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A kétféle keresztelés, és így a kétféle mozgalom
egy darabig párhuzamosan élt egymás mellett. Sıt a
bibliatudósok véleménye az, hogy még az elsı évszázad
vége felé, az evangélium íródása idején is megvolt
mindkét féle keresztség. Keresztelı János nevében is
kereszteltek, és a Jézus nevében is kereszteltek a két
mester
tanítványai.
Azonban
nagyon
hamar
megmutatkozott az a jelenség, hogy Jézus keresztségét
egyre többen vették igénybe, és egyre kevesebben mentek
Jánoshoz. Ez hozta el azt a korszakváltást, ami
szükségszerő volt.
Keresztelı János ebben a mai igében szépen átadja
a stafétabotot, vagy inkább a királyi pálcát Jézusnak. T eszi
ezt olyan méltósággal, ami a mi lelkünknek is
gyönyörőségére, és örök tanulságára szolgál. Jó volna úgy
korszakot váltani, dolgokat a kezünkbıl és a szívünkbıl
elengedni egy újév kezdetén, ahogy azt Keresztelı János
tette.
Az ı szavait olvastam fel újra az igébıl. Ezek az
evangéliumban ırzött utolsó szavai. Akkor hangoznak el,
amikor János tanítványai kétségbeesve állapítják meg,
hogy népszerőségük egyre csökken, és mind többen
választják a jézusi keresztséget. Odamennek ezek a
kiábrándult emberek Keresztelıhöz, és Jézusról csak olyan
félvállról szólnak, és ezt mondják: „… aki veled volt a
Jordánon túl, akirıl te bizonyságot tettél, íme, az keresztel,
és mindenki ıhozzá megy…”
S mit mond erre a népszerőségébıl veszített
mozgalom vezetıje, Keresztelı János: „Semmit sem
szerezhet az ember, ha nem a mennybıl adatott meg neki.
28
Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam:
Nem én vagyok a Krisztus, hanem elıtte küldettem
el. 29 Akié a menyasszony, az a vılegény, a vılegény
barátja pedig, aki ott áll, és hallja ıt, ujjongva örül a
vılegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. 30 Neki
növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.”
T estvéreim! Ez nem egy csalódott ember
vallomása. Keresztelı János nem dorgálja meg a saját
tanítványait, és nem veti a szemükre, hogy rosszul
kampányoltatok. Nem kezd el kígyót-békát kiabálni a
tılük immár népszerőbb többségre. Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy próbáljuk eldönteni, vajon fejlıdtünk,
vagy visszafejlıdtünk ehhez képest ma élı emberek?
Keresztelı János nem zuhan a poklok mélységes
fenekére, amikor megtudja, hogy a Jézus mozgalom rég
túlnıtte az ı mozgalmát. Sıt, mint aki küldetését híven
betöltötte, mélyen megihletıdik, és a palesztinai menyegzı
képes üzenetét veszi elı, hogy az összekuszált gondolatok
között rendet teremtsen. Arra a szép régi szokásra
hivatkozik János, hogy a menyasszonyt a vılegény barátja
vezette a vılegényhez, és aztán átadta neki. Mert nem az
övé a menyasszony. Akié a menyasszony, az a vılegény.
Nézzük csak mirıl is szól ez a gyönyörő képes beszéd?

"22 Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea
földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. 23 János is
keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz
volt,
és
az
emberek
odamentek
és
megkeresztelkedtek. 24 János ugyanis még nem volt
börtönbe vetve. 25 János tanítványai vitába szálltak a
zsidókkal a megtisztulásról. 26 Odamentek Jánoshoz, és ezt
mondták neki: "Mester, aki veled volt a Jordánon túl,
akirıl te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki
ıhozzá megy." 27 János így válaszolt: "Semmit sem
szerezhet az ember, ha nem a mennybıl adatott meg neki.
28
Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam:
Nem én vagyok a Krisztus, hanem elıtte küldettem
el. 29 Akié a menyasszony, az a vılegény, a vılegény
barátja pedig, aki ott áll, és hallja ıt, ujjongva örül a
vılegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. 30 Neki
növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” János
evangéliuma 3. rész
Kedves Testvéreim! Ünneplı
Gyülekezet!
Szeretettel köszöntelek titeket az újév elsı istentiszteletén.
Egy hatalmas korszakváltásról beszél az ige, és ez által
válik számunkra is aktuális üzenetté. Hová megyünk,
merre tartunk az újévben? Erre a kérdésre keresünk választ
Isten igéjébıl.
Keresztelı János áldott tevékenysége meghozta a
maga gyümölcsét. A hangos és szigorú prófétai szó
kimozdította sarkaiból az akkori világot. A fejsze már a fák
gyökerére
vettetett!
Tartsatok
bőnbánatot,
és
keresztelkedjetek meg! Szakítsatok a régi élettel! A
mindenható Isten, mint útkészítıt állította oda Keresztelı
Jánost az Ó- és Újszövetség határára. Az volt a küldetése,
hogy a házaikból és életükbıl kimozdult emberek
Jézushoz találjanak. János szava mennydörgés volt, a
Jézusé halk, és szelíd szó. Ahogy a nyári zápor után
feltőnik a szivárvány jele az égen, úgy jelent meg Jézus
Keresztelı János nyomában. Egy darabig még János is
keresztelt, sıt a tanítványai is. Aztán eljött Jézus, és İ is
keresztelt tanítványaival együtt.

A menyasszony az Isten népe, az anyaszentegyház
élı közössége. Keresztelı János még ha elı is hívta az
Isten népét, és ebben nagy sikereket ért el, mégsem kívánta
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megtartani magának. Az anyaszentegyház feletti
tulajdonjogot a felséges Isten mindörökre a Jézus Krisztus
nevére jegyezte be, és ezt Keresztelı János boldog
alázattal elfogadta. Önmagát úgy határozta meg, hogy ı a
vılegény barátja. Nem az övé a menyasszony. Erre a
vonatkozik az a csodálatos, és azóta szállóigévé lett
mondat is, hogy: 30 Neki növekednie kell, nekem pedig
kisebbé lennem.” A tulajdonosnak növekedni kell, nekem
pedig kisebbé lennem abban a tudatban, hogy én vagyok a
tulajdonos. Mert nem én vagyok a tulajdonos, én csak a
vılegény barátja vagyok.
T estvéreim! Láttuk, hogy nem Keresztelı Jánossal
volt a baj, hiszen ha csak rajta múlik, akkor ez a
korszakváltás bekövetkezett volna. De nem rajta múlt,
hanem a tanítványain. İk már nem tudtak ennyire
alázatosak, és nagyvonalúak lenni. Az elıbb mondtam,
hogy még az elsı évszázad végén is kereszteltek.
Általában igaz, hogy a tanítványok túlzóbbak,
szertelenebbek, mint a mesterük. T öbb baj van velük, mert
nem jól tanulták meg a leckét. Csak fél diplomával
indulnak szolgálatba. A Keresztelı János tanítványai is
csak fél diplomával indultak a szolgálatba. Lehet, hogy
mesterüknek éppen ez a legutolsó hitvallása kerülte el a
figyelmüket, amelyikben Keresztelı átadja a stafétabotot.
Pedig ebbıl tanultak volna a legtöbbet. De csak félig
tanulták meg a leckét, és még mindig azt szajkózzák, hogy
ítéletre jön az a rettenetes Isten és vége a világnak.
Aztán mondok egy még súlyosabbat. Azzal, hogy
ık még mindig az Isten ítéletével fenyegetıznek, nem is
lett volna semmi baj, mert lassan elnyeli ıket a történelem.
Hiszen hallottuk, hogy Jézus keresztsége lett egyre
népszerőbb. Ám abból lett az igazi bonyodalom, hogy
Keresztelı János tanítványaiból többen átiratkoztak a
Jézus iskolájába félmővelten, és fél diplomával. Ma így
mondanánk: átültek egy másik frakcióba. Most már a
Jézus színeiben, de belül változatlan makacssággal hirdetik
még mindig azt, amit korábbi mesterük Keresztelı János is
maga mögött hagyott, hogy az Isten rettenetes, és
bőnüldözı és a keze közül nincs menekvés. És nem hagyják
Jézust növekedni, és ık maguk nem akarnak alább szállni,
és azt hiszik, hogy övék a menyasszony, és övék az
egyház, pedig az egyház Jézus Krisztusé.
Ezért van az szeretett testvéreim, hogy kétezer év
óta van is korszakváltás az egyházban, meg nincs is. Ezért
van az, hogy néha egyet lépünk elıre az egyházban,
máskor meg kettıt hátra. Ezért van az, hogy éppen az
egyház okoz tudathasadást a fejekben, amikor
Karácsonykor arról beszél, hogy Jézusban megjelent az
Isten emberszeretete, máskor meg ugyanennek az Istennek
a nevében kárhozattal fenyeget.
Hogy tud szólni a ma egyháza a reményvesztett
szívekhez? Mit mond a széthullott családoknak, és az
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T estvéreim! Gyakran elfelejtjük, hogy ezt Jézus
soha senkinek nem mondta. Keresztelı János mondta, de
Jézus soha. Ha valaki mondta magáról a Jézus
jelenlétében, hogy én nyomorult bőnös vagyok, azt Jézus
azonnal fölemelte, és meggyógyította. De Jézus nem
mondta senkinek, és mivel Jézusé az egyház, ezért vallom,
hogy az egyházban senkinek nincs joga mondani a
másiknak. Mert Jézus csak a gyógyításra adott
jogosítványt, az ítéletet az Istennek hagyta meg.
Ha nem következik be ez a korszakváltás
egyházunkban, akkor csendesen, de prófétai hangon
elmondom mi várható. A Keresztelı János tanulatlan
tanítványai keveseket terrorizálnak még egy darabig, de
aztán ezek a kevesek egyszer elfogynak, és eltőnik a
református egyház. Sírjára majd odaírják: élt 500 évet.
De van egy sokkal jobb hírem is! Ezért küldött
közétek az Isten, hogy ezt a jó hírt elmondjam.
Gyülekezetünk a jövıben élni fog! Nekem ez a
reménységem. Mert a jó hírre, az evangéliumra éhesebb és
szomjasabb ez a világ, mint valaha. Az Isten szeretetének
jó hírét, gyógyító szent igéjét fogjuk errıl a szószékrıl
hirdetni. Méghozzá azzal az örömmel, amit éppen
Keresztelı János mondott: „… a vılegény barátja pedig,
aki ott áll, és hallja ıt, ujjongva örül a vılegény
hangjának...” Ujjongva örül a vılegény hangjának.
Azt kívánom nektek, kedves gyülekezet, hogy az
újév minden vasárnapján ujjongva örüljetek, ha jézusi
hangot fogtok hallani. Ha Keresztelı János hangja szólalna
meg, akkor imádkozzatok azért, aki szólta – ha én lennék,
akkor is, – hogy aki szólta, járjon egy még egy kicsit a
Jézus iskolájába. Ha csak emberi hang szólna, akkor pedig
bocsássátok meg, mert a lelkipásztor is ember. Ha azonban
Jézus szelíd, és gyógyító hangját is meghalljátok, akkor
ujjongó örömmel örvendezzetek, mert az azt fogja
jelenteni, hogy megmaradunk az Ige egyházának, és
közben mégis tudunk korszakot váltani, és a ma emberét
megszólítani. Isten adja, hogy így legyen!
Ámen.
Becsei Miklós lelkipásztor
(Elhangzott a Kossuth téri templomban 2009. január 1-jén)

önbecsülésüket veszített embereknek? Azt mondja, hogy
nyomorult bőnös vagy? Kárhozatra méltó senki?
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Az elmúlt év rövid összegzése és köszönetmondás
 A Kálvin János Református Általános Iskola
Igaz gatójának,
Baktiné
Illés
Éva
Igaz gatónınek és a Tanári Karnak,
 Az Újságszerkesztı Bizottságnak,
 Losonczi Lénának a gyermek-istentiszteleti
hőséges szolgálatokért, valamint neki, és
Katonáné Hajdú M ónika hitoktatónak az
iskolai hitoktatásért,
 Vargáné Szilágyi Ildikó pénztárosnak,
Katona Gézáné kántornınek,
 a M átészalkai Református Énekkarnak,
 Szőcs M iklós temetési kántornak,
 Vida M iklós harangozónak és családjának,
 Köszönetet
mondok
mindazoknak
a
gyülekezeti tagoknak, akiknek az önzetlen
segítségére egész évben lehetett számítani.
 Köszönöm a feleségem, és gyermekeim
támogatását.
Gyülekezetünk minden tagjának, lapunk olvasóinak,
és minden jó szándékú embernek boldog új évet
kívánok!
Tiszteletteljes köszöntéssel:
Becsei M iklós lelkipásztor

Az elmúlt évben megkereszteltünk 35 fiút és 18
lányt, összesen 53 fıt. Ebbıl felnıttként
keresztelkedett 5 fı. Konfirmációi fogadalmat tett 21
fiú és 23 lány, összesen 44 fı, ebbıl 10 felnıtt.
Házasságára Isten áldását kérte 9 református,
és 6 vegyes vallású pár, mindösszesen 15 házaspár.
Eltemettünk 27 férfit és 40 nıt, összesen 67 fıt.
Egész évben 6 alkalommal éltünk az
úrvacsorával, ebbıl 566 férfi, 1316 nı, összesen 1882
fı. M egköszönöm a családok pénz-, vagy
természetbeni adományát az úrasztali jegyekre.
A gyülekezet anyagi helyzete az elmúlt évben
megnyugtatóan alakult. Isten iránti hálával
mondhatjuk el, hogy bevételeink fedezték a
kiadásainkat, és közben sikerült megvalósítani az erre
az évre kitőzött céljainkat.
M egköszönöm a munkatársaim önzetlen
segítıkészségét és áldozatos munkáját:
Köszönetet
mondok
Tóth
Zoltán
fıgondnokkal, elnöktársammal együtt:
 a Presbitériumnak,
 Papp György gondnok úrnak,
 a
Lorántffy
Zsuzsanna
Református
Nıszövetségnek,
 a Presbitériumi Szakbizottságoknak,

Bemutatkozik gyülekezetünk egyik presbitere
1959. március 12-én születtem Kocsord
községben. Szüleim egyszerő munkásemberek voltak.
Kilencen vagyunk testvérek, én a negyedik gyermek
vagyok. Édesanyám M átészalkán, a jelenlegi
lakásomban megismerkedett az ott lakó házaspárral,
akinél ı dolgozott a háztartásban, és én is mint 12
éves gyerek besegítettem anyukámnak. Ezután én pár
hónap
múlva
ottmaradtam
náluk,
és
a
gazdálkodásukban segítettem,
amit tudtam. Közben itt
kijártam a 8 osztályt, és kb. 4 év
múlva felvettek a M átészalkai
Területi Kórházba, a konyhára
dolgozni 6 órás mőszakban.
Azóta is ott dolgozom.
M ár gyerekkoromban - a sok
nélkülözés és nehézség között kerestem Isten közelségét, és
hívı idıs munkatársaimmal is
szerettem ezekrıl a dolgokról
beszélgetni, és tudakoztam a

hitet. Idısebb koromban értem meg arra, hogy
komolyabban foglalkozzam a lelki élettel. M ónus
Béla tiszteletes úr elıtt lekonfirmáltam, és
eldöntöttem, hogy nem szeretnék Isten nélkül élni.
M inden dolgomban az İ segítségét kértem. Szőcs
M iklós szomszédoméknak is sokat köszönhetek, mert
a sok nehézség között mellettem voltak a családjával
együtt. A presbiteri szolgálatra való felkérés
váratlanul ért, meghatódtam, de
örültem is neki, hogy legalább
segíthetek én is az egyházban a
terhek viselésében.
Ezután is munkám mellett
szívesen segítek, amiben tudok,
és Istenre bízom az életemet,
hogy a presbiteri munka az İ
dicsıségét szolgálja, és minden
az İ akarata szerint történjen.
Tisztelettel: Horváth Ilona
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Tisztújítás egyházunkban….
2008. ıszén zajlott egyházunkban a tisztújítás.
Azért volt erre szükség, mert az egyházmegyei,
egyházkerületi és zsinati tisztségviselık 6 éves
megbízatása 2008. december 31-én lejárt. Az
egyházközségek
Presbitériumai titkos szavazással
döntöttek e fontos személyi kérdésekben.
A szatmári református egyházmegye december
12-én tartotta alakuló közgyőlését a csengeri református
templomban. Az közgyőlést megnyitó istentiszteleten Dr.
Bölcskei Gusztáv, a T iszántúli Református Egyházkerület
újraválasztott püspöke hirdette az igét. Egyházmegyénk
esperese ismét Bartha Gyula lett. Lelkészi fıjegyzıvé
Sohajda Béla szamosszegi lelkipásztort választották.
Gyülekezetünkbıl hatan kaptak egyházmegyei,
illetve közegyházi megbízatást: Becsei Miklóst
egyházmegyei tanácsossá és diakóniai elıadóvá, Tóth
Zoltánt egyházmegyei gondnokká, zsinati rendes
képviselıvé, az egyházkerületi közgyőlés és tanács
tagjává, Dr. Máté Irént egyházmegyei közös bíróság
tagjává, Dr. Bereczki Kálmánt egyházmegyei világi
fıjegyzıvé, és zsinati rendes képviselıvé, az
egyházkerületi közgyőlés és tanács tagjává, Baktiné Illés
Évát az egyházkerületi közgyőlésben egyházmegyei,
egyházi fenntartású általános iskolákat képviselı taggá,

Papp Györgyöt egyházmegyei világi tanácsossá
választották.
A közgyőlés keretében köszönte meg Bartha
Gyula esperes dr. Pénzes András egyházmegyei
jogtanácsosnak az egyházmegyében hosszú éveken át
végzett szolgálatait, és életére, szeretteire Isten áldását
kérte.

Jöjj el kedves Télapó . . .
Mi, szülık, mosolyogva néztük a gyerekek izgatott perceit,
akik azon tanakodtak, vajon milyen lesz a T élapó, mit rejt
majd a zsákja, lesz-e virgács, lesz-e csokoládé és más
finomságok. Aztán egyszer csak megérkezett a Télapó. A
gyerekek a Mikulás hatalmas zsákja láttán kíváncsi
szemekkel várták az ajándékosztást. A legkisebbek közül
néhányan kezdetben félve, szüleik mögé bújva figyelték a
T élapó mozdulatait. Aztán a Mikulás néhány kedves szava
után még a legbátortalanabbak is büszkén mentek az
ajándékokért, sıt még puszit is kapott a messzirıl jött
vendég az apróságoktól. Az arcokra elégedettség és
boldogság költözött, miután mindenki megkapta a saját
meglepetését. Hát persze, hogy valamennyien megígérték,
jól fognak viselkedni jövıre is, hogy legközelebb is
ajándékokkal megrakodva jöjjön el hozzánk a Télapó.
Az ünnepség végén nyoma sem maradt a kezdeti
megilletıdöttségnek, a gyerekek egymást túlharsogva
köszöntek el a Mikulástól. A rendezvényt közös falatozás
és játék követte, mialatt a szülık jókedvvel tudtak
beszélgetni, megkoronázva ezzel az együtt töltött kellemes
délelıttöt. A T élapó megígérte, hogy jövıre is ellátogat
hozzánk, persze, csak ha jók lesznek a lurkók, de tudja İ,
hogy rossz gyerek nincs…
Katonáné Tóth Anita, Életadó Körös anyuka

A Mikulással kezdıdik a tél és a legszebb
ünnepek. Szent Miklós legendája, ı maga mesehıssé
változott, így lett a valóságból szimbólum. A szeretet, az
adakozás és az ajándékozás örömének szimbóluma.
Megérkezett hát hozzánk is a várva-várt Mikulás,
a Kossuth téri Református Gyülekezet Életadó Körébe,
december 6-án szombaton délelıtt. Az összegyőlt
gyerekhad lázas izgalommal várta már a nagyszakállút.
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Fekete Nándor orgonahangversenye
Becsei M iklós nagytisztelető úr meghívására
érkezett M átészalkára advent második vasárnapján
Fekete Nándor orgonamővész, s adott nagyszerő
koncertet a Kossuth téri református templomban. Azt
hiszem, érdemes ezt a nevet megjegyezni, mert
nemcsak az orgonajátéka, hanem a jelleme,
értékrendje is kiváló ennek a 24 éves fiatalembernek.
Ha orgona, akkor természetesen Bach! Fekete
Nándor is a zene fejedelmének munkássága köré
építette fel koncertjét, bravúrosan megszólaltatva
digitális csodahangszerén az ismert és kevésbé ismert
M endelssohn, Cesar Franck, J.G. Walther, C.P.E.
Bach mőveket.
Közel kétszáz lelkes nézı, hallgató ünnepelte a fiatal
mővészt, akit pályáján különleges odaadással és
szeretettel kísér családja. Az édesanya, aki a
koncerteket szervezi, az édesapa, aki a hangszer
szállításáról gondoskodik, s a leánytestvér, aki kottát
lapoz, s figyelmességével tehermentesíti zseniális
bátyját. Zárógondolataiban
errıl a
családi
összetartásról is beszélt a házigazda Becsei M iklós.

Biztos, hogy nem a bulvárhírekben bukkanunk
majd Fekete Nándor nevére, de nem is ott az İ helye.
Nagy karrier áll elıtte, megvan hozzá képessége,
szerénysége is. Idınként érdemes rákattintani
honlapjára – www.nandorgona.hu – hogy lássuk hol,
merre tart mővészi pályáján.
Pénzes Ottó

„Nyilas Misi Karácsonya”
Gyülekezetünk, és a fenntartásunkban mőködı
Kálvin
János Református Általános Iskola is
bekapcsolódott a Magyar Református Szeretetszolgálat
által meghirdetett, és a fenti címet viselı programba,
amelynek a keretein belül cipıs dobozokba ajándékot
győjtöttünk, és eljuttattuk azokat magyarországi, felvidéki,
erdélyi és kárpátaljai rászoruló gyermekeknek.

Több mint kétszáz ajándékkal megtöltött cipıs doboz győlt
össze. Az ismeretlenül is ismerıs megajándékozott
gyermekek, valamint gyülekezetünk és iskolánk nevében
szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik hozzájárultak
a program sikeréhez.
Becsei Miklós lelkipásztor

34

"Akkor így szól a király a jobb keze felıl állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra
elkészített országot. 35 Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,
36
mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37 Akkor
így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod
adtunk volna? 38 Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk
volna? 39 Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."
Máté ev. 25. rész
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„Csak a szépre emlékezem…”
fiatalabb korosztály zenét hallgatott valamint a
kisebbek készségfejlesztı és logikai játékokkal
játszottak. Ezalatt már a virsli fızése folyamatban
volt közel 40 fı részére.
A vacsora után Becseiné Kató Anikó lelkésznı
vezetésével irányított beszélgetést folytattunk „csak
a szépre emlékezem” címszóval, mely során
megosztottuk a 2008-as év személyes pozitív
élményeit egymással, a negatívakat pedig jelképesen
kidobtuk.
Az est fénypontjaként az egyik családnak
köszönhetıen meglepetésként tőzijátékban volt
részünk. Az elfogyasztott étel-ital után közös tánc
vette kezdetét. Éjfélkor pezsgıvel köszöntettük
egymást és az újévet.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezıknek
és az ott megjelenteknek a testvéri és a felszabadult
vidám hangulatot. Bízunk benne, hogy az idén is
lesznek hasonló közös alkalmak.

Az Életadó Kör és a Páros Kör közös évbúcsúztatót
tartott szilveszter napján. Az összejövetel az év
utolsó istentiszteletével kezdıdött. Ezt követıen a
gyülekezeti teremben folytatódott az est. Amíg a
felnıttek beszélgettek, ismerkedtek egymással, a

M olnár család

Megjelent
az

Édesanyám Imakönyve
a Master Print 2001 Bt. gondozásában. Nagyszerő ajándék lehet
szeretteinknek az év bármely részében. Kapható a Kossuth téri
Lelkészi Hivatalban, valamint a gyülekezeti iratterjesztésben a vasárnapi
istentiszteletek elıtt és után.

„Jöjjetek énhozzám
mindnyájan…”
November és december a
hívogatások idıszaka volt
gyülekezetünkben.
November 2-ra, a gyászolók
istentiszteletére azokat hívtuk meg,
akik az elmúlt öt év valamelyikében
veszítették el hozzátartozójukat.
Az adventi hetekben az „Új Otthon” misszió keretében olyan családokat hívtunk gyülekezetünk közösségébe,
akik az elmúlt években költöztek új építéső lakásokba.
A két meghívás alkalmával közel 800 meghívó került kézbesítésre önkéntesek, „láthatatlan angyalok” által.
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„ Csak tiszta forrásból…”
A Kálvin János Református Általános Iskola gyermekkórusa 3 éve alakult. Tagjai
4. osztályos illetve felsı tagozatos, énekelni szeretı gyerekek. Létszámunk jelenleg 37 fı. A repertoárt a
fellépési lehetıségek alakítják, melyek leginkább iskolai – és egyházi ünnepekhez, adventi szolgálatokhoz
kapcsolódnak. A legtehetségesebb tanulók népdalversenyeken, országos zsoltáréneklı versenyeken képviselik
iskolánkat.
2008. novemberében – belsı használatra elkészítettük elsı hangfelvételünket, melyen adventi énekek,
zsoltárok, dicséretek és népdalok szerepelnek. Éppen ezen értékek adták az ötletet a Gyermekkórus
névválasztásához.

A kórus 2008. novemberétıl

A Kálvin János Református Általános Iskola
„Tiszta Forrás” Gyermekkórusa
nevet vette fel. M int ahogy Bartók: Cantata profana címő mővében a
szarvasokká vált fiúk közül a legidısebb fiú – így a legnagyobb szarvas mondja: „…a mi szájunk nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból”, úgy
mondhatjuk mi is, hogy nem „táplálkozunk” másból, csak tiszta forrásból.
Vágyaink és álmaink között szerepel egy nagyszabású énekmisszióba való bekapcsolódás. Szeretnénk részesei
lenni a Református Énekek Hangverseny –sorozatnak, melynek legközelebbi állomása 2009.július 3–án lesz a
M ővészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében.
Szeretettel ajánljuk hangfelvételünket mindazoknak, akik szeretik a tiszta forrásból
felcsendülı gyermekhangot.
(A CD megvásárlásával a gyerekkórus mőködését támogatja. A CD ára 500 Ft, megvásárolható a Kálvin János
Református Általános Iskolában.)
Balogh Ferencné karvezetı

Diákpresbitérium megalakulása
„…becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban…”
1Thessz. 5,12
M érföldkıhöz érkezett iskolánk diákönkormányzata, hiszen a 2008/2009. tanév elején a diákság és az iskola
vezetıségének közös igénye és akarataként megalakult iskolánk Diákpresbitériuma.
Ez a fórum iskolánk 4-8. osztályos tanuló- közösségének olyan tanácsa, melybe a diákok társaikat- a felnıtt
egyházközösségek mintájára - bizalomra alapozva választották be.
A diákpresbitérium feladata, hogy iskolánk tanulóinak érdekeit képviselje, valamint részt vegyen az iskolai élet
alábbi területeinek szervezésében, segítésében:
- tanulmányi munka, versenyek, vetélkedık szervezése, pályázatok kiírása,
- sportélet, túrák, kirándulások szervezése,
- táboroztatás, erdei iskola,
- M ikulás, Karácsony, Farsang szervezése.
Elsı feladatuk a felsı tagozatos M ikulás ünnepség megszervezése volt, melyet nagy lelkesedéssel és kreatív
ötletek sokaságával valósítottak meg. Fergeteges hangulatban telt a játékos vetélkedı, melyben színes, humoros
és meghökkentı feladatok váltották egymást. Legnagyobb sikere a tanár-totónak és a karaokének volt, melyet a
suli-disco követett. A táncban megfáradtak „mennyei” zsíros kenyérbıl és „paradicsomi” szörpbıl meríthettek
új erıt a büfében.
Köszönöm a presbitérium aktív közremőködését és kollegáim segítségét a rendezvény lebonyolításában.
Bodó Józsefné pedagógus
8

T E M PL O M

É S

I S K O L A

ADNI A LEGJOBB
Ha én lennék a Télapó,
puttonyomban lenne minden jó.
Osztogatnám a gyerekeknek,
de fıleg a szegényeknek.
Együtt örülnék velük,
együtt játszanék közöttük.
M ikor mindenki elszenderedne,
a szánom északra röpítene.
Az 1. osztályosok ezzel a címmel készültek elıadásukra, hogy meglepjék a várva várt M ikulást, a város
óvodásait, és persze iskolánk tanulóit is. Ismert mesehısökön keresztül tanulhattuk meg újból, kicsik és nagyok
egyaránt, hogy az ajándékozással adhatunk minden ember szívébe örömöt, de fontos, hogy ezt jó szívvel és
szeretettel tegyük. „…szeretetben szolgáljatok egymásnak.” Galata 5, 13
Legfiatalabb tanulóink elıször az Újtelepi óvodásokat örvendeztették meg mősorukkal, akik ellátogattak
iskolánkba. Eljöttek hozzánk a Ráczkerti ovisok is, akik szintén figyelemmel és tapssal jutalmazták a kicsik
elıadását. Iskolánk tanulói újra régi óvodáikba lehettek, ugyanis mősorukkal meglepték az Eszterlánc és a
Kikelet óvodába járó gyerekeket is, és persze nem feledkeztek meg az ajándékozásról sem. Amellett, hogy
szeretettel készültek és adták elı jelenetüket az ovisoknak, még mikuláskopogtatót és finom szaloncukrot is
vittek nekik.
Az iskolánkba december 5-én délután látogatott el a M ikulás, ahol az alsó tagozatos gyerekekkel,
szülıkkel és a Baba-M ama kör babáival együtt nézhette meg az 1. osztályosok mősorát.
M ivel a kicsik ilyen szeretettel, fáradságot nem ismerve örvendeztettek meg gyerekeket, az ı
ajándékukról sem feledkezett meg a Télapó, aki az osztályterembe adta át elsıseinknek az ajándékokat, melyet
minden apróság örömmel fogadott.
Nagy Istvánné és Balkánszkyné Oláh Erika

Alkotóház
„ M egáldja Istened az Úr, kezed minden munkáját, amit csak végzel.”

5 M óz. 14, 29.

Egy nyári találkozás során volt alkalmam megismerkedni Palicz Zoltánné szalmafonó népi iparmővésszel.
Rövid beszélgetés során kiderült, hogy szívesen vállal bemutató foglalkozásokat felnıttek és gyerekek számára
egyaránt. Így született az ötlet, milyen jó lenne ıt meghívni iskolánkba,
s megtanulni néhány fogást e szép népi mesterségbıl.
Ilike néni boldogan vállalta felkérésünket, így november 26-án vendégül láthattuk.
A felsı tagozatosok rendhagyó technika órák keretein belül megtanultak csillagot, angyalkát készíteni, délután
pedig az alsó tagozatosok készíthettek hazavihetı apróságokat.
M iután alapanyagot is vásároltunk, ennek felhasználására alkotóházat szerveztünk- immár a karácsony
jegyében. Az elkészült szalmadíszek iskolánk karácsonyfáját díszítik- mindenki nagy-nagy örömére.
Ezen a délutánon a szalmafonás mellett csuhéangyalkát is készíthettek az érdeklıdık, mely új kihívást
jelentett a lelkes próbálkozók számára.
Terveink között szerepel más népi mesterséget őzı mővészek meghívása és bepillantás munkájukba, mely
által talán egyre többen felismerik, mennyire fontos gyökereinkhez visszatekinteni.
Czomba Zoltánné
pedagógus
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Versenyeredményeink
1. A Református Kolégium által szervezett angol nyelvi versenyen Debrecenben:
Tárkányi Nóra 8.osztályos tanuló 5.helyezet és különdíj / memoriter kifejezı elöadásáért/
Becsei Miklós 8.osztályos tanuló 6.helyezett
Így ık ketten felmentést kapnak a szóbeli felvételi vizsga alól angol nyelvbıl.
Szalai Eszter Különdíjat kapott a memoriter kifejezı elıadásáért.
Felkészítı pedagógus: Bodó Józsefné
2.Dancs Lajos megyei népdaléneklı verseny -Nyíreg yháza
Arany minısítést kapott:
Kiss Eszter 5.osztály ,Kertes Fruzsina 6.osztály,Beck Martina 7.osztály,
Felkészítı pedagógus :Balogh Ferencné
3.Országos zsoltáréneklö verseny -karácsony Sándor Református Általános Iskola-Budapest
Kertes Fruzsina-arany minısítést
Beck Martina-ezüst minısítést kapott.
Felkészítı pedagógus :Balogh Ferencné.
4.Vörösmarty Mihály szavalóverseny -Mátészalka
Szalai Eszter 8.osztályos tanuló 1.helyezett.
5.Sikeres ECDL start számítástechnikai vizsgát tettek a 8.osztályból 11 tanuló .
/Becsei Miklós,Makrai Gábor,Murguly Dóra,Czomba Péter, Szabó Kristóf, Szalai Eszter, Jakab Kitti,
Balogh Tünde, Gegely Bence, Szárók Ilona,Guti Gábor,/
Felkészítı pedagógus:Bodó József.
6. A Családsegítı Központ és Gyermekjóléti szolgálat szervezésében került megrendezésre az AIDS
világnapján „Ki tud többet az AIDS-rıl „elnevezéső tanulmányi verseny ahol Iskolánk tanulói
1.helyezést értek el./Szabó Kristóf, Murguly Dóra, Tárkányi Nóra/
7.A Carmo Suzuki által kiírt rajzpályázaton 3.helye zést ért el Joó Jenifer és Fazekas Brigitta a Petıfi
Sándor :Falu végén kurta kocsma c.verséhez készített illusztrációjával.
Felkészítı pedagógus :Balázs Mihályné.

Tanulóink és pedagógusaink munkáját megköszönve Istenünk gazdag áldását kérjük életükre.
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REF - IRKA
Ti írtátok
Az
advent
olyan
i dıszak,
mikor
gyakorolhatjuk a feltétel nélküli szer etetet,
az önzetlenséget, s felkészíthetjük szívünket
a karácsonyra. Ilyenkor jobban figyelünk
Isten szavára, mert sajnos egész évben a
rohanás miatt nem tudtunk elcsendesedni és
elmélkedni azon, hogy mekkora dolog volt,
hogy Isten önzetlenül az egyszülött fiát adta
értünk. Itt az ideje a legcsodálatosabb
ajándékért való hálaadásnak. Errıl az
ajándékról, Jézus születésérıl eml ékezünk
meg karácsonykor. Vajon hány ember van, aki
ténylegesen érti az advent és a karácsony
lényegét? A szívünk tisztogatása helyett,
gyakran a ház díszítésén, és a karácsonyi
menün jár az eszünk.
Szomorú, ha egy családnak ez az ünnep arról
szól, hogy kapunk és adunk. Szép dolog
ajándékot adni, s kapni is kellemes érzés, de
próbáljunk meg kevesebbet törıdni ezzel.
Inkább foglalkozzunk azzal, hogy mit szól
Isten mindahhoz, amit a földön és az
emberek szívében lát. Érdemes ezen többet
gondolkodni, mert ez nem i dıpocsékolás!
Szer etném gondolatmenetemet egy bi bliai
idézettel
zárni:
„ Jézus mondja: Én világosságul jöttem a
világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon
sötétségben.”
Jn. 12,46

A Kálvin János Református
Általános Iskola minden
dolgozója ezúton szeretne

igazi és boldog karácsonyt
kívánni!
Kívánjuk,
hogy
naponta
tapasztalja meg minden család a
Jézus
Krisztusban
kapott
rendkívüli ajándékot. Kívánjuk,
hogy legyen mibı
mibıl és mit mindig
jó szívvel adni másoknak.
Kívánjuk, hogy amerre csak
megfordulnak,
oda
örömöt
tudjanak vinni!

Joó Jenifer 8.osztály
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Keresztrejtvény

Ajándékkísérıı kártya

Kedves gyerekek!
Várjuk szeretettel megfejtéseiteket iskolánk
gazdasági irodájába! A helyes megfejtık között
ajándékot osztunk ki!
Jó fejtörést!
Elızı számunk nyertesei: Jakab László 2.a,
Murguly Máté Endre 3.o., Takács Zoltán 4.o.

Biztosan te is szoktál készíteni egy szép rajzot
vagy egy jól sikerült kézimunkát szüleidnek,
testvéreidnek, nagyszüleidnek. Hogy ne legyen
kétséges, melyik rajz kinek készült, készíts hozzá
kísérı kártyát. Ha tetszik az alábbi minta színezd
ki, vágd ki, majd írd rá kitıl és kinek érkezett az
ajándék.

Kifest
Kifestı kisebbeknek
1. Jézus Krisztus édesanyja.Ebben a városban
töltötte gyermekkorát az Úr Jézus.
2. Melyik király fiaként emlegetik az Úr
Jézust?
3. Keresztelı János édesanyja.
4. Megnémult fia születése elıtt.
5. A szent család ide menekült Heródes király
haragja elıl.
6. Azt a kijelentést kapta, hogy nem hal meg,
amíg meg nem látja a Messiást.
7. Vízszintes: Gábriel is ez volt.
Függıleges: Prófétanı, aki a templomban
találkozott a kisded Jézussal.
8. „… testté lett…” (Jn.1,14)
9. Római császár, aki ö sszeírási rendeletet
adott ki.
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T E M PL O M
Gyülekezeti híreink:























Heti rends zerességg el mőködik a gyülek ezetben a
kismamámat és kisgyermekes anyukák at baráti-t estvéri
közösségbe hívó Életadó Kör, valamint a nıknek
fel frissülést kínáló Nıi Torna.
Októbertıl kéthetente tartjuk a Páros Kört, ahová a
párokat és családok at várjuk baráti-testvéri közösségbe.
November 2-án, v asárn ap dél elıtt 10 órára a gy ászolók
istentiszteletére hívtuk azokat, akiknek gyásza, lelki
fájdalma, veszteség e van.
Gyülekezetünk eddig egyszázezer fo rinttal járult hozzá a
lélekharang felállításához a temetık ertben.
Nıszövetségünk győjtést hird etett az ipolysági
(Szlovákia)
magyar
református
gyülekezet
templomépítéséi munkálatainak megsegítésére. Az
összegyőlt adományt eljuttattuk a maroknyi magyar ajkú
gyülekezetnek.
Advent
második
vasárnapján
Fekete
Nándo r
orgonamővész lemezbemutató adv enti orgonakoncertje
volt a Kossuth téri Nagyt emplomban. A koncert
bevételén ek 30 %-át a mővés z úr gyül ekezetünk
megsegítésére ajánlotta fel.
A Biblia Évében rendezett Biblia kiállításunkat a Kálvin
Iskola mellett a Kép es Géza és Széchenyi István
Általános Iskolák több osztálya is megtekintette.
Több mint 200 ajándékkal megtöltött cipıs doboz,
valamint 32 ezer fo rint pénzadomány győlt össze „Nyilas
Misi Karácsonya” győjtıakciónkban iskolánk, és
gyülekezetünk összefogás aként.
Az Életadó Kör Csal ádi Karácsonyt rend ezett advent
harmadik v asárn apjának
délutánján, szeretetteljes
beszélget éssel, vidám játékokkal, ünnepváró kézmőves
fogl alkozással.
Megjelent az Édesany ám Imakönyv e, amely kaph ató a
Lelkészi
Hivat alban,
valamint
a
gyülekezeti
iratterjeszt ésben.
A Debreceni Reform átus Hittudományi Egyetem ezen a
Karácsonyon is elküldte hozzánk ünnepi köv etét Szerdi
András 5. évfolyamos teológiai hallgató személyében.
Az Életadó Kör és a Páros Kör Csal ádi Óévbú csúztatót
szerv ezett az év utolsó napjának estéjére.
Az iratterj esztésb en kapható a v asárn api igehirdetés ek
hanganyag a magnókazettán

É S


I S K O L A
Az egyh ázkö zség Presbitériuma 2008. december 7-én
megtartott győlésének 87./2008. sz. határozatáb an
Becseiné Kató Anikó lelkésznı beosztott lelkészi
kirendelés ét kérte a püspök úrtól. Egyházkerületünk
püspöke ez év janu ár 6-án érkezett leveléb en 2009. január
1-jei hatállyal kirendelte ıt a Mátészalka Kossuth téri
gyülekezetbe. Becseiné Kató Anikó lelkésznı életére, és
szolgálatára Isten áldását kérjük.

Anyakönyvi híreink:
A keresztség sákramentumában részesültek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rózsa Lili – Zrínyi u.
Kópis Liliána Boglárka – Alkotmány u.
Novák Gréta- Nyírcsaholy, Szabadság u.
Halóka Lili – Nyírcsaholy, Hunyadi u.
Jónás József – Viola u.
Bunya Dániel – Dózsa Gy. u.
Túri Krisztián – Viola u.

Házasságukra Isten áldását kérték:
1. Rezes László és Talabos Mária mátészalkai lakosok.

Elhunytak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Blénessy Károly Attila 48 é. (Balassi u.)
Varga Lás zló 48 é. (Attila u.)
Erdélyi Sándorné Kovács Anna 83 é. (Dózsa Gy. u.)
Gergely Lás zlóné Gard a Piroska 89 é. (Munkácsi köz)
Igaz Kálmán 84 é. (Árpád u.)
Pándi Jánosné Fejér Katalin 81 é. (Széchenyi u.)
Lázár Magdolna 76 é. (Szokolay u.)
Pecséri Imrén é Nagy Gizella 83 é. (Alkotmány u.)
Kücsön Miklósné Szabó Erzséb et 40 é. (Nagykárolyi
u.)
Szabó László 70 é. (Dózsa Gy. u.)
Jóni Sándor tb. presbiter 96 é. (Ifjúság tér)
Furkó Kálmánné Rádi Rozália 82 é. (Gyár u.)
Tukacs Béla 79 é. (Damjanich u.)
Szalkai Lászlóné Briga Gizella 82é. (Somogyi B. u.)
Harcs a Mihály 54 é. (Nyírcsaholy, Arany J. u.)
Kiss Jánosné Fodor Katalin 58 é. (Bencsi köz)
Turóczi László 63 é. (Damjanich u.)
Szabó Lajosné Szabad Mária 81 é. (Széchenyi u.)
Jóni Sándor 67 é. (Budapest, Szürkebegy u.)

Néhány fontos tudnivaló az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban:
Gyülekezetünk Presbitériuma a 2009-es évre, a városi történelmi egyházakkal összhangban a fenntartói
járulék 3 ezer Ft-ra való emelését tervezi, a Szatmári Református Egyházmegye határozata alapján.
Utoljára 2005 elején történt emelés, az utóbbi 4 évben változatlan maradt a befizetés. Továbbra is érvényes
az a presbiteri határozat, hogy ha valaki ebben az évben szeretné megkezdeni a járulékfizetést, akkor
megteheti. A korábbi évek tartozását ilyenkor elengedjük, és örömmel üdvözöljük testvérünket az
egyházfenntartók között. Ugyanez érvényes a több éve vidékrıl beköltözöttekre is. Az a korábbi presbiteri
döntés is érvényben marad, hogy ha valakinek 5 évnél több elmaradása van, és a családban haláles et
történik, akkor pótlólag a mindenkori járulék ötszörösét kell befizetni, tehát ettıl az évtıl 15 ezer forintot.
A város minden gyülekezete ezt is összehangoltan teszi, és adott esetben hasonlóan jár el. Kérjük a
testvérek megértését, és szeretettel bátorítunk mindenkit, hogy lehetısége szerint vegyen részt annak az
egyháznak a fenntartásában, és még inkább a közösségi életében, amelyben megkeresztelték. A fenntartói
járulék befizethetı a Kossuth téri Lelkészi Hivatalban kedden, csütörtökön és pénteken délelıtt 9-12 óráig,
valamint a vasárnapi istentiszteletek elıtt és után.

