
 

  



 

2 

www.bocskaiter.hu 

2014-ben új lehetőségek, feladatok 
és döntések elé állított minket az Egy-
ház Ura, melyeknek hitünkhöz, tudá-
sunkhoz és erőnkhöz mérten igyekez-
tünk megfelelni.   

Sokévi imádság, tervezés és vágya-
kozás után nagy örömünkre elkez-
dődhetett az 1931-ben épült gyüleke-
zeti ház külső felújítása. (Homlokzat, 
tetőszerkezet, akadálymentesítés, 
bádogozás.) Részben Európai Uniós 
pályázati forrásból, részben önerőből 
szépül és korszerűsödik az épület. Az 
udvaron álló gyülekezeti termet a 
Bódi ház felújítása előtt el kellett bon-
tani.  Így nehézséget jelent a helyhi-
ány, és az, hogy a belső felújítás anya-
gi okok miatt még várat magára. A 
közösségi tér és csoportszobák hiá-
nyát ideiglenesen a Lelkészi Hivatal 
helyiségei, tanítási időn túl pedig az 
iskola tantermei pótolják.  

Együtt örültünk 2014-ben az Isko-
lán végzett energiahatékonysági és 
korszerűsítési munkáknak.  

Tornaterem építésének előkészíté-
si, tervezési munkái folytak. Számos 
akadályt kell még leküzdeni, megol-
dani mielőtt elkezdődhetne az építke-
zés. 

Lehetőségünk volt 2014. márciustól 
a lakótelepen élők elérésére, egy 13 
hónapon át tartó programsorozatot 
elindítására, szintén Európai Uniós 
pályázati forrásból.  A sokrétű és szí-
nes programok szervezéséhez nagy 
segítséget jelentett a testvérek sokré-
tű önkéntes szolgálata. Többféle réteg 
és tematikus alkalom segítette azt, 
hogy aktívabb közösséggé szerveződ-
hessen a Bocskai téri Gyülekezet.  

Eddig kb. 220 alkalom valósult meg 
pályázati keretben. Sajnálattal láttuk 
azonban, hogy az érdeklődők között 
csak kevesen voltak a lakótelepen 
élők közül. A szervező munka mellett 
sajnos nagyon sok időt vesz igénybe a 
programok pályázati dokumentálása.  

A templomban tartott egész gyüle-
kezetnek szóló istentiszteleteink szá-
ma 113 volt.  

Emlékezetesek voltak azok az alkal-
mak, amikor iskolánk tanulóival és 
azok családtagjaival ünnepeltünk 
együtt. Köszönet a sok szívmelengető 
szolgálatért. Erre 12 alkalommal ke-
rült sor. (Legtöbben 800-an voltunk 
együtt). Érdemes kiemelni, hogy külö-
nösen hálásak vagyunk iskolánk újra-
indítása óta eltelt 20 évért, Isten 
gondviselő szeretetéért, az iskolával 
közös hálaadó alkalmakért (Jubileumi 
tanévnyitó, Jubileumi bál). A vasár-

nap délelőtti is-
tentiszteleteken 
való részvétel 
továbbra is lassan 
növekszik, az is-
t e n t i s z t e l e t e k 
többségénél 200 
fő feletti létszá-
mot jegyeztünk. 
Nagyon alacsony 
volt viszont az 
esti istentisztele-
teken való részvé-
tel, sokszor a 10 
főt sem érte el. 

7 alkalommal 
úrvacsoráztunk. 
Legtöbben pünkösdkor 221-en, legke-
vesebben böjtben 132-en úrvacsoráz-
tak.. Sajnos még mindig sokan nem 
tartják a keresztyén élet örömteli ese-
ményének az úrvacsorát, és kimen-
nek az úrvacsorák előtt a templom-
ból.  

A Református Iskolával szoros volt 
a gyülekezet együttműködése. El-
mondhatjuk, hogy szépen kialakult 
rendben történt az első osztályba 
lépő gyerekek családtagjaival a lelki-
pásztori kapcsolatfelvétel a beiratko-
zások előtt. És már a korábban megis-
mert és megszokott rendben zajlottak 
a hittanvizsgák. 

A vénkerti gyülekezeti alkalmak 
pillanatnyilag szünetelnek, mivel a 
gyülekezeti terem berendezési tár-
gyait ott tudtuk elhelyezni. A pródi és 
hajdúvidi szórványokban lévő isten-
tiszteleteken résztvevők száma to-
vábbra is alacsony. 

A Fazekas Gábor idősek Otthonába 
a korábbiakhoz hasonlóan hetente, a 
Szent Kamill Idősek otthonába kéthe-
tente, a Szenvedélybetegeket ellátó 
foglalkoztatóba havonta egyszer hir-
dettünk igét.  

Iskolánk tanulóival és pedagógusai-
val hétfőnként reggeli áhítatokon 
kezdtük együtt a hetet. Az elhangzó 
igék útravalóként jöttek velünk a ta-
nulás és tanítás mozgalmas napjai-
ban. Az áhítatokon együtt örülhettünk 
diákjaink versenyeredményeinek is. 

A kötelező hitoktatással járó felada-
taink megnövekedtek. A református 
iskolában folyó hitoktatás (16 osz-
tály) mellett az állami iskolákban és 
önkormányzati óvodákban összesen 
14 hittancsoport működik. Összesen 
heti 47 hittanórát tartunk. 

A munkatársak közül rendszeresen 
a presbiterekkel és a pedagógusokkal 
tudtunk találkozni presbiteri gyűlése-

ken és pedagógus bibliaórákon. A 
többi önkéntessel, munkatárssal, bi-
zottsággal sajnos csak szükség szerin-
ti találkozásokra került sor. 

A látogatások száma örvendetesen 
magas volt. 13 munkatárs összesen 
500 látogatást végzett kb. 170 sze-
mélynél. Ez úgy volt lehetséges, hogy 
a 9 önkéntes beteglátogató mellett, a 
lakótelepen élőket 2 közhasznú mun-
katárs látogatta pár hónapon át. Ez 
utóbbi látogatások célja a kapcsolat-
felvétel, hívogatás volt. Adventben az 
imaközösség tagjai tettek időseknél 
látogatásokat, az általuk készített 
ajándékokkal.  

Kálvin térrel közösen szervezett 
alkalmak is új színfoltot jelentettek. 
Közös családi nap a Kálvin téren, Re-
formáció ünnepi rendezvények, közö-
sen tartott adventi családi vasárnap. 

2014-ben is kiemelkedő esemény 
volt a többgenerációs gyülekezeti 
tábor. 66-an lehettünk együtt Berek-
fürdőn és gondolkodhattunk együtt 
Isten rendet és ritmust adó munká-
ján.  

Alkalmat adtak a vendégszeretet 
gyakorlására a szeretetvendégségek 
mellett az atlantai teológusok és a 
Magyar Continetal Singers fiataljainak 
látogatása, amikor az otthonainkat 
nyitottuk meg a vendégek előtt. Lát-
juk és tudjuk azt, hogy vendégek foga-
dására és elszállásolására még csak 
kevesen készek, de bízunk abban, 
hogy gyülekezetünk tagjai erre is egy-
re nyitottabbak lesznek a jövőben. 

Emlékezetes alkalmak voltak még: 
Házasság hetében Levente Péter és 
Döbrentey Ildikó színes előadása, a 
Debreceni Református Gimnázium 
egyik osztályának kiszállása május-
ban, a Lelkesítő nap pünkösdkor, a 
gyülekezeti ebéd adventben. 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Visszatekintő 2014-re 
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Vasárnapi igehirdetés sorozatok 
voltak: 

A gyülekezet öt célja, Házasság, Ke-
gyelem, Filippi levél magyarázata, Jó 
és rossz szokásaink. 

Zenés alkalmakban is bőven volt 
részünk. Hallhattuk a már említett 
Magyar Continental Singerst, a gitár-
táborosok koncertjét, az iskola Mag-
vető kórusát, Kovács Kati táncdal-
énekest, Bolyki Balázst, Dave Carter 
énekes szolgálatát és több alkalom-
mal a Bárka Zenekart. 

Keresztelések száma: 26 felnőtt, 55 
gyermek, összesen 81 fő  

Templomunkban megáldott egyházi 
esküvők száma: 8  

Felnőttként konfirmált: 11 fő 

Fiatalként konfirmált: 47 

Összes konfirmáció: 58  

Isten igéjével búcsúztunk 37 testvé-
rünk ravatala mellett.   

Perselyadomány: 3 797 230 Ft 

E g y h á z f e n n t a r t ó i  j á r u l é k : 
4 863 420 Ft 

Egyházfenntartói járulékot fizetők 
száma: 424 fő. 

Egyházfenntartói járulék átlagos 
mértéke: 11 470 Ft/fő (legkevesebb 
1000 Ft-tól a legtöbb 176 000 Ft-ig). 

Adományok a gyülekezeti ház fel-
újítására: 7 423 000 Ft 

Előző évi adományokkal együtt 
13 000 000 Ft volt összesen. 

Ez a magas összeg mindössze 73 fő 
adományaiból származik. (Vagyis hat 
emberből csak egy érezte fontosnak a 
gyülekezeti ház felújításának támoga-
tását.)  

Gyülekezeti újság 6 alkalommal, 
számonként 900 példányban jelent 
meg. 

A gyülekezet internetes megjelené-
se 2014-ben megújult, használhatób-

bá vált. 

Egyházmegyei szervezésű alkalma-
kon több ízben vettünk részt. 

Kapcsolatot ápoltunk továbbra is a 
Tiszafüredi Református Szivárvány-
házzal és az értelmi sérültek nappali 
ellátásán résztvevő fiatalokkal. 

Az irodai adminisztráció területén a 
megváltozott előírások szerint, kettős 
könyvvitelre álltunk át. 

A református gyülekezetek tulajdo-
nában lévő temetőben fontos válto-
zás, hogy Sári 
Béla ügyvezető 4 
évi hűséges szol-
gálat után nyug-
díjas lett. Helyét 
az ősszel Kiss 
János vette át. Az 
év második felé-
ben elkészült a 
ravatalozó ener-
getikai korszerű-
sítése és felújítá-
sa. Bízunk abban, 
hogy a gazdasá-
gosabb működte-
tés tovább erősíti 
a Paraklétosz 
nonprofit kft.-t. 

Az Orgona felújításával kapcsolato-
san a 2014-es esztendő egyrészt a 
felújítás folytatásának előkészítésével 
telt el. Balogh Gyárfás alapítványi 
elnök lendületesen és eredményesen 
szólított meg számos magánszemélyt 
és vállalkozót, akiknek az adományát 
ezúton is köszönjük.  

Egyházmegyei és Egyházkerületi 
tisztségviselőket választottunk, akik 
2015. január 1-én kezdték meg 6 éves 
szolgálati ciklusukat. 

Sokrétű volt az önkéntesek szolgá-
latvállalása a következő területeken: 

Döntéshozatalban tanácsadás és 
részvétel; szakmai tanácsadás; pénz-
ügyi és pénztárosi feladatok ellátása; 

bizottsági feladatok; csoportvezetés; 
karbantartás; kántori szolgálat; zene-
kari szolgálat; látogatások; idősek 
otthonában ige szolgálat és énekveze-
tés; újságszerkesztés; cikkek írása és 
lektorálás; templomi technikai felada-
tok; szeretetvendégségek előkészíté-
se és rendrakás; templomajtónál gyü-
lekezeti tagok fogadása; úrvacsora 
előkészítése, levezetése, úrasztali te-
rítők rendben tartása; friss virágok 
hozatala az úrasztalára; fotózás; vide-
ózás; könyvárusítás; gyermekmegőr-

zés; sporttal és elsősegélynyújtással 
kapcsolatos feladatok; családi vasár-
napokon a szolgálattevő osztályok 
felkészítése; kézműves foglalkozások 
vezetése. 

Köszönjük, ha szolgálatukkal, rend-
szeres imádságaikkal vagy hálából 
jövő adományaikkal segítették a 
Bocskai téri Gyülekezet életét.  

Lomentné Szopkó Tünde 

Két karodban ringatózom 
csöndesen. 

Két karomban ringatózol 
csöndesen. 

Két karodban gyermek va-
gyok, 

hallgatag. 
Két karomban gyermek vagy 

te, 
hallgatlak. 

Két karoddal átölelsz te, 

ha félek. 
Két karommal átölellek 

s nem félek. 
Két karodban nem ijeszt majd 

a halál nagy 
csöndje sem. 

Két karodban a halálon, 
mint egy álmon 

átesem. 
 

Radnóti Miklós 

Két karodban 

Visszatekintő 2014-re 
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A házasság hónapja keretében a 
gyülekezetünk szervezésében 
„Gyűrű - Kúra” címmel dr. Mihalec 
Gábor lelkész, családterapeuta tar-
tott előadást február 22-én a Balta-
zár Dezső Református Általános 
Iskolában. Az előadót többek kö-
zött a munkájáról, családjáról, va-
lamint a házasság és a párkapcso-
lat fontosságáról kérdeztem. 

Honnan érkezett Hajdúböször-
ménybe? 

Szegedről érkeztem. A Hetednapi 
Adventista Egyház lelkipásztora va-
gyok és Sándorfalván, valamint 
Csongrádon van egy-egy gyülekeze-
tem, amit én vezetek. Emellett pedig 
az egyházunk országos szervezetének 
családi osztályvezetőjeként is dolgo-
zom. 

Mit tud elmondani pályájáról, 
hogyan lett lelkészből családtera-
peuta? 

Mind a két munka nagyon fontos 
szerepet tölt be az életemben. Lel-
készként nagyon sokszor kerültem 
olyan helyzetbe, amikor a teológiai 
tudásom túl kevésnek bizonyult. 
Olyan családi problémákkal, válási 
helyzetekkel, megcsalásos élettörté-
netekkel keres-
tek fel az embe-
rek, hogy nem 
volt elég azt 
mondanom ne-
kik, hogy menje-
nek haza, majd 
imádkozok ér-
tük. Ekkor dön-
töttem el, hogy a 
lelkészi hivatá-
som mellett, 
továbbképzem 
magam és el-
kezdtem tanulni 
család, valamint 
párterápiát.  

Általában kik 
és milyen problémákkal keresik fel 
Önt? 

Mivel az egyházi körök mellett ma-
gánrendelésben dolgozom, így a nem 
keresztény emberek is felkeresnek, 
de vannak olyanok, akik nagyon tuda-
tosan jönnek hozzám, mint „hívő” 
terapeutához. Sokan párkapcsolati-, 
házassági-, családi és pénzbeli problé-
mákkal keresnek fel.  

Munkájában mennyire látható 
az, hogy Ön keresztény? 

Soha nem rejtettem „véka alá”, hogy 
keresztény vagyok. Ezért, azokkal a 
klienseimmel, akik hasonlóan gondol-
kodnak a vallásról, mint én, azokkal 
gyorsan összhangba kerülök. Előfor-
dult már, hogy Istent is bevontuk a 
terápiába és imádkoztunk az adott 
problémáért. Mások azt mondják, 
tudják, hogy „hívő” vagyok, de nem 
tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni, 
sőt nem is érdekli őket az, hogy mik a 
nézeteim. Nekik az a fontos, hogy az 
adott problémájukra minél hamarabb 
megoldást találjak, amit én természe-
tesen tiszteletben tartok. 

Hogyan fogadta családja a szolgá-
latát? Módszerei mennyire mutat-
koznak meg a családban? 

Egy párterápiás helyzetben nagyon 
sokat lehet tanulni a hibákból, melye-
ket később tudok alkalmazni a házas-
ságomban. A családom abszolút tá-

mogat a munkámban. Jó tudni azt, 
hogy egy nehéz nap után otthon béke, 
rend és megnyugvás vár.  

Mit jelent Ön számára a házasság 
és az egymás iránti elkötelezett-
ség? 

A házasság Isten ajándéka, aki tud-

ja, hogy egy párnak mire van szüksé-
ge, hogyan tudnak együtt a legboldo-
gabbak, lenni. A házasság egyik leg-
fontosabb alappillére pedig az elköte-
leződés, ami azt jelenti, hogy elkötele-
zem magam, hogy a feleségemmel 
élem le az életem. A terápiák során 
sok olyan helyzet volt, ahol az elköte-
lezettség mentette meg két ember 
házasságát. A házasságért folyamato-

san tenni kell, mert nem mindig izzik 
a szerelem két ember között és nem 
mindig röpködünk a felhők fölött, 
hogy milyen jó, hogy egymásra talál-
tunk. Nem könnyű a házasság, de so-
ha nem szabad feladni. Harcolni kell 
érte. 

Ön szerint mi a legnagyobb aka-
dálya annak, hogy két ember egy-
másra találjon és a későbbiekben 
boldog házasságban éljenek? 

A mai társadalom olyan küszöböket 
lépett át az elmúlt évtizedek során, 
amelyet borzasztó nehéz visszafordí-
tani. Egy nagyon egyszerű példa. Va-
laki megvesz egy robotgépet, és ha az 
egy garanciális időn belül elromlik, 
akkor a vásárló vissza viszi a szolgál-
tatóhoz, aki nem megjavítja a gépet, 
hanem kicseréli. Ebből a fogyasztói 
magatartásból is látható, hogy az em-
berek a párkapcsolatukkal ugyan ezt 
teszik. Elromlik valami? Javítani kelle-
ne rajta? Nem foglalkoznak vele, ha-
nem fogják és lecserélik. Amit pedig 

élettelen tárgyakkal 
megteszünk, azt 
később megtesszük 
élőlényekkel, embe-
rekkel. A második 
példám a megcsalás 
története. Régen 
még gyerekkorom-
ban, ha egy házas-
ságban az egyik fél 
félrelépett, másnap, 
nem mert az utcára 
kilépni, annyira szé-
gyellte magát. Ma a 
megcsalás egy sza-
badság érzet, mely-
lyel elértük, hogy az 
embereknek nincs 

bűntudatuk.  

Két kamasz gyermeket nevelnek 
feleségével, Dórival. Hogyan készí-
tik fel Őket a házasságra? 

A lányom Bogi tizenkét éves, a fiam 
Viktor pedig tizenhét. Sokáig úgy gon-
doltam, hogy ha majd a gyermekeim 
elérik a kamaszkort, akkor megtörté-
nik az a bizonyos „nagybeszélgetés”, 
Persze, ahogy cseperedtek a gyere-

Gyűrűkúra délután 
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A Lepramisszió vasárnapja: 2015. 01. 25. 
Idézet egy legfrissebb levélből: 

„Hálásan köszönjük, hogy hűsége-
sek voltak támogatóink a Lepramisz-
szióhoz és a betegekhez. De nagy fáj-
dalmunk, hogy nem csökken a bete-
gek száma. Minden két percben vala-
hol a földön egy új beteget regisztrál-
nak, és közülük minden ötödik gyer-
mek. Nekünk a saját embereinket kell 
felvállalni, hogy tőlünk telhetőleg mi-
nél több beteghez eljuttassuk a gyó-
gyítást. Hogy ez mennyire szükséges 
és eredményes, egy fiú története ért-
hetően beszél erről:” 

A most 18 éves Észak –Indiai Avdes 
így vall az életéről: „Hetedikes voltam 
mikor nem tudtam fogni a ceruzát. A 
faluban senki nem tudta mi ennek az 
oka. A naini kórházba 2012-ben jutot-
tam el, négy év múlva, ahogy a jeleket 
éreztem és kicsi, fehér foltok voltak 
rajtam. Szüleim nem vittek sehova. 
Apám azelőtt sem szeretett, de ettől 
kezdve verni kezdett, és megátkozott. 
A kórházban megműtöttek, de mikor 
haza mentem sem fordult a kapcsolat 
apámmal. Így elmentem otthonról. 
Koldulni kezdtem, a vasútállomáson 
aludtam. Négyszer akartam öngyilkos 
lenni. Vonatból is kiugrottam.  

Akkor már számos seb volt rajtam. 
Majd visszakerültem a kórházba. Ott 

nagy szeretettel fogadtak, és rendbe 
hozták a testemet. Nem koldulni aka-
rok már. Felajánlották, hogy tanulha-
tok, és szakmát szerezhetek. Ezt na-
gyon szeretném. Új életet kaptam. 
Nem volt segítségem, ti segítettetek 
rajtam! Utcákon bolyongtam, élelmet 
koldultam. Beteg voltam, és ti meg-
gyógyíttattatok. Nem tudom elfelejte-
ni ezt a könyörületet. Olyanok vagy-
tok, mintha szüleim lennétek. Isten 
meg fog benneteket jutalmazni.” 

Gyülekezetünkben 31 éve végez-
zük a Lepramisszió szolgálatát. Fő 
feladatunk az imádság, és az anyagi 
segítségnyújtás. Az elmúlt évben 
190 ezer forint adományt küldtünk 
el a megsegítésükre. 

„Nem marad örökre elfelejtve a sze-
gény, nem vész el végleg a nyomorul-
tak reménye.” Zsolt. 9,19 

Szabó Margit 

Imádkozzunk értük: 

Mennyei Atyánk! 

Ma a világ valamennyi, szenvedő 
leprás betegét eléd visszük, 

Te adhatsz nekik hitet, reménysé-
get, szívből hisszük. 

Hálát adunk azokért, akik közöttük 
hirdetik az Igét, 

erősítve ezzel is a betegek fájdalom-

tól meggyötört szívét. 

A Lepramisszió vezetőiért, munka-
társaiért is hálát adunk, 

köszönjük, hogy erőt, szeretetet, 
bölcsességet adsz nekik Urunk. 

Eléd visszük keresztyén gyülekeze-
teinket, testvéreinket, 

add, hogy imáikkal és adományaik-
kal segíthessék őket. 

Mennyei Atyánk! 

Legyen neked dicsőség minden 
meggyógyult leprás betegért, 

és ők ne felejtsenek el hálát adni 
gyógyulásukért. 

Gondoljunk ma rájuk, hisz halljuk 
mennyit szenvednek, 

s, hogy milyen súlyos testi-lelki ne-
hézségekkel küzdenek. 

Atyánk! Légy velük nap mint nap, 
biztasd a lábadozókat, 

és adj erőt, kitartást az értük fára-
dozóknak! 

Mindezekért fogadd szívből jövő 
hálánkat, 

Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, 
hallgasd meg imánkat! 

Ámen.  

Barakné Horváth Eszter 

Olvasni jó!  
Gyülekezetünkben évek óta a februári hó-

nap a házasságról szól. Ez alkalomból szeret-
nék a testvérek figyelmébe ajánlani egy há-
zaspároknak szóló kézikönyvet, melynek 
címe: Ketten az úton. A művet Dave és Clau-
dia Arp házassági és családi tanácsadók ír-
ták. 

A házasságról szóló könyveket ne csak 
azért olvassuk, mert esetleg gondok vannak 
a házasságunkban, hanem ezért is, hogy fel-
frissítsük vagy szorosabbá fonjuk a közös 

életünket. A fejezetek olvasása közben közö-
sen újragondolhatjuk a mindennapjaink gya-
kori kérdéseit, a kommunikációt, a pénzke-
zelést, szexuális életünket, férj és feleség 
munkahelyi és otthoni munkamegosztási 
feladatait. Nem csak hasznos, de jó időtöltés 
párunkkal ebben a mai rohanó világban.  

Ajánlom mindenki figyelmébe még akkor 
is, ha a legjobb, legszebb házasságban vagy 
kapcsolatban él. 

Nagyné Kocsis Gabriella 

kek, rájöttem, hogy ez egyáltalán nem 
így működik. Mert a gyerekeink nem 
azt teszik, amit mondunk nekik, ha-
nem azt, amit látnak. Ez egyrészt egy 
megnyugvás, másrészt egy kihívás is, 
hiszen nem kell arra a beszélgetésre 
várnom, hanem ott lehetek az életük-
ben és bármikor tudok rajtuk segíteni. 
A fiamnak most alakult ki nem rég az 
első párkapcsolata. Nem tagadom, 
megfigyeltem, hogyan viselkedik a 

barátnőjével. Azt kell, hogy mondjam, 
ugyan azokat a mozdulatokat, gesztu-
sokat cselekszi barátnőjével, melyeket 
én az édesanyjával, Dórival.  

Előadásának címe „Gyűrű-kúra”. 
Beszámolójában mire helyezi a 
hangsúlyt? 

A „Gyűrű-kúra” egy foglalkozás so-
rozat, ami a házasság legfontosabb 
témaköreit öleli fel. Nemcsak egysze-
rűen egy előadást szeretnék tartani a 

böszörményieknek, hanem szeretnék 
feladatokat adni a résztvevőknek a 
különböző problémás helyzetek meg-
oldására. Előadásomban pedig a tíz 
témából hármat választottam ki, a 
kommunikációt, a konfliktuskezelést 
és a szexualitást.  

Vezendi-Kapusi Anita 
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A mátraházai gyülekezeti hétvége a 
KIHÍVÁS-ról, az ELHÍVÁS-ról és a 
MEGHÍVÁS-ról szólt. Igaz, ezek mind 
a Szentlélek által történő cselekede-
tek, de ki tudja, hogy ér el hozzánk az 
Ő szava. Mi is egy MEGHÍVÁS-ra ér-
keztünk erre a hétvégére, mely akkor 
váratlanul ért bennünket, de a kedves 
ismerős invitálása és a nyári gyüleke-
zeti tábor élményei felbátorítottak 
bennünket a részvételre. A minden-
napok sűrűjében jól eső érzés volt 
arra gondolni, ha csak egy-egy pilla-
natra is, hogy várhatóan testi-lelki 
feltöltődésben lehet részünk.  

Kislányunkkal együtt tervezgettük 
a programokat: szánkózás, pancsolás, 
kártyázás…, de várakozáson felülire 

sikerült ez a kirándulás. A tervezet-
tektől sokkal többet kaptunk. Hogy 
mit is? Egy mindig mosolygós társa-
ságot, kellemes beszélgetéseket, új 
ismerősöket, reggeli zenés ébresztést, 
mesés koncertet, megható és elgon-
dolkodtató pillanatokat valamint kö-
zös játékokat. Voltak szavak és kifeje-
zések, amelyek most is mosolyt csal-
nak az arcunkra: süti széle, hogy is 
hívják bácsi, madárpók. Mindezek 
fölött számomra nagyon fontos. hogy 
ismételten tanulhattam a Szentírásból 
és elmélyülhettem benne, amelyhez a 
gyülekezetünk lelkipásztorai segítet-
tek hozzá. Ez az alkalom tökéletes 
keretet adott neki, így már most ter-
vezgethetjük a nyári tábort, ami ismét 

új lehetőségeket kínál, ahova már 
ismerősként térhetünk vissza. Így 
felbátorodva HÍVOK meg én is min-
denkit, aki eddig még csak gondolni 
mert  a táborra.  

Ez úton köszönöm a Tiszteletes 
asszony által felkínált lehetőséget, 
hogy megoszthattam a gyülekezet 
tagjaival az élményeinket. Egy a Bár-
ka zenekar által is játszott dal első 
versszakával zárom soraimat.  

„Hinni taníts Uram, kérni taníts! 
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts! 
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel 

neked, 
Gyűjteni lelkeket! Kérni ta-

níts!” (479. dicséret) 
Kapusiné Árvai Ibolya 

Hinni taníts! 

A Mátraházán töltött gyülekezeti 
hétvége a lelki és sportos feltöltődés 
mellett gasztronómiai élmény is volt. 
A szombati ebéd után többen kérték, 
hogy derítsük ki a desszert receptjét. 
Ezúton közöljük tehát a korántsem 
titkos összetevőket: 

3 csomag vaníliapudingot megfő-
zünk 1,3 liter tejben 9 evőkanál cu-
korral, majd hűlni hagyjuk. 

7 tojás sárgáját 37 dkg cukorral 
habosra kavarunk. A tojások fehérjét 
külön felverjük. A sárga keverékhez 
adunk 2 csomag vaníliás cukrot, 1,5 
dl olajat, 3 evőkanál kakaóport, 1,5 
csomag sütőport, 1,5 dl tejet. Ezután 

felváltva adjuk hozzá a tojáshabot és 
37 dkg lisztet. 

Lisztezett tepsibe öntjük és beleka-
nalazzuk egyenletesen a kihűlt pudin-
got. 

Mérsékelt lángon tűpróbáig sütjük. 
A sütőből kivéve forrón rátesszük a 

következő összetevőkből álló mázat: 
1 nagy pohár tejföl, 4 evőkanál por-

cukor, 2 csomag vaníliás cukor. 
Kihűlve szeleteljük. 

A gyülekezeti hétvége sztárédessége: 
a Kráter szelet 

www.bocskaiter.hu 
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Három plusz egy kérdéscsoport a házasságról 

Beszélgetés Levente Péterrel 

Nem divattéma a házasság, no-
ha fontos része az emberi életnek, 
sokkal több szó esik a szerelem-
ről. 

Igen, de a szerelemről sem 
úgy beszélnek, ahogyan a szere-
lem ér-téke azt megérdemli. A 
szerelemről teli szempontból 
beszélnek csak, ami ugyan na-
gyon fontos, a házasságra való 
felkészülésnek azonban csak az 
első lépcsője. A választottunkat 
először teli va-lójában tapasz-
taljuk. Ha vonzó, elkezdődhet 
egy kapcsolat, jöhet a második, 
a szellemi lépcső: lehet-e vele 
beszélgetni is? A harmadik lép-
cső nélkül a kapcsolat labilis, 
ez a lelki kapcsolat, vagy is 
mennyire megbízható a tár-
sunk. 

Ez a három lépcső, a test —
szellem—lélek együtt a párválasz-
tási kapcsolat alapja. Ha sikerül a 
harmadik lépcsőig feljutnunk, 
szövetségre léphetünk, kezd-
hetjük a ház, az otthon, a csalá-
dunk építését. 

Ebben a hármasságban mit je-
lent a „lélek”? 

A házasság igenjétől első hely-
re kerül a lélek. Az első lépcsőt 
je-lenti, vagyis megfordul a hár-
mas egység időrendi sora a lé-
lek—szellem—test hármasában. 
Ennek az értelmezéséhez most 
tegyünk félre mindenféle 
vallásoskodást Meg kellett ta-
nulnom, hogy Isten nevét hiá-
ba ne vegyem számra, mert ez-
zel lezsilipelhetek valakit, és 
elmehet az órámról, holott fon-
tos ismeretekre tehetne szert a 
magatartáskultúra szempont-
jából. 

Az a taktikám, hogy minden 

szolgálat előtt elmondom ma-
gamban, amit apámtól, a puri-
tán protestáns presbitertől ta-
nultam: ,,Add, Uram, hogy ne az 
én szám járjon, hanem Szentlel-
ked szóljon belőlem, hogy aki 
hallja, annak épülésére szol-
gáljon és ne rombolására.” Ami-

kor bármilyen helyzetben meg-
nyilvánulok, megszólalhatok 
ösztönlényként, észlényként 
vagy társas lényként. 

Például ha a Kispesten lakó 
szerelmem édesapja megkér-
dezi, hogy kinek szurkolok, az 
őszinte válasz veszélyes, nemkí-
vánatos következményekkel 
járhat. Én hátrahúzódok óva-
tosan, a Hon-véd pályától pár-
száz méterre, ösztönlényem 
súgja a Kispest-Honvéd vá-
laszt, észlényem a válasz elodá-
zását sugallja sunyin, végül az 
igazat nyögöm ki: a Fradinak... 
Mire leendő apósom a keblére 
ölel, szerencsémre ő is ennek a 
csapatnak szurkolt. Vagyis vál-
laltam az esetleges hátrányokat 
is a válaszommal; ez az érett fel-
nőttségre törekvő, társas lényre 

jellemző magatartás. 

A lelkem a társas lényem, 
konfliktushelyzetekben csök-
kenti döntéseim hibaszázalé-
kát. A lelkem működése a kö-
vetkezetességet, hűséget, a 
megbízhatóságot, az áhítatot, a 
kegyelmet, a megkegyelme-
zést, a megbocsátást, a sort-
szerűséget jelenti. Ez tehát az 
első, átugorhatatlan lépcsője a 
házasságnak, a lélekbeli egység a 
választott, szövetséges társam-
mal. A második lépcső a szellemi, 
és harmadik a testi kapcsolat. 

A házasság szövetségkötés, 
amelyben nélkülözhetetlen ön-
magam, a társam és kettőnk 
megváltoztathatatlan egyénisé-
gének és változó személyiségének 
ismerete, valamint annak a tuda-
ta, hogy a döntés egy életre 
szól. 

A házasság példamutató lé-
nyege lehet az egészség. Ezzel 
azt az egységet tudom kifejez-
ni, amit egy egész nő és egy 
egész fér- fi, két félember kap-
csolata alkot: egy egész ember-
ként. A két felet a szerelem ko-
vásza tarthatja egészben. A sze-
relmet őrzi a házasságban érle-
lődő tisztelet, vagyis az egymás 
iránti elismerő, elfogadó, meg-
bocsátó szeretet. Tudnunk kell 
rendszeresen válaszolni az 
alábbi kérdésekre egész éle-
tünk folyamán: Ki vagyok én? 
Ki nek szeretném látni magam? 
Ki vagy Te? Kinek szeretnélek lát-
ni Té-ged? Kik vagyunk mi? Kik-
nek szeretnénk látszani mások 
szemében? 

Hogyan illeszkedik ebbe az 
„egészségbe” a gyermek? 

A gyerek nem célja a házas-
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Karácsonyi szolgálatunk 

ságnak, az egy eredmény, aján-
dék, csak az egészből születhet 
gyerek. Két férfi például nem 
nemzhet gye-reket, hiába dúl a 
szerelem köztük. Csak két kü-
lönböző fél(e)ségből lehet egy 
egészség. Az egész-ségből meg-
született gyerekek ne a házas-
pár közé, hanem köré szüles-
senek. A gyerekek nem-csak 
egész nőt vagy egész férfit, ha-
nem egész embert igényelnek, 
ezért a férfi-nő pár el nem en-
gedi egymást, és a gyerekek 
szaba-don kapaszkodhatnak hol 
egyikbe, hol a másikba. Így ál-
landóan biztonságban érezhetik 
magukat, mivel egy egész nőt és 
egy egész fér-fit, két félemberből 
kovácsolódott egészséges ember-
párt láthatnak példaképül. Így az 
agyonreklámozott másság, 
szingliség és az ottho-ni példa 
között majd választhatnak, 
érett felnőttségre törekvően. 

Ön is lelt társat, akivel negyven 

éve él — 
a negyven 
év ponto-
san olyan 
hosszú, 
mint a 
pusztai 
vándor-
lás. Hon-
nan merí-
tettek 
erőt az 
úton? Mi 

lehet a számos válás oka? 

Az elválók maguk közé szülték 
a gyerekeket, nem maguk köré, el
-távolodtak egymástól, a szere-
lem feltételes szeretetté 
langyosult. Nem egészként nö-
velték gyerekeiket, hanem két 
félemberként. Hiába tettek 
meg minden tőlük telhetőt, pe-
dig bizonnyal jó és értékes 
nőkről és férfiakról van szó. 
Amikor a gyerekek kirepül-nek, 
két elszürkült félember marad 
otthon, akik nem tudnak már 
egy egész embert alkotni. Fél-
reértett házassági és vallási ri-
tuálék-ba kapaszkodtak egész 
életükben, és nem transzponál-
ták a sze-relmüket a lelki-
szellemi és testi egyensúlyra 
törekvés jegyében. 

Nemrégiben egyik újságíró 
ezt írta a mi házasságunkról: 
negy-ven év lubickolás a boldog-
ságban. Én ezt kijavítottam: 
negyven év küzdelem a boldog 

pillanatokért. Az előbbi a félreér-
tett és a házas-ságnak nem 
használó, felületes megközelí-
tés. A hosszú vándor-lás alatt 
Mózes is csak boldog pillanato-
kat élt meg, a megpróbál-
tatások közepette. De mindene 
megvolt, ami szükséges: man-
na, víz és talentuma a vezetés-
hez. 

A házasság plusz egy kérdés-
csoportja, amit rendszeresen 
fel kell tennünk magunknak: Ki 
vagy Te, Uram? Kinek szeretnél 
látni engem, minket? Ez a próbá-
ja a magatartáskultúrának, ezt a 
segéd-kérdést minden helyzet-
ben felteszem. Kérdésem nem-
csak a vilá-gosság Istenéhez 
szól, hanem a sötétség urához 
is. Válaszaimmal még mindig 
csak éretlen felnőttként botla-
dozom, de az érett fel-nőttségre 
törekvésemről nem mondok le; 
újra és újra kérdezek, az előző 
nap tapasztalatait felhasznál-
va. 

A mennyország és a pokol itt, 
a földön kezdődik. Naponta 
szerzünk pokoli és mennyei 
pillanatokat egymásnak. A Ká-
naán pedig párommal együtt, a 
születés — halál — örök élet 
hármasá-ban érhető el szá-
munkra.  

Az interjú megjelent a Reformá-
tusok Lapjában 2008-ban  

Beszélgetőtárs: Bagdán Zsu-
zsanna  

2014. december 24-én a 7.a osztály 
nyújtott szolgálatot a szentestei Isten-
tiszteleten.  

A felkészülésben elsősorban osz-
tályfőnökünk, Ábrahámné Rákos Vik-
tória és napközis nevelőnk, Nagyné 

Mező Eszter segített. Az énekek beta-
nulásában segítségünkre volt énekta-
nárunk, Orbán Istvánné. Gitárkíséret-
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Januárban nagycsoportos óvodások 
látogattak iskolánkba, a Suliváróra. A 
több mint 50 gyerek, a leendő elsős 
tanító nénikkel ismerkedtek meg. 

Különböző foglalkozásokon vettek 
részt. Bábjátékot néztek a 4.b osztá-
lyosok előadásában, kézműveskedtek, 
énekeltek, kirakóztak, s nem utolsó 

s o r b a n 
i s k o l á r a 
h a n g o l ó 
feladatokat 
o l d o t t a k 
meg. A ké-
sei kezdé-
sek ellené-
re a gyere-
kek aktí-
van, jó 
k e d v v e l 
tevékeny-

kedtek. Az alkalmak végén apró aján-
dékokkal tértek haza. 

A szüleik ez idő alatt előadásokon 
vehettek részt. Az első alkalommal 
Szabóné Sánta Katalin, az óvóképző 
főiskola óvoda- és fejlesztőpedagógus 
előadását hallgatták meg. A következő 
héten a debreceni Református Peda-
gógiai Intézet pszichológusa, Boris 
Péter, az iskolaérettség kritériumairól 
beszélt. 

Reméljük, hogy szeptemberben az 
iskola tanulói közt üdvözölhetjük eze-
ket a kedves, őszinte gyermekeket. 
SZERETETTEL VÁRJUK ŐKET! 

A leendő elsős tanítók 

A Suliváróról 

Hatodikosok szolgáltak a Házasság hetén 

Nagy örömmel vettük, hogy ebben a 
tanévben a Házasság hete alkalmából 
mi, hatodik osztályosok szolgálhat-
tunk a családi vasárnapon. A szolgála-
tunk témája az öt szeretetnyelv volt, 
melyeket családmodelleken keresztül 
mutattunk be.  

A szerepek kiosztása után elkezd-
tük a próbákat, ami azért volt szá-
munkra érdekes, mert arra még nem 

volt példa, hogy a két osztály együtt 
szerepeljen.  

A próbák jó hangulatban teltek, ami 
közelebb hozott minket egymáshoz. 
Azon tanulók közül néhányan, akik 
nem vettek részt a műsorban, a csa-
ládmodelleket ábrázoló fényképeken 
szerepelhettek, melyeket a műsor 

közben lehetett megtekinteni. A szol-
gálat jól sikerült és reméljük, hogy 
többek szívét megérintette. Köszön-
jük tanárainknak, hogy felkészítettek 
minket erre az alkalomra. 

A 6. a és b osztály tanulói 

tel énekeltük a Mennyből az angyalt 
és Pintér Bélától a Csoda vár című 
dalt, valamint a Szent karácsony eljött 
kezdetű éneket. Wass Albert Kará-
csony igaz történetét és O. Henry Há-
romkirályok ajándéka című novellá-
ját dolgoztuk fel. A történetek lénye-
gében a jóságról és a szeretetről szól-
nak: Isten a Földet gonoszsága miatt 
pusztulásra akarta ítélni. Mielőtt 
azonban megtette volna ezt, leküldte 
az egyik angyalát azzal a paranccsal, 
hogy nézzen körül, és akiben még 
megtalálja egy csöpp kis nyomát a 
jóságnak, azért gyújtson egy gyertyát. 
Ő pedig majd az utolsó előtti napon 
lenéz a Földre, és ha sok kis sok kis 
pislákoló gyertyalángot lát, megke-

gyelmez a világnak. Az angyal járt-
kelt a városokban és rengeteg jószívű 
emberrel találkozott, akikért mécsest 
gyújtott. Isten pedig az utolsó előtti 
napon lenézett és nagy fényességet 
látott, ezért megkönyörült az emberi 
világon.  

A felkészülés egyébként nagyon 
meghitt hangulatban telt. A karácso-
nyi történet még jobban összefogta 
az osztályunkat. Megteremtődött a 
családias légkör, ezért mindenki sze-
retett a próbákra járni. 

Varga Réka 
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Színezd ki a korabeli zsidó házaspár 
ruháját a megadott útmutatások 

szerint!  

REJTVÉNY 

1.Hogy hívták Boáz anyósát? Ruth3,13 
2. Hogy hívták Júda elsőszülött fiánk, Érnek a feleségét? 

1Móz.8,6 
3. József feleségének a neve, aki a főpap lánya volt. 1Mózes 

41,45 
4. Anániás felesége volt. Apostolok Cselekedetei5,1 
5. Ahasvéros király felesége, akit megfosztanak méltóságától 

Esz1,11 
6. Keresztelő János édesanyja és Zakariás felesége volt. 
7. Jézus anyja 
8. Jézus egyik tanítványa, aki nő volt és elsőnek ment ki az üres 

sírhoz. 
9. Ábrahám szolgálójának neve, aki szülte Izmáelt. 
10. Pál egyik női munkatársa az Ige terjesztésében. Filippi4,2 
11. Lázár és Mária testvére 
12. Ahasvéros király új királynéja, felesége Eszter2,17 

Lukács Beáta lelkész 

Gyerekoldal 

Ki kinek volt a férje, felesége, munkatársa? Oldd meg a kereszt-
rejtvényt és megtudod, hogy mi a február témája országszerte 
a Református Egyházban  

„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy sze-

retlek. De ha komolyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell mondani. 

Az emberek hamar elfelejtik.” 

(Júlia - 8 éves) 

A Dobó István utcai óvodában is évek 
óta folyik a hitoktatás, ahol 7 gyerekkel 
gyűlünk össze minden kedden: Miért sze-
retsz hittanórára járni? 

Eszter: Szeretek tudni róla, hogy mi 
folyik odafent. 

Csenge: Mert jót tesz, ha a Jóisten ve-
lünk van. 
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A most bemutatásra kerülő presbi-
terünk halk szavú, de határozott. Gyu-
lai Sándor mély mondanivalójú beszé-
deire oda kell figyelni. Áldozatkész, 
ezt egy gyakorlati példával is tudom 
bizonyítani, mert amikor a diákok egy 
csoportjának szüksége volt egy hely-
színre, Ő hajnalig ott volt velük, csak 
hogy szárnypróbálgatásaiknak semmi 
ne szabjon gátat. 

A férfikör tagjainak biztosan több 
minden jut róla eszébe, hiszen oszlo-
pos tagja e gyülekezeti kiscsoportnak 
is. 

Méltán kapta meg nemrégiben mun-
kája elismeréseként a Böszörményért 
díjat. 

Úgy gondolom, hogy igen kevés az 
olyan igazgató - ha egyáltalán létezik - 
aki diákjait név szerint ismeri, íly mó-
don is kifejezve őszinte tiszteletét, 
bizalmát irányukban. 

Egy kicsit eljátszottam a gondolat-
tal, hogy ha szavazni lehetne a Gyulai 
díjra, akkor én megtenném,melyet 
azok a kiváló, hitben élő pedagógusok, 
iskolaigazgatók kapnának, akik ha-
sonlóan elszántan és lelkiismeretesen 
nevelnék jobbá a diákokat, mint aho-
gyan azt Gyulai Sándor és testvére 
Gyulai Edit tették és teszik nap mint 
nap. 

Közben örömmel értesültem arról - 
titkos forrásból - hogy már létezik 
ilyen elismerés- igaz még csak a Gim-
názium berkein belül - és a magyarból 

kiemelkedő diákokat 
tüntetik ki vele. 

– Vágyott-e valaha is 
arra, hogy presbiter le-
gyen? 

– Vágy bennem erre 
nem élt, inkább készte-
tést éreztem, hogy vál-
laljam. Többen ösztökél-
tek, biztattak. Így mer-
tem elvállalni. 

– Nehezebb vagy köny-
nyebb a feladat, mint azt 
előzőleg gondolta? 

– Előtte vívódtam, 
főleg alkalmasságommal kapcsolat-
ban voltak kételyeim. A tiszteletes úr 
Pál apostol szavaival igyekezett ben-
nem eloszlatni a kétségeket: „Nem 
mintha önmagunktól, mintegy a ma-
gunk erejéből volnánk alkalmasak 
arra, hogy bármit is megítéljünk; el-
lenkezőleg, a mi alkalmasságunk Is-
tentől van.” (2Korinthus 3,5) 

– Presbiterként mi a feladata? 

– Sokszor végiggondoltam, hogy a 
református egyház törvénye szerint „a 
presbiterek az egyházközség lelki és 
anyagi javainak sáfárai.” A sáfár egy 
régi német szóval nevezi meg azt az 
intézőt, aki tulajdonos helyett, annak 
képviseletében intézkedik. A javak 
gondozója, gyarapítója. Remélem, 
hogy meg tudok felelni ennek. Hiszen 
a sáfársághoz hozzátartozik, hogy 
számot is kell adni arról, hogy sikerült

-e megőrizni és gyarapítani a lelki és 
anyagi javakat. 

Tagja vagyok a presbitérium misz-
szió bizottságának. A missziói munka-
terv összeállításában és megvalósítá-
sában igyekszem segíteni a lelkészek 
munkáját. Gyülekezetünk evangéliumi 
célja szerint abban próbálok tevé-
kenykedni, hogy hogyan tudnánk eb-
ben a városban közelebb hozni Isten-
hez és közösségünkhöz azokat, „akik 
hallottak Krisztusról, de még nem 
fogadták be a Krisztust”, meg azokat, 
„akik az egyháztól elidegenedtek, illet-
ve elszakadtak”, és azokat,  „akik még 
soha nem hallottak a Krisztusban 
minden ember számára megjelent 
üdvözítő kegyelemről.” 

– Hogyan tudja összeegyeztetni ezt a 
szolgálatot a családjával és a munká-
jával? 

Presbitereink válaszolnak 

„…Jól tetted, hogy eljöttél…”  
(ApCsel 10,33) 

Sok szervezés, bizonytalanság, és 
egy hosszúra nyúlt, munkával teli hét 
után indult neki családunk a hegyi 
útnak. Az eső szakadt, a hangulatunk 
egyre rosszabb lett, azonban a zord 
időt ellensúlyozta a kellemes szállás-
hely és az emberek kedvessége. Tar-
talmasan telt az esténk, énekeltünk a 
Bárka zenekarral, majd Lukács Beáta 
személyes élményekkel átszőtt ige-
hirdetése után közös játékra hívott 
mindenkit. 

A szombat úgy indult, mint egy va-
lóra vált álom. Gyönyörű havas reg-
gelre ébredtünk. Szívet melengető 
volt a közös éneklés és a reggeli áhí-
tat.  Délelőtt szánkóztunk és élveztük 

a friss havat, a délutánt pedig fürdő-
zéssel töltöttük. Az esti kiscsoportos 
beszélgetés során sok személyes dol-
got is megtudhattunk egymásról. 
Majd kicsik és nagyok számára külön-
külön filmvetítéssel zárult a nap. 

Vasárnap reggel kipihenten, de ki-
csit szomorúan ébredtünk: tudtuk, 
hogy hamarosan véget ér ez a kelle-
mes hétvége. Itt hagyjuk az újonnan 
szerzett ismerősöket, az időtlenség 
érzését, a természet csendjét. Ám 
Tiszteletes úr igehirdetése és az utá-
na következő koncert feledtette ve-
lünk ezeket a gondolatokat. A bőséges 
ebéd után lassan mindenki útnak in-
dult. 

Természetesen nem távoztunk üres 
kézzel. Erősödtünk hitben és lélek-

ben, magunkkal hoztuk az újonnan 
szerzett tudást, a kötetlen beszélgeté-
sek emlékét, a gyerekzsivajt és a jó-
kedvet, ami egész napra kitartott. 

És hogy mi kellett mindehhez?  
Tiszteletes Úrék szervező munkája. 
Részünkről pedig talán az, amit cso-
magolás közben a falon lévő imában 
olvastam: 

„Segíts Uram,…hogy másokat hagy-
jak pihenni, hogy türelmes legyek 
társaimhoz, hogy bolha ügyekből ne 
csináljak elefántot,  hogy szeretettel 
viseljem el a közösséget, hogy együtt 
jól érezzük magunkat, hogy ezért én 
is tegyek valamit!” 

Csatári Andrea 

Mátraházi csendesnapok 
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– Nem könnyű, de azt tapasztaltam, 
hogy ha nem mérlegelek, hanem első 
helyre Istent helyezem, akkor köny-
nyebben elrendeződnek a dolgaim. 
Persze ezt sokszor csak utólag látom 
be. Családomért különösen hálás va-
gyok. Nagyobbik lányom és feleségem 
segítségével tértem meg Istenhez és a 
gyülekezethez. Feleségem és kisebbik 
lányom józan gondolataikkal sokszor 
tartanak a helyes úton. És különösen 
fontos, hogy ők mindhárman támo-
gatnak. 

A nevelői munkámra, pedagógusi 
hivatásomra, vezetői megbízásomra 
Istentől kapott feladatként tekintek. 
Ez bizony belső küzdelmekkel és em-
berekkel való konfliktusokkal jár. 
Ilyenkor örülök, hogy már tudok 
imádkozni. És annak is, hogy voltak és 
vannak, akik értem imádkoznak. 

– Milyen a presbiterek kapcsolata a 
hétköznapokban? 

– Nagyon jó, hogy különböző nemű, 
korú, eltérő foglalkozású, beosztású 
és különféle indíttatású emberek va-
gyunk. Nagyon jó megtapasztalni egy-
egy presbitériumi gyűlésen a viták-
ban kialakuló véleményazonosságot, 
amikor valamiben egyetértésre ju-

tunk, amikor elfogadjuk a többség 
döntését, és tiszteletben tartjuk a ki-
sebbségben maradtak méltóságát és 
véleményét. 

– Az Úr Isten áldásait még inkább 
érzi-e mióta ezt a szolgálatot végzi? 

– Hálás vagyok azért, hogy negyven 
év távollét után hazatérhettem.  Saját 
életemben ezt elégnek tudom, még ha 
sokszor felhorgad bennem az elége-
detlenség vagy az irigység. De józanul 
végiggondolva ez több, mint elég. 

A gyülekezet közösségében végzett 
munkámban viszont még nem érez-
tem ezt az elégedettséget. Jó látni a 
gyarapodás jeleit anyagiakban a 
templomon, a gyülekezeti házon, és 
lelkiekben a gyülekezetben és az isko-
lában. 

– A következő ciklusban is szeretné 
ezt a tisztséget vállalni? 

– „A jakabi feltétellel” – ahogy hit-
valló és engem hitre segítő nyugdíjas 
kollégám, Csiha Laci bácsi szokta 
mondani (Jakab 4,15). Ha a gyüleke-
zetben szükség van a munkámra, 
örömmel segítek mindig és minden-
kor, de ehhez nem feltétlenül kell 
tisztséget viselnem. 

– Milyen vágyai vannak akár rövid, 
akár hosszabb távon? 

– Szeretném, ha lányaim céltudato-
san, örömben és hálában, gyarapodva  
élnék életüket, s ebben segíteni tud-
nám őket.  

Szeretném, ha munkámban és gyü-
lekezeti tevékenységemben vallott 
értékek és a követett céljaim végre 
teljesen fednék egymást.  

Három ige kísér el mindennap. Per-
sze több is, de ez a három szinte min-
dig előttem van. A konfirmációmkor 
kapott ige – a 25. zsoltár 10. verse – 
sokszor szembesít azzal, hogy bűnei-
met megbánva, igyekezzem azokat 
elhagyni. „Az Úr minden ösvénye sze-
retet és hűség azoknak, akik megtart-
ják szövetségét és intelmeit.” A másik 
ige, amit vezetői munkámban tartok 
szem előtt, az  Hóseás próféta (4,6) 
aggodalma: „Elpusztul népem, mert 
nem ismeri Istent.” A harmadik ige az 
a biztatás, amit Ezékiel próféta (37, 5) 
kapott: „Én lelket adok belétek, és 
életre keltek.” 

Tardiné Szilvi 
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Hírek 
V árjuk a jelentkezőket az egyházmegyei csendes-

hétre Berekfürdőre! 
Időpont: Március 9-14 
Célja:  

 Hitmélyítés 
 Kapcsolatteremtés, tapasztalatok megosztása más 

gyülekezetek tagjaival. 
Részvételi díj várhatóan 10.000 Ft lesz egész hetes 

részvétel esetén. Ez a kedvező ár a szállás és napi há-
romszori étkezés összegét tartalmazza az Egyházkerület 
és Egyházmegye támogatásával. A szobákban való elhe-
lyezés a jelentkezés sorrendjében történik.  

 

K övetkező filmklub: „A jövő kezdete” 
Március 8. 15 órától a Református Iskolában.  

 

H úsvéti kézműves foglalkozáshoz kifújt tojáso-
kat gyűjtünk március 20-ig, melyeket bibliai ige-

versekkel szeretnénk díszíteni. A gyűjtésben a háziasz-
szonyok segítségére számítunk.  

 

A  nyolcadik többgenerációs gyülekezeti tábor 
idejét már bejegyezhetjük a naptárunkba! 

Helyszín: Mátraháza 
Időpont: Július 20-26.  
Hamarosan további infor-

mációk lesznek! 
 

M árcius 22-én, va-
sárnap 18 órakor 

Rákász Gergely orgonista ad 
ismét koncertet a Bocskai 
téri Templomban. 

Jegyelővétel: Sillye Gábor 
Művelődési Központ Bocskai 
tér 4.  

Jegyár: 2200.- Ft.  
 

L apzárta április 10.  


