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A hálaadó istentiszteletünkrõl 

2015. szeptember 12-én hálaadó istentiszteletet tartottunk az elmúlt 10 év 

áldásaiért. A gyülekezet 2005-ös megalakulása óta többek között Templomot 

épített, harangot öntettet, Parókiát vásárolt. Istentiszteleti és más alkalmakon 

egyre többen és többen vettek részt az elmúlt tíz évben. Az elõzõ Hírlevelekben 

részletesebben lehet olvasni a mögöttünk lévõ évtizedrõl. 

Istentiszteletünkön Dr. Fekete Károly püspök prédikált, Dr. Gaál Sándor 

esperes köszöntötte a gyülekezetet, Szûcs Dénes gondok emlékezett vissza nem 

csak az elmúlt 10 évre, hanem az azt megelõzõ évtizedekre is. Szabó Pál lelki-

pásztor a Parókiavásárlásról számolt be. Öröm volt számunkra, hogy erre az 

alkalomra is kicsinek bizonyult épületünk, így kint, sátorban tartottuk hálaadó 

istentiszteletünket, ahol 200-250 fõvel voltunk együtt. Az istentiszteleten áta-

dásra került a gyülekezet adománya, amit a Beregrákosi Református Egyház-

községnek gyûjtöttünk nyár végén. Páll László lelkipásztor vette át a 100.000-, 

forint összegû adományt. Köszönetét fejezte ki gyülekezetünk felé, illetve remé-

nyének adott hangot, hogy a kárpátaljai magyarság megmarad, s gyülekezeteink 

erõsíthetik egymást. A hálaadó istentiszteletet követõen szeretetvendégséget 

tartottunk a Közösségi Házban. 

Az istentiszteletet református rádiónk, az Európa Rádió (100,5 MHz) is 

rögzítette, illetve összeállítást készített gyülekezetünkrõl, amely hanganyagok 

meghallgatható honlapunkon . A hálaadó 

istentiszteletrõl készült képek megtekinthetõk a gyülekezet honlapján és 

facebook-oldalán. 

Hálásak lehetünk ezért az együtt töltött szép napért, és hogy van mire em-

lékezni. Isten erejében bízva tekintünk elõre a következõ 10 évre is. Hisszük, 

hogy ha az Õ céljait akarjuk megvalósítani, kapunk hozzá elég erõt is. 

(http://refnyirtelek.hu/hang.html)

Dr. Fekete Károly püspök Hálaadó istentiszteleten (részlet)
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Hálaadó istentiszteletünkön az Európa Rádió is jelen volt. Nem csak az 

istentiszteletet közvetítette, hanem azt követõen egy összeállítást is készí-

tett. A rádióban leadott interjúk alapján néhány megkérdezett személy 

gondolatát közöljük szerkesztett formában. 

Dr. Fekete Károly püspök: Ha valóban felismeri az ember a gondviselõ 

Istent, aki nagyobb a mi arányainknál, látásunknál, ötleteinknél, ha valóban 

felismerjük az Õ tervét, akkor ez egy rendszerbe állít bennünket. Akkor úgy tud 

élni az ember, hogy amit a gyülekezetnek áldoz, azzal nem csak pontszerûen 

cselekszik, hanem a jövendõt építi. Mert a Templomot, a Parókiát, a környezetet, 

azt nem viszi el a lelkipásztor magával, az itt marad.  Ha ezt megértik azok, akik 

ebbe beállnak, akkor õk maguk is a jövendõt munkálják. Nem csak maguknak, 

hanem gyermekeiknek és unokáiknak is akarják építeni. Ezt megértve az áldo-

zatkészség is nagyobb lesz… Nagyon örvendezek, hogy itt nemzedékek sora 

szinte a semmibõl, az egy-két szórványhelyzetben lévõ emberbõl gyülekezetet 

hozott létre. 

Dr. Gaál Sándor esperes: Isten országának van létjogosultsága ott, ahol 

emberek élnek. Itt, Nyírteleken elõször házi istentiszteleteket tartottak, aztán 

egy-re többen lettek a református öntudattal rendelkezõk. Ez hívta elõ az infra-

struktúra megjelenését. Nem csak bizonyos idõközönként vannak istentisz-

teletek, hanem van gyermek-istentisztelet, bibliaóra. Nem egy eltespedt közös-

ség, hanem élni akarnak, és másokat Istenhez akarnak vezetni. A társadalomban 

van egy komolyan növekvõ csüggedési együttható. Ez a gyülekezet üzenet a 

létével, hogy igenis Isten jelen van ebben a világban. Isten igényt tart az emberre, 

és szeretné, ha az emberek visszatérnének Õhozzá és gyülekezeti közösségbe 

szervezõdnének. 

Szûcs Dénes gondnok: Amikor Hadházy nagytiszteletû úr összehívott 

minket, hogy megkaptuk a missziói státuszt, akkor nagy hálával, lelkesedéssel, a 

maroknyi csapat megindult. A Közösségi Házban tartottuk alkalmainkat. 

Nagyon kényelmetlen volt. Elõtte tornaóra volt, vagy vásár. Mindig egy órával 

korábban kellett jönni, hogy berendezzük a termet. Hoztuk a címert, terítõt és 

minden kelléket. Vágytunk egy önálló otthonra. Még abban az évben, 2005-ben 

vásároltunk egy ingatlant. Az ott lévõ régi házat akartuk átalakítani, de ez nem 

volt megvalósítható, így fogtunk bele az építkezésbe. Ténylegesen nagy volt az 

akarat, lelkesedés. Következõ év októberében már Bölcskei püspök úr felszen-
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telte a templomot… Most úgy látjuk, hogy a templom alapját kicsit nagyobbra 

kellett volna ásni.

Dr. Hadházy Antal nyugdíjas lelkipásztor: Isten iránti hálával és az em-

berekkel töltött munkálkodás örömével emlékezek vissza. Lukácskó András 

elõdömtõl egy jól szervezett gyülekezetet vehettem át. Nyolc helyen tartottunk 

istentiszteletet. A lakosság összetétele megváltozott, a gyülekezet is változott. 

Nyíregyháza közelsége miatt a lakosság száma gyarapodott. Olyan emberek 

költöztek ide, akik a reformátusságot is erõsítették. A település földesurai erõs 

katolikusok voltak, ide vegyes házasságok révén jöttek a reformátusok. A mai 

gyülekezet is szinte csak betelepültekbõl áll. Abban, hogy itt Nyírtelken beindult 

a gyülekezet, az önkéntes munkavégzés nagy szerepet játszott. Az az érzés, hogy 

a miénk, mi építettük, a gyülekezetet nagyon erõsítette. 

10 éves a gyülekezet - 3. rész 

Az elmúlt esztendõben gyülekezetünk elmúlt 10 évére tekintettünk vissza 

különbözõ szemszögekbõl. Utolsó részünkben a szolgálat szemszögén keresz-

tül tekintünk vissza. De vajon mit értünk szolgálat alatt? A szolgálat lényege az, 

hogy nem önmagunkra akarjuk felhívni a figyelmet, hanem Istenre. Nem azt 

akarjuk, hogy a mi vállunkat veregessék meg és dicsérjenek, hanem hogy nyil-

vánvaló legyen Isten hatalma és ereje. A Szentírásban Jézus ezt egyszer így 

foglalja össze: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák 

jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,16) Életvi-

telünkkel Istent hirdethetjük, õt képviselhetjük. Ez nagy kiváltság és komoly fe-

lelõsség is. Viszont nem maradunk ebben magunkra, hanem kapjuk hozzá az 

erõt.

Jó hallani, amikor valaki arról számol be, hogy õt is, és a közösséget is 

mennyire megerõsítette egy-egy önként vállalt szolgálat.

Ahhoz, hogy Nyírtelken „élet”-re jöjjön a gyülekezet, és azóta is életképes 

legyen, erre a szolgáló lelkületre volt és van szükség. Csak ezzel a lelkülettel 

lehetett templomot építeni és közösséget szervezni. Jó példaként lehetnek 

elõttünk a ma is gyakorolt szolgálati területek: otthoni személyes és közösségi 

imádságok; családlátogatás; betegek számontartása; igeolvasás istentiszteleten; 

hittanórák és gyermek-istentiszteletek megtartása; nyári gyerekhét szervezése; 

gyermek mûsorok betanítása; kántori szolgálat; szavalat; újságunk szerkesz-
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tése, honlap frissítése és fenntartása; úrvacsorai jegyek adományozása; beteg-

úrvacsorák számontartása és azokban való jelenlét; környékbeliek istentisz-

teletre való szállítása autóval; úrasztali virágok adományozása; harangozás; 

karbantartási és javítási segítségek a templomban és környékén; templom taka-

rítása; az udvar rendben tartása; körlevelek, meghívók, újságok kézbesítése; 

fényképezés; hívogatás gyülekezeti alkalmakra; szeretetvendégségek megszer-

vezése és lebonyolítása; egyházfenntartói járulék, perselyadomány, célado-

mány; természetbeni adományok; mesteremberek mozgósítása; templomba 

érkezõk fogadása; gazdálkodás vezetése; bizottsági szolgálatok; építõ ötletek, 

javaslatok.

Erõsítsen meg bennünket a közösen végzett önkéntes munka öröme. 

Hálaadás

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Így szóljanak 

az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezébõl… Adjanak most hálát 

az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hálaáldo-

zatot, beszéljék el ujjongva tetteit!” (Zsoltárok 107, 1-2.21-22)

Hazánkban jól ismert fogalom a hálapénz. Nagyon sokszor rossz érzéssel 

beszélünk errõl. Azért, mert általában úgy találkozunk a hálapénzzel, mint egy 

kötelezõ díjjal. Törvényben nincs elõírva sehol, hogy adni kellene, de ha az em-

ber biztosra akar menni, akkor sokszor ilyenformán is rásegít a várt sikerre. 

Természetesen jó szívvel is adható nem csak pénz, de valamilyen ajándék is, 

amikor örömmel tapasztaljuk, hogy az eredmény milyen jól sikerült. Amikor 

olyan helyzetbe kerülünk, hogy hálapénzt „illik” adni, akkor érezzük, hogy a 

másik személy olyasmire képes, amire mi nem. Olyan hatalma van, ami nekünk 

nincs meg. Ezért megalázkodva, kényszerbõl adjuk azt, amirõl úgy gondoljuk, 

elvárja.

Vannak, akik Istennel szemben is így gondolkodnak, amikor a hálaadás 

szóba kerül. A helyzet valóban hasonló abból a szempontból, hogy Istennel 

szemben nem vagyunk egyenrangú partnerek. Sokkal hatalmasabb, erõsebb, 

mint mi. Olyanra képes, amire mi nem vagyunk képesek. Azonban érdemes 

észrevenni, hogy a 107. zsoltárban hogyan jelenik meg Isten ereje és a hálaadás. 

Istennek szeretete és az emberekkel tett csodái az elsõk. A zsoltáros megtapasz-

talta, hogy Isten megmentette nem csak õt, hanem az egész népet. Gondoskodott 

róluk és valóban szeretetével halmozta el õket egészen életük végéig. Ezt mi is 
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megtapasztalhatjuk napról napra. Az Úr ajándékba adja nagy tetteit, életünket 

átformáló erejét. Szeretetéért nem követelt semmit, már csak azért sem, mert ez 

számunkra megfizethetetlenül nagy ajándék. De azt, amit nem kényszerbõl, 

hanem örömmel, önként adunk, azt õ is örömmel fogadja.

Hálánkat sokféleképen lehet kifejezni. Itt a 107. zsoltár idézett verseiben 

konkrétan kettõt olvashatunk. Az egyik: „beszéljék el ujjongva tetteit”, ami azt 

jelenti, hogy gyülekezeti közösségben és azon kívül is beszéljünk hálaadással az 

életünkben megnyilvánuló Isten hatalmáról. A másik: „mutassanak be hálaál-

dozatot”, ami abban a korban azt jelentette, hogy a vagyonból (állattartó nép-

ként, ahol nem a pénz volt a fizetõeszköz, hanem inkább a jószág, egy-egy fel-

nõtt állatot) adott adományba a hálás szívû ember.      

Néhány gyakorlati tudnivaló gyülekezetünk 
fenntartásáról 

Gyülekezetünket tagjaink önkéntes adományaiból tartjuk fent. Az állam 

nem finanszírozza gyülekezetünket. Azon gyülekezetek, amelyek intézményt 

vagy valamilyen szolgáltatást tartanak fenn, azok állami finanszírozást kapnak 

azok fenntartásához. A mi gyülekezetünk egyedül az iskolában és az óvodában 

tartott hittanórák után kap hitoktatói óradíjat az államtól. 

Egyházfenntartói járulék: éves támogatása a gyülekezet mûködésének, 

melyet személyesen vagy átutalással lehet befizetni. Az egyházfenntartói járu-

lék mértékét saját lelkiismeretünk és anyagi helyzetünk határozza meg. Lehet 

egy összegben vagy részletekben is fizetni.

Gyülekezet számlaszáma: 10404405-00011982-00000001

Perselypénz: Önkéntes, név nélküli adomány, melyet istentiszteletek 

alkalmával lehet az erre elkülönített perselybe dobni. 

Adomány: Konkrét céllal adott önkéntes adomány, mellyel a gyülekezeti 

élet egy konkrét, már meglévõ, vagy új területét lehet támogatni.

Önkéntes szolgálat: Önkéntes kétkezi vagy szellemi munkával is lehet a 

gyülekezeti életet támogatni.
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Adomány Beregrákosra

Az elmúlt nyár második felében a Beregrákosi Református Gyülekezet ja-

vára gyûjtöttünk adományt. Ezt 2015. szeptember 12-én adtuk át Páll László 

nagytiszteletû úrnak. Az adományból minden konfirmandusnak és 7. osztályos 

hittanosnak egy újfordítású Bibliát adott a gyülekezet karácsonyi ajándékba.

A híradásokból valamelyest ismerhetjük a kárpátaljai helyzetet, így tudhat-

juk, hogy ilyen ajándékra nem lett volna lehetõségük az ott élõ családoknak.      

A Biblia reménységet, erõt adó üzenetét egész életükre magukkal vihetik a 

fiatalok.

Ezúton is tolmácsoljuk gyülekezetünk felé a beregrákosiak hálás köszö-

netét. 

„Ezért tehát, amíg idõnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig 

azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Galata 6,10)

Adventi Teaház

Advent utolsó szombatján Teaházat szerveztünk gyülekezetünkben. Közel 

40 fõ vett rajta részt a legkisebbektõl kezdve a legnagyobbakig. A gyermekeknek 

kézmûves asztalokat biztosítottunk, ahol karácsonyi díszeket készítettek és, 

egyedi mézeskalácsot díszitettek. Nem csak otthonra készültek díszek, hanem az 

este folyamán a gyülekezet karácsonyfája is ünnepi öltözetet kapott. Emellett 

külön asztalokat biztosítottunk, hogy a felnõttek egy-egy csésze tea mellett 

tudjanak beszélgetni. A kisteremben pedig Imaszobát rendeztünk be, ahol Isten 

közelségében lehetett elcsendesedni. Jó volt megtapasztalni, hogy a különbözõ 

generációk örömmel, egymásra odafigyelve voltak együtt.

Reméljük, hogy a közeljövõben is részünk lehet hasonló közös élmé-

nyekben.  

Húsvéti alkalmaink

Március 24. csütörtök 18:30 – Nagycsütörtöki istentisztelet
Március 25. péntek 18:30 – Nagypénteki Passió 

Március 27. vasárnap 10:30 – Úrvacsorás istentisztelet 
Március 28. hétfõ 10:30 – Úrvacsorás istentisztelet 

(Március 27-én vasárnap óraátállítás miatt 1 órával rövidebb az éjszaka) 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
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A debreceni Kántus énekel gyülekezetünkben

Április 17-én, vasárnap az istentiszteletünkön a Debreceni Refor-

mátus Kollégium Kántusa fog énekelni. Az istentisztelet menete termé-

szetesen el fog térni a megszokottól. Reméljük, hogy méltóképpen tudjuk 

majd fogadni református énekkarunkat. A kórus egy rövid bemutatását 

közöljük. 

A Debreceni Református Kollégium zseniális professzora, Maróthi 

György 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium Kántusát a 

Kollégiumi Kántust. Kezdetben a pestisjárvány idején létesített, négytagú te-

metõkvartett létezett csak, ez bõvült 30 tagú fiú-vegyeskarrá. 

Maróthi svájci minták nyomán a többszólamú zsoltáréneklést kívánta meg-

honosítani az istentiszteleteken, de 29 évesen elvitte a korai halál. Így ez a terve 

nem valósult meg, de létrejött az elsõ, azóta is folyamatosan mûködõ magyar 

ifjúsági kórus, a Kántus, amely szervezetével és szellemével ma is hirdeti a 

Kollégium sok évszázados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: 

"Orando et laborando" – imádkozva és dolgozva – jegyében hitben és munkában 

edzett generációkat nevelt. 1954 óta vegyeskarként mûködik. Tagjainak száma 

évenként 40-50 fõ: gimnazisták és egyetemisták. A hazai gyülekezeti szol-

gálatok mellett több nemzetközi versenyen is kiemelkedõ helyezést értek el.
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Minõsítésük a Magyarországon elérhetõ legmagasabb: hangversenykórus 

"summa cum laude" fokozat, amelyet 1996-ban szereztek meg. Külföldi útjaik 

során eljutottak 27 országba, többek között az USA-ba, Kanadába, Skóciába, a 

skandináv országokba, Japánba, Dél-Koreába és Tajvanra; a 90’-es évektõl 

Erdély, Felvidék és Kárpátalja magyar gyülekezeteibe is.

CD és DVD felvételeik jelentek meg. Magyar zeneszerzõk – Bárdos Lajos, 

Gárdonyi Zoltán és Zsolt, Vass Lajos, Szokolay Sándor, Vajda János és mások – 

számos mûvet írtak a kórusnak. Repertoárjuk kiterjed a régi korok és napjaink 

egyházi és világi mûveire. Legrangosabb kitüntetéseik: Magyar Örökség díj. 

1997, Debrecen város Pro Urbe díja – 2003. 

 A Kántus próbái a Debreceni Református Kollégium Kántus termében 

vannak, minden héten kedden és csütörtökön fél 7-tõl fél 9-ig.

A Kántus vezetõ karnagy Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, zeneszerzõ, 

egyetemi docens.

Felhívás céladakozásra

Gyülekezeti életünk gazdagabbá tételéhez 3 dolgot szeretnénk megvalósí-

tani a közeljövõben. A Presbitérium úgy látja, hogy mindegyik segíteni tudná 

közösségünk mûködését, az istentiszteletek jobbá tételét. 

– igehirdetõi pulpitus

– projektor

– istentiszteletek rögzítéséhez szükséges technika.

 Az adakozást a böjti idõszakra hirdetjük meg. Ha van 40 személy vagy 

család, akik 4.000 forintot ajánlanak fel, akkor úgy hisszük, hogy megvalósulhat 

a teljes terv. Természetesen lehet ennél az összegnél többet és kevesebbet is adni. 

Az istentiszteleten külön perselyt helyezünk el erre a célra, illetve személyesen 

is lehet adományt adni Kovács Lászlóné Erzsikénél, gyülekezetünk pénztárosá-

nál és Szûcs Dénes gondnoknál is. Arra is van lehetõség, hogy banki átutalással 

adakozzunk. Gyülekezetünk számlaszáma: 10404405-00011982-00000001

„Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, 

hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bõségetekbõl 

jusson minden jó cselekedetre.” (2 Korintus 9,8) 
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Túrmezei Erzsébet 

Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek, 

most nem rohanok, 

most nem tervezek, 

most nem akarok, 

most nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom, 

most elpihenek 

békén, szabadon, 

mint gyenge gyerek, 

és nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény 

és ölel a csend, 

és árad belém, 

és újjáteremt, 

míg nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem, 

másoknak terem, 

érik csendesen 

erõ, gyõzelem... 

ha nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten
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Változás a Presbitériumban 

Szabó József presbiter saját és felesége egészségügyi állapota miatt lemon-

dott a presbiteri szolgálatról. A megüresedett helyet presbiteri döntés alapján 

Szabó László pótpresbiter veszi át. 

A Presbitérium úgy határozott, hogy Szabó Józsefnek tiszteletbeli presbi-

teri címet ad. Jóska bácsi aktívan vett részt a templom építésében és az elmúlt 

években hûséges tagja volt a gyülekezetnek. Részt vállalt kétkezi munkákban, 

autóval segített környékbelieknek eljutni az istentiszteletre, adakozott, istentisz-

telet elõtt mindenkit mosolyogva, nagy szeretettel fogadott.

Hálásak lehetünk azért, amit presbiteri szolgálatán keresztül kaptunk 

Istenünktõl. Reméljük, hogy ezután is láthatjuk gyülekezetünkben.

Életére, családjára Isten áldását kívánjuk!     

Információ/Elérhetõségek

Nyírteleki Református Missziói Egyházközség

4461 Nyírtelek Tokaji út 38.

Lelkészek: Szabó Pál, Szabóné Kovács Márta

Parókia címe: 4461 Nyírtelek, Alsósóskút 1/A.

E-mail: nyirtelek@reformatus.hu

Honlap: 

Facebook: Nyírteleki Református Gyülekezet néven érhetõ el

Telefon: 30/987-0677

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 10404405-00011982-00000001

A hírlevelet szerkesztette: 

Gidófalvy Péter, Szabó Pál, Szabóné Kovács Márta.

www.refnyirtelek.hu

„

” 

Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az 
kenyeret kér tõle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? 
Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni 
gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei 

Atyátok azoknak, akik kérnek tõle?  (Máté 7, 9-11)



Debrecenbe kiándultunk

“Erõt ad a megfáradtnak, és az erõtlent nagyon erõssé teszi.” 
(Ézsaiás 40,26)

Gyermekek szentesti szolgálata
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