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Eljegyezlek magamnak
„Eljegyezlek magamnak örök
-re, eljegyezlek magamnak az
igazság és a törvény, a szeretet
és az irgalom ajándékával.
a hit
ajándékával, és megismered az
Urat.”
(Hóseás 2:21-22)
Ha a házasságunkra, családunkra
gondolunk, akkor szívünk mélyén
azt szeretnénk, ha úgy élhetnénk,

hogy nálunk a jelenetbeli Ördög anynyit koplalna, hogy aztán messze
elmenekülne és vissza se jönne többé. (Kövér Ördög, sovány Ördög)
Élhetnénk a legharmonikusabb és
békességesebb
a régi evangéliumi jelenetből
mindannyian felismertük azokat az
élethelyzeteket, amikor bizony ott
keveri a bajt közöttünk az Ördög ma
is. Sok bánatot, veszekedést, megtépázott életeket és kifosztott családi
ördög a részletekben van” – szoktuk
mondani –, mert leginkább az apró
dolgokban talál rést a védelmi rendszerünkön. Elég egy leszakadt gomb,
egy pók a levesben, egy maszatos
cipő, ahogy a jelenetben láttuk. És a pici
dolgokból máris országos botrány, a
bolhából máris elefánt lesz, mert
valahogy egyik sem hagyja az igazát,
és az Ördög csak hízik és hízik közöttünk.
Mi segíthet? Ki segíthet? Elég-e jól
bezárni az ajtót az Ördög előtt? Elége azt hinni, hogy a magunk erejéből
mindig észre fogjuk venni a buktatókat és meg fogjuk oldani a problémákat? Elég-e hívni egy ördögűzőt?
(Nyilván nem! Pedig biztos van
olyan, aki ezt jó pénzért vállalná, de
félő, hogy még nagyobb veszélynek
tesszük ki magunkat, ha ilyen dolgokban bízunk.) Mi az esélyünk akkor? Hogyan tudjuk akkor mégis megőrizni az egymás iránti
szeretetünket? Hogyan tudunk

megvalósítani egy harmonikus
családi életet?
Az olvasott bibliai Ige felelet lehet
erre. Arról beszél, hogy az ember
szeretete, harmóniára való törekvése
mögött a biztos fedezet, a biztos háttér az Isten szeretete. Egész Bibliánk
erre a szeretetre utal vissza. Isten
szövetséget ajánl nekünk. Arra teremtett mindannyiunkat, hogy az ő
szeretetszövetségének a tagjai legyünk. Úgy is szoktuk mondani,
hogy az ő gyermekei legyünk.
Különleges dolog, ahogyan a teremtéskor
Isten
Ádám mellé odaállítja Évát, mint Aki
meg akarja mutatni, hogy a szeretet
nem egy alapelv,
hanem egy kapcsolat, amelyben megmutathatjuk, megélhetjük a szeretet
legkülönbözőbb
formáit. Kapcsolat,
amelyben megmutathatjuk mennyit
ér, meddig elég számunkra a másik.
Ezek szerint az, amit a Biblia
„szeretet” alatt ért, egy hatalmas
ajándékcsomag, amelyből számos
kisebb ajándék bontható ki. Emlékszem, hogy amikor 19 évvel ezelőtt
mi az esküvőnk utáni napon hazamentünk az akkori
parókiánkra, akkor
ott várt minket a
sok-sok becsomagolt
nászajándék.
Egyiket a másik
után bontogattuk,
szinte az egész délutánunk ezzel telt.
A végén már örülni
is alig tudtunk,
mert olyan sok volt
egyszerre. De aztán
jó volt később viszszaemlékezni arra,
hogy igen, ezt is
akkor kaptuk. Ma
is, ha meglátok a lakásban egy-egy
ilyen tárgyat, vagy kezembe veszek
egy-egy eszközt, akkor eszembe jut
róla az, hogy kitől kaptuk. Mert az
ajándékok emlékeztetnek minket az
ajándékozóra.
Isten ajándékai is folyamatosan
emlékeztetnek Rá, a legnagyobb
ajándékozóra. Ezért olvastam fel
Hóseás próféta könyvéből ezt a két
gyönyörű mondatot. Olyan ez, mint
egy nagy ajándék halom, melyet kibontva örömöt szereznek és az ajándékozó Istenre emlékeztetnek.

„Eljegyezlek magamnak örökre”így kezdődött Igénk. Mintha ez a jegyességről szólna és nem a házasságról. De tudnunk kell azt, hogy Izraelben a jegyesség már tulajdonképpen
azt jelentette, hogy a házasság innentől kezdve megköttetett, csak
meg kell várni, amíg korban is elérik
azt az időt a fiatalok, amikor felnőttként ünnepélyesen is megpecsételhetik szövetségüket. Maga a jegyesség
azt jelentette, hogy két fiatal lélekben már készülhetett arra, hogy ők
egymásnak társai lesznek egy életre.
Azt az eljegyzést említi Hóseás,
amit Isten a népével kötött. A szövetség megköttetett, és ennek a szövetségnek a házasságra (mint emberi
szövetségre) is érvényes ajándékait
innentől kezdve lehet bontogatni.
A hóseási gondolatokban öt ilyen
ajándék szerepel. Ezek olyan szavak,
melyeket a bibliánk az isteni szeretetre vonatkozóan szokott használni.
1.Eljegyezlek magamnak az igazság
ajándékával. Az Isten igazságáról beszél. Nem egy olyan igazságról,
amin vitatkozni szoktak a házasok.
Mert mindenkinek lehet igaza. Anynyiféle igazság van, ahányan vagyunk, de ebből nem tudunk jól kijönni, csak egymásnak feszülni és sebeket okozni. Akkor lesz rendben
a házasságunk, családunk, ha vissza
tudunk menni ahhoz az alaphoz,
amit Isten ajánl nekünk. Visszamenni az Ő igazságához, amiből nincs

másik. Jézus mondja: „én vagyok
az igazság.” Ha egy családban, egy
házasságban elfogadjuk Jézust alapnak, akkor tanulunk együtt igazodni
hozzá. Szabaddá válunk a saját igazságunk bizonygatásától, a méricskéléstől. Magunk is jobbá, igazabbá,
Krisztusibbá válunk.
2.Eljegyezlek magamnak a törvény
ajándékával. A tör vény nem valami kedves dolog. Sokan tapasztaljuk, hogy a törvény mennyire visszaél a hatalommal, vagy csak lesújtani
tud, vagy csak akadályozni tud. So-
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mint, ami gát. Akadály arra, hogy
a felek szabadon kibontakoztathassák a saját egyéniségüket, életútjukat, különleges tulajdonságaikat.
Pedig Isten tervében a házasság törvénye éppen hogy védelem egymás
és a születendő gyerekek számára.
Arról szól, hogy a házasság akkor is
érvényes, ha elmúlt az ünnep, ha
küzdeni kell a másikért. Azokra a napokra szól, amikor nem vagyok boldog a másiktól, amikor úgy érzem,
hogy fájdalmat okoz, amikor tűrnöm
kell mellette. Éppen ezeken a napokon kell, hogy visszaemlékezzünk
a házassági fogadalmunkra, arra
hogy kinyilvánítottunk valamit és azt
ígértük, hogy ahhoz tartjuk magunkat. Tehát elköteleződtünk egymás
számára. Ezért a házasság törvénye
nem akadály, hanem lehetőség arra,
hogy egy rossz pillanatban is, egy
rossz napon is, rossz időszak közepette is átsegítsen és lehessen a törvény ajándékát és védelmét élni.
Igen, összetartozunk Isten által, Isten előtt az ő törvényében. Mert
megfogadtuk és ő áldást adott rá.
3. Eljegyezlek magamnak a szeretet ajándékával. Ez a szó egy
egészen sajátos szeretetre mutat.
Benne van mindaz a szeretetforma,
amiről Pál apostol a szeretet himnuszában beszél. Ezt a szót az Ószövetség csak Istenre használja. Az a fajta
szeretet, ami hűséges marad a másikhoz, akármi is történik. Ez itt
azért érdekes, mert Hóseásnak Isten
azt a különös parancsot adja, hogy
egy olyan nőt vegyen feleségül, akinek már számos hűtlensége volt. Az
ilyen parázna nőket a biblia korában
megvetették, az emberi törvények
szerint minimum kiközösítéssel,
vagy halállal sújtották. Hóseás pedig
Isten embere volt, messze látszott az
ő életének példája és megőrzött tisztasága. Mégis azt a parancsot kapja:
vedd el őt feleségül!
Hóseásnak ebből meg kell értenie,
hogy az Isten a maga szeretetét, a
maga hűségét példázza az ő házasságával. Példázza a maga esélyt adó

szeretetét. Amennyire ebben az érdemtelenségben szüksége van annak
a nőnek arra, hogy valaki elfogadja,
szeresse, magához ölelje; Isten is így
ad esélyt nekünk érdemtelen népének. Isten kegyelméből esélyt kap
az életre, a szeretetre, az anyaságra.
Isten erre az esélyt adó hűséges szeretetre akar minket is megtanítani.
Szeretné, ha ez a szeretet élne a mi
házasságainkban és családunkban is.
Ez az a szeretet, ami „átvisz az életen”. Az örök életbe is belenyúló szeretet felettünk és köztünk.
4. Megajándékozlak téged az irgalom ajándékával. Azzal a n agylelkűséggel, amivel a másik mellé
odaállok, a vele való egységet akkor
is vállalom, ha nehéz, ha nem méltó
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ajándékával. „ÁMAN”. Ezt a szót
úgy is lehetne fordítani, hogy
„bizony”, „úgy legyen”, „ámen”. A hit
bizonyossága ez. Házasságban élni
csak úgy lehet, ha meg vagyok győződve, hogy a másikat nekem Isten
adta ajándékul, engem pedig őneki.
Valahányszor ránézek a társamra,
akkor az ajándékozó Isten is eszembe jut róla. Ez a bizonyosság az, ami
megőrizhet minket a bolha ügy felett
is, de a nagy szakadékok fölött
is, és a fájdalom fölött is.
Ezek azok az ajándékok, melyek
megőriznek minket attól, hogy az Ördög bajt keverjen és „hízzon” közöttünk.
Böjt időszaka van. Ez az időszak
lehetőség nekünk arra, hogy észrevegyük, Isten kész újat kezdeni velünk.
E mellett a jó hír mellett megláthatjuk, hogy Isten kész újat kezdeni a
házasságunkkal is. Ha készek vagyunk őszintén elkérni az igazság, a
törvény, a szeretet, az irgalom és a
hit ajándékát. Ezeket nem tudjuk
magunktól kimunkálni, minden
erőnk, jóakaratunk kevés hozzá.
Csak Isten tudja megadni nekünk.
Kérjük el a családunkra, házasságunkra nézve ezeket az ajándékokat,
hogy harmóniában élhessünk egymással. Ámen.
Lomentné Szopkó Tünde
(Elhangzott 2016. február 21-én,
családi vasárnapon)

rá, ha a másik éppen eljátszotta a
bizalmamat. Nagyobb lelkű vagyok,
mint, amit magamtól elvárhatnék,
vagy mint, amit bárki elvárhatna
tőlem, mert összetartozunk.
.
5. Eljegyezlek magamnak a hit

Családi vasárnap - A család fontossága
Immár kilencedik éve megrendezésre kerül hazánkban a Házasság
hete esemény- és programsorozat,
melyet egyházi- és civil szervezetek
is egyaránt támogatnak. Ebbe az értékes kezdeményezésbe kapcsolódott
be 2011-ben a Bocskai téri Református Egyházközség is, amely a Baltazár Dezső Református Általános Iskolával karöltve minden évben nagy

hangsúlyt fektet a házasság és a családi élet értékeinek a bemutatására.
Február 21-én, családi vasárnapon
éppen a család fontossága állt a középpontban. A 6.a és 6.b osztály tanulói műsorukban az összetartozás,
a szeretet és a megértés fontosságát
emelték ki, melyet a hétköznapi életből vett jelenetekkel színesítették.

„Minden embernek van egy útja,
amelyiken járnia kell. Nem lehet letérni róla. Az ember azt hiszi, hogy
akik egy födél alatt élnek, azoknak
útjok is egy. De ez nem így van. Nem
a födelen múlik, hanem az utakon.
A födél nem tartja össze az utakat,
ha azok nem úgy indultak, hogy egymás mellett haladhassanak hosszú
ideig.” (Wass Albert)
Pinténé Tóth Anikó, Nagy Nándorné
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A korábban meghatározott bibliai
missziói célok alapján igyekeztünk
2015-ben is megélni gyülekezethez
tartozásunkat.
Emellett kiemelt céljaink közé tartozott a gyülekezeti ház belső felújításának folytatása. Azonban az adománygyűjtés folytatása és a türelmes
várakozás mellett döntöttünk. Reméltük ugyanis, hogy Uniós pályázati segítséggel egy szakaszban elvégezhető lesz a felújítás. Ez a lehetőség még várat magára. A belsőépítészeti tervek elkészültek, és a burkolatok beszerzése is megtörtént. Az évek
során e célra eddig összegyűlt adományok összege: 16.5 M Ft. 2015ben 49 adományozótól 3.4 M Ft adomány gyűlt össze. (2014-ben 7,4 M
Ft 73 fő)
Iskolánknak jobb működéséhez
továbbra is hiányzik a tornaterem.
2015-ben megtörtént az önkormányzattal a telekcsere, a Kassa utcai telkek összevonása, és a telken álló lakás és garázsok elbontása, hogy szabaddá váljon a hely az építkezéshez.
Folytatódott a tornaterem tervezése
és engedélyeztetése. Reméljük, hogy
megfelelő pályázati forrással elkezdhetjük az építkezést.
Megújult a templomban a karzatok
alatti világítás.
A 2014-ben elkezdett 13 hónapos
programsorozat - mellyel a lakótelepen élőket igyekeztünk bevonni gyülekezetünk közösségébe - 2015 áprilisáig folytatódott. Sok színes, tartalmas programban volt részünk.
Céljaink közt szerepelt, hogy – ha
Isten tervével megegyezik – nagyobb
feladatot is vállaljunk a középszintű
oktatásban. Presbitériumunk döntött arról, hogy kész a gyülekezet
területén levő Bocskai István Gimnázium (egykori református gimnázium) fenntartói feladatainak ellátására.
A presbitérium döntött a második
lelkészi állás visszaállításáról. Határozatát az Egyházmegyei Közgyűlés
is megerősítette. Az Egyházközségi
Közgyűlés megválasztotta Lomentné
Szopkó Tündét a második lelkészi állásra, mint missziói feladatokért felelős lelkészt. A lelkészbeiktatásra
2016-ban kerül sor.
A presbitereknek nehéz döntéseket
kellett meghoznia 2015-ben is. Öszszesen 11 ülést tartottunk. Presbitereink többsége rendkívül aktív a szolgálatok vállalásában, döntéshozatalban, bizottsági munkákban, és az egyházmegyei kisköri alkalmakon való
részvételben.
Az orgonánk megmentésért létrehozott alapítvány munkája a gyülekezet számára talán nem látványos,
de Balog Gyárfás kuratóriumi elnök
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a háttérben áldozatos munkát végez a hivatalos és jogi ügyek, valamint az adománygyűjtés területén
egyaránt.
Hálával emlékezünk Csiha László
tanár úrra, aki az alapítvány kuratóriumának 10 éven át hűséges elnöke
volt.
Templomban tartott istentiszteleteink száma: 90.
Legtöbben Szenteste voltunk, kb.
750 fő.
Az esti istentiszteletek látogatottsága az év első felében egészen lecsökkent, ezért a nyári időszakban
szünetet tartottunk. A látogatottság
ősztől kicsit megélénkült. Ehhez hozzájárult, hogy a novemberben alakult
férfikarunk is ebben az időben próbált.
7 alkalommal úrvacsoráztunk, legtöbben pünkösdkor 278-an. Kiemelt
célunk volt, hogy tanítjuk a gyülekezetet az úrvacsora fontosságára és
örömteli voltára. Jó látni, hogy a felnőttként konfirmáltak közül nagy
számban rendszeresen úrvacsoráznak. Azonban még mindig sokan
nem tisztelik meg az ünnepet és a gyülekezetet azzal, hogy megvárják az ünnepi istentiszteletek végét, de a templomot elhagyók száma kismértékben
csökkent.
2015-ben is szoros volt az együttműködés Iskolánkkal. Nagy igyekezettel munkálkodunk együtt azon,
hogy a beiskolázás magas maradjon
a városban csökkenő gyermeklétszám mellett is. Szívesen emlékszünk vissza a Családi Vasárnapokra,
a felemelő élményt nyújtó Jubileumi
Művészeti Gálára, a hittanvizsgára,
vagy az énekkarosaink adventi szolgálatára itt és a Debreceni Kölcsey
Központban.
A pródi és hajdúvidi szórványokban, ahol havonta tartunk istentiszteletek, a látogatottság továbbra is
alacsony volt.
A Fazekas Gábor idősek Otthonában hetente, a Szent Kamill Idősek
Otthonában kéthetente, a Szenvedélybetegeket ellátó foglalkoztatóban
havonta egyszer hirdettünk igét.
A hitoktatással járó feladatok
szeptembertől tovább növekedtek.
A református iskolában továbbra is
16 osztályban folyik a hittanoktatás.
Az állami iskolákban jelenleg 12,
az óvodákban 3 hittancsoportunk van.
Az időseknél tett látogatások száma 420 alkalom volt. Ezt a szolgálatot 10 munkatárs végezte összesen
73 főnél. Beteglátogatóink havonta
rendszeresen részt vettek más gyülekezetek beteglátogatóival közös találkozón. A beteglátogató csoport
összefogásában Nagy Sándorné vál-

lalt aktív részt.
Gyülekezeti csoportok:
A férfikört, hétfői imaközösséget,
presbiteri gyűléseket, pedagógus
bibliaórákat, felnőtt konfirmációs
csoportot a lelkipásztorok vezették.
Az ifi növekvő létszámmal Magyar
Balázs Dávid vezetésével működött.
A baba-mama kör tavasz óta szünetel, de már tervezzük az újraindítást,
hiszen megint lenne igény rá. Új csoport kezdte el szolgálatát 2015-ben,
a „péntek esti imakör” Tóth Zsigmond vezetésével. A gyermek istentiszteleti szolgálatba új munkatársak
kapcsolódtak be. (Így összesen 6-an
vannak)
Nyár közepén két éves szolgálat
után elbúcsúzott a gyülekezettől
Lukács Beáta segédlelkész. Nagy segítséget jelentett, amikor októberben
megérkezett közénk Lukács Levente
exmisszus lelkész, aki elsősorban a
hitoktatásba és az istentiszteleti szolgálatok végzésébe kapcsolódott be.
Szép többgenerációs alkalmunk
volt a téli szánkózós hétvége Mátraházán, ahol az „Elhívás és kihívás”
témájáról gondolkodtunk együtt.
Isten megengedte, hogy nyolcadik
alkalommal is együtt táborozhattunk. Júliusban Mátraházán összesen 80-an voltunk. A szolgálat témájáról nemcsak beszélgethettünk, hanem mindannyian kivettük belőle
a részünket. Új csoportvezetők szolgálatával is gazdagított minket
Urunk. Ott ünnepelhettük meg a Bárka Zenekar ötödik születésnapját.
Az év során többször szerveztünk
kézműves foglalkozást és szeretetvendégséget.
Szép alkalom volt az imaközösség
és férfikör közös vacsorája nyár elején.
Hallottunk előadást a lepramisszió
munkájáról Riskóné Fazekas Mártától.
Barangoltunk együtt az Ószövetség
könyvei között a „Bibliai barangolások” című programon.
Erősítettük a házasságokat Dr.
Mihalec Gábor lelkész segítségével
a „Gyűrű kúra” délutánon és a házaspáros kalandtúra feladataival.
Szerveztünk Húsvéti vetélkedőt
sport, bibliaismeret és aszfaltrajz
kategóriában.
Szervezhettük
egyházmegyénk
gyermekeinek Hittanos vetélkedőt,
ahol mintegy 80 gyermek mérte öszsze a tudását zsoltáréneklésben, egyháztörténetben, rajzban és bibliai
történetmondásban.
Nálunk volt az Idősek hónapjának
záró istentisztelete.
Érdeklődőknek szánt istentiszteleteket szerveztünk, hogy ezzel is új
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Küldöttségünk részt vehetett Újrónafőn a kitelepülés 75. évfordulójára
rendezett hálaadó istentiszteleten.
Egy másik küldöttségünk egyházmegyei női csendes napon vett részt
és tett bizonyságot.
Presbitereink mindhárom alkalommal részt vettek az egyházmegyei
kisköri találkozókon.
Ifiseink 2015-ben is voltak egyházmegyei ifjúsági csendesnapon.
Munkatársainknak és önkénteseinknek az esztendő végén egy közös
vacsorát szerveztünk, hogy kötetlenebb keretek között is tudjunk
együtt hálát adni.
Zenés programok voltak:
Rákász Gergely koncertorgonista
hangversenye;
Bolyki
Balázs
gospelénekes koncertje; szolgált közöttünk a Bárka zenekar, iskolánk
énekkara, és az újonnan alakult férfikarunk.
Továbbra is élő kapcsolatban maradtunk a helyi Értelmi fogyatékosok

Napközi Otthonával és a Tiszafüredi
Szivárványházzal. Jó látni, hogy a
testvérek közül sokan így is szívükön
viselik és végzik a diakóniát.
Keresztelések száma: 19 felnőtt, 41
gyermek, összesen 60 fő
Templomunkban megáldott egyházi esküvők száma: 9
Felnőttként konfirmált: 9 fő
Fiatalként konfirmált: 46
Összes konfirmáció: 55
Isten Igéjével búcsúztunk 33 ravatal mellett, közöttük több hűséges
egyháztagunktól.
Perselyadomány: 3.856.465 Ft
Egyházfenntartói
járulék:
4.702.500Ft
Egyházfenntartói járulékot fizetők
száma: 428 fő
Egyházfenntartói járulék átlagos
mértéke: 11.000 Ft
Gyülekezeti újságunk megújult
formában 6 alkalommal, számonként 900 példányban jelent meg.
Gyülekezetünknek 373.000 Ft-ba
került a nyomdai költség. E célra

Gyülekezetünkben a házasság és
családok megerősítését több oldalról
is igyekszünk mindig megtámogatni.
Ilyenkor, februárban a Házasság he-

retetkapcsolatba születhetnek bele a
gyermekek, akik szintén Isten drága
ajándékai.
Február 14-én, vasárnap adott
egész estét betöltő Bálint-napi koncertet Kegye János pánsíp művész és
Takács Nikolas zenekarával. Az előadókat mintegy 300 fős lelkes közönség hallgatta a Bocskai téri Református Templomban.
A hónap utolsó szombatján pedig
Süveges Gergő, prímadíjas újságíró,
az MTVA közmédia népszerű műsorvezetője tartott előadást. Meghívott
vendégünk beszélt a házasságáról és
családjáról. Tette mindezt lelkesedéssel, kellemes humorral, legfőképpen pedig krisztusi hittel és bizonyossággal.

téhez kapcsolódóan nemcsak igehirdetéseken keresztül szeretnénk tanítást adni, hanem egyéb színes alkalmakat is szervezünk, hogy több
szempontból, meghívott előadók
által is megszólaljon az üzenet: kegyelmes Istenünk a férfi és a nő házassága által egy csodálatos ajándékot adott az embernek. Ebbe a házasságba, ebbe a szövetségbe és sze-

Feleségével, Margittal együtt vártuk volna előadónkat, azonban az
influenza sokkal erősebbnek
bizonyult, és így csak egyedül
képviselhette szeretett családját.
Loment Péter lelkipásztor

www.bocskaiter.hu
érkezett
adományok
95.000Ft volt.

összege

Mindezek alapján is látjuk az Isten
áldásait, amivel gazdagította gyülekezetünk életét; de látjuk a mi erőtlenségeinket, hiányosságainkat is.
Isten iránti hálával köszönöm meg
sokrétű szolgálataikat, áldozatkész
adományikat és kitartó imádságaikat, amellyel segítették a gyülekezet
munkáját és Isten országának kiteljesedését ebben a városban! Kívánom, hogy a 2016-os esztendőben
még többen tapasztaljuk meg együtt
az Isten áldásait, és a szolgálat örömét.
„Kérünk titeket, testvéreink,
intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez!” (1Thessz. 5,14)
Lomentné Szopkó Tünde
lelkipásztor
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A mátraházai Református Üdülő
adott otthont február első hétvégéjén, a házasság hete alkalmával megszervezett Házaspáros Hétvégének.
Tizenkét pár vette a bátorságot és
jelentkezett a Loment Péter és felesége Lomentné Szopkó Tünde
lelkészek által szervezett foglalkozás sorozatra.
Mi, mint első résztvevők
valahol már a programra való
jelentkezésünkkel is egy jelet
küldtünk egymásnak, hogy
igen, együtt ide elmenni jó
lesz. Nyilván a többiek is hasonlóan gondolkodtak. Elvárások nélkül, egy picikét azért
izgulva, és szívünkben furcsa
bizsergéssel vágtunk neki a
hétvégének, mert valahol mélyen éreztük, hogy számunkra
eddig kicsit új, de bensőséges,
mély élményekben lesz részünk. Jó volt már a legelején
érezni a gyülekezet szeretetét,
befogadását. Külön élmény volt látni
az ifiseket, kiknek velünk párhuzamosan, szintén mozgalmas hétvégi
programjuk volt.
Péntek este mindjárt, az első foglalkozás alkalmával fejest ugrottunk
a mély vízbe, és rögtön láttuk és tudtuk, hogy egy őszinte, a tréfát nem
megvető közösség tagjai lettünk.
Természetesen a sok nevetés mellett,
rengeteg komoly, hasznos és tanulságos ismeretekkel gazdagodtunk.

Izgalmas volt hallani a többieket egy
-egy bizonyos házassággal kapcsolatos témáról más és más megközelítésben. Mindenkinek voltak olyan
gondolatai a házasságról melyekből a
többiek is meríthettek valamit. Az

Mátraházán, a házaspáros hétvégén a fiatalok a családról beszélgettek. Arról, hogy mi kell ahhoz, hogy
hosszú és gyümölcsöző legyen egy
házasság. Íme, néhány tanács a fiataloktól a felnőtteknek.
A felek között legyen: bizalom *
őszinteség * helyes kommunikáció *
vonzódás * kreativitás * szeretet *
kompromisszum * türelem * elfogadás.
Legyen humorod az élethez és a
szerelmedhez * vegyetek sok-sok
csokit a gyerekeknek * légy hűséges a
társadhoz! * szocializálódj! * vegyél
részt sok közösségi eseményen a pároddal!
Minőségi idő – töltsetek együtt sok
időt értékesen * arányos munkamegosztás egymás közt! * szakíts időt a
másikra * próbálkozás a kapcsolat
újraélesztésére * minden kapcsolat
alapja a szeretet, bizalom, őszinteség
* bízz a másik feledben! * bocsáss
meg neki * légy türelmes * keresd a
békét * nincs harmadik személy,

csak harmadik fonál * szeress!
Ezt meghallva a felnőttek is adtak
néhány jó tanácsot a fiataloknak,
hogy miként alakítsák a párkapcsolataikat, és ha oda kerül, akkor a házas
életüket is. Íme, a tanácsok a fiataloknak.
Felnőttek tanácsa a fiataloknak:
Türelemmel legyetek egymás iránt
* hallgassuk végig egymást * soha ne
feküdjetek le a ti haragotokkal * bocsáss meg! * a szülői tanácsadás szeretetből fakad, ezért MINDIG fontold meg! * amit nem szeretnél magadnak, a társadnak se tedd! * legyél
a házasságban segítőtárs! * őrizd
meg a tisztaságod a házastársad számára! * mondj igent az életre * az
alapvető dolgokban értsetek egyet! *
ha válság van, ne gondoljátok azt
véglegesnek! * akarjátok megoldani!
* legyetek türelmesek egymás iránt!
* a társad legyen egyben a legjobb
barátod is * lakva ismerszik meg az
ember * be kell látni, hogy ideális

egyik kedvencünk, amit hallottunk,
hogy a jó házasságot a mögöttünk
hagyott hosszú évek kemény munkája forrasztotta össze, ezért folyamatosan ápolni, gondozni és építeni kell
a jövőben is.
Szinte észrevétlenül repült az idő,
és az egymást követő érdekesebbnél
érdekesebb foglalkozások egyre kíváncsibbakká tettek bennünket és
már izgatottan vártuk, hogy vajon mi
lesz a következőnek a témája.

Jutott azért idő a környék megismerésére is, és az időjárás szintén
lehetővé tette egy kisebb túra megtételét a télvégi Mátrában.
A kötetlen, szabad beszélgetések
lehetőséget teremtettek új ismeretségek, barátságok kötésére.
Mindenki érezhette Isten
jelenlétét az így eltöltött idő
alatt, a varázslatos együtt
éneklések és az igehirdetés
hangulata pedig lehetővé
tette szívünk teljes kinyílását
a mi Urunk Jézus Krisztus
felé.
Megtisztult szívvel mondunk
ezért köszönetet mindenkinek, aki segített ennek a hétvégének a létrejöttében. Külön köszönet Nagyné Marikának, aki a hétvégén végig 5
gyermekre vigyázott odaadóan.
Mi, házaspárok, olyan lelki
táplálékot kaptunk ezen a
hétvégén, mely kapcsolatunk kötelét
még erősebbre fonta. Mindannyian
fürödtünk a szeretetben, és már tudjuk, hogy a következő Házaspáros
Hétvégén biztosan ott a helyünk egy
újabb „lelki wellnessre”.
Köszönettel, Kathi Zsolt és felesége
Nagy Györgyi

körülmények soha nem lesznek *
legyen megértés és szeretet * megbocsájtás, a megbántott kérjen bocsánatot * hallgass az idősebb tanácsára
* nézd meg az anyját, vedd el a lányát * nem mindig a rövidebb és simább út a könnyebb * a jó dolgokért
érdemes és kötelező küzdeni! * türelemmel kivárni és élvezni! * minden
fontos döntés előtt (pl. házasságkötés) figyelj és hallgass a belső hangodra. * HALLGASS A SZÍVEDRE!
* a kapcsolat alapja a bizalom * ne
akard megváltoztatni a párodat *
párválasztáskor hallgass a szívedre.
Hála legyen Istennek azért, hogy
mindkét tábor egyformán komolyan
gondolta a fentieket, és igyekeznek
ezek szerint alakítani az életüket így
mutatva jó példát másoknak.
Istené legyen a dicsőség.
Közzétette: Lukács Levente
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Ha van most időd, akkor mesélek
egy kicsit… Jó! Akkor figyelj!
Szóval tudod, hétvégén voltunk
a Mátrában a Gyülekezettel, mert
házaspáros, meg ifis hétvége volt…
Szerinted én házaspár vagyok??... Az
ifiseknél voltam Leventével, meg
Balázzsal csoportvezető. Nagyjából
háromszor annyi programunk volt,
mint amit ennyi idő alatt meg lehetett csinálni, de legalább tudtunk
válogatni. Jó, mondjuk inkább azt,
hogy kellett válogatni.
Szóval első este, pénteken, miután
mindenki megérkezett és elfoglalta
az ágyikóját, amit hétvégére kapott,
megvacsoráztunk és játszottunk.
Azért kellett névtanulós játékkal kez-

azok, amik még most, a mai korban
is megállják a helyüket, és mik azok,
amik megváltoztak. Mert például az
a játék, hogy anya azt mondja, hogy
kérdezd meg apádat, apa meg azt
mondja, hogy kérdezd meg anyádat,
és ezt egészen addig, amíg össze nem
hozod őket, hogy akkor beszéljék
meg, hogy mehetsz-e ide vagy oda,
az totál a modern kori szülők találmánya… Tudom, az enyémek is hihetetlenül szeretik ezt játszani! Kívülről biztosan vicces, ahogy rohangál a gyerek a szülők között.
Szombat délelőtt erről beszélgettünk, aztán délután volt egy hosszú
szabadprogram. Itt mindenki ment,
amerre látott, és ezt most teljesen

toknak állóképben. Nagyon jól sikerültek, és igazán ötletesek voltak az
ifisek. Aztán este, filmnézés után is
összejöttünk, akkor meg beugrózni…
Jaj tudod, a Beugró az a játék, amikor különböző szituációkba „rakunk”
két embert, és… De ezt most túl bonyolult elmagyarázni, maradjunk
annyiban, hogy nagyon vicces. Ez
viszont tényleg mindenkinek elnyerte a tetszését, aminek nagyon örültem. Késő estig játszottunk, és még
akkor is nehezen hagytuk abba.
Vasárnap istentisztelet után volt
még egy kis morzsaszedegetés, megbeszéltük a hétvégét, és még beszélgettünk egy jót a híres-hírhedt Ákossal készített interjúról. Arról, hogy

deni, mert én nem tudtam az összes
ifis nevét, de ezt csak kevés embernek árultam el… Hát mert olyan sokan voltunk! Ami nagyon jó volt!...
Több mint húszan voltunk, igaz nem
tudom pontosan, mert akárhányszor
számoltam meg, mindig más szám
jött ki, de átlagolva kb. 23, meg mi
hárman. Szóval aztán, egész este játszottunk, szerintem mindenkinek
tetszett, de legalábbis senki nem
merte bevallani, hogy nem. Mindenesetre, a neveket sikerült megtanulni.
Szombaton aztán, délelőtt azzal
foglalkoztunk, hogy milyen volt a
családkép az Ó- és Újszövetségben.
Kinek mi volt a kötelessége, a felelősséget kinek kellett vállalnia, a feladatok megoszlása milyen volt. Rengeteg dologról beszélgettünk. El sem
hinnéd, hogy mennyi mindenben
különböznek a családképek. Aztán
azt is megnéztük, hogy ezek közül a
kötelességek és feladatok közül mik

szó szerint kell érteni. Jöttek az emberek fentről lefelé, mentek még lejjebb, mások lentről jöttek vissza, a
csúnya dolog viszont az volt, hogy
nem havasan, hanem sárosan. Pedig
hát hóemberépítés nélkül nem lehet
otthagyni a Mátrát. Úgyhogy építettünk is! Igaz, hogy csipkebogyóval a
fején is csak maximum 9 centi volt,
és valószínűleg 45 perc volt az élete,
de attól még aranyos lett. Hóember
kipipálva. Kékestetőre is felmentünk
néhányan, és képzeld, ott viszont
volt hó rendesen… Igen, mi is nagyon meglepődtünk, de nagyon örültünk neki, vasárnap vissza is mentünk szánkózni! De ott még nem járunk.
Tehát vacsi előtt egy órával még
összejött a csapat, legalábbis a legnagyobb része, és játszottunk. A történelmet végignézve, öt különböző
kiragadott korban kellett egy család
mindennapját megjeleníteni a csapa-

mivel értünk egyet, mivel nem, mi
az, amit Ákos mondott rosszul, mi
az, amit csak a média fújt fel. Érdekes volt…
Itt vagy még?... Jó! Mit csinálsz?...
Mosolyogsz! Az még jobb!... Érdekesnek hangzott? Hát érdekes is volt,
meg nagyon sok jó és értékes gondolattal gazdagodtunk, amiről nem is
gondoltad volna, hogy elhagyhatja
egy tizenéves száját. Minden benne
volt, ami egy hétvégébe belefér.
Sajnálom, hogy nem voltál ott. De
mi lenne, ha eljönnél a nyári táborba? Az még jobb lesz, mert több
időnk lesz!... Jó, gondold át, megvárom, még van időd! Köszönöm, hogy
meghallgattál!
Nagy Viki
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Víkend Istennel és a párommal
Miért jelentkeztünk?
Mátraháza hegyi levegője és magaslata, családias légköre, házias
konyhája elysium (kb. „mennyei” —
szerk.) mindenki számára. Négyszer
élveztük már, s télen még vonzóbb ez
a környezet. Vihettük kisfiunkat,
mert a gyermekfelügyelet is biztosítva volt Marika kedvességével.
Testvéremék és ismerősök is jelentkeztek. A házasságról beszélni és
hallgatni is nehéz, de érdemes.
Miért hasznos egy házaspáros
hétvége?
A nő számára nagyon, mert nem
kell főzni és sütni, s mégis figyelmes
kiszolgálásban részesül a családja.
A férfi számára is, ha végre elhatározza magát, s túlteszi magát a lelki
élveboncolástól való aggódáson.
Mindkettőjüknek, mert tudatosan
szánhatnak kapcsolatukra több órát.
Persze, tudjuk az ellenérveket.
Ezt magukban is megtehetik, ha
hétvégére elutaznak egy wellnessszállodába, vagy egyszerűen otthon
maradnak, és a nagyszülők vállalják
a gyermekeket. Vagy egyszerűen,
minden héten csinálnak közös programot: mozi, kiállítás, közös túra,
kirándulás, meccs, stb. Naponta
szánnak időt egy kávé vagy tea melletti meghitt, közös beszélgetésre.
Meghallgatják egymást, mikor a másik hazaérkezik a munkából, vagy
az otthon dolgozó beszámol a napjáról.
Mivel nyújthat többet egy házaspáros, szervezett hétvége?
Vannak felkészült témavezetők,
akik végiggondolták a beszélgetés
fonalát, tudnak kérdezni és hallgatni. Találkozhatunk szeretetreméltó
párokkal, megindító élettörténetekkel. Megérthetjük, hogy a próbatételek, ha megfelelő megoldásokat tudunk rájuk, nem szétroncsolják, hanem megerősítik két ember kapcsolatát. Kitekintést kaphatunk jó gyakorlatra, helyes életvezetésre. Megerősítést, támogatást nyerhetünk, ha
kell, segíthetünk. S ha jól csináljuk,
észre sem vesszük, de fentről is kapunk segítséget.
Nem csalódtunk, így volt ez most is.
2016. február 5-én, pénteken 14
órától gyülekeztünk a Bocskai téren,
14 óra 15 perckor elindult a személygépkocsi-konvojunk
Mátraházára.
Mivel nem először vettünk részt
ilyen túrán, ismerős volt az útvonal.
A geleji pihenő után azért mégis úgy
gondoltuk, jó lesz „rátapadni” az előttünk járókra, nehogy eltévedjünk.
Így tettünk, s szerencsésen megérkeztünk a célállomáshoz.
Szobaelosztás, kipakolás, kis séta
a konferencia-központ körül, majd

elfogyasztottuk az ízletes vacsorát.
Az ételek mindvégig nagyon finomak
voltak.

Este rövid áhítat, majd három csoportban - házaspárok, ifisek, gyerekek - megkezdődtek a csoportfoglalkozások, amelyek szombaton folytatódtak.
A házaspáros csoportban természetesen a házasság intézményét
boncolgattuk minden alkalommal
más-más nézőpontból.
Témavezetőnk, Lomentné Szopkó
Tünde, nagyon jó képi hasonlattal
élt, amikor a házasságot egy nagy
túrához hasonlította. A túrára fel kell
készülni, megfelelő ruházattal, cipővel, a hátizsákba bele kell pakolni
a szükséges holmit. Ügyelni kell arra,
hogy a zsákban minden benne legyen, ami szükséges lesz az úton, de
felesleges dolgokat ne cipeljünk,
mert ezzel csak az erőnket pazaroljuk. Jó, ha a túrára nem egyedül megyünk, jobb ketten menni. Segíthetünk sokat egymásnak, különösen
a hegymenetben. De milyen szempontok alapján válasszuk ki a társunkat?
A párkapcsolatokban élők hátán
is van egy képzeletbeli hátizsák,
és nem mindegy, hogy mi van abban, mit hoztunk otthonról. Milyen
világképet, értékrendet, szokásokat,
habitust, rigolyákat, apa– és anya
modelleket? Természetesen mindenki mást-mást. És előbb-utóbb megtudjuk, mi van a társunk zsákjában,
de a legfontosabbakat jobb tudni
már az elején. Még a nagy döntés
előtt. Érdekes próba volt mindannyiunk számára, amikor párunk gyermekkorát kellett egy-egy megtörtént
epizóddal bemutatni, igazolva, hogy
tudunk társunk múltjáról is. Persze
meglepetések azért érhetnek majd
bennünket ennek ellenére is, de talán ezek már kezelhetőek lesznek.
A túrán vannak nehéz szakaszok,
nagy erőpróbák, így van ez a házasságban is. A megszólalók őszintén
beszéltek a nehézségeikről, s hogy
egymást segítve és Istent kérve hogyan tudtak ezeken úrrá lenni. A be-

szélgetésnek ebbe a szakaszába mi
nem kapcsolódtunk be, de ez nem
jelenti azt, hogy a mögöttünk levő
közös éveknek ne lettek volna nehézségei. Voltak, de ma már megkönynyebbülve gondolunk ezekre.
Loment Péter témavezetői vitaindítójában elmondta, hogy mire kell
különösen ügyelni, ha el akarjuk kerülni a házasságunkra leselkedő veszélyeket. Felsorolt ezek közül néhányat. Különös veszélynek vagyunk
kitéve a munkahelyeken, ha ellentétes neműekkel vagyunk körülvéve.
Nem szabad engednünk semmilyen
kísértésnek. Fontos, hogy ha a párunkról beszélünk a munkahelyen,
azt sugalljuk a hallgatóinknak, hogy
a mi kapcsolatunk erős, megbonthatatlan, jól érzem magam benne. A házaspárokra leselkedő veszélyeket jól
szemléltette az a film - A dal -, amelyet szombat este láttunk, majd meg
is vitattunk egy pohár finom vörösbor mellett.
A jó házasságban jelen kell lennie
Istennek. Ő a harmadik fonal. A vasárnapi istentisztelet után
–
amelyen a környéken lakók közül
többen részt vettek –, meg is fonta
minden pár ezt a hármas fonalat.
Az ifisekkel közös programjaink
is voltak, ezek közül különösen érdekes volt, amikor szombat este egymást jó tanácsokkal láttuk el.
A közösen elfogyasztott vasárnapi
ebéd és a fotózás után, lelkilegszellemileg feltöltődve, megerősödve
indultunk útnak hazafelé. Elköszöntünk egymástól, nehéz volt elszakad-

ni az új és a már réginek mondható
barátainktól.
Balogh Gyárfás és Gyulai Edit
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Gondolatok a házasságról
„Azután ezt mondta az Úristen:
Nem jó az embernek egyedül lenni,
alkotok
hozzáillő
segítőtársat.” (1Móz 12,18)
Évek óta nagy figyelemmel kísérem a házasság hetének eseményeit,
rendezvényeit, cikkeket, hozzászólásokat, riportokat, hitvallásokat és bizonyságtételeket. Én magam közel
38 évit éltem házasságban, s hatodik
éve maradtam özvegyen utódok nélkül. Ez talán még jobban megerősíti
egyetlen
ideális életforma a házasság, mint
a családalapítás, gyermeknevelés
keretének biztosítása. Talán az is közrejátszott meggyőződésemben, hogy
rendezett családban nőttem fel, ahol
apa, anya és mi gyerekek szoros egységet alkottunk. Mindenkinek meg
volt a maga helye és szerepe, felelőssége a másik iránt, természetesen
változó tartalommal, attól függően,
kinek
öszszetartozás erejére. Tágabb értelemben a családhoz tartoztak a – sajnos
nagyon korán elhunyt nagyszülők –
keresztszülők, nagynénik és nagybácsik, unokatestvérek, akikkel a mai
napig tartom a kapcsolatot, esetenként nyolcvan-kilencven éven túli
korban.
Sokszor legondolkozom azon, hogy
manapság az emberek miért viszolyognak ettől a hagyományos formától, a házasságtól? Arra a következtetésre jutottam, hogy a felelősségvállalás, a feltétel nélküli elkötelezettség, az önként vállalt szolgálat és alázat hiánya lehet az ok.
Gyakran haljuk még komoly, sőt

hívő emberek szájából is, hogy „x éve
élnek együtt, vagy ők, vagy a fiatalok,
és semmi gond nincs, minek az a papír? Nem jelent semmit, ha pedig
gond van, csak bonyodalmat okoz.”
Most nem térek ki arra, hogy ilyen
alapon „csak” egy papír a pénz, a születési és halotti anyakönyvi kivonat,
az útlevél, a tulajdoni lap, stb. Ezek
szükségességét senki nem vonja kétségbe, hiszen jogokat és kötelességeket szentesít. Nekem a házassággal
kapcsolatos „csak papírral” van bajom, ugyanis tapasztalatokra alapozott megítélésem szerint ez a laza
kapcsolat messzemenőkig érinti a gyerekeket. Természetesen a házasságban is kiderülhet, hogy az emberpár
nem illik össze, s vannak olyan esetek, amikor ezt a kényszerhelyzetet
nem célszerű tovább fenntartani, de
hiszem, hogy az esetek többsége nem
ilyen! Ezért nagyon fontosnak tartom a párválasztást! A szerelem
szükségeltetik ugyan, de nem elég!
Meg kell ismerni egymást, s eldönteni, el tudom-e viselni a társam másságát? Tudnunk kell, hogy minden
ember egyedinek és megismételhetetlennek lett teremtve, ezért megvan a saját egyénisége, habitusa, s
ezen csak bizonyos korlátok között
lehet változtatni. Vajon nem fogjuk-e
kicsapni és becsapni egymást? Ez
azért kideríthető egy kapcsolatnál,
ha nemcsak a szexualitásra koncentrálunk – ami nagyon lényeges, de
nem kizárólagosan fontos – hanem
képesek vagyunk túllátni a „rózsaszín
szemüvegen”.
Nagyon lényegesnek tartom, hogy-

ha eljutunk a házasság melletti döntéshez, az anyakönyvvezetőtől, vagy
a templomból kijövet ne ringassuk
magunkat abban a tévhitben, hogy
beléptünk a Paradicsomba! Csak
most kezdődik a neheze! Nem egy
birtoklevelet kapunk, ami feljogosít
arra, hogy birtokoljuk a másikat,
tulajdonunknak tekintsük őt, uralkodjunk rajta, vagy a magunk képére
akarjuk formálni.
Én csak egy célra vezető utat látok:
a SZERETETEN alapuló elfogadást,
segíteni társunkat, egyengetni a közös utat, támasza lenni bajában, nehézségeiben, esetleges kísértéseiben.
Meggyőződésem, hogy nincsen olyan
ember, akinek legalább egyszer az
életében ne szállna a kísértés madara
a fejére, csak nem mindenki hagyja,
hogy fészket rakjon ott. Ebben is segíthet egy igazi TÁRS, HÁZASTÁRS.
Hiszem és vallom, hogy csak egy
ilyen közegben teljesedhet ki az ember személyisége. Megtörténhet,
hogy ez különböző okokból, talán
a Teremtő más tervéből nem mindig
adatik meg, de ami rajtunk múlik,
azt igyekezzünk megtenni.
Lengyel Istvánné
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A kisgyermekkorban megtanult
imák nem mennek feledésbe. Olyan
családban nőttem fel, ahol nem volt
ismeretlen a naponkénti bibliaolvasás, imádkozás, de az éneklés sem.
szekéren mentünk a határba (4-5
éves lehettem), hangosan énekelni
kezdte azt az éneket, aminek kezdősorai így hangoztak: „Tégy engem
tisztává, tégy engem tisztává, Jézus.”
Egy másik ének is emlékezetes nekem:
„Vágyom melletted élni, Jézus,
csendben veled beszélni Jézus…”, és
még tudnám sorolni.
Az
ágy szélére ülve egy-egy bibliai
történet elolvasása után megtanított,
minden este elmondtuk. Jó volt így
álomra hajtani a fejünket! Abban
reményben írom le, talán lesz olyan
valaki, akinek átmelegíti a szívét először vagy újra.
„Én Istenem Jó Istenem,

hessünk újra reggel. Ámen.”
A reggeli ima így szólt:
„Én Istenem felébredtem, Te
őrködtél én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy
felettem virrasztottál. El ne
hagyj a mai napon, légy kísérőm a jó úton. Parancsodat
meg ne szegjem, Krisztusomat
hűn kövessem. Ámen.”
Abban a biztonságban térhetünk
nyugalomra, hogy van, aki vigyáz
reánk, amikor mindnyájan alszunk.
És Ő, aki a védelmét éjjel adja, nappal is biztosítja azok számára, akik
ezt kérik Tőle. Ezt a védelmet adja
akkor is mikor betegek, erőtlenek,
fáradtak, reményvesztettek, vagy
éppen bátrak, bizakodók, reményteljesek vagyunk, legyünk idősek vagy
fiatalok.
Az Úrnak ígéretei vannak azok számára, akik Jézus Krisztust a szívükbe fogadták,

a Tiéd nyitva Atyám, amíg alszom, vigyázol rám. Vigyázz
kedves szüleinkre (szeretteinkre), meg az én jó testvéremre.
Mikor a nap újra felkel, dicsér-

engedelmeskedni.
A zsoltáros így emlékeztet minket
„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád
minden utadon,” (Zsolt.91,11)

A „minden” kifejezés egy életen át
végig járt összes utunkra vonatkozik.
Azért biztos ez az ígéret, mert ő
mondta: „Nem maradok el tőled,
sem el nem hagylak téged.” (Zsid 13,5)
Hálás vagyok az Úrnak, hogy hordoz gyermekségemtől fogva. Tudom,
hogy nemcsak engem. Jó ebben az életen át tartó védelemben élni, még
akkor is, ha nehéz, „nem szeretem”
időszakot élünk meg, mert majd
visszatekintve tapasztalni fogjuk,
hogy azokkal is a javunkat szolgálta.
Ő nem hagy el minket, ahogy ígérte „Veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig.”(Mt 28,20)
Úr Jézus segíts mindnyájunkat abban, hogy bátorodjunk a
Te védelmedet kérni és egykor
megérkezhessünk
Hozzád.
Ámen.
Tóth Zsigmond

Házi imakör adventkor
December hó 11-én, péntek délután, amikor nem volt túl barátságos

áhítatát a Jakab levelének 5. részéből
az imádság erejéről tartotta, mely

az idő, én mégis lelkesen engedtem
be 5 testvérünket, köztük Lukács
Levente segédlelkészt is. Levente,

különösen hozzánk szólt, hiszen az
ima nemcsak a szobánk falai között
hangzik el, hanem azon túl is. Őszin-

te, meghitt beszélgetés vette kezdetét, melyből megtudhattuk, hogy
milyen kacskaringósan, nehézségekkel tarkított úton , de Isten vezetése
által jutott el ide ifjú teológus hallgatónk.
Hallhattunk vidám történetet a
majdnem elmaradt karácsonyi vacsoráról, de szívszorító, családtól
távoli szentestéről is. Esett szó a
konfirmációkról, mely nem feltétlenül a megtérés ideje is, továbbá a
frissen alakult férfi énekkar egyre
erősödő szólamairól, leendő karácsonyi bemutatkozásukról.
Közben volt sós és édes falatozni
való, mely kapcsán leszögeztük, hogy
van aki receptből alkot, s van, aki
érzésből.
Az énekszót szerintem a szomszéd
Rózsika néni is hallotta, remélem őt
is emelkedettebb hangulatba hozta.
Köszönöm, hogy Isten velünk volt
és kívánom, hogy más testvérek is
meghallják a hívó szót, és merjenek
házi összejövetelt tartani a jövő évben.
Csak receptet ne kérjenek....
Tardiné Szilvi
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Presbitereink válaszolnak
volt abban az időben lelkész. Visszatérve a kérdéshez, 10 évvel ezelőtt
felkeresett otthonomban Csiha László tanár úr és Szabó Sándor lelkész
úr, és felkértek a presbitériumi tisztség elvállalásához. Férjemmel megbeszélve, örömmel tettem eleget kérésüknek.

Vágyott-e valaha is arra,
hogy presbiter legyen?
10 éve vagyok a presbitérium tagja.
Református családban születtem
Hajdúnánáson. Ugyanitt konfirmáltam, édesapám unokatestvérének a
férje Balla Árpád nagytiszteletű úr

Megmondom őszintén, hogy nem
tudtam még, hogy mire lettem felkérve. Nem láttam bele a presbiteri
szolgálatokba. Akkoriban még dolgoztam és a szabadidőm is kevesebb
volt. Most már nyugdíjasként több
időm van, ezáltal úgy érzem, hogy
könnyebb ezt a feladatot ellátni.
Presbiterként mi a feladata?
Missziói bizottság tagjaként különféle szeretetszolgálati alkalmak segítése, keresztelők, Úrvacsora előtti,
utáni teendők, ügyeleti szolgálat,
valamint önkéntes beteglátogatási
szolgálat.
Hogyan tudja összeegyeztetni ezt a szolgálatot a családjával és a munkájával?
Hálás vagyok a férjemnek, hogy
mindenben támogat. Most már
mindketten nyugdíjasok vagyunk, a fiaim már a saját életüket élik, csak látogatóba jönnek haza. (hétvége, névnap, születésnap, ünnepek alkalmából)
Milyen a presbiterek kapcsolata a hétköznapokon?
Mivel már a második ciklusban
vagyok presbiter, csak azt tudom
mondani, hogy jó. Tiszteletben tartjuk egymást, megfontoltság jellemzi
a beszélgetéseinket. Gyűléseink lelkészeink és gondnok úr segítségével
zajlanak, megbeszéljük a feladatokat,

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatom, hogy 2015. első
adventi vasárnap estéjén megalakult
egy jelenleg férfiakból álló kórus
gyülekezetünkben. Ezt megelőzően
az az Isteni sugallat, gondolat jutott
Lukács Levente segédlelkész szívébe,
hogy a karácsonyi ünnepre készülve
alakítson egy éneklő csoportot, melyet
.
A szakmai vezetésre, irányításra
Nagytiszteletű Czirmay Árpád nyugalmazott lelkipásztort kérte fel, aki
örömmel elvállalta a feladatot. Öszszeálltunk és megkezdtük a gyakorlást. Mondanom sem kell, hogy teljesen laikusak voltunk, nem beszélve a
„kánon” féle többszólamú éneklésről.
A kézhez kapott éneklapokról Nagytiszteletű Úr irányításával végeztük

több, kevesebb sikerrel az első gyakorlatot. A további vasárnap estéken
már minőségi haladást értünk el.
Úgy, hogy a karácsony előtti vasárnapra (advent 4. vasárnapja) a főistentisztelet keretében a gyülekezet
előtt, többszólamú énekléssel szolgáltunk. Azt tapasztaltuk a gyülekezet jóérzésű visszajelzéséből, hogy a
már 10 főre növekedett csoport jól
vizsgázott,
a dicsőség (Soli Deo Gloria), a köszönet a tiszteletes úré.
A társaim és én jó érzéssel voltunk,
hogy ilyen formában is szolgálhattunk Istennek és Anyaszent Egyházunknak. Jó magam úgy kaptam
meghívást, azon az első vasárnap
estén arra figyeltem fel, hogy néhány
fő nem kifelé megy a templomból,

Nagy Zsigmondné Zsuzsikát
sokan ismerik és szeretik, kedvességéért, megnyugtató szavaiért, harmóniát sugárzó mosolyáért.
Dr. Lovas Tamás háziorvos aszszisztense volt négy évtizedig, nagyon szerette a hivatását és ebből
fakadóan az embereket. A szeretetvendégségeken való találkozások
illetve egy kellemes és hasznos előadás adott alkalmat arra, hogy jobban megismerhessem. Arra is emlékszem, hogy amikor a tévések kimentek a teremből, akkor nyugodott
meg, akkor szabadult fel igazán. Jó
volt látni örömteli arcát akkor is,
amikor egy kora reggel épp’ egy buszos kirándulásra sietett.
Nagyon lelkiismeretes ember benyomását keltette az is, ahogyan ehhez a riporthoz is viszonyult.
Köszönöm mindannyiunk nevében
ezt az alázatot és precízséget.

és igyekszünk elvégezni azokat.
Az Úr Isten áldásait még inkább érzi-e amióta ezt a szolgálatot végzi?
Igen, mindennap érzem a Szentlelke általi vezetést, imádkozom a családomért, lelkészeinkért és a gyülekezetünkért. Úr Isten áldásait érzem,
hogy erőt adott a munkában, 65 éves
koromig dolgozhattam. Hittel és lelkiismeretesen tudtam ellátni a feladatomat. Próbákat is kapok, áldást
is, de mindenből tanultam és tanulok, és
ez a javamra szolgál. Érzem ezt.
A következő ciklusban is szeretné ezt a tisztséget vállalni?
Nagyszerű lelkészeink vannak,
presbiter testvéreim is fiatalabbak,
és úgy gondolom, hogy koromnál
fogva is szeretném átadni a helyemet
fiatalabb testvéreimnek, akik örömmel, odaadóan el tudják vállalni ezt a
szép feladatot, szolgálatot.
Milyen vágyai vannak rövid
vagy akár hosszabb távon?
Szeretném, ha a családom egészségben, békességben, szeretetben és
nyugalomban élhetne. Nagyon vágyunk unokára, sokat imádkozom.
Ha az Úr a szívem vágyát teljesítené,
nagyon boldog lennék!
Az Istennek pedig van hatalma
arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt,
mindenkor, minden szükségessel
rendelkezzetek és bőségben éljetek
minden jó cselekedetre. (2 Kor 9,8)
Tardiné Szilvi

hanem az Úrasztala félé követik a
Nagytiszteletű Urat. Én, mint aki
az egészből nem tudtam semmit,
követtem őket. Gondoltam, hogy
valamit segíteni kell Nagytiszteletű
Úrnak ott a zenekari felszereléseknél. Nem úgy történt. Beültek a padba, én is beültem, és kaptam éneklapokat. Ezzel kezdődött az én énekkari pályafutásom. Istennek legyen hála.
Azt kívánom az olvasóktól, hogy
hasonlóan kapcsolódjanak be Isten
segítségével, hogy a Húsvéti ünnepre
nagyobb létszámmal, jó lélekkel tudjunk szolgálni.
Áldást békességet kívánva!
Szabó Márton gondnok
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A magyarságnak a 19. századig
nem volt nemzeti himnusza. Kölcsey
Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró
intézkedéseinek fokozódása idején,
1823 januárjában írta hazafias költészetének legnagyobb remekét.
A kézirat tanúsága szerint Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.
A himnusz megzenésítésére 1844ben került sor pályázat keretében,

amelyet Erkel Ferenc, a Nemzeti
Színház karmestere nyert meg a zsűri ítélete szerint.
A magyar kultúra napjáról való
megemlékezés gondolatát ifjabb
Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben.
Azóta a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik január 22. alkalmával a
magyar kulturális értékekről. Díjakat
adnak át, koncerteket rendeznek,
irodalmi esteket és színházi előadá-
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sokat tartanak.
Mára hagyománnyá vált iskolánkban, hogy minden évben osztályonként néhány tanuló a lépcsőfordulóban elszavalja a Himnuszt. Ebben a
tanévben is így emlékeztünk meg a
református iskolában a magyar kultúra napjáról.
Radácsi Dorottya
8.b osztályos tanuló

Bíztató történeteket várunk!
Kedves Olvasók!
Talán Önök is hallottak már valakitől olyan személyesen átélt történetet,
szakaszában reményt merítettek. Ettől
az évtől kezdve szeretnénk rendszeresen olyan bátorító történeteket
közölni lapunkban, amelyet olvasóink maguk tapasztaltak meg, hogy
ezzel is egymás segítségére lehessenek.
A történetek lehetnek vidámak
vagy szomorúak; szólhatnak arról,

hogy íróiknak milyen kivételes találkozásaik voltak Jézussal az élet hétköznapi (vagy egészen különleges)
pillanataiban.
A téma ejtse rabul az olvasó szívét, legyen színes és igazán őszinte.
A történetek egyaránt mutassák be a
küzdelmek valóságát és a felcsillanó
reményt. Láttassák meg az olvasókkal, hogyan ragyog át Jézus egy-egy
mai gyülekezeti tag életén; jelenléte
hogyan erősíti, vigasztalja, gyógyítja
a benne bízókat. Nem egész élettörténeteket várunk, hanem azt, hogy

konkrét helyzetekben hogyan tapasztalták meg Isten vezetését! Az írások
terjedelme legfeljebb két A/4-es oldal legyen.
Mivel lapunk mintegy kilencszáz
otthonba jut el, az Önök által átélt és
leírt történetekből sokan meríthetnek erőt életük küzdelmeiben.
„Biztassátok a bátortalanokat!” (1Thessz. 5,14)
Szerkesztők
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Hírek
Március 6-án 17 órától Czirmay Árpád lelkipásztor
előadására k er ül sor a r efor m átus iskolában.
Címe: A nyelveken szólás bibliai és egyháztörténeti
vonatkozásai. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Az 1848-as szabadságharc évfordulójára em lékeznek iskolánk tanulói és nevelői március 11-én 8 órai
kezdettel a templomban. Szeretettel várjuk a szülőket és
érdeklődőket! Engedjük, hogy tanítson minket a történelem Ura!

F

igyelem! A következő családi vasárnap időpontja
módosult, virágvasárnap helyett április 10-én lesz! A kijelölt vasárnapokon kívül is bármelyik vasárnapon szívesen látjuk a családokat. A kicsik számára továbbra is biztosítjuk a gyermek istentiszteleti alkalmakat.

H

úsvéti kézműves délutánt szervezünk m ár cius 27-én 15 órától a református iskolában. Előzetesen
kérjük azok jelentkezését, akik a foglalkozás vezetésében

segíteni tudnak ötleteikkel, szakértelmükkel. A helyszínre pedig várjuk az alkotókedvű érdeklődőket!

Fontos ünnepi alkalomra készülünk!
Lomentné Szopkó Tünde megválasztott lelkipásztor gyülekezetünkbe történő beiktatására 2016. május 1-én 15
órakor kerül sor templomunkban. Örömmel és imádságos szívvel készüljünk és hívogassunk!

Nyári gyülekezeti táborunk időpontja: július 18 24
Helyszíne: Székelyjó, mely Romániában, Kolozs megyében, Királyhágó és Bánfihunyad közelében található.
A keresztyén szálláshely egy festői völgyben terül el távol
a város zajától. Szállásunk új kényelmes fa - és kőépületekben lesz. Helyben biztosítják számunkra a napi háromszori étkezést.
Utazás: Autóbusszal és személyautókkal.
Árak: A szállás, ellátás és egyéb szolgáltatások várható
költsége felnőttek részére 36. 000 Ft + útiköltség. Pontos
árakról és kedvezményekről a későbbiekben adunk hírt!
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