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A Szatmári Református Egyházmegye Lapja

Karácsonyi köszöntõ
Textus.1:78-79
„A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, mellyel meglátogatott minket a naptámadat a
magasságból, Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában
ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára.”
Keresztyén Testvéreim!
A média jó elõre beharangozta, hogy december elsejétõl díszkvilágításban fog ragyogni az
egész város. Sokan azért is teszünk egy sétát, hogy csodáljuk a sötét éjszakában a különbözõ
fényeket, színpompákat. Úgy elgondolkodtam magamban, milyen kár, hogy január végén már
visszakapja a város a maga esti, éjszakai arculatát, mert elmúltak az ünnepek.
De karácsonykor Betlehemben meglátogat bennünket Isten, olyan Fényt ajándékoz, s ha
ezt a Fényt elfogadod, ez nem szûnik meg, mindig világít. Ezt a Fényt csodálhatod nemcsak
karácsonykor, hanem életed minden napján.
Azt olvassuk itt „Istenünk könyörülõ irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a „felkelõ
Fény a magasságból. – Mit jelent ez, testvéreim? Azt, hogy a Karácsony nem az ítélet idejének
napja, nem a befelé fordulás, nem a bánat, a szeretetlenség, a békétlenség ideje. A Karácsony a
kegyelem és irgalmasság ideje. Meglátogatott minket a Naptámadat a magasságból, vége a
sötétségnek, mert látom és érzem a Fényt. Isten megtehette volna azt, hogy elfordul tõlünk, nem
törõdik az emberrel, akik elutasították az õ szeretetét, akik elhagyták Ádám- és Évaként az
édenkertben a kegyelmet.
Karácsony pont arról beszél, hogy Isten könyörülõ irgalma, amellyel meglátogatott minket
az Õ egyszülött Fia által, nem csak egy rövid látogatás volt ez, hanem lakozott és lakozik
közöttünk. Mi is ezt tesszük Karácsonykor, meglátogatjuk egymást, szülõ a gyermeket, gyermek
a szülõt, testvér a testvért, örvendünk egymásnak, kibékülünk, mert ilyenkor, Karácsonykor, a
Fény megindít egymás felé, hogy könyörülõ szívet ajándékozzon. Sajnos rövid ideig tart ez a
látogatás, de Isten látogatása örökké tartó, Jézus Krisztus velünk van – Immánuel – „Velünk az
Isten”. Nem ellenünk, hanem velünk, hogy segítsen az árván, a betegen, a gyászolón, aki
kitaszítottságot érez ebben a nyomorult világban.
A második dolog, amire figyelmeztet az Ige, hogy a „naptámadat, a felkelõ Fény látogatott
meg minket, akik a sötétség és halál árnyékában lakunk”. Egy életén keresztül nem teszünk
mást, mint dolgozunk azért, hogy lakhelyet készítsünk magunknak, szeretetteinknek, s jól érezzük
magunkat a szépen berendezett lakásban. Most, Karácsonykor arra figyelmeztet az ige, hogy „a
sötétség és halál árnyékában lakunk”. Éghetnek a fények a városban, a falvakban vagy az
általunk épített, szépen berendezett lakásban, a karácsonyfa égõiben, ha a felkelõ Fény nem
világít be szívedbe, életedbe, családodba, akkor továbbra is a sötétség és a halál árnyékában
laksz, élsz, tengeted életedet.
A halál árnyékában lakni borzasztó állapot. A megjelent Fény hatására - Jézus Krisztus hagyd ott ezt a lakást, akármilyen modernül is van berendezve, ne fizess többé lakbért a halálnak,
csapd be az ajtót és siess a pásztorokkal együtt Betlehembe, mert még van kegyelem. Ott
megtalálod a Fényt, a Szeretetet, a Békességet, a Bocsánatot, ami hiányzott, amíg a halál
árnyékában laktál.
A harmadik dolog, amirõl Lukács ír, az az, hogy azért látogat meg minket a halál árnyékában
a felkelõ Fénnyel, hogy „igazgassa lábainkat a békesség útjára”. Találkoztam lelkipásztori
szolgálatom ideje alatt olyan beteggel, aki így panaszkodott: „Nem tudom a lábamat oda tenni,
ahova akarom, a kezemmel kell irányítanom”. Nekem, egészségesnek, nem volt könnyû
végighallgatni és végignézni ennek az embernek a panaszát, de a Fényt Krisztus éltette. Azért
jött Karácsony éjszakáján, hogy ami Istentõl elszakadt, eltávolodott életünket, ráigazítsa a
Békesség útjára. A békesség útja a golgotai kereszt alatt vezet el. Jézus keresztje, halála nélkül,
nem lehetett volna békességünk, és most sem lehet.
Nem elég csak hinni, hogy megszületett, eljött erre a világra, de hinni kell és lehet, hogy
meghalt a mi bûneinkért. Ezért van szükséged a Fényre, hogy lásd a sötét világban a békesség
útját. Mennyivel járhatóbb ez az út, itt nem tévedsz el, mert maga a Fény, Jézus Krisztus világít
és vezet, te pedig követheted Õt.
Karácsony a kegyelem és irgalmasság ünnepe. Isten elküldte a z Õ Fiát, eljött hozzánk a
Mennyei Fény, dicsõség, szeretet, hogy legyen erõnk lakóhelyet változtatni, hogy az állandó
lakhelyünk többé ne a halál és sötétség legyen, hanem az Isten dicsõsége. Engedd hát, kedves
testvérem, hogy a Fény ragyogja be életedet, hogy karácsonyod legyen nemcsak Karácsonykor,
hanem életed minden napján.
Ámen
Kovács Sándor
lelkipásztor-esperes

Juhász Gyula :

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
1902

Baja Mihály:

Karácsony
Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,
Mi Betlehemben legelõször voltál:
Újjászülõje a kerek világnak,
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár.
Az angyaloknak ajkán a hozsánna
Ma is elhat a pásztorok füléhez,
s koldust, királyt vezet ma is a csillag
Az idvezítõ jászol-bölcsõjéhez.
Te most is az vagy, csak mi változánk meg,
Csak nekünk ócska minden ami régi.
Nem hallgatunk az angyalok szavára,
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.
Mennek, mennek a pásztorok seregben,
de nem a Jézus jászol-bölcsõjéhez.
Mennek, mennek a bölcsek és királyok,
De nem az élet örök kútfejéhez.
Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.
Az én lelkem csak téged vár, s tetõled
száz lidérc fény közt el nem tántorodna.
A gyermekhitnek hófehér palástját
Borítsd reám csak egy éjszakára,
És én megáldlak, síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága.
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Nõszövetségi találkozó a Dunamelléken
“Hogy egyek legyenek, mint mi!”
A jó Isten hozzánk való kegyelmének bizonyságaként a Királyhágómelléki Egyházkerület Nõszövetségének elnöksége és vezetõsége
rendhagyó õszi találkozón vett részt október 20-21-én.A Dunamelléki
Egyházkerület Nõszövetsége vezetõségének vendégei lehettünk
Kecskeméten és Budapesten.
A találkozó jó alkalom volt lelki épülésünkre, a testvérkapcsolat, az
összetartozás megerõsítésére, a barátkozásra. “SzentAtyám, tartsd meg
õket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!”
(Jn 17,11b) - ez volt a találkozó igei vezérfonala. Kecskeméten a református
egyházközség több intézményét is meglátogattuk: ókollégium (1830),
újkollégium (1912). Meglátogattuk a Sion nyugdíjasházat és gondozási
központot is, amely célkitûzései között szerepel “szolgálva szolgáltatni”.
A nyugdíjasház nem zárt rendszer, kapcsolatban van a gyülekezet idõs
tagjaival, megvalósítva a krisztusi szeretetre épülõ diakóniát: “Egymás
terhét hordozzátok...” (Gal 6,2).
Városnézésünk alkalmával a Ráday Múzeumban meghatottan néztük
Erdély, Kalotaszeg nagy szülöttje, késõbbi dunamelléki püspök, Ravasz
László emlékszobáját.
Az egyházmûvészeti gyûjteményben különös élmény volt számomra
az 1824-ben készült hímzett falvédõ: Az utolsó vacsora. A mûvész nem
Leonardo da Vinci festménye alapján varrta ki Jézust 12 tanítványával.
Ezen a Megváltó arca nyugodt és szomorú, az asztalnál 11 tanítvány ül
körülötte, Júdás, a tizenkettedik az asztal alá bújt.

Fohász
Istenem! Irgalmazz szegény, sokat
szenvedett árva, magyar népednek.
Segítségedért esedezünk, ne vess meg
bennünket, Urunk Istenünk.
Tebenned bízunk eleitõl fogva. Tied a
hatalom és a dicsõség mindörökké.
Egyedül csak Te segíthetsz minden földi
népeden, Urunk Istenünk.
Ne nézd eredendõ bûneink sokaságát,
a Te Szent Fiad érdeméért kérünk.
Áldj meg bennünket, hogy meg tudjunk
újulni a mi lelkünkben.
Légy a mi Üdvözítõnk, ne fordítsd el
jóságos orcádat mirólunk.
Dicsõség szálljon Szent Nevedre,
Mindenható Örök Istenünk, nézz le ránk.
Mert Te vagy a mi teremtõ jó Atyánk,
aki uralkodsz égen és földön.

A nõszövetségi találkozó nyitóáhítatát Bogya Kis Mária, egyházkerületünk nõszövetségi elnöke tartotta. “Mindeddig megsegített minket
az Úr” (1Sám 7,12) volt az alapige. Majd a két kerület nõszövetségi vezetõi
ismertették tevékenységüket az Úr szolgálatában. Imádkozunk azért, hogy
az Úr építse közöttünk a barátság hídját és a mi hitünk cselekedeteinkbõl
váljon nyilvánvalóvá.
Budapesten, egy kormánypárti képviselõ asszony meghívottjaiként
megnéztük az Országházat.A Bethesda Gyermekkórházat a Családsegítõ
Szolgálat vezetõ lelkésze mutatta be. A múltban a Bethesda a Filadelfia
Diakonissza Intézet felnõtt kórháza volt, mely a magyar reformátusok
legkorábban megalakult (19. sz.), sokoldalú betegápolói, szeretetszolgálati
és gyülekezeti munkát végzõ diakonissza háza volt Budapesten. Jó
kapcsolatot tartottak fenn a Kolozsvári Református Kórház és Diakonissza
Intézettel.Az 1949/50-es államosításkor elvették, ma ismét egyházi kórház,
országos minõsítésben a második helyen áll. E kórházat missziói lelkület,
segítõ diakónia, a másokért való hivatásszerû tett, beteg-hozzátartozóorvos-nõvér párbeszéde jellemzi.
Eseménydús, sikeres találkozónk okulásunkra szolgált és a testvérkapcsolatot erõsítette a két egyházkerület nõszövetségei között. Elnöknõnk könyveket ajándékozott a kilenc egyházmegye képviselõinek.Azt a
Jubileumi Évkönyvet, amelyben többek között a Királyhágómelléki
Nõszövetség Alapszabályzata is olvasható.
Kérjünk az Úristent, hogy áldja és erõsítse meg a Hozzá és egymáshoz
fûzõdõ kapcsolatainkat.
Kovács Borbáth Katalin
egyházkerületi nõszövetségi jegyzõ

Erõsítsd meg gyenge hitünket, hogy
higgyünk Benned Uram, rendületlenül.
Add Uram, hogy a Te dicsõséged fénye
mutassa meg a Te utaid, hogy követhessünk.
Minden reményünk Tebenned van, mert
Te velünk vagy minden bajunkban szüntelen.
Add Uram, hogy soha ne legyen a testvér
a testvérnek ellensége, a hatalomért.
Gyõzzön a szeretet, mert az egész világon
csak az segíthet, szûnjön meg a gyûlölet végre.
Rád tekintünk, Mi Urunk, Istenünk, és a
Te Szent Fiadra, akit értünk áldozál.
Te szenteld meg és áldd meg ezt az elkeseredett, reménytelem, szomorú népet.
Adj Uram, olyan vezetõket az országnak,
akik úgy tudnak küzdeni az országért, mint
ahogy küzdenek a hatalomért és a nagy lehetõségekért, úgy küzdjenek az országért is.
És ne döntsék nyomorba az elnyomott,

kiszolgáltatott, szenvedõ, tehetetlen
embereket.
Az egész világon dúl a gyûlölet, a gyilkosság, a csalás, erõszak, a nyomor, a bûn,
a félelem, a bizalmatlanság, a kétségbeesés,
öngyilkosság, erkölcstelenség, a szétszakadás.
Urunk, Mindenható, irgalmas jó Atyánk!
Kérünk, vedd el rólunk a vérszívókat, és
adj becsületes, igaz embereket az országok
vezetésére.
Uram! Irgalmas Uram!
A Tebenned vetett erõs hitünk védjen
meg bennünket a gonoszoktól.
Ami Megváltó Jézusunk kegyelme
legyen mivelünk, õrizzen meg minket.
Mindörökké Ámen.
Cseh Irén
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A Sion – Házak születésének története
Régen volt… még a 80-as évek végén, az
Emmaus-ház felépülése után.
Láttuk, beszélgettünk róla, hogy sok idõs
testvérünk jár templomba, bibliaórákra, tartozik
gyülekezetünkhöz.
Ebben az idõben kezdett mûködni, a Mezõ
Mihály akkori tanácselnök kezdeményezésére
létrejött Margaréta Nyugdíjas lakások
együttese. Jó lenne valami ilyesmit magunknak
is létrehozni, gondolkodtunk fõgondnok úrral,
lelkésztársammal, Neuhauser László építésztervezõ barátommal.
Akkor még arról volt szó, hogy a Református
Temetõ végleg megszûnik, lezárták, majd
felszámolják. Ott volt a temetõi csõszházhoz
tartozó területen saját tulajdonú telkünk. Az
akkor már felújított Széchényi városi imaházhoz
kapcsolódva terveztünk egy kb. 15-20 apartman
lakásból álló nyugdíjas házat.
Közben eljött 1990. március 25., amikor a
Presbitérium kimondta, hogy él az akkor éppen
megszületõ lehetõséggel, újra indítja a
Kecskeméti Református Kollégium iskola
rendszerét. Minden figyelmet és minden anyagi
erõt ettõl kezdve ez kötött le. Visszaszerezni
ingatlanjainkat, elindítani a Gimnáziumot, az
Internátust, az Általános Iskolát. Gondoskodni
a diákok ellátását biztosító konyháról,
étteremrõl- a Konviktus elindításával.
Telt az idõ, elindult az oktatás, elõször a
Katona Gimnázium egy osztályában, majd az
Ó-kollégiumban, vásároltunk egy szerkezet
kész két emeletet a Hornyik krt-on, az Internátus
itt készült el. Megépült, bõvült évenként a
Konviktus, a konyha és az étterem. Tele voltunk
örömmel és gonddal az iskolarendszer, a
Kollégium intézményeinek indításával,
fejlesztésével. Már az Általános iskola is
elindult, visszakaptuk, átvettük a város
legszebb épületét az Újkollégiumot.
Az Újkollégium teljes átvételéért hálát adó
istentisztelet után, odajött hozzám két kedves
idõsödõ testvérem és szó szerint ezt mondták:
„Nagytiszteletû Úr! Elfeledkeztek arról, hogy
nemcsak fiatalok, nemcsak diákok vannak ám
ebben a gyülekezetben, hanem itt vagyunk mi
is, az idõsek! Velünk nem tõrödnek? Rólunk
elfeledkeztek?” Szíven ütött a kérdés, a csendes
vád.
Elmondtam az egyházközség Elnökségének.
Valamint javasoltam, hogy a Budai utca 8. szám
alatti, volt KIE épület helyén, telkén, amit
szintén visszaigényeltünk, építsünk nyugdíjas
lakásokat.
Lakók voltak benne. Többen úgy gondolták
költséges lesz megszabadulni tõlük, de a
Presbitérium szabad utat adott az Elnökségnek
a lakókkal való tárgyalásra és a lakások
terveztetésére.
Ekkor már második ciklusban voltam a
Kecskeméti Önkormányzat Szociális
Bizottságának elnöke. Mivel a Bizottsághoz
tartozott a Margaréta Nyugdíjasház és a városi
Gondozási Központok mûködtetése, sok
tapasztalattal gazdagodva kezdhettünk hozzá
a tervezéshez és a mûködtetési forma
megtalálásához.

A nyugdíjas lakások terve a Budai u. 8. szám
alatti telken elkészült. 19 lakás.
Még papíron volt a terv, amikor már
nemcsak a majdan megépülõ házban lévõ
lakások találtak gazdára, de már „váró-listánk”
is volt.
Így, amikor 10 évvel ezelõtt ünnepélyesen
átadtuk a Sion Nyugdíjasház és Gondozási
Központ Budai u. 8. szám alatti épületét, a 19
lakást, a nõvér szobát, és a Gondozási Központ
mûködtetéséhez szükséges, közösségi és
egyéb helyiségeket, átmehettünk a közben
megvásárolt Budai u. 10. számú telekre, és
letettük az új épületszárny alapkövét.
Így ment ez tovább. Amikor ezzel készen
lettünk, már újabb „váró-lista” volt, és
megvehettük a Szarvas u. 3-as telket, majd az
Õz utca 3-as épületet.Amikor ezek készültek, a
„váró-lista” újból követelte a tovább gondolást,
és így terveztük és építettük meg a Fráter utcai
házat. Összesen 126 a lakások száma.
A mûködés pedig, az átvett, valamint a
mûködtetés közben szerzett saját tapasztalok
nyomán Gondozási Központként alakult ki
minden telephelyen, ki- bõvülve a házi
gondozás szolgálatával is.
Engedtessék meg nekem, hogy végül elmondjam a véleményem az elmúlt évtized
tapasztalatai alapján, a “hogyan tovább”-ról
is.
Egy dologra nem gondoltunk igazán az
induláskor egyik háznál sem. Arra, hogy a még
magukat kis segítséggel ellátni tudó
testvéreink fölött is eljár az idõ. Elkövetkezhet
az, hogy már nem elég a 24 órás nõvérügyelet,
vagy az a segítség, amit a szolgálatban lévõ
nõvér, nõvérek még meg tudnak adni.
Gondolkodni, sõt gondoskodni kell a már
ágyhoz kötött, magukat ellátni egyáltalán nem
tudó, rövidebb vagy hosszabb, esetleg életük
végéig személyes gondozásra szorulókról is.
Ez pedig úgynevezett betegszobák létesítésével lehetséges. Nem lehetünk nyugodtak
addig, amíg azokat nem tudjuk ellátni, akik már
teljesen tehetetlenek. Erre lehet megoldást
találni, ha valóban felelõsen átgondoljuk.
Adjon az Úr nekünk felelõsséget, értelmes,
bölcs megoldást a tovább lépésre.
Hisz Jézus példázata szerint, az irgalmas
samaritánus is gondoskodott nemcsak az
„ügyeleti” gyors segítségrõl, hanem a további
gondozásról is!
Varga László
(A Kecskeméti Református
Egyházközség honlapjáról)
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A Ráday Múzeum
A Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházmûvészeti gyûjteményét, a Ráday
Múzeumot 1967-ben alapították. Múzeumként
1983 óta mûködik Kecskeméten. Anyaintézménye a Budapesten található Ráday Gyûjtemény. Kiállítóhelyként intézményünkhöz
tartozik a pesti Ráday utcában mûködõ Biblia
Múzeum, továbbá a Sellyei Egyházmûvészeti
Gyûjtemény. Hozzánk hasonló református
egyházmûvészeti gyûjtemények mûködnek
Debrecenben, Sárospatakon és Pápán.
Egyházkerületünk a legnagyobb magyarországi református egyházigazgatási egység.A
Dunamelléki Református Egyházkerület a DunaTisza közén és a Dunántúl déli részén található
8 egyházmegye: a bács-kiskunsági, baranyai,
dél-pesti, észak-pesti, tolnai, vertésalji,
Budapest-északi, Budapest-déli alkotja.
Az egyházkerület elsõ püspöke Szegedi Kis
István (1505-1572) volt, aki 1563-tól terjesztette
ki gondozását a területre. A közigazgatási és
egyházigazgatási terület jelenleg Bács-Kiskun,
Baranya, Tolna megyék esetében egybe esik. A
Vértesalji egyházmegyét Fejér megye egy része
alkotja, míg a fõvárosban két egyházmegyét
találunk.
A Ráday Múzeum nevével a gyûjteményünk
alapját megteremtõ Ráday családra emlékezik.
A gyûjtemény alapítója Ráday Pál (16771733), II Rákóczi Ferenc fejedelem titkára, majd
kancelláriájának igazgatója. E tisztségeiben
eljárva õ öntötte formába a nagyfejedelem
leveleit, politikai kiáltványait. A református
vallású, köznemes Ráday Pál a szabadságharc
bukása után itthon marad és megszerzett
tapasztalatait elsõsorban egyháza, hitsorsosai
számára kamatoztatja. Ezért 1712-ben ráruházzák
az egyetemes fõgondnoki tisztet. Ráday Pál
vetette meg a késõbb oly híressé vált könyvgyûjtemény alapjait.
Ráday Pál fia, Gedeon (1713-1792) apja
nyomdokain haladva jelentõsen bõvítette a
könyvtárat, mely így a korszak legjelentõsebb
közép-európai köznemesi könyvtárává lett. A
bibliotéka könyvállományának “erõsségei” a
felvilágosodás klasszikusainak elsõ kiadású
mûvei és a reformátorok munkái valamint a
különbözõ bibliakiadások. A könyvtár Ráday
Gedeon idejében afféle nyilvános intézményként is mûködött, hiszen igen sok kölcsönzésrõl
maradtak fenn adatok.A könyvgyûjtõ, író Ráday
a gyûjtés egyéb szenvedélyeinek is hódolt:

Tábita

4
érmekkel, grafikákkal, festményekkel gyarapította a család értékeit.
A Rádayak által létrehozott gyûjtemény 1859ben került Dunamelléki Református Egyházkerület tulajdonába.
Múzeumunk gyûjtõterülete az egyházkerület
egészére kiterjed. Gyûjtõkörünkbe a kebelbeli
gyülekezetek életét, történetét reprezentáló elsõsorban tárgyi - anyag (történeti források,
képzõ-, ipar- és népmûvészet) tartozik. Gyûjteményünk anyaga több mint 10.000 db leltári
egységet számlál, mely napjainkban jórészt
adományok révén gyarapodik. A Ráday Múzeum jelentõsebb adományozói: dr. Szíj Rezsõ
mûgyûjtõ, Szabó Iván szobrászmûvész, Szitás
Erzsébet festõmûvész, akik személyenként több
száz darabbal gyarapították gyûjteményünket.
A Ráday Múzeum a kecskeméti Ókollégium
épületében található.Az Ó-megjelölés arra utal,
hogy ez a kecskeméti reformátusok régebbi
iskolaépülete. Itt a nagy anyaiskolához
(Debrecen, Sárospatak, Pápa) hasonló módon
többszintû oktatás folyt. Mai fogalmaink szerint
alap- közép- és felsõfokú képzés, valamint a
diákoknak bentlakást is biztosító református
tanintézetet jelent a kollégium szó. Hosszú ideig
e kollégium volt az egyházkerület legjelentõsebb
iskolája. A késõbb emelt iskolaépületet
Újkollégiumnak hívják a kecskemétiek.
Az Ókollégium mûszaki terveit Hofrichter
József (1779-1835), pesti építõmester készítette,
akinek legismertebb munkája a budapesti Kálvin
téri református templom. A tervek alapján az
építkezés 1830 tavaszán kezdõdött Fischer
Ágoston helyi mester vezetésével.

A Ráday Múzeum célja, hogy látogatóinkat
megismertessük a magyar kálvinista
gyülekezetek életével. Kiállításunk a Dunamellék
református egyházmûvészetét tárja a látogató
elé. Bemutatjuk templomaink berendezési
tárgyait, a református istentisztelet liturgikus
hagyományait, az ehhez kapcsolódó
tárgyegyütteseket. Ezek, bár speciális igénnyel
készültek, hordozói koruk jellemzõ
stílusirányzatainak.A református egyház életét,
mûvészeti megnyilvánulásait, annak fõ
tendenciáit mutatjuk be, ezen belül pedig azokat
a klenódiumokat, festett asztalos munkákat,
egyháztörténeti emlékeket tárjuk a közönség elé,
melyek a Dunamellék gyülekezeteit leginkább
jellemzik. Anyagunkban helyet kaptak az
ötvösmûvészet remekei, az ónmûvesség, a
kerámia- és textilmûvészet kiváló darabjai. A
kiállítás tájékoztatást ad a református liturgia
kialakulásáról, annak sajátos vonásairól.
Megismerhetõk a református templomok tipikus
berendezési tárgyai.

Kiállításunk anyaga évszázadokat átölelve,
a hazai reformáció kezdeteitõl mutatja be
gyülekezeteink ízlésvilágát, tárgykultúráját,
puritánságát és mértéktartással párosuló díszítõ
kedvét. A bemutatott tárgyak, klenódiumok a
hajdan volt nemzedék küzdelmét, igyekezetét és
hitét közvetítik a látogatók számára. Kiállításunkkal 18. századi zenemûvek hallgatása mellett
ismerkedhetnek a látogatók.
Múzeumunkban az egyházmûvészeti
gyûjtemény mellett látogatható két jelentõs letéti
gyûjtemény is. Fuxreiter András védett
ásványgyûjteménye,valamint Hanga István
órásmester évtizedek óta gyarapított több száz
darabos óragyûjteménye, melynek válogatott
darabjait mutatjuk be.
Állandó kiállításaink mellett megújuló
idõszaki kiállításokkal is várjuk látogatóinkat.
A Ráday Múzeum egy kicsi, ám sokoldalú
gyûjtemény Kecskeméten, ahová szeretettel
várunk minden érdeklõdõt! Kiállításainkat
ajánljuk a kultúrtörténet, az egyháztörténet, a
mûvészettörténet iránt érdeklõdõknek, a szép
tárgyak csodálóinak, az ásványok és az órák
szerelmeseinek.
A kiállítások feliratai magyar és angol nyelven
olvashatóak. Ezen kívül a feliratok szövege
kézbe vehetõ a fentieken kívül német, francia,
finn nyelvû füzetek formájában is. Ezeket kérje a
teremõröktõl.
A pincehelységben új szárny nyílt. Itt kapott
helyet az interaktív Kálvin kiállítás, ahol a
látogató nem csupán szemlélõdõ, átszellemülve
akár aktív részese is lehet a XVI századnak, a
nagy reformátor korának.

A Bethesda Gyermekkórház hosszú útja
Beszélgetés Velkey György gyermekorvossal, a Magyarországi Református
Egyház Bethesda Gyerekkórháza fõigazgatójával
Sokat hallunk a Bethesdáról, de kevesen
tudják, hogy XIX. századi alapítású
intézményrõl van szó....
Valóban, a kórház története az 1860-as évekre
nyúlik vissza, alapítása elválaszthatatlan Pest
fejlõdésétõl, az idetelepülõ külföldiektõl. Ekkor
érkeztek hazánkba német nyelvû protestánsok,
akik idõközben elhatározták, hogy megalakítják
a maguk német nyelvû gyülekezetét. 1866-ban
ehhez kapcsolódóan, jószolgálati szándékkal
alapították meg a Bethesdát. Nehezítette a
helyzetet, hogy Magyarországon akkoriban
még nemigen dolgoztak szakképzett ápolók, és
éppen ezért Németországból hívtak diakonisszákat. A kórházban õk ápolták a betegeket,
munkájuk mellett pedig virágzó diakonisszaegyesületet hoztak létre. Bár kórházunk megélt
nehéz idõszakokat - például az elsõ világháború
és a proletárdiktatúra idején - egészen a
második világháború végéig magas színvonalon, közmegelégedésre látta el feladatait.
Mi történt a második világháború
befejezése után?
Az 1940-es évek második felében államosították a Bethesdát, a diakonissza-anyaházat

szétverték, és az akkori ½demokráciafelfogásnak½
megfelelõen gyermekkórházzá alakították át.A
felnõttellátás megszûnt, gyermekosztályokat
létesítettek. Az elsõ idõkben meglehetõsen
kiemelkedõ szakmai színvonalon folyt a munka
az intézményben, jónevû orvosok - mint például Dénes János sebész fõorvos - dolgoztak
itt. Persze, ne feledjük, hogy sokan ittmaradtak
a háború elõtti idõszakból. Sajnos, a demográfiai trend kedvezõtlen alakulásával egyidejûleg
a 80-as évekre a kórház alaposan leromlott,
olyannyira, hogy köztudomásúvá vált: hamarosan bezárják. Szerencsére a rendszerváltással, az egyházi szolgálatok újraindításával a
Bethesda megmenekült. A református
egyházban sokan gondolták azt, hogy jó lenne
a szeretetszolgálatot egy kórházon keresztül
megjeleníteni. Ebben a folyamatban elengedhetetlenül fontos volt Dizseri Tamás munkája,
õ az egyházi vezetéssel együtt egyengette az
utat. Végül 1992. július 1-tõl újra közegyházi,
zsinati tulajdonba került a Bethesda. Jelenleg
közszolgálatot végzõ gyermekkórházként
mûködik, tehát nemcsak református betegeket
lát el, hanem a világ minden részérõl ideérkezett
páciensekkel is foglalkozik. Bár Dizseri Tamás
idõközben elhunyt, a munka - az õ szellemében
- folyik tovább.

Milyen szakmai kihívások, feladatok
jellemzik mindennapjaikat?
Mindenekelõtt azt kutatjuk, hogyan lehet
keresztyén gyógyító közösségben betegeket
eredményesen gyógyítani. Másrészt szakmailag szeretnénk minél magasabb színvonalon
teljesíteni. Vannak eredményeink, talán nem
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túlzás azt mondani, hogy mára a Bethesda
Gyermekkórház a hazai gyermekgyógyászat
egyik vezetõ intézményeként mûködik. Ehhez
társul a tudományos építkezés, konferenciák
rendezése, publikációk megjelentetése, és így
tovább. Fontos az is, hogy mindez olyan
környezetben folyik, amely egyfajta szellemiséget sugároz, hiszen a gyógyításban ez is
elengedhetetlen.
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Bemutatkozik a Szatmári Református
Egyházmegye weboldala

Részlet Velkey György
gondolataiból
½Simone Weil írja:Akár a gáz, a lélek is azon
van, hogy a rendelkezésre álló teret egészen
betöltse. Ha egy gáz összesûrûsödne és a tér
egy részét üresen hagyná, ez a viselkedés
ellenkeznék az entrópia törvényével. Nem élni
minden hatalommal, amellyel rendelkezünk, ez
annyi, mint elviselni az ürességet. Ez ellenkezik
a természet minden törvényével, egyedül a
kegyelem képes rá. Azt hiszem az életünkben
legtöbbet önmagunkkal foglalkozunk,
gondolataink önmagunk körül járnak és a saját
gondunkkal, bajunkkal vagyunk leginkább
kitöltve. Én, mint gyerekorvos, gyerek intenzív
gyógyász megtapasztaltam azt, hogy amikor
egy nagyon súlyos beteg gyermek elém kerül,
akkor minden érzékszervemnek rá kell
irányulnia, a tapintásomnak, a hallásomnak, a
látásomnak egészen õt kell befogadnom ahhoz,
hogy eljussak a helyes diagnózishoz és utána
meg tudjam gyógyítani. Ugyanígy, amikor egy
aggódó, elkeseredett édesanyával beszélgetek,
akkor minden apró momentumnak nagyon
nagy jelentõsége van, hogy megtudjam, hogy
mi a beteg kisgyerek fõ baja. De azt hiszem,
hogy ez megtaníthat valamennyiünket arra,
hogy amikor másokkal kapcsolatba lépünk,
legyen ez a házastársunk, vagy a gyerekünk,
vagy a munkatársunk, be kell õt tudnunk
fogadni és utána léphetünk igazán valóságos
közösségre vele.A mai világban sokkal inkább
én is elmondom a véleményem, te is elmondod
a véleményed és ebbõl kompromisszumra
törekszünk. Nagyon fontos azt hiszem ez a
kiüresedés, ez a meghallgatás. Simone Weil még
ennél is többet mond, õ azt mondja, hogy ha
üresek vagyunk és nyitottak vagyunk, akkor a
teremtõ és a megváltó Isten is elérhet bennünket. Mi kell ehhez? Le kell mondani a
hatalmunkról, le kell mondanunk az unalmunkról, le kell mondanunk az önzésünkrõl, és akkor
valóságos ember és Isten-kapcsolatban
élhetünk.½
Elhangzott a Kossuth Rádió
Egy csepp emberség c. mûsorában,
2004. december 19-én

Célunk, hogy úgy fényljék a mi világosságunk, hogy lássák az emberek a mi jócselekedeteinket és dicsõítsék a mi mennyeiAtyánkat.
Refszatmár.eu! Lerövidített név ez, de
jelentése annál most, itt több.
Református honlap, de nem csak reformátusok számára. Stílusosan reformáció ünnepén
indul el az Úrnak 2010-edik esztendejében. A
reformátorok egyik öröksége a semper reformari
(mindig megújulni) elv, ami azt jelenti, hogy az
egyházat, életünket állandóan reformálni kell.
Szükség van a deformálódás miatt újra és újra
arra, hogy az ember a dolgait, az életét, a gondolatait, a hitét, – mindent – karbantartsa, idõként
felújítsa, rendszeresen tisztogassa, vagyis az
eredeti rendeltetésének megfelelõ állapotba
hozza. És ez érvényes az Istenrõl való tanításra,
az egyházi gyakorlatra, a hívõ emberek életére.
A reformáció állandó megújulást jelent. Igenis
református módszer az, hogy a legmodernebb
kommunikációs eszközökön keresztül is szólni
kívánunk az emberekhez és tolmácsoljuk azt,
amit mi is úgy kaptunk, az Igét. Luther Márton
95 tételének terjesztését is az, akkor nemrég újra
felfedezett nyomda segítette.
A Szatmári Református Egyházmegyébõl
híreket, eseményeket lehet majd itt olvasni. Arra
a megyére összpontosítunk itt, amely a magyar
reformáció egyik õsfészke volt. Kb. 60.000 református jegyeztetik Szatmár megyében. Sajnos

nagyon sokan elfeledkeznek ezek közül arról,
hogy vasárnaponként õket is hívogatják a templomharangok. Mi tagadás, ez a honlap egy
megerõsített harangszó is akar lenni. Akit csak
lehet, el szeretnénk érni és üzenni neki azt, hogy
soha nincs egyedül, Isten Õt is szereti annyira,
hogy egyszülött Fiát adta érte, kész megkegyelmezni neki, hogyha mindezt hittel elfogadja.
Euangelion görögül azt jelenti: örömhír,
evangélium. Igen! Öröm! Sokan azt hiszik, hogy
a hit komor, szomorú, szabályokkal teli életmódhoz vezet. Pedig nem. Igaz ugyanaz, hogy Isten
rendet szeretne életünkben, de mindezt a mi
javunkra akarja. Jézus azt mondja, hogy Õ azért
jött erre a világra, hogy a mi örömünk teljes legyen.
Ezzel az örök örömmel tudunk mi túllátni bajainkon,
ez az evangélium szól hozzánk minden helyzetbõl:
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött
Fiát adta, hogyha valaki hisz Õbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen” Áldassék ezért
az Õ háromszor szent neve! Ámen!
Rácz Ervin sajtóreferens

Rövidhír
A Szatmári Református Egyházmegye
Honlapján, a www.refszatmar.eu weboldalon minden reggel lehet olvasni napi áhítatokat, a bibliaolvasó kalauz napi Igéje
alapján, melyeknek címe: Velünk az Isten!

Lelkészfeleségek és lelkésznõk találkozója
Szatmár megye – Szombaton 32 résztvevõje volt az Egriben megtartott lelkészfeleségek
és lelkésznõk találkozójának – számolt be szerkesztõségünknek Nagy Erika, a Szatmári
Református Egyházmegye missziói elõadója, a találkozó fõszervezõje.
Mint elmondta, ennek a találkozónak a megszervezésével egy régi hagyományt szerettek
volna újjáéleszteni, hiszen egykor rendszeresek volt az ilyen találkozók. Az egyházmegyei
szintû együttlét délelõtt 10 órakor Keresztúri Sándorné Gábor Erzsébet amaci lelkipásztor
nyitóáhítatával kezdõdött, aki a Józsué Könyve 24. részének 15. verse alapján hirdetett igét:
„Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk”. A nyitóáhítatot követõen Nt. Kovács
Sándor esperes és felesége Ildikó, mint a rendezvény házigazdái és társszervezõi köszöntötték a megjelenteket, majd ezután egy kötetlen beszélgetésre került sor a résztvevõk
között, amelynek tematikája: „A lelkész hitvestársa, mint feleség, édesanya, és mint dolgozó
nõ” volt. Nagy Erika elmondta, hogy teljesen családias légkörben zajlott az egész napos
találkozó. A résztvevõk megosztották egymással örömeiket és gondjaikat. Beszámolóikban
mindannyian a szolgálat jelentõségére helyezték a legnagyobb hangsúlyt, valamint arra,
hogy hitvestársaikat is minden erejükkel támogassák ebben a szolgálattevésben. A résztvevõk egyöntetûen úgy határoztak, hogy rendszeressé teszik ezeknek a találkozóknak a további
megszervezését. Az együttlét szeretetvendégséggel ért véget.
november 22nd, 2010 | Szerzõ: Ervin - Forrás: ERDON
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Interjú Cseri Kálmánnal: Isten Igéjének az ereje
Engedjék meg a kedves olvasók, hogy
elõszóként személyes érzéseimmel kezdjem. Elsõ
igazi interjúmat készítettem el, bevallom egy
kicsit izgulva, mivel egyik példaképem volt az
interjúalanyom. Tudom, hogy legelõször is Jézus
az én példaképem, mert Õ mondta: példát adtam
néktek…, de jó látni olyan útjelzõtáblákat,
amelyek az igazi cél felé mutatnak. Én, mint lelkipásztor szintén ilyen útmutató kívánok lenni!
Megdöbbentem és ugyanakkor egy kicsit meg
is szégyenültem, amikor (szerintem és mások
szerint is) a magyarság ma élõ legnépszerûbb
prédikátora, a Budapest-Pasaréti Gyülekezet
nemrég nyugdíjba vonuló lelkipásztora a lehetõ
legnagyobb egyszerûséggel leültetett egy
székre, és azután már nem is interjúalany volt õ,
hanem lelkigondozó és én pedig a gondozott.
Egy dadogó „riporter” és egy roppant szerény,
krisztusi ember párbeszéde álljon most elõttünk!
R.E: Tiszteletes úr számára is elérkezett a nyugdíjas idõszak. Nagy mérföldkõ ez minden ember
életében. Hogyan néz vissza egy tapasztalt, sokat
látott lelkipásztor a szolgálati évekre?
Cs.K:. Bevallom, hogy olyan nagyon nem
néztem még vissza, elõre nézek mindig. Mindig
a következõ feladat érdekelt és azt néztem, hogy
hol akar Isten használni, mi Isten szándéka
velem. Dehát azért nem fölösleges visszatekinteni, és amire Isten megtanított évtizedek alatt,
érdemes elraktározni és továbbadni másoknak
is. A szolgálat alatt elsõsorban Isten Igéjének az
erejét tapasztaltam a személyes életemben is és
mások életében is. Amint valaki úgy olvasta és
hallgatta Isten Igéjét, mint hozzá szóló szavát,
különös átalakulás kezdõdött el az õ életében.
Azt ma is tapasztalhatjuk, amit Pál apostol a
Thesszalonikaiaknak ír, hogy: mivel ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, az
munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Ezért
vagyok hálás, hogy Isten éppen erre a szolgálatra
indított el. Bármelyik más hivatásban boldog
lehet valaki és végezhet lelki munkát is, de azért,
hogy teljes munkaidõben megengedte Isten,
hogy ezt végezzem, azért nagyon hálás vagyok.
Láthattam ezt már kisgyerekek életében,
konfirmandusoknál, ifjúságnál, a derékhadnál,
az idõsek lelkigondozása során, hogy isten
Igéjének különös ereje és hatása van.
R.E:. Mennyi erõt ad az embereknek a
visszajelzése, a munka gyümölcse a szolgálat
végzése közben?
Cs.K:. Tulajdonképpen nagyon kevés szóbeli
visszajelzés érkezett, viszont ha idõ múltával
láthatja az ember a szolgálatnak a gyümölcsét,
az megint csak Isten iránti hálára buzdítja.
Sokszor évek multán derül ki, hogy megoldódott, néhol meggyógyult egy ember élete,
kiszabadult valamilyen megkötözöttségbõl,
rendbejött egy házasság, boldogok lettek a
gyerek, ezek az igazi visszajelzések.
R.E: Nem embereket követünk elsõ sorban,
de mégis megkérdezném, hogy milyen volt Joó
Sándor után szolgálni, aki szintén kitûnõ
igehirdetõ volt?
Cs.K:. Õ az volt! És én ismerhettem õt. Évekig
hallgathattam teológus koromban az igehirde-

téseit, többször beszélgettünk is. Eszembe se
jutott, hogy valamikor én leszek az õ utóda. Én
olyan nagyra értékeltem õt, hogy teljesen meg
voltam rémülve, amikor azt hallottam, hogy a presbitérium komolyan gondolja az én meghívásomat.
Az állami és egyházi vezetõség nem akarta. A
presbitérium egy évig imádkozott azért, hogy
valaki olyan kerüljön Joó Sándor halála után oda,
aki tovább viszi a missziót. Végül is látva azt,
hogy nem emberi akarat visz oda, nem én
törekszem, elfogadtam ezt Istentõl kapott feladatként. Nem véletlenül szólt az elsõ igehirdetésem az 1Kor 2 alapján arról, hogy félelem és nagy
rettegés közt jöttem közétek. Ugyanakkor abban
is bizonyos voltam, hogy a mi alkalmas voltunk
Istentõl van és ezt tapasztaltam egész életemben.
Olyasmire is képessé tett, amire emberi
adottságaimnál fogva teljesen alkalmatlan voltam.
R.E: Milyen volt a szolgálat a kezdetben, a
másik rendszerben, a kommunizmusban?
Hogyan élték ezt meg az anyaországban?
Cs.K. Ugyanolyan megkötöttség volt ott is,
mint itt, de mi sem a miatt búsongtunk, hogy mit
nem szabad, hanem igyekeztünk élni a lehetõségekkel.Azért Isten Igéjét hirdetni lehetett, azt
nem írhatták elõ, hogy mi hangozzék el a szószékrõl, a személyes beszélgetések során. Megint
csak azt tudom mondani, hogy amíg Isten az Õ
Igéjét adja a mi szánkba, addig Õ csodákat tud
elvégezni és azokban a nagyon nehéz idõkben,
amikor sokféle félelem, nélkülözés, bizonytalanság között éltek nagyon sokan, Isten akkor is
adott megtéréseket, derûs, kiegyensúlyozott
embereket, akik mások életét is meg tudták
könnyíteni.
R.E: Mivel volt másabb a modernizmus,
liberalizmus korában szolgálni, mint a rendszerváltás elõtt?
Cs.K. Nagy kísértés volt az elsõ években az,
hogy sok mindent szabad. Sokan minden nyitott
ajtón beléptek és szétszóródtak. Ennek a
gyülekezetek is kárát látták. Mi igyekeztünk sokan
e tekintetben is Istenre figyelni; és csak amirõl
bizonyosak voltunk, hogy Õ bízza ránk, valamint
Tõle kapott új feladat és új lehetõség; azokkal
élni. Nagy dolog volt az, hogy a misszió elõtt is
sok kapu kinyílt s elindulhattak az evangelizáció,
ifjúsági konferenciák, jöhettünk szabadabban
határokon túlra is szolgálni, találkozhattunk
egymással, szabadon erõsíthettük egymást,
lehetett lelki konferenciákat tartani és ezeknek sok
szép gyümölcse volt. Valamint az is, hogy
tarthattunk igealkalmakat kórházakban,
börtönökben és az iskolákba is jobban bejutott
az evangélium.Azután néhány dolog elrázódott:
az amit tényleg csinálnunk kell és az amit meg kell
hagyni másoknak, mert ahhoz jobban értenek,
mert az nem feltétlenül misszió és diakónia.
R.E: Azt szoktuk mondani a mi magyar
népünkkel kapcsolatosan, hogy az összetartás
és összefogás hiányzik a legjobban belõlünk.
Milyen üzenete lenne az itteni magyarságnak
és a 43 országba szétszórt népnek.
Cs.K: Nem kérdés, hogy a magyarságnak
össze kell fogni, össze kell tartani.A kérdés csak
az, hogy milyen cél érdekében és milyen eszközökkel. Nagyon szomorú a megosztottság, amit

az egész világon élõ magyarok csoportjai között
is tapasztaltam. Sok helyen ahelyett, hogy összefognánk, egymást segítenénk villongás van és
sajnos ellenségeskedés.Akit egy kicsit is az evangélium irányít attól távol állnak az ilyen dolgok.
Jó lenne azt a hangot erõsíteni, mert a mi jövõnket
mindenütt, itt Erdélyben, az anyaországban és a
szétszórtságban is ez nagyban meghatározza,
hogy megtaláljuk-e egymás kezét és együtt, egy
irányba, egymást bátorítva haladni.
R.E: Mit üzen a válságban elõ népünknek,
mi a megoldás erre?
Cs.K: Egyrészt nekünk, keresztyén embereknek, lelkipásztoroknak, az egyháznak nyilván
feladatunk az, hogy ebben a nehéz helyzetben
tudjunk adni érdemi vigasztalást, bátorítást,
bíztatást, jövõképet az embereknek, mégpedig a
Biblia alapján. Ez a helyzeten még nem változtat,
de megkönnyíti a túlélést, az életben maradást.
Nekünk feladatunk az, hogy kicsiben is meg
tudjuk oldani ezeket, és nem szabad nekünk
legyinteni, hogy a nagyok ezt majd valahogy
elintézik. Én bizonyos vagyok abban, hogy a
történelem Ura és irányítója, a mindenható Isten,
aki pontosan tudja, hogy most milyen helyzetben vagyunk, egyedül Õ tudja, hogy hogyan
alakul ez majd és mi egyedül Tõle várhatjuk a
jobbulást, de ezt azért nem széken ülve,
malmozva kell néznünk, hanem a mi feladatunk.
Amit ránk bízott, becsületesen el kell végezni.
Én nagyon bízok az imádság erejében és nekünk
ezért állhatatosan imádkoznunk kell, hogy Isten
ne bûneink szerint cselekedjen velünk, és ne
fizessen nekünk a mi álnokságunk szerint. Ma
nagyon nagy szükség van reménységre, én
mindenkit nagy szeretettel arra bátorítok, hogy
merjünk építeni Isten ígéreteire és legyünk
bizonyosak abban, hogy Istennek minden
Ígérete be fog teljesedni.
R.E. Válts irányt, ez a prédikáció-sorozatnak a címe, amit Kolozsváron tart a Protestáns
Teológiai Intézetben? Ez a megoldás mindannyiunk számára?
Cs.K: Nyilván, ha ezen azt értjük, amit az a
sorozat próbál közel hozni a gyülekezethez,
aminek ezt a címet adtuk: Válts irányt! Tudniillik,
hogy a depresszióból, jövõkép nélküliségbõl,
amit Lukács evangéliuma leírása szerint a két
emmausi tanítvány képviselt ott húsvét napján,
kigyógyuljon mindenki. Ehhez tényleg irányt
kell váltani. Õk haladtak lemondóan, csüggedten, reménytelenül egy bizonyos irányba. Utána
az Úr Jézus megfordította a gondolkodásukat,
az életüket és az útjukat is és egész más irányba
indította õket. Ilyen értelemben érvényes a
felszólítás: Válts irányt!!!
Rácz Ervin

Tábita

7

Külmisszióról hallhattak a presbiterek Kültelken
A Kültelki református templom
gyülekezeti terme nyújtott otthont a
Szatmári Presbiteri Szövetség november 6án tartott konferenciájának, 62 személy
jelenlétében.
A tanácskozás Higyed János, kültelki
lelkipásztor igemagyarázatával kezdõdött,
majd ugyanõ házigazda minõségében
köszöntötte az egybegyülteket, csakúgy, mint
Tatár Miklós, egyházmegyei PSZ-elnök,
Kovács Sándor esperes és Dr. Varga Attila,
egyházkerületi fõgondnok.
A találkozó elsõ elõadója: Dr. Szabó Dániel
a Magyarországi Presbiteri Szövetség elnöke

A keresztyénség helyzete a világban címmel
értekezett. Megindult a világ reformációja a
különbözõ földrészeken: Ázsiában,
Afrikában. Az evangélium végigsöpör ezeken
az elhagyott területeken. Koreában ma 12 ezer
misszionárius mûködik. A keresztyének reggel
5 órára istentiszteletre mennek, innen mennek
munkába. Az Indonéziai szigeteken milliók
szakadtak ki a muszlin világból és lettek
keresztyének. Afrikában napjainkban annyi
keresztyén él, hogy Európának rá kell jönnie,
a keresztyénség súlypontja áttevõdik délre.
A hozzászólások, szünet és számbavétel
után következett a következõ elõadás: Misszió
Nepálban címen, Bogya Kis Ferenc részérõl.
A szamosnegyedi lelkipásztor hangsúlyozta
a belmisszió fontosságát. Ezt követõen rátért
a külmisszióra, amelynek célja, hogy a más
vallásúak is ismerjék az evangéliumot, Isten
igéjét és szeretetét. A szamosnegyedi
gyülekezet havi rendszerességgel támogat két
Nepálban missziót folytató reformátust, a
Marosvásárhely-Kövesdomb gyülekezetbõl.
Nepálban ma a hívõk száma több mint
egymillió, nagy a gyermekhalandóság, a
lakosság közel fele a létminimum alatt él és
írástudatlan. Az állami iskolák nem tudják
ellátni feladatukat, ezért sok a magániskola,
amelyek nagyon drágák. Itt segítenek, a
missziós iskolák, ahol hirdetik Isten igéjét is.
A református misszió tagjai nagy veszélynek
vannak kitéve, mert bár szabad a
vallásgyakorlás, de üldözik a missziósokat,
ezért itthonról nem csak anyagilag segítik õket,
de imádkoznak is értük.

Higyed János lelkipásztor meg említette,
örül, hogy a belmisszió szóba került, mert
sokszor nehezebb a tömbházakba bejutni, mint
Nepálba elmenni igét hirdetni...
A konferencia szeretetvendégséggel zárult,
mely a Kültelki Nõszövetség és presbitérium
áldozatos munkájának köszönhetõ.
Medve A. Sándor
Szamosnegyedi presbiter

Ugocsai Presbitertalálkozó
Az õsök szellemiségének a tisztelete, az
apáinktól örökölt példás helytállás megtartása
volt a fõ üzenete a tegnapi dabolci ünnepi
istentiszteletnek, amelyet a presbitertalálkozó
alkalmából rendeztek.
2003-ban, Fodor Lajos halmi és Szilágyi
Róbert dabolci református lelkészek ötlete
nyomán jött létre az Ugocsai Presbitertalálkozó,
amely immáron a nyolcadik alkalomhoz érkezett:
a rendezvények lényege, hogy a térség egyházi
tisztségviselõi mindig más gyülekezetben
gyûlnek egybe, hogy közös ima után a gondokat, problémákat együtt tárgyalják meg. Ezúttal
Dabolcon rendezték meg a találkozót. Somfalvi
Edit, a Túrterebesi Református Egyházközség
lelkésze prédikációjában elmondta: nagyon
helytelen dolog az, hogy önmagunkat általában
ismerõseinkhez, szomszédainkhoz, rokonaink-

hoz viszonyítjuk, pedig a nagy elõdök példájából
kellene erõt, ösztönzést merítenünk.
– Az itt élt Gellért Sándor és a vele egy idõben
élõ presbiterek, falubeliek mind-mind bizonyságtevõi voltak annak, hogyan lehet megmaradni, kitartani, Krisztus tanítását komolyan venni.
Minden történelmi idõben volt olyan sodrás,
amely a gyengéket elsodorta: nekünk a feladatunk az, hogy segítsünk nekik a felemelkedésben.A mi példaképeink azok, akik megmutatták,
hogyan kell egyenesen állni vészben, viharban,
emberpróbáló idõkben. Annak, hogy õk kitartottak, egyenes következménye az, hogy ma itt
ünnepelhetünk, és Dabolcon – ellentétben a
korszerûnek mondott Nyugattal – nem kell
diszkónak, hotelnek eladni a templomot, az õsök
hite megmaradt. Kell lennie egy belsõ mércének,
ami alapján az elõttünk járók mellé állhatunk, és
folytathatjuk, amit elkezdtek. Minden hasonló
presbitertalálkozó egy-egy bizonyságtétel:
afelõl, hogy méltóak tudunk-e lenni azokhoz az
õsökhöz, akik elõttünk járva megmutatták, hogy
a legnehezebb, a legsötétebb korban is helyt
lehet állni – hangzott a lelkipásztori-bibliai üzenet.
Szilágyi Róbert, helyi lelkipásztor köszöntötte
az egybegyûlteket ezután, rámutatva: a találkozó
és a megemlékezés mottója Gellért Sándor ismert
versidézete kell hogy legyen: „Nagy vihar
jöttekor – bármi legyen bére –/ Valakinek állni

kell a tornác küszöbére”.A lelkész szerint szerencsére Dabolcon a történelem folyamán mindig
voltak olyanok, akik megértették ezt a feladatot,
és éppen ez a magatartás volt az, amit a cseperedõ Gellért Sándort „megfogta”, egy életen át
elkísérte.
A „Szatmár megyei magyarság nemzeti
költõjének” nevezte elõadásában Kónya László
fõtanfelügyelõ-helyettes a Dabolcon felnõtt
Gellért Sándort, akinek utolsó éveiben õ
mindennapos beszélgetõpartnere volt. Kónya
irodalomtörténeti elemzést tartott a költõrõl,
többször beszélt a dabolci vonatkozásokról.
Helyi gyerekek egyházi énekeket daloltak,
Gellért-verseket szavaltak, Kovács József kisbábonyi lelkész összefoglalta a presbitertalálkozók
történetét. A gyülekezet ezután a templomkertben lévõ Gellért Sándor-emlékmûhöz vonult,
ahol Csehi Árpád Szabolcs, a Szatmár Megyei
Tanács elnöke szólt az egybegyûltekhez. Csehi
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méltatta a hasonló összejöveteleken tapasztalható együttgondolkodás összetartó erejét majd
elmondta: Dabolc méltán büszke Gellért Sándorra, hiszen anélkül a nyelvi-szellemi táplálék
nélkül, amit ezen a településen kapott, talán nem
is kellene rá emlékezni – hiszen ez meghatározó

tényezõ volt életében és pályájában. A rá való
emlékezés kapocs lehet a térség magyarságának
életében – hangsúlyozta.
A megjelent lelkipásztorok – Szilágyi Róbert,
dabolci, Kovács József, kisbábonyi, Somfalvi
Edit, túrterebesi, Simon Attila, tamásváraljai,

Az Ugocsai Presbitertalálkozón elhangzott prédikáció vázlata

Fodor Lajos, halmi – egy-egy igeverssel köszöntötték a dabolciakat, majd a megjelent szervezetek, egyházfiak egy-egy koszorút helyeztek el
Gellért Sándor emlékmûvénél.
Fodor István
Forrás: HÍRLAP.RO Fotó: Fodor Lajos

Hálaadás Pálfalván

Textus: Máté 16, 24 - 28
24 Ekkor monda Jézus az o Tanítványainak: Ha valaki joni akar én Utánam, tagadja
meg Magát és vegye fel az o keresztjét, és kövessen engem.
25 Mert a ki meg akarja tartani az o életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az o életét én
érettem, Megtalálja azt.
26 Mert mit Használ az embernek, ha az egész Világot megnyeri is, de az o lelkében Kárt
vall? Avagy micsoda Váltságot adhat az ember az o lelkéért?
27 Mert az embernek Fia eljo az o Atyjának dicsoségében, az o angyalaival; és akkor
megfizet mindenkinek az o cselekedete szerint.28 Bizony mondom néktek: Azok között, a
kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem Kóstolják meg a Halált, a Míg meg nem Látják
az embernek Fiát eljoni az o Országában.
Keresztyén testvéreim!
Az idei presbiter találkozóra egy kemény ige jutott, melyben Jézus Krisztus egyértelmû
választás elé állítja az övéit, bármikor is szánnák magukat az õ követésére: ha Õt követni
kezdik, szó sem lehet félig végzett munkáról. Az, hogy mi ma itt lehetünk, az Isten kegyelme
mellett annak köszönhetõ, hogy õseink a maguk életében és helyzetében komolyan vették
Jézus beszédét, megtagadták a kényelmesebb életet, a világ ígéreteit és Krisztust követték.
Mi ma az Õ nyomdokaikban lépkedünk, örvendünk az õ eredményeiknek és hálásak
vagyunk, hogy élõ hitük volt, aminek a nyomán gyülekezet és templom épült ebben a
faluban is.
Az Ige azzal folyatódik, hogy Jézus Krisztusnál éppen a világéval ellentétes logika
mûködik: az ember élete akkor lesz örök, a elvesztegeti Krisztus követésében, és akkor
lesz elvesztegetett idõ, ha magának akarja megtartani azt. Milyen nehéz ma meghallani ezt
az üzenetet, amikor minden az egyénrõl, az önmegvalósításról és a személyes sikerrõl
szól, még akkor is, ha az mások kárára érhetõ el. De ez az üzenet, amit ma mi is kapunk, az
elmúltakra emlékezni és a jövõt tervezni.
Ennek az Igéneka fényében kell látni az elõdök és õsök néha ésszerûtlen kitartását,
hûségét, ragaszkodását Istenhez, Hithez, Hazához, Földhöz. Ez mind nagybetûvel, mert
Jézus Krisztussal való kapcsolatokból fakadt. Tetteik nyomán megmaradás és élet lehetett
és mi is itt lehetünk. Egy korábbi lelkész, Gellért Sándor fogalmazta meg nagyon
képszerûen, hogy nagy viharok idején “valakinek állni kell a tornác küszöbére”. Erre
senkit sem lehet kijelölni, erre mindenkinek önként kell vállalkoznia. Ezen a ponton
kapcsolódik a régmúlt és az jövõ össze, éppen most, éppen bennünk. Ma mi vagyunk az
önkéntes felelõsei annak, hogy milyen példa kerül az emberek elé, milyen munkát kell
elvégezni a megmaradás és a gyülekezet építés érdekében. Minket keres Krisztus beszéde:
Ha valaki követni akar, TAGADja meg magát. Ne tagadja le, hogy kicsoda, hogy református
magyar, hogy falusi vagy városi, hanem önzõ érdekeit tagadja meg, hogy a közösségért,
Krisztus földi testéért, az egyházért tenni tudjon. Ez a munka ma sem történhet önmegtagadás nélkül, mert az egyéni érdek és siker sokszor ellentétes a közösségével. De
Krisztusban meg kell értenünk, hogy a közösség több és magasabb rendû mint az egyén
vagy éppen az egyének összessége. A háttér pedig ma is ugyanaz: Aki ezt meg meri tenni,
az életet nyer és örök életet. Aki nem meri vállalni a közösségért a munkát, megtartja
ugyan a saját földi életét, de végülis élete ideje elvesztegetett idõ lesz, amivel majd el kell
számolnia.
Jézus Krisztus, hogy ne lehessen félre magyarázni, még rá is erõsít? Mit ér a világ, ha
elvész a lélek (KÁRnak kell vallani az eltelt idõt), és nincs senkinek annyija összegyûjtve,
hogy a lelkét megválthassa, megvehesse, kiválthassa vele. Vagyis a lélek nem kéne alku
tárgya legyen...az az Istentõl kapott ajándék és úgy is kellene élni vele.
Mi, a reformátorok és a hitben erõs õsök mai utódai szembe kell nézzünk saját kihívásainkkal: Isten önkéntes munkásokat keres az õ “szõlõjébe”. Vagy önmagunkat megtagadva
vállaljuk a szolgálatot, vagy KÁRt fogunk vallani, amikor annak ideje érkezik. Imádkozzunk,
hogy mindenki a maga helyén és a maga gyülekezetében tegye meg, ami rajta múlik, hogy
élet, megmaradás és jövõ legyen tettei nyomán. Hogy majdan rájuk, ránk is áldással
lehessen emlékezni. Ámen.
Somfalvi Edit lelkipásztor

Akárcsak az elõzõ években, idén is megemlékeztek Szatmárpálfalván Teleki Blankáról.Az
esemény istentisztelettel kezdõdött a helyi
református templomban, melynek keretében
Kovács Sándor, a Szatmári Egyházmegye
esperese hirdetett igét. Mint elmondta: három
dolgot is ünnepelhet a gyülekezet: a Teleki
Blankára való emlékezés mellett idén töltötte 120.
évét templomuk, és szintén idén sikerült
elektromos vezérlésûvé alakítaniuk a harangot.
Ezt követõen Vajas Petra szavalta elAdy Endre
Ifjú szívekben élek címû költeményét, majd az
egyházmegye lelkészkórusa énekelt, amelynek
tagjai éppen 2 éve dicsõítik a Mindenhatót
örömmel és odaadással.
Teleki Blankáról, a gazdag és hasznos közéleti
tevékenységet folytató grófnõrõl Ábrám Lídia
beszélt, aki részletesen bemutatta a grófnõ
életpályáját, munkásságát. Mint elhangzott,
Teleki Blanka érdeme volt az elsõ lányiskola
megalapítása, melyben a fiúkéhoz hasonló tanterv szerint folyt az oktatás. Harcolt továbbá a
nõk egyenjogúságáért, szavazati jogáért is,
például többször publikált ennek érdekében
sajtónyilatkozatokat. Az 1848-as szabadságharc
leverését követõen Teleki Blankát a forradalmárokat segítõ tevékenysége miatt börtönre
ítélték. Az ünnepi beszédet követõen elhelyezték
az emlékezés virágait a templom mellett található
emlékmûnél.Az ünnepségen részt vett Erdei D.
István parlamenti képviselõ, valamint Kereskényi
Gábor szatmárnémeti alpolgármester is.
november 22nd, 2010 | Szerzõ: Ervin
Forrás: HÍRLAP
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Teleki Blanka és Leõvey Klára
Teleki Blanka élete és munkássága regényes
– több író hozzáfogott, hogy megörökítse. A
hosszúfalvi kastélyban született, mely Szatmárnémetitõl úgy kétórányira található, s címerében a következõ felirat olvasható: „Jól él, aki
rejtve él.”A kastély ura: gróf Teleki Imre vésette
be a jelmondatot s életében ehhez tartotta
magát. Vendég nem járt a házhoz, gyermekei:
Blanka, Emma, és Miksa tanítására nevelõnõket
alkalmazott, de elõbb levizsgáztatta õket. Legtöbbjük azonban nem felelt meg a Göttingában
tanult, nagyon mûvelt grófnak. Így a gyermekeknek kevés alkalmuk volt a tanulásra. A
grófné sem mert ellenkezni zsarnoki férjével.A
lányok nõttek, és Teleki Imre egyszer csak
rádöbbent, hogy férjhez kell adni õket. Miután
az erdélyi arisztokraták közül egyik sem merte
meglátogatni a kastélyt, a gróf elhatározta, hogy
Pestre küldi legidõsebb lányát, Blankát
sógornõjéhez. Remélte, hogy a pesti társaságban majdcsak akad valaki, aki megfelelõ férj
lesz számára. Levélben kérte felesége nõvérét,
látogasson el Hosszúfalvára és vigye magával
Blankát. Ez a bizonyos nagynéni pedig nem
volt más, mint Brunszvik Teréz.
Teréz pedig, akit fiatal korában Bécsben
Beethoven tanított zongorázni, s azóta is barátságot tartott a zeneszerzõvel, nem közölte
sógorával, hogy otthonát írók, festõk, pedagógusok látogatják. Még azt is megengedte a gróf,
hogy Blanka, aki igen tehetséges volt, Pesten
festészetet és szobrászatot tanuljon. A két
mester (Thugut Henrik és Ferenczy István)
eleinte úri szeszélynek tartotta Blanka
tanulását, de hamar rájöttek, hogy a fiatal
grófnõ valódi tehetség.
Blanka nagynénje hatására elhatározta,
hogy leánynevelõ intézetet nyit fõúri leányok
számára. Hiszen eddig csak sekélyes mûveltségû, idegen nyelvû nevelõnõk tanították õket.
Teleki Imre beletörõdött, hogy lányai a maguk
útját járják. Pénzt is adott az intézet számára.
Blanka kitûnõ tanárokat szerzõdtetett, a Honderû címû hetilapban meg is hirdette az intézet
megnyitását. A tanítványok „toborzásával”
csak nagyon lassan tudtak haladni: az elsõ
évben, 1846-ban mindössze egyetlen növendékük volt: báró Puteáni Rózsa, Deák Ferenc
keresztlánya. A következõ évben azonban már
tizennégy növendéke volt az intézetnek.
A magyart és a történelmet Fejér Pál tanította, s a lányok rajongtak érte. Blanka is
gyakran végighallgatta az órákat. Esténként a
fiatal tanár egy csésze tea mellett beszélt a
grófnõnek a márciusi eseményekrõl. Blanka
tudta, hogy Fejér Pál Vasvári Pál néven egyik
vezéralakja a márciusi ifjaknak. Blankára is nagy
hatással volt az ifjú tanár személyisége, de
szerelmét titokban tartotta. A történetírás még
adós nekünk ezzel a kapcsolattal, amelynek
részleteit alig ismerjük.
Március 15-e tehát nem érte váratlanul Blankát. Boldogan szorongott a Nemzeti Színház
hátsó sorában, a Bánk bán ünnepi elõadásán.
A tanítás folytatódott az intézetben, de Fejér
Pál tanár úr kénytelen volt megszüntetni az
óráit, mert az ifjúság vezére lett .

Teleki Blanka

Leövey Klára

A világosi fegyverletétel után Blanka
Klárával együtt visszavonult a Teleki család
pálfalvi kastélyába. Szülei közben meghaltak,
Blanka pedig bujdosó menekülteket rejtegetett
és vegytintával írt leveleket küldött testvérének, Emmának, aki ugyanilyen módon válaszolt.
Nem sejtették, hogy minden külföldrõl érkezett
és oda küldött levelet felbontanak és elolvasnak. Eközben Teréz pesti magányában úgy
döntött, ellátogat Pálfalvára, hiába intette
hûséges komornája: ne tegye ki magát a keserves utazásnak. Régi írásait is magával hozta,
Blankával akarta megbeszélni, mit írjon ezekbõl
az elsárgult irományokból készülõ könyvébe.
Ezen dolgoztak, amikor 1851. május 13-án a
nagyváradi rendõrség két alkalmazottja jelent
meg, felmutatták a házkutatási parancsot,
minden írást lefoglaltak, kidobálták a fiókok,
szekrények tartalmát, felhasították a fotelek
huzatait, majd amikor Kossuth-bankókat
találtak, magukkal vitték Blankát és az iratokat.
Kufsteinbe vitték a két foglyot (Blankát és
Leõvey Klárát, akit Karacs Teréz maga helyett
ajánlott nevelõtársul) és a legkegyetlenebb
börtönrészben helyezték el õket. Amíg emberséges parancsnokuk volt, kaphattak könyveket, írószereket. De annak halála után minden
kedvezményt megvontak tõlük. A császárhû
rokonság kérte Blankát: írjon kegyelmi kérvényt, ám õ nem akart ehhez a megoldáshoz
folyamodni. Öt év telt el így. Télen a -35 fokos
hidegben nehezen juthattak szabad levegõhöz.
Öt év után Klára szabadult, bár sírva kérte: hadd
maradhasson Blankával. A hatodik évben a
börtönbe politikai foglyok helyett közönséges
bûnözõk kerültek, így Blankát átszállították
Laibachba, ahol enyhébb volt az éghajlat.
1861. május 13-án, éppen hat évvel elfogatása után Teleki Blanka elõtt is megnyílt a
börtön kapuja. Rövid ideig élvezhette a családi
légkört, megbetegedett, és 1862 októberében
elhunyt.
A hûséges barátnõrõl, Leõvey Kláráról –
aki még a kufsteini fogságba is elkísérte Blankát – kevesebbet tudunk. Egy beregi földbirtokos lányaként született 1821. március 25-én
Máramarosszigeten. Abban, hogy késõbb a
nevelõi pályát választotta, meghatározóak
voltak gyermekkori iskolai élményei.Az 1846ban megalakult intézetben fõként a magyar
nyelv gyakorlásában volt segítõtársa Blankának. Amikor kufsteini büntetését letöltötte,
szomorúan tapasztalta, hogy a nevelés – és
fõként a nõnevelés – területén elõrelépés nem
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történt, sõt általános visszafejlõdés volt tapasztalható. Folytatni kellett a tanítást, ami ebben a
korban nagy kihívást jelentett. Máramarosszigeten kezdeményezett iskolakísérlete
csak rövid életû lehetett: a hatalom indoklás
nélkül bezáratta az intézetet. Élete hátralevõ
részében a Teleki családnál talált munkát, ahol
a fiatalokat nevelve szinte családtagként élhetett. Mindvégig hû maradt eszményeihez,
sohasem alkudott meg. Nevelõi tevékenysége
mellett újságírással is foglalkozott – a
Máramaros címû hetilapban publikálta cikkeit.
Példamutató életének közlekedési baleset
vetett véget 1897-ben.
A neveléstörténet híressé vált nõalakjai életútja példázza, hogy mindaz, amit munkásságuk
során megalkottak – olykor óriási munka és
szenvedés eredménye. A felnövekvõ generációk sorsában meghatározó szerepet tölt be az
oktatás és a nevelés. Õk felelõsséget vállaltak
ezért, s munkájuk gyümölcse nem maradt el.
Forrás: SK-Szeged

Ne hagyj el, Istenem!
Mikor Isten magadra hagy,
Hosszan tartó sebeket ad.
Akkor hited megmérettetik,
Sajnos könnyûnek találtatik.
Ha már reménytelen az életed,
Ha már egy szalmaszál se jut neked,
Segítségért hiába nyújtod kezed,
Akkor nyújt kezet a Te Istened.
Egyedül Õ mentheti meg az életed,
Higgy az Úrban, mert Õ szeret.
Mikor súlyos próbáid megkapod,
Mondd: Uram! Legyen meg a Te akaratod.
Ha ezt hittel ki tudod mondani,
Akkor a fájdalmat le tudod küzdeni.
Ne feledd, Jézus mennyit szenvedett,
Az Úr próbára tette, kit nagyon szeretett.
Mikor földi teste kíntól vonaglott,
Még annyit mondani tudott,
Atyám! Legyen meg a Te akaratod,
És szent lelke az égbe távozott.
Amikor értünk, a bûnösökért
Õ testével, áldott vérével áldozott,
Akkor is értünk imádkozott
És viselte a töviskoszorút.
Alázattal vigyük keresztünket,
Szeressük ki bánt, nem szeret.
Tudom, mondani könnyebb lehet,
Mint megtenni mindezeket.
Ha bûnös lelked az Úr elé teszed,
Kegyelmet ad az Úr neked.
Ha Isten törvényeit követed,
Minden bajt legyõz a szeretet.
Cseh Irén
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Kárpát-medencei Imanap 2010
December 5-én délután 5 órakor a Kárpátmedencei Imanap alkalmából találkoztak egyházmegyénk nõszövetségeinek tagjai a Szatmár
Szamosnegyedi gyülekezet templomában. Esztendõrõl esztendõre a Szatmár-Szamosnegyedi
gyülekezet ad otthont a Kárpát-medencei
Imanap alkalmainak, amikor Bogya Kiss Mária
egyházkerületi nõszövetségi elnök meghívására az egyházmegye különbözõ gyülekezeteinek nõszövetségei együtt imádkoznak és
kérik Istent, „hogy áldja és erõsítse meg a Hozzá
és egymáshoz fûzõdõ kapcsolatainkat!” (Dr.
Bölcskei Gusztáv).
Idén az ünnepi alkalomra a Szatmári 5
református gyülekezet nõszövetségein kívül
Dabolcról, Egribõl, Kisbábonyról, Nagykolcsról, Sárközújlakról, Szatmárhegyrõl és
Szatmárpálfalváról érkeztek asszonyok.
Igét hirdetett Muzsnai Éva, nagyecsedi
lelkipásztor. A Tiszántúli Egyházkerületbõl
érkezett közénk gyülekezetének nõszövetségi
tagjaival, akik karácsonyi énekekkel köszöntötték a megjelenteket.
Az idei imanapi programot a Tiszántúli
Református Egyházkerület állította össze. Erre
az alkalomra meghatározott bibliai vers volt:
Jn.20,21 verse: „Ahogyan engem elküldött az
Atya, én is elküldelek titeket.”

A programfüzetben található imádságokat
Balla Andrea (Nagykolcs), Kovács Ida (Szatmárhegy), Gyapai Klára (Szatmár-Kültelek),
Sipos Erzsébet (Szatmár-Németi), Szilágyi
Orsolya (Dabolc), Nagy Erika (Sárközújlak)
nõszövetségi vezetõk olvasták fel. A magyar-

országi nõszövetségi köszöntõt Bogya Kiss
Mária lelkipásztor tolmácsolta.
Muzsnai Éva nagyecsedi vendéglelkipásztor
vetítés során ismertette a Tiszántúli egyházkerület nevezetességeit, földrajzi és néprajzi
szépségeit és értékeit.A nõk szeretnek énekelni,
erre az alkalomra kijelölt énekek szavával is
imádságok szálltak fel Istenhez: Adjatok hálát
az Istennek, Jézus nyájas és szelíd, Isten élõ
lelke jöjj, Ébredj bizonyságtevõ lélek, Ó Sion
ébredj…, Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, Fel barátim drága Jézus zászlaja alatt, majd
a Nemzeti Ima - mindnyájunk által ismert és
szeretett énekeink.
Bogya Kiss Noémi és Csatári Bíborka debreceni teológusok alkalomhoz illõ énekekkel
köszöntötték a megjelenteket.
Az együttlét természetesen szeretetvendégséggel zárult a templom alagsorában, ahol a nõszövetségi tagok beszélgethettek egymással.
Isten hallgassa meg közös imádságainkat a
Kárpát-medencébõl és erõsítse meg egymáshoz
fûzõdõ kapcsolatainkat is.
Nagy Erika
egyházmegyei nõszövetségi elnök
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Mozzanatok a Németi Református Egyházközség gyülekezeti életébõl
Az ígérethez híven, a Szent-Györgyi Albert
Társaság elindította a folytatását az ismeretterjesztõ és hitben való bizakodást nevezõ
rendezvénysorozatát, melynek gyülekezeti
termünk ad otthont nagy szeretettel a hónap
utolsó péntekjén.
Gyógyulás forrása – a hit és a tudomány
2010. szeptember 24-e volt az elsõ alkalom,
melynek orvosi témája a daganatos megbetegedések, ennek okairól, kezelési módjáról tartott
elõadást dr. Szentesi Zsuzsanna onkológus
fõorvos.A szervezõk nevében dr. Tallián Ferenc
üdvözli a megjelenteket, abban a reményben
folytatják a sorozatot, hogy az érdeklõdõk
gazdagabb ismeretekkel távozhassanak el a
terembõl, mely erõt adhat a gyógyuláshoz, a
betegség leküzdéséhez.
A MADISZ gyermekekbõl álló néptánccsoportja nyitotta meg a rendezvényt Kása Zsolt
vezetésével, aki röviden bemutatta a tánccsoport
eddigi tevékenységét. Kedves látvány volt az
óvodások és kisiskolások énekléssel népi játékaikkal tarkított tánca.
Mint minden alkalommal, a hittel való gyógyulásról szóló bizonyságé az elsõbbség, így volt
hallható Néma Sándor kaplonyi római katolikus
plébános saját élményeirõl, tapasztalatairól szóló
elõadása, amikor tanúja volt annak, hogy a hit
ereje képes legyõzni a betegséget. Elmondta
ugyanakkor azt is, hogy ha imáink nem találkoznak
Isten akaratával, akkor hiábavalóak. A továbbiakban Jézus gyógyító példáiból erõsíti meg a
hitben való bizakodást.
Dr. Szentesi Zsuzsanna fõorvos elõadásával
folytatódott a rendezvény, aki statisztikai adatokkal kezdte a daganatos megbetegedésekrõl való
tudnivalókat. Sajnos megyénkben is az elmúlt
évekhez ugrásszerû a növekedés.Az emberi szervezet minden pontja ki van téve e kor megfertõzõdésének lehetõségével. Okait kutatva a
szakorvos szerint ez a megbetegedés nem a
modern kor egyik velejárója, hanem megnõtt a
diagnosztizálási lehetõség. Az idejében való
felismerés azonban igen fontos, hangsúlyozza a
doktornõ, így esetleg elkerülhetõ az áttétek

kialakulása.A szövettani vizsgálat a legbiztosabb
a kimutatásra, mely sebészeti beavatkozással
végezhetõ el. Arra is kitért az elõadás folyamán,
hogy melyek a fõbb okai a rák kialakulásának,
valamint arra, hogy milyen kezelési lehetõségek
vannak. A sebészeti beavatkozás a legfontosabb
– ha lehetséges – de emellett sokszor van szükség
kemoterápiára és sugárkezelésre. Hormonkezelésre is hozhat jó eredményt akkor, ha a hormonfüggõ szervek betegszenek meg. A doktornõ
szerint a szûrés lenne az igazi megoldás az életmód
változása mellett, mely segítene a korai felismeréshez, hogy ne jusson el a beteg a hármas vagy
négyes stádiumba, amikor már orvosilag nem
gyógyítható, amikor csak könnyíteni lehet a
fájdalom csillapítását.Természetesen szóba került
az elõadáson az is, hogy mikor és mennyit lehet a
diagnózisból és a betegség várható lefolyásából
közölni a beteggel és hozzátartozóival, de e
tekintetben még az orvostársadalom is erõsen
megosztott.
A lélek gyógyítására Barakonyi Gergõ ifjú
színmûvész tolmácsolásából volt hallható részlet
Kertész Imre Sorstalanság címû regényébõl.
Tallián doktor úr megköszöni az elõadásokat
és közli, hogy szerettel várnak mindenkit a
következõ sorozatra, amikor is a csontritkulásról
fog szólni az elõadás.
Istenben való hittel
szeretetet és reményt adni
Az esti óra ellenére szép számú közönség gyûlt
össze a Németi templomba 2010. október 29-én,
hogy együtt dicsõülhessenek az énekesekkel a
Szatmári Friss Újság hatodik alkalommal szervezett
rendezvényén. Ez alkalommal Dévai Nagy Kamilla
Liszt-, Bartók- és Kazinczy-díjas elõadómûvész,
valamint Bazánth Zita, a Krónikás Zenede diákja
voltak a meghívott vendégek.
Nt. Sipos Miklós lkp. nagy szeretettel köszöntötte a mûvészeket és mindazokat, akik hitet és
erõt szeretnének meríteni a hallott énekbõl.
Bevezetõben felcsendült a „Van egy hely a
szívünkben” címû ének, melyben biztatás hangzik
el: az isteni lángot ha magunkba fogadjuk legyõzi
a sötétséget, lássuk hát meg a fényét, mert

Jó Atyánk!
Uram! Hosszú utat tettem meg életembõl, hála legyen érte. Sokszor elfáradok, de mindig
Tebenned bízva új erõt merítek. Istenem! Ne vedd zaklatásnak, hogy mindig Hozzád fordulok, de
tudom, hogy Te mindig velem vagy. Kérlek, most is halld meg segélykiáltásomat és segíts
rajtunk, szeretteimmel együtt, bajainkban, mert a Te segítségeddel minden gondunk megoldható,
azért kérem a Te segítségedet. Óh, Mindenható jó Atyánk, mint könnyezõ kisgyermek anyjához,
úgy nyújtom kezem Feléd, Uram, kétségbeesésemben, mert csak Te adhatsz erõt bajaink elviseléséhez, bánatunkban vigasztalást. A mi drága Jézusunk kiomlott véréért bocsásd meg vétkeinket,
ûzd el a gonoszságot szívünkbõl, oldozd fel betegségeink és gyötrelmeink alól. Tisztítsd meg
lelkünket, hogy legyen tiszta, a hónál is fehérebb, gyõzzön bennünk mindig a szeretet, hogy az
emberek ne csak testvérek, de jó testvéreik legyenek egymásnak. Csak akkor lesz béke széles e
világon. Ébredjenek fel a hitetlenek, hogy amíg nem késõ, térjenek meg, mert ha Isten jelenlétét
érzi, a megpróbáltatásokat könnyebben elviseli. Aki keresi az Istent, az meg is találja, és soha
meg nem bánja. Istennek szent Fia, Megváltó Jézusunk, jöjj, mert nagy a vizek s könnyek árja.
Szólj a vizekre: vonuljanak vissza, könyörögve kérlek, mennynek s földnek Ura! Zsámolyodnál
leborulva megköszönöm a Te szüntelen segítségedet, jó Atyánk ,Istenünk! A Te akaratod legyen
meg egész életünkben mindörökké. Ámen.
Cseh Irén

szükségünk van reá. A mûvésznõ is szeretettel
üdvözöl mindenkit és néhány mondat erejéig
bemutatja az intézményét: 1996-ban 14 növendékkel indult a krónikásZenede, mely egyedülálló
énekes – gitáros elõadó mûvészképzõ intézmény
ahol, énekes – gitáros pályára készíti fel a diákokat.
A tantárgyak között azonban szerepel beszédtechnika, színpadi elõadómûvészet, színpadi
mozgás, szolfézs is. Célja a magyar történelem,
irodalom, a magyar zenei hagyományok ápolása
és új hagyományok teremtése, valamint az is, hogy
a képzõ elvégzése után hazájukban visszatérve
terjesszék a krónikás énekeket és a krónikás
életszemlélet. Az intézmény önfenntartó, állami
támogatás nélkül mûködik, a fellépésekbõl és CDk eladásából tartja el magát.A tanítványok száma
mára már meghaladja a hetvenet, a világ különbözõ részérõl jelentkeznek magyar származású
fiatalok,. az intézményben Dévai Nagy Kamilla
mellett számos neves tanár is oktat. Évente 200
alkalommal is fellépnek országról országra járva,
gyógyírt vinni mások bánatára.
Az elõadott dalaik szeretetrõl fognak szólni,
mondja a mûvésznõ: Isten, család, barát fényében, így hangzott fel: Mint a szép híves patakra,
Jézus csak veled legyek, Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak, És látom Õt, a
kisdedet, mintha álom lenne címû énekek. Az
énekek soraiból kicsendül az Úr biztatása és õrzése
az ember felé, ugyanakkor a hívõ ember óhaja is,
hogy majd beléphessen a bezárt ajtón.
A mûvésznõ nem titkolta el azt sem, hogy
életútja új fordulatot az 1996. január 22-én
elszenvedett autóbaleset következtében. Az
anyósülésen ült, amikor a 140km/órás sebességgel az autó sofõrje elaludt. Szakadékba zuhantak, súlyos agyrázkódást kapott, szinte teljesen lebénult, újra kellett tanulnia járni és beszélni.
Gyógyulási folyamata idején jött rá, hogy gitárjának semmi baja, pedig az autó és benne minden
teljesen összeroncsolódott.A mûvésznõ ezt isteni
csodának tekintette és akkor tudatosult benne,
hogy Isten ajándékba adta neki hátralevõ életét,
küldetése van, melyet teljesítenie kell.
Fazekas Erzsébet
Wesselényi Kata nõszövetség

Ó jaj!
Ó jaj! Nehéz az élet.
Én minek is élek?
Így szól a szám, én Istenem!
Reménysugárt Te adj nekem!
Meghallá szavam az Úr,
S áldó szavával válaszol:
Nehéz a Golgotán az út,
Ki végigjárja, mennybe jut.
Köszönöm, jó Istenem,
Hogy választ adtál énnekem,
Bár göröngyös az én utam,
De Te mellettem vagy, Ó Uram!
Cseh Irén
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Mozgalmas hétvége Kültelken

1. A gyermekek karácsony esti megörvendeztetése, melynek kapcsán „angyalok” készítették a szeretetcsomagokat.

2. Az „angyalok” másik része a templomot, a
közös –otthont ékesítette fel fenyõgirlandokat
fonva.

Pingpong Pettyénben
december 7th, 2010 | Szerzõ: Ervin

Szatmár-Kültelek református Gyülekezetében az elmúlt hétvége amolyan elõkarácsonyhangulatban telt el. Több oka is volt ennek.

4. A délutáni isteniszteletet követõen pedig
az IKE-Karaván állomásozott pár óra erejéig a
Díszteremben. Kürti Tamás segédlelkipásztor és
felesége ötletes szervezése és vezetése mellett
a fiatalok amolyan közös Mikulás-esti- ajándékváró izgalmakkal telítõdtek.

Már évek óta szokássá vált, hogy advent
környékén asztalitenisz bajnokságot szerveznek Pettyénben a szatmári egyházmegye
fiataljainak. Vasárnap is voltak szép számmal
fiatalok, akik amellett, hogy lelki táplálékot is
kaptak az elején, a testüket is jól karban tartották. Jelen voltak fiatalok Pálfalváról, Dobrácsapátiból, Sárközújlakról, Szárazberekrõl,
Batizról és Pettyénbõl.
A csapatversenyt a pettyéniek nyerték.
Egyéniben Varhol Emmánuel lett a harmadik,
“ezust” érmes lett Nagy Szilárd – Sárközújlak
és a “dobogó” legfelsõ fokára a hazai pályát
élvezõ Biró Sándor állhatott Pettyénbõl.
Ütõs délután volt!

Advent közepén Isten áldja meg az idejükbõl,
szeretetükbõl, erejükbõl másokat is megörvendeztetõk jószívû szolgálatát!
december 6th, 2010 |
Szerzõ: Ervin

3. Advent II. vasárnapján a délelõtti istentisztelet keretében a „Consonantia” kamaraegyüttes tagjai: dr. Duffek Mihály, Molnár Zsolt,
dr. Fátyol Rudolf ajándékozták meg a
Gyülekezetet ünnepi muzsikával.
Alapító és felelõs szerkesztõ:
Nagy Erika lkp.

Bízzad
Újra
Életed
Krisztusra!
Bízzál,
Urad
Érkezése
Közel!
Tördelõszerkesztõ: Debreczeni Éva
Készült az Eco Print nyomdában

A Tábita minden
olvasójának Istentõl
áldott, békés, boldog
Karácsonyt és
Új Esztendõt kívánunk!
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