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Siklós József

Betlehemi fényes csillag
Betlehemi fényes csillag
gyúlj ki már az égen,
árassz békét, szeretetet,
mint valaha régen.

Hirdess nekünk örömhimnuszt,
Isteni kegyelmet,
lángolj fel ma minden szívben,
fényes égi jelnek.

Vágyakozunk életvízért
Betlehembe menni
a Megváltó bölcsőjénél
tisztességet tenni.

Így lehessen nagyon boldog
a mi karácsonyunk,
Jó Istenünk, Krisztus által
ezért imádkozunk.

Áldott, békés Karácsonyt és boldog Új Évet
kívánunk minden Testvérünknek!
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Veszélyben a karácsony!
Hangzott az egyik hírportálon
ez a figyelemfelkeltő bejelentés.
Meg is lepődtem rajta, hiszen komoly dolog, nagy bátorság, vagy
csak sajátos értelmezés egy ilyen
dolgot közzétenni. Magam arra a
higgadt bizonyosságra jutottam,
hogy: Ó már, hogy lenne veszélyben az, ami tökéletes, Isten által leírt forgatókönyv szerint megtörtént? Legfeljebb, ha ezt valaki
meghamísítaná. De akkor sem,
hiszen nemzedékeken át tanultuk, tanítottuk, hogy: Immánuel,
ami azt jelenti: Velünk az Isten!
A karácsony eredeti, valóságos
ténye nem kerülhet veszélybe, hiszen a Szentírás rögzítette azokat az eseményeket, körülményeket, amelyek Isten értünk és hozzánk való jövetelét bizonyítják.
Az, amit az első karácsony eredményezett, az megmásíthatatlan. Jézus Krisztus megváltónkká
lett. Kétségekből, félelemekből,
bizonytalanságból, halálból, bűn
miatti jogos ítéletből szabadítónkká lett. Ő kimondta a megoldást jelentő tényállást a kereszten: elvégeztetett. Tökéletesen
megtörtént az Úrhoz való visszatérésünk és visszafogadtatásunk
feltételének megadása.
Nincs veszélyben a karácsony. Legfeljebb arra gondol-

hattak, hogy az általunk kijelölt
naptári ünnepnapokon, vagy azt
megelőzően az eddigiekhez képest korlátozottan gyakorolhatjuk családi, egyházi, gyülekezeti
szokásainkat. De a lényeg nincs
veszélyben. Ha veszélyben volna,
akkor az az egész emberiség veszélyben maradását jelentené,
annak a megkérdőjelezését, ami
megtörtént Jézus Krisztus értünk
való születésével. Igaz, voltak veszélyeztető tényezők akkor is. Heródes teljes elszántsággal azon
volt, hogy félreértett hatalomféltése miatt megölesse a Gyermeket. Veszélyhelyzetben menekül
Mária és József Egyiptomba. S
talán a gyermek megszületésének éjszakáján a körülményeket
veszélyeztetett helyzetnek mondanánk, különösen a mai viszonyainkhoz mérten. De maga az
Atya állt őrt angyalaival, s küldte a hírt, akihez csak lehetett a
nagy eseményről.
2020-ban még mindig nem
teljesen tudható, hogy a világjárvány miatt hogyan ünnepelhetjük
Jézus születésének tényét.
Azt mindenképpen leszögezheti minden keresztyén, hogy:
nincs, nem lehet veszélyben a karácsony. Még összezártságban is,
korlátozó intézkedések között is
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énekelhetjük: Megszületett a világ Megváltója.
S az, hogy rövidebb utakat tehetünk meg az ünnepi órákban,
egyszerűbb körülmények között
adunk Neki hálát az életért, a
szabadításért és így még figyelmesebbek lehetünk egymás felé,
az még csak emeli a karácsony
lényegének megértését és megélését. Ha kevesebb külsőséggel,
elfáradásig menő előkészületek
hiányában telnek az ünnepi órák,
az segíthet közelebb kerülni Őhozzá és még az egyébként fizikai közelségben levő szeretteinkhez is.

Tegyük ki a profilképünkhöz
gondolatban vagy írjuk ki valóságosan a tényt: Velünk az Isten! Indítsunk el egy egyedi nyíregyházi
református ünneplést ezzel! Hadd
lássák, nincs veszélyben a karácsony, mi sem vagyunk veszélyben, mert: velünk az Isten!
Így lehet meghitt, felemelő karácsonyunk, amely soha nem kerülhet veszélybe!
		
		

Gaál Sándor
lelkipásztor

„Covidos” voltam
„Életet kért Tőled és megadtad neki,
hosszú életet, örökké tartót.”
(Zsoltárok 21,5)
Sokféle gondolat jár az embernek a fejében, így nekem is,
amikor látjuk magunk körül a világnak sok-sok nyomorúságát,
bizonytalanságát, a reménytelenségben elcsüggedt szíveket, a vírus által fizikailag és lelkileg megtört emberi életeket,
szerettüket elveszítő családokat,
hozzánk közel állókat, gyülekezetünk, intézményeink tagjait. És
valóban mennyire igaz, hogy akkor szembesül a vírus valódi és
4

embert próbáló voltával az ember, ha maga is belekerül.
Próbáltam én is, és családom
is nagyon vigyázni, megpróbáltuk
az előírásokat mindig betartani,
komolyan vettük a veszélyt, ami
ezzel jár, mégsem kerültem el én
sem és családom sem.
A koronavírus első hulláma
alatti karantén idejét egészen
másként éltem meg. Áldás volt

a családdal való együttlét, sokat beszélgettünk, nagyon közel
éreztem magam az Istenhez. Egy
óriási lehetőségként tekintettem
rá, ami arra adatott, hogy én magam is megvizsgáljam az életemet az Isten előtt: mi az, amiben változnom kell, mi az, amit
másképpen kell élnem. De amikor átéltem a fizikai mélységet,
az erőtlenséget, a levegőért való kapkodást, a gyengeséget, akkor nem volt erőm semmiről gondolkodni, senkivel beszélni, csak
azt éreztem, és azt kérdeztem:
honnan vegyek erőt? És tudtam
a fejemmel pontosan, honnan
jön az erő, hiszen annyiszor átéltem Isten jelenlétét, segítségét,
betegségeimben való biztos támaszát, mindenek felett való voltát. Nemcsak a fizikai bezártság,
hanem a lelki bezártság is erőt
vett rajtam. Nem érdekelt semmi, nem tudtam csinálni semmit, csak azt éreztem, valahogy
ki kell jönnöm ebből. És így tapasztaltam meg, hogy Isten nem
engedett ki a kezéből, hanem újra megmutatta hatalmát, szeretetét, megtartó kegyelmét.

és csak imádkoztam: "Uram, te
adj erőt". És a fent említett Ige a
21. zsoltárból jutott újra és újra
eszembe, ami annyiszor megerősített már, amit egy lelkipásztor
testvéremtől kaptam áldásként.
És kaptam erőt, úgy éreztem akkor, hogy „életet”.
Másnap jobban lettem, már
lassan tudtam enni, felkelni, elmúlt a láz, lassan a köhögés is.
Semmi más, csak hála volt a szívemben Isten erőt adó, megtartó
kegyelméért, csodájáért, hiszen
ezt csodaként éltem meg akkor.
Lutzke Krisztina
lelkipásztor

Azon a szombati napon, amikor felhívott a háziorvosunk, és
azt mondta, holnap be kell menni a kórházba, ha nem javulok,
felkeltem, kint hétágra sütött a
nap, kimentem egy csésze teával az udvarra, leültem a hintaágyra, éreztem a nap melegét
5

Karácsony esti csendesség
Családi vagy egyéni áhítat megtartásához ajánljuk
1. Ének: 301. dicséret

2. Evangéliom erejét, Krisztust, áldott
szent Igéjét, Atya Isten nagy jó kedvét,
Megmutatá ő kegyelmét.

6. Kérünk, Úr Isten, tégedet, Erősítsd
meg híveidet, Hogy vehessük szent
Igédet És vallhassuk te hitedet.

3. Kit sok száz esztendeiglen Eltitkolt
volt Atya Isten, Mint megmondá
jövendölvén Ámos próféta könyvében.

7. Mert csak te vagy bizodalmunk,
Ördög ellen nagy gyámolunk, Testünk
ellen diadalmunk, E világ ellen
oltalmunk.

4. Ezt a mi hitetlenségünk És nagy
telhetetlenségünk, Érdemlette
tévelygésünk, Emberbeli reménységünk.
5. Igaz az Isten Igéje, Kivel él ember
elméje, Kinek megmarad ereje És el
nem vész ő reménye.
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8. Dicsőség légyen Atyának
És egyetlenegy Fiának,
Ezeknek Ajándékának; A dicső
Szentháromságnak.

2. Igeolvasás: János 1,1-14
3. Üzenet
Jézus ismét megszólalt, és ezt
mondta nekik: „Én vagyok a világ
világossága: aki engem követ, nem
jár sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága.” (János 8,12)
December
az
év
legsötétebb hónapja, és bár ritkán
gondolunk rá, az év legsötétebb
napjai éppen az ünnep tájára
esnek. Talán ezért is gyúlnak ki
ilyenkor megszámlálhatatlanul
karácsonyfaizzók, gyertyák, a
díszkivilágítás ragyogó elemei.
Hiszen ha az ember nem vigyáz,
a sötétség hamar fásulttá,
lehangolttá teheti.
A keresztyén ember számára a
karácsonyi világosság azonban
sokkal többet jelent, mint
"fényterápia". A mi világosságunk
nem az a fény, amit januárban
már leszerelnek, vagy legalábbis
kikapcsolnak, és ellenségünk
sem az a sötétség, ami tavaszra
úgyis eltűnik magától.
A mi életünk világossága a sötét
Betlehembe megszülető gyermek,
akinek születését mennyei fények
ragyogása, égi csillag feltűnése
jelezte. Ha befogadjuk, követjük
Őt, ha Érte, Neki és Vele élünk, a
sötétség szűnni kezd bennünk és
körülöttünk is.

Lássuk meg: a világ világossága
eljött, és rajtunk múlik, hogy csak
egy pár napos, esetleg néhány
hetes felvillanást kérünk belőle,
vagy azért imádkozunk, hogy
legyen életünk világosságává.
Ezen a karácsonyon fokozottan is
szükségünk van Jézus fényének
ragyogására: a reménység,
a békesség, a szeretet igaz
világosságára. Engedjük, hogy
betöltsön, hogy megszülessen
bennünk! "Ó lelkem szent
napsugara, ahol te vagy, nincs
éjszaka!" (510. dicséret)
Ámen.
4. Imádság
Köszönjük Atyánk, hogy nem
hagysz minket világosság nélkül ezen a karácsonyon sem! Köszönjük a fényt, melyet lelkünkben gyújtasz! Tégy késszé, hogy
befogadjuk szent Fiadat, a Világ
Világosságát, és vele együtt minden áldást, amit már elkészítettél
számunkra. Köszönjük, hogy benne Te magad jöttél a világba, hit
által a szívünkbe, és ma az otthonunkba. Jó veled lenni, jó együtt
lenni, maradj velünk, és ragyogd
be életünket! Ámem
5. Miatyánk
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6. Ajánlott ének: 326. dicséret

2. Békesség földön az embernek! :/: Békesség földön az embernek, Kit az igaz szeretet :/:
A Jézushoz elvezet, Békesség,
Békesség Embernek!

4. Ó, Jézus! ne vess meg bennünket, :/: Hallgasd meg buzgó
kérésünket! Jászolodnál fogadjuk, :/: Hogy a vétket elhagyjuk,
Ó, Jézus, Ne vess meg: Hallgass
meg!

3. Dicsérjük a szent angyalokkal, :/: Imádjuk a hív pásztorokkal
Az isteni Gyermeket, :/: Ki minket
így szeretett, Dicsérjük, Imádjuk
És áldjuk!

5. Dicsőség az örök Atyának :/:
És értünk született Fiának, Mindkettő Szent Lelkének, :/: Áldások
kútfejének: Dicsőség, Dicsőség
Istennek!

8

Telefonálni jó!
Végre megcsörrent a telefon!
Végre mi is hiányzunk valakinek!
Ilyen és ehhez hasonló reakciókat kaptunk mi lelkipásztorok,
amikor a családlátogatás helyett
most telefonon „felkeressük” azokat, akikkel olyan jó hétről hétre,
vasárnapról vasárnapra találkozni, a mostani helyzetben viszont
nem lehet. Mindannyiunknak hiányzik a személyes találkozás, így
felértékelődik a személyes odafigyelés lehetősége. Gyakran ütközünk most akadályokba, ezt sem,
azt sem tehetünk. A folyamatos
bosszankodás, elégedetlenkedés
helyett inkább keressük azt, amit
még mindig, amit mégis megtehetünk annak érdekében, hogy
közösségben maradjunk, hogy
a közösség ne leépüljön, hanem
felépüljön és megerősödjön.
Ezzel a szent szándékkal igyekszünk mi is minél többeket felhívni, kit-kit az általa megadott telefonszámon, melyet az egyházközségi adatlap kitöltésekor bíztak
ránk gyülekezetünk tagjai.
Telefonálni jó! Igen, ez erősödik meg bennünk akkor is, amikor egy régen látott idős Testvért szólíthatunk meg, de akkor
is, amikor valakivel első alkalommal beszélgethetünk akár csak
néhány szóban is, mert koráb-

ban nem volt még lehetőségünk
a jól ismert rohanó élet miatt.
Telefonálni jó! Nagyszerű beszélgetésekben lehet így is részünk, melyek alkalmával nem
csak a fizikai, sokkal inkább a lelki hogylét felől érdeklődünk.
Isten minden módot felhasznál arra, hogy az Ő szeretetéről,
megbocsátani kész kegyelméről
szóló jó hírt eljuttassa minden
emberhez. Most, amikor a megszokott módon nem lehetünk
az Ő eszközei, miért ne lennénk
mégis azzá egy telefonhívás alkalmával.
Telefonálni jó! Jó annak, aki
kezdeményezi a hívást, és jó annak, aki fogadja. Próbáljuk ki
bátran mindkét oldalt. Ne várjuk,
hogy a másik legyen a kezdeményező. A lelkészek telefonszáma
is megtalálható gyülekezetünk
honlapján.
Várjuk hívásaikat, és reméljük, a továbbiakban is szívesen
fogadják a mi hívásainkat.
Gaál Sándorné
lelkipásztor
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Átadtuk
az örökösföldi épületegyüttest

„Hatalmas dolgot tett velünk az
Úr”, valljuk a 126. zsoltár írójával.
Ezt nemcsak 2020. szeptember
13-án mondhattuk el az ünneplés órájában, hanem azt megelőzően éveken át. Amikor Isten arra
indította közel három évtizeddel
ezelőtt a vágyakozókat, szolgálattevőket, hogy az Örökösföldön lakók együtt hallgassák Isten igéjét, majd pedig folyamatosan és
egyre intenzívebben tartozzanak
össze az ott lakó reformátusok,
különösképpen az elmúlt két évtizedben. Isten adta az indíttatást, hogy kezdetben néhányan,
majd egyre többen alkossák az
Ő népének közösségét. Ez az Istentől való indíttatás lehetett a
kezdete a gyülekezet formálódásának. Természetesen arra építve, amit Isten az Úr Jézus Krisztusban értünk cselekedett. Ez az
alap. Ez az, ami szent ösztönzéssel arra indít, hogy hitünket, az Úr
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által megtapasztalt csodákat tegyük nyilvánvalóvá felebarátaink
előtt azért, hogy ők is részesei
legyenek Isten szabadításának.
Így amikor eljött a templomszentelés, átadás időpontja, tulajdonképpen nem is történt ott más,
mint hogy továbbadtuk annak bizonyosságát, hogy Isten végtelenül szeret bennünket és ezért átadtuk azt, amit Tőle kaptunk. És
átadtuk, amit átmenetileg ránk
bízott. De jó volt visszatekinteni arra - az új falak között, új padokban megpihenve az Úr előtt -,
hogy itt nincs is semmi, ami nem
az Ő jóvoltából lett. Például az elhatározás többekben: hadd legyen templom Örökösföldön is,
aztán a szolgálatra elhívott és felhatalmazott Presbitériumban azzal, hogy a rendelt időben, egyetértésben és egybehangzóan hozza meg határozatait. Így vásárolta
meg Egyházközségünk az építésre alkalmas telket, így alakult bizottság, amely előkészítette a tervezést, megfogalmazta egy önállósodó gyülekezet majdani reális
igényeit. És ez történ akkor is,
amikor Kulcsár Attila DLA tervezőmérnök valódivá és esztétikusan egyedivé tervezte a megfogalmazott vágyakat.

Akkor is, amikor segítőkész
egyháztagok gépi, kézi munkával
alkalmassá tették a terepet az
építkezésre. Istentől jövő erő kellett, hogy végbemenjen a kivitelezésre kiírt ajánlattételi eljárás hivatali munkája, anyagi tervezése,
Tőle ered az egyháztagok áldozatossága az adakozás idején, az
egyházmegye, egyházkerület és
a Magyar Kormány anyagi támogatása. Az Épadker és a Groska
Kft. lendületes munkavégzése
és sok-sok most rejtetten meghúzódó támogató indulat: folyamatos imádság, munkásokat heti rendszerességgel vendégül látó biztató szeretet. Ez mind-mind
annak átadása volt, amit ki-ki a
maga élethelyzetében korábban
már átvett az Úrtól. Valóban igaz:
"Mid van, amit ne kaptál volna?"
Időt, egészséget, pénzt, családot,
örökéletre érvényes hitet, biztonságot bajok között is. Reménységet veszedelmekkel körülvéve.

Ma azt mondom, hogy így kön�nyű volt átadni, ünnepelni azt,
amit egyébként Tőle kaptunk. És
ez egy komoly keresztyén élet-

szemlélet: adni, odaadni, továbbadni, átadni. Jó „postásnak” lenni
sokak örömére és boldogulására! Az adakozás egyedi, felemelő
öröme része mind azok gondolkozásának, akik elfogadták Isten
Jézus Krisztusban megnyilvánuló kegyelmét. És ez egy szent,
különleges „körforgássá” nemesül. Mert azt is megtapasztaljuk,
hogy amikor átadunk valamit az
erőnkből, időnkből, pénzünkből,
tehetségünkből akkor Isten azonnal ott van és máris nyújtja a következő ajándékát. A megajándékozott keresztyén ajándékozó keresztyén, nem engedi, hogy nála
elrejtve maradjon Isten sok-sok
anyagi, lelki adománya.
Így történt. Átvettük az Úrtól és
továbbadtuk felebarátainknak.
Így, ilyen egyszerűen állt elő
Örökösföldön mindannyiunk örömére a 2021. január 1-től önállóan működő egyházközség jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúrája. Ezért az átadó gyülekezet
első dolga megköszönni Istennek
ezt a gyönyörű megbízatást. Mert
az ott megvalósult dolognak minden eleme Tőle jött. Igen, szép és
felemelő, örömteli volt átadni!
		

Gaál Sándor
lelkipásztor
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Átvettük

Igaz, hogy az Örökösföldön
megépült új templom, gyülekezeti
ház és parókia hivatalos felszentelése 2020. szeptember 13-án
történt meg, az itt élő közösség
már hamarabb élt az „átvétel”
lehetőségével, s amint a tavaszi
karantén-helyzet szorossága oldódott, elkezdődött az épületek
gyülekezeti használata is.
Elsőként a parókiát vehettük
át, s vehettük birtokba, ahol a
lelkészcsalád éli a mindennapokat. A szolgálati lakás jól felszerelt, s minden szükséget betölt.
Kívül modern, illeszkedve a gyülekezeti központ épületegyütteséhez, belül pedig otthonos és kényelmes.
Ezzel szinte egyidőben átvettük a gyülekezeti házat is, melynek közösségi terét rendeztük be
az első itteni istentisztelet helyszínéül – és Istennek legyen hála, de kicsinek bizonyult a hely!
Az akkor még berendezés nélküli
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templomtérbe is kellett pótszéket
raknunk, hogy mindenki le tudjon ülni, megtartva egymástól a
szükséges távolságot. Egy hét
múlva azonban már a templomba rendezkedtünk be – kölcsönszékeken, bankett asztalon, falra vetítve az énekeket… Milyen
nagyszerű volt, amikor először
hangzott fel a templom falai között: „Kegyelem nektek és békesség…”! És nagy csoda, hogy azóta
is hangzik a köszöntés, az énekszó – mert Isten itt is hívogatja
az övéit!
A nehéz tavasz után egy boldog
nyár következett. Számos család
érkezett, hogy gyermeküket a keresztség sákramentuma által Isten szövetségesnek fogadja. Átvettük a gyülekezeti termet, ahol
imaórákat, úrvacsorai előkészítő alkalmakat, közös megbeszéléseket tarthattunk. Átvettük a
baba-mama szobát, ahol elindult
az Örökösföldi Református Babamama Kör. Átvettük az emeleti
foglalkoztatókat, ahol az istentiszteletek alatt immár két csoportba szervezve, korosztályos
bontásban külön foglalkozást
tartunk az ide járó gyermekeknek, míg szüleik az igehirdetésre
figyelnek. Átvettük a teakonyhát,
ahol már több alkalommal is sikerült szeretetvendégségre, vas-

árnapi kávézásra, vendégfogadásra felkészülni. Átvettük a kazánházat is, aminek a most következő hűvösebb napokban már egész
biztosan érezni fogjuk a fontosságát! És átvettük a Lelkészi Hivatalt
is, a tárgyalóval együtt, ahol soksok új gyülekezeti tag, kíváncsi érdeklődő megfordult már, hivatalos
személyek ültek asztalhoz, hogy
közös ügyekben közös nevezőre
jussanak. Átvettük a szépen rendezett parkot is, melyet lelkes csapattal igyekszünk karbantartani, egyre szebbé tenni – mint ahogyan az
épületek belső rendjét, tisztaságát
is szorgos önkéntesek munkája teszi mindig használatra méltóvá.

Legyen hála Istennek, amiért értelmet ad újra és újra ennek a megvalósult beruházásnak! Köszönet illeti az átadót, a
Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség minden tagját! Mi
pedig, akik átvehettük mindezt,
azzal a reménységgel vagyunk,
hogy alkalmassá lesz ez a hely
arra, hogy az Istent keresők Ővele találkozhassanak, itt is, általunk is.
Nagy József
lelkipásztor

Örökösföldre figyelve
Gondnoki beszámoló

Nyíregyháza város keleti lakótelepén, az Örökösföldön, Kerekes
Ferenc nagytiszteletű úr szerve-

zésében az 1990-es évek közepén megkezdődtek a református istentiszteletek. Ez a kezdeményezés hosszú távon nem
volt tartós, ezért 2001-ben több,
helyben lakó református gyülekezeti tagunk kezdeményezte
újraindításukat. Így gyülekezetünk presbitériumának jóváhagyásával 2001. november 4-én
vasárnap Szabó Zoltán nagytiszteletű úr vezetésével elindultak
a református istentiszteletek a
nyíregyháza-örökösföldi Hunyadi János Általános Iskolában.
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A helyi református közösség építése azóta folyamatos. Istentiszteleteinket közel két évtizede
rendszeresen, szervezetten tartjuk.

2020 áprilisára felépült a templom, a belső építészeti munkálatok augusztusig tartottak. 2020.
szeptember 13-án a várva várt
templomszentelő ünnepséget is
megtartottuk.

A templom építésének és önálló lelkészi állás létrehozásának az
Istentiszteleteinket, helyi reigénye az évek során folyamato- formátus közösségi életünket
san erősödött a helyi református így már a saját templomunkközösségben.
ban megerősödve, megsokasodva végezzük. Terveink szerint, a
Egyházközségünk lelkészi ve- Nyíregyháza-Városi Református
zetése és presbitériuma felkarol- Egyházközség Presbitériumának
ta az ügyet és telket vásárolt a és a Nyírségi Református Egytemplom, a gyülekezeti ház és a házmegye Közgyűlésének támoparókia számára, majd a temp- gatásával 2021. év elejétől gyülom alapkőletétele is megtörtént lekezetünk új, önálló egyházköz2017 novemberében a reformá- ségként, Nyíregyháza-Örökösföldi
ció 500 éves megünneplésének Református Egyházközség néven
egyik jelentős helyi eseménye- folytatja szolgálatát.
ként.
Ez a szervezeti változás, az
Elindultak a tervezési munká- egyházjogi értelemben vett önállatok. E célból a presbitérium egy lósodás, hatalmas eredmény, a
külön bizottságot is létrehozott. református hitélet helyi fejlődéAz építkezés 2018 decemberé- sének külső, formai megtestesüben megkezdődött.
lése.
Időközben lehetőségünk nyílt
közösségünkbe lelkészt hívni, aki
azt a feladatot kapta a városi egyházközség presbitériumától, hogy
az örökösföldi református közösséget pásztorolja, vezesse. Így
került hozzánk Nagy József tiszteletes úr családjával együtt 2018
szeptemberétől. Szolgálatát azóta nagy örömünkre, folyamatosan végzi közöttünk.
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Természetesen tudjuk, hogy
ez a két évtizedes folyamat
nem a mi érdemünk. Jóllehet az
örökösföldi református közösség
kialakításában, szervezésében,
életében folyamatosan, családostul vagy egyénileg többen részt
vettünk, részt veszünk, ez a teljes folyamat - a közösség lelki és
testi épülése, a templom, a gyülekezeti ház és a parókia felépítése

Isten kegyelméből és akaratából
van. Ő előtte alázattal hajtunk fejet, adunk hálát Neki a lelki és
testi áldásokért és azért, hogy a
két évtizednyi munkához és erőfeszítésekhez Ő adott kegyelmet,
erőt, időt, anyagi lehetőségeket
és eszközöket is. Legyen mindezért Övé a dicsőség most és
mindörökké.

Az örökösföldi református közösség nevében megköszönöm
a Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség presbitériuma, lelkészi és világi vezetése, munkatársai részéről a NyíregyházaÖrökösföldi Református Egyházközség létrehozása érdekében
végzett és végzendő munkát és
szolgálatot.

A fenti beszámoló jól érzékelteti, hogy micsoda nagyságrendű munkában vettünk részt mi
örökösföldiek az elmúlt két évtizedben. Így ennek most egyenes következménye az is, hogy
a szolgálatomat 2021. év elejétől hivatalosan a NyíregyházaÖrökösföldi Református Egyházközségben folytatom tovább
és formálisan a NyíregyházaVárosi Egyházközségtől megválok, búcsúzom. 2020. december
31-vel befejezéséhez érkezik a
Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközségen belül végzett két
évtizedes presbiteri és 3 éves, a
gyülekezet és az intézmények vezetésében, felügyeletében eltöltött gondnoki szolgálatom. Hálát
adok Istennek ezekért az időkért
és azért, hogy adott erőt a feladatok végzéséhez.

A „csapat” továbbra is ugyanaz, habár mostantól két gyülekezet keretein belül végezzük munkánkat ki-ki a maga helyén, az
odafentről kapott lelki, szellemi
egységben és közösségben, amire a Szentháromság Isten áldását
és vezetését kérem.
Sápi Tamás
egyházközségi gondnok

Reménységgel tekintek előre
az örökösföldi új egyházközségben végzendő további feladatokra.
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Tovább a közösségépítés útján

Presbiterként és aktív gyülekezeti tagként bizonyára sokan ismernek, de azzal, hogy 2021. január 1-jei hatállyal a presbitérium
egyhangúlag megbízott gondnokká választott, röviden szeretnék
írásban bemutatkozni, mivel ebben a rendkívüli helyzetben sajnos nem nyílik lehetőség a személyes köszöntésre.
Dr. Mozga Róbert vagyok,
1979-ben születtem Kisvárdán.
Pátrohán nevelkedtem szüleimmel és apai nagymamámmal,
itt konfirmáltam, lelkipásztorom
Szabó Zoltán jelenlegi gyülekezeti tagunk volt. Családunk minden oldalról református felekezetű, melyben felmenőim presbiteri
és gondnoki tisztséget is betöltöttek.

gozom. Egyetemi tanulmányaim
alatt ismerkedtem meg feleségemmel, dr. Dobrosi Mariannával, akivel 2004-ben házasodtunk össze. Feleségem is jogász
végzettségű, jelenleg vállalkozóként dolgozik, 2016-ban felnőttként konfirmált. Három lánygyermekkel áldotta meg Isten a házasságunkat, Krisztina a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban, Katinka
és Bianka a Jókai Mór Református Általános Iskolában tanulnak.
Gyülekezetünk létszáma nagy,
sokan sokfélék vagyunk, nehéz
mindenkivel személyes kapcsolatot tartanunk, különösen ebben
a korlátozott időben. Viszont ös�szeköt minket a Krisztushoz való
tartozásunk, ezért is fontos, hogy
ápoljuk a személyes kapcsolatainkat. Bízok benne, hogy a korlátozások mielőbbi elmúltával lesznek lehetőségeink erre, és nemcsak a vasárnapi Istentisztelet
után beszélgetéseken, hanem
az egyes réteg alkalmainkon is.

Az Úrnak hálával tartozunk
és Övé a dicsőség, hogy gyülekezetünk az elmúlt időben szépen fejlődött, sok fiatal és felnőtt taggal is gyarapodott
közösségünk. Mindez a sok áldozatos munkának is köszönJogász végzettségem van, je- hető: legfőképpen lelkészeink,
lenleg a Kormányhivatalnál dol- de a gyülekezetünk jelenlegi
16

gondnokának, presbitereinek,
és minden testvérünknek, akár
a legkisebb szolgálatnak. Kívánom, hogy ezen az úton haladjunk tovább, kérjük ehhez Isten
áldását, szüntelenül imádkozzunk
gyülekezetünkért, a városban lévő minden testvérünkért, hogy az
Evangélium üzenete hozzájuk is
eljusson.

kozzunk intézményeinkért, azokban lévő idősekért, dolgozókért,
tanulókért és minden szeretteinkért. Köszönöm, hogy a felelősségteljes új gondnoki szolgálatomat is már sokan imádságban
hordozzák.

„Szüntelen imádkozzatok”
(1Thessz 5,17)

Dr. Mozga Róbert
megbízott gondnok

Áldott adventi várakozást kívánok a gyülekezetünknek!

Kérem a testvéreket, hogy ebben a nehéz időszakban hordozzuk egymást imádságban, imád-

Nem egy átlagos év
él. A teológiát Debrecenben kezdtem 2013-ban, ez idő alatt voltam egy évet Angliában és egyet
Kolozsváron. Jelenleg segédlelkészek vagyunk feleségemmel
Orsolyával a Nyíregyháza-Városi
Református Egyházközségben.

Hájas István vagyok, 1993. április 15-én születtem Nagyszőlősön, Kárpátalján. Van egy nővérem, aki jelenleg Svájcban él és
egy húgom, aki még középiskolás
és szüleimmel együtt Bátyúban

Az idei év sok mindenben különbözik az eddigiektől. Nem
csak az enyém, mindannyiunké.
Mert a mai fiatalok között ki látott már olyat, hogy egyik országból nem lehet átmenni a
másikba? Hogy lehet az, hogy
2 hétig kell karanténban ülni,
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mert találkoztam valakivel, aki
megbetegedett egy vírus miatt?
Soha nem képzeltem volna, hogy
egyszer csak az üzletek bezárnak, a gyerekek nem mennek iskolába és az istentisztelet online
megy a nappaliban. Ha valaki egy
évvel ezelőtt azt mondja, hogy
ilyen lesz a világ, nem hiszek neki. Szinte filmbe illő a történet, de
hirtelen mégis megtörtént.
Ilyen környezetben zajlik a segédlelkészi évünk. Mégse bánom,
hogy ez nem egy átlagos év. Mert
igaz, hogy egyes alkalmak elmaradnak vagy online vannak megtartva, de az ember amikor korlátozva van, akkor megtanul kreatívnak lenni, megoldásokat keres,
feltalálja magát. Egy kicsit kimozdít a komfortzónánkból és ez előre mozdít bennünket. Új dolgokat
tapasztalunk, és ezzel is gazdagodunk. Valaki azt mondta, hogy
Isten nem büntet minket a vírus
által, csak tanítani akar. Legyünk
nyitottak és figyeljünk oda, keressük, hogy Isten mit akar mondani
nekünk.

tani. Viszont, amit eddig nem tartottam fontosnak, hirtelen mégiscsak az lett. Egyik hónapról a
másikra. Olyan ez, mint amikor
előveszünk egy régi fényképet és
látjuk a változást magunkon, de
hiába nézünk minden nap a tükörbe, mégsem találunk szemmel
látható különbséget.
A lényeg, hogy Isten munkálkodik így is, úgy is. Nem kell Neki tökéletes környezet, hogy változást
érjen el az életünkben. Az viszont
fontos, hogy minden helyzetben
legyünk nyitottak Istennek az útmutatására és halljuk meg, hogy
mit akar mondani. Ehhez figyelni
kell, követni őt, és a közelében
lenni.

Az idei karácsony is más lesz
mint az eddigiek. De ez nem azt
jelenti, hogy nem lehet igazi az
ünnep. Sőt, lehet, hogy ez a helyzet elsegít bennünket arra az elcsendesedésre, amire mindig is
vágytunk. A kérdés az, hogy felhasználjuk-e a körülményeket,
vagy sajnálkozunk, hogy semmi
sem olyan mint régen? Kedves
Az elmúlt három hónapban sze- Testvéreim! Ne sajnálkozzunk,
mély szerint én nagyon sokat ta- hanem éljünk a lehetőségekkel!
nultam. Minél többet foglalkozom
Isten igéjével, annál jobban érHájas István
zem a változást az életemben. Érsegédlelkész
dekes, hogy volt olyan téma, amit
nyáron még fontosnak tartottam,
az mára már nem az, mert lelkészként nem tudom hasznosí18

Lépésről lépésre a gyülekezeti szolgálatban

Hájas- Gáspár Orsolyának
hívnak. Ebben az évben én
(is) vagyok a segédlelkész a
Nyíregyháza-Városi Gyülekezetben. Talán már találkoztunk, beszélgettünk, esetleg elolvasta
a bemutatkozásomat – de lehet, hogy mindezek közül egyik
sem történt meg, hiszen sajnos
a jelenlegi helyzet miatt ritkábban van esély a személyes találkozásra. Ha így lenne, személyes bemutatkozásom elolvasható a gyülekezet weboldalán.
S, hogy mi is történt azóta,
hogy megérkeztünk Nyíregyházára…?! Talán ebben a mostani helyzetben aktuálisabb lenne az a kérdés, hogy mi nem?
Miután letöltöttük önkéntes ka-

rantén napjainkat, el is kezdtük a
gyakorlati évünk gyakorlati részét.
Be kell vallanom, hogy amikor elkezdtem a teológiai tanulmányaimat a Hittudományi Egyetemen
– elsős, másodikos hallgatóként
– a vizsgaidőszakban sokszor előkerült beszédtémaként, hogy „Ó,
mikor jön már el az a bizonyos segédlelkészi év?!” „Milyen messze
van még…” „Mennyi mindent meg
kell még tanulni addig, hány vizsgát kell még addig sikeresen teljesíteni?!”. Olyan távolinak tűnt. S
amint telt-múlt az idő, közeledett
az 5. év vége, az álmodozás helyét átvette az izgalom, a kíváncsiság, a bizakodás. És most, hogy
itt vagyok, olyan hihetetlennek tűnik – de mégis nagyon valóságos.
Az elmúlt 3 hónapban nagyon sok dolgot láttunk. Olyan
dolgokat, amelyeket csak példaként hallottunk vagy talán
nem is hallottunk az egyetemi évek alatt. Hálásak vagyunk,
hogy ennyi lehetőség van a tanulásra és fejlődésre, hiszen
a Nyíregyháza-Városi Gyülekezetben nagyon sokféle alkalom
van, amelyekből, és amelyeken
tanulhatunk. Igyekszünk kihasználni a lehetőségeket és részt
venni minden alkalmon, így tanulhatunk, figyelhetünk felnőtt
konfirmációs felkészítőn, fiatal
felnőttek bibliaóráján, ifjúsági
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alkalmakon, női bibliakörön. Hospitálhatunk a hivatali időben, egyegy temetési-, esküvői bejelentésen. Temetésen, esküvőn, reggeli
és esti alkalmakon és persze vasárnapi istentiszteleten. S mindez csak néhány azok közül, ahol
tanulhatunk, kérdezhetünk, tapasztalhatunk. Valószínűleg
nem meglepő, ha azt mondom,
hogy teljesen más a „kinti”, való életben látni és szolgálni, mint
az egyetem falai között hallani
minderről. Azonban úgy gondolom, hogy egyik sincs a másik
nélkül. Azalatt az 5 év alatt olyan
tudást, alapot, alázatot, szorgalmat kell szereznünk, amelyre aztán építhetünk.
A gyülekezetben lépésről lépésre haladunk előre. Először figyelünk, hospitálunk, s majd lassan kezdünk besegíteni a szolgálatokban. Így történik ez most is.
Szolgálok reggeli áhítatokon, ifjúsági alkalmakon, s mindenhol,
ahol kell, s tudok. Mindemellett
hittanórákat is tartok 3 iskolában. Az elején kicsit bizonytalan
voltam, hiszen eddig csak hospitáltam, megfigyelő voltam egyegy hittanórán, így nem igazán
tudtam, hogy mire is számítsak
„élesben”. Azonban a kezdeti izgalom jó érzéssé vált, s igazán
nagy örömmel készülök ezekre
az órákra. Bízom benne, hogy a
diákok is legalább annyira élvezik.
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Jelenleg nem mindennapi időszakot élünk – a vírus miatt így
a legtöbb alkalom csak online
elérhető. Azonban ezek is olyan
lehetőségek, amelyek által tanulhatok, fejlődhetek, hiszen
mindezekre az évek alatt nem
készültem fel.
Még nem kristályosodott ki
bennem, hogy melyik az a terület, ami közelebb áll hozzám, ahol
leginkább tud használni az Isten,
de bízom benne, hogy itt a gyülekezetben töltött idő alatt ez sem
marad el, hiszen itt aztán igazán
van lehetőség megtalálni a szolgálati területet.
Talán már nem az egyetem falai adnak biztonságérzetet. Nem
a tanáraink reakciói, véleménye,
tanácsa ad eligazítást, segítséget. Talán változnak a körülmények, de nem változik a lényeg.
Mert adnak biztonságot a templom falai, a Kazettás-terem, a lelkészi hivatal, és eligazít, segít, vezet a mentor lelkész, a munkatárs
lelkészek, a gyülekezet, és ami a
legfontosabb, a Mindenható Isten.
Hájas-Gáspár Orsolya
segédlelkész

Zárt kapuk mögött
Advent a Jókaiban
Mindenért hálát adjatok,
mert ez Isten akarata Jézus
Krisztus által a ti javatokra.
(1Thessz 5,18)

versenyek, a hangverseny, a színházi élmények, a projektnapok,
kirándulások pótlására.

És már készülünk az új tanévre: szeretettel várjuk az új jókais
A Jókai Mór Református Általá- első osztályosokat közösségünknos Iskola ebben a rendkívüli, so- be.
sem látott esztendőben éli fennállásának 115. évfordulóját, keÉs hálásak vagyunk.
resztyén iskolaként a 26. tanévét.
Hiszen ebben a rendkívüli tanEzúttal be kellett zárnunk a ka- évben is mindvégig valóságos, jepukat. El kell rejtenünk az arcun- lenléti tanítás folyt és folyik a Jókat.
kaiban. Hogy készülhetünk a nyolcadikosokkal a felvételire és az
A tavaszi bezártságban szerető iskolaválasztásra. Hogy itt, az isgondossággal újrafestett terme- kolában tanulhatnak írni, olvasni,
inkbe nem pillanthat szülő, még számolni a kicsiny elsősök. Új, soa legkisebbek kezét is el kell en- semvolt rendszabályok, aggodalgedni a küszöbön. A kapcsolat- mak, körülmények között tesszük
tartásunk a jókais családokkal – a dolgunkat; nevelők, dolgozók,
amely hagyományosan elérhető gyerekek.
és fizikailag is személyes volt itt
mindig – az online térbe költözött.
Hálásak vagyunk, hogy a hétfői
áhítatokon is együtt – bár különA Jókais közösség mégis – külön termekben – hallgathatvagy éppen ezért – készülődik, juk az Igét, iskolai közösségben
és várakozik.
is megélhetjük az adventi várakozást.
Készülünk az ünnepre, és készülünk egy új, egy jobb időre, taHálásak vagyunk az új jólán a tavaszi nyitásra, az elmaradt kais létesítmény napról naphagyományos örömök: a Csibe- ra látható emelkedéséért, és
avató, a Cinkeavató, a templomi a komoly anyagi segítségért,
szolgálatok, az ünnepek, a házi- amit a befejezéséhez kaptunk.
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Tudjuk, mekkora érték a csaláÁldott adventi várakozást, szép
dok támogatása, felelős együtt- ünnepet, és jó egészséget kíváműködése, és tudjuk, hogy mel- nunk a gyülekezet közösségének,
lettünk áll odaszánással a fenn- valamennyiüknek szeretettel:
tartó, támogató gyülekezet.
Mócsánné Nagy Ágnes
Tudjuk, hogy minden dolgunkigazgatónő
ban velünk a segítség! Soli Deo
és a Jókaisok
Gloria!

Krisztust követve
Fiatal felnőttek elmélkedései a Római levélről
A Fiatal Felnőttek Alkalma ennek fontosságát:
(FiFA) találkozóin közel egy éve
kezdtük el tanulmányozni a Római
"Mert nem szégyellem az
levelet, amelynek nemrég végéevangéliumot, hiszen Isten
hez értünk. A találkozókon mindig
hatalma az minden hívőnek
felolvasunk egy igerészt és arról
üdvösségére." (Rm 1,16)
beszélgetünk. Mivel különböző
emberek vagyunk és máshonnan
„Az igaz ember pedig hitből
érkeztünk, így mindannyiunknak
fog élni.” (Rm 1,17)
a központi fő üzenet mellett eltérő aktuális mondanivalót is horCsoportunk egyik tagját, Anidoznak az igerészek, így Pál apos- kót, aki ügyes kezű ápolóként doltol levele is.
gozik, arra tanította meg a levél,
hogyan kell élnie az életét: „Mit
Máté tiszteletes, aki hűsége- tegyek és mit ne. Mi a kedves az
sen tanítgatja, vezeti közössé- Úr előtt; hogy hinni kell, küzdeni,
günket, rávilágított arra, hogy a segíteni azt, aki gyengébb, s ellevél lényege az evangélium ma- esett. Élni az életem a kegyelem
ga. Eszerint Isten haragja van és békesség útján. Reménykedminden emberen, mert minden ni, mert...
ember vétkezett és híján van Is"...a reménység pedig nem széten dicsőségének, de Isten Jézust gyenít meg, mert szívünkbe áradt
küldte nekünk váltságul a bűnein- az Isten szeretete a nekünk adott
kért. A levél már az elején kiemeli Szentlélek által." (Rm 5,5)
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Péter, szolgálatkész testvérünk
úgy látja, hogy hasonlóan fogalmazódik meg mindez a következőben:

amelytől semmi nem szakíthat el.
Az egyházunk zászlaján is ez található: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Rm 8,31)

"A reménység Istene pedig
töltsön be titeket a hitben teljes
örömmel és békességgel, hogy
bővölködjetek a reménységben
a Szentlélek ereje által."
(Rm 15,13)

Fontos volt még számunkra a
Jézustól ismert üzenet, amelyet a
Római levél megerősít: "Szeresd
felebarátodat, mint magadat". A
szeretet az, ami minden embert
összeköt.

Mindenki bűnös, de Isten ingyen
kegyelemből megigazít mindenkit, aki elfogadja azt. Isten igazsága minden emberé kegyelemből és hit által.

István, az istentiszteletek online közvetítésében szerepet vállaló testvérünk felhívta rá a figyelmünket, hogy „A szeretet ne legyen képmutató.” (Rm 12,9)

Mindannyiunk számára központi üzenet volt az egész levél
lényege, mely szerint Isten kegyelmét elfogadva, Isten szerint
járunk. Isten kegyelemből megigazított minket és mi ezért hálából igyekszünk odaszánni magunkat élő és szent áldozatul.
Így lehet békességünk Istennel,
Krisztus Jézus megváltása által.
Az adventi időszakban ezért is
várjuk Krisztus eljövetelét, akit Isten rendelt engesztelő áldozatul.

Szilvia, aki csendes jóindulattal fáradozik a közösségünkért,
azt emelte ki, hogy ne csak kerüljük a rosszat, hanem tegyük a
jót. Ezért is szolgálunk a gyülekezetben szeretetvendégségekkel.
A FIFA minden tagja nevében
ezekkel a gondolatokkal, testvéri
szeretettel köszöntjük a gyülekezetünk, kicsinyeit és nagyjait. Az
apostol szavaival élve:

"Kegyelem néktek és békesÁgi, bibliaórai közösségünk ség Istentől, a mi Atyánktól és
tagja, aki egyébként egy fagylalaz Úr Jézus Krisztustól."
tozót vezet, kiemelte, hogy Isten
(Rm 1,7).
ereje képes volt Krisztust feltámasztani a halálból és ez az erő
Mindezt lejegyezte: Csilla, ki a
segít nekünk Lélek szerint élni fentiekkel egyetértő lelkes munés nem test szerint. Ez az erő tu- katárs.
lajdonképpen az Isten szeretete,
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Konfirmáció - hogy is van ez?
tek várható létszáma - még több
csoportban megtartott konfirmáció esetén is - meghaladta volna
az előírások szerint engedélyezett
mértéket. Ki kellett mondanunk,
hogy a konfirmációs ünnepséget
őszre halasztjuk el.

A járvány miatti veszélyhelyzet sok kérdést vet fel egy olyan
állandó és kiemelt fontosságú sorozat esetében, mint amilyen a 8. osztályos fiatalok
konfirmációs felkészülése. Az
alábbi tájékoztatásban ezekre igyekszünk válaszokat adni.
Dupla halasztás a veszélyhelyzet miatt
2020
t avaszán
1 17
konfirmandus fiatal tett sikeres konfirmációs vizsgát a
Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközségben. A konfirmációs
kérdések kikérdezése különleges
módon, óvintézkedések mellett,
egyénileg történt, hiszen ebben
az időszakban alig voltunk túl a
vírusjárvány első hullámának bezártságán, az iskolák is online oktatással fejezték be a tanévet. Világosan látszott, hogy a szokásos
májusi konfirmációról le kell mondanunk, hiszen az istentisztele24

A helyzet azonban őszre sem
javult, sőt, tovább romlott. A korlátozások újra életünk részévé váltak. Először csökkenteni kellett
a templomi istentiszteletek maximális létszámát, majd a kormányzat és a zsinat rendelkezései, illetve ajánlásai alapján online istentiszteleti rendet vezettünk be. A
2019/20-as tanév konfirmációjának újabb halasztás lett a sorsa.
Megérkeztek az újak
Közben szeptemberben és októberben sikerült egy-egy személyes találkozást szervezni az induló, több mint 120 fős új csoporttal, akik immár a 2020/21-es
tanév konfirmandus fiataljai. Talán hozzászoktunk már ezekhez a
számokhoz, de érdemes belegondolnunk abba, hogy az örömtelien magas létszámadat mögött a
város számos iskolájából érkező,
túlnyomó többségében 8. osztályos és néhány középiskolás fiatal
áll - családjaikkal együtt.
A két, vírushelyzet által nehezített

felkészítő alkalom szép élményeket hozott a fiatalok, és az értük
munkálkodó szolgáló csapat számára. Itt érdemes megemlíteni,
hogy egy-egy ilyen, havonta megtartott, egész délutános felkészítő hét lelkipásztor, egy hitoktató,
egy-két presbiter, két technikus,
két-három zenei szolgálattevő,
néhány ifjúsági önkéntes és alkalmanként bizonyságtevők együttműködésével jön létre. Újdonság
ebben a tanévben, hogy az alakulóban lévő örökösföldi közösségben külön készül egy az ottani közösséghez tartozó, tízfős csoport.
A novemberi és a decemberi
előkészítőkre már személyesen
nem, de online közvetítés segítségével, rendhagyó formában
mégis sor kerülhetett. Jó volt tapasztalni, hogy Isten ilyen módon is képes szólni a fiatalokhoz,
és a két előkészítőn megszólaló
öt bizonyságtevő őszinte szavai
a technikai eszközökön át is hatással voltak a nézőkre és hallgatókra.

kolában áll helyt a jelenlegi online
tanrendben. Belőlük formálódott
gyülekezetünk új, negyedik ifjúsági csoportja, általuk szellemesen
választott nevén a "Korona ifi".
A várakozók másik része még a
felkészülés folyamatában van, és
remélik, hogy a tavasz számukra is elhozza a fogadalomtétel és
megáldás ünnepi pillanatait.
Biztos vagyok benne, hogy Isten a jelenlegi állapoton keresztül is sok mindenre megtaníthat
minket. Talán az egyik éppen az,
hogy mind fiatalok, mind idősebbek, még inkább értékeljük az istentiszteletek, közösségi alkalmak létét. Fordítsunk még nagyobb figyelmet a közösségünkbe
érkező fiatal életekre, és hálával
fogadjuk el egyházunk gyarapodását ezekben a nehéz időkben
is.
Bodnár Máté
lelkipásztor

Kétszeres várakozás
Mindezek alapján az a sajátos helyzet állt elő a közösségünkben, hogy jelenleg két teljes
konfirmandus csoport, több mint
230 fiatal várja, hogy a vírushelyzet enyhülésével elérkezzen a
konfirmációs ünnepi istentisztelet. Egyik részük már a középis25

Felnőtt konfirmáció - volt és lesz

Tizenegyen tettek felnőtt- Konfirmációs fogadalmat tettek:
ként konfirmációs fogadalmat
gyülekezetünkben 2020. július
5-én, közülük négyen a keresztDr. Angyalné Molnár Valéria
ség sákramentumában is ezen
Leányvári László
az istentiszteleten részesültek.
Lippai Tamás
Dr. Markocsány Klára
A konfirmációs felkészítő jaMihály Andrea
nuár végén kezdődött, 11 héten
Orosz Anikó
keresztül tartott. Az eredetileg
Radó Éva Zsuzsanna
húsvét előttre tervezett ünnepi
Dr. Resán Gergely
alkalmat a koronavírus járvány
Szallai Alexandra
miatt kellett későbbre halasztani.
Ványi Tamás
Ványiné Rente Éva Nikoletta
Ősszel a városi gyülekezetben
és az örökösföldi közösségben
is egy-egy új csoport indult. Jelenleg a vírushelyzet miatt mind- Isten áldását kívánjuk a legújabb
két felkészítő sorozat szünetel. gyülekezeti tagjaink életére!
Bízunk a mielőbbi folytatásban!
26

IFI-Online, avagy mit adhat virtuálisan egy
valóságos keresztyén csoport?
gi Református Egyházmegye III.
Ifjúsági Tábora Hercegkúton,
amely felejthetetlen élményeket
hozott a 42 nyíregyházi résztvevő számára is. Szeptembertől új
ificsoport alakult gyülekezetünkben. November elején így immár
4 csoportnak tartunk online ifjú2020 rendhagyó év volt fiatal- sági órát.
jaink számára is. Tavasszal a vírusjárvány első hulláma idején
De miért fontos az, hogy a
kellett először online üzemmód- pandémia idején se maradjanak
ba kapcsolni az ifjúsági óráknak. el a találkozások? Az alábbiakban
Nyáron aztán Isten kegyelméből erről vallanak a fiatalok.
megrendezésre került a NyírséNekem azért fontos, hogy van online ifjúsági óra,
mert így is beszélgethetek Istenről másokkal,
és lendületet ad a következő hétre.
Farkas Vanessza
Szent Imre Gimnázium

Az, hogy így találkozunk, segíti mind az emberi, mind az Istennel
való kapcsolatunk fenntartását. Ezen kívül erősíti a biztonságérzetet és állandóságot jelent a folyamatosan változó helyzetben.
"Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." (Zsidók 13,8)

Az Ő üzenetéből, illetve barátaink támogatásából
erőt meríthetünk hétről hétre.
Nagy Laura
DE Orvostudományi kar
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Jó, hogy a vírus ellenére biztonságos keretek között tudunk
együtt lenni, Isten igéjét hallgatni és beszélni róla.
Kocsis Bálint
Zrínyi Ilona Gimnázium

Számomra azért fontosak az online alkalmak, mert így folytathatom lelkem építését és keresztény értékrendem növelését.
És nem érzem magam távol a hívő kortársaimtól.

Tóth Eszter
Szent Miklós Gimnázium

Ezáltal itthon is megélhetem a hitem.
Különösen örültem a hírnek, hogy online folytathatjuk tovább
mert sajnos élőben már nem tudtam elmenni péntekenként.
Így mindig ott lehetek még a távolság ellenére is.
Köszönhetően a technikának nemcsak hallhatjuk,
de láthatjuk is egymást, énekelhetünk és imádkozhatunk.
Hálás vagyok mindezekért, mert amint rész vehettem
az online ifiken, közelebb kezdtem érezni magam Istenhez.
Mindenképpen pozitív számomra ez a 2 óra, amit együtt tölthetek a tiszteletesekkel és a többi ifissel minden héten.
Zarándi Gabriella
Kossuth Lajos Gimnázium

Így mindig van kiknek elmesélni a héten ért örömömet és bánatomat, ill. útmutatást kapok a “túléléshez” ha már érzem,
hogy elfáradok ebben a nehéz helyzetben.

Klincsik Anna
Szent Imre Gimnázium
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Az online ifi emlékeztet arra, hogy a járványhelyzet korlátai ellenére is fontos, hogy keresztény közösségként összegyűljünk,
és egymást erősítsük, még ha ezt csak online tehetjük is meg.
Méhész Réka
Jósa András Oktatókórház

Nagyon sokat jelent, hogy olyan emberekkel beszélgethetek
Istenről, akikkel támogatni és erősíteni tudjuk egymást ebben
a nehéz időszakban is. Olyan jó megtapasztalni, hogy bár személyesen nem találkozunk egymással, mégis ilyenkor közel
érezhetjük magunkat egymáshoz és Istenhez is!
Nagy Vanda
ELTE Jogi Kar

Így nem szakadunk el egymástól.

Tóth Kristóf
Zrínyi Ilona Gimnázium

Az, hogy meg van tartva ez az alkalom, okot ad arra,
hogy ne folyjon ki az idő a kezem közül, és arra is,
hogy készüljek végre valahova: mivel általában a kameránk
be van kapcsolva, nem árt ha egy kicsit összeszedjük magunkat. De ezek csak a külsőségek. Az ifiken a belső sokkal fontosabb. Az ifi segít abban, hogy lezárjam a hetemet, és újat
kezdjek Istennel, mivel szinte minden ifin közelebb kerülök
hozzá. Az online ifi egy nagyon jó alkalom arra, hogy együtt
elcsendesedjünk, tanulmányozzuk az igét, és figyeljünk arra,
amit Isten mondani akar nekünk, vagy éppen felszólaljunk, és
megbeszéljünk egy kérdést, ami már régen
foglalkoztatott minket.

Makay Andrea
Budapesti Műszaki Egyetem
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Az online ifi színt visz a mindennapjaimba
és láthatom a barátaimat.
Ungvári Benedek
Sipkay Barna Technikum

Ez a forma kiszakít az itthoni monotonitásából, és minden héten újra megerősít az Istennel való kapcsolatomban. Nem tudnám elképzelni a péntekjeimet Ifi nélkül, ezért nagyon örülök,
hogy van lehetőségünk a vírus ellenére is találkozni egymással az online térben és megtartani ezeket az alkalmakat.
Fülöp Léna
Kossuth Lajos Gimnázium

Annak ellenére hogy nincsenek a templomban nyilvános istentiszteletek és nem találkozhatunk egymással személyesen,
mégis együtt lehetünk, beszélgethetünk Istenről, érezhetjük
közelségét, és tudjuk, hogy számíthatunk egymásra még ezekben a nehéz időkben is.
Vásárhelyi Éva
Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen

Gyülekezetünkben jelenleg 4 ifjúsági csoport működik:
"Korona" ifi (9. osztály), péntek 16:00
"Élő kövek" ifi (10-11. osztály). péntek 18:00
"Hit lámpása" ifi (12. osztály, egyetem 1. évf.), péntek 18:00
"Vándor" ifi (egyetem), péntek 17:00
Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését Bodnár Máté lelkipásztornál!
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Gyerekoldal
Amikor kisbaba születik, a szülei nevet választanak neki. A karácsonykor megszülető gyermeket már születése előtt és azután is
sokféle néven nevezi a Szentírás. Ebből soroltunk fel tízet.
A nevek betűi azonban összekeveredtek.
Ki tudod találni mindegyiket?

Leellenőrizheted magad, ha kikeresed a zárójelben lévő igeverseket a Bibliában!

Irány Betlehem! Vezesd a pásztort a labirintuson át a jászolban fekvő Jézushoz!
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Istennel töltött idő az interneten

2020-ban tagadhatatlanul
felértékelődtek az online lehetőségek az élet minden területén. A kényszerű távolságtartás idején a gyülekezeti életben
is nőtt az efféle kapcsolattartás jelentősége. A következőkben az egyházi médiával kapcsolatban igyekszünk tájékoztatást
adni, illetve a tartalmak megtalálásához segítséget nyújtani.
A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség internetes
honlapját a refnyiregyhaza.hu
címen érhetjük el. Ezen a folyamatosan frissülő weboldalon be32

számolunk a gyülekezetet érintő
hírekről, megtalálhatjuk az aktuális alkalmakat, beleértve az istentiszteletek, bibliaórák, áhítatok, esküvők és temetések
időpontját is, illetve a legújabb
képgalériákat és videóanyagokat.
A honlap szoros összeköttetésben áll a facebook-oldalunkkal,
amelyet természetesen a
"Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség" névre rákeresve találhatunk meg a legnagyobb közösségi oldalon. Ide
nemcsak a legfrissebb videók
és cikkek kerülnek fel, de van

lehetőség a kapcsolattartásra, visszajelzésre, egymás megismerésére is, hiszen jelenleg
750 követője van az oldalnak.
A közelmúltban létrejött az
örökösföldi közösség facebookoldala is (már majdnem 400
követőt számlál), amelyet a
"Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség Örökösföldi Közössége" név alatt találhatunk meg.
Aki szeretne egy helyen naponta több elmélkedés, áhítat, igei
gondolat olvasásával elcsendesedni, annak szeretettel ajánlunk egy Facebook-csoportot,
amely "Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Napi Áhítatok" néven várja az érdeklődőket.
Az igei alkalmak folyamatos
közvetítése miatt egyik legfontosabb platformmá vált gyülekezetünk Youtube-csatornája.
Itt a vasárnapi istentiszteletek
élő, és a hétköznapi reggeli áhítatok felvételről való közvetítése mellett megtekinthetők a Jókai Mór Református Általános Iskola hétkezdő áhítatai, de ezen
a csatornán közvetítjük a konfirmációs felkészítő online alkalmait is. Hálásak vagyunk Istennek,
hogy ezt a csatornát immár több
mint ezren követik, és ez a szám
napról napra tovább növekszik.

Vannak közös ségünknek
olyan kisebb csoportjai, amelyek már évek óta az online tér
segítségével szervezik személyes találkozásaikat: ilyenek
például az ifjúsági csoportok,
vagy a fiatal felnőttek bibliaköre. Ezek a csoportok a mostani
helyzetben intenzívebbé váltak.
Újdonság, hogy a rendesen
csütörtökön megtartott, de most
ideiglenesen szünetelő Babamama kör résztvevői számára
is létrejött egy facebook-csoport
"Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Baba-Mama
Kör" néven. Ide azokat az édesanyákat várják, akik szívesen olvasnak igei útmutatást és kifejezetten gyermeknevelési helyzetekhez köthető gondolatokat.
A személyes találkozás újbóli lehetőségével a csoport jó szolgálatot tehet a szervezésben is.
Az internet mellett aktívan jelen
vagyunk a hagyományos média
csatornáin is. A Kölcsey Televízió
hétfőnként felvételről közvetíti a
vasárnapi templomi istentiszteletet, az Európa Rádió (100,5 MHz)
pedig a veszélyhelyzet idején
a reggeli áhítatokat sugározza.
Bodnár Máté
lelkipásztor
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Ünnepi alkalmak
Kedves Testvéreink!
Az ünnepi alkalmaink személyesen látogathatóak, de nagyon fontos
a járványügyi szabályok pontos betartása! Az istentiszteleteken orrot
és szájat eltakaró maszkban lehet részt venni. A templomtérben
csak a kijelölt ülőhelyeken szabad helyet foglalni, és kérjük
a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő készülék használatát.
Amennyiben valamelyik istentiszteleten a biztonsági előírásokhoz
képest nagyobb létszámú gyülekezet jelenik meg, úgy a templom
megtelése után érkezők a Kazettás Teremben foglalhatnak helyet.
A gyülekezeti alkalmak online közvetítése továbbra is elérhető lesz.
December 20. - Advent 4. vasárnapja
8:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Istentisztelet Örökösföldön
17:30 Istentisztelet a templomban
December 21. hétfő
18:00 Karácsony előtti előkészítő alkalom
- Kazettás Gyülekezeti Terem
December 22. kedd
18:00 Karácsony előtti előkészítő alkalom - Kazettás Gyülekezeti Terem
December 23. szerda
18:00 Karácsony előtti előkészítő alkalom - Kazettás Gyülekezeti Terem
December 24. - Szenteste napja
17:00 Szentesti ünnepi istentisztelet a templomban
17:00 Szentesti ünnepi istentisztelet Örökösföldön
December 25. Karácsony 1. napja
8:30 Úrvacsorás istentisztelet a templomban
10:30 Úrvacsorás istentisztelet a templomban
10:30 Úrvacsorás istentisztelet Örökösföldön
17:30 Úrvacsorás istentisztelet a templomban
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December 26. Karácsony 2. napja
8:30 Úrvacsorás istentisztelet a templomban
10:30 Úrvacsorás istentisztelet a templomban, keresztelés
10:30 Úrvacsorás istentisztelet Örökösföldön
17:30 Úrvacsorás istentisztelet a templomban
December 27. vasárnap
8:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Istentisztelet Örökösföldön
17:30 Istentisztelet a templomban
December 31. - Óév napja
17:00 Óévzáró istentisztelet a templomban
17:00 Óévzáró istentisztelet Örökösföldön
Január 1. - Újév napja
8:30 Újévi istentisztelet a templomban
10:30 Újévi istentisztelet a templomban
10:30 Újévi istentisztelet a Örökösföldön
17:30 Újévi istentisztelet a templomban

35

Gyakran feltett kérdések #2
Ki lehet a Református Egyház tagja?

A népszámlálási adatokból tudjuk, hogy Magyarországon több
mint 1,1 millió ember vallja magát református felekezethez tartozónak. Azt azonban jóval kevesebben tudják, hogy ki számít
hivatalosan az Egyházunk tagjának.

A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségben az évente
összeállított ún. Választók Névjegyzékébe azok nyernek felvételt, akik a fenti kritériumok szerint erre jogosultak. Az egyház
fenntartásához hozzájárulni úgy
lehet, hogy évente legalább egy
alkalommal Egyházfenntartói járulék címen támogatjuk a gyülekezetet. Mivel nemcsak nyilván-,
de számon tartani is szeretnénk
gyülekezetünk tagjait (lásd a "Telefonálni jó!" című írást), örömmel
vesszük, ha a befizetés mellett
egy adatlap kitöltésével is segítik a munkánkat. Ez az adatlap
a Lelkészi Hivatalban, nyitva tartási időben bármikor kérhető, kitölthető.

A Magyarországi Református Egyház Alkotmánya a II. fejezet 22. § 2. pontjában így fogalmaz: "Teljes jogú egyháztag az,
akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti
istentiszteleten és az úrvacsorai
közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen
egyháztagnak nagykorúsága elReméljük, hogy a jövőben még
érésétől kezdődően választójoga több testvérünket üdvözölhetjük
van és választható."
gyülekezetünk hivatalos tagjainak sorában!
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
cím 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
tel.,fax +36 42 507-048
e-mail nyiregyhaza-varos@reformatus.hu
web www.refnyiregyhaza.hu
bankszámla 10700048-19858179-51100005
adószám 19858179-1-15
Lelkészi Hivatal
hétfő-péntek 8:30-12:30 és 16:00-17:00 között
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