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E gy tanítvány egyszer így panaszkodott: 

- Mester, miért nem feded fel soha tör-

téneteid értelmét? 

- Mit szólnál ahhoz – felelte a mester -, ha 

valaki gyümölccsel kínálna, de megrágná, 

mielőtt odaadja neked? (ismeretlen szerző) 

 

A  bölcsességet nem úgy kapjuk, magunk-

nak kell azt felfedezni, olyan út után, 

amelyet senki se tehet meg helyettünk, senki 

se tud tőle megkímélni… (Proust) 
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Ez a kérdés foglalkoztatja hetek óta az em-

bereket. Ahogy teltek a napok, bizony egyre 

többen akartak bejutni, vagy másokat bejut-

tatni. Hihetetlen jelenségnek voltunk tanúi: 

amit nagyon sokáig figyelemre sem méltat-

tak, amit hosszú éveken keresztül lenéztek, 

kigúnyoltak, megvetettek, az mostanában 

felkapott lett. Sokan vágynak arra, hogy 

bent legyenek, és barátaik, rokonaik is biz-

tosan bejuthassanak. 

Természetesen ennek mi is nagyon örü-

lünk, hiszen azért van ez a hely, hogy min-

denki egyszer bejuthasson.  Erről beszélünk 

templomban és templomon kívül, hogy mi-

lyen jó ez a hely, és mennyire fontos az, 

hogy az emberek vágyakozzanak arra, hogy 

bejussanak. Sőt, már régen szerettük volna, 

ha az emberek egymásnak továbbadják en-

nek a helynek a jó hírét. Mert száz óriáspla-

kát sem ér annyit, mint egyetlen ember hívó 

szava, aki igazán örömmel és meggyőződés-

sel szólít meg másokat.  

És most végre ez történt! Ha nem is so-

kan, de mégis elkezdték a hívogatást. Meg-

szólítanak rokont, ismerőst és talán még 

ismeretlent is, hogy jöjjenek, hogy igyekez-

zenek bejutni, mert jó azokhoz tartozni, akik 

már benn vannak! 

Nagyszerű látni és tapasztalni azt, amikor 

csillogó szemű gyerekek és felnőttek mond-

ják el azt, hogy mennyire szeretnének bejut-

ni, és szent elhatározásukat igyekeznek bi-

zonyítani is. Elmondják azt, hogy meg van-

nak keresztelve, mások azt, hogy valamelyik 

gyülekezetben már konfirmáltak. Vannak, 

akik gyakran elmennek templomba is. So-

kan járnak hittanra is. De elhangzanak az 

érvek között olyanok is, hogy ismert vagy 

kevésbé ismert emberek ajánlották nekik ezt 

a helyet, sőt, még néhányan protekciót is 

megpróbálnak igénybe venni. 

E nagy nyüzsgés és lázas igyekezet közben 

azonban a szívemben valami nagyon fáj: 

nem fog mindenki bejutni. Bármennyire is 

igyekeznek ezek a kedves emberek, mégsem 

mehet be mindenki. Szívem szerint én min-

denkinek megengedném, hogy bejusson, 

mert tudom és hiszem, hogy ez a legjobb 

hely, ahova ember vágyakozhat, de az, hogy 

ki juthat be a mennyek országába, nem én 

fogom eldönteni. 

Már Jézus is megmondta, hogy 

„Keresztelő János napjaitól mostanig a 

mennyek országa erőszakot szenved, és az 

erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríte-

ni.” (Mt. 11,12) De önmagában kevés az em-

beri elhatározás, szándék és igyekezet. Ke-

vés az, ha valaki mindenen és mindenkin 

igyekszik keresztülgázolni azért, hogy a 

mennybe jusson. Kevés az, ha valaki sokat 

adakozik az egyház javára.  

Ezt értette meg a gazdag ifjú is, meg a tanít-

ványok is (Mt 19,16-26).  

Egyszer Jézussal elbeszélgetett egy nagyon ta-

nult és művelt ember. Sőt, ez az ember a Bibliában 

különösen jártas volt. A beszélgetésből az is kide-

rül, hogy túlságosan is magabiztos volt. Jézus pe-

dig azt mondta neki: „Nem vagy messze az Isten 

országától.” (Mk. 12,34) Mert Jézus nem fog attól 

sem „hasra esni”, ha valaki nagy tudású.  

(Folytatás a 3. oldalon) 

Ki juthat be? 
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A tudás, az emberi bölcsesség csupán arra 

elég, hogy ne legyünk messze Isten országá-

tól. De aki nincs messze, az ugyanúgy kívül 

van, mint, aki messze van, mert valami egé-

szen más kell ahhoz, hogy bejussunk az Is-

ten országába. 

Ez pedig még Jézus 12 tanítványát is na-

gyon mellbe vágta, és döbbenten kérdezték 

Jézustól: „akkor ki üdvözülhet?”, ki juthat 

be az Isten országába? Ha ismerjük Jézus 

tanítását, akkor világossá válik számunkra a 

válasz. 

Ha valaki csupán beszél, de az élete egé-

szen mást mutat, akkor azoknak ezt mondja 

Isten Fia: „Nem mindenki megy be a meny-

nyek országába, aki ezt mondja nekem: 

URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi 

az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt. 7,21; 

vö. 1Kor. 4,20) 

Ha valaki Jézus Krisztus megkerülve sze-

retne üdvösségre jutni, annak sem fog sike-

rülni, mert Ő mondja: „Én vagyok az út, … 

senki sem mehet az Atyához, csakis énálta-

lam.” (Jn. 14,6) A Biblia azt tanítja, hogy az 

Istennel és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal 

legyen személyes kapcsolatunk a Szentlélek 

által. E személyes kapcsolat nélkül biztosan 

nem fogunk bejutni az üdvösségre. Ehhez 

szükséges mindenkinek a személyes dönté-

se, hogy elfogadja Krisztust Isten Fiának és 

Megváltónak vallja őt.  

Így van megírva: „Az pedig az örök élet, 

hogy ismernek téged, az egyedül igaz Is-

tent, és akit elküldtél, a Jézus Krisz-

tust.” (Jn. 17,3) Ezt nevezi a Szentírás meg-

térésnek. 

A megtérés azonban nemcsak Krisztus 

elfogadása, hanem elválaszthatatlanul ide 

tartozik bűneink megbánása, megvallása 

Isten előtt, és a bűnök elhagyása. Pál apostol 

ezzel kapcsolatban ezt írja: „Vagy nem tud-

játok, hogy igazságtalanok nem örökölhe-

tik Isten országát? (1Kor. 6,9-10; vö. Gal 

5,21; Ef 5,5) 

A megtérés következménye pedig a Biblia 

szavai szerint az újjászületés (Jn. 3,3).  

Újonnan született ember az, aki ismeri 

Megváltóját, Jézust, és hisz benne; megtért, 

és naponta Isten Lelke és ereje segítségével 

olyan életet igyekszik élni, amiben a Terem-

tő Isten gyönyörködik. 

Leírva ez egy kicsit bonyolultnak tűnik, 

pedig valójában nagyon egyszerű. A lényeget 

ebben a mondatban foglalta össze Jézus: 

„Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 

hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.” (Jn. 3,16)  

Ez ad választ arra, hogy ki juthat be a meny-

nyek országába, és „ki üdvözülhet”.  

Tudom, vannak, akik azt gondolják ma-

gukról, hogy minden kész és rendben van, 

mert mi már bejutottunk. Isten Igéje arra 

tanít minket, hogy nem helyes önelégülten 

hátradőlni a székben, hanem az üdvösségre 

vigyázni kell, mert azt akár el is lehet veszí-

teni, a kegyelemből pedig ki lehet esni. 

Mások pedig el vannak keseredve, hogy 

mennyire nehéz, sőt, szinte lehetetlen bejut-

ni a mennyek országába. Ők talán kételked-

nek abban is, hogy be lehet-e jutni az Isten 

országába, ezért ismét Jézus szavait idézem: 

„Embereknél ez lehetetlen, de Istennél min-

den lehetséges.” (Mt. 19,26)  

Az üdvösség végső soron kegyelem. 

„Hiszen kegyelemből van üdvössége-

tek a hit által, és ez nem tőletek van: 

Isten ajándéka ez; nem cselekedete-

kért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef. 

2,8-9) 

Loment Péter lelkész 
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Ha visszatekintünk a 2012. évre, akkor 
nagyon hálásak lehetünk Istennek, mert 
a lelki és gazdasági válság sok rossz híre 
ellenére, Isten ránk a váltság (a megváltás) 
jó hírét bízta. Az anyagilag elszegényedő 
körülmények ellenére, mi Isten Igéje és 
Szentlelke által gazdagodtunk és másokat 
is gazdagíthattunk. 

2012-ben is több mint 40 különböző 
életkorú és élethelyzetű csoportba vihettük 
el rendszeresen Isten Igéjét. 

Vasárnap délelőttönként sokszor örven-
detesen nagy létszámban lehettünk együtt. 
Az ünnepi és családi vasárnapok alkalmá-
val egyre többen már csak a karzatokon 
találtak ülőhelyet. A vasárnap délutáni is-
tentiszteletek látogatottsága viszont elszo-
morítóan alacsony volt. A pródi, hajdúvidi, 
vénkerti prédikáló helyeken minden alka-
lommal megtartható volt ugyan az isten-
tisztelet, de a gyülekezet létszáma szinte 
minden esetben 8 fő alatt maradt. 

Szolgálatba állt és végezte aktív munká-
ját a gyülekezet új presbitériuma. Gyűlése-
ikre havonta sor került. Megválasztottuk és 
működtek a bizottságok is. Sokszor súlyos, 
felelős, hosszú távú döntéseket kellett 
meghozniuk. Megköszönjük szolgálataikat. 
Munkájukhoz, döntéseikhez kérjük a gyü-
lekezet kitartó imádságait a jövőben is. 

Részben megváltozott összetétellel vé-
gezte munkáját az Igazgató Tanács és az Orgo-
na Megmentésért Alapítvány Kuratóriuma. 
Jelenlegi és leköszönő tagjaiknak is kö-
szönjük a szolgálatát. 

28 olyan csoportban szolgálhattunk, ahol 
gyermek és ifjú korosztállyal találkoztunk. 
Ezt a szolgálatot összesen 10-en végeztük. 
A nehézsége az volt, hogy az év során kü-
lönböző okokból öten is kiestek erről a szol-
gálati területről, és csak részben tudtuk 
pótolni őket. Pillanatnyilag 5-en vagyunk 
a 28 csoportra. Ezen a téren tovább egyik 
munkatárs sem terhelhető. Nagy szükség 
lenne önkéntes csoportvezetőkre. 

Vallásoktatás terén jónak bizonyult a 
végzős református iskolások számára beve-
zetett hittan vizsga. 

A frissen konfirmált fiatalokból szeptem-
berben új ifjúsági csoportot indíthattunk 

Magyar Balázs Dávid vallástanár vezetésé-
vel. A nagyobb ifi csoport is hetente talál-
kozik. Ők több vezetőváltást éltek már meg 
a történetük során. Megköszönjük mind-
azoknak, akik hosszabb-rövidebb ideig 
segítették, nevelgették ezt a csoportot. 

A felnőtt csoportok közül (imaközösség, 
férfikör, baba-mama kör, Bethánia biblia-
kör, presbiteri bibliaóra, pedagógus biblia-
óra, felnőtt konfirmációs csoport, 
„céltudatos” csoport, bibliaiskola, 2 idős-
otthoni csoport, szenvedélybetegek cso-
portja, „Konfi plusz” csoport. Összesen: 12) 
a Bethánia kör áttette székhelyét a Kálvin 
térre a Bocskai tér nehéz megközelíthető-
sége miatt. A „Konfi+” helyét átvette az 
ősztől tavaszig működő bibliaiskola, 40 
napos időszakos csoportunk volt a 
„Céltudatos” csoport húsvéttól pünkösdig. 
Fontos lenne, hogy gyülekezetünk tagjai 
legalább egy hétközi kiscsoportban is meg-
találják a helyüket a vasárnap délelőtti is-
tentiszteleteken kívül. 

Működött gyülekezeti iratterjesztésünk 
hűséges önkéntesek szolgálatával. 

Kéthavonta megjelenhetett gyülekezeti 
hírlevelünk 900 példányban. (2011-ben 
800 példány fogyott el.) Többen segítettek 
tartalommal megtölteni, szerkeszteni, lek-
torálni, sok időt és figyelmet áldozva rá. 
Kérjük tanácsaikkal, cikkeikkel, adomá-
nyaikkal továbbra is segítsék megjelenését. 

Használtuk a gyülekezeti honlapunkat 
tájékoztatásra. Örülünk, hogy sokan figye-
lemmel kísérik. Átlagosan havonta 500 fő 
nyitotta meg. 

A keresztség sákramentumában 63-an része-
sültek. 

2 pár kérte Isten áldását házasságkötésére. 
30-an erősítették meg a hitüket konfirmációi 

fogadalommal (6 felnőtt és 24 fiatal). 
Református temetési szertartást 35 alkalom-

mal végeztünk. 
437 fő fizetett egyházfenntartói járulékot, átlag 

9700 Ft-ot. Örömünk, hogy egyre többen fizet-
nek a kevéske jövedelmükből is tizedet, tudva, 
hogy az nem kidobott pénz, hanem magvetés. 

A betegeink, időseink látogatását csak kevesen 
végezték rendszeresen.  

(Folytatás az 5. oldalon) 

A 2012. év gyülekezeti missziójának 
értékelése 
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Az év végén induló önkéntesek képzése 
reméljük, hogy új lendületet ad azoknak, 
akik ezen a területen tudnak szolgálni Is-
tennek. 

Élénkült a kapcsolat az Értelmi fogyaté-
kosok Napközi Otthonával és a tiszafüredi 
Szivárványházzal. 

A családoknak szóló programok sokrétű-
ek voltak: Há-
zasság hete, Téli 
hétvége Mátra-
házán, Lelkesítő 
nap Pünkösd-
kor, nyári több-
generációs tábor 
M á t r a h á z á n , 
g y ü l e k e z e t i 
ebéd, őszi kirán-
dulás Miskolc és 
Aggteleken, ad-
venti szöszmötö-
lő, családi vasár-
napok. 

Jó kapcsolatépítő program volt most is 
a két gyülekezet között a „Két templomban 
Egyházban” vetélkedő, amelynek vándor-
serlegét újra mi őrizhetjük. 

Különleges zenei élményben is többször 
volt részünk: Bárka zenekar, Magvető kó-
rus, Tárogató est, Takács Nikolas és a Fool 
Moon gospel hangversenye. 

Jó kezdeményezésnek bizonyult a nyitott 
templom és vízosztás a Hajdú héten. 

Több egyházmegyei programon is részt 
vettek gyülekezeti tagjaink. (Pl. csendes 
hét, evangelizáció, kisköri találkozó a pres-
bitereknek.) A januári presbiteri kisköri 
találkozót mi szervezhettük. 

7 alkalommal úrvacsoráztunk. Legtöb-
ben pünkösdkor 2001-en úrvacsoráztak. 

Többféle sorozatban hallgathattuk Isten 
igéjét. Pl. Istentiszteletek érdeklődőknek, 
Használható hit (Jakab levele alapján), 
Hogyan szolgálhatok Istennek? 

Sok közös programot szerveztünk együtt 
iskolánkkal. Hálásak vagyunk azért, hogy 
folyamatosan segítheti, gazdagíthatja egy-
más életét a gyülekezet és az iskola. Hálá-
sak vagyunk az iskolában folyó jó szakmai 
munkáért, a növekvő gyermeklétszámért. 

Könnyes szemmel búcsúzott el a gyüle-
kezet Kovács-Győri Zsuzsa lelkésznőtől, 
aki más gyülekezetben folytatja tovább 
szolgálatait. Örömmel fogadtuk viszont 
Magyar Balázs Dávid vallástanárt. 

Mindezekért hálát adva nem feledkezhe-
tünk meg a nehézségeinkről sem: 

A gyülekezeti házunk leromlott állapota 
egyre lehangolóbb. Nemhogy vonzó, de 
inkább taszító látványt nyújt jelenlegi for-
májában. Az év végén hatszor törték fel és 
rongálták meg. Sürgetővé vált a felújítása. 
Pályázati forrásra mindmáig nem volt le-

hetőség. Kérjük 
a test-véreket, 
hogy 2013-ban 
viseljék nagyon 
a szívükön a 
gyülekezeti ház 
sorsát, imádsá-
gaikkal és rend-
szeres adomá-
nyaikkal támo-
gassák ezt a célt. 
Az iskolákban 
kötelezően beve-
zetett minden-
napos testneve-

lés és a gyerekek növekvő létszáma sürge-
tővé tette egy tornaterem megépítését is. 
Imádkozzunk azért, hogy ennek útjából is 
elháruljanak az akadályok. 

Nehezíti a gyülekezet misszióját a temp-
lom nehéz megközelíthetősége a tér felújí-
tása miatt. Ennek ellenére bátorítsuk egy-
mást a jövetelre. 

Továbbra is nehéz helyzetben van a két 
gyülekezet fenntartásában működő teme-
tő. Sok rosszindulattal és anyagi nehézsé-
gekkel küzdenek naponta. 

Még mindig nem ért véget az orgona fel-
újítás kapcsán a vállalkozóval szemben 
benyújtott polgári per. 

Régi elvarratlan ingatlanrendezési ügyek 
várnak rendezésre a közeljövőben. 

Bűnbánattal valljuk meg, hogy minden 
igyekezetünk ellenére sok feladatra nem 
volt elég emberünk vagy nem volt elég fi-
gyelmünk. 

Megköszönöm mindenkinek egész éves 
imádságát, adományaikat, hálából végzett 
önkéntes alkalmi vagy rendszeres szolgála-
tát. Isten Lelke tegyen késszé, erőssé min-
ket a további szolgálatokra, hogy élhessünk 
a gyülekezet javára és Isten nevének dicső-
ségére! 

(Elhangzott: 2013. január 6-án, a vasárnap 
délelőtti istentiszteleten) 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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„Aki mást felüdít, maga is felüdül” 
A Református Missziói Központ és a Kór-

házlelkészi Szolgálat nyertes pályázatának 
köszönhetően, január 10, 11, 12-én, látoga-
tói alapképzésen vehettünk részt gyüleke-
zetünkből négyen, Berekfürdőn, a Megbé-
kélés Házában. 

Tizenegy gyülekezetből negyven látogatói 
szolgálatban résztvevő testvérünkkel 
együtt tölthettük el ezt az időt. Örömteli és 
felemelő érzés volt  a sok hasonló indíttatá-
sú testvérrel találkozni, megosztani egy-
mással tapasztalatainkat, örömeinket. Reg-
gel hét órától a kis kápolnában a korán 
kelőkkel  közösen imádkoztunk, reggeli 
után áhítat következett, délelőttönként 
pedig előadásokat halhattunk. Délután 
kisebb csoportokban empátia fejlesztés, 
szituációs játékok és esetmegbeszélések 
voltak. Esténként egy-egy tanulságos fil-
met néztünk meg. 

Az idő rövidsége miatt elég sűrű volt a prog-
ram, ezért a péntek esti filmvetítés után, fél 
tíz körül tudtunk átmenni a fürdőbe, de 
nagyon különleges és jó hangulatú volt 
az éjszakai fürdőzés a csillagos ég alatt.  

Sokat tanultunk arról, hogyan szabad és 
hogyan nem szabad viselkedni egy beteg 
ágya mellett. A segítő életében központi 
szerepe kell, hogy legyen az empátiának, az 
együttérzésnek. Fontos a személyiség, a fel-
tétel nélküli elfogadás, az érzelmi melegség. 

Tudnunk kell, hogy nem azért megyünk, 
hogy kioktassunk, hogy ítélkezzünk, hogy 
diagnózist állítsunk fel, hanem azért, hogy 
bátorítsunk, hogy segítő kezet nyújtsunk. 
Nem  azért megyünk, hogy úgy érezze fö-
lötte állunk, hanem azért, hogy érezze Jé-
zus szeretetével hajolunk le hozzá, hogy 
megérintsük, felemeljük őt. 

Gyakran a szavaknál is fontosabb a ráte-
kintő megállás, a figyelem, az, hogy érezze 
a beteg,  mellette vagyok, együtt érzek vele. 

Természetesen receptet adni nem lehet, 
minden embernek másra van szüksége, ez 
az adott helyzetben derül ki. 
Isten szándéka a találkozás.  
Találkozás Isten és ember között, valamint 
ember és ember között. Ő Jézus Krisztus-
ban adott nekünk példát milyen egy jó se-
gítő, aki megáll az emberek mellett, gyó-
gyít, megérinti őket. Isten Jézusban szereti 
az embert, nekünk pedig Jézus útmutatá-
sait követve, az Ő megbocsátó, segítő,  

szelíd szeretetével kell szeretnünk, segítenünk 
egymást. 

Legnagyobb részt az Imaközösségből kerül-
nek ki a látogatói szolgálatot végzők. Egy ideje 
azonban vagy betegség miatt, vagy azért, mert 
éppen az unokák mellé rendelt Isten, többen 
átmenetileg kevesebb időt tudunk erre szánni. 
Ezért várjuk azokat a testvéreket, akik öröm-
mel részt vennének ebben a szolgálatban. 

Már az is segítség, ha nyitott szemmel va-
gyunk a templomban és szólunk a lelkésznek 
vagy a látogatóknak, ha hosszabb ideig nem 
látunk valakit, vagy  hallottuk, hogy beteg, 
vagy kórházban van. 

Sajnos a mai világban egyre többen va-
gyunk, akik családi, egészségi, anyagi, lelki 
problémákkal küzdünk. Ezért fontos, hogy 
időben odafigyeljünk egymásra és mivel nagy 
a gyülekezet, jó lenne, ha mindenki feladatá-
nak érezné, hogy szóljon, ha a körülötte ülők 
közül valakit hosszabb ideje nem látott. Ápri-
lisban lesz még egy ugyanilyen képzés Berek-
fürdőn. Azok a testvérek, akik szeretnének 
bekapcsolódni ebbe a szolgálatba, jelentkez-
hetnek rá.  

Az iroda a Kálvin téri gyülekezet Kálvin Já-
nos Szociális Szolgáltató Központjában lesz, 
ahol Gál Annamária várja azokat, akik a láto-
gatással kapcsolatban tanácsot igényelnek. Ez 
az iroda hetente háromszor lesz nyitva, H., Sz., 
P. 13-17 óráig.  
Az intézmény a Budai N. A. utcán van, de a 
Középkert utca felől lehet bemenni. Informá-
ciók a hirdetőtáblán is lesznek majd. 

Minden hónap utolsó péntekjén más-más 
gyülekezetben találkoznak a látogatói csoport 
tagjai, ahol egy-egy ehhez kapcsolódó témával 
foglalkoznak. Ennek helyét, idejét előtte hir-
detjük. Erre az alkalomra várjuk azokat is, 
akik még nem voltak Berekfürdőn, de érdek-
lődnek a szolgálat iránt. 

Ne feledjük: Isten fontosnak tartja az em-
ber és ember közötti kapcsolatot! 

Hogy tevékeny szeretetünkkel, nyitottsá-
gunkkal, empátiánkkal, érzelmi melegsé-
günkkel is gyógyítgathatjuk egymást! 

Isten bennünket szeretne felhasználni arra, 
hogy ebben a beteg világban, ha adottsá-
gunk és lehetőségünk van rá, az Ő küldöttjei-
ként, próbáljuk meg hordozni szeretetét, test-
ben és lélekben meggyötört embertársaink 
között. 

Nagy Sándorné 
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Az Úr irányítja ... 
...annak az embernek a lépteit, akinek 

az útja tetszik neki. (Zsolt. 37,23.) 
Házaspárok, házasságra készülők számá-

ra szerveztek hétvégét Berekfürdőn, ja-
nuár 25-27. között, amin gyülekeze-
tünkből 13 pár vett részt. 

A készülődést, az utazást számomra ér-
dekesebbé, fontosabbá tette az is, hogy 
feleségemmel, Zsuzsával a gyülekezet szer-
vezésében, közösségében nem voltunk még 
ilyen alkalmon. A csöndes kiskunsági falu, 
valamint a „Megbékélés Háza” fogadóhely, 
már a megérkezésünkkor azt sugallta, hogy 
jó helyre jöttünk. A korábban érkező pá-
rok, a lelkészházaspár testvéri szeretetet 
árasztó kedves szavai, szinte könnyeket 
csaltak a szemünkbe. 

A programok megismerése után a párok 
röviden bemutatkoztak, így oldottabbá vált 

a hangulat, mert felismertük a magunk 
életében is előforduló, hasonló mindenna-
pi történéseket. Az őszinte beszélgetések, a 
tapasztalatok megosztása a házasságban, a 
családi életben kellően ráhangoltak ben-
nünket a hétvége fő témájára: Hogyan 
építsünk a házasságban hosszan tartó kap-
csolatot? A férfi és nő munkamegosztásá-
ról szép példát láttunk, ahogy a lelkészpár, 
Péter és Tünde felváltva, egymásra figyelve 
végezték szolgálatukat. Az énekek, a közös 
imák olyan emlékeket véstek, „égettek” 
tudatunkba, melyekre sokáig szívesen em-
lékezünk majd. 

Az apostol szavaival szeretnénk zárni a 
házaspáros hétvégén szerzett megerősödé-
sünket: „Különbnek tartsátok egymást 
magatoknál.” (Fil. 2,3) 

Bódi Antal és felesége 

A bal oldali képen Gál Judit kórházlelkész, a program vezetője, a jobb oldalin  
Szabó Sándor csoportvezető, lelkipásztor látható más résztvevők társaságában.  

A képek a látogatói alapképzésen készültek Berekfürdőn.  
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Amikor meghallottam, 2012-ben a hírt, 

hogy elmarad a téli tábor akkor egy kicsit 

elszomorodtam, de hamar elszállt a szo-

morúságom, mert jött a hír, lesz helyette 

házaspároknak, jegyeseknek Berekfürdőn 

hétvégi kirándulás. Akkor nagyon tetszett 

az ötlet és nagyon fellelkesedtem. Miután 

hazaérve elmeséltem páromnak, elgondol-

kozott rajta, és félre álló szemekkel nézett 

rám: „és az miért lesz jó? Gyerekek nélkül?„ 

Én hagytam hadd eméssze és vártam né-

hány napot. Miután a részletek is napvilá-

got láttak, már volt némi bizonytalanság 

bennem is. Hiszen tudja mindenki, várat-

lan kiadások bármikor jöhetnek, és jöttek 

is. Na és a gyerekeket hová tegyük? Ki vi-

gyáz rájuk? Ez nem lesz jó. És minek is 

mennénk, hiszen a mi házasságunk rend-

ben van. 14 év után már nagyon sok min-

dent átéltünk és közösen megoldottuk. 

Azt gondoltam, hogy mi már mindent tu-

dunk a házasságról.  

Majd napok teltek el és hallottam, hogy 

lehet vinni 5 éves korig gyerekeket, mert 

lesz, aki vigyáz rájuk. Ez már tetszett, de 

még mindig a kifogások. Ezért elhatároz-

tuk, hogy nem megyünk. És igen, az utolsó 

pillanatban jött Isten segítsége, hiszen 

a kiadásokra és a hétvége finanszírozására 

váratlan bevételhez jutottam. Igen ez rend-

ben, de a gyerek? És akkor ismét kezünkbe 

adta Isten a megoldást, sikerült felügyele-

tet találni, és így gyerekmentes hétvégére 

készülhettünk. Bár nem tudtuk, hogy hova 

és hogy mi vár ránk, de bizakodva készü-

lődtünk, mert tudtuk, hogy nem megyünk 

rossz helyre, vagyis a Megbékélés Házába, 

és ott csak nem esznek embereket?   

Végre minden rendben lett, és már ott is 

voltunk. Persze én tele fáradsággal, de an-

nál több vidámsággal. Este, egy kis ismer-

kedés után elkészítette minden házaspár 

a családi címerét, majd jókat beszélget-

tünk, és közben elgondolkozott mindenki, 

hogy milyen játéknak gondolja a párját. 

Egy kis jókedv ismét (ki nevet a végén, 

csörgőkígyó, stb.). Miután eltelt az este, 

lementünk az ebédlőbe és ott finom zsíros 

kenyeret ettünk hagymával, piros papriká-

val, de mindenekelőtt „dugóhúzós ásvány-

vízzel” pótoltuk a vacsorát, és közben 

folytattuk a beszélgetést. 

Amint jóllakott a csapat, nem volt kedve 

senkinek lefeküdni, ezért ott marad-

tunk, és ismét beszélgetésbe kezdtünk. Azt 

boncolgattuk, hogy ki mit hagyott otthon? 

Család, gyerekek, gondok és különböző 

haszontalan tárgyak. Persze a nevetés és a 

jókedv most sem maradt el. De véges min-

denkinek az ereje, és éjféltájban elhagytuk az 

ebédlőt. Másnap reggel 5-kor Anti bácsival 

futottunk 8 kört az udvaron - legalábbis 

gondolatban ezt tettük -, és mindjárt jól 

kezdődött a nap. Reggelizés, majd ismét 

összegyűltünk az előadóban. A Tiszteletes 

asszonyt hallgattuk, és az érdekes dolgokat 

halva hamar eltelt a délelőtt. Ebéd után 

nagyon finom kávét ittunk, Uzonyi 

Antaléknak köszönhetően, majd elsétál-

tunk a fürdőbe, terepszemlére.  

Hogy ne maradjon ki Tiszteletes úr sem, 

ő beszélt nekünk délután. Persze ismét 

érdekes beszélgetés kerekedett sok jókedv-

vel és nevetéssel. Hamar este lett megint. 

Vacsora után filmet néztünk: „Pár lépés a 

mennyország” - mondhatom, jó választás 

volt, csak ajánlani tudom mindenkinek. És 

miután vége lett néhány könnycsepp volt 

látható az érzékenyebbek arcán. Persze 

nem sok kedve volt senkinek lefeküdni, így 

néhányan elmentek éjszakai, szabadtéri 

fürdőzésre, a többiek maradtak a ház-

ban, és ki itt, ki ott beszélte, elemezte ki a 

látott filmet. Persze másról is esett szó és 

ez ismét kellemes beszélgetésbe tor-

kollott. A pancsolók késő éjjel jöttek meg, 

már azt gondoltam rájuk fagyott a víz.  

(Folytatás a 9. oldalon) 

Házaspáros hétvége 
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Én a párommal hajnali fél négyig beszél-

gettem. Sok-sok dolgot tudtunk átbeszélni, 

amit már rég meg kellett volna tennünk.  

Vasárnap reggel ismét futottunk gondo-

latban, hogy legalább elméletben sportosak 

legyünk. Reggeli után Templomba men-

tünk, majd Magyar Balázs előadását hall-

gattuk Kálvin Jánosról, ami nagyon elgon-

dolkodtató és érdekes volt. És akkor épp én 

kaptam szót, és röviden beszéltem („a sza-

vaknak súlya van” – szokták mondani), 

mégis összetört alattam a szék. Mondha-

tom tuti volt. És aztán nem szólaltam meg 

többet nehogy a mennyezet is rám omoljon. 

A vasárnap délelőtt gyorsan véget ért. 

Ebéd után csomagolás és irány haza, per-

sze előbb egy finom kávét ittunk, majd ér-

zékeny búcsút vettünk egymástól. Pénte-

ken, amikor kerestük a választ, hogy ki mit 

hagyott otthon, akkor még nem igazán ju-

tott eszembe más azokon kívül, amik ott 

elhangoztak, de most már tudom. Sok-sok 

kedves baráti házaspár maradt itthon. Saj-

nálom, hogy nem tudtak eljönni. Azt gon-

dolom, hogy mindenkinek átértékelődött 

és felértékelődött a házassága. Hiszen én is 

azt hittem eddig, hogy mindent tudok, és 

minden rendben van, de rá kellett jönnöm, 

hogy volt és van még mit tanulnom és ala-

kítanom a kapcsolatunkban. Bár szeretem 

a feleségemet, és tudom, hogy ő is szeret, 

de ez nem elég. Isten is kell hozzá, hiszen a 

hármas kötés erősebb, mint a kettes. 

Tudom, hogy nehéz ezekről a dolgokról 

beszélni, és nehéz szembenézni a problé-

mákkal, de van segítség. Mindenre van 

segítség. („Kérjetek, és adatik nektek, ke-

ressetek, és találtok, zörgessetek, és  

megnyittatik nektek.” Máté 7,7 ) Isten 

mindenhol 

ott van, tud 

rólunk és 

vár minket, 

csak be kell 

Őt engedni. 

Ő ott áll az 

ajtónk előtt, 

és várja, 

hogy behív-

juk. Nem 

akar bejön-

ni minden 

áron, de ha 

hívjuk, be-

jön az éle-

t ü n k b e . 

Tudom ne-

héz, és sokan kételkednek, mert nem lát-

ják, hallják Istent. Mégis engedd, és kérd 

Őt imádságban, és légy türelmes. Nem volt 

nekem sem egyszerű, de vártam és türel-

mes voltam.  

Kívánom, hogy mindenki élje át az Úris-

ten közelségét, és éljen minden lehetőség-

gel, amit nap, mint nap kap Tőle. Nem egy-

szerű az élete senkinek, de van segítség, 

csak kérni kell. Köszönöm, hogy ott lehet-

tem, és igyekszem ott lenni mindig, ahol 

lennem kell. Bízom benne, hogy mindenki 

megtalálja Isten közelségét, és részt tudd 

venni a gyülekezet életében. Legyen ez így. 

Áldás Békesség. 

Nagy Zsolt (Zsolti) 
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Lassan 450 éve már annak, hogy váro-
sunkban Tatár István személyében megje-
lent a kálvini hitújítás első lelkipásztora. 
„Stephanus Tatár pastor ecclesiae Jesu 
Christi in oppido Bezermény”, azaz Tatár 
István Jézus Krisztus egyházának pásztora 
Böszörmény mezővárosban nehéz időkben 
állt a gyülekezet élére. A reformáció tanai 
ugyan már gyökeret eresztettek a magyar-
országi szellemi élet talajában, de éppen 
az 1500-as évek közepén élesedett egyre 
jobban a vitaszellem a két protestáns fele-
kezet, a lutheri tanokat hirdető evangélikus 
és a svájci, helvét szellemű református egy-
ház között. Az evangélikusoknak már há-
rom püspökség működött, míg az első re-
formátus szuperintendencia csak most ala-
kult. Szóval a szakramentárius elveken 
alapuló református egyház történt Magyar-
országon éppen akkor vette kezdetét ami-
kor Tatár István megkezdte működését 
a böszörményi eklézsiában. Személyéről 
szinte semmit sem tudunk. Nevét is sokáig 
tévesen őrizte a helyi egyházi hagyomány: 
Csatári Istvánként emlegették. Mígnem 
a közelmúltban előkerült az az 1569. au-
gusztus 24-én datálódott forrás, amely el-
hívott Stephanus Tatár néven említi. Mint 
a helvét irány elhívott képviselője esperesi 
tisztségénél fogva közvetlen munkatársa 

volt Méliusz Juhász Péternek, aki 1561-től 
a debreceni szuperintendencia püspöke-
ként tevékenykedett. A mély bibliaismeret-
tel bíró, polémikus lobogású püspök szol-
gatársaként minden bizonnyal több zsina-
ton is részt vett. Az 1567-es debreceni zsi-
naton egészen biztosan. Hiszen az 1567. 
február 24-26. napjaira összehívott zsinat-
ra Méliusz a püspöksége mind a 14 egyház-
megyéjét élükön espereseikkel kötelező 
érvénnyel meghívta. Ilyenformán Tatár 
Istvánnak, mint esperesnek, tevékeny sze-
repe lehetett a zsinat egyetemes érdekű 
határozatainak (hitvallás, törvénykönyv, 
szervezeti és egyházkormányzati kérdések) 
megszületésében. Mint ahogy őt tekinthet-
jük a helvét hitvallás böszörményi meggyö-
kereztetőjének is. Sőt azt is megkockázta-
tom, hogy böszörményi tapasztalataival 
szerepet játszott (játszhatott) a Méliusz-
Szegedi és Czeglédi által összeállított Deb-
recen-Egervölgyi Hitvallás megszületésé-
ben is. Ez a tematikailag meglehetősen 
tarka irat ugyanis néprajzilag érdekes ele-
meket rögzített a magyar mezővárosok 
szellemi életével kapcsolatban is Tatár Ist-
ván pedig öntudatosan nevezte magát 
„in oppido Bezermény” pásztorának. 

Czirmayné Kocsis Róza 

Múltidéző 

Gyülekezetünkben harminc éve végezzük 
a Lepramisszió szolgálatát. Szörnyű szen-
vedéseket élnek ők meg, de vannak gyó-
gyulások testileg és lelkileg is. 

Egy lány, amikor élő hitet kapott az Úr 
Istentől elkezdte olvasni a Bibliát. Később 
a betegsége miatt elveszítette a látását, ek-
kor másik Bibliát kapott, vakoknak valót, 
de két év múlva már azt sem tudta használ-
ni, mert kisebesedtek az ujjai, amelyekkel 
olvasni tudta. Keservesen sírt. Az ápoló 
biztatta, hogy Isten tehet csodát és tett is. 

Amikor végleg el akarta tenni a ládába 
a Bibliáját, még magához ölelte és megcsó-
kolta. Ekkor vette észre, hogy a nyelvével is 
tudja érzékelni a betűket, így tovább olvashatta. 

Csillogó szemű keresztyének, akik olvas-
sátok, vagy nem olvassátok a Bibliát.  
Értitek ezt? 

 

Ez a lány még 13 évig élt a lepratelepen. 
Látogatta a többi beteget. Példája világí-
tott, szava és élete vonzott. A mohamedá-
nok közt is bizonyságot tett, hogy ti tudjá-
tok, hogy ki voltam, és hogy most ki vagyok. 

Próbáljátok ki ti is ezt az utat! Bizony ez 
az út  győzelem a bűn és a halál felett! 

Az elmúlt évben egyszáznegyvenhárom- 
ezer forintot küldtünk hozzájuk. Istené 
legyen a dicsőség érte! Minden adományt 
hálásan köszönünk a betegek nevében. 

Imádkozzunk! 
Örökkévaló Isten! Köszönjük, hogy re-

ánk is bíztad a te kicsinyeid sorsát és kö-
szönjük azt is, hogy bennünket még elke-
rült ez a szörnyű betegség. Bocsáss meg, 
hogy nem tudjuk sem megköszönni, sem 
értékelni igazán kegyelmed ajándékát.  

 
(Folytatás a 11. oldalon) 

A Lepramisszió vasárnapja 
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A táborozás mindig jó lehetőség arra, 
hogy jobban megismerjük egymást. A gaz-
dag programok, a természet szépsége, ha 
kell egymás segítése olyan körülményeket 
teremtenek, melyek között az Isten felé és 
egymás felé megnyílás egy kicsit könnyebb, 
mint a normális hétköznapokon. Ezért 
szervezzük meg immár hatodik alkalom-
mal többgenerációs gyülekezeti táborun-
kat.  

Hová készülünk? 
Berekfürdőre, a gyógyvizéről híres alföldi 

üdülőfaluba. A Megbékélés Háza Reformá-
tus Konferenciaközpont vendégei leszünk. 
Bővebb információ:  

http://berekfurdo.parokia.net 
 
Mikor megyünk már? 
Július 21. vasárnaptól 26. péntekig 
Mennyibe fog kerülni? 
A Tiszántúli Egyházkerület várható tá-

mogatásával a 14 éven felülieknek és a 
felnőtteknek:  

4000,-/fő/nap; azaz 24.000,-/fő/hét. 
A részvétel 2 éves korig ingyenes.  

2 - 14 év közötti gyermekeknek a 
teljes hét költsége 12.000,-/fő 

Ez a nagyon kedvezmé-
nyes ár abban az esetben 
érvényes, ha valaki a 
tábor teljes időtartamán 
részt vesz. Egyéb eset-
ben a napi díj felnőttek-
nek:  6000,-/fő/nap. 
Az ár tartalmazza a tábor 
teljes idejére a szállás és az 
étkezés díját. Nem tar-
talmazza az útikölt-
séget és egyéb belé-
pőket. Jelentkezéskor 
kérjük a teljes díj negye-
dét előlegként befizetni. 
A teljes összeget a tábo-
rozás megkezdéséig kell 

a Lelkészi Hivatalban rendezni. 
Kiket várunk? 
Az elmaradhatatlan rendszeres táborozó-

kat. A zenekarosokra és csoportvezetőkre 
különösen is számítunk! 

Azokat, akik minden évben készültek, de 
még egyszer sem jelentkeztek. 

Azokat, akik most szeretnék a hit útján 
az első lépéseket megtenni. 

Azokat, akik egy jó keresztyén közösséget 
keresnek a maguk és családtagjaik számá-
ra. És természetesen bármelyik korosztály 
tagjait. 

Hogyan utazunk? 
Egyénileg személyautókkal. Akik busszal 

tudnak csak jönni, jelezzék felénk, hogy an-
nak megfelelően lehessen buszt rendelni. 

Hogyan kell jelentkezni? 
Figyelem! Korai jelentkezést ké-

rünk, illetve előzetes regisztráció 
szükséges ahhoz, hogy az Egyházke-
rület anyagi támogatását igényelhes-
sük. 

Jelentkezésüket minél hamarabb, 
de legkésőbb május 31-ig várjuk a Lel-
készi Hivatalban.  

(Folytatás a 12. oldalon) 

www.bocskaiter.hu 

Megint lesz gyülekezeti tábor! 
 

Könyörgünk orvosokért, ápolókért, hogy 
felelősségteljes munkával akarják és tudják 
gyógyítani a betegeket. Áldásod kísérje az 
igehirdetők szolgálatát és esdekel a szívünk 
a betegekért, a távollévőkért és a köztünk 
élőkért. 

Kiáltunk hozzád az édesanyákért, akiknek 

beteg gyermekük van. Hatalmas karo-
dat tárd ki feléjük, melyből erő árad, 
hogy hittel megragadják azt és Veled 
győzni tudjanak a legnehezebbeken is. 

Krisztusért kérünk hallgasd meg kö-
nyörgésünk szavát! Ámen. 

Szabó Margit 

http://berekfurdo.parokia.net/
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A Megbékélés Háza képekben 

Díszfákkal tagolt pihenőpark, ki-

csiknek játszótér csúszdával, hintá-

val, homokozóval, tágas füves rész a 

sportolni vágyóknak, sporteszkö-

zök, sakk, lengőteke, aszfaltozott 

pálya, (kosárlabda, foci, tenisz)  

Egy-két-három ágyas, 

zuhanyzós szobák illetve 

fürdőszobás lakosztályok 

Mennyien mehetünk? 
Legfeljebb százan jelentkezhetnek. 

Amennyiben viszont a jelentkezők száma 
nem éri el az 50 főt, idén le kell monda-
nunk erről a közös élményről. A jelentke-
zés sorrendjét a szobákban történő elhe-
lyezésnél figyelembe vesszük! 

 

Akik nem tartanak velünk, kérjük, hogy 
támogassák a táborozókat imádságaikkal, 
és ha tehetik, adományaikkal. Kérjük, 
mindenképpen adják tovább a tábor lehe-
tőségének hírét családtagjaik és ismerőse-
ik körében, és bíztassák őket arra, jöjje-
nek velünk a Megbékélés Házába! 
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Mint ahogyan a neve is jelzi, fiatalok al-
kotják az ifit. Fiatalok, akiknek megvannak 
a maguk terheik, problémáik, kérdéseik. 
Ebben a kesze-kusza világban nagy szük-
ség van kapaszkodóra, hogy ne süllyedjünk 
mélységekbe, hogy ne a homályban tapo-
gatózzunk. Az ifjúsági körbe tartozva, Is-
tenhez imádkozva vérteződhetnek fel oly 
szilárdan, hogy lámpásként nyújthatnak 
segítséget környezetük számára is. 

Február első napján, pénteken 18 óra 
után pár perccel egy kedves fiatal lányká-
val (Esztivel) nézegettük a vadlibákat a 
sötét égen, mivel még nem volt ott senki 
sem. Aztán kicsivel később már bent főzte 
a finom teát, s lassan meg is telt a kis kony-
hácska a fiatalok vidám csivitelésével. Be-
szélgetéssel folytattuk benn a szobában, 
mivel a Tiszteletes Úr fontos megbeszélés 
miatt később érkezett meg. Megtudtam 
Nagy Zsolttól, aki nagyszerűen szót ért a 
fiatalokkal, de szerintem az idősebbekkel 
is, hogy nagyon fontos dokumentációkat 
tartalmaz az ifinapló, amelybe bekerülnek 
vázlatszerűen, vidám rajzokkal kiegészítve 
az ifis órák lényeges momentumai. Továb-
bá, hogy volt itt nagyon sikeres és finom 
pizzasütés illetve palacsintasütés, hogy a 
születésnapok megünneplése is szívügyük. 

Zsolt felvetette, hogy miért nem olvassák 
az emberek a Bibliát? Vagy legalábbis so-
kan nem rendszeresen. Megosztotta ve-
lünk, hogy neki útmutatást jelent aznapra 
az elolvasott igeszakasz. Az Ószövetség 
Jézusra való utalás, az Újszövetség pedig 
Jézus tanúságtétele, és a tanúságtételének a 
következménye.  

Közben megérkezett mosolyogva Tiszte-
letes Ur is, és hamarosan elárulta nekünk, 
hogy annak idején a Református Gimnázi-
umban ő is olvasta minden nap az igét, de 
nagyon jó hatással volt rá egy diáktársa, 
aki különösen szorgalmazta a reggeli áhíta-
tok megtartását. Majd három kérdésre hív-
ta fel a figyelmünket, amelyeket jó, ha 
szem előtt tartunk a bibliatanulmányozá-
sunk során: Mi a tartalma egy bibliai sza-
kasznak? Mit jelenthetett az akkori embe-
reknek? Számomra mit jelent? Közben a 
fiatalok nagyon lelkesen és aprólékosan 
színezgettek apró templomokat, melyeket 
majd az érdeklődő első osztályosok forgat-

hatnak örömmel. 
Luther mondását is érdemes megjegyez-

nünk, miszerint a Biblia olvasása közben 
ne felejtkezzünk el Jézusról sem. Szó volt 
a börtönbeli megtérésekről, a Jelenések 
könyvének megértésének nehézségeiről. 
Arról, hogy Kr.u. 100 körül írta János 
apostol Domiciánus császár uralkodásának 
idején, aki kegyetlenül üldözte a keresztyé-
neket. Vannak olyan emberek, akik helyze-
tükből adódóan jobban megértik, átérzik 
a Biblia ezen nehéz részeit.  

Zsolt elárulta, hogy szerette volna látni, 
hogy a fiatalok mennyire ismerik a Biblia 
egyes könyveit, de ez a teszt későbbre ma-
radt, mert nem volt épp náluk.  

Színezés közben Gyulai Eszti (akivel a 
kapuban találkoztam) arra a kérdésre, 
hogy mit ad a Biblia, azt válaszolta, hogy 
reménységet. Rózsa Gabi (a nagyobbik 
fiam) pedig a bibliaolvasás kapcsán mond-
ta el elgondolkodtató válaszát: „Én a Bibli-
át a mai rendszer elleni lázadásból kezd-
tem el olvasni, mivel olyan információkat 
ad nekünk, amit elhallgatnak előlünk.” 
Megtudtuk, hogy a fiatalok nagyobb része 
még nem olvassa rendszeresen a Bibliát, 
Varga Gabica bevallotta, hogy elolvas egy-
egy fejezetet, de nem folyamatában, inkább 
alkalomszerűen. 

A záró ima alatt egymás kezét fogtuk, egy 
zárt kört, egységet alkotva. (Előtte rám 
vártak másodpercekig, hogy nyújtsam a 
kezemet, mivel én már összekulcsolt kézzel 
vártam az imát. Jó érzés volt. Kár, hogy ezt 
nem lehet megcsinálni a templomban). 

 
- Mióta működik az ifi ebben a formában? 
- 2012. szeptemberében a Tiszteletes Úr 

vezetésével, illetve Nagy Zsolt segítségével 
indult a mai formájában. Előtte Czirmay 
Árpád ny. lelkész vezette, annak előtte 
Elekné Szórádi Márti, Szabó Judit, és Sza-
bó Marci (Bethlen u.) a sorrendet nem biz-
tos hogy helyesen írtam le, mivel elég gyor-
san emlékeztek a fiatalok, és nem bírtam 
lejegyezni, hogy ki kivel volt párban és egyedül. 

- Hány fiatal jár ide rendszeresen? Min-
denki konfirmált, vagy van olyan, aki még nem? 

Van, aki nem. Tizenhárman járunk kö-
rülbelül. Vendégek is szoktak jönni. VIP-s 

(Folytatás a 14. oldalon) 

Az ifjúsági kör 
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ifisek is vannak hárman - tudtam meg a 
gyorsabb válaszolóktól. 

- Melyikre nehezebb készülni, a férfikör-
re vagy az ifire? - fordultam az ifis kör ve-
zetőjéhez, Loment Péterhez. 

- Az ifire nehezebb készülni - hangzott 
az őszinte válasz - más korosztály, mint én.  
Más-más okból áll a szívemhez közel 
mindegyik csoport. 

- Mennyire tudtok megnyílni a többiek 
előtt személyes problémával? 

- Mindenki tud mindenről. Ez egy baráti 
kör - avatott be az ifis kör titkaiba Varga Zoli. 

- Érzitek az Úr jelenlétét ebben a csoportban? 
- Van amikor igen - mondta ki hangosan 

a gondolatát ismét Zoli. A többiek pedig 
bólogattak. 

Tiszteletes Urunk is jóérzéssel emléke-
zett vissza, hogy az ő idejében is fogták 
egymás kezét imádkozás közben, még 
gyertyagyújtás is volt. 

- Milyen változtatásokra lenne esetleg 
szükség itt az ifiben? 

- Lehetne kirándulás! - hangzott az igen 
csábító ajánlat Zolitól. 

- Játékok is jók lennének! Például önis-
mereti jellegűek. - javasolta Varga Gabica. 

- A pénteki alkalmakon kívül szoktatok-e 
találkozni egymással? 

- Egy osztályba járunk legtöbben - nevetik. 
- Jégkorizni is szoktunk együtt menni. 

A szülinapokat is megünnepeljük! - meséli 
lelkesen Nagy Viki.  

Arra a kérdésemre, hogy szorosabb-e a 
kapcsolat közöttük, mióta ifire járnak, egy-
öntetűen azt válaszolták, hogy szorosabb. 

Nagyon nagy lelkesedéssel emlékeztek 
vissza arra  a két évvel ezelőtti kirándulás-
ra, mely Sukorónál a Velencei tónál volt 
sátorban megszervezve, három napig tar-
tott, kilencen voltak fiatalok Szabó Judit 
és Szabó Marci volt a gardedámjuk. 

- Mennyire jellemző a lázadás rátok? 
- Vannak olyan témák amivel nem ér-

tünk egyet - nevet Zoli. 
- Amit gondolunk, azt mondjuk - mondja 

el őszintén a véleményét Nagy Viki.  
- A kompromisszumokra is képesek va-

gyunk - egészíti ki Eszti és Gabica. 
Gergely Szandit is próbálom e téma kap-

csán szóra bírni, elárulja, hogy nem áll 
nagy lázadó hírében. 

- Ki min szeretne változtatni magán? 
- Kevésbé agresszív szeretnék lenni! - 

hangzik a beismerés Nagy Vikitől. 
A következő beismerő válasz Zolitól jön: 

- A külsőségekkel túl sokat foglalkozom, 
ezen szeretnék változtatni. 

- Szorgalmasabb szeretnék lenni! - vallja 
meg Gabica is az ő óhaját - Olyan dolgokat 
szeretnék csinálni, amelyek fontosak! 

- Milyen szolgálatot végeztek a gyüleke-
zet életében? 

- Adventkor segítettünk az ajándékok 
osztásánál, gyermekfelügyeletnél is ott va-
gyunk, a táborokban is részt veszünk aktí-
van - sorolja Eszti, de mintha másnak 
a hangját is hallottam volna közben. 

Viki adja a kettős értelmű választ, amely 
még a fizika órán is helytállna. 

- Kisifi „félvezető” is voltam. Zsuzsa né-
nivel felesben - neveti. 

- A gyülekezeti karácsonyfát is díszítet-
tük már! - szólal meg végre az igen komoly 
fiatalember, Marmoly Péter, aki mérnöki 
karra jár, mechatronikára, s rögtön két 
kérdésre is választ ad:  

- Jó lenne többet tanulni, szorgalmasabb 
lenni! 

Megtudtam továbbá, hogy Gyulai Eszti 
az egyik alapító tag. Volt olyan eset is, hogy 
egyedül volt itt az ifiben. Érdekes volt el-
mondása szerint, nehezen indult be ez a kör. 

Végül Nagy Zsoltot kérdezem, hogy mit 
jelent neki ez az ifis kör? 

- Nagyon jól érzem itt magam. Talán úgy 
is fogalmazhatok, hogy én vagyok a kapocs 
köztük és a Tiszteletes Úr között.  

Bevallom nagyon szeretek a férfi körre 
is járni, de az ifi közelebb áll hozzám, na-
gyon sok szeretetet kapok. Fontos, hogy itt 
legyenek a fiatalok, és ne máshol.  

2010-ben a Nyírjesi táborban akkora 
meglepetést szereztek nekem, amit soha-
sem fogok elfeledni. A gyülekezet építése 
is komoly elhívatás kérdése számomra. 

A VIP ifisek titkába is beavatnak, így 
megtudom kik is ezek a fiatalok: Szabó 
Nimród, Nagy Máté, Nagy Zalán - ők még 
óvodások. 

Az ifit erősítik, ha most nem is voltak 
jelen, Rab Nóra, Drén Zsanett, Drén Fanni, 
Uzonyi Antal. 

Ha nem is nevezik a mostani ifit virágko-
rának, azért bíznak abban, hogy erősödni 
fog ez a kör hitben és lélekszámban is. 

„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, 
míg el nem jönnek a rossz napok, és el 
nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt 
mondod: nem szeretem őket!” Prédikátor 
könyve 12,1. 

Rózsáné Szilvi 
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A Rendhagyó an-
gol-órák sorozat 
legutóbbi vendége 
S e b a s t i a n 
Luiscastillo-Deli 
(be-cenevén Sebi) 
volt.  A nyolcadiko-
sokhoz jött el egy 
szerda délutáni 
beszélgetésre. An-
golul mesélt ne-
künk Mexikóról, a 
karácsonyról, és 

kérdéseinkre is szívesen válaszolt. Korábbi 
vendégeinktől eltérően, Sebivel már koráb-
ban is találkoztak a diákok, hiszen iskolánk 
5.a 
osztályába jár. Húgát, Hajnit szintén ismer-
jük, hiszen ő a 3. b osztályban tanul. 
A továbbiakban a beszélgetés legérdekesebb 
kérdéseiből válogatunk. 
- Különleges neved van. Bemutatnád a családod? 
- Édesapám, Alejandro Luiscastillo 
Garmendia Mexikóban született, zeneszerző-
ként dolgozik. Édesanyám, Deli Krisztina 
zongoraművész és tanár, az UNAM-on 
(Universidad Nacional Autónoma de 
México), azaz a Mexikói Nemzeti Autonóm 
Egyetemen tanít. Munkájával kapcsolatban 
utazott először Mexikóba, így találkozott 
apukámmal. Anyukámnak lehetősége volt az 
idei tanévet Európában tölteni, és mivel ő 
Hajdúböszörményben született, ezért úgy 
döntött, itt szeretne ebben az évben lakni. 
- Milyen nyelven beszéltek otthon? 
- Amikor Mexikóban vagyunk, otthon spa-
nyolul beszélünk, nekem is a spanyol az 
anyanyelvem. Amerikai iskolába járunk, ahol 
csak angolul szabad megszólalni. Mexikóban 
a magyar a „titkos nyelvünk”; ha nem akar-
juk, hogy mások is értsék, amit mondunk 
egymásnak, ezt használjuk. Most Böször-
ményben élünk, a nagyszüleimmel magyarul 
beszélünk, az iskolában is a magyart haszná-
lom. Az iskolában német órákra is járok, 
mert a későbbiekben szeretnék németül is jól 
beszélni. Az amerikai tananyagot is viszem 
tovább, így naponta használom az angolt is. 
A „titkos nyelv” anyával és Hajnival most a 
spanyol. 
- Hűha, mint a bábeli zűrzavar! Hogy bírod ezt? 
- Nos, nekem is kell egy kis idő, hogy váltsak 
egyik nyelvről a másikra. Néha magyarul, 

máskor angolul keresem a szavakat. A legne-
hezebbek azok a szavak, amelyek a másik 
iskolában vagy országban nincsenek pl. he-
tes, napközi, menza. 
- Milyen az amerikai iskola? 
- Az osztályban kb. negyvenen vagyunk. Min-
den padban egy gyerek ül. A tanítás fél 
nyolckor kezdődik, és délután fél kettőig tart. 
Utána mindenki hazamegy, nincsen napközi. 
A könyveket a padban tartjuk, csak azt kell 
hazavinni, amiben házi feladat van. Az isko-
lában nagyon fontos a sport, főleg a kosár-
labda. 
- Milyenek a tanárok? 
- Szigorúak. Ha valaki spanyolul szólal meg, 
egyest kap. A mobiltelefont sem lehet a pad-
ra tenni, mert elveszik, és nem adják vissza a 
tanév végéig. 
- Milyen volt az első napod a Baltazárban? 
- Őszintén szólva, elég szörnyű volt. Nem 
ismertem senkit, nem ismertem semmit és 
nem ismertem a szokásokat sem. Most már 
jól érzem magam, vannak barátaim is. 
-Iskola után, szabadidődben mivel foglalko-
zol? 
- Hatéves korom óta járok vívásra. Nagyon 
szeretem ezt a sportot. Nemrég egy debrece-
ni versenyen találkozhattam Szilágyi Áron-
nal, aki aranyérmet nyert Londonban az 
olimpián. 
- Szoktál biciklizni? 
- Mexikóban csak a parkokban lehet bicikliz-
ni, iskolába mindenki busszal vagy autóval 
jár. Nagyon tetszik, hogy itt az emberek az 
utcán is bicikliznek, úgy járnak dolgozni vagy 
iskolába. 
- Mi a kedvenc ételed? 
- Mexikóban anyukám magyar és spanyol 
ételeket is főz. Nagyon szeretem a tacost, a 
magyarok közül pedig rakott krumplit. 
- Mi hiányzik a mexikói életedből? 
- A napfény. Mexikóban sokkal kellemesebb 
az időjárás, soha nincs 10 foknál hidegebb. 
- Mi a legjobb Magyarországon? 
- A tél és a hóesés. Imádok hógolyózni szü-
netben az udvaron! 
- Magyarul kérdeztem, te angolul válaszoltál. 
- Tényleg? Észre sem vettem! 
- Hogy mondod spanyolul Szeretem Ma-
gyarországot.? 
- Me gusta Hungría. Így mondják, hogy tet-
szik itt lenni Magyarországon.  

Dr. Nemes Magdolna – Kiss Petra 8.o 

Tacos és rakott krumpli 
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A  szavak ereje 

Február 17-én családi vasárnap kereté-
ben a 2. b osztályos tanulók szolgáltak. A 
berekedt harang címmel hallhattunk egy 
történetet tőlük, melyből mindannyiunk 
számára világossá vált az, mekkora ereje 
van a szavaknak. A kimondott szavakkal el 
tudjuk varázsolni magunkat és másokat, 
boldogból boldogtalanná, szépből csúnyá-
vá válhatunk. 

Tanulóink a következő igeszakasszal erő-
sítettek meg bennünket: 

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön 
ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, 
ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást 
hozzon azokra, akik hallják.” Ef. 4, 29 

Karácsonyi ünnepség iskolánkban 

„Szent karácsony eljött…” - csendült fel a 
gyerekek éneke azon a karácsonyi ünnep-
ségen, melyen a 2. b osztályos tanulók szol-
gáltak. 

Ez az az ünnep, amely leginkább a meg-
hittségről, a szeretteinkkel való együttlétről, 

a másokra való odafigyelésről és a gondos-
kodásról szól. 

A tanulók azt igyekeztek kis történeteik 
eljátszásával elénk tárni, hogy bármilyen 
magányosnak is érzi valaki magát, mégsem 
biztos, hogy egyedül van. Bemutatták, 
hogy karácsony ünnepén még a legmagá-
nyosabbaknak érző emberek is megtalál-
hatják az örömöt. Biztattak mindenkit, 
hogy vegyük észre azokat az embereket, 
akik ebben az időszakban törődésre, társa-
ságra vágynak.  

Reméljük, olyan perceket varázsoltunk 
nemcsak a templom falai közé, hanem az 
Idősek Napközijébe is a műsorunkkal, me-
lyet a közönség örökre a szívébe zárt.  

Kathiné Molnár Marianna és  
Vargáné Fejes Anikó  

 


