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1. Kedves Fiatalok és hosszabb ideje Fiatalok! Kedves 

Testvéreim a Krisztusban! 

Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragasz-

kodik feleségéhez, és ezért lesznek egy test-

té. Azt szoktuk mondani a hozzánk érkező jegyespárok-

nak, hogy ez a mondat a házasság szereztetési igéje. 

Vagyis az Úristen ezzel a mondattal alkotta meg a há-

zasságot. 

Vagyis a férfi feleségül veszi azt a nőt, akivel halálo-

san egymásba szerettek, és „boldogan élnek, amíg meg 

nem halnak”. Így fejeződnek be a kedvenc meséink: „és 

boldogan éltek, amíg meg nem haltak”. (képek: Arany-

haj és Eugén; Shrek és Fiona; Jázmin és Aladdin; Ha-

mupipőke és a Herceg…) 

Na de mi van azután? Mi van azután, hogy összeháza-

sodtak a fiatalok? Hogyan folytatódik tovább a mese? 

Hogyan folytatódik tovább a mi mesénk, a mi történe-

tünk? Mennyire lesz igaz ránk az, hogy „boldogan éltek, 

amíg meg nem haltak”?  

Vagy csak az lesz ránk igaz, hogy boldogan éltek, 

amíg…  

…meg nem romlott a házasságuk?  

…ki nem szerettek egymásból? 

… stb. 

2. Amikor két fiatal egymásra talál, és szerelmesek 

lesznek egymásba, és el sem tudják képzelni az életet 

egymás nélkül, akkor mélyen meg vannak arról győződ-

ve, hogy ez a boldogság mindig így marad, mert ez any-

nyira jó, hogy nem is lehet másként. 

Azonban azt látjuk, hogy ez mégsem sikerül minden 

párnak. Látjuk, hogy bizony sokan szakítanak egymás-

sal, vagy később, a házasságkötés után hosszabb-

rövidebb idővel válnak el egymástól. Ezt mindenki 

könnyen észreveszi. Egy szakításnak, egy válásnak min-

dig nagy visszhangja van a rokonok, az ismerősök köré-

ben.  

Két ember kapcsolatának megromlását minden nap 

látják a gyerekek. Tanúi lesznek a vitáknak, az egymás 

meg nem értésének. És sajnos sokszor azt is látják és 

hallják, amikor szavakkal vagy tettekkel bántják egy-

mást a párok. 

Az már kevésbé látható, amikor két ember éveken és 

évtizedeken keresztül szereti egymást, és hűségesen 

kitartanak egymás mellett. Ez nem annyira feltűnő, 

mert ez a természetes, és ez a jó. Erről nem is szoktak 

regényeket írni, sem filmeket készíteni, mert azt gon-

dolják, két ember jó kapcsolata, az életük és szeretetük 

jó példája nem eléggé érdekes a külvilág számára. Ab-

ból nem lehet sikeres filmet készíteni, nem lehet hatal-

mas profitot kaszálni. 

Így azonban a profit-éhes világ először az esküvőkből 

csinál hatalmas bevételt, majd pedig a kapcsolatok 

megromlásából csinál magának bevételt.  

 

3. De akkor mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen? 

Tehetünk-e egyáltalán valamit azért, hogy valóban bol-

dogan éljünk, amíg meg nem halunk?  

A jó hír az, hogy igen, tehetünk. Nagyon is sok 

mindent tehetünk azért, hogy valóban boldogan éljünk 

a házasságunkban, a társunkkal, a párunkkal. Egyálta-

lán nem végzetszerű az, hogy minden kapcsolat előbb 

vagy utóbb biztosan megromlik. 

Tudjátok, erre bizonyíték azoknak a pároknak az éle-

te, akik 40, 50 vagy 60 éve élnek együtt, és még mindig 

szeretik egymást. És hadd áruljak el egy titkot: van itt a 

templomban egy házaspár, aki kereken 50 évvel ezelőtt 

kötött házasságot, fogadtak egymásnak örök hűséget, és 

még mindig szeretik egymást. Hamarosan be is fogom 

őket nektek mutatni. 

Szóval, ott tartottunk, hogy azt mondtam, valóban 

tehetünk annak érdekében, hogy boldog házasságban 

éljünk, és hogy kapcsolatunk ne romoljon el az idő mú-

lásával, hanem tudjon erősödni. 

 

4. És mi az, amit tehetünk házaspárként egymásért? 

Vagy akik még a házasságkötés előtt állnak, és csak ke-

resik a társukat, ők hogyan készülhetnek az élethosszig 

tartó boldog házasságra? Erről szeretnék három dolgot 

elmondani, amit Isten Igéjéből, a Szentírás egészéből 

megértettem. Arra azonban ezen az istentiszteleten 

nincs idő és lehetőség, hogy mindenről szóljak, és rész-

leteiben elmélyedjünk ebben a témában. De hiszem azt, 

hogy ez a néhány gondolat fel fogja mutatni a reményt 

előttetek, hogy van boldog házasság, és a te is élhetsz 

boldogan kapcsolatodban és a házasságodban, és csak 

az ásó, kapa és nagyharang választhat el benneteket 

egymástól. 

 

I. János apostol azt mondja: Mi azért szeretünk, 

mert ő (Isten) előbb szeretett minket. Tudnunk 

kell, hogy a szeretet Istentől származik, ennek az ellen-

tétét, a gyűlöletet pedig a Sátán gerjeszti a szívben. 

Nincs önmagunkban szeretetünk, amivel rendelkez-

nénk, hanem a szeretet forrása Isten. Ezért csak akkor 

„Szeretetbe kapaszkodva” 
Ige: 1Móz 2,18-24 

18Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az 

embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segí-

tőtársat. 19Formált tehát az ÚRisten a földből 

mindenféle mezei állatot, mindenféle égi mada-

rat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek 

nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, ami-

nek az ember elnevezi. 20Így adott az ember 

nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és 

minden vadállatnak, de az emberhez illő segítő-

társat nem talált. 

21Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az 

emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik 

oldalbordáját, és húst tett a helyére. 22Az em-

berből kivett oldalbordát az ÚRisten asszonnyá 

formálta, és odavezette az emberhez. 23Akkor 

ezt mondta az ember: Ez most már csontomból 

való csont, testemből való test. Asszonyember 

legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. 

24Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ra-

gaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy test-

té. 

1Jn 4,19 Mi azért szeretünk, mert ő (Isten) 

előbb szeretett minket. 
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tudunk szeretni, ha a szeretet forrásából merítünk, ha 

folyamatosan kapcsolatban vagyunk Istennel. 

János apostol első levelét jó lenne végig elolvasni, de 

ezt most nem teszem. Olvassátok el otthon! A lényeg, 

hogy az Isten iránti szeretet, és a másik ember iránti 

szeretet nagyon szorosan összefügg. Az tudja a másikat, 

a társát, a párját folyamatosan szeretni, aki Istennel 

kapcsolatban van, aki szereti Istent, akinek a szeretete 

az Isten megelőlegező szeretetéből táplálkozik. 

Isten a legteljesebben abban mutatta meg irántunk 

szeretetét, hogy „egyszülött Fiát küldte el Isten a 

világba, hogy éljünk őáltala. … hogy az Atya el-

küldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.” Jézus pedig így 

beszél a saját áldozatáról: Nincs senkiben nagyobb 

szeretet annál, mint ha valaki életét adja bará-

taiért. (Jn 15,13) 

Így láthatjuk meg azt, hogy mindnyájan, te is, én is és 

ő, a társam is kegyelemre és megváltásra szorulunk. 

Isten szeretetének ez a legfontosabb célja, hogy nekünk 

bűnbocsánatot és üdvösséget adjon. 

Ha így tekintek a társamra és önmagamra, akkor nem 

fogom őt később sem vádolni, hogy ő az oka valaminek, 

hanem elfogadjuk és szeretjük egymást, ahogyan Krisz-

tusban bennünket is elfogadott és szeret az Isten. 

 

II. A második dolog, ami a boldog házassághoz segít 

bennünket az, ha tudatosítjuk magunkban, hogy a há-

zasságunk nem önmagától lesz boldog, hanem 

azért minden nap tennünk kell. A jó és boldog há-

zasság olyan, mint egy gyönyörű ápolt és gondozott 

kert. Ha egy kertet nem gondozunk, nem írtjuk a gyo-

mot és a kártevőket, nem öntözünk, nem permetezzük 

a beteg növényeket, vagyis ha magára hagyjuk a kertet, 

akkor az elvadul, elgyomosodik, tönkre megy, és már 

nem lehet benne gyönyörködni, és a gyümölcsök is fér-

gesek lesznek, amik még esetleg teremnek. 

Éppen így vagyunk a kapcsolatainkkal és a házassá-

gunkkal is: ápolni, gondozni kell. A jót erősíteni kell, a 

problémát meg kell közösen oldani. És bizony jó akár 

még segítséget is kérni, hogy idejében meg lehessen 

gyógyítani a kapcsolatot. 

Ismerjük az öreg székely és a felesége történetét. 

Egyszer az öreg székely felesége elpanaszolja magát: 

- Te, apjuk, sohasem mondod nekem azt, hogy sze-

retsz! 

Mire az öreg székely ezt feleli: 

- Amikor elvettelek feleségül megmondtam, hogy 

szeretlek. Majd, ha valami változik, akkor szólok! 

 

Én azt mondom nektek, hogy ez nem jó hozzáállás, ez 

nem erősíti a házasságot. Fontos, hogy naponta néz-

zünk egymás szemébe, és őszinte szívvel mondjuk el a 

párunknak, hogy szeretjük őt, hogy nekünk ő a legfon-

tosabb. 

Azt tapasztalom, hogy sok fiú mindent elkövet azért, 

hogy egy lányt megszerezzen, hogy övé legyen. Majd 

pedig azt gondolja, hogy a házasságkötés, az esküvő azt 

jelenti, hogy attól kezdve már egyéb dolgokra lehet 

összpontosítani. Hogy ez a dolog el van intézve, és mos-

tantól kezdve a karrierre, a hobbira lehet már fordítani 

minden figyelmet és időt. 

De ez egyáltalán nincs így. Először is a lányok nem 

tárgyak, amiket meg lehetne szerezni. Nem rendelke-

zünk velük, nem a tulajdonunk. Ha mégis valaki így 

gondolkodik, akkor azzal el is indult azon úton, melyen 

biztosan tönkre fog menni a házassága, a párkapcsola-

ta.  

 

III. És ezzel a gondolattal elérkeztünk a 3. dologhoz, 

amit tehetünk a boldog házasságunkért. Pál apostol 

Krisztus-himnuszát sokan jól ismerik a Filippii levél 2. 

részéből. Ennek a Krisztus-himnusznak egyik mondata 

így szól: 3Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú 

dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek 

tartsátok egymást magatoknál; 4és senki se a 

maga hasznát nézze, hanem mindenki a máso-

két is. 

Az önzés tönkreteszi a legszebb kapcsolatot is, és a 

legboldogabb szerelmet is kioltja. Ezért, ha egy férfi és 

egy nő boldog házasságban akar élni egy életen át, ak-

kor ne legyenek önzők, hanem alázattal különbnek 

tartsák egymást önmaguknál. Akkor a házasságuk-

ban mindig azt keressék, hogy mivel és hogyan tudnák 

a másikat segíteni, a társuknak örömet szerezni.  

És amikor mindketten egymást tartják különbnek, 

akkor erősödik a szeretet, akkor mindketten azt érzik és 

élik meg, hogy szeretve vannak, hogy megbecsült és 

értékes az életük. És ezáltal boldogok lesznek és 

szárnyakat adnak egymásnak. 

 

5. Kedves Fiatalok, kedves Szülők! Kedves Testvérek! 

Három alapvetően fontos dologról beszéltem, és még 

nagyon sok mindenről lehetne az Ige alapján beszélni. 

Ez a három a következő volt: 

Isten szeretetéből táplálkozik a mi emberi szerete-

tünk, ezért fontos szoros kapcsolatban lenni az Úrral, 

hogy egymást is tiszta szívből szerethessük. 

A házasságunkat naponta erősíteni, gondozni kell, 

mert vagy erősödik a kapcsolatunk, vagy romlik, ha 

nem erősítjük. Köztes út nincs, hogy csak úgy magától 

el van egy szinten. 

Egymást tartsuk különbnek magunknál, és keressük a 

párunk örömét és hasznát. 

Ha így teszünk, akkor a boldog házasság útján járunk. 

Nagyon sok mindenről nem beszéltem még. Lehetne 

hosszan beszélni a megbocsátásról, a tiszteletről, a szü-

lőkhöz (anyós-após) való viszonyról. Lehetne beszélni 

arról, hol van a helye a gyermeknek a házaspár életé-

ben. A célokról, kudarcokról, a betegségekről, az indu-

latokról, a csalódásokról, a kapcsolat gyógyulásának 

lehetőségeiről. Beszélni kellene még arról, hogy meg-

értsük miben más a férfiak és a nők gondolkodása, ha-

bitusa, mert ez sok vita és konfliktus forrása lehet, és 

még nagyon sok mindenről. 

De ha ezt a három dolgot megértjük, és ezt megpró-

báljuk megélni a kapcsolatainkban, a házasságunkban, 

vagy ha a fiatalok e három jó szokás segítségével építik 

kapcsolatukat és készülnek a házasságra, akkor már jó 

úton járnak, és igaz lesz rájuk is, hogy boldogan él-

tek, amíg meg nem haltak. Ámen. 

 

Loment Péter lelkész 

 

Elhangzott: 2023.02.12. vasárnap délelőtt  
Családi istentisztelet alkalmából 
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A 2022. esztendőt első napján Urunk ezzel az Igével 

bíztatott minket: 

„1Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, 

hogy mit mondjon a nyelv. 2Minden útját helyesnek 

tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelke-

ket. 3Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándé-

kaid… 9Az embernek az értelme terveli ki útját, de az 

ÚR irányítja járását.” (Péld.16:1-3.9.) 

A járvány két éve után 2022 elején óvatosan, de Is-

tenben bízó szívvel terveztünk. Az év során többször 

éreztük, hogy elakadtak a szavaink, megremegett a lá-

bunk, amikor váratlan, rossz hírek értek el minket: sú-

lyos energiaválságról, a közelben kirobban háborúról és 

annak nemzetközi méretű rossz hatásairól és a háború 

elől menekülőkről. De egészen közelről, gyülekezetünk 

tagjainak betegségéről, gyászáról vagy elvesztéséről is 

megrendülve értesültünk. Ezekben a helyzetekben jó 

volt tapasztalni az év eleji Ige igazságát „Úr adja meg, 

hogy mit mondjon a nyelv.” Tapasztaltuk a közös imád-

ságoknak, a vigasztaló szavaknak, az Igéből kapott bá-

torításnak, vagy éppen a jókor érkezett testvéri telefon-

hívásnak az erejét. Amikor nekünk elakadt a szavunk, 

az Úr megadta, hogy mit mondjon a nyelvünk. 

A hosszabb távú küldetésünk mellett 2022-ben 6 

konkrét missziói és 6 fejlesztési célt tűztünk ki magunk 

elé.  Ezekkel hadd kezdjem a visszatekintést a 2022. 

évre! 

Missziói célok és azok megvalósulása: 

1) Anyagi felelősségvállalás tanítása az egyház 

fenntartásában. Szembesültünk azzal, hogy az egy-

házfenntartói járulék rendszeres befizetésének számon-

tartása a fiatalabb korosztály számára már nem termé-

szetes. A gyülekezet anyagi tehervállalásának fontossá-

ga a nevelésben kevés hangsúlyt kap. Pedig a közösség-

hez tartozásunkat, lelki nagykorúságunkat és hálánkat 

is kifejezzük, amikor az egyházfenntartói járulékot befi-

zetjük. Ezért a konfirmáció óta keresőképessé vált fiata-

lokat 2022-ben levélben kerestük meg, hogy felhívjuk a 

figyelmüket a bekapcsolódásra és az anyagi felelősség-

vállalásra.  

2) Szórványokban élők hatékonyabb megszólí-

tása. Pródra református estéket szerveztünk. Ősz óta 

Pródra az istentiszteletek előtt a települést emlékeztető 

és hívogató szórólapokkal járják fel a lelkipásztorok és 

egy-két segítő presbiter. Nagy segítség lenne, ha ebbe a 

szolgálatba mások is bekapcsolódnának.  

3) Az új református énekeskönyv énekeinek 

tanítása és használata. A gyülekezet áttért az új éne-

keskönyv használatára, kántorunknak és zenekarunk-

nak köszönhetően az új énekek tanítása is folyamatos. 

4) Látogatói csoport bővítése. Ha többen nem is 

kapcsolódtak be a látogatásokba, de akik végzik, szívvel

-lélekkel teszik. Sok áldásos találkozásban volt részük. 

A gyengülő időseink számontartásának nagyon fontos 

eszköze a látogatás. Továbbra is bátorítjuk a Testvére-

ket, hogy kapcsolódjunk be a látogató szolgálatba! 

5) Népszámlálásról való tájékoztatás, felkészí-

tés és segítés megtörtént. A templomi hirdetések és 

a gyülekezeti újságcikk tájékoztatása mellett egy önkén-

tes munkatársunk is szerepet vállat abban, hogy konk-

rét segítséget nyújtson a népszámlálási felület kitöltésé-

hez. 

6) Olyan programok szervezés, melyekben 

nagy hangsúlyt kap a közösségépítés, személyes 

megszólítás. Nem a nagy találkozók és nagy hálaadó 

ünnepi istentiszteletek éve volt 2022, hanem a szemé-

lyes kapcsolatok erősítésének éve. Szeretetvendégsége-

ket, beszélgetésekre alkalmat adó találkozásokat, kisebb 

csoportokat megszólító programokat szerveztünk. 

 Fejlesztési célok és megvalósulás: 

Orgonafelújításban történt előrelépés. (Részletesen 

alább!) 

Templomi vizesblokk befejezése megtörtént két lép-

csőházban. Egy takarítószertár kialakítására is sor ke-

rült. 

Elkészült a templom lábazatának javítása, festése. 

Megtörtént a parókia járdájának és kocsibeállójának 

szintezése és burkolása. 

Célunk volt a parókia energiahatékonyságának növe-

lése. Hálásak vagyunk azért, hogy ezen a területen nagy 

előrelépést tudtunk tenni. A bekövetkezett energiavál-

ság is megsürgette ezt a fejlesztést. Megtörtént mindkét 

elavult kazán és az összes külső nyílászáró cseréje, és 

javítófestésre is sor került. Köszönet érte az adományo-

zóknak, és precíz vállalkozóknak! 

Iskolakorszerűsítés és tetőtérbeépítés. Ez a fejlesztés 

a tervezés szakaszáig jutott, a megnövekedett energia-

árak, és a felmerülő műszaki nehézségek miatt még vá-

rat magára a megvalósítás. 

Kiemelt események voltak 2022-ben: 

Ökumenikus imahét, amelyre rajzversenyt hirdettünk 

a város hittanos gyermekei számára. 

Házasság hete: „Házasságunk első 35 éve” Hodossi 

Sándor és Sugár Éva tanár házaspár bizonyságtétele. 

 „Pár-nap” címmel a házaspárokkal és ifisekkel Mát-

raházán voltunk február első hétvégéjén. 

„Díszpolgárok az Orgonáért” program volt május 29-

én. Díszpolgár vendégünk Nagy Antal János volt. Nagy-

mihályi Géza teológiai tanár, művészettörténész, lelkész 

díszpolgárra emlékeztett Bodogán László görögkatoli-

kus parochus. Vendégünk volt a Szent Efrém férfikórus. 

Gyülekezeti többgenerációs tábor szerveztünk új hely-

színen, Májiban július 11-15 között, 50 fő részvételével, 

„Egy csónakban” címmel. 

 „Irány Narnia” címmel 5 napos napközis gyermek-

hétre került sor augusztusban. 60 gyermek vett rész. 

Naponta kb. 20 önkéntes szolgált közöttük (lelkészek, 

pedagógusok, ifisek, önkéntes középiskolások, gyüleke-

zeti tagok).  

Egyházmegyei oktatási intézmények találkozójának és 

pedagógus csendesnapnak adott otthont iskolánk és 

gyülekezetünk augusztus 22-én „Pedagógusnak lenni 

menő!?” címmel.  

Presbiteri csendesnapra került sor szeptemberben, 

amely a presbiterek és házastársaik közös ebédjével 

zárult. 

A 2023-ban konfirmáló egyházi iskolás fiatalokkal 

októberben csendesnapokra vonulhattunk el Mátrahá-

zára.  

Őszi hitmélyítő estéket szerveztünk, melyen vendége-
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ink voltak: Hajdú Zoltán, Vincze Márta, Gacsályi Gábor 

lelkipásztok. Cím: „Nekem az élet Krisztus”. 

Templomunkban tartottuk a közös reformációi isten-

tiszteletet. Erre az alkalomra jelent meg és került bemu-

tatásra Gyulai Edit: a „Bocskai téri Református Temp-

lom rövid története” c. kiadványa. 

A fiatalok pályaválasztást segítve kiszálláson láttuk 

vendégül a Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Refor-

mátus Gimnázium énekkarát és vezetőit novemberben. 

Munkatársi vacsorára került sor decemberben gyüle-

kezetünk önkéntesei számára. 

A hagyományos bűnbánati istentiszteletek mellett 

különleges alkalmakkal is készültünk az ünnepekre: 

„Nagycsütörtöki áldozat” című irodalmi est; Páskava-

csora; „Bárkarácsony”; és csoportos imasétákra is sor 

került a református iskolásoknak. 

Egyházmegyei csendeshéten 2 fő vett részt a gyüleke-

zetünkből. 

Kisköri Presbiteri Találkozó volt Hajdúhadházon nov-

ember 27-én 

Új gyülekezeti csoport indult havonta két alkalommal 

édesanyáknak „Hazaváró kör” címmel. 

Vasárnaponként igehirdetési sorozatot hallottunk a 

következő témákról: A gyülekezet 5 célja; Józsué könyv-

ének üzenete; Jézus tanít a boldogságról. 

Igehirdetések, gyülekezeti események elérési 

lehetőségei: 

http://www.bocskaiter.hu 

Sokan ezen a csatornán keresztül hallgatják meg utó-

lag az istentiszteleteket. 

YouTube Bocskai téri Református Egyházközség 

Facebook Bocskai téri Református Gyülekezet hivata-

los oldala és csoportja. 

Telefonos igehirdetések: 2020. november óta 

működtetjük ezt a missziói formát. Feltárcsázva a 06-

52-219-800 telefonszámot, alapdíjas áron hallgathatják 

meg a hívók az előző vasárnapi igehirdetés hanganya-

gát. Rendszeres hallgatói vannak. 

437 olyan alkalom volt, amikor a hívó végig hallgatta 

az igehirdetést. Sokan heti rendszerességgel hallgatják. 

Fénymásolt igehirdetések: Hetente 20 helyre 

viszik ki a testvérek az igehirdetéseket nyomtatott for-

mában.  

Előző évről átnyúló felújítási munkák: A Beth-

len Gábor Alapkezelő ZRT által kiírt és korábban meg-

nyert pályázat megvalósításból 2022 tavaszra maradt a 

templom lábazati vakolatának állagmegóvó javítása, és 

akadálymentes járda készítése az északi oldal egyik be-

járatához. Az elszámolás is megtörtént. 

2022. év a számok és a missziói munkaterületek tük-

rében: 

Presbitérium és elnökség munkája: 

A presbitérium 2022-ben 8 alkalommal ülésezett. 

Ebből egy összevont presbiteri gyűlés volt a Kálvin téri 

Gyülekezet Presbitériumával. Összesen 91 határozat 

született. 23 ügyrendi, 21 gazdasági, 21 iskolafenntartói, 

13 missziói, 3 építési és felújítási, 3 orgonaügyi, 3 ingat-

lanügyi, 1 jogi határozatot hozott. Több ügy folyamat-

ban van. A negyedéves számvizsgálatok megtörténtek. 

A bizottságok előkészítették a presbitérium döntéshoza-

talait.  

Személyi változások: 

2022. augusztusban elköszönt gyülekezetünktől Kiss 

Ingrid Csenge segédlelkész. Sikeres záróvizsgái után 

lelkipásztori felszentelése is megtörtént. Bohus Csabá-

val való házasságkötésüknek együtt örvendezhettünk. 

Urunk áldása kísérje doktori tanulmányait, család éle-

tét és szolgálatát a Nyíracsádi Református Egyházköz-

ségben.  2022. augusztus 1-től gyülekezetünkben szol-

gál Gellén Máté 6. éves teológiai hallgató exmisszus 

gyakornokként.  

Hitoktatás: 

Köszönjük mindazoknak, akik a diakóniai szolgálat vala-

melyik formájában részt vettek 2022-ben.  

A Fazekas Gábor idősek Otthonába, a Szent Kamill idősek 

Otthonába és a Kastélyház Idősek Otthonában 2022-ben 

tartottunk istentiszteleteket. Ebben a szolgálatban most is 

három lelkipásztor és egy önkéntes munkatársunk vett 

részt.  

5 önkéntes látogató munkatárs regisztrálta a látogatásait. 

A regisztrált látogatások száma 237 alkalom. Az általuk láto-

gatottak száma 38 volt. Ezen kívül a lelkipásztorok és több 

presbiter látogatásainak száma is jelentős volt. A regisztrált 

telefonos beszélgetések száma 501 volt.  

Meghirdetett diakóniai jellegű adománygyűjtéseink vol-

tak: Szalka Zalán kis diákunk családjának, „Kárpátaljai 

összefogás” címmel a menekültek számára, karácsony előtt 

tartósélelmiszerre, hittanosok megajándékozására és a 

templom rezsi költségeire hirdettünk meg adakozást. Lep-

ramisszióra: 112 615 Ft adomány érkezett.  

Szeretetvendégségekre kb. 8 alkalommal került sor.  Az 

asztal körüli szolgálatot végzők közül többen meggyengül-

tek az utóbbi években. Szükséges, hogy fiatalabbak is felvál-

lalják a szeretetvendégségek szervezését! 

A keresztelési, házassági és konfirmációi évfordulókat 

2022-ben is számontartottuk, levélben köszöntöttük őket. 

Iskolásaink bekapcsolódtak a Magyar Református Szere-

tetszolgálat „Szeretethíd” és „Szeretetdoboz” akcióba. 

Karácsony előtt a Hajdúböszörményi Cigány Gyülekezet 

tagjait 30 tartós élelmiszerekből álló csomaggal támogattuk. 

Ökumenikus alkalmak: 

Az Ökumenikus imahetet 2022-ben már személyes jelen-

léttel szervezhettük meg.   

November 1-én kegyeleti ökumenikus istentiszteletet tar-

tottunk a temetőben a pedagógusaink énekszolgálatával.  

Havi rendszerességgel működött a lelkészi imakör öt helyi 

gyülekezet lelkészeinek részvételével. 

Imakörök, tematikus csoportok: 

Hétfői imakör (hetente). Találkozásaik rendszere-

sek. Alkalmanként 8-10 fő vett részt. A szeretetvendég-

ségek szervezésében, az imaséták és a gyermekhét meg-

vendégelésénél is az ő segítségükre támaszkodtunk. 

Pénteki imakör (kéthetente) önkéntes munkatár-

sak szolgálatával működött. 

Férfikör (kéthetente). Alkalmanként 6-8 fő részvé-

telével működött ősztől tavaszig. Fiatal édesapákkal is 

kiegészült a csoport. 

Élő kövek ifi: Alkalmanként 10-15 fő. Új tagokkal is 

bővült. Szolgálataikkal is rendszeresen jelen vannak a 

gyülekezetben. 3 ifjúsági találkozón vettek részt 2022-

  Csoportok 

száma 

Létszám Intézmények 

száma 

Hitokta-

tók száma 

Összesen: 37 566 8 6 

http://www.bocskaiter.hu


6 www.bocskaiter.hu 

Orgonamentés beszámolója 2021-2023  

ben (Balmazújváros, Hajdúböszörmény Kálvin tér, 

Hajdúsámson) 

Hazaváró: Édesanyák számára szervezett alkalom. 

Ősz óta rendszeresen működik. 

Zenei szolgálatok: Kántorunk tapasztalt és biztos 

segítség a zenei szolgálatokban. Az istentiszteletek, az 

esküvők, a táborok, a zenekar és vegyeskar szervezése, 

új énekek tanítása, reggeli áhítatokon történő szolgála-

tok, próbák szervezése mind sokrétű feladatot ad neki. 

A Bárka zenekar szolgálata egész évben rendszeres volt 

a vasárnapi istentiszteleteken, a közös táborozásokon 

és a gyerekhéten is számíthattunk rájuk. 2 kiszálláson 

vettek részt (Balmazújváros, Nyíracsád). Köszönet az 

egész éves hűséges szolgálatukért, lelkesedésükért!  

Egyházi iskola és gyülekezet kapcsolata: 

Egyházi iskolásainkkal 8 családi vasárnapon és to-

vábbi 3 ünnepi alkalmakon (tanévnyitó, tanévzáró, bal-

lagás) hallgattuk együtt Isten Igéjét.  

A szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal történő 

együttműködésben most is sokat jelentett a nyári nap-

közis gyerekhét közös szervezése. 

Baltazár Dezső születésnapján Dr. Szász Lajos elő-

adását együtt hallgatták a gyülekezeti tagok és az iskola 

7-8 évfolyamos diákjai. 

Reggeli áhítatok gyülekezetünk tagjai előtt és a gyer-

mekek szülei előtt is nyitottak. 

Csoportos imasétákat szerveztünk az imaközösség 

tagjainak segítségével. 

Első osztályosok befogadását két éve szervezzük. A 

gyülekezeti házban két őszi délutánon találkoznak a 

szülők, gyerekek és gyülekezeti tagok. Alkalmat terem-

tünk a szülőkkel való személyes megismerkedésre, a 

gyülekezet megismerésére, a személyesség megélésére 

és a bizalom építésére. Nagyon jók a visszahangjai 

ezeknek az alkalmaknak. 

Második éve szervezzük a konfirmáló fiataljainknak 

havonta az „Ébresztős” áhítatokat és az őszi konfirman-

dus napokat. 

Pedagógus bibliaórák havonta rendszeresen vannak.  

Hálásak vagyunk az Iskola vezetőivel, vallástanárai-

val és pedagógusaival kialakult őszinte, békességes 

kapcsolatért. Azért, hogy közösen tudjuk szem előtt 

tartani mind a szakmai munkát mind a hitre vezetés 

szolgálatát.  

Orgonamentés: 2022-ben folytatódott orgonánk 

felújítása. (2021-ben kezdődött a szélellátórendszer és 

a II., III. manuál szélládájának felújításával. Ezek beke-

rülési költsége 12,3, illetve 10, 9 millió Ft volt. Ebből 15 

millió pályázati pénz volt.) 

Az előző évben, a 3. ütemben, a még hátralévő széllá-

dák (I. manuál, pedálmű) restaurálása befejeződött, 5,2 

millió forintból, ebből 5 millió pályázati pénz volt. 

Megkezdődött és jelenleg is tart a játszóasztal felújí-

tása, ez várhatóan ez év április 30-ra lesz készen. ennek 

költsége 14, 8 millió Ft lesz. Ez önerős beruházás. Az 

összeg a "Díszpolgárok az orgonáért" koncertsorozat 

bevételeiből (cca 8 millió Ft) és a Presbitériumunk, va-

lamint egyéni támogatóink adományiból tevődik össze. 

Ezzel a tőkével jelenleg rendelkezik az Alapítvány. 

Temető működése: A Paraklétosz Nonprofit KFT 

gazdálkodása jó volt. Beruházásokra is sor került: Két 

útszakaszra aszfaltborítás, több útra zúzottkő borítás 

került. Belső parkolót alakítottak ki és a melléképülete-

ket felújították. Veszélyes fák kivásására, fásításra és az 

épületek nyílászáróinak cseréjére készülnek. 

Gyülekezeti újság, iratterjesztés: Gyülekezeti 

újságunk 4 alkalommal, számonként 900 példányban 

jelent meg. Gyülekezeti iratterjesztésünk működött.  A 

könyvárusítást a munkatársak hűségesen végzik, de 

nagyon kicsi az iratterjesztés forgalma.  

 

Szórványok helyzete: 

Hajdúvid: Az istentiszteletek helyszínét az 

„Ócskaiskola” közösségi helyiségét megszokta a gyüle-

kezet. Az istentiszteleteken résztvevők száma: 3-10 fő. 

Az óvodában van hetente hittanoktatás.  

Pród: Az istentiszteletek helyszíne a felújított műve-

lődési ház lett. Sok erőfeszítést igényel az istentisztele-

tekre való hívogatás. 

Keresztelések száma: 95 fő (16 felnőtt, 79 gyer-

mek) 

Konfirmálók száma: 43 fő (41 fiatal és 2 felnőtt) 

Házasságkötések száma: 17 

Temetések száma: 44 (20 egyháztag!) 

Úrvacsorázók száma a templomi úrvacsoravé-

teleken: 

 

Választói névjegyzékbe felvettek száma: 516 

Egyházfenntartói járulék: 

Hálásak vagyunk, hogy Isten irgalmasan bánt velünk 

és hordozott minket 2022-ben is. Szívből köszönjük 

mindenkinek az imádságát, szívből jövő alkalmi vagy 

rendszeres szolgálatát és együttműködését! Köszönjük 

az adományaikat, mellyel segítették a gyülekezetünk 

szolgálatát és Isten országának ügyét itt, ezen a helyen!  

Összeállította: Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor 

Elhangzott a gyülekezet előtt: 2023.01.15. 

2022. 6 templomban 

6 tábor, szórvány 

8 idős otthon 

5 házi 

Összesen: 25 

822 

142 

 

Év Összeg Fizetők száma Személyenkénti 

2022. 8.064.300 379 21.277 

Kedves Testvérek! 

Többen kérdezik tőlem mostanában, hol tartunk orgo-

nánk felújításának folyamatában, mennyit költöttünk 

eddig rá, mi van még hátra? Röviden ezekről szeretnélek 

tájékoztatni Benneteket. 

Orgonánk felújítása, hosszas pereskedés, majd tervezés, 
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A Lepramisszió 2022. évi beszámolója a hajdúböszörményi Bocskai 

téri református gyülekezetben  
„Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássa-

tok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan 

süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, 

mint az én megbízottam, olyan vak, mint az ÚR szol-

gája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a 

füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az 

ÚR nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép 

kirabolt és kifosztott; csapdába és verembe estek 

mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták 

őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem 

mondta senki: add vissza! Ki ügyel erre közületek, ki 

hallgatja figyelmesen a jövő érdekében?” Ézs. 42, 18-

23. 

Lassan 50 éves lesz a Lepramisszió- Magyarország, 

mely egyedüli szervezetként működik töretlenül a kelet-

európai térségben. Ebben a félévszázados folyamatban, 

mint csepp a tengerben, ott van a mi gyülekezetünk is. 

Hálát adunk azokért a támogatókért, akik látják a leprá-

val kapcsolatos szükségleteket, és a jelenlegi gazdasági 

válságban is következetesek maradtak elkötelezettsé-

gükhöz, akiknek szíve újra és újra megindul az emberi 

szenvedés iránt. 

Az adakozásnak különféle formáival éltünk ebben az 

esztendőben is. A 2022. január 30-i lepramissziós va-

sárnapon 96.425 Ft perselypénz gyűlt össze. További 

befizetések érkeztek a Lepramisszió javára a házi pénz-

tárba: 20.000 Ft. Ebből az egyházközség 50.000 Ft-ot 

utalt át az esperesi hivatal missziós alapjába, s 72.615 Ft

-ot közvetlenül a Lepramisszió- Magyarország számlá-

jára. Ezeken felül postai átutalással 30.000 Ft és 

OTPdirekt átutalással 10.000 Ft érkezett gyülekezeti 

tagoktól a Lepramisszió-Mo. számlájára. Tehát 112.615 

Ft-tal járultunk közvetlenül a misszió ember- és lélek-

mentő munkájához. 

Az igazi adakozás, ha névtelenül, titokban úgy adako-

zunk, hogy abból sem gyülekezeti, sem közösségi, sem 

személyes hasznot nem húzunk. Ez nagy próba mind-

annyiunk számára. A mi garasainkkal egy másik konti-

nensen betegségben meggyötört szenvedőket és lelki 

sötétségben élőket gyógyítanak, és vezetnek Krisztus 

útjára. 

A pénzbeli adakozás mellett imaközösségben és 

k előkészítés után 2021-ben kezdődött a szélellátórendszer 

(1. ütem), illetve a II., III. manuál szélládájának felújítá-

sával (2. ütem). Ezek bekerülési költsége 12,3, illetve 

10, 9 millió Ft volt. Ebből 17 millió Ft pályázati pénz. 

2022-ben a 3. ütemben a még hátralévő szélládák /I. 

manuál, pedálmű/ restaurálása befejeződött 5,2 millió 

forintból, ebből 5 millió pályázati pénz volt. 

Az előző évben megkezdődött és jelenleg is tart a játszó-

asztal felújítása, ez várhatóan 2023 április 30-ára lesz 

készen. Ennek költsége 14, 8 millió Ft lesz. Az összeg tar-

talmazza 2 db infra fűtőpanel, valamint a kotta és a pedál 

megvilágításához szükséges ledlámpák költségeit is. Ez 

önerős beruházás.  

Az összeg a "Díszpolgárok az orgonáért" koncertsorozat 

bevételeiből, a hosszú pereskedés után megnyert és az 

alperes által átutalt összegből, a Presbitérium, valamint 

egyéni támogatóink adományiból tevődik össze. Ezzel a 

tőkével jelenleg rendelkezünk. 

 

Összesítve:  

beépítettünk, illetve a játszóasztallal együtt beépítünk 

43,3 milliót Ft-ot, 

ebből pályázati pénz 22 millió Ft 

a presbitérium támogatása 1,8 millió Ft 

„Díszpolgárok az orgonáért” 5 koncertjének bevétele cca 

8 millió Ft 

az orgonaperben megnyert összeg 3, 5 millió Ft 

egyéni befizetések, támogatások, szja 1 %. 8 millió Ft  

Két nagy ütem lesz még hátra, a belső vezérlés és a sí-

pok felújítása, hangolása. Jó lenne, ha a 2 éve tartó lendü-

let nem törne meg, s még az idén folytatnánk a munkát a 

belső vezérlés kiépítésével.  

Ehhez még további erőforrásokat kell felkutatnunk. A 

Nemzeti Kulturális Alap mellett számítunk a Presbitéri-

um és adományozóink további segítségére is. 

Hajdúböszörmény, 2023. január 21. 

Balogh Gyárfás  

Templomi Orgona Megmentéséért Alapítvány  

kuratóriumi elnök 
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Ökumenikus imahét Hajdúböszörményben 
Városunkban a felekezetek 2023. január 18-22. kö-

zött tartották istentiszteleti alkalmaikat. 

A nyitó istentisztelet helyszíne a Kálvin téri gyüleke-

zet imaterme volt. Az imahét témáját az amerikai egye-

sült államokbeli Minnesotai Egyházak Tanácsa által 

kijelölt keresztények csoportja állította össze. Az ima-

hét alapigéje: 

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek 

az igazságra!” Ézsaias 1,17  

A Kálvin téri gyülekezet lelkipásztora, Somogyi Lász-

ló tiszteletes úr köszöntötte az öt gyülekezetből az egy-

házközségek lelkipásztorait, Bodogán László görögka-

tolikus parókust, Hasulyó János római katolikus plébá-

nost, Loment Péter református- és Horváth Zsolt bap-

tista lelkészeket. Külön köszöntötte Gellén Máté ex-

misszust, Simon Péter diakónust és az egybegyült híve-

ket az ige szavával: 

„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi 

Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól ”  

A 42. zsoltár eléneklése után Somogyi László refor-

mátus lelkész igeolvasása adta meg az alaphangulatot. 

Az igehirdetés szolgálatát Hasulyó János római katoli-

kus plébános végezte. Gondolatai a boldogságról szóló 

evangéliumi üzenethez kapcsolódtak. Szólt arról, hogy 

a világ tele van igazságtalansággal és szeretetlenséggel. 

Teljesen egyet kell értenünk ezzel, nap mint nap ezt 

tapasztaljuk, ezt sugározza az írott és elektronikus mé-

dia minden csatornája. Nekünk, embereknek a jó úton 

kell járnunk, keresve Isten igazságát, mely valamennyi-

ünk lelki békéjéhez és boldogságához vezet. 

A második estén a Baptista gyülekezet imaházában 

gyűltünk össze közös imára és éneklésre. Az est igehir-

detője Somogyi László lelkipásztor volt. Prédikációjá-

ban Lukács evangéliumából választott igeszakaszt hívta 

segítségül. 

 ”Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta ne-

kik: Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, 

hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok!” 

Magunkat kell siratni, mert miattunk, emberek miatt 

ilyen a világ! Igehirdetésében világosan megfogalmazta 

a sírás, siratás, siránkozás közötti különbséget. Közép-

pontba helyezte, hogy Jézussal nem szimpatizálni kell, 

hanem magasztalni, szeretni és követni őt! Ha így 

élünk, Isten Szentlelke adja meg nekünk az igazi bűn-

bánatot. Emelkedett hangvételű igehirdetés volt, mé-

lyen a szívünkbe vésődve. 

Az imahét 3. estéjén a görögkatolikus templomban 

találkoztunk, ahol Loment Péter, a Bocskai téri refor-

mátus gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten igéjét. A 

választott igeszakasz így hangzott: 

„Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Amíg 

van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenki-

vel, de leginkább azokkal, akik hitünk családjá-

hoz tartoznak.” Galata 6: 9-10  

Egy bibliai történet alapján egy tengerparti életmentő 

állomás történetén keresztül mutatta meg, hogy mi is 

lehetünk életmentők vagy inkább lélekmentők. Párhu-

zamot vont az életmentő állomások és a különböző fele-

kezetek között. Itt nekünk kell elvégezni az Isten által 

ránk bízott feladatot. Ha hitben járunk és követjük ta-

nítását, tetteink gyümölcsözők lesznek. Isten áldása 

kíséri életünket. 

Az imahét negyedik alkalmának a római katolkus 

templom adott otthont. Az igehirdetés szolgálatát Hor-

váth Zsolt baptista lelkész végezte, Lukács evangéliuma 

1. részének 52. verse alapján. Arról beszélt, hogy Isten 

előtt valamennyien egyenlőek vagyunk. Isten a szívek 

vizsgálója és nem társadalmi - vagy anyagi helyzetük 

szerint fordul az emberekhez. 

Az elénk tornyosuló nehézségek, terhek, próbák, éle-

tünk szomorúságai megmutatják nekünk, hogy egyet-

len segítségünk az Úrban van. Hozzá kell fordulnunk, 

rá vagyunk utalva. Soha ne feledkezzünk el az Úrról, 

életünket igazítsuk az isteni igazsághoz, Isten törvénye-

csendben elmondott egyéni imákban is ott voltunk a 

szenvedők mellett. Kérem, tegyük továbbra is azt, ami-

re Isten indít bennünket. 

„és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok 

meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: 

mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és 

tökéletes.” Róma 12,2 

Adományaikat a következő számlaszámra utalhatják: 

 Lepramisszió - Magyarország OTP 117 02036-

20705549  

Hálás szívvel köszönöm a jószándékú, tiszta szívű, 

elkötelezett gyülekezeti tagjaink támogatását. 

Hajdúböszörmény, 2023. január 4. 

 Gyulai Edit 
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ihez. Nehéz feladat ez a ma embere számára, aki renge-

teg kihívással, csábító gondolattal találkozik minden 

nap. Erős hittel, bizakodással 

 lehet felülemelkedni a hétköznapok nehézségein, 

kérve az Úr segítségét mindenkor. 

Az imahét záró istentiszteletére a Bocskai téri Refor-

mátus templomban került sor. Bodogán László görög-

katolikus parókus hirdette Isten erre az alkalomra 

szánt igéjét.  

 Lukács evangéliuma 18. igeszakaszának 4. versében 

ekképpen: ”Istent nem félt, embert nem becsült”   

Milyen időszerű –sajnos, ma is! Milyen világban 

élünk? -tör fel belőlünk a kérdés. Talán olyan világban 

ismét, ahol az emberi élet nem számít. Mindennap 

szembesülünk tengernyi igazságtalansággal . Gondol-

kodni sincs időnk a hallottakon, már kapjuk az újabbat 

az ismerőseinktől, barátaink tapasztalatából, a médiá-

ból. 

Az igehirdetés az ima és a hit erejére hívta fel a figyel-

met. De vajon van-e bennünk elég erő, hogy kitartsunk 

addig, míg megállunk Isten ítélőszéke előtt? Ki kell tar-

tanunk, egymást erősítve, egymásba kapaszkodva, gyá-

molítani a gyengét, segítő kéz nyújtására kérni az erő-

set. Így egyesült erővel megtestesül bennünk az Íge, 

„becsülni az embert”. Az imahét minden alkalma egy 

lelki feltöltődés volt, melyet az elhangzó csodálatos éne-

kek csak erősítettek, erősödtünk hitben, gazdagodtunk 

szeretetben, nyithattunk egymás felé, bármely feleke-

zethez is tartozunk. Sokan voltunk, az alkalmakon, de 

nem elegen. Sokan, sokfélék vagyunk, de nem azt kell 

szem előtt tartanunk, ami elválaszt, hanem, ami össze-

köt. Ez pedig a krisztusi szeretet. Ha így lesz, és hiszem, 

hogy így, akkor mi leszünk a föld sója. Így legyen áldás 

az igehirdetőkön, az Ígét meghallókon és befogadókon. 

Isten gazdag áldása legyen valamennyiünk életén! 

Ámen  

Tamus Elvira 

Hogy is van ez? A harangozásról 

A Bocskai téri templom rövid története című kiadvány a reformá-

ció napjára jelent meg. Az ismeretterjesztő füzetecske hasznos ol-

vasmány tanulók és felnőttek számára. Kapható az könyvterjesz-

tésben vasárnaponként és munkanapokon a lelkészi hivatalban 8-

12 óráig. Ára: 200 Ft  

Templomunk története 

„Ázsiában már több ezer évvel Kr. előtt voltak kisebb 

harangok, csengettyűk, ám ezek alakjukban különböz-

tek a keresztyén harangoktól. Krisztus előtt már a kel-

ták és az egyiptomiak is használtak kisebb harangokat. 

A keresztények kezdetben a kolostorokban használták 

a szerzetesek összehívására, majd ez a jeladási mód 

elterjedt az egyes falvak templomaiban is. A rendszeres 

harangozást először Sabinianus pápa rendelte el 606-

ban. Magyarországon a harangok már a térítőpapok 

idején elterjedtek. A harang szava irányította a min-

dennapi életritmust. Harangoztak reggel, este, misék/

istentiszteletek alkalmával, halálesetkor, egyházi és 

világi méltóságok érkezésekor. Harangszó köszöntötte 

a győztes csatából hazatért harcosokat és harangszó 

figyelmeztetett a közelgő ellenségre, vagy tűzvész-

re.” (Forrás: https://magyarharangok.hu/

altalanos.html) 

A harang tehát alapvetően istentiszteletre hív. A 

Bocskai téri Templomban a harangozás általános rend-

je a következő: az istentisztelet előtt 8:00-tól a nagyha-

rang szól 10 percen keresztül, majd 9:00-tól 10 percen 

át mind a három harang (kicsi, középső és nagy) egy-

szerre szól, és az istentisztelet kezdetekor fejeződik be a 

harangozás. Úgy mondták régen, amikor „elhagyta a 

harang”, akkor kezdődött az istentisztelet. 

A temetéshez kapcsolódóan, amikor református egy-

házi szertartás van, akkor összesen 4 alkalommal szól a 

temetési harang: a temetés előtti napon és a temetés 

napján 8:45-kor, majd a temetés előtt 10 perccel, majd 

egy fél órával később, amikor a gyászmenet elindul a 

ravatalból a sírhoz, akkor szól 10 percig mind a három 

harang. Mivel a harang szava istentiszteletre hív, ezért 

nem harangozunk világi (azaz nem egyházi) temetési 

szertartás alkalmával.  

A harangozás egy fajtája az ún. emlékharang, ami 

valakinek a halálának évfordulójához kapcsolódik. Te-

metési harangot és emlékharangot a lelkészi hivatalban 

lehet kérni. A toronyban ma három harang lakik. Az 

1367 kg-osat Szlezák László öntötte 1938-ban Budapes-

ten, a középső 800 kg-os a legrégebbi 1673-ban ké-

szült, a legkisebbet (389 kg) a Budapesti Harangművek 

készítette 1922-ben.  

Közreadta: Loment Péter lelkipásztor 

https://magyarharangok.hu/altalanos.html
https://magyarharangok.hu/altalanos.html
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Testvéri beszélgetések: Nagy László 

Nagy László gyülekezeti testvéremmel többször vál-

tottunk már szót előadások, bűnbánati-, házaspáros 

alkalmak végén. Legutóbb a munkatársi vacsorán volt 

lehetőségünk beszélgetni, verset faragni, együttműköd-

ve és külön is. Jó visszagondolni ezekre a találkozások-

ra, mert szeretem az őszinte megnyilvánulásait, a filo-

zofikus eszmefuttatásait, a hite szilárdságát, üdítő hu-

morát. Úgy terveztem, hogy meglepem január vége felé 

a pénteki bibliakörön, melyet ő vezet. Nem jött össze, 

mert beteg lett, viszont a bibliakörön közösen elmél-

kedtünk a férjemmel az általa ajánlott igehelyeken, 

énekszóval is erősítve a három jelenlévő testvért. 

A kérdéseket interneten küldtem át Lacinak gyógy-

ulást kívánva, de sajnáltam, hogy a személyes találkozás 

varázsa így elmaradt. A válaszok roppant hamar megér-

keztek, s csak ámultam azon, hogy hajnali 4-8 óra kö-

zött ilyen nagy, összeszedettséget igénylő teljesítményre 

képes, ráadásul betegen! 

Megkértem Barakné Esztikét, hogy mondjon róla pár 

szót. Íme:  

Nagy Lacit hitben élő, hitét megvalló, meggyőződé-

séért, véleményéért bátran kiálló embernek ismertem 

meg. Mind Ő, mind családtagjai (lányai és felesége) is 

aktív, szolgáló tagjai a gyülekezetünknek. Nagyon há-

lás vagyok valamennyiüknek, mert sokban hozzájárul-

tak az én hitem megerősödéséhez, ifjú korunktól fogva. 

De még a fiam hitének alakulásában is nagy szerepe 

volt a lányainak. Laci jelenleg a bibliaórákat vezeti 

gyülekezetünkben. Minden alkalomra alaposan felké-

szül, teológiai ismereteit felhasználva (hitoktató szakot 

végzett Miskolcon), utánaolvas könyvekben, interne-

ten, de saját véleményét is hozzátéve magyarázza az 

aznapi bibliaolvasó kalauz szerinti igeszakaszt. Zenei 

tudását, adottságait is megcsillogtatja, kiegészíti a 

modern technika eszközeivel és felesége támogatásá-

val. Jó humorú, jó kommunikációs képességű. Segítő-

kész, egészségét, energiáját nem kímélve munkálkodik. 

Példaértékű, ahogy családjával együtt szolgálnak a 

gyülekezetünkben. 

N. L.: -Köszönöm a kérdéseidet. Ihletadó az ember 

őszinte érdeklődése, kérdése, mert a kérdések mögött jó 

esetben keresés van. Keressük a másik ember közelsé-

gét, ha egy rövid időre is, része akarunk lenni gondola-

taiban, gondjaiban. Istent is, legelőször a kérdéseinkkel 

keressük, első lépést megtéve az Úr felé.  „Közeledjetek 

az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” (Jak. 4,8 első 

mondat) 

Az általad feltett sorrendben válaszolok a kérdésekre 

(talán módosítanék a megjelenés sorrendjén, a végére 

hagyva a személyemet érintőket): 

Írtál mostanában verset vagy bármit? 

- Bármit igen J, a BkB alkalomra készülve, hogy ne 

felejtsem el, amíg odaérek J. Verset nem tudok írni, de 

pár évente egyszer-egyszer elfog a vágy, hogy próbál-

kozzam. Mert a „nyugatos” és előtti-utáni költőink ver-

sei után nem mondhatom másként. Kicsit divat lett a 

mai korunkban, hogyha valaki kilép a hétköznapi próza 

formájából, mindjárt versnek lehet titulálni az írását. 

Nem vagyok irodalmár, nem értek hozzá, így gondolom. 

Legutóbb az ökumenikus hét „ihletett” meg, elküldtem 

neked. 

A hited mennyire véd meg a bosszankodások-

tól? 

- A bosszankodás egy érzelmi megnyilvánulás, tehát 

nem véd meg. De önmagamtól igen. Az érzelmek elke-

rülhetetlenek (egészséges szellemnél), a bosszankodás 

okától és mértékétől függően vannak érzéseim. Az ér-

zelmeim materializálódásában nyújt védelmet, segítsé-

get a hit, azaz, hogy milyen formában fejezem ki a vála-

szom. Ha nem válaszolunk, az is válasz J. De itt a hit 

megtartó szerepét kicsit tisztázni kell. Az Apostolok 

sem voltak egyforma vérmérsékletűek, tehát a hit ön-

magában, direkt módon nem véd meg, azaz nem gátolja 

le az érzelmeinket. De az, hogy hogyan dolgozom fel, 

megtalálom-e, és mennyi idő alatt a másik ember moti-

vációját, meg tudom-e érteni, mennyire tudom elfogad-

ni vagy elutasítani, abban szerepe van a hitben járás-

nak. Azért ezt a szót használom, mert folyamatot értek 

alatta, akár élettapasztalatot is mondhatnék, a megtérés 

nem eredményez mindjárt higgadt embert. És milyen jó 

ez, mert nem leszünk villámcsapásra más emberré, 

megmarad az egyéniségünk. De villámcsapásra lehe-

tünk megváltott, örök életű emberré.  

Visszatérve a folyamathoz, a hit látásmódot, gondol-

kodást, toleranciát stb. -t alakít, egész életet formáló 

ereje az, ami segít abban, hogy isteni képmásunk minél 

jobban hasonlítson az eredeti tervhez J. Ezt az utat kell 

hozzá bejárnunk: „Ama nemes harcot megharcoltam, 

futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre 

eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad 

nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak 

énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják 
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az ő megjelenését.” (2Tim 4,7-8) 

Tehát a bosszankodást azon a szűrőn átengedve, amit 

a Szentírás mond és tanít nekünk. Hogy mennyit tu-

dunk ebből ténylegesen hasznosítani a mindennapja-

inkban, ez rajtunk áll. Mennyire forgatjuk magunkban 

az Igét, gondolkodunk rajta, életünk, napjaink, óráink 

stb. részévé válik, ha szeretjük. Ez a lényeg, minden 

ezen múlik. Ha szereted Isten Igéjét, akkor Jézus Krisz-

tus tanítást megfogadod és törekszel rá állandóan, ha 

elesel, felkelsz és folytatod a küzdelmet. Ha szereted 

Isten Igéjét, közeledni fogsz hozzá, aki így közeledik az 

Úrhoz, azt kitárt karokkal várja. 

És végül, hogy egyértelműbb legyek: a bosszankodás 

nem = a haraggal, de még csak a bosszúsággal sem. 

Ezeket nem kérdezted, ezért most nem beszélek róla J.  

Az egészségügyi problémáidat illetően, meny-

nyire látsz benne isteni intést, netalán bünte-

tést? 

- Van egy szép énekünk, amiben a következő monda-

tot néha önsajnálóan, tévesen magunkra értjük: „azt 

bünteti, kit szeret, mert másként nem is tehet…”. Ez 

Jézus Krisztusról szól, mert a bűn következménye a 

halál, az ember bűnét Ő vette magára, egyedül bűnhő-

dött az én bűnömért, hogy képtelen vagyok az Úr törvé-

nye szerint lelki-testi tisztaságban élni, korlátok nélkül 

teljes szívvel hinni, szeretni. Tehát a büntetésemet már 

kirótták és végre is hajtották. Ezért élhetek. 

Isteni intést: Igen, az apa, az Atya inthet, feddhet, 

róhat, fenyíthet. Nagyon fontos, hogy az esetek legna-

gyobb részében a betegség nem az Úrtól van, hanem 

életünk, életvitelünk következménye. Kiestünk az éden-

ből, az örök és egészséges életből, mert elszakadtunk a 

világot és embert teremtő Mindenhatótól. Testünk 

öregszik, szerveink gyengülnek és romlanak, a 

„makkegészséges” ember is meghal. „Akkor ezt mondta 

az ÚR: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hi-

szen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz eszten-

dő.” (1Móz 6,3) Ezt felgyorsítjuk az életvitelünkből adó-

dó mérgezésekkel (étel, ital, stressz, mozgáshiány, stb., 

stb.). Tehát a betegségek zöme ebből adódik, életvite-

lünk önmagában hordozza a betegség lehetőségét, ez 

persze egyéni érzékenységtől, szociális körülményektől 

és egy halom dologtól függően változik. Nem az Isten 

akarata a betegség. 

Ugyanakkor nem korlátozhatom az Úr szuverén jogát, 

hogy bármibe közvetlenül is beavatkozhasson. Öniróni-

kusan szoktam elmesélni a dohányzásomról való leszo-

kásom: éveken át imádkoztam, hogy ha kell, hát üsse ki 

a kezemből az Úr a cigarettát, vegye el, mert én nem 

bírok leszokni (3-szor tettem félre 1, ill. 1,5 évre, a 

„kicsiket”, a rövidebb időtartamokat nem számolva, de 

sikerült elpuskáznom mindhármat). Tudom, hogy min-

dig meghallgat bennünket az Úr, de hála Neki, nem 

mindent teljesít, amit mégis, azt sem feltétlen abban az 

időben és módon, ahogyan azt elképzeltük J : Volt egy 

agyinfarktusom, túléltem, de a hosszas felépülés kiváló 

lehetőséget biztosított számomra a leszokásról. Sike-

rült. Ez is meghallgatásra talált, én fogalmaztam talán 

keményen. 

Komolyabbra fordítva a szót: ha fáj, ha nem, előtte, 

közben és utána is imádkozok.  

Milyen számodra az Isten? 

- Hm. Reményeim szerint olyan, amilyennek az Úr 

bemutatkozik a Bibliában. Az Ó- és Újszövetséget 

együttesen látva válik érthetővé és megismerhetővé az 

Isten, már amennyit képes az emberi elme felfogni a 

felfoghatatlanból. Erről szerintem könyvtárnyi szolgá-

latot, igehirdetést lehet olvasni, talán hallani is, dicső-

ség ezért az Úrnak. Megpróbálok a teológiai értelmezést 

kihagyva, egy tömör, személyes vonatkozású választ 

adni: Egy olyan erős vár, Mindenható, irgalmas, igazsá-

gos és szerető kapitánnyal, amiben minden szükséges 

van, önellátó életet biztosítva. Testi, lelki értelemben 

egyaránt. 

Mit jelent neked BkB (Biblia kör Bárkinek)? 

- Átneveztem a bibliaórát bibliakörré (Bibliakör Bár-

kinek), hogy közelebb kerüljön az elnevezés a valóság-

hoz, hogy a hívogatott emberek széles körének legyen 

lehetősége kérdezni, mondani, tanulni, beszélgetni. 

Boldog lennék, ha kérdéseket hallanék akár ateistáktól 

is, van-e Isten, és akkor miért ilyen, de miért éppen 

Jézus Krisztus a megváltó stb. De a nagy kérdések mel-

lett szívesen beszélgetünk az életünket érintő napi dol-

gokról is, próbáljuk keresztyénként keresni a válaszo-

kat. A gyülekezeti facebook csoportjába írtam, a ki-

emeltek (a gyülekezetet érintő rendszeres és közelgő 

események) között látható:  

A bibliaköri alkalmaink alapvetően krisztusközpon-

túak, ennek megfelelően keressük a válaszokat az Ige 

értelmezésével a mindennapjainkra vonatkozólag. 

Ezek a 2 hetente lévő 1 órás alkalmak nyitottak min-

den testvérünk előtt, nemtől, kortól függetlenül. Né-

hány közös ének után a bibliaolvasó kalauzunk szerin-

ti napi újszövetségi ige üzenetének keresése követi kö-

tetlen beszélgetés keretében. Eközben bárkinek lehető-

sége van kérdezni az Igével kapcsolatban, elmondania 

a véleményét, tapasztalatát. Mindezekre bátorítva 

szeretettel várunk bárkit, aki akár alkalomszerűen, 

akár kéthetente szeretne, és tud egy kis időt fordítani 

saját maga és egymás építésére. 

Alkalmaink helye: Gyülekezeti terem 

Ideje: minden páros hét péntekén 18:00-19:00 óra 

között (ha az időpont ütközik egyéb gyülekezeti ese-

ménnyel, a Bibliaköri alkalom kimarad, nem tolódik a 

következő hétre). 

A BkB a fentieken túl azt is jelenti, hogy hálás vagyok, 

amiért van mind erre lehetőségünk, része lehetek, tagja 

lehetek ebben a földi egyházban egy olyan közösségnek, 

akik keresnek, kérdeznek, közeledni szeretnének Isten-

hez, Jézus Krisztushoz. 

Milyen vágyaid vannak? 

- Mint a legtöbb egyszerű embernek: békében, am-

ennyire lehet egészségben, szeretetben élni az egyre 

bővülő családunkban, látni, része lenni unokáink (még 

nincs) felnövekedésének. Látni, része lenni egy nagy 

ébredésnek, ahol sok-sok ember, fiatal és idős, és min-

den barátom, szerettem megtér, elfogadja Jézus Krisz-

tus áldozatát önmagáért, hiszi és vallja, hogy Ő az Úr, 

az Atya Isten dicsőségére. Életutunkon végigmenve lát-

ni és érezni naponta a bennünket megtartó kegyelmet, 

a naponta körülölelő csodát, a kapott és adott szerete-

tet, vidámságot, nevetést, a legördülő könnyeket, a ter-

mészet pazar szépségét, a teremtés felfoghatatlan cso-

dáját. És a végén, egy nem bibliai, de kedvelt ókori, ró-

mai köszöntés (tömör és sokatmondó): Élj sokáig, és 

halj meg hamar! 
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Szerinted hogyan lehetne szolgálatkészebb a 

gyülekezetünk egésze? 

- Nem tudom, hogy van-e probléma ezzel. Ha mégis, 

akkor annak csak egy oka lehet, még nem érlelődött 

meg a lélekben a hála: ennek is egy oka lehet: még nem 

ismerte fel, mekkora az üdvözítő kegyelem. Ennek is 

egy oka lehet: nem látja a saját elveszett voltát, nem 

látja bűnét, az Istentől való elszakított állapotát, nem 

látja vétkeit, hibáit. Ennek is egy oka van: még nem 

fogadta el Jézus Krisztust, még nem kapta meg a Szent-

lélek Isten kegyelmét a megtérésre. Ha ezek megvan-

nak, nincs baj a szolgálattal sem. 

És az országot, világot hogyan lehetne jobb 

irányba fordítani? 

- Ez most ütős lesz: az ember által sehogy. Évezredek 

óta minden hatalmon lévő erre törekedett. Meg kell 

nézni az eredményét, hová jutottunk. Merre tartunk 

ma, miközben mindenki jót akar mindenkinek (papíron 

persze L ). Ezért van szükség a jelenlegi világ újjáterem-

tésére, az armageddonra, Krisztus 2. eljövetelére. 

Ha ez idő alatt enyhülést szeretnénk a világunkban, 

azt csak „ébredési hullámok” sorozatával lehetne elérni, 

ha annyi ember térne meg, hogy már a hatalmon lévők 

is az Úrhoz fordulnának tanácsokért, bölcsességért. 

Erre mennyi az esély? A Sátán a mennyből levettetett, 

de itt regnál és szedi az áldozatait, mióta elszakadtunk 

Istentől.  

„Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok 

kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt 

kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert 

nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a 

magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. Em-

berölő volt a kezdetek óta.” (Jn. 8,44) 

Mindezek ellenére az a feladatunk, hogy mindent 

megtegyünk, ki-ki a maga posztján, azt, ami rá van bíz-

va, hogy jobbá tegye, amit lehet: ha törekszünk az Isten 

Igéje szerint élni, szólni, cselekedni, akkor jobbá leszek 

én, jobbá lesz a társam, a körülöttem élők. Ezáltal, ha 

csepp is a tengerben, de jobbá lett az ország, jobbá lett a 

világ. Az Úr nem a teljesítmény nagyságát nézi, hanem 

a szív szándékát. 

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű 

kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a 

velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és 

szándékait.” (Zsid 4,12) 

Tardiné Szilvi 

 

Talán igaz 
 

Az igaz szó halk és konok,  

alkuvással nem rokonok. 

Szép mosolynak szeretet a gyökere, 

így hallgat vak eszméket a türelem. 

Csípős szó szívedig ne érjen, 

és ha mégis, vagy másért éget, 

könnyeidben ragyogjon a béke. 

Mert az alázat mindig csendes,  

és testvérnek öröm a közelsége. 

Hiányodat fedje el a hála, 

rossz embernek jó is lehet társa. 

Fájdalmadat hordozza a remény, 

s ha bántanak, ír legyen a feledés. 

Kicsinyeknek fogjad meg a kezét, 

Nincstelennek érezzed át mindenét. 

Szánalmadat rejtse el a könyörület, 

Adj a vanból, amit lehet. 

Boruljon ránk derű, lelkünk legyen vidám, 

s ha kétség gyötör? Nem is tudom, - Talán. 

Nagy László 

Nagyon megrázó az élettörténete Nate Shaw-nak 

(megváltoztatott név), bepillanthatunk az akkori ameri-

kai társadalom kegyetlenségeibe, az igazság hiányába, 

még családon belül is. 

Nate erős és igen dolgos ember volt, nem törte meg az 

igazságtalanul rárótt tizenkét év börtönbüntetés sem, a 

nehéz sorban cím is erre utal. A régies nyelvezete szóra-

koztatott, pedig amúgy nem szoktam díjazni a 

„parasztos” beszédet. Hogy milyen volt a 

hite, döntse el a kedves olvasó, s hátha 

kedvet is kap e tanulságos olvasmányra! 

„No, mondom magamban, tesz az Isten a 

muzsikátokra. Ő a lelkeket vizsgálja. Ha 

lelked megnyitod ő neki, hogy a szeretetét 

befogadd, az elegendő. S hogy a megújulá-

sodhoz ragaszkodjál. Mert járhatsz gyüle-

kezetről gyülekezetre, templomtól templo-

mig, ha két egyforma közöttük nincs, ak-

kor is, semmit nem teszel azzal, csak ha a 

lelkedben megújhodtál, és újjászülettél. Ha 

az ő hatalma a lelked át nem formálta, s 

meg nem másította az életedet is, hát jár-

hatsz te akárhova. Szeretek én mindeneket az Isten sze-

relméért, nem a magam akaratáért. Isten szerelméért 

igenis szeretem a fajtámat, embert is, asszonyt is, feke-

tét. Szeretem a fehér embereket, fehér asszonyokat, 

mind akikre csak Isten Napja süt, ez a teljes igazság. 

Jótettükért jóval füzetek. Sőt, próbálom megfüzetni 

jóval azt is, aki velem nem tesz jót. Hanem, aki szíve 

szerint rosszat tenne, az énvelem semmit ne tegyen. 

Mert nem állok félre a gonosztévő útjából 

se.” 

„Nem mondom, amikor a világban forgo-

lódtam és Istennek áldása kísérte a munká-

mat, hogy ne eszültem volna – mert tudtam 

én, hogy az egy élő igaz Isten ő, de a szívem-

be nem fogadtam. S akit Ő, ajtót megnyit, 

ember be nem zárhatja, se akit Ő bezár, 

ember meg nem nyithatja. Valaki nem fo-

gadta be Jézust, el nem gondolhatja, milyen 

az, amikor kopog. Hanem aztán megtudja, 

mert a kopogására megrendül a ház. Nagyot 

fordul olyankor az emberrel a világ.” 

Tardiné Szilvi 

Könyv 
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ISTEN SZERETET… 
A mai időkben nagyon bizonytalan a mindennapi éle-

tünk. Legyengítenek a  fájdalmak, a betegségek, a szo-

rongás, a félelem, de erőt kell merítenünk Jézusból, az 

Ő példájából, szeretetéből, emberségéből. Sajnos na-

gyon messzire elsodródtunk a betlehemi jászol egysze-

rűségétől… Meg kellene tanulnunk, ami elődeink, nagy-

szüleink számára természetes volt, hogy az életben az 

egyszerű dolgok a legmeghatározóbbak, és ezek teszik 

nagyszerűvé. 

Életünk felgyorsult, felértékelődtek a kézzel fogható 

világi dolgok, eközben nagyon elszegényedtek, kiüre-

sedtek a szív és a lélek kincseskamrái.  

Persze karácsonykor mindenki igyekszik szeretetet 

árasztani, segíteni, csak az a baj, hogy ez a fény a követ-

kező év napjaiban egyre halványabbá válik. Pedig ezt 

kellene táplálnunk egész évben, hogy a szeretetet lángja 

meg ne fakuljon, melege ki ne hűljön. 

Ezért év közben hiánycikk lesz a szeretet, az együttér-

zés, a gondoskodás, a biztató mosoly, a kinyújtott segí-

tő, simogató kéz. Kevesebb az ölelés, /különösen a jár-

vány óta/, pedig egy ölelés gyakran beszédesebb, mint 

ezernyi kimondott szó. Egy szívből jövő öleléssel erőt, 

energiát adhatunk egymásnak. Az lenne a legfontosabb, 

hogy szívvel- lélekkel éljünk, gondolkodjunk, cseleked-

jünk. Így tükröződhet életünkön, tetteinken keresztül 

belső lényünk. Így lehetünk Jézussal a szívünkben sze-

rethetőek és hitelesek. Példát kellene mutatnunk, to-

vább kellene adnunk mindazt a szeretetet, egyszerűsé-

get, önzetlenséget, amit mi is Tőle tanultunk. Kevesebb 

szó, több tett, mert az állandó prédikálásból senki sem 

tanul, viszont a példából és a tapasztalatból annál töb-

bet.  

Össze kellene fognunk, és ha csak egy-egy tég-

lát is beleadva, felépíteni azt a fénylő, hívogató 

szeretethidat, amelyen lelkünk egymásra talál-

hat. Nem is a szeretet kevés ebben a világban, 

hanem ezek a lelki hidak hiányoznak, amelye-

ken keresztül lélektől lélekig áradhatna a szere-

tet. És az a magasan kiemelkedő világító torony is, 

amely fényt, reményt, kiutat jelenthet abból az egyre 

sötétebb és félelmetesebb labirintusból, amelyben elke-

seredetten bolyongunk. Az élet nem könnyű. Sokunk 

számára nehézségekkel, fájdalmakkal, reménytelensé-

gekkel van átszőve, de minden nap egy újabb lehetőség 

arra, hogy megváltoztassuk. Minden nap egy új élet kez-

dete lehet, csak az első lépést nehéz megtenni, a többi 

már sokkal könnyebben megy. 

Életünk alakítása tehát rajtunk múlik. Rossz döntése-

ink miatt csak magunkat okolhatjuk. El kellene gondol-

kodni azon, hogy mi a fontosabb számunkra: a sok földi 

mulandó dolog, vagy a család, a szeretetkapcsolatok, a 

nyugodt békés élet, amely boldoggá, kiegyensúlyozottá 

tesz, és nem csak ideig-óráig… 

Ha egyre többen szívvel- lélekkel, melegséggel, 

szolgálunk, járunk-kelünk, tesszük a dolgunkat 

ebben a didergő világban, akkor sokkal köny-

nyebb, békésebb, emberibb, szerethetőbb lesz 

az életünk. 

Igen! A keresztyén embernek felelőssége van ebben, 

de mint sokan azt hiszik, a hívő ember sem hibátlan. Ő 

is ugyanolyan esendő, mint a többi, a gyülekezet pedig 

nem a tökéletes emberek otthona, hanem olyan gyógyí-

tó hely a bűnösök számára, ahol Jézus segítségével erő-

södhetnek, gyógyulhatnak, bocsánatot nyerhetnek. Az Ő 

gyógyszerei pedig: a szeretet, az egyszerűség, az önzet-

lenség, a gondoskodás, és a segítőkészség. 

Ami elmúlt, azon már nem változtathatunk, de 

ami előttünk van, azon még igen, és ami fontos: 

nem az számít mennyi év alatt, mennyi földi 

dolgot halmoztunk fel, hanem az, hogy mennyi 

szív, mennyi lélek, mennyi szeretet és mennyi 

emberség volt az átélt éveinkben… 

„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Isten-

ben marad, és az Isten is őbenne.” 1Ján 4,15 

Nagy Sándorné 

Gyökössy Endre: Csöndben, némán 

 
Sírtál-e már úgy, 

hogy nem folyt a könnyed? 

Nevettél-e úgy, 

ahogy nem fogsz többet? 

Daloltál-e úgy, 

hogy nem hallotta senki? 

Sétáltál-e úgy, 

hogy nem kellett elmenni? 

Álmodtál-e úgy, 

hogy az nem volt álom? 

Játszottál-e már 

húrtalan gitáron? 

Repültél-e már, 

fűben hanyatt fekve? 

Kószáltál-e már, 

csillagtalan este? 

Temettél-e már, 

sok szép halott álmot? 

Tettél-e jót úgy, 

hogy csak Isten látott: 

csöndben némán? 

 

Jézus tanítványának lenni azt jelenti: Tovább-

adom önmagam és amim van, mert én is kap-

tam magamat és mindenemet. 

Közreadta: Nagy Sándorné 
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Kétszeres karácsony 

 Jókedvet adj! 

Jókedvet adj és semmi mást, Uram! 

A többivel megbirkózom magam. 

Akkor a többi nem is érdekel, 

szerencse, balsors, kudarc, vagy siker. 

Hadd mosolyogjak gondon és bajon, 

nem kell más, csak ez az egy oltalom, 

még magányom kiváltsága se kell, 

sorsot cserélek bárhol, bárkivel, 

ha jókedvemből, önként tehetem; 

s fölszabadít újra a fegyelem, 

ha értelmét tudom és vállalom, 

s nem páncélzat, de szárny a vállamon. 

S hogy a holnap se legyen csupa gond, 

de kezdődő s folytatódó bolond kaland, 

mi egyszer véget ér ugyan 

– ahhoz is csak jó kedvet adj, Uram! 

Álmodj! 
Álmodj egy szép világot 

hol a tenger a fény, 

ott hol a béke az égig ér... 

Álmodd, hogy a szeretet örökké él, 

a szívedben derű, és senki nem fél.. 

Álmodd, hogy az álmaid 

valóra váljanak, 

és elkerül minden, 

mi szívednek fájhat.          (Garai Gábor 1929-1987) 

Közreadta: Barakné Sipos Katalin 

Hát, hogy hogyan is lett nekem dupla karácsonyom, 

elmondom röviden. Január 2-án felhívott a Nagytiszte-

letű Asszony, hogy mi lenne, ha úrvacsorát hozna? Hát, 

mint derült égből villámcsapás, úgy érintett hirtelen. 

Egyből, minden átgondolás nélkül nemleges választ 

adtam. Hiszen én magam sem vagyok alkalmas erre, a 

körülmények sem, és a hajlékom sem. Amikor a harma-

dik nemleges válaszomat is végig hallgatta, így szólt: Jó, 

de én akkor is megyek, viszem az igehirdetéseket. Pilla-

natok alatt döntenem kellett, hiszen úrvacsorát nem 

szabad visszautasítani, és kimondtam, elfogadom. Meg-

beszéltük az időpontot és elköszöntünk egymástól. Köz-

ben hivatkoztam rá, hogy olvastam én erről az újság-

ban, hogy ez be fog indulni, meg hogy legyenek ott töb-

ben, de hát én magam vagyok. Az nem baj – válaszolta. 

Hát a segítségnyújtó gondozómat utoljára a patikába 

küldtem el, mert az fontosabb, mint a takarítás. Én meg 

főzőcskéztem, mivel ünnepeken nem hoznak ebédet. 

Hát alaposan elfáradtam, mire végeztem az elmaradt 

munkával. Este 7 órakor jutott eszembe, hogy szóljak 

egyik imatársamnak, hogy nem jönne-e el? -Mikorra? -

kérdezte. - Holnap két órára. - Ott leszek, válaszolta 

(Bíróné Mancika). Egyetlen kérésem volt, hogy az 

imádságot, amit 70 éve tanultam, amikor konfirmál-

tam, közösen, hangosan elmondhassuk. Engedélyt kap-

tam. Itt le is írom: 

Úrvacsora osztás előtt: Mennyei édes Atyám! A 

Te odaadó nagy szereteted hozzád vonja a szívemet. 

Szeretnék a Te engedelmes boldog gyermeked lenni, 

kinek lelkét szent Fiad vére megtisztít minden bűntől. 

Fogadj be hát örök kegyelmedbe, s szent asztalodnál 

biztasd lelkemet, hogy míg benned hiszek, és Téged 

szeretlek nem árthat nekem semmi veszedelem. Ámen. 

Úrvacsora vétel után: Uram, letettem hittel min-

den bűnömet kereszted alá. Tudom igédből, hogy azo-

kat többé szememre nem veted. Bocsáss el valóban 

megtisztult szívvel szent asztalodtól, s Szentlelkeddel 

segíts, erősíts, hogy be ne szennyezzem ismét lelkemet, 

hanem akaratodat követve dicsőségedre éljek itt a Föl-

dön, egykor pedig mennyei Szent országodban. Mind-

örökké magasztallak! Ámen. 

Drága testvérek! Most, mint újból kegyelmet nyert 

bűnös ember mondom el, nagyon gazdag délutánunk 

volt. A záróima után, a lelkész Isten áldását kérte éle-

tünkre, amit éreztünk és élvezünk azóta is mindketten. 

Szeretném bátorítani az idősödő, frissen vagy régebben 

konfirmált testvéreimet, akik bármi miatt már nem 

tudnak a gyülekezet közösségében a kegyelem asztalá-

hoz járulni, hogy friss reménnyel, hívő hittel merjék 

igénybe venni a házi úrvacsorát. Legyen a hajlék bármi-

lyen egyszerű, ahol az úrvacsora megjelenik, felszentelt 

templommá lesz az minden benne hívő ember számára.  

Még valamit, ami nagyon fontos. Ha közeledik az ün-

nep, de bármikor, ha beteg valaki és szeretne házi úrva-

csorát kérni, közölje szándékát személyesen vagy tele-

fonon. A lelkészi hivatal telefonszáma: (52) 229-

998. (Megtalálható az újság hátlapján is leg-

alul.) Hívható hétköznapokon 8-12 óráig. Sorai-

mat egy bűnbánati énekkel zárom: 

 

Égi atyám, hozzád vágyik a lelkem  
1. Égi atyám, hozzád vágyik a lelkem, 

Égi Atyám, hozzád hogy közeledjem? 

Tőled elhajoltam, háládatlan voltam, 

Sok jóságodért én sok bút okoztam. 

2. Égi Atyám, Isten, mennyei felség, 

Nincsen ember, nincsen, ki ne vétkeznék, 

De ki hozzád megtért s tőled kegyelmet kért, 

Elfedezéd bűnét Egyetlenedért. 

3. Égi Atyám, lásd, ím, fáj a lelkemnek, 

Szemem csatornáin könnyek peregnek; 

Kér szívem s a könny is, bűneimen könnyíts, 

Engedj közeledbe könnyek között is. 

4. Égi Atyám én meg fogadást teszek, 

Hogy ezután néked hű szolgád leszek. 

Úgy szeretlek itt, mint megváltotthoz illik, 

Megtérő lélekkel áldalak mindig.  

(236. Halleluja ének) 

Közreadta: Szabó Margit 
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A Házasság hete kezdeményezés több mint két 

évtizede Angliából indult el, amely egy hétig a há-

zasság és család fontosságára irányítja a figyel-

met. 

Mára négy kontinens huszonegy országában ünneplik. 

Hazánk-

ban 

2008 óta 

rendezik 

meg a 

keresz-

tény egy-

házak és 

civil 

szerveze-

tek szé-

les körű 

összefo-

gásával. A Házasság hetéhez kapcsolódva Fejér László és 

felesége, Gabi voltak a vendégei a Bocskai téri Református 

Gyülekezet rendezvényének.  

 - Milyen házasságképet hoztak otthonról? 

Gabi: példaértékű házasságképet hoztam magammal 

otthonról. A szüleim most is együtt vannak, több mint öt-

ven esztendeje. Mindent igyekeztek megoldani, megbe-

szélni. Így lehet tartós az együttlétük. 

László: nálunk nagy volt a korkülönbség a szüleim kö-

zött. Soha nem merült fel, hogy ne együtt éljenek. Teljesen 

más természetűek voltak. Édesapám teljesen higgadt, 

édesanyám pedig olaszos temperantumu. Általában mind 

a ketten mást akartak. Apukám már meghalt, anyukám 

még köztünk van..    

 - Milyen elképzelésük volt a saját párkapcsolatukról? 

László: az elsődleges szempont az volt, hogy a felesé-

gembe szerelmes legyek. El tudjam képzelni gyermekeim 

édesanyjának. Ezeken túl örök legyen a házasságunk. A 

többit az Istenre akartam bízni. Azt is szerettem volna, ha 

a jövendőbelim vallásos.  

Gabi: mindenképpen nagyon fontos volt az, hogy bizton-

ságban érezzem magam mellette. Olyan férfit akartam 

választani, akire rá tudom bízni az életemet. Nekem is na-

gyon fontos volt, hogy vallásos legyen. Így az Isten felé 

vezető úton együtt tudjunk haladni.  

- Mibe szeretett bele a férjében? 

Gabi: én megláttam és megszerettem. Ez nem volt ne-

héz. Először amikor találkoztam vele, még nem tudtunk 

beszélni. Ami engem megfogott benne, az az életkedve és 

igenlése volt.  

 - Mibe szeretett bele a feleségében? 

László: énnálam is szerelem volt az első látásra. Ránéz-

tem, és azt láttam, hogy Ő az igazi. Érzékeny és kedves 

volt, nagyon pozitív kisugárzással. Éreztem, hogy a gyer-

mekeim jó kezekben lesznek nála. Ráadásul Gabi is több 

gyereket szeretett volna. Három apróságot terveztünk. 

 - Hogyan sikerült a különbözőséget összesimítani? 

Gabi: ez egy hosszabb folyamat volt. Én olyan típus va-

gyok, aki nem mondja ki, ha fájdalom éri. Nehezen kom-

munikálok arról, ha valami nem tetszik nekem. Ezért 

éveknek kellett eltelnie mire rájöttem, hogy mindenről 

beszélni kell. Akkor intenzív és nehéz hónapjaink voltak. 

De sikerült feloldani a problémákat. Ebben az ima is na-

gyon sokat segített nekünk. 

 - Hamar érkeztek a gyerekek? 

László: igen. Az első három gyerek az szűk három év 

alatt született. Őket követte a többi három. Ezután jött a 

„bónusz”. Isten különös kegyelméből adódóan megajándé-

kozott minket egy hetedikkel. Ő nem a saját gyerekünk, 

hanem örökbe fogadtuk. Ő egy down szindrómás kislány. 

Őt különös ajándékként éljük meg.    

 - Milyen elveket vallana a gyermeknevelés terén? 

László: legyen tisztességes és becsületes, valamint köte-

lességtudó. Amit elkezd, azt fejezze be. Azért imádkoztuk a 

legtöbbet, hogy legyen hitük a gyerekeknek.  

 - Csapat vagy házaspár? Gyerek nélkül is tudnak kö-

tődni egymáshoz? 

Gabi: igen. Minden évben elmegyünk négy-öt napra 

„nászútra”. Mostanában már be szokott „csúszni” egy-egy 

hétvége is. Figyelünk egymásra. Ez még abban is megmu-

tatkozik, hogy hetente elmegyünk egy este beszélgetni ket-

tesben.  

 - Ki az, aki dönteni szokott? 

László: vannak területek amelyekben az egyikünk dönt 

és vannak olyanok amikben a másik. De teljes az átjárás. 

Így le tudjuk venni a terhet a másikról. Nyílván én nem 

döntök az iskolai különórákban, mert ehhez Gabi ért. 

Ilyen téren soha sincs vita közöttünk.  

 - Mi a boldog házasság titka? 

Gabi: nekem az a legfontosabb, hogy az Istennel legyen 

kapcsolatunk. Ez nagyon segít a mindennapokban. E mel-

lett fontos, hogy nagyon sokat beszélgessünk.  

 - Mi lesz tíz év múlva? 

László: soha nem gondolkodunk ilyen hosszú időtávban. 

Általában két évre tervezünk. Volt, hogy hosszabb időszak-

ra akartam előre feladatokat meghatározni, de az Isten 

mindig közbeszólt. Ennek köszönhetően minden ezerszer 

jobb lett. Így mindig van egy kiskapu, amin a Teremtő be 

tud jönni.  

 - Mivel foglalkoznak? 

László: én egy magáncégnél dolgozom, mint projektme-

nedzser. A munkámat teljes mértékben össze tudom 

egyeztetni a családdal. Az Isten megadta, hogy nem kell 

utaznom. Ennek köszönhetően több időm marad a szeret-

teimre. Hét gyereket csak így lehet tisztességgel nevelni. 

Nem vagyok munkamániás, számomra a feleségem és a 

gyerekek a legfontosabbak. 

Gabi: én nem járok el dolgozni, az otthonom a munka-

helyem. A gyermekeinket nevelem. Így magam osztom be 

az időmet. Most, hogy nagyobbak a gyerekek több időm 

van. Bekapcsolódtam az egyházközösségi munkákba. Pél-

dául mi visszük a jegyesoktatást.  

 - A most házasulandóknak mit fogalmaznának meg? 

Gabi: azt tanácsolom, hogy bizalommal, szeretettel és 

örömmel forduljanak egymás felé. A házasság egy nagy-

szerű kaland. Éljék meg minden csodálatos pillanatát. 

Próbálják felfedezni, amit útközben ad nekik az Isten. 

László: Sok házaspár, aki templomi esküvőt akar tartani, 

nem hisz Istenben. Nem gyakorló keresztények. Én azt 

szeretném, ha a Teremtőt bevonnák valamilyen módon a 

kapcsolatukba.  

Forrás: Szabadhajdú hetilap, bertalan 

Kéz a kézben 
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50 éve egy hajóban…… 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá …(Jakab 1:17.a) 

Amikor a családi ünnepi ebédünk befejezéseként a 

kedves felszolgáló fiatalember az asztalunkra tette ünne-

pi tortánkat, rajta az 50-es számgyertyával, majd illedel-

mesen meggyújtotta a gyertyákat, ezt mondta: „hát ez 

még gombócból is sok lenne!”. 

Őszinte humorával, egy pillanatra nem kis derültséget 

okozott közöttünk, akik abból a jeles alkalomból ültük 

körül az asztalt, hogy a házassági évfordulónkat ünne-

peljük. 

Istennek megtartó kegyelméből éppen az 50.-et. 

Szűk családi körben, egyszerre hálával, ugyanakkor 

nem kis hiányérzettel szívünkben, merthogy, valakinek 

a széke most üresen maradt az ebédlőasztal körül… 

Nem csoda hát, ha visszafogottságunk, elérzékenyülé-

sünk határozta meg ezt az ünnepet. 

A meggyújtott kis mécses lángjába tekintve pillanatra, 

csendben megköszöntük Urunknak azokat, akik már 

„előre mentek”. Lányunkat, Ildit, szüleinket, akik már az 

Ő színe előtt örvendeznek. Mind részesei voltak ennek 

az 50 évnek. 

Igen 50 év! Nagy idő, pontosan félévszázad vagy azt is 

mondhatnánk, jóval több mint egy emberöltő. 

Számunkra már-már történelem, ami a házassági szö-

vetségünk révén Isten által íródik mind a mai napig. Azt 

hiszem, itt megjegyezhetem, hogy Nála már kész a teljes 

mű… 

Valahogy most kezdem érezni azt, hogy olyan terüle-

ten járok a házasság témakörét illetően, amiről nem 

könnyen beszélünk. Mármint a magunkéról, egészen 

biztos. Olyan része ez az életünknek, ahova általában 

keveseknek engedünk betekintést. 

Amolyan „magánszféra” - hogy divatos kifejezéssel 

éljek. Szemérmességből, zárkózottságból fakadóan vagy 

csak egyszerűen azért, mert nem szeretnénk, hogy a kí-

vülálló belénk lásson. 

Személy szerint én szívesen hallgatom meg azokat a 

történeteket, amit mások osztanak meg, mert sok hasz-

nos tanulsággal szolgálnak.  

E kis kitérő után igyekszek, visszazökkeni a témához: 

Házasság. Jóban - rosszban, szövetség. Ennek célját, ha 

az Igére figyelünk, nem értelmezzük félre, miszerint: 

„Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, ragaszkodik fele-

ségéhez és lesznek ketten egy testté.” 

1Mózes 2,24 

Egy szövetség tehát, amiben közel sem két tökéletes 

ember kapcsolatáról van szó: viszont van egy tökéletes 

Istenünk. 

Különbözőségeink, személyiségünk, eltérő habitu-

sunk, mind tág terei annak, hogy tanuljuk mit jelent 

egymást kiegészítve élni. 

Isten nevelő eszköze, területe, ami által tükröt tart 

elénk és megláthatjuk hiányosságainkat (jobb esetben, 

nem elsősorban a „másikét”). 

Így tanulunk mi is alázatot, türelmet, elfogadást, bo-

csánatkérést és adást. Még így 50 év táján is! Hogy mi 

minden fér bele ebbe az 50 évbe, csak a teljesség igénye 

nélkül szólhatok. Nem valamiféle rendszerezés mentén, 

inkább a lélek vezette gondolataimra hagyatkozva te-

szem. 

Viszonylag fiatalon házasodtunk (1972. november 25.) 

és születtek a gyermekeink, amikor én 32 éves, férjem 

37 éves volt, már 4 gyermekes szülők voltunk.  Mint 

édesanya az én feladatom a gyermeknevelés köré össz-

pontosult, míg a férjem mezőgazdászként dolgozott.  

Házasságunk első éveiben nem volt jelen a hit mint 

meghatározó tényező, részemről már neveltetésem kez-
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detétől fogva sem. Férjem „vallásos” nevelést kapott, 

ennek ellenére is csak amolyan ünnepnapi templomba 

járók voltunk. Időközben azonban gyakran értek ben-

nünket olyan pozitív benyomások, megtapasztalások, 

melyek kimozdítottak bennünket ebből a közömbösség-

ből. Befogadóbbá váltunk és az értünk imádkozó háttér 

(szülők és mások), valamint az életünkben bekövetkező 

nehézségek elvezettek Istenhez. 

Lassan nyitottá váltunk Felé, és Ő helyet kapott az 

életünkben. Megszólítására igent mondtunk. Ez így 

egyszerűnek tűnik látszólag, de nem kis lelkiharc előzte 

meg. Azt szeretjük ugyanis elhinni, amit látunk, igaz azt 

már hinnünk sem kell. 

Fordulóponthoz érkeztünk, megértettük, vagyis in-

kább befogadtuk Jézus Krisztus kereszthalálának 

értelmét. Az elmúlt 50 évünk egyik legmeghatá-

rozóbb ajándékának tekintjük. Sok más ajándéka az 

Úrnak ugyanis ezáltal érkezett el hozzánk. S hogy ettől 

kezdve mi változott? Valójában ugyanolyan hétközna-

pok következtek, mint annak előtte. Maradtak a nehéz-

ségek is, viszont levettük a polcról a porosodó bibliát és 

olvasgattuk az Igét. Ami pedig nem más mint az Isten 

szava. Nem értettünk mindent, voltak kérdések és ter-

mészetesen vannak ma is. Viszont lett egy jó szokásunk, 

hogy rendszeressé tettük az igeolvasást. Aztán imád-

koztunk, eleinte csak egyénileg, majd közösen is. 

Kértünk és hálát adtunk kicsi és nagy dolgokért, bár-

miért. Az Ige lélegzetvételként megmaradt és vált fon-

tossá az életünkben. Éreztük, nem vagyunk magunkra 

hagyva. Naponta meríthetünk általa erőt, kaptunk el-

igazodást a próbatételeinkben. 

Igaz, nem „három kívánság” formában működnek a 

dolgok, de nem is arra adatott. 

A hála érzése tölt el bennünket, ha visszagondolunk a 

megtett útra. Az Úr felé nyújtott üres kezeinkbe mindig 

azt kaptuk, amire szükségünk volt, vagy még azon felül 

is bőségesen. Itt nem kizárólag az anyagiakat értem. 

Átéltük a nehézségeit mi is az otthonteremtésnek, gyer-

meknevelésnek, küzdöttünk betegséggel és egyéb hét-

köznapi problémákkal. 

Gyermekeinket Istentől kapott ajándékoknak tekint-

jük, tudjuk azt is, hogy csak egy időre bízta ránk őket 

(mármint a nevelést illetően). 

Fontosnak tartottuk örökségül hagyni és megélni azo-

kat az értékeket, melyek túlmutatnak a földi értékeken. 

Nem az én feladatom megítélni és értékelni, hogy fel-

adatunkat maradéktalanul teljesítettük-e, de úgy érzem 

mindvégig törekedtünk rá… 

Hálát adok Istennek az unokákért, a kicsikért és na-

gyokért, majd az ezután megszületendőkért. Ők szá-

munkra már a „bónusz” kategória így 50. házassági év-

forduló táján, amit Urunk odaadni kész mindnyájunk-

nak, ha magunkat odaszánva hittel ráállunk ígéretére.  

Végül a gyermekeim által Édesapjukhoz írt 70. szüle-

tésnapi köszöntőjükből szeretnék idézni: 

„… Teltek az évek, és mire felnőtt lett, megtalálta azt a 

különleges fiatal lányt, akinek a kegyeiért elszántan és 

komoly lépéseket tett meg, míg végre az igent együtt 

mondták ki 1972 telén. Aztán jöttek az életfeladatok: 

saját fészket építeni és fogadni a szép sorban érkező 

gyerekeket – Ildit, Tibit, Mártit és Zsigát. Közben ko-

moly döntések és kérdések kerültek e fiatal pár elé: hit-

tel vagy hit nélkül lehet-e boldog, megelégedett életet 

élni. És ha bajok jönnek, kit lehet olyankor segítségül 

kérni. Emberi jó szándék vagy isteni kegyelem ad vá-

laszt a problémákra. Közös hitüknek hála, az isteni fi-

gyelem kézen fogta őket és mindig vezette, terelte lépte-

iket, döntéseiket, hogy –bár volt tehertétel –ez a két 

szív minden örömében és bánatában együtt dobogha-

tott. Vezérlő csillaguk a testté lett végtelen szeretet lett, 

melynek valóságáról gyermekeiket is tanították.  

Egy boldog pár ez a két ember, akik lassan ötödik év-

tizede járnak egy úton. Mögöttük hol megszeppenve, 

hol mérgesen, esetleg dacosan jön a két új generáció. Az 

apa és anya által lerakott köveket azonban egyre több-

ször érinti lábuk, már kevésbé akarnak járatlan és isme-

retlen utakon kalandozni… 

Apának köszönjük, hogy a legjobbat és leghasznosab-

bat igyekezett nekünk átadni az eltelt évtizedek alatt. 

Tiszta szívvel, őszinte hittel tanított minket élni és dol-

gozni is. Akár énekkel, igés lappal vagy étkezések előtti 

gondolatokkal. Vagy szavak nélkül, imádságos szívvel. 

Köszönjük, hogy Téged kaptunk Édesapának! Hálásak 

vagyunk Érted és a Téged támogató Anyáért – kettőtök 

egységéért, a szeretetért. …” 

 

Ha visszanézek a megtett útra, Mit jártam 

eddig beléd fogódzva: A szívem hálás magasztal 

Téged. Köszönök mindent Jézus, Tenéked! 

 

Ha visszanézek a fájdalomra, Csodára 

szépre s vidám napokra: A szívem hálás… 

 

Ha visszanézek, jövőm is látom, Hogy vár a célnál égi 

Barátom. 

A szívem hálás… 

Tóthné Aranka 

www.bocskaiter.hu 

Szeretetbe kapaszkodva 

2023. február 17- én a házasság hetében Bohus Csaba és Bohus-Kiss 

Ingrid lelkészek hívására örömmel mentünk bizonyságtételre Nyíracsád-

ra. A hét jelmondata "Szeretetbe kapaszkodva" hívó szó lett, megtisztel-

tetés volt ott lenni. Az ökumenikus közösségben, református és katolikus 

testvérek előtt őszintén, boldogan tudtunk beszélni. Benéztünk az ék-

szerdoboznyi Árpád-kori templomba, s nagyon jó volt látni, hogy a mi 

gyülekezetünkből indult fiatal pár szép környezetben, gyorsan beillesz-

kedve készül lélekmentő szogálatára. 

Gyulai Edit és Balogh Gyárfás 
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A házasságról lelkészözvegyként 
A házasságról sokat és sokfélét lehet mondani. Mint 

ahogy történelmi koronként és kultúránként mindenkor 

más-más módon lehetett megélni. S lehet megélni ma is 

férfi és női szerepkörben. Hiszen más a házasságban be-

töltött szerepe, következésképpen a házasság felfogása 

egy ősi kultúrájú himalájai ország nőjének, meg egy afri-

kanisztikai hagyományokban gyökerező törzsi vezetőnek. 

Vagy éppen a nyugati civilizációban élő egyenrangú há-

zastársi feleknek. A hit a kultúra, az erkölcs számtalan 

megélési formációt és többféle szemléletmódot kínál. 

Jelen írás keretei között most csak egyetlen házasság-

felfogás fogalmazódik meg. A sajátom. Vagyis az, hogy 

én, mint lelkészözvegy miként vélekedek a házassáról. 

• Számomra a házasság min-

denekelőtt Isten általi el-

rendelés. „Nem jó az ember-

nek egyedül lenni szerzek neki 

segítőtársat, hozzá illőt” – 

mondja az Úr a Mózes I. köny-

vében. S ebben az elrendezés-

ben két fontos mozzanat rajzo-

lódik ki számomra. Az Úr 

„hozzá illő” házastársról beszél 

és egyes számú nyelvtani alak-

zatot használ. A hozzá illő fér-

fihoz a nő, nőhöz a férfi. 

Egyébként ezt ékesen igazolja 

az orvostudomány anatómiai 

atlasza, amely az emberi test 

szerkezeti mechanizmusát 

taglalja. Azaz burjánozhatnak 

a különféle gender ideológiák 

én az egyneműek házasságát 

elutasítom. Hasonló képpen az 

egyes számú nyelvtani alakzat-

ra építve a poligámiát, a több-

nejűséget is. 

• A házasság az én vélekedésem szerint két független, 

jogilag és cselekvőképességében nem korlátozott sze-

mély, egy férfi és egy nő szövetsége, amely, mint 

közösség működik. Amely közösségben az Én és a Te do-

minanciája helyére a Mi fölérendeltsége lép. A közösség-

voltot ékesen bizonyítja a bibliai nyelvezet. Az Úr ugyanis 

a Bibliában a házasfelek megszólításakor mindig többes 

szám 2. személyű megszólítást használ. Az első ember-

párnál például: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be 

a földet, uralkodjatok, nektek adom, stb. 

• A házasság meggyőződésem szerint két szegletkőre 

épül. A szeretetre, amely nélkül az ember csak „pengő 

cimbalom, zengő érc, senki és semmi” és a hűségre, 

amely idői viszonylatba emeli a szeretetet. A hűségre, 

amely a házassági viszony erkölcsi alapszabályaként szer-

vesül. Házasfelek között a szeretetnek egy több tényezős 

rendszere valósul meg, amely lelki, szellemi, testi össze-

tevőket foglal magába. A 

variánsok sora az Erósz-tól, 

az erotikától egészen az 

Agapéig, az áldozatig ível. 

Maga a szeretet nem múlik 

el, nem alakul át csak az 

időbeliségben más-más 

összetevőjére helyeződik a 

hangsúly. 

• A  házasság életfor-

maként valósul meg. 

Amely életformát számom-

ra legszebben, képileg leg-

tökéletesebben a Biblia 

fogalmazza meg. „Ahová te 

mégy, oda megyek, és ahol 

te megszállsz, ott szállok 

meg. Néped az én népem, 

Istened az én Istenem. 

Ahol te meghalsz, ott te-

messenek el engem 

is.” (Ruth könyve) 

• Ezt az idillikus csodála-

tos életformát meglátásom szerint három dolog veszé-

lyezteti az evilági valóságban:  

1) a világ kihívásai, amely tele van nyomasztó esemé-

nyekkel, konfliktushelyzetekkel, felgyorsult életrit-

mussal, stb. 

Szeretettel köszönjük meg Gyulai Edit és Balogh Gyárfás tanárházaspár szívhezszóló, bátorító bizonyságtételét, 

illetve Czirmayné Kocsis Róza, volt lelkészfeleség, megható, de egyben felemelő személyes gondolatait a házasság-

ról. Hálás a szívünk azért, hogy közöttünk szolgáltak! 
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Házaspáros hétvége a Bagolyirtáson 

www.bocskaiter.hu 

Idén egy új helyszínre, Mátraszentimrére indultak 

gyülekezetünk házaspárjai, ifisei egy hétvégére. Nem 

vagyunk hozzászokva a havas, hegyi úthoz, ezért eléggé 

megviselt mindenkit az odaút. Az indulás kivételesen 

nem csoportosan történt, sokan a munkahelyükről csak 

később tudtak elindulni. A mi autónkban megoszlott a 

feladat: én a keréknyomon próbáltam maradni a szaka-

dó hóban. A sötétben a csúszós, havas úton, sokszor 

nem lehetett rendesen irányítani a járművet, így lépés-

ben tudtunk csak haladni. Családunk összefogott és jól 

működött ebben a nehéz helyzetben is! 

De jó volt megérkezni és jó volt újra együtt lenni! – 

amiről a vacsora utáni áhítat is szólt,  segédlelkészünk 

szolgálatában, a Bárka zenei felvezetésével. A hétvége 

témája Sean Covey: A kiemelkedő eredményes házassá-

gok 7 szokása című könyvére épült. Lelkészházaspá-

runk több előadáson keresztül bemutatta nekünk eze-

ket a szokásokat, melyet többször személyes történetek-

kel is kiegészítettek. A mi csoportunkban 8 „korban 

tapasztaltabb” házaspár beszélgetett a témában egymás 

épülésére. A gyerekeink is nagyon jól érezték magukat 

az ifiben: külön szobákban, vidám csoportbeszélgetése-

iken. 

Amikor legelőször vettünk részt az első házaspáros 

hétvégén, akkor értettük meg, hogy csak akkor fog jól 

működni a mi házasságunk is, ha megtanuljuk tudato-

san megélni azt. Ezeken a téli hétvégeken mindig kap-

tunk tanítást, megerősítést, hogyan is kell/kellene ezt 

csinálni. A csoportos vagy egyéni beszélgetések során 

hallhattuk mások küzdelmeit, problémáit, örömeit, gye-

reknevelési buktatóit vagy vidám pillanatait – ezek 

mind hasznosak lehetnek számunkra a későbbi hétköz-

napokban.  

Problémák, betegségek, kihívások mindig jelen van-

nak a házasságban, de nem mindegy, hogy hogyan old-

juk meg őket. Gyakoroljuk a mindennapjainkban a 

„hármasfonál” szövetségét, mert sokszor megtapasztal-

tuk, hogy ez másképpen nem megy. A hétköznapok ap-

ró örömeit is észre kell vegyük, semmi ne legyen termé-

szetes! Ezt tanulnunk kell napról napra, hiszen hálásak 

vagyunk minden örömünkért, ami bennünket ér, hisz 

mindig van miért hálát adnunk: a párunkért, a gyerme-

keinkért, a szüleinkért, a hivatásunkért, a szolgálatain-

kért.   

Jó volt újra együtt beszélgetni, sétálni a havas, friss 

hegyi levegőn, félretenni a telefont, és csak egyszerűen 

egymásra odafigyelni. Már most várjuk a következő 

házaspáros hétvégét, amikor ismét tanulhatunk vala-

mit, ahol ismét elcsöndesedhetünk, s távol lehetünk a 

világ zajától. 

Csukásné Bernáth Krisztina 

2) az ember bűnre hajló természete, kishitűsége, 

csalárdsága, paráznasága, stb. 

3)  és az egyik fél halála 

• A házasság eme kárszenvedései közül az első kettő 

esetében mindenképpen gyakorolni kell a megbocsájtást.  

Ha a Krisztusi megbocsátó kegyelemmel hordozzuk egy-

más terhét, akkor mutatkozik kivezető út. A legnagyobb 

próbatétel a házasság esetében az egyik fél visszavonha-

tatlan és végérvényes távozása egy másik dimenzióba. 

Amikor az evilágban maradó fél ahogyan Remenyik Sán-

dor erdélyi költő mondja „először sír, azután átkozódik, 

azután imádkozik, azután megfeszíti maradék-erejét.” 

Nos a házasságnak ezt a kárszenvedését magam is átél-

tem már. Sirattam az elmenőt, siratam a legszebb életfor-

mát, sirattam önmagamat, akinek fél életét és személyisé-

gének felét magával vitte. Itt álltam megszedett faként. 

• A házasság, a házasságunk méltóságához azon-

ban méltatlan a sebek örök nyalogatása. Rá kell 

lelnünk arra a kegyelmi pillanatra, amelyben az Úr meg-

mutatja a hogyan tovább-ot. Sok-sok imádság során ne-

kem Ravasz Lászlónak a sok kegyelmi ajándékkal megál-

dott erdélyi származású református püspöknek egyik 

gondolata csillantotta fel a pillanatot. Idézem: „Mikor a 

földi élet széthull, mikor a látható dolgok: mosolyok, bá-

natok, életsorsok, gyermekarcok, férfitörzsek lassanként 

köddé válnak a látható világ múló vonásaiból lassan ki-

bontakozik az örökkévaló világ szépsége. Mert a mi véges 

életünk nem egyéb, mint lassú átfejlődés a látható világ-

ból a láthatatlan világba, az ismert világból a hit világába, 

az idői viszonylatokból az örökkévaló viszonylatokba.” A 

kegyelmi pillanat aztán hozta magával, hogy felismerjem 

az új helyzetben a küldetésemet. Vagyis: 

• hálát adjak Istennek férjem, Néhai Czirmay Árpád refor-

mátus lelkipásztor szolgáló életéért, s naponta megkö-

szönjem házasságunk elrendelését, hogy egymás életének 

részesei lehettünk. 

• hogy ápoljam és egyes részeit közkinccsé tegyem férjem 

lelki, szellemi hagyatékának 

• hogy felkészüljek a mennyei hazába való örök találkozásra. 

Czirmayné Kocsis Róza 

Utóirat: Az írás anyaga elhangzott 2023. február 17-

én Nyíracsádon Bohus Csaba református lelkipásztor 

megtisztelő meghívása alapján a Házasság hete alkal-

mából rendezett ökomenikus alkalmon. 
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Február első hétvégéjén házaspárok és ifisek vehettek 

részt a gyülekezet téli táborában. Úticélunk, Mátra-

szentimre megközelítése korántsem volt egyszerű, pén-

tek délután ugyanis elkezdett esni a hó, ami jelentősen 

megnehezítette a sofőrök dolgát. Az akadályt azonban 

mindenkinek sikerült leküzdenie, így teljes létszámban 

megérkezhettünk szálláshelyünkre. 

A hétvége első programja a szállás elfoglalása és a 

vacsora után áhítat volt, melyet csoportfoglalkozás kö-

vetett. A csoportfoglalkozások témája „A kimagaslóan 

eredményes fiatalok 7 szokása” volt. Saját magunk 

egyéni, illetve közösségben történő kibontakozását elő-

segítő jó szokásokról, módszerekről hallhattunk. Önma-

gunkra vonatkozóan kiemeltük a felelősségvállalás fon-

tosságát, életünk tudatos irányítását, célok kitűzését, 

illetve feladataink priorizálását. Kapcsolataink építése 

érdekében beszélgettünk arról, hogy hogyan tudunk 

pozitív eredményt kihozni konfliktushelyzeteinkből, és 

hogy hogyan érthetjük meg egymást. Saját magunk és a 

többiekhez való viszonyulásunk megértése céljából sze-

mélyiségtesztet töltöttünk ki, amely kiemelte erőssége-

inket, illetve rámutatott azokra a dolgokra, amelyekben 

még fejlődnünk kell. A hétvége zárásaként a hangsúly a 

belső egyensúly fontosságára esett. Mindennapjainkban 

figyelmet kell fordítanunk a fizikai, az értelmi, az érzel-

mi, és a lelki dimenzióra is, hogy kiegyensúlyozott életet 

élhessünk. 

A csoportfoglalkozások és az áhítatok mellett alkal-

munk nyílt szabad időtöltésre is. Mindenki számára 

nagy élményt nyújtott a sok hó látványa, valamint a 

túrázás a havas erdőben. A táborok mindig nagyszerű 

lehetőséget nyújtanak a hosszan elnyúló beszélgetések-

re, amelyekre hétköznapjainkban ritkábban kerül sor. 

Egy-egy ilyen alkalommal félretehetjük mindennapi 

terheinket, és teljes figyelmünket egymásnak, illetve 

Istennel való kapcsolatunknak szentelhetjük. 

Az áhítatok, a beszélgetések, valamint a közösség él-

ménye kikapcsolódást, illetve feltöltődést nyújtott, és 

erőt adott a hétköznapok folytatásához. A hétvége kap-

csolatainkat építő témája és az arról való beszélgetések 

tovább kísérnek mindennapjainkban. 

Készítette: Pluhár Enikő 

Ifisként a téli táborban 

www.bocskaiter.hu 



21 

„Nem jó az embernek egyedül lenni.” 
A házasság hete alkalmából az 

5.a osztályos tanulók templomi 

szolgálattal készültek február 12-re. 

Mindannyian elmondtak egy-egy 

fontos gondolatot, átadtak egy ér-

zést, üzenetet, amit egy családban 

felnövő gyermek és szülei mind jól 

ismernek. Kiemelték, hogy az em-

ber teremtésénél fogva társas lény 

és a másikkal való közösségben érzi 

jól magát.  

Elmesélték, mit érezhetett Ádám, 

amíg egyedül volt a paradicsomban 

és mennyire vágyott a hozzáillő 

társra. Nagy öröm töltötte el, ami-

kor Isten odavezette hozzá Évát és 

onnantól kezdve teljesedhetett ki 

az ő élete is. A házasság pedig ket-

tejük szövetsége, melynek megtar-

tására Isten ügyel.  Kihangsúlyoz-

ták, hogy a házasság nem “elavult”, 

hiszen olyasmi, ami a föld teremté-

se óta mindig és mindenütt szük-

ségszerűen megvolt, nem lehet el-

avult. Az benne gyökerezik az em-

beri természetben. 

Fontos gondolatként fogalmazó-

dott meg, hogy együtt kell élni, 

nem egymásban és nem egymás 

mellett. Egy kapcsolat nem adhat 

többet annál, mint hogy a nőt és a 

férfit egyaránt hozzásegíti ahhoz, 

hogy egyre inkább önmaga legyen. 

Két ember együttélésének ez az 

igazi értelme.  

Azt az érzelmi biztonságot, amit 

a házasság, a család és az otthon 

nyújtani tud, a következőkhöz ha-

sonították a gyerekek: szeretni va-

lakit olyan, mint beköltözni egy 

házba. Az elején az ember belesze-

ret az újba, minden reggel rácso-

dálkozik, hogy mindez az övé. De 

ahogy telnek az évek, megkopik a 

homlokzat, itt-ott megrepedezik a 

fal, és az ember elkezdi nem azért 

szeretni a házat, mert olyan tökéle-

tes, hanem éppen azért a sok apró-

ságért, amik miatt nem az. Ez a sok 

apró titok az, amitől a ház az em-

ber otthona lesz.  

Szolgálatuk végén a diákok egy-

egy személyesebb hangvételű vers-

sel szólították meg szüleiket, gyer-

meki szívből jövő jótanácsokkal 

látták el őket és a jelenlévőket. A 

társak közötti beszélgetés, a bíztató 

szavak, az egymásra való odafigye-

lés fontosságára hívták fel a figyel-

münket és őszinte előadásukkal 

mosolyt és egy-két könnycseppet is 

csaltak az arcunkra.  

A gyerekek szolgálatát és a szüle-

ik, valamint kollégáim és a lelké-

szek támogató segítségét ezúton is 

nagyon köszönöm, hálás vagyok, 

hogy részese lehettem ennek az 

alkalomnak.  

Bíró Erika, osztályfőnök 

Szövetség  

Tudod, a házasság szövetség, 

hogy kitartasz akkor is tovább, 

mikor nehéz tán a közelség, 

és a szeretet éppen lazább. 

 

Tudod, a házasság ígéret, 

hogy nem hagylak többé magadra 

akkor sem, mikor a békémet 

borítod, s ez gerjeszt haragra. 

 

Tudod, a házasság kötelék, 

amit egyszer önként vállaltunk. 

Mert nélküled töredék lennék, 

de együtt szárnyalni is tudunk. 

 

És tudod, a házasság döntés, 

hogy épp téged választottalak 

és eldöntöttem, nincs több önzés, 

ezután én szeretni foglak. 

 

És ha ketten még megszépítjük, 

akkor megmarad egy életre, 

és nem kell magányban éljük, 

hanem inkább egymás örömére.:  

Szuchánszki Aranka 

„Apa, kérlek ma egy percre öleld meg Anyát, 

Simogasd meg a bohókán összefogott haját. 

Nincsen ám baj, csak állandó aggódás az ára, 

Hogy én megérkeztem erre a világra. 

 

Apa, kérlek öleld meg, súgd, hogy nincs hiába, 

Súgd neki, hogy amit tesz, azt nagyon jól csinálja. 

Öleld meg ma helyettem is, én még kicsi vagyok, 

Ölelem ám én is, de a Tiéd nagyobb. 

 

Nem kell ide ruha, ékszer, ne kerüljön pénzbe, 

Hogy Tőled újra megtudja: Ti együtt értek révbe. 

Ettől lesz jó nekem is, ha Anya ezt megtudja, 

És megöleled időnként, majd újra meg újra… 

 

„Anya, most meg Téged kérlek, hogy öleld meg Apát, 

ossz meg vele ma minél több, itthon történt csodát. 

Emlékeztesd, hogy nélküle az egész nem lenne, 

hogy az egyik főszerep, csak az övé benne. 

 

Anya kérlek, öleld meg, súgd, hogy nincs hiába, 

Súgd meg neki, hogy amit tesz, nagyon jól csinálja. 

Mondd meg neki, hogy a napok, néha soknak tűnnek, 

de a hazaérkezése minden nap egy ünnep. 

 

Mondd neki, hogy emlékszel még a jóképű srácra, 

akivel a találkát a lány alig várta. 

Két világ közt híd ő nekünk, az erő és a támasz, 

Amíg ő őrzi a kaput, nem jöhet be bánat. 

Mészely Dorka 

Apa kérlek 

www.bocskaiter.hu 
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Az elmúlt tanévekhez hasonlóan 

januárban ismét megnyitotta kapu-

it iskolánkban a „Csodavár”.  

A leendő elsős tanító nénik nagy 

izgalommal és lelkesedéssel készül-

tek erre a programsorozatra, amely 

majd március közepén ér véget. 

Két év online térben tartott Sulivá-

ró alkalmak után idén ismét lehe-

tőségünk nyílt a jelenléti foglalko-

zások megtartása. Már a szülői tá-

jékoztatón nagyon nagy érdeklő-

dést tapasztaltunk az iskolánk 

iránt. Az ezt követő foglalkozásokra 

is kitartóan jártak/járnak a nagy-

csoportos gyerekek és vidáman, 

feltöltődve távoznak az esti alkal-

makról. 

Idén egy „Mesélő-regélő” foglal-

kozással nyitottuk meg rendez-

vénysorozatunkat, majd Futi-

futóval Számországba és a Sakkpa-

lotába kalauzoltuk el az érdeklődő 

gyerekeket. Ezt követően a 

„Jézussal csoda vár” címmel hittan 

foglalkozásra várták a leendő kisis-

kolásokat hitoktatóink. Gyerekek-

nek szóló utolsó foglalkozásunkon 

a tornatermet veszik birtokba a 

gyerekek és izgalmas akadálypályá-

kon tehetik próbára képességeiket.  

Záró eseményünkre március 8-

án az érdeklődő szülőket várjuk 

szeretettel. Ekkor a leendő elsős 

tanító nénikkel ismerkedhetnek 

meg egy-egy tanítási óra keretében.   

A jelentkezési lapok leadási 

határideje: 2023. március 10. 

Hálásak vagyunk a sok csillogó 

szempárért, a vidám gyermekmo-

solyokért, az érdeklődő szülőkért 

és a tanító nénik lelkiismeretes, 

kitartó munkájáért. 

 

Kissné Rácz Ildikó int. vez. helyettes 

A Baltazár Dezső Református Általános Iskola 1. osz-

tályos tanulói 2022. november 27-én az iskola közössé-

ge és a gyülekezet előtt fogadalmat tettek családi vasár-

nap keretein belül. A kicsiket hagyományainkhoz híven 

a 8. osztályosok kézen fogva vezették be a templomba.  

„Van egy árnyas szép kert, Isten a gazdája…” versso-

rokkal kezdődött az 1. a osztályos gyerekek szolgálata. 

 „Kis mag vagyok lent a földben, Isten küld rám esőt 

bőven”... így szólt az 1. b osztályos kisdiákok versének 

első sora. 

Az énekes, verses szolgálat a kikelő magról, növekvő 

virágokról szólt, jelképezve őket, mint fejlődő, nyilado-

zó gyermekeket, kiket Isten gondoz kertjében: öntözi 

erővel, simogatja fénnyel, félti, táplálja őket. A 8. osztá-

lyosok is biztató szavakkal, verssel köszöntötték a legif-

jabb iskolásokat.  

A fogadalomtétel után az 1. osztályos gyermekek 

egyesével járultak az Úr asztalához, melyre jelképesen a 

nyiladozó virágaikat helyezték el.  

Ezúton került sor az iskolánk kapuit később átlépő 

tanulók és az új pedagógusok fogadalomtételére is. 
Hálás szívvel és nagy örömmel láthattuk a sok kis 

mosolygó gyermeki arcot, a hozzájuk tartozó szülőket 

közösen imádkozva a gyermekekért – mert „nem a vi-

rág, hanem a fény a lényeg”. 

Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő 

Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és 

az örökkévalóságban! 2Péter 3,18 

 

Az 1. osztályos tanítók 

MEGNYITOTTA KAPUIT A CSODAVÁR 
„Mennyei Atyánk sem akarja, hogy elvesszen egy e kicsinyek közül.” /Máté 18,14/ 

„Minden gyermek a jó Isten virága…” 
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Baltazár – napok az iskolában 

2022. november 14-18. 

„Az igaz emlékezete áldott…” Péld. 10.7. 

Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, idén is 

bővelkedtünk programokban az iskolánk névadójáról, 

Baltazár Dezsőről elnevezett emlékhéten. A hétfői na-

pon a diákok reggeli áhítat keretében dr. Magyar Balázs 

Dávid előadását, majd délután a 6. 7. és 8. évfolyamos 

tanulók Dr. Szász Lajos budafok – tétényi református 

lelkész „A püspök és politikus: Baltazár Dezső élete” 

címmel tartott beszámolóját hallgathatták meg. A két 

előadó nagyon jól kiegészítette egymást, mondanivaló-

jukban különböző, új perspektívából mutatták be ne-

künk névadónk életét.  

Keddi napon Baltazár Dezső születésének 151. évfor-

dulója alkalmából diákönkormányzatunk képviselői 

koszorút helyeztek el az intézményünk falán található 

emléktáblánál.  

Szerdán került sor iskolánkban az ötödik évfolyamo-

sok avatására. Előzetes feladatként az egyik osztály ta-

nulóinak kalózoknak, míg a másik osztály diákjainak 

hercegnőknek és hercegeknek kellett beöltözniük, és 

egy rövid indulót is elő kellett adniuk. A 8. évfolyamo-

sok ezután játékos, vicces vetélkedővel készültek, majd 

a kis „manók” az eskü szövegének elmondása után vál-

tak a felső tagozatosok teljes értékű tagjaivá.  

Szerdai és csütörtöki napon sportprogramok, illetve a 

pedagógusok által szervezett osztályprogramokon vet-

tek részt a gyerekek.  

A Baltazár – napok zárásaként a péntek délután az 

önfeledt szórakozás és a zene jegyében telt. A fergeteges 

hangulatról az IZé zenekar, a Balmazújvárosi Reformá-

tus Általános Iskola és Óvoda iskolazenekara gondos-

kodott. A színvonalas zenei élmény méltó zárása volt 

ennek a vidám, sokszínű programokban gazdag hétnek.  

Diákönkormányzat 
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Mint a gyermekláncfű bóbitája, ez 

a címe annak a Jon Gunn filmnek, amit 

legutóbb néztünk meg, s ami a legérzéke-

nyebb azok közül, amiket láttam eddig. Az 

örökbefogadás a témája. Érdekes a film 

szerkezete is, mert a néző csak majd a film 

közben tudja meg az igazságot, s aztán 

választhat, hogy kinek is szurkol: a vérsze-

rinti szülőknek, a nevelőszülőknek avagy a 

kisfiúnak, Joeynak. És akkor még nem 

említettem a gyámügyet, melyet egy em-

patikus hölgy képvisel, de közben ő is érző 

ember és bizony nem tud pártatlan ma-

radni. Csodás, megható pillanatoknak 

lehetünk tanúi, mindenkinek van jó olda-

la, rossz nem feltétlenül, de a kétségbe-

esés furcsa helyzeteket teremthet. A szere-

tet, az Istenbe vetett hit viszont meghozza 

a megoldást. Jó izgulást kívánok! 

Legújabb könyvélményem az 1979-es ki-

adású Theodore Rosengarten amerikai 

történész dokumentumregénye, a Nehéz 

sorban. Egy 89 éves, fekete, iskolázatlan 

gazdálkodó ember meséli el kazettára az 

életét a fiatal történésznek, aki ezt hasz-

nálja majd fel a disszertációjához. 

Tardiné Szilvi 

Film  

Anyakönyvi hírek 2023. január: 

Keresztségben részesültek:  
Győri Boglárka, Nyenyestyán Hanna, Nagy Virág Csenge. 

Temetések: 
özv. Kapitány Sándorné sz. Kovács Róza  (84), Fekete Sán-

dorné sz. Fodor Zsuzsanna (92), özv. Balogh Sándor (89), 

Kiss Imréné sz. Nagy Zsófia (71), özv. Balogh Béláné sz. 

Cselei Margit Sára (78) 

Várunk rendszeres gyülekezeti alkalmainkra! 

Jegyezd be a naptáradba! Idén is várunk! 
A nyári többgenerációs gyülekezeti táborunk helye: Mályi Mécses Központ 

Ideje: 2023. július 10-14 

Hamarosan jelentkezünk a részletes információkkal! 

Minden héten: 
Vasárnap 9 óra istentisztelet és gyermekistentisztelet a Bocskai téri Református Templomban;  

Hétfő 7:45 hétkezdő áhítat; Bocskai téri Református Templomban;  

Hétfő 15 óra gyülekezeti ház imaközösség;  

Csütörtök 10 óra istentisztelet a Fazekas Gábor Idősek Otthonában;  

Szombat 15 óra Ifjúsági óra a gyülekezeti házban;  

Egyéb rendszeres alkalmak: 
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor Férfikör a gyülekezeti házban;  
Minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor Hazaváró kör édesanyáknak a gyülekezeti házban;  
Minden második pénteken 18 órakor Mindenki bibliaórája a gyülekezeti házban;  
Minden hónap 2. és 4 szerda 13:30 órakor istentisztelet a Szent Kamill Idősek Otthonában;  
Minden hónap első vasárnapján 15 óra istentisztelet Pródon a Művelődési Házban;  
Minden hónap 2. vasárnapján 15 órakor istentisztelet Hajdúviden az Ócska Iskolában;  
Minden hónap második kedd 16:30 Pedagógus bibliaóra a gyülekezeti házban. 


