
 

www.bocskaiter.hu  1 

A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Gyülekezet hírlevele 
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„Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott 
szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. 
Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temesse-

nek el engem! …Csak a halál választ el engem tőled!” 

Ruth 1:16b-17  
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 Hetente 47 alkalommal hirdettük Isten Igéjét 
különböző életkorú csoportokban, különböző hely-
színeken. (Januártól áprilisig heti 48, nyári időszak-
ban 11 alkalommal.) 

 Vasárnaponként együtt dicsértük Istent. Álta-
lános vasárnapokon átlag 167-en voltunk, ünnep-
napokon átlag 506-an. Legtöbben az Anyák napi 
családi vasárnapon és az ünnepélyes tanévnyitón 
voltunk. A résztvevők számában lassú növekedés, 
összetételében fiatalodás észlelhető. 

 A Vénkerti látogatottság mérsékelt növeke-
dést mutat, a pródi, hajdúvidi istentiszteletek láto-
gatottsága továbbra is alacsony. 

 Végezte munkáját a Presbitérium és a bizott-
ságok. Velük havonta tartottuk gyűléseinket, ame-
lyek egyben alkalmat jelentettek arra, hogy tanít-
suk presbitereinket. Januárban évkezdő csendes 
napon vettünk részt. A negyedévente tartott kör-
zeti presbiteri csendes napokból hárman részt vet-
tek presbitereink. A legnehezebb döntéseket a 
Temető ügyében kellett hozni, ahol a sok rosszin-
dulatú támadás és elemi károk akadályozták a za-
vartalan munkát. Az év második felében kétszeri 
vezetőváltásra került sor. 

 13 egyházi iskolai csoportban, 4 gyülekezeti 
hittan csoportban, 8 önkormányzati intézményben 
működő hittancsoportban összesen 460 gyermek-
kel találkoztunk hetente. Ezt a szolgálatot összesen 
heten végezték lelkészek és hitoktatók. 

 Az elmúlt évhez hasonlóan 10 Családi Vasár-
napot tartottunk iskolásokkal és szüleikkel közö-
sen. Ezeket az alkalmakat a gyermekek szolgálata 
tette színesebbé. A témákat, az istentiszteletek 
menetét többszöri egyeztetés után alakítottuk ki. 

 Gyermek-istentisztelet minden vasárnap volt. 
Két különböző életkorú csoportban foglalkoztunk a 
gyerekekkel. A gyermek-istentiszteletek szervezé-
sében önkéntes munkatársak szolgáltak. Az ifjúsági 
bibliakör heti rendszerességgel működött, ugyan-
csak önkéntes munkatársak szolgálatával. 

 A korábbi 3 felnőtt bibliakör helyett most 5 
működik. A hétfői és a pénteki felnőtt csoport a 
korábbiakhoz hasonlóan hetente találkozott. Új 
csoport a felnőttként konfirmáltak köre. Ezzel to-
vább szeretnénk segíteni a konfirmáció után a fel-
nőtteket a hitfejlődés és az ismeretszerzés útján. 
Új csoport a tavasszal beindult Baba-mama biblia-
kör. Célja, hogy a keresztelés után is folyamatos 
maradhasson a családok kapcsolata a gyülekezet-
tel. Szintén új csoport a férfikör. A gyülekezeti tá-
borokban tapasztalt férfikörös beszélgetések élmé-
nye hívta életre ezt a közösséget. A két utóbbi 
alakalomra kéthetente kerül sor. Jobbára felnőtt 
fiatalok vesznek részt rajtuk. Gyülekezeti csopor-
tokban tapasztaltuk meg leginkább a közös biblia-
tanulmányozás élményét és az egyéni számontar-
tást 2010-ben. A kiscsoportos bibliatanulmányozás 
jó ízére ráérzett a gyülekezett. 

A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség 
2010. évének missziói értékelése 

A Hajdúböszörmény Bocskai téri Gyülekezet céljai: 

1. Isten dicsőítése 

2. Bibliai gyökerek megismerése és Krisztus köve-

tése – Tanulás, lelki nevelés 

3. Isten kegyelmének és szeretetének sokszorosí-

tása - Tanúságtétel 

4. Családok bekapcsolása a Gyülekezetbe - Közös-

ségépítés 
5. Szolgálatra készítés 
 
A gyülekezeti alkalmainkat, terveinket a fenti 5 

stratégiai cél elérésére használtuk fel az elmúlt 
évben, és ezt kívánjuk tenni 2011-ben is. Ennek a 
missziói munkának több fontos pillére volt. 
1. Többgenerációs Gyülekezeti Nagytábor.  
2. A gyülekezeti kisközösségek, bibliakörök gyara-
pítása. Cél, hogy a különböző életkorú és hitbeli 
állapotú emberek megtalálják a számukra megfele-
lő gyülekezeti kiscsoportot, és minél többen aktí-
van bekapcsolódjanak a bibliatanulmányozó kö-
rökbe.  
3. Csoportvezetők, önkéntesek bevonása és képzé-
se. 

A 2010. év értékelése: (Elhangzott 2011. január 1-én az Újévi Istentiszteleten)  
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 Új gyülekezeti csoportként és szolgálati terü-
letként kezdte meg működését 2010-ben a Bárka 
Zenekar. 

 A tervezetthez képest kevesebb (2) alkalom-
mal volt gyülekezeti kávéház, amely a találkozá-
sokra, kötetlen beszélgetésekre ad lehetőséget. 

 Bibliaórákat, istentiszteleteket tartottunk he-
tente a Fazekas Gábor Idősek Otthonában, havon-
ta az Iszákos Mentő Misszióban, és havonta a pe-
dagógusoknak. 

 Iskolánk pedagógusaival októberben két csen-
des napot tölthettünk el Berekfürdőn. 

 Megszoktuk és használjuk gyülekezeti honla-
punkat, mely segíti a tájékoztatást, kapcsolattar-
tást. Havonta átlagosan 470-500 látogatója van. 
(Decemberben 750 volt.) Nagy előrelépés, hogy jó 
minőségben tudjuk az igehirdetéseket rögzíteni és 
hallgatható formában feltenni a honlapra. 

 Gyülekezeti hírlevelünk 2010-ben is kéthavon-
ta jelent meg. A korábbi 600 példány helyett 800-
900 példányban fogy el. Mindig volt mivel megtöl-
teni. A kiadására történő adakozást sokan szívükön 
viselték. 

 Működött gyülekezeti iratterjesztésünk két 
önkéntes rendszeres és hűséges szolgálatával. 

 101 keresztelés volt, ebből 37 felnőtt, 64 gyer-
mek. (2009-ban 75 fő) 

 59-en konfirmáltak, ebből 36 felnőtt, 23 fiatal 
(2009-ban 30 fő). 

 21 pár kérte Isten áldását házasság kötésére. 
(2009-ban 10 pár) 

 Temetések száma 42 volt. (2009-ben 39 volt) 

 7 alkalommal úrvacsoráztunk, ebből egy alka-
lommal Mátraházán a gyülekezeti táborban. Leg-
többen Pünkösdkor vettek úrvacsorát, 201-en. 

 7 alkalommal volt zenés bizonyságtétel vagy 
művészeti előadás a templomban. 

 Ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartottunk. 
Hálát adtunk iskolánk elmúlt 15 évéért, ahol Dr. 
Bölcskei Gusztáv Püspök hirdette Isten igéjét. 

 Augusztustól kezdte meg munkáját gyülekeze-
tünkben Kovács-Győri Zsuzsa ifjúsági és iskola-
lelkész. 

 Gyülekezeti életünket színesítették és közössé-

günket építették a következő alkalmak: 
1. Harmadik  alkalommal megrendezett „Két 

templomban Egyházban” vetélkedő. 
2. Harmadik többgenerációs gyülekezeti 

tábor Mátraházán augusztus 2-8 között. 
Összesen 100-an voltunk. 

3. Téli, szánkózással egybekötött gyülekezeti 
hétvégén vettünk részt ugyancsak Mátra-
házán. (50 fő) 

4. A gyermek-istentiszteletre járókkal és 
szüleikkel együtt bográcsoztunk, kirándul-
tunk Erdőspusztára tavasszal. 

5. Advent harmadik vasárnapján „adventi 
szöszmötölőt” tartottunk az iskolában. 

6. Az év utolsó napjaiban a gyülekezet ön-
kéntes munkatársaival töltöttünk együtt 
egy estét a terített asztal mellett. 

7. Az ifisek és a konfirmandusok egy-egy 
ifjúsági találkozón vehettek részt Hajdú-
szoboszlón és Hajdúsámsonban. 

8. Együtt ünnepeltünk városunkkal nemzeti 
ünnepek és a Város Napja alkalmából. 

 A körzetgondozói látogatásokban kevésbé 
voltunk aktívak, mint 2009-ben. 

 Többféle sorozatban tanulmányoztuk Isten 
Igéjét. Ezekből csak a vasárnap délelőtti isten-
tiszteleteken elhangzottakat elevenítsük fel: 

 Gyülekezetépítésről 

 Házasságról (Házasság hetében) 

 Bálámról 

 Határkérdésekről 

 Várakozásról 
Megköszönjük mindenkinek hűséges, szívből jövő 
önkéntes alkalmi vagy rendszeres munkáját. Kö-
szönjük imádságaikat, cél- és perselyadományai-
kat. Köszönjük, ha másokat hívogattak, ha jó szán-
dékú, építő észrevételeikkel segítették a gyüleke-
zetben folyó munkát. 
A fenti áldásokért, alkalmakért, együttlétekért 
legyünk hálásak Istennek! Őt illeti a dicséret azért 
is, ha a mi szemünk előtt látható vagy láthatatlan 
módon, de hatott az evangélium ereje 2010-ben, 
és ha ebben Isten munkatársként használni tudott 
minket.  

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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Beszéljünk a pénzügyeinkről! 

Jó, de hogyan beszéljünk? Hát jó lenne őszintén! 
De őszintén beszélni a pénzről nem könnyű. Egy 
valamit mindenki nyíltan ki szokott mondani: „a 
pénzből nincs elég, sőt, nagyon is kevés van”. A 
pénzügyeink egyéb oldalait azonban már nem na-
gyon szoktuk megbeszélni. Ha valaki legalább egy-
szer végigolvasta már a Szentírást, akkor biztosan 
feltűnt neki, hogy pénzről, adományról és felaján-
lásról meglehetősen sokszor van szó.  

Egy statisztika szerint 2350 vers szól a pénzről, 
vagyonról és anyagi javakról a Bibliában! 

Jézus többet beszélt a pénzről és arról, hogyan 
használjuk, mint a mennyről és a pokolról 
együttvéve! 

A Jézus a példázatainak közel a felében tanított a 
vagyonról. 

Talán azt is megfigyeltük már, hogy az Isten sze-
rinti pénzkezelés merőben más, mint amit a világ-
ban, a hétköznapi életben megszoktunk. A világ 
rendje azt tartja fontosnak, hogy 1. mit tudunk 
megszerezni, és 2. hogyan használhatjuk azt elő-
ször is a saját kényelmünkre, mielőtt meghatároz-
nánk, hogyan fizetjük ki, hogyan tervezünk a jövő-
re vagy adnánk másoknak. Az eredmény: A pénz-
kezelés teljesen rólunk szól, ha így teszünk. 

Ellenben az Isten rendje azt tartja fontosnak, 
hogy 1. odaszánni Neki, majd 2. tervezni és adni, 
majd félretenni, kifizetni és élvezni. Az eredmény: 
A pénzkezelés így teljesen Istenről szól. 

Tehát, minden azon múlik, hogyan tudjuk javain-
kat Istennek odaszánni, odaszentelni. Nem attól 
függ a javaink Istennek szentelése, hogy kinek van 

sok, és kinek kevés. Isten azt nézi, hogy ki-ki meny-
nyire kötelezte el magát arra, hogy életének min-
den területén – így a pénzügyeiben is – Istenre 
bízza magát, és odaszentelt életet él. 

Isten útmutatást is ad az embernek arra nézve, 
hogy mi a helyes, és mit kér tőlünk: a föld termé-
sének, jószágainknak és minden bevételünknek a 
tizedét. (5Móz 14,22-23; 3Móz 27,30; Mal 3,10; 
5Móz. 12,6.11; 2Krón. 31,5-6; 2Krón. 31,12; Neh 
10,38-39; 13,5.12; Ámós 4,4) 

Fontos külön is idézni Malakiás könyvéből Isten 
igéjét: Mal 3,10 „Hozzátok be a raktárba az egész 
tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így 
tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. 
Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és 
bőséges áldást árasztok rátok.”  

Urunk azt kéri tőlünk, hogy tegyük Őt próbára. 
Azzal tegyük próbára, hogy teljes szívünkből hálá-
sak vagyunk Neki, hálánkat pedig azzal (is) kifejez-
zük, hogy bevételeink 10 %-át, a tizedet odaadjuk 
neki. Tudom, szinte mindenki azt mondja, hogy ez 
nagyon sok. De érdemes mégis próbára tenni Is-
tent. Neki nagyobb a hatalma a mi szegénységünk-
nél, nehéz gazdasági helyzetünknél. Ha hisszük, 
hogy Fiát, Jézus Krisztust odaadta értünk, hogy 
megmentsen minket a kárhozattól, akkor bizony 
csekélység Isten számára, hogy megadja nekünk az 
anyagi javakat, a föld termését, a jószág szaporo-
dását, a kedvező felvásárlási árakat stb., vagyis 
mindazt, ami ebben az életben szükséges szá-
munkra. 

És most nézzük gyülekezetünk elmúlt évének néhány adatát 

 2010-ben a kiadás:  27.412.808,- 

 Személyi kiadások a kiadások 30,1%-a 

 Gyülekezeti élet kiadásai a kiadások 8%-a 

 Igazgatási kiadások 9% 

 Közüzemi és karbantartási költségek a kiadások 
14,6%-a 

 Templomkerítés építése a kiadások 28,9%-a 

 Közalapi hozzájárulás (kötelező egyházi járulék az 
országos egyház felé) a kiadások 1,1%-a 

 Egyéb kiadások összesen 8,3% 
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 2010-ben a bevétel:  21.013.948,- 

 Egyházfenntartói járulék a bevétel 14,7%-a 

 Perselyadomány a bevétel 13%-a 

 Egyéb adományok a bevétel 16%-a 

 Egyéb bevételek (pl. ingatlanjáradék) a bevétel 
29,5%-a 

2010-ben összesen 421 fő fizetett egyházfenn-
tartói járulékot. Átlagosan egy-egy személy 7.300 
forintot fizetett be egész évre. Ez napi 20 Ft. Ha az 
egyéb adományokat is hozzászámoljuk, akkor napi 
60 Ft-ra emelkedik személyenként az átlagos fel-
ajánlás Isten számára. 

Összehasonlításképpen: a minimálbér 73,500 Ft 
volt. A 7.300 Ft/fő/év a minimálbérnek kevesebb 
mint 1%-a éves szinten. 

Az egyházfenntartói járulék befizetése sávosan 
felosztva így alakult: 

1.000-2.000 Ft 73 személy, 
2.200-4.000 Ft 98 személy, 
5.000 Ft 107 személy, 
6.000-8.000 Ft 19 személy, 
10.000 Ft 70 személy, 
12.000-20.000 Ft 34 személy, 
24.000-30.000 Ft 12 személy, 
35.000-50.000 Ft 8 személy fizetett be. 
 
Összefoglalva 
Egyrészről nagyon hálás 

vagyok Istennek, hogy min-
den nehézség ellenére a ke-
veset is megáldotta, és gyüle-
kezetünk egy nehéz éven van 
túl. Hálás vagyok azért, mert 
2010-ben jelentősen nőtt a 
befizetett egyházfenntartás 
összege 2009-hez képest, és 
nőtt kb. 30 fővel azoknak a 
száma, akik fontosnak tartot-
ták, hogy az egyházfenntartói 
járulék által is megmutassák 
hálájukat, és befizették eze-
ket az összegeket. Hálás va-
gyok azért is, mert a részleteket ismerve látom, 
hogy nagyon sokan erejükön messze felül adakoz-
tak, és adakoznak, és adományaikkal is kifejezik 
Isten iránti hálájukat, nemcsak szavaikkal. 

Másrészt pedig látom az előttünk levő hatalmas 

feladatokat, köztük 
a legnagyobbat, a 
gyülekezeti ház 
felújítását, amit 
nem lehet tovább 
halasztani. Látom 
azt, hogy mennyire 
fontos lenne próbá-
ra tenni Urunkat 
azzal, hogy jövedel-
münk 10%-át, tize-
dét felajánljuk Neki. 
Istenünk szeretne 
mindnyájunkat megáldani. Szeretné gyülekezetün-
ket és személyes életünket megáldani, gazdagsá-
gával megajándékozni. De ehhez az szükséges, 
hogy ne saját magunkban bízzunk. Ne abban bíz-
zunk, amit kínkeservesen meg tudunk spórolni. 
Hanem tanuljunk meg Őbenne hinni és bízni. Ta-
nuljuk meg rábízni pénzügyeinket. És éljük át azt, 
hogy Urunk naponta gondoskodik rólunk. Olyan 

sok mindenben megmutattuk 
már a hitünket, Istennek oda-
szánt életünket, az Isten ügyé-
ért való lelkesedésünket. 
Szükséges életünk minden 
területén – a pénzügyeink 
területén is – átengedni Isten-
nek az elsőbbséget, hogy 
megmutathassa mindnyájunk 
számára kegyelmének bősé-
gét, és áldásainak gazdagsá-
gát. „Hit nélkül pedig senki 
sem lehet kedves Isten előtt, 
mert aki az Istent keresi, an-
nak hinnie kell, hogy ő van; és 

megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11,6) 
 

Loment Péter  lelkész 

Az egyházfenntartásról 
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Táborozzon együtt az egész gyülekezet 2011-ben is! 

Az előző három gyülekezeti tábor lélekfrissítő és 
közösségépítő tapasztalatai sokat jelentettek a 
résztvevőknek. Ezt a lehetőséget kínáljuk fel most 
újra a táborozni vágyóknak. Idén is várjuk 0-99 
éves korig a jelentkezőket. 

Célja: a gyülekezeti tagok kivonulva megszokott 
környezetükből rátaláljanak Krisztusra, hitünk és 
kapcsolataink alapjára. Ebben segítenek a közös 
programok, áhítatok, beszélgetések, játékok és a 
sajátos tábori légkör. A táborban töltött idő egy-
szerre az elcsendesedés és a kapcsolatépítés ideje. 
Felszínre kerülnek gyengeségeink és rejtőző képes-
ségeink. 

Tábor helye: Alcsi-
Holt-Tisza Szabadidő-
központ, amely Szajol 
és Szolnok között a 
Holt-Tisza partján terül 
el 7ha-os parkos területen, távol a város zajától. A 
táborhely családias, közösségépítő elrendezésű. Az 
elhelyezés földszintes kő- és faházakban lesz, me-
lyek mindegyikéhez fürdőszoba kapcsolódik. Idő-
sek és kisbabás családok számára is megfelelő. 
További fotók láthatók itt: www.nairam.hu  

Tábor ideje: 2011.július 31. vasárnaptól augusz-
tus 6. szombatig 

Utazás módja: Közösen, bérelt autóbusszal vagy 
személyautóval. 

Táborozás ára:  

 Felnőtteknek: 39.000 Ft 

 7-14 év közötti fiataloknak: 32.400 Ft 

 7 év alattiaknak: 21.500 Ft 

 3 éves kor alatt: 7.800 Ft Ha nem kérnek étke-
zést, akkor számukra a részvétel ingyenes. 

 Érvényes (saját névre szóló) üdülési csekket 
elfogadnak. Ebben az esetben a szállás és ét-
kezés ára 10%-kal magasabb. Az útiköltség 
árát kézpénzben kérjük fizetni. 

 Amennyiben valaki nem kívánja igénybe venni 
a közös autóbuszt, akkor 5000 Ft-tal keveseb-
bet kell befizetnie. Ezt a jelentkezési lapon 
kérjük feltüntetni. 

 Konfirmandusoknak, a konfirmáció évében, a 
részvétel kedvezményes: 26.400 Ft 

Az árak tartalmazzák: a szállás, a napi háromszo-
ri étkezés és az útiköltség árát. A szabadidőköz-
pont területén levő sportolási lehetőségeket, 
sporteszközök és termek használatát. (medence, 

ping-pong, strand röp-
labda, füves foci pálya, 
vízi biciklik, csónakok.) 
Jelentkezés módja: A 
Lelkészi Hivatalban 
kérhető jelentkezési 

lapon. 
Jelentkezési határidő: 2011.május 31. 
Előleg befizetésének mértéke: a részvételi díj 

50%-a.  
Előleg befizetésének határideje: 2011.június 30. 

Kérjük a fenti időpontok betartását! 
10 éves kor alatti gyerekek felnőtt kísérővel je-

lentkezzenek! 

Feltöltődés a Mátra szívében 
„Minden lehetséges annak, aki hisz." (Mk 9:23) 

Ezzel a gondolattal indultunk el az első közösségi kirándulásunkra, Mátraházára. 
Pénteken kora délután indultunk, és jó két órányi utazás után megérkeztünk a mátraházi lelkészüdülő-

be, ahol felejthetetlen két napot töltöttünk el. Érkezéskor az épület bejáratán olvashattuk a kedves 
fogadtatást: „Jól tetted, hogy eljöttél” (ApCsel 10.33). Ez fokozta a családias hangulatot, az örömet, 
hogy együtt lehetünk ezen a hétvégén. 

Az esti áhítat előtti közös éneklést hallgatva a testvérek arcán felfedeztem a lelki nyugalmat, a szerete-
tet, a harmóniát, a lelki feltöltődést, és lassan-lassan mi is bekapcsolódtunk az éneklésbe, amely betöl-

ELSŐ TÁBOROZÓINK ÍRTÁK 

http://www.nairam.hu
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tötte a konferenciatermet. Ez a békés hangulat 
kísért el bennünket az esti erdei sétára a Farkas 
forráshoz. Bár a séta során kisebb nagyobb akadá-
lyokkal szembesültünk, mégis együtt könnyebb 
volt legyőzni ezeket, mintha egyedül lettünk volna, 
és végül boldogan, vidáman tértünk vissza szállás-
helyünkre. 

Szombaton kiszakadtunk a zajos, gonddal teli 
hétköznapokból átadtunk magunkat Istennek, el-
csendesedtünk, élveztük a friss napsütötte termé-
szetet, visszaidéztük gyerekkori emlékeinket, fel-
hőtlenül, nevetve szánkóztunk, majd piros pozs-
gás, mosolygós arccal tértünk vissza szálláshe-
lyünkre. 

Délután egy üdítő kiscsoportos beszélgetésen 
vettünk részt, melynek témája: „Ne merészelj ha-
zudni”. Itt jobban megismertük egymást, nyíltab-
ban tudtunk beszélgetni, megosztani véleményün-

ket, gondolatainkat. Egy gondolat jut eszembe: 
„boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, 
mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesz-
nek magányosak.” 

Pihenésképpen és, hogy még jobban megértsük a 
beszélgetésünk lényegét, megnéztük a „A szív baj-
nokai” című filmet, amely igazán megrendítő és 
pozitív üzenetű film. 

A vasárnapi istentisztelet igehirdetés ismét meg-
győzött arról, hogy jó volt együtt lenni, kimozdulni 
a rohanó világból, megismerni új arcokat, egy kö-
zösséget, ahol nincs feszültség, csak szeretet, vi-
dámság, boldogság. 

Nyugodt szívvel írhatom le, és mondhatom ki: jól 
tettem, hogy elmentem! Gyakran az élet legegy-
szerűbb örömei jelentik a legmélységesebb bol-
dogságot. Balogh Gyöngyi 

Isten kegyelméből részt vehettünk, most először, 
a Bocskai Téri Reformá-
tus Templom Lelkészei 
által szervezett téli 
gyülekezeti táborban 
január 28, 29, 30-án a 
mátraházai Református 
Üdülőben. Megérkezé-
sünktől kezdve a haza-
utazásig úgy éreztük 
magunkat a testvérek 
között, mint egy nagy 
családban. Számunkra 
különösen kedves volt, 
hogy ilyen sok kis és 
nagyobb gyermek és sok fiatal volt a táborban. A 
Lelkészek munkáját dicséri, hogy az áhítat, a be-
szélgetések és az istentisztelet, valamint a sok szép 
ének révén még inkább éreztük Isten közelségét. 

Nagyon szép és elgondolkodtató filmet láttunk a 
keresztény emberi ér-
tékekről.  
Dóri és Petra unokáink-
tól sok szépet hallot-
tunk már a gyülekezeti 
táborokról, és ezt most 
személyesen is megta-
pasztalhattuk.  
Bízunk benne és szeret-
nénk, hogy máskor is 
részt vehessünk a Test-
vérekkel, a gyülekezeti 
táborban. Isten gazdag 
áldását kérjük a Lelké-

szek, valamint családtagjaik életére, hogy a továb-
biakban is ilyen lelkesen végezhessék áldásos mun-
kájukat.  Csatári Imre és Csatári Imréné 

Napfényes Gyülekezeti Tábor 
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Házasságkötés: Mi történik az esküvő polgári és egyházi részén? 
„Isten megáldotta őket…” (1Móz.1:28) 

 Tanítás: a házasságkötést megelőzően a jegye-
sek felkeresik a lelkipásztort, aki a házasság bibli-
ai gyökereiről és rendjéről tanítja őket néhány 
közös beszélgetés alkalmával. A tanítás másik 
formája az esküvői istentiszteleten elhangzó 
igehirdetés. 

 Eskü: Egymásnak fogadalmat tesznek Isten és a 
gyülekezet előtt az alábbi szavakkal. 

Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, 
Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, 
hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fo-

Polgári esküvő: 

 A menyasszony és a vőlegény szerződést köt 
egymással. Ez a szerződés a hivatalos dokumen-
tumok bemutatásával és az állami anyakönyv 
aláírásával válik törvényessé. 

 A szerződéskötés hivatalos személy előtt, tanúk 
jelenlétében történik. 

 A szerződéskötésnek jogi, anyagi és erkölcsi 
következményei vannak. 

Egyházi esküvő: 

Első táborunk 

Családommal szeptemberben csatlakoztunk a 
Bocskai téri gyülekezethez, így egy kicsit félve és 
kérdésekkel teli ébredtünk péntek reggel. Mind-
annyian izgatottak voltunk. És végre elérkezett a 4 
óra. Elindultunk. Körülbelül 1,5 órás autóutat kö-
vetően megérkeztünk a csodálatos üdülőbe, ahol 
többiek épp a vacsorához 
készülődtek.  

Két és fél éves kislányunk-
nak ez volt az első tábora, 
de hamar barátokra talált a 
hasonló korú kisgyerekek, 
és babázni vágyó nagyob-
bak körében. Mi alig tudtuk 
kapkodni a fejünket, hogy 
merre jár csemeténk. Jól-
eső érzéssel tapasztaltuk, 
hogy ez a gyülekezet tény-
leg olyan, mint egy nagy család, így a táborozás 
számunkra is üdítő lehetett. 

Az áhítatokon, illetve a gyerekeknek szánt foglal-
kozásokon szép énekeket tanultunk, amiket Lili-

kénk itthon is nagy kedvvel énekel. Megismerhet-
tük Sámuelnek és édesanyjának életét. Bár az ér-
zelmek eljátszásában még nem tudott részt venni, 
de kíváncsian figyelte a nagyobbak játékát. 

A lelki feltöltődés mellett volt lehetőségünk a 
sportolásra, kikapcsolódásra is. Szánkóztunk a Ké-

kes lábánál, az üdülő előte-
rében, és indulás előtt az 
udvaron. Remek szórako-
zást nyújtott a hóval borí-
tott udvari játszótér, illetve 
a túrázás. Ezek után nem 
csoda, hogy a délutáni 
csendespihenőket maximá-
lisan kihasználtuk. 
Hálásak vagyunk, hogy eljö-
hettünk. Isten áldását kérve 
reméljük, hogy a nyári tá-

borba is el tudunk jutni, és hasznos építőkövei 
lehetünk a gyülekezetnek. 

 
Mátyusné Szabó Adrienn 
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A házassági eskü bibliai értelme 

 esküszöm… 5Móz.6:13 

 Atya, Fiú, Szentlélek… 5Móz.32:6  Gal.4:4-5  
Ján.3:5-8 

 teljes szentháromság… 1Ján.5:7 

 egy… 5Móz.6:4 

 Isten színe előtt… Zsolt.139:1-18 

 szeretem… Ef.5:25  Kol.3:18  1Pét.1:22 

 Isten törvénye szerint… Mt.19:4-6 

 hozzá hű leszek… Mt. 19:6-9 

 vele megelégszem… 1Móz. 2:18  Róm.8:28 

 vele szentül élek… 1Pét .1:15 

 vele tűrök… Mt.18:21-22  1Kor.13:4 

 vele szenvedek… Ef.4:2 

 betegségében, egészségében, boldog vagy bol-
dogtalan állapotában…el nem hagyom… 
Mt.19:4-6 

 gondviselője leszek… Ef.5:28-30 1Tim.3:5 

 segítőtársa leszek… 1Móz.2:18 

 Isten engem úgy segítsen!...Róm.10:12 
Zsolt.127:1  Mt.15:25  Csel.2:21 

Júlia, avagy beszélgetéseink Istennel 

Olyan őszinte hittel indultam febr. 12-én dél-
után  Visky András: Júlia c. monodrámájára, mint 
az a gyermek, aki esernyőt is vitt arra az áhítatra, 
ahol esőért imádkoztak. Ugyanis amikor meglát-
tam a sok közelben parkoló autót, arra gondoltam, 
mindannyian ide jöttek. Sajnos az örömöm értet-
lenségbe csapott át, amikor megpillantottam a 
csekély létszámú nézőközönséget. 

Úgy gondolom, abban a pillanatban, amikor meg-
csendült Dér Denisa érzésekkel telített hangja, 
megszűnt a környezet, az hogy sokan vagy kevesen 
vagyunk-e, hárman maradtunk: Júlia, az Úristen és 
mi. 

Visky András, az író, a legkisebb gyermek abban 
a családban, amelyet szétszakítanak: a lelkész 
apát, férjet elhurcolják, az anyát pedig később vi-
szik el a gyermekeivel. A kétségbeesés, az összetar-
tozás, a hit, a szeretet, a lázadás, a férjéhez való 

hűség mind együtt van jelen Júlia életében, és ezek 
együtt juttatják el a dráma beteljesüléséig. 

Az Úristen gondviselése, féltő szeretete a gyer-
mekein át csodaként érkezik. 

Dér Denisa az előadás után őszintén vallotta 
meg, hogy sok időbe tellett, amíg „be merte vállal-
ni” a darabot, amíg megértette, magáénak tudhat-
ta. 

Mi is hazavittük a dráma üzenetét, a vigasztalást, 
a bátorítást. Azt, hogy a legnehezebb helyzetekben 
is lehet és kell is beszélgetni, kérdezni, olykor ha-
dakozni az Úristennel, önmagunkkal.  

Jó azoknak, kik az Úr erejében bíznak! 
„És bár szűkösen adott kenyeret, és kimérte a 

vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítódat, 
hanem saját szemeddel láthatod tanító-
dat.” (Ézsaiás 30,20.)  

Rózsáné Szilvia 

gom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek 
hozzá), Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű 
leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele 
tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, 
sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan 
állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el 
nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges 

gondviselője (segítőtársa) leszek. Isten engem 
úgy segítsen. Ámen. 

 Segítségkérés: Isten segítségét kérjük a házasok-
ra imádságban és az eskü záradékában 

 Áldás: Isten ígéretének meghirdetése 

 Gyülekezeti ének: Isten iránti hálánkat és örö-
münket fejezzük ki vele 

1895 óta hazánkban a hivatalos anyakönyvezés 
az állami anyakönyvek által történik. A polgári es-
küvő után kerülhet sor az egyházi esküvőre. Abban 
az esetben, ha egy házaspár korábban csak polgári 
házasságkötésben részesült, az egyházi esküvő 
később is pótolható. Bátorítjuk  gyülekezetünk 
tagjait, hogy amennyiben korábban nem részesül-
tek egyházi áldásban, kérjék azt utólag. Ezzel hála-
adásukat fejezik ki a kapcsolatukat egybetartó Is-
tennek, és Tőle kérik el közös jövőjüket. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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Boldogok azok a házasságok, amelyekben el tud-
ják viselni (szenvedni) egymást szeretetben (Ef 
4,12). Tehát a másik házasfél másságát. Sőt, érté-
kelik és saját személyiségük gazdagodási lehetősé-
gének tekintik azt. Ha van boldog házasság – ez az. 
Amit ezen felül verselnek, dalolnak, filmeznek, 
szentimentum és romantika. Ám ez a boldogság is 
csak az agapéban, a Jézus-féle szeretetben lehet-
séges. Az Úrban, mondaná Pál apostol. 

Hét pontban sorjáznám el, melyek ennek a másik 
ember másságát elviselő, elszenvedő szeretetnek a 
jelei – az Úrban: 

 Naponként újra kell kezdeni és akarni is kell ezt 
az egymásért élést (műalkotás, szent szövet-
ség). 

 Arra kell törekednünk, hogy a másik legyen 
boldog. Ez térül vissza a magunk boldogsága-
ként. 

 Tudjunk örülni a má-
sik örömének. (Ez a 
házasfelek szokásos 
versengésének, a 
házasságot megrontó 
rivalizálásának egyet-
len ellenszere.) 

 Naponként észbe kell 
vennünk: házastársunk nem használati tárgy, 

sem az ágyban, sem a konyhában, nem is kere-
sőgép, hanem ember, akit úgy szeretünk, mint 
magunkat. (1Móz 2,24). 

 Ne a partnerün-
kön akarjunk 
m i n d e n á r o n 
változtatni, ha-
nem önmagun-
kon. Ettől válto-
zik a másik – 
magától, ön-
ként. Ennek el-
lenkezője a lelki 
kannibalizmus, a 
másik bekebele-
zése. 

 Nem lehetek úgy házas, hogy mindig igazam is 
legyen. Engedmények 
nélkül minden emberi 
kapcsolat megromlik, a 
házasság is. 

 Gyakoroljuk a vesze-
kedés nélküli vitatkozást. 
Enélkül unalomba vagy 
hallgatásba fullad min-
den emberi kapcsolat, a 

házassággal együtt. 

Részlet Gyökössy Endre: Ketten – hármasban c. könyvéből  

Gyürky Katalin 3.a osztályos tanuló rajza 

Simon András gondolata a házasságról 

Bennem vagy  
és benned vagyok… 
Mint jobbik énemet 
fogadlak magamba boldogan; 
menedékem lettél és otthonom, 
nem vagyok többé hontalan.  
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„...Alkotok hozzá illő 
segítőtársat.” (1Móz.2,18) 

Vízhordás 
Vendégfogadás 
Őrlés, szitálás 

Tűzgyújtás 
Kenyér sütés 

A nyáj gondozása 
Birkanyírás 
Vajköpülés 

Gyapjúmosás 
Fonalsodrás 

Szövés 
Üzleti tárgyalás 

A régi bibliai családokban mindenkinek meg volt a feladata. Szerinted mi lehetetett a férfiak, és mi 
lehetett a nők feladata? Kösd össze az alakjukkal! 

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!” 
(Zsid.13,4) 

Jó helyen jársz, ez még mindig a gyermekoldal! 
Akkor mit keres itt ez a mondat a házasságról? 
Még gyermek vagy, de azt már tudnod kell, hogy 
Isten fiúnak vagy lánynak teremtett. Amikor testi-
leg, lelkileg felnősz, akkor a fiúkból férfiak, a lá-
nyokból nők lesznek. Isten tökéletes rendje az, 
hogy a férfiakat és nőket párokba rendezi. Egymás 
iránti vonzalmukba, szeretetükbe beleszövődik az 
Ő szeretete. Ez teszi igazán erőssé a kapcsolatukat. 
Így alapíthatnak új családot, amelynek védettségé-
ben  gyermekeket nevelhetnek. 

Remélem egyszer Te is jó feleség vagy jó férj 
leszel! De a szerepet már az előadás előtt jól meg 
kell tanulnunk, mint a színészeknek. Figyelj! Tanulj 
a szüleidtől, jó és tartós házasságban élő felnőttek-
től és tanulj a Biblia lapjairól! Jó, ha már most el-
kezdesz imádkozni majdani házasságodért: 

 Kérd Istent, hogy adjon melléd megfelelő társat 
és segítsen őt észrevenni! 

 Kérd, hogy segítsen a döntésben, hogy ne csak 
a magad eszére támaszkodj, hanem bízz a té-
ged tökéletesen ismerő Istenben! 

 Kérd, hogy olyan társad lehessen, aki szereti és 
ismeri Istent! 

 Kérd, hogy mutassa meg minél előbb, ha  rossz 
döntést akarsz hozni! 

 Kérd, hogy együttjárásotok, jegyességetek és 
házasságotok során minden a megfelelő idő-
ben történjen veletek! 

 Kérd, hogy hűségesek lehessetek majd egymás-
hoz, és sohase váljatok el! 

 Kérd, hogy legyenek majd gyermekeitek, akiket 
együtt nevelhettek fel! 

Ha jól figyelsz rá, akkor Isten súgni fog neked, segí-
teni fog téged ebben is! 

  Lomentné Szopkó Tünde 
 lelkész 
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A FELHŐK MÖGÖTT OTT FÉNYLIK A NAP… 

Férjem balesete olyan váratlanul ért bennünket, 
mint derült égből a villámcsapás. Addig sem volt 
könnyű az élet és most újabb nehézség… Újabb 
sötét felhők életünk egén… Ráadásul anyagi hely-
zetünk is egyre rosszabb lett. 

Ilyen körülmények között kezdődött el életünk 
egyik legnehezebb időszaka. Baleset, betegség, 
pénztelenség… 

Egy hónapig itthon feküdt, majd bekerült a kór-
házba. Megműtötték, a többi időt pedig a rehabili-
tációs osztályon töltötte. A kórházba járásra sem 
lett volna pénz, és akkor jött az isteni gondviselés. 
Egy kis fény a felhők mögül. A testvérek segítsége, 
a testvérek adományai. Így minden nap bemehet-
tem és mellette lehettem. 

Hiányzott a gyülekezet közössége, de Isten itt is 
elindított, hogy segítsek, ismerkedjek, kapcsolato-
kat teremtsek. Adott új közösséget, új testvéreket, 
új barátokat, hogy a betegség ellenére örömben és 
szeretetben tölthessük ezt a három és fél hónapot. 

Hálás vagyok Istennek, hogy férjem mellett le-

hettem, amikor szüksége volt rá. Hálás vagyok, 
hogy adott erőt minden napra ilyen hosszú időn 
keresztül. 

Hálát adunk minden anyagi vagy lelki segítségért 
és az imádságokért. A keresztyén ember egyik fon-
tos ismertető jele az áldozatot is hozni tudó, cse-
lekvő szeretet. Hálás vagyok, hogy a hosszú évek 
óta tartó nehézségek után most mi is megtapasz-
talhattuk ezt a cselekvő szeretetet.  

Nehéz és kimerítő volt ez az időszak, de örülök, 
hogy ezt is átélhettem, hogy ez is része lehetett 
életemnek. 

El kell fogadnunk, hogy nem minden napunk 
úszhat fényben, hogy gyakran több a felhő, mint a 
napsütés. Bíznunk kell benne, Isten előbb-utóbb 
elűzi a felhőket és kivezet a fényre. 

Most már itthon vagyunk. Hálát adunk, hogy 
nincs ágyhoz kötve, bottal tud közlekedni és bí-
zunk a további javulásban. 

Nagy Sándorné 

L E P R A M I S S Z I Ó 

Gyülekezetünkben 28 éve 
végezzük a lepramisszió 
munkáját. A Nemzetközi 
Lepramisszió 25 országban, 
132 kórházat tart fenn. Az 
itt folyó gyógyító munkát 
25 tagország, köztük Ma-
gyarország adományai biz-

tosítják. A misszió nemcsak kezeli, gyógyítja a be-
tegeket, hanem sokrétű segítséget is nyújt szá-
mukra. Oktatás, szakképzés,életkezdési támoga-
tás, ösztöndíjak által. Így a gyógyult betegek már 
nem koldusok, hanem megbecsült emberek lesz-
nek. A teljes embert gyógyítják testi, lelki, társadal-
mi és gazdasági segítségnyújtással. Életek változ-
nak meg ezáltal. A kötöző fásli készítést már nem 
végezzük, mert nem kapunk hozzávaló babafona-
lat. Helyette pénzt kérnek, ezt sok mindenre tud-
ják fordítani. Pl. 3.500 forintból egy speciális cipőt 
kap egy beteg. 7000 forintból egy közepesen fertő-

zött beteg felgyógyul. 35.000 forintból megoperál-
hatják mindkét kezét, és a görbe ujjait újra hasz-
nálhatja. 120000 forintból egy szerény, de egészsé-
ges otthont kaphat egy család, ahol biztonságban 
élhet. Az elmúlt évben 146.000 forint pénzado-
mányt küldtünk számukra. Hálásan köszönjük a 
betegek nevében. 

Ige: Zsolt. 9,19 Nem marad örökre elfelejtve a 
szegény, nem vész el örökre a nyomorultak remé-
nye. 

Imádkozzunk: 
Köszönjük Urunk azokat, akik együtt tudnak érez-

ni a betegekkel. Köszönjük az orvosokat, ápolókat, 
igehirdetőket. Könyörgünk a betegekért, testi 
gyógyulásukért, hitre jutásukért. Cselekedj hatal-
masan köztük, hogy Szentlelked ereje és fénye tölt-
se be szívüket, hogy el tudják fogadni az ő mássá-
gukat és a te üdvözítő kegyelmedet, amely minden 
embernek megjelent. 

Szabó Margit 
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El(ő)hívás 

Önkéntesek szerepe a közösségépítésben-
címmel tartottak háromnapos konferenciát Berek-
fürdőn. Gyülekezetünket lelkészeink kérésére kép-
viselhettem ezen az alkalmon. 

Kik azok az önkéntesek? Hangzott el a kérdés, 
melyre a következő válaszok érkeztek: 

presbiterek, gyermekmunkások, hitoktatók, gyü-
lekezeti zenészek, iratterjesztők, templomkert 
gondozók, beteglátogatók, … mindazok, akik a lel-
kész munkáját segítik. 

Azonban fontos alapelv, melyet az önkéntesség-
nél tudnunk kell, hogy nem azért kellenek ezek a 
munkások, hogy a lelkésznek kevesebb dolga le-
gyen, hanem hogy többet tudjon teljesíteni a gyü-
lekezet. Ugye a különbség érzékelhető? Ezeket a 
gondolatokat boncolgattuk a 3 nap során. Fontos 
kérdés volt mindnyájunk számára „Hol van a he-
lyem a gyülekezetemben, mint önkéntes és mun-
katárs?” 

A nyitó Istentiszteleten az ige fényében világítot-
ta meg számunkra Lovász Krisztián lelkész, hogy mi 
a feladatunk. ( Ap.Csel.11,1-18 alapján) 

A 455. dicséret szintén utat mutatott hogyan 
juthatunk előrébb ebben az elhívásban. Nagyon 
magával ragadott ez az ének: „Testvérek menjünk 
bátran…” Jól ismert gyülekezeti énekünk. 

Mit is jelent az elhívás, előhívás? Ki az elhívó, 
előhívó? NEM MÁS MINT AZ ÉLŐ ISTEN, AKI MUN-
KATÁRSKÉNT MEGSZÓLÍT ENGEM, TÉGED, ŐT A 
GYÜLEKEZETEN BELÜL. Célja, hogy az aratás szol-
gálatába állítson. „Az aratnivaló sok, a munkás 
kevés” 

Tehát az önkéntesség küldetés, Istennek való 

szolgálat. 
Nem mindegy hogyan végezzük! Amit teszünk, 

azt tegyük a tőlünk elvárható legjobb módon: 
örömmel, nyitottsággal. A szolgálat ne rólunk szól-
jon, hanem az élő Isten ügyéről. Próbáljunk a mai 
kor emberéhez érthető módon szólni, figyelembe 
venni az életkori és társadalmi sajátosságokat. 
Teremtsünk választási lehetőségeket, illetve hida-
kat a hagyományokra épülő, megszokott alkalmak 
és a mai embert megszólító változásokat jobban 
követő programok között. Legyen fontos szempont 
a gyülekezetünk hitbeli növekedése, formálódása, 
családközpontú gyülekezeti élet szervezése. Lénye-
ges kérdés a mennyiségbeli változás is, de még 
lényegesebb a minőségi szemlélet. Hogy mindeze-
ket hogyan lehet elérni? Hogyan lehet aktív gyüle-
kezeti életet teremteni? Elsősorban Isten igéjére 
kell figyelnünk. Ő ad útmutatást, ő indítja meg az 
önkéntesek szívét. Ő ad elkötelezettséget és erőt a 
munkánkhoz. „Igém nem tér vissza üresen…”( Ézs. 
55,11) - ígéri. 

Kívánom gyülekezetünk önkénteseinek hogy ezt 
az elhívást, előhívást mindnyájan érezzük és éljünk 
vele nap mint nap. Az „önkéntesség éve” és Egyhá-
zunkban a presbiterválasztás éve különösen is ak-
tuálissá teszi ezt számunkra. 

Reménység szerint gyülekezetünk több tagja is 
bekapcsolódhat ebbe a nagyszerű folyamatba, 
mely közösségünk épülését szolgálja Isten áldásai-
val!!! 

 
Szeretettel Vargáné Gyüre Anikó 

Rácsodálkozás Simon Andrással 

Rácsodálkozni jó, és fontos ahhoz, 
hogy tisztábban láthassunk. Mindig 
csodáltam azokat az embereket, 
művészeket, akik szavaikat, gondola-
taikat, érzéseiket formába tudják 
önteni. Ahogyan Jókai Anna is írja 
éppen Simon Andrásról: „S Isten 
különös kegyelme, hogy a szó mellé 
képet is tud – méltó módon – illesz-
teni.” 

Én legutóbb Simon András grafi-
kusművész egyik munkájára csodál-
koztam rá. Egyszerű vonalaira, me-

lyek minden pontjában ott van a 
végtelen hit — emberben. fában, 
virágban…. 

Simon András már megtalálta Isten 
számára kijelölt útját. Grafikáin ke-
resztül Ő rajzolja a jeleket, nekünk 
csak olvasnunk kell bennük. 

Olvassuk hát együtt Simon András 
rajzaiban hétről hétre, kérjünk tőle 
útmutatót az elkövetkező esztendő-
re.    

Pusztainé Istenes Virág 

Nem elsősorban hitet 
és látványos jó cseleke-

deteid üdvözítenek, 
hanem a szereteted, 

amellyel ezeket valóra 
váltod. 

Simon András 
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Patricia M. St. John: Nyomok a hóban 

Azoknak szeretném ajánlani 
ezt a könyvet, akik szeretik a 
megható történeteket. A 
főhős Anikó, a magas hegye-
ken lakik szüleivel. Gyönyö-
rűen írja le az író a téli tájat. 
Karácsony napján kezdődik a 
történet. 

A hétéves Anikó a templom-
ból hazafelé jön, a szomszéd 
Molnár nénivel és fiával, a 

hatéves Lacival. Odahaza nagyon várták a kis-
lányt, mert kistestvére született. Az édesanyja 
ezekkel a szavakkal búcsúzott lányától „neveld 
fel, szeresd őt, és légy hozzá jó helyettem”. Az 
édesanyja ugyanis  hazament, hogy az angyalok-
kal ünnepelje a Karácsonyt. Így történt, hogy a kis 
Daninak a hétéves kislány lett a gondviselője. Bár 
szegények voltak, gondozónőt fogadtak a kisfiú 
mellé, de nem tudták sokáig fizetni. Ezért az öreg 
nagymamát hívták segítségül, aki majdnem 
nyolcvan éves volt, rosszul látott, reumája kínoz-
ta, de azért főzni, foltozni tudott, a többi munkát 

Anikónak kellett végezni. 

Teltek az évek, Dani ötéves lett. Nagyon vá-
gyott arra, hogy a télapótól kapjon ajándékot. 
Hogy a kis szőrmepapucsát kirakhassa az ajtóba, 
és reggelre megkapja élete első ajándékát, egy 
hófehér kis cicát. 

Anikó jól tanult, Lacival osztálytársak voltak. A 
kisfiúnak sokat kellett segítenie özvegy édesany-
jának, a tanulásra nem jutott ideje. A konfliktu-
sok itt kezdődnek a két gyerek között. De a bölcs 
nagymama a Biblia tanításával, magyarázataival 
jó útra tereli a két gyereket. Amikor a főhős bajba 
kerül, a Jó Atyát hívja segítségül. Akkor beengedi 
a fényt, a meleget a szívébe, hogy ő is megváltoz-
hasson. Pont attól kap segítséget, akit a legjob-
ban gyűlöl. 

Megható élményben lesz része annak, aki elol-
vassa ezt a gyönyörű, tanulságos történetet. 
Megtanít bennünket arra, hogy ne a gyűlölet 
vezérelje a mi szívünket, mert az sohasem ad 
megoldást, hanem a szeretet munkálkodjon a mi 
szívünkben szüntelen. 

Nagyné Rózsa Mária 

„Csodás karácsony éjjel, tele van reménységgel…” 

Nemcsak a gyerekek, hanem mi, pedagógusok 
is izgatottan vártuk a Karácsonyt. Lázas készülő-
dés, sok-sok próba előzte meg december 24-i 
szolgálatunkat a templomban, melyre Molnár 
Ferenc készített fel bennünket. 

Wass Albert Karácsony igaz történetét olvastuk 
fel, melyet 1969-ben írt Amerikában az Erdélyben 
élő szerettei számára. A történet közben Pintér 
Béla karácsonyi dalait énekelhettük a Bárka gyü-
lekezeti zenekarral együtt. A műsor végén el-
hangzott Hallelujah című dal mindnyájunk szívét 
megérintette. Felemelő érzés volt látnunk a so-
rokban ülő szeretteink, tanítványaink csillogó 

szemét. 
Az istentiszteletet Ady Endre Karácsonyi rege 

című versének diavetítése zárta Szabó Gyula elő-
adásában, melyet meghitt, áldott hangulatban 
hallgatott az ünneplő gyülekezet. 

„…Menny egészen a Földig hajolt,  
Isten elküldte fiát. 
Köztünk élt, kegyelme szívünkig hatolt, 
minden itt kezdődött, ezen az éjszakán….” 

 
Fesetőné Dobó Zsuzsa 

 Nyitrainé Gellén Gabriella 
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Farsang a Baltazár Dezső Református Általános Iskolában 

Hagyományainkhoz híven 
idén is megrendezésre került 
iskolánk farsangja 2011. febru-
ár 12-én, szombaton a Városi 
Sportközpontban. Délelőtt 9 
órakor a jelmezesek felvonulá-
sával kezdődött a mulatság, egy 
öttagú zsűri értékelte a leg-
szebb jelmezes fellépőket.  

Voltak, akik zenés műsorral is 
készültek. Az Imádkozzál és 
Dolgozzál Alapítvány is segítet-
te diákönkormányzatunk mun-
káját egy hivatásos bohóc meg-

hívásával. Ezt követően tánc-
házra került sor, ahol a Hirtelen 
zenekar húzta a talpalávalót. A 
farsang ideje alatt a szülők által 
szervezett büfé működött, 
majd tombolasorsolás zárta 
rendezvényünket. 

Bölcskeiné Fekete Aliz 
és Süvöltős Mariann 
(Diákönkormányzat) 

Iskolai csendesnap 

Január 28-ára a Baltazár Dezső Református Álta-
lános Iskola egy közös 
csendesnapot rendezett. 
Az összes tanuló átvonult 
a templomba, hogy meg-
hallgassa egy Debrecen-
ből érkezett házaspár 
szolgálatát.  

Az áhítat kezdetén Gál-
Győri Márta énekelt el 
néhány dalt Isten jóságá-
ról és szeretetéről. Ezután 
a férje, Gál Álmos mon-
dott el egy mesét az 
agyagrögről, akit a fazekas hasznos edénnyé for-
mált. Így formálja Isten is a mi életünket, hogy mi 
is „szép és hasznos korsókká” legyünk. Isten nem 
mindig úgy formál minket, ahogy azt mi előre el-

képzeltük. Az agyagdarab sem úgy szerette volna, 
ahogy a fazekas formálta. 
A történet után ismét a 
felesége tett bizonyságot 
néhány a kegyelemről és a 
hitről szóló énekkel.  
A csendesnap az iskolában 
folytatódott. A hitoktatók 
az templomban elhangzot-
takról beszéltek a diákok-
kal. A délután hátralevő 
részében a tanulók filme-
ket néztek bibliai témában.  
Ez a nap remek alkalom 

volt arra, hogy választ kaphassunk hittel kapcsola-
tos kérdéseinkre. Reméljük, jövőre is megrende-
zésre kerül ez az alkalom. 

Loment Boróka és Loment Viola 

A törött cserépedény (tanmese) 

Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cse-
répedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, 
amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt 
egy repedés, míg a másik tökéletes volt, és min-
dig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a 
házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény 
már csak félig volt vízzel. 

Két teljes évig ez így ment. Minden nap a víz-
hordozó már csak másfél edény vizet szállított 
vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény 
büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen 
csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a 

tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, 
hogy csak fele annyit  tudott teljesíteni... A két év 
keserűség után egyik nap megszólította a vízhor-
dozót a pataknál. 

- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész 
úton hazafelé. 

A vízhordozó így válaszolt a cserépnek: 
- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a 

te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép 
oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam 
a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek 
ennek az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, 
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Ezt az éneket énekelve mindig 
a testvéreinktől kapott könyv 
szavai jutnak az eszembe, me-
lyet az esküvőnkre kaptunk.  Ez 
Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén 
házasság" c. könyve, melyben a 
következő gondolatok található-
ak: 

„A házasság egy hosszú utazás, 
nem mindegy, hogy ki ül mellet-
tem. De azért ennél is fonto-
sabb, hogy ki ül a volánnál. Előz-
ze meg a párválasztási döntést 
az élet legfontosabb döntése: 
Jézus Krisztus élet-„vezetővé” 
választása. A hívő emberek há-
zasságában az a nagyszerű, hogy 
együtt gyalogolhatunk az Ígéret 
Földje felé. Két boldog ember-
nek természetesen boldog a házassága is. A házas-
ság hasonlít a cipzárhoz: az egyik félnek csak a 
másikkal együtt van értelme. Ez a „cipzár” idővel 

könnyen szétnyílik.” Törekedjünk arra, hogy egy 
tartós, mindig „jól záró” kapcsolatunk legyen.   

Csukásné Bernáth Krisztina orgonista 

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal. 6,2) 

 

amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a 
gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem 
velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor 
ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat. 

 Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját 
különleges hibája. Mi mindannyian törött cserép-

edények vagyunk. De ezek a törések és hibák, 
amik mindannyiunkban megvannak, teszik az 
életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. 
Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, ami-
lyen, s a jót meglátni másokban. 


