Tisza, barátai lelkére kötötte: „Ha falun lakhattok, járjátok
be időként az egész községet, menjetek be minden szegény ember
házába, hallgassátok meg a gondokkal küzdők panaszait. Iparkodjatok segíteni. Majd meglátjátok,
mire körutatok véget ér mennyire
jobban lettetek, mert szégyellni
fogjátok, minő csekélységek miatt
voltatok elégedetlenek, amikor a falusi magyar ember igazi nagy csapásokat is
zúgolódás nélkül visel el. Lehetőleg fokozzuk a falusi, saját gazdaságukban élő,
anyagilag, erkölcsileg független erőteljes magyar családok számát. Nekünk a magyar parasztság marad, a világ legkülönb népe… és az alföldi naplemente, a természeti szépségek koronája.”
1918. október 31-én, a Hermina út 35/A-beli bérelt villájában, délután 5 óra
tájban, több katona ruhába öltözött állarcos jelent meg. Közülük négy állarcos
katona éppen a kastély folyosóján találkozott a szobából kilépő Tiszával. Rövid
szóváltás alakult ki közöttük, majd a katonák közül kettő szabályszerűen agyonlőtte – kivégezte Tisza Istvánt.
Tények: Ahogy a későbbiekben kiderült, e felbérelt katonák vezetője, Pogány-Scwartz József, későbbi népbiztos és egy társa adták le a halált okozó lövéseket. A felelősség elől Pogány Bécsbe, majd onnan Moszkvában talált menedéket. 1920 szeptemberében a Budapesti hadbíróság ítéletet hozott négy vádlott fölött, felbérelt gyilkosság és testi sértés elkövetése miatt. Halálra ítélték Dobó István tengerészt, Szanykovszki Miklós zászlós-egyetemistát, 15 évet kapott
Hüttner Sándor honvéd főhadnagy és 3 hónapi börtönbüntetést Vilheim Jakab.

„A nemzeti érzés, a nemzeti erő, a nemzeti egyéniség felismerése feladata a helyes, az igazi tudománynak. Ennek az
éltető és felemelő erőnek gondozása, ápolása, fejlesztése és
az életben való érvényesítése feladata minden helyes magyar
politikának.”
/gróf Tisza István/
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ÜZENET

A NAGYVÁRAD-OLASZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ISTENTISZTELETI MELLÉKLETE

100 ÉVE GYILKOLTÁK MEG GRÓF TISZA ISTVÁNT
MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKÉT,
A NAGYSZALONTAI EGYHÁZMEGYE GONDNOKÁT
(1861. április 22-1918. október 31.)
Édesapja Tisza Kálmán, aki 1875-1890 között szintén
Magyarország miniszterelnöke. Édesanyja, Gróf Degenfeld
Schemburg Ilona. A debreceni református gimnáziumban
érettségizett. Berlinben és Heidelbergben jogi és közgazdasági tanulmányokat
folytatott sikerrel. Budapesten az állattudományok doktorává avattatott fel.
Szabad idejében rengeteget olvasott.
Egyetemi tanulmányai elvégzései után egy éves kötelező katonai szolgálatot teljesített, egy honvéd huszárezrednél. 1882-ben hazaköltözött a geszti családi kastélyba.
Apja kérésére átvette a csegődi és kocsordi családi birtokok vezetését. 1883
-ban feleségül vette unokatestvérét, Tisza Ilonát, aki mindig odaadóan és mindenben segítségére volt férjének. Házasságukból két gyerek született: István és Julianna. Orvosi ellátásról gondoskodott, gyógyszertárt létesített, óvodát építetett,
létrehozatta a csendőrségi őrsöt, valamint Magyarország első teniszpályáját.
1883. március 29-i Nagyszalontai Egyházmegyei Közgyűlésen, egyhangúlag megválasztották az egyházmegye aljegyzőjévé. Hat világi tanácsbírói tisztségre is szavaztak, és ide is beválasztották Tiszát. Az eskü letételekor még nem
volt 24 éves. A választásban nem a bizalomnyilvánítás tényét értékelte, hanem az
Istentől kapott hálás feladatot, amelyet nem szabad visszautasítania.
Majdnem 20 éven keresztül volt a Nagyszalontai egyházmegye tanácsbírója.
1902-ben, édesapja halálának évében megválasztották a Nagyszalontai Egyházmegye
gondnokává, 57 szavazattal, ellenszavazat nélkül. E tisztséget 1902. szeptember 4-én,
a Nagyszalontán tartott közgyűlésen foglalta el, és még akkor is megtartotta, mikor a
Dunántúli egyházkerület főgondnoka lett. Mint a Nagyszalontáról küldött egyházmegyei képviselő, részt vett a Tiszántúli egyházkerületben.
/folytatás a hátoldalon/

I ST E NT IS ZTE LETE K
Délelőtt 10 órakor:
Alapige: Efézus 4, 1-12 versei
„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.”
Az Ige üzenete: Pál apostol az Efézusi levélben a mindenkori gyülekezetet tanítja
a közösségi életre, hogyan lehet Krisztus testévé válni. Hogyan kellene élni a gyülekezetben? - elhívatásunkhoz méltóan. Mint akik tudják, hogy nem emberi erőlködésből, akaratból, hanem Isten kegyelméből vannak megváltva és lehetnek Krisztus gyülekezetének, az egyház testnek szolgáló tagjai. Az elhívatásunkhoz méltó élet azt is jelenti, hogy
felismerem a magam kegyelmi ajándékait, tálentumait, melyekkel szolgálni akarok, Isten
dicsőségére és embertársaim—gyülekezet, egyház—javára. Krisztus küldetéséhez, egyházszervező munkájához az is hozzátartozott, hogy lebontotta a válaszfalakat és így
Krisztusban a különbözőségek áldássá válnak, mert benne egyek vagyunk. A gyülekezetben való szolgálat ily módon egy szimfonikus zenekarhoz hasonlít, ahol mindenki a
maga hangszerén, a Mester által meghatározott rendben és ritmusban játszik, hogy az
összhang tökéletes legyen. Ismerd fel a kegyelmi ajándékaid és szolgálj az Úrnak.
Könyörgés: A tyánk Istenünk! Köszönjük a megváltás megtapasztalásának valóságát, Krisztus eggyé formáló erejét. Köszönjük a különbözőségekből fakadó áldásokat! Segíts Urunk felismernünk, hogy ez még áldásosabbá teheti gyülekezeti életünket. Munkálkodj bennünk és általunk, hogy a magunk szolgálati területeit felismerve éljünk elhívatásunkhoz méltóan. Ámen!
Igét hirdet: Dénes István Lukács lelkipásztor
Énekeljük: 133; 365/1-7; 481/1-2; 271/1; 254b/1-2
Délután 5 órakor:

Alapige: IV. Mózes 25 rész
„És beméne az izráelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjöket, mind
az izráelita férfit, mind az asszonyt hason. És megszünék a csapás Izráel fiai között.”
Az Ige üzenete: Izráel népe a pusztai vándorlás során találkozott a pogány
áldozati ünnepek kultuszával, amelynek elengedhetetlen része a könnyelmű mulatozás, kultikus prostitució gyakorlása és az idegen istenek előtti hódolás. Izráel
bűnéért Isten haragra gerjedt. Fineás, Áron unokája, félelmet nem ismerő cselekedetét, tiszta és szent indokok vezették. Isten elfogadta tettét, mint az egész nép számára
szóló engesztelést, így a népet sújtó csapás is megszűnt. Nekünk is meg van bocsátva
minden bűnünk, mert Krisztus számunkra is engesztelést hozott.
Könyörgés: Gondviselő Istenünk! Köszönjük neked, hogy bár tékozló
gyermekeid vagyunk, te minket is szeretsz, minket is visszafogadsz magadhoz,
mint Izráel népét. Kérünk, segíts nekünk hozzád ragaszkodni, Tereád tekinteni
életünk minden pillanatában. Ámen!
Igét hirdet: Sólyom Szabina Brigitta gyakor ló teológus
Énekeljük: 38/1; 407/1-3; 418/1-5; 353/10

HIRDETÉSEK
◙ - Teremtő Urához költözött Bereczki Kálmán élesdi születésű
vízvezetékszerelő 75 éves korában. A Szentlélek vigasztaló ereje legyen
és maradjon feleségével, testvérével és családjával, két keresztgyermekével és családjával, unokatestvérével és családjával, a közeli és távoli
rokonokkal, ismerősökkel.
◙ - 84 éves korában szólította magához az Úr özv. Bartis Rozália
kézdimárkosfalvi (Kovászna megye) születésű nyugalmazott kötőnőt. A
kegyelem Istene maradjon a gyászoló családdal és vigasztalja két fiát,
menyét és volt menyét, unokáját, sógornőit és családtagjait, keresztgyerekét, a közeli és távoli rokonokat, ismerősöket.
Zsoltárok könyve 73, 23-24 verseivel vigasztalódjunk: „De én mindenkor
veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz
engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.”
◙ - Hétfőn du. 2 órától nőszövetségi csigatészta készítés.
◙ - Csütörtökön du. 4 órától bibliaóra, du. 5 órától pedig kóruspróba lesz.
Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra!
◙ - Elsőéves konfirmációi felkészítő pénteken du. 4 órától, míg a
másodéves konfirmációi felkészítő du. 5 órától lesz megtartva. Pénteken
du. 6 órától ifjúsági alkalmat tar tunk.
◙ - Hirdetjük a gyülekezetnek, hogy november 11-én ker ül sor a másod-lelkészt választó közgyűlésre. A választáson csak a választók névjegyzékében szereplők vehetnek részt és szavazati jogát mindenki csak személyesen
gyakorolhatja. Mivel a szavazás titkos, és a kiosztott szavazólapokra az IGEN-t
vagy NEM-et a szavazó írja rá. Kérjük kedves testvéreinket, hogy hozzon
mindenki magával írószert.
◙ - Isten éltesse mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születés–
és névnapjukat! Tartsa meg az Úr a Győző és Károly nevű testvéreinket!
◙ - 2018. november 9.-én ünnepli a Diakóniai Keresztyén Alapítvány
Nagyváradi Fiókszervezete megalakulásának 5. évfordulóját. Az ünnepség keretében du. 5 órától, a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében kerül sor,
az Újtordai Műkedvelő Csoport: Megmondtam!- népmeséből ihletett komédia
és Arany János: A bajusz, színi előadások bemutatójára. Jegyek (15 Ron) a
lelkipásztori hivatalban kaphatók.
◙ - Megvásárolható a falinaptár a 2019-es esztendőre, melynek ára 5 lej.

HALLGASSUK A REFORMÁTUS ADÁSOKAT

a MÁRIA Rádió hullámhosszán , FM 102,2

péntek este 8, vasárnap reggel 7-kor, kedd hajnal fél 5-kor a Partiumban és Erdélyben,
Szerkesztő munkatársak: Nacsádiné Csuka Melinda, Köteles László, Visky István

Akinek a DIGI társaság által üzemeltetett vonalas telefonja van, a 031-5040404-es
telefonszámot tárcsázva, éjjel-nappal ingyen hallgathatja a Mária Rádió műsorát.

