add meg,
ami nincsen nekem!
Csodáddal csodálatos Gyermek,
takard be életem!
Hadd legyen szívünk boldog csöndje
imádattal tele.
Újra leszáll a sötét földre,
Karácsony éjjele.

R eformátus

2014. december – XVII. évfolyam 2. szám

élet

Facebook-os karácsony?
Igeszakasz: Máté 1:18-25
Kedves Testvérek!
A minap azon merengtem, mi lett volna vajon, ha Jézus
ma születik. Minden ugyanúgy történne mondjuk, csak
éppen ma… a Facebook korszakában.
Azt hiszem, valahogy így festene:
Az első post valószínűleg Józsefé lenne:
„Máriám mindjárt szülni fog.” Ezt az ismerősök bizonyára mind belájkolnák és érkezne legalább egy komment
is a napkeleti bölcsektől: „A bulival várjatok meg! Mindjárt ott vagyunk.” Aztán az Üzenőfal valahogy így folytatódna: „Jézus beregisztrált” (Idővel, ahogy kitöltené az
adatlapját, a kedvenc könyve bizonyára a Tóra lenne, meg
a Zsoltárok.)
Ezek után bizonyára folytatódna: „A napkeleti bölcsek
követik: Betlehemi csillag.” Aztán új tartózkodási helynek
megadnák: „Istálló” és az új profilképük az lenne, ahogyan
ott térdepelnek a jászol előtt, esetleg ahogyan kézbe veszik a pici babát. Azt sem tartom kizártnak, hogy megírnák: „Megtaláltuk!” Erre Heródes király biztosan nyomna egy lájkot. A sort pedig – ahogy én képzelem – Mária
zárná. Megosztaná az ismerőseivel, hogy: „Anya lettem
– József, az állatok és a napkeleti bölcsek társaságában itt:
Betlehem.” Ezt az angyalok 100%, hogy kommentelnék:
„Halleluja! Dicsőség a magasságban Istennek és a Földön
békesség a jóakaratú embereknek!”
Hű! Minderre vajon én mit nyomnék? Vajon jelölném
ismerősnek az újszülött Jézust? Vajon Ő, mint az ismerősöm, hogyan reagálna az én postjaimra? Lájkolná minden
kiírásomat, minden képemet? Vagy van, ami nem annyira
tetszene neki? Rám írna néha, írogatna az Idővonalamra
nekem szóló kedves sorokat, hogy mindenki lássa? Töltene fel velem készült képeket?

És most jövök rá, nem is olyan butaság ezen gondolkozni. Hiszen nem is olyan elrugaszkodott dolog ez: Ő itt van
velem, velünk, csak kicsit másképp…
…nem ártana néha odafigyelni rá, Ő vajon hogyan olvasná életem Idővonalát?
Az előbbi sorokat én is úgy találtam. Nem a Facebookon, hanem egy folyóiratban. Még tavaly. Persze tisztában
vagyok vele, hogy sok idős ember csak hallomásból tudja,
hogy van Facebook, de hogy mi is a lényege igazából, azt
nem is sejti – tisztelet sok kivételnek. De nem baj, hogy
így van. Ettől sokkal fontosabb, hogy mit tudunk Jézusról.
Legyünk akár fiatalok, akár idősek, éljünk egyedül vagy
családban, legyen hálára indító az anyagi helyzetünk,
vagy éljünk napról napra minden forint kiadást meggondolva emberi életünk legnagyobb kérdése, hogy kicsoda
nekünk Jézus? Az a Jézus, akiben Isten jött közénk, aki
által velünk az Isten.
Velünk az Isten.
Rágjuk meg jól ezeket a szavakat. Forgassuk szívünkben. Hatalmas üzenetet hordoznak ugyanis.
Azt, hogy az ember soha nincs egyedül. Akkor sem,
amikor azt gondolja, hogy senki nem látja örömét, vagy
nyomorúságát.
Akármilyen karácsonyod lesz, hidd el, Isten tud róla,
mert veled van. Látja, hogyan ünnepelsz majd.
Vajon Őt és Vele ünneplünk?
Ezt mindenki maga dönti el. Kívánom, hogy ünnepeljük a megszületett, a közénk jött, a bennünket és a velünk
közösséget vállaló Jézus Krisztust. Ámen
								
Katona Béla, lelkipásztor
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Konfirmáció
Egy gyülekezet életének örvendetes és életfontosságú
eseménye a konfirmáció. Idén is a pünkösdöt megelőző
vasárnap történt gyülekezetünkben a konfirmációi vizsga és fogadalomtétel. Az ünnepi istentiszteletre megtelt a
templom és imádságos szívvel vártuk az ifjak bizonyságtételét. Arany Tímea lelkésznő vezetésével 16 fiatal készült
e jeles alkalomra és vette magára a szülei és keresztszülei

által megkeresztelésükkor tett fogadalmat valamint kötelezte el magát Krisztus követésére. Kívánjuk, hogy vegyék
komolyan az Úr útján való járást, hogy érdekelje őket a
Jézussal való személyes kapcsolat és legyenek aktív tagjai gyülekezetünknek megtalálva abban saját helyüket.
Urunk gazdag áldása kísérje őket életútjukon, tanulmányaik és felnőtté válásuk során is!

Hittanos tábor Szentendrén

Bódás János

Megüresítem magam
Ha földereng az égi csillag,
Hirdetni: itt az Újszülött
a napkeleti királyokkal,
majd én is útra készülök.

Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök
nagy halma rakva lelkemen,
kiszórom ezt is, hogy szívemben
minél több tiszta hely legyen,

Az ajándékuk drága mirha,
illatos tömjén, dús arany
és én, a koldus, így megyek csak
szegényen, ajándéktalan.

mert így, tudom, hogy Betlehembe
nem megyek ajándéktalan:
az lesz a legszentebb ajándék,
hogy megüresítem magam.
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néztünk a kovácsműhelybe, láttuk a vízimalmot, öntöttünk gyertyát, énekeltünk és imádkoztunk a templomban, valamint ellátogattunk a játszótérre is. Sajnos még
így is sok minden kimaradt, amit megnézhettünk volna,
hiszen azt a hatalmas területet még néhány nap alatt is
képtelenség bejárni. Ezen kívül elmentünk Szentendre
belvárosába, ahol különleges ízű fagyit ehettünk, például
csokis-chilis fagyit, levendula vagy éppen rózsa fagyit. A
környező városok közül Visegrádra látogattunk el, hogy
megnézzük a Fellegvárat, ahonnan csodálatos kilátás nyílt
a Duna-kanyarra. Utána bobozni mentünk, amit szintén
élveztünk. Az idei táborban a budapesti Aquaworld-ben
töltöttük strandolós napunkat. Az Aquaworld egy hatalmas létesítmény, amelyben egyszerűen minden van, ami

Az idei hittanos tábor 2014. július 21-25. között, Szentendrén került megrendezésre, melyen negyvenegyen vettünk részt. A tábor több szempontból is rendhagyó volt:
A tábor helyszíne a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum volt, ismertebb nevén a Skanzen. A távolság
miatt most először autóbusszal utaztunk szülői segítség
nélkül. A Skanzenben töltött idő felért egy időutazással,
mivel a múzeumban olyan házak voltak bemutatva, amelyekben az őseink éltek. Mi ugyan nem egy ilyenben laktunk, mert a múzeum Oktató Központjában voltunk elszállásolva, de elég puritán módon, matracokon aludtunk,
ami szintén új volt nekünk, ám kifejezetten élveztük. A
Skanzenben sok látnivalót tekintettünk meg. Voltunk az
oskolában, az állatsimogatóban, ültünk a kisvonaton, be-
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vízzel működhet, úgyis mondhatnánk, hogy ez egy fantasztikus vízi vidámpark. Ami megszokott volt a táborban az az volt, hogy idén is voltak hittanos foglalkozások,
amelyek most Sámuel történetét dolgozták fel. A kaja is
„szokásos” volt, tehát nagyon finom, amit a Mamák főz-
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tek. Hálásan köszönjük Istennek, hogy idén is adott erőt
a szervezőknek, és egy ilyen élményben lehetett részünk.
Remélem jövőre is hasonlóképpen érezhetek majd!
								
Katona Rebeka Dorka
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fél tizenkettőkor, vagy ahogyan ott mondtuk fél éjfélkor
kezdtünk készülődni a lefekvéshez. Ez természetesen nem
jelentette azt, hogy éjfélre le is feküdtünk aludni. :)
Az utolsó előtti napon, csütörtökön „Ki Mit Tud”-ot
rendeztünk. Sokan felléptek közülünk, úgy körülbelül a
fél társaság. Összesen négy kategóriában lehetett nevezni,
melyek a következők voltak: Komoly, Humoros, Humorosan- Komoly vagy Komolyan- Humoros. Ezután tábortüzet raktunk. Körbeálltuk és összeölelkeztünk egy hatalmas körbe, s egyházi énekeket énekeltünk, amíg el nem
aludt a tűz. Nagyon szép volt!
Mielőtt lezártuk volna az utolsó éjszakát is, rendeztünk
egy éjszakai bújócskát, ami úgy zajlott, hogy egy valaki
elbújt, majd kimentünk megkeresni, és ha megtaláltad,
melléfekszel a földre. Jó volt. Humoros!
Pénteken megtartottuk az utolsó áhítatunkat, majd csoportokra osztottak minket és megbeszéltük, hogy kinek
mi tetszett, mi volt a legjobb emlék, miért volt érdemes
eljönni ide…
Kingával mindketten nagyon jól éreztük magunkat,
rengeteg új barátot szereztünk. Mindkettőnknek nagyon
tetszett a tábor hangulata. És mindketten megígértük,
hogy:
Jövőre is jövünk!!

13 órakor mentünk ebédelni a helyi csárdába, majd 14
óráig csendes pihenő volt, ami valójában nem tartott sokáig, hiszen 14 óra előtt körülbelül 10 perccel estünk vissza a
táborhelyre. 15 óráig pedig intenzív gyakorlás volt. 15 órától egészen 18.30-ig szabad foglalkozás volt, ekkor el lehetett menni a strandra, vagy éppen sétálni a faluba, nagyokat beszélgetni, gitározni. 19 órakor mentünk vacsorázni,
majd 20 órakor kezdetét vette az esti áhítat. A reggelihez
hasonlóan itt is megvolt az ének mellett az imádság és a
bibliai téma. 22 órától vetélkedőket tartottunk, úgynevezett csapat-összekovácsoló versenyeket.
Az első éjszaka megalkottuk a szabályokat, amiben
benne volt a lefekvés időpontja is, ami azt jelenti, hogy

Nagy Anna

Templomfelújítás
Gitártáborban jártunk
Beszámoló az V. Nyírségi Református Gitártáborról
A Tiszavasvári Református Egyházközségből kettőnknek: Fleischer Kingának és nekem, Nagy Annának sikerült elmennünk az idén is augusztusban megrendezésre
kerülő Egyházmegyei Gitártáborba. A tábor augusztus
4-én kezdődött és 8-án ért véget, azaz egy ötnapos táborról beszélünk. Rengeteg éneket tanultunk meg ez idő
alatt, pontosan negyvenkettőt. Van, amit ott tanultunk
meg gitáron is, és volt olyan, amit már eddig is tudtunk.
Olyan énekeket tanultunk, mint a „Ki vagyok én”, „Áldom szent neved”, „Rejts most el”…
Augusztus 4-én, 15 óra körül érkeztünk meg Berekfürdőre. Elfoglaltuk a szállásunkat. Idén eléggé népes
társaság kerekedett, összesen harmincan voltunk, csak
időközben mentek el ketten, de jöttek is. A tábort négy
református lelkész szervezte: Bodnár Máté, Bakó László,
Nagy József, Szabó Pál.
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Reggelente 8 órakor volt egy kis torna, majd elmentünk
reggelizni. Fél 9-kor kezdődött a reggeli áhítat, először
énekeltünk, miközben a lelkészek gitárral kísértek minket, majd imádkoztunk, ezután szokás szerint volt egy
bibliai téma, amit átbeszéltünk, a végén újra imádkoztunk s ezután ismét énekeltünk. 10 órakor kezdődött a
gitáróra. A csapatot kisebb csoportokba sorolták aszerint,
hogy mennyire tudunk gitározni. Olyan csoportok voltak,
mint: „Akik még soha életükben nem fogtak gitárt a kezükben” (a csapat nagy része ide tartozott), aztán volt egy
olyan, hogy „Egy-két akkordot tudnak” csoportja, aztán
„Akik tudnak néhány akkordot, és voltak már gitártáborban is!” és „A nagyon jók, akik tudnak már ezt-azt, akik
sok akkordot tudnak és az ütemeket is ismerik…” Kingával mi ide lettünk sorolva. A mi csoportunkban nem
voltunk sokan, csupán hatan.
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Igen, a hír igaz: a várossal közös pályázaton pénzt nyertünk a templom felújítására! Hálát adunk érte Istennek!
Az utolsó órában vagyunk – szokták mondani, ha sürgős
a segítség. Mi egy ideje már ezt éreztük a templom állapotával kapcsolatban. A falrepedések egyre nőttek, és amikor a nyáron a plafon egy részéről a vakolat is leomlott,
akkor éreztük, hogy nagy a baj, segítség kellene, még pedig mihamarabb. Érkezett is. Előbb állagmegóvás, majd
a nyertes pályázat kapcsán. 55,3 millió forintot fordít-

hatunk a templom megújítására, az épület süllyedésének
megállítására, a repedések kijavítására. Egyelőre még csak
a papírmunkák zajlanak, de amint az időjárás engedi, elkezdődhetnek a várva várt látványos eredménnyel kecsegtető kiviteli munkák is. A határidő szoros: 2015. május 31re be kell fejezni a templom felújítását. Isten segítségével,
reméljük, hogy sikerülni fog!
								
Katona Béla, lelkész

A gyülekezeti terem felújítása
Egyházi épületeink kapcsán az idei esztendőben is történtek változások, felújítások.
Legszembetűnőbb ezek közül a Kálvin úti gyülekezeti
terem felújítása. Az épület vizesedésének megszüntetését
évek óta szerettük volna elérni.
Ebben az évben a tettek mezejére is léptünk. Egy különleges technika kivitelezésére hangzott el javaslat a januári

presbitergyűlésen utólagos szigetelés elkészítése a falak
átvágásával. A falvágás természetesen embert próbáló feladat volt, főképpen úgy, hogy még senki nem csinált ilyet
a kivitelezést magukra vállaló presbitereink közül.
Egy helyi református vállalkozó segítette a munkát a saját maga által elkészített szerkezettel, melynek működését
előbb bemutatta, a többit pedig rábízta csapatunk tagjaira.
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Köszönjük neki, hogy ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta a falátvágó szerkezetet, mellyel két héten keresztül minden nap reggel 8 órától délután 5 óráig fáradoztak
hol hatan, hol nyolcan a férfi testvérek.
Minden falat átvágtak az épületen és a keletkezett résekbe szigetelőanyagot helyeztek, mely megakadályozza
a falak nedvesedését. Hatalmas munka volt ez! Köszönet
mindenkinek, aki tevékeny részese volt! Az asszonyok is
igyekeztek kivenni részüket a munkából. Ők minden nap
főztek és finomságokkal kedveskedtek, hogy a férfiak testi
erejük fogyását laktató ételekkel pótolják. Nekik is köszönetet mondunk! A szigetelés elkészülése után megtörtént
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a nyílászárók kicserélése, a belső festés és a radiátorok lecserélése is. Utóbbi egy helyi vállalkozó adománya.
Hálásan köszönjük felajánlását!
Miképpen köszönjük a felújításra érkező adományokat
és minden fáradozást, mely előre mozdította a gyülekezeti
terem megújulását!
Jövőre szeretnénk az épület külső szigetelését is megoldani és bizony a tetőszerkezet is felújítás után kiált.
Ha Isten is így akarja, reméljük erről is beszámolhatunk
majd…
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A nap egyik érdekes versenye a „rokonszámláló” volt,
melynek keretében azt mérték össze, hogy a részt vevő
csoportok között vannak-e olyanok és mennyien, akik
egymással rokoni kapcsolatban állnak. A nyertes csoport
34 főből állt: ők mindannyian fel tudták mutatni egymáshoz fűződő rokoni szálaikat.
Ismerős és ismeretlen egyformán testvéri szeretettel fordult egymás felé, meleg szívvel kínálgatva egymásnak a
nap folyamán elkészült ételekből, aminek elfogyasztása
közben kellemes beszélgetések folytak.
Testben kicsit fáradtan, de lélekben annál üdébben érkeztünk haza, miközben már azt tervezgettük, hogy jövőre hogyan fogjuk képviselni gyülekezetünket egy újabb
családi napon.
							
Hamvasné Nagy Annamária, presbiter

Katona Béla lelkipásztor
kreativitását, volt lehetőség lovaglásra, lovas kocsikázásra,
íjászkodásra. A helyi református templomban imaösvényt
alakítottak ki, ahol lehetőség volt az elcsendesedésre a kinti sokszínűség közben.

Presbiteri Népfőiskolai Képzés
A népfőiskola oktatói őszinte örömmel és hálaadással
fogadták az ország szinte minden részéből, sőt, határon
túlról érkezett tanulni vágyó gyülekezeti tagokat. Az első
konzultáció után valamennyien lelkileg feltöltődve, ismeretekkel gazdagodva tértünk haza.
Az egyéves levelező tanfolyam 6 hétvégi konzultációt
tartalmaz, melyek péntek délután 17h-tól szombaton kora
délutánig tartanak, havi egy-egy alkalommal. A tanfolyam végén a résztvevők záróvizsgát tesznek az oklevél
megszerzéséhez.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia idén
is meghirdette Presbiteri Népfőiskolai képzését, melyre gyülekezetünkből 8 fő jelentkezett és nyert felvételt.
Szeptember közepén nagy örömmel és várakozással telve ültünk ismét iskolapadba. A képzés célja a gyülekezeti
munka támogatása, a presbiterek és gyülekezeti munkások felkészítése a gondnoki, presbiteri tisztséggel járó feladatok, illetve a gyülekezetben vállalt szolgálatok áldott
betöltésére. Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása
mellett lehetőségünk nyílik más gyülekezetek munkatársaival való találkozásra, egymás hite és tapasztalata által
való épülésre.

				 Losonczi Anita, presbiter

Egyházmegyei Csendes-Pihenő Hét Berekfürdőn
Egyházmegyei Családi Napon jártunk
2014. szeptember 6-án Szabolcs községben főzőversennyel egybekötött családi napot szervezett a Nyírségi
Református Egyházmegye. Körülbelül1300 ember vett
részt ezen az alkalmon, köztük gyülekezetünkből is páran.
A polgármesteri köszöntő után az igei szolgálatot dr.
Gaál Sándor esperes végezte, aki a példaképek fontosságáról szólt.
A XXI. században is fontos, hogy legyenek keresztyén,
református példaképeink, hithőseink. Ezért szükséges
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elmondani, hogy hogyan jutottunk hitre, milyen megtapasztalásaink vannak Istennel kapcsolatban. Vegyük észre, hogy tanúbizonyságok fellege vesz körül bennünket, és
legyünk mi is példaképek mások számára!
Az igei töltekezés után sokszínű előadósereg lépett fel
a színpadon: a Gryllus testvérek, a Burattino Bábszínház, Pregitzer Fruzsina, a Magyar Continental Singers.
Fogyatékkal élő testvéreink is megható pillanatokat szereztek a nézőközönségnek. Közben kézműves foglalkoztató sátrak voltak felállítva, ahol mindenki kipróbálhatta
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A Csendes-hét fő témája az Egészség volt. Reggel és
este áhítatok indították illetve zárták napjainkat, melyeken az Egyházmegye fiatal lelkészei szolgáltak. A nyitó
áhítatot Dr. Gaál Sándor esperes úr tartotta.
Testi egészségünk megőrzése érdekében minden reggel tornával kezdtünk. Majd előadásokat hallgathattunk.
Örömmel hallgattuk és épültünk Kállai Imre debreceni
beosztott lelkész, jelenleg az orvosi egyetem végzős hallgatójának előadásából, melynek címe: A hit, lélek, egészség volt.
Éltünk a helyi gyógyfürdő kínálta nagyszerű lehetőséggel, valamint elsétáltunk a református templomba is. Gál
Judit kórház lelkész előadása is léleképítő volt.

A Nyírségi Református Egyházmegye idén is megrendezte Csendes-Pihenő Hetét Berekfürdőn, a Megbékélés
Házában.
A 2014. október 13-17. között lebonyolított Csendeshetet nagy érdeklődés övezte.
Gyülekezetünk évről évre képviselteti magát egy kis
csapattal. Egyik testvérünk a következőképpen számolt
be röviden az átéltekről:
Egy napfényes őszi napon négyen érkeztünk meg Berekfürdőre.
Az Egyházmegye 27 gyülekezetéből 135 fő jött el. Sokan közülünk már ismerősként üdvözöltük egymást, hiszen nem először jártunk itt.
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Témája „Betegágyban és beteg ágy mellett”. De részt
vettünk egy hangulatos, közösségformáló vetélkedőn is.
Dr. Imre Sándor, a Debreceni Egyetem Belgyógyászati
Intézet Gerontológiai Kutató Csoportja vezetőjének előadása is figyelemfelkeltő volt.
Témája: az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás jelentősége a jövő társadalmában. Minden nap
bőséges és finom reggeli, ebéd és vacsorában volt részünk.
Nagyon sok egyházi énekeket tanultunk.
Amikor eljött az utolsó nap, fájó szívvel, de testben és
lélekben feltöltekezve utazhattunk haza.
Az itt eltöltött napok felejthetetlenek számunkra.

A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata

Fontos, hogy gyászoló emberként is tudjunk az élet reménységével együtt élni.
Az előadást követően lehetőség nyílt kérdéseket feltenni
az előadónak.
A délelőtt zárásaként vendéglátóink állófogadással kedveskedtek a résztvevőknek a helyi általános iskolában.
Ebéd után ismét közös énekléssel hangolódtunk rá a
délutánra.
Először Victor Jánosné lelkipásztor megható őszinteséggel, ugyanakkor az Istenbe vetett hit mély bizalmával
telve tárta elénk bizonyságtételét. Egy törékeny fiatal nő
állt előttünk, aki lelkipásztor férjét elveszítve, hat gyermek édesanyjaként, lelkipásztorként beszélt a gyász fájdalmáról, annak hitben való elhordozásáról, az erőt adó
Istenről.
A bizonyságtételt Németh Áron tanársegéd (Debreceni
Református Hittudományi Egyetem) előadása követte, „A
halálhoz való viszonyulás az Ószövetségben” címmel. Az
előadó részletesen kitért az Ószövetség korának szertartásaira, vallási szokásaira. Sőt arra is, hogy hogyan tudja az
Ószövetség tanítani a ma élő reformátusokat.
Őt követte, Halascsák István presbiternek és feleségének a bizonyságtétele, melyben mindketten megosztották
a testvérekkel megtérésük körülményeit, előzményeit. Istenbe vetett hittel beszéltek 16 éves unokájuk elvesztéséről, személyes gyászuk megéléséről, feldolgozásáról.
Végül a Kárpátaljáról érkezett csodálatos hangú
Györkené Csákány Marianna gitárkísérettel előadott énekeit és rövid bizonyságtételét hallgattuk meg.
A nap végén Szvoren Attila lelkipásztor búcsúzott a
résztvevőktől. Nagyon tartalmas, lelkiekben gazdag napot tölthettünk együtt, egymás hite által is épülve.
Legyen Istené a dicsőség érte!
Losonczi Anita, presbiter

Tóth Miklósné, presbiter

A címben szereplő elnevezés egy programsorozatot takar, melyet október közepet táján több éve szervez meg
városunkban a Vasvári Pál Múzeum a történelmi egyházakkal karöltve. Gyülekezetünk is kiveszi részét évről
évre ebből a rendezvénysorozatból. Idén két jeles esemény
is volt ennek kapcsán református templomunkban. 2014.
október 16-án Felhősné dr. Csiszár Sarolta – azóta Károli
Gáspár díjat kapott – nyugalmazott múzeumigazgató tartott előadást. A beregi és a szatmári templomok egy részét
csodálhattuk meg a fényképekkel gazdagon illusztrált előadás során. Három nappal később, vasárnap estére a Deb-
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receni Református Kollégium Kántusa érkezett közénk
Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző,
egyetemi docens vezetésével. Felemelő élmény volt hallgatni a felcsendülő dallamokat, melyek csodálatos lelki
feltöltődést jelentett a megjelentek számára. Ez jótékonysági koncert is volt egyben, mellyel a templom felújítását
segíthették önkéntes adományaikkal. Összesen 96.350Ft
adomány gyűlt össze. Köszönjük a jó szívvel adakozók támogatását! Az alkalom a Kálvin úti gyülekezeti teremben
szeretetvendégséggel zárult.
		 		
Katona Béla, lelkész
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Körzeti Presbiteri Csendesnap

Mindezért Istené a dicsőség!

Nyitott Templomok Hete

R eformátus

Körzeti presbiteri csendesnapnak lehettünk részesei
2014. október 25-én a vasmegyeri református gyülekezet
meghívására. Gyülekezetünkből 11 fő vett részt ezen az
alkalmon.
A 15 meghívott gyülekezetből érkezett presbiter testvérek és lelkipásztorok szinte teljesen megtöltötték a helyi református templomot. Halottak napjához közeledve
a nap előadásai és bizonyságtételei a gyászhoz kapcsolódtak. A regisztráció után közös énekléssel indítottuk
a napot. Majd a vendéglátó gyülekezet lelkipásztorának,
Szvoren Attilának, és a település polgármesterének köszöntő szavai után áhítattal folytatódott a délelőtt, ahol
Szabóné Kovács Márta lelkipásztor szolgált.
Ezt követően a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem docensének, Dr. Bodó Sárának az előadását
hallgattuk meg, melynek címe: Reformátusként gyászolni.
Rendkívül átfogó, mély lelki tartalommal megtöltött
előadást hallottunk arról, hogyan lehet hívő keresztyén
emberként, reformátusként elhordozni szeretteink elvesztését. Hiszen a gyász akkor sem könnyű, ha hívő ember
éli át. A gyászban eldől, hogy hisz-e valaki Istenben, vagy
nem. Van, aki olyan önátadó hittel rendelkezik, hogy azt
tudja mondani: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen
az Úr neve.” (Jób 1:21) Bibliai példákkal alátámasztott
gyakorlati segítséget kaptunk arra nézve, hogyan tudjuk
megélni hívő reformátusként a személyes gyász érzését,
és miként tudunk segíteni a környezetünkben gyászolók
fájdalmának enyhítésében. A legfontosabb, hogy tudjuk,
Jézus nem marad távol tőlünk, velünk van a gyászunkban
is. Az elhangzottakban nagy hangsúlyt kapott az egyházi
temetés fontossága. A közösségnek ereje van. Hangzik Isten Igéje, az imádság, az ének, református keresztyénként
pedig erőt ad a Hitvallás.
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Gyászolók vasárnapja

Személyes példa
Interjú gyülekezetünk hitoktatójával

A Tiszavasvári Református Egyházközség idén is megemlékezett az elmúlt egy év során elhunytakról. 2014.
november 2-án, a gyászolók vasárnapja elnevezésű istentiszteleten Isten vigasztaló üzenete hangzott a szomorú
szívűek számára, és egyben név szerint is megemlékeztünk
azokról, akiket az elmúlt 12 hónapban református szertartás szerint búcsúztattunk temetésük órájában. Istenünk vigasztalását kívánjuk a gyászoló és emlékező testvéreinkre!
Álljanak itt Cseri Kálmán gondolatai és adjanak erőt,
vigaszt számunkra a személyes gyászunkban, emlékezésünkben: „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki
sem hal meg önmagának... Tehát akár élünk, akár meghalunk,
az Úréi vagyunk. ”(Róm. 14,7-8)
Gyászunkra nézve azt tanácsolja Isten igéje, hogy engedjük el a halottainkat. Vegyük komolyan, hogy minden
Istené, s amikor ő elhív valakit mellőlünk, nem a miénket
veszi el, hanem a magáéval rendelkezik. Szeretteinket is
csak egy időre bízza ránk, egy időre ajándékoz meg egymással, hogy addig szeressük és őrizzük egymást. Amikor
pedig ez az idő letelik, adjuk vissza őket neki! Ne is találgassuk, hogy vajon hova kerültek, bízzuk őrá egészen!
Istent tisztelő ember nem ragaszkodik halottaihoz, hanem
átadja őket Teremtőjüknek. Jób komolyan vette ezt, s ezért
tudta súlyos gyászában elmondani: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!" (Jób 1,21)
Kinek nehéz ez az elengedés? Aki bálványozta azt, akit
elveszített, vagy akinek rossz a lelkiismerete mulasztásai
miatt. Aki bálványozta, tegye most életében az első helyre
Istent! Legyen valóság, amit az ének így mond: az űrt ő
töltse ki! Egyedül ő tud adni igazi vigasztalást nekünk.
Akit pedig vádol a szíve, vegye komolyan, hogy sok mulasztást nem lehet már pótolni, de Isten kegyelme ezekre
is elég! Vallja meg neki őszinte bűnbánattal, higgye, hogy
bocsánatot kapott, s az Úrral való közösségben békessége
lesz. Egyvalamit soha nem vesz vissza tőlünk Isten: önmagát. Aki őbenne hisz, az is szegényebb lesz a gyászban,
mert elveszített valakit, de nem lesz nincstelen, nem marad üres az élete.

Nagy örömmel és hálával a szívünkben adunk hírt arról,
hogy gyülekeztünk közössége hitoktatóval gyarapodott,
Hamvasné Nagy Annamária (Panni néni) személyében,
aki a Sárospataki Református Teológiai Akadémia végzőseként idén kapta meg a diplomáját. Ebből az alkalomból
szeretnék feltenni néhány kérdést az elmúlt évek tanulmányaival kapcsolatban.
- Aktív gyülekezeti tagként ismertelek meg néhány éve, akit
mindig körülrajongtak a gyerekek. Mikor érezted először, hogy
az Úr erre a pályára hív, hogy célja van veled, a gyerekekkel
való munka területén?
- Mindig szerettem gyerekekkel foglalkozni. Tanítóképzőbe jártam, amit végül nem tudtam befejezni a korai családalapítás miatt. Úgy gondoltam, hogy ha a fiaim
már nagyobbak lesznek, folytatom tanulmányaimat. Közben azonban Isten megszólított, és családommal együtt
elkezdtünk járni a templomba, a gyülekezetbe. A világi
tanítóképzés helyett a teológiai felsőoktatás felé fordultam. A tanítást nem tudom már elképzelni Isten nélkül.
Az egyik legszebb szolgálat szerintem a gyermekszíveket
Isten felé fordítani.
- Miért éppen a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát választottad? Hogyan érezted magad az ott töltött három év alatt?
- A debreceni teológiára is felvételiztem, és a sárospatakira is. Mindkét helyre felvettek, de csak Sárospatakon
indult el végül a levelező képzés, Debrecenben nem, mert
nem volt meg a minimális létszám abban az évben. Egyébként egy percig nem bántam meg, hogy „pataki diák” lettem és nem debreceni: életem meghatározó három évét
tölthettem ott.

A földön ha elvesztem
Szerelmem tárgyait,
Maradjon meg mellettem
Szerelmed és a hit;
Csak azt el ne veszítsem,
Mi benned, ó, Úr Isten,
Remélni megtanít!
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- Hogyan sikerült megtartanod az egyensúlyt a főállású
munkahely, a család, a tanulás és a gyülekezeti munka között?
Hiszen nem titok, hogy mindvégig nagyon jó eredménnyel
zártad a féléveket.
- Sokszor magam sem értettem, hogy miért mennek a
dolgaim viszonylag zökkenőmentesen, pedig nem kis terhet jelentett a főiskola bevállalása. Azt hiszem, Isten végig
fogta a kezemet, és vezetett engem. Köszönöm a gyülekezet tagjainak is, hogy imádkoztak a tanulmányaimért és
azért, hogy mindenre legyen erőm. Természetesen a családom segítsége és megértése (különösen a vizsgaidőszakokban) is nagyon sokat jelentett számomra. Köszönettel
tartozom még Balázsi Csillának, akinek a könyvelőirodájában dolgozom, és aki mindenben támogatott, holott
nem is szakmai irányban tanultam tovább. Nem minden
munkahely lett volna ilyen toleráns.
- A második sikeresen befejezett év után a gyülekezetben a
gyermekistentiszteleti alkalmak vezetése mellett az általános
iskolákban újonnan bevezetett hit-és erkölcstan tantárgy oktatásában is aktívan részt veszel. Milyen tapasztalatokat szereztél a gyakorlati munka során?
- Ha olyan szolgálatod van, amely gyermekekkel kapcsolatos, azt nem lehet elméletben csinálni. Ezért nagyon örültem, amikor 2012-ben elmehettem a gyerekekkel a nyári
hittanos táborba, majd 2013. februárjától újabb szolgálati
lehetőséget kaptam: a vasárnapi gyermekistentiszteletek
vezetését. Az iskolai év kezdetével pedig az iskolai hittan
oktatásába is bekapcsolódhattam. Köszönöm gyülekezetünk lelkészeinek, hogy erre lehetőséget adtak, és hogy a
gyakorlati időm alatt tőlük is tanulhattam.
- Az idei tanévtől a hajdúnánási általános iskolákban is dolgozol hitoktatóként.
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- A Reformátusok Lapjában olvastam egy hirdetést,
hogy részmunkaidős hitoktatót keresnek Hajdúnánásra. Megbeszélve feletteseimmel ezt a lehetőséget, arra a
döntésre jutottam, hogy beadom a jelentkezésemet. Nagy
örömömre megkaptam az állást, és azóta heti 7 hittan órát
tartok a Bocskai István Általános Iskolában. Természetesen emellett itthon is folytatom a gyülekezeti és iskolai szolgálatokat, és mellette a könyvelési feladatoknak is
igyekszem eleget tenni.
- Örömmel hallottam, hogy gyülekezetünkben sikerült beindítani egy ifi csoportot is. Mesélnél erről pár mondatban?
- Idén februártól indítottuk be az ifjúsági foglalkozásokat középiskolás fiatalok részére. Általában kéthetente
szombaton találkozunk, a délutáni órákban. Nagyon jó
hangulatúak az alkalmak, melyek fő vezérfonala természetesen Isten igéje, amely köré építjük a beszélgetéseket,
az énekeinket (amiket gitárral is kísérünk). A játék sem
maradhat ki, de volt már olyan alkalom, amikor filmet
néztünk, és annak üzenetét fejtegettük.
- Mit üzennél az újság hasábjain keresztül a gyermekeknek?
- Nagy szeretettel várjuk őket az alkalmakra, foglalkozásokra! A kisebb gyermekeket (óvodástól 7. osztályosig)
a gyermekistentiszteletekre, melyeket minden vasárnap
10.30 órától tartunk a gyülekezeti teremben, a 8. osztályos
fiatalokat a konfirmáció előkészítő órákra ugyanebben az
időpontban, a középiskolás fiatalokat pedig az ifi alkalmakra invitálom.
- További szolgálatodhoz Isten gazdag áldását kívánom!
Köszönöm a beszélgetést.
								
Losonczi Anita, presbiter

Ünnepi istentiszteleteink rendje
2014. december 21. (vasárnap) 10.30 órakor
a konfirmációra készülő fiatalok adventi műsora színesíti majd az istentiszteletet.
2014. december 24. (szerda) 16.00 órakor
a hittanos gyermekek karácsonyi műsorával egybekötött szentesti istentisztelet lesz templomunkban.
2014. december 25. (csütörtök) 10.30 órakor
úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz templomunkban, melyen a gyülekezet énekkara is szolgál.
2014. december 26. (péntek) 10.30 órakor
karácsony második napi istentisztelet lesz templomunkban.
2014. december 31. (szerda) 16.00 órától
óévzáró istentisztelet, melyen elhangzanak 2014. anyakönyvi hírei is.
2015. január 1. (csütörtök) 10.30 órától
az újév első istentisztelete, melyen beszámoló hangzik el a 2014. évről – gyülekezetünk szempontjából.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
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Anyakönyvi hírek
Temetések

2014. Április
23. Róka Lajosné (Nábrádi Zsuzsanna) /82/
28. Gál Miklós /59/
Május
9. Losonczi Bálintné (Bontovics Ilona) /90
Június
12. Rigacs Gézáné (Lakatos Matild) /70
Július
2. Bíró Ildikó /62/
19. Ötvös Károlyné /D. Gáll Julianna/ (99)
augusztus
7. Terebes Andrásné (Papp Mária) /90/
21. Bardóczi Irma (99)
22. Vadászné Lakatos Krisztina (34)
22. Róka Sándor (64)
26. Tök Sándor (51)
Szeptember
12. ö. Szabó Lászlóné (Gulyás Julianna) /88/
17. Szűcs Imre (93)
Október
17. Adorján Sándor (62)
22. Gáll Lajosné (Simcsó Jolán) /92/
November
10. Wundele Ferencné (Pethe Julianna) /90/
14. Halász Mihályné (Debreczeni Zsófia) /82/
21. D. Gáll Balázs /95/
December
5. File Gábor /62/

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám
és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek,
öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!”
(Zsoltárok 62,6-9)

élet

Szorgalmatosi hírek
Házasságkötések

május 10. Szűcs Imre László és Borbély Katalin
június 14. Berczik Attila és Balázs Emőke
július 12. Macsuga Tamás és Papp Andrea
augusztus 9. Stummer János és Szögi Zsuzsanna
(ökumenikus)
augusztus 9. Katona Ferenc és Hrotkó Anita
augusztus 23. Vig Zoltán és Eszenyi Fanni
szeptember 12. Munkácsi Miklós és Nagy Roberta

Isten iránti hálaadással adunk hírt arról, hogy elkészült
a szorgalmatosi templom bejáratához az a korlát, mely az
idősek, nehezebben járók számára nyújt nagy segítséget.
Szabó Sándor volt az említett munka kivitelezője, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül, Isten dicsőségére ajánlott fel.
Köszönjük a közösségünkért végzett fáradozását és Isten
gazdag áldását kívánjuk életére!

„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két
test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött,
ember azt el ne válassza.” (Máté 19,5-6)

Keresztelések

Április
6. Szilágyi Noel, Jónás Nikolasz Csaba
13. Kiss-Becsy Zoltán Sándor
20. Szőllősi Dominik
21. Borbély Ádám, Nácsa Csenge
27. Papp Sára Regina
Május
10. Turi-Szűcs Anna
25. Tóth Eszter
Június
15. Losonczi Tihamér
22. Szabó Máté
Július
20. Nagy Adél Fanni
27. Losonczi Krisztián
Augusztus
3. Sándor Natasa Kiara, Rocska Balázs
10. Gáll Miklós András
24. Gerzsánszki Anita Jázmin
Szeptember
14. Beke Panna, Dancs Dániel, Sinka Bence
Október
5. Varga Fruzsina, Aranyosi Tamás
November
9. Erdei Orsolya
23. Madácsi Annabella
December
7. Vinginder Antónia, Veréb Roberta

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 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.” (Mt. 28,18-20)
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Örömmel adunk hírt arról is, hogy a szószékre új terítő
került.
Köszönjük az Isten ügyét ily módon is támogató testvérek áldozathozatalát!

Ünnepi
istentiszteleteink rendje
Szorgalmatoson

Keresztelések
Április
20. Mirkó Lajos Dániel, Gonda Dorina,
Gonda Krisztián, Vencsellői Áron Tamás
Június
8. Szakolczai Szilvia,
Agócs Zsombor, Agócs Barnabás, Szőllősi Dorina
Augusztus
17. Siku Blanka
Október
12. János Gergely, János Norbert

2014. december 24. (szerda) 15 órakor
szentesti istentisztelet.
2014. december 25. (csütörtök) 9.00 órakor
úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.
2014. december 31. (szerda) 15.00 órától
óévzáró istentisztelet.
2015. január 1. (csütörtök) 9.00 órától
az újév első istentisztelete.

„ Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik,
akkor sem tér el attól.”
(Péld. 22,6)

Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk alkalmainkra!
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2014. december – XVIII. évfolyam 2. szám

élet

Receptek
Túrópogácsa

Töltelék:
A kikapart tésztát összemorzsoljuk és leöntjük 1,5 dl tejjel.
10 dkg porcukrot, és 10 dkg vajat habosra kavarunk, és 2
dkg kakaót, 2 evőkanál. rumot adunk hozzá.
A tésztadarabokat és a krémet összekeverjük. Ezzel
megtöltjük a kis golyókat. Vérnarancs aromával és tojásfehérjével megkenjük, durvára darált kristálycukorba forgatjuk. Tetejét piszpanglevéllel díszítjük.

Felhő szelet
30 dkg vajat 30 dkg liszttel és 1 csomag sütőporral ös�szedolgozunk, majd 30 dkg friss tehéntúrót, ízlés szerint
sót adunk hozzá és meggyúrjuk.
Elnyújtjuk és hajtogatjuk. Legalább háromszor hajtogatjuk, 20-30 perces pihentetés után. Lehetőleg hideg helyen pihentetjük.
Végül elnyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tojással megkenjük és megsütjük.

Őszibarack

Tészta: 2,5 dl víz, 15 dkg zsír, 15 dkg liszt, 6 tojás.
Krém: 7,5 dl tej, 3 cs. vaníliás pudingpor, 25 dkg margarin,
15 dkg porcukor.
Hab: 5 dl Hullala tejszín.
A tésztához 2,5 dl vizet és 15 dkg zsírt felforralunk,
majd hozzákeverünk 15 dkg lisztet, és összefőzzük. 15-20
percig állni hagyjuk, utána 6 tojást egyenként belekeverünk (jól kikeverjük).
2 lapot sütünk tepsi hátán, 200 fokon. (nagy gáztepsit
használjunk). - A tepsit megkenjük zsírral és úgy kenjük
rá a tésztát. Sütési ideje 4-5 perc, az elején ne nyissuk ki a
sütőajtót. Érdekes, hullámos felületű lapokat kapunk.
A felső lapot előre felkockázzuk.
A krémhez 3 csomag vaníliás pudingport 7,5 tejben sűrűre főzünk, amíg hűl 25 dkg margarint 15 dkg porcukorral habosra keverünk, majd a kihűlt pudinggal összedolgozzuk.
Az előre lehűtött Hullala tejszínt kemény habbá verjük.
Amikor ezekkel elkészültünk, az alsó lapot kicsi rummal meglocsoljuk (ez el is maradhat), majd rákenjük a
sárga krémet, erre a kemény habot, végül a felkockázott
tésztát. A tetejét porcukorral meghintjük és néhány órát
hűtőben állni hagyjuk, majd felszeleteljük.

Hozzávalók:
30 dkg cukor, 20 dkg zsír, 2 db tojás, 1 kk. szódabikarbóna, 1-2 dl tej, 2 evőkanál rétesliszt, 75 dkg finomliszt.
A cukrot a zsírral és a tojással habosra verjük. Hozzáadjuk a tejet, a szódabikarbónát, a lisztet és összegyúrjuk.
Kicsit lehet pihentetni. Ismét összegyúrjuk, és ujjnyi vastagra nyújtjuk.
Ezután pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, és 180o-on
megsütjük. Kihűlés után a közepét kiszedjük.
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Újévi imádság
Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg.
Mások megbecsülésének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Mások szeretetének a vágyásától szabadíts meg Jézus.
Mások dicséretének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Az elsőbbségben részesítés kívánásától szabadíts meg Jézus.
A tanácsom kikérésének a vágyásától szabadíts meg Jézus.
Mások helyeslésének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy semmibe vesznek, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megszidnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy bírálgatnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megfeledkeznek rólam, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy nevetségessé tesznek, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy igazságtalanul bánnak velem, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy meggyanúsítanak, szabadíts meg Jézus.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra,
hogy másokat szeressenek jobban, mint engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra,
hogy másokat becsüljenek többre, mint engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra,
hogy a világ szemében mások növekedjenek, én pedig legyek kisebb.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra,
hogy mások legyenek kiválasztva, én pedig legyek félretéve.
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