„Ó

mily szép és mily gyönyörőséges, ha a

egyetértésben élnek!” Zsoltárok 133,1
Simon A. grafikája

A Hajdúböszörményi Bocskai téri Református Gyülekezet hírlevele
2009. május-június
hogy Szentlelkével eltelve a béke
és a kiengesztelıdés
eszköze legyél!

Áldjon meg téged az Úr,
és árassza szívedbe
szeretetének minden gazdagságát,

Simon András

Kell ott fenn egy ország...
érdekeset látunk. De az, amit most látunk, az valamiért különleges.
Vonzza a tekintetünket.
Tudjátok, ilyen lehetett az, amikor Jézus különös módon elköszönt
a barátaitól és felemeltetett. Jézus barátai, a tanítványok pedig egyszerően nem akartak hinni a szemüknek: már 3 éve ismerték Jézust, nagyon sok különleges dolgot hallottak tıle, és sok különleges eseménynek voltak szem és fültanúi. De az, amit most láttak, mindennél különösebb volt: Jézus a szemük láttára emelkedett fel, és ment a mennyországba.
És a tanítványok körben állva feszülten néztek az ég felé. És talán
érezték, hogy itt most valami egészen különleges dolog történik: amirıl eddig Jézus beszélt, az most egyszerre valóságos lett. „Kell ott fenn
egy ország” – énekelte az elıbb Zorán. Kell, hogy legyen ott fenn egy
ország – melyrıl Jézus már sokszor beszélt.
Hadd kérdezzem meg, hogy a templomnak miért van magas és
hegyes tornya?
Azért, mert a toronynak arra a fenti Országra kell mutatnia, a
mennyországra. 1. A torony azt jelenti, hogy Isten összekötötte a
mennyet a földdel, amikor Isten Fia, Jézus emberként megszületette
erre a földre. 2. A hegyes templomtorony azt jelent, hogy Jézus
mennybemenetele megnyitotta az utat az ember számára is, hogy ha
hisz Jézusban, akkor eljuthat Isten színe elé. 3. A torony segít abban
mindenkit, hogy az égre is tudjon figyelni, és felemelje tekintetét a
földrıl.
Én most a templomfelújításnak azért is tudok örülni, mert végre az
embereknek hiányozni kezdett az, hogy az ég felé emeljék tekintetüket.
És talán sokan elgondolkodnak mostanában azon, hogy amerre a torony hegye mutat, arra kell, hogy legyen ott fenn egy ország.

„…szemük láttára felemeltetett, és felhı takarta el ıt a szemük
elıl. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két
férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai
férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett
tıletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok ıt felmenni a
mennybe.”
ApCsel 1,9b-11

Kendıbe zárta ısz haját
Ahogy a régi nagymamák
S ha látta, apánk nem figyel
Esténként súgva kezdte el
Tedd össze így a két kezed
Így teszi minden jó gyerek
S szomorú szemmel végigmért
S nevettünk - Isten tudja, miért
Nézz csak fel, az ég magas
Bár azt mondják, hogy nem igaz
Ott jártak ık, a repülık
És nem látták sehol
Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál
Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el
(Zorán)

Nézz csak fel, az ég magas
Csak hadd mondják, hogy nem igaz
Mit tudnak ık, a repülık
A szívük jég, csak jég
Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál
Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el.

Mostanában nagyon sokan megállnak a templom körül, és néznek
fel az ég felé. Vannak, akik még kezükkel felfelé is mutogatnak. Mások a kezükkel tartanak árnyákot a szemük felett, hogy ne süssön a
szemükbe a Nap. Különös az, ahogyan gyerekek és felnıttek néha
szinte körbe veszik a templomtornyot és felfelé néznek percekig.
És mit látnak? Azt látják, hogy néhány munkás védısisakkal a fején, hintában ül, és javítja a toronysisakot. A régi lemezeket leszedik, a
korhadt deszkák helyére újakat szegelnek, és új lemezzel borítják be a
sisakot. Mindenki látott már építkezést. Néha meg is állunk, ha valami

Higgyétek ti is: van ott fenn egy ország! Ámen.
Loment Péter ref. lelkész
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Beszámoló a Magyar Református Egyház május 22-i debreceni Alkotmányozó
Zsinatáról és Hálaadó Ünnepérıl

fel feladatainkat, céljainkat. Megalakult tehát a Generális Konvent, mely a történelmi Magyarország 9 egyházkerületébıl tevıdik össze. Tevékenysége annyiban tud érvényre jutni, amennyiben a kerületi küldöttek egyes jogalkotásokra felhatalmazást
kapnak. Egyelıre az egymás kölcsönös tájékoztatása, egyeztetett
érdekképviselet, egymás iránti testvéri szolidaritás határozottabb
gyakorlása, egységes liturgia lehetıségének megvizsgálása, végül a teológusképzés, közoktatási és felsıoktatási intézményrendszer tartalmi egységesítése. A testrészek, melyeket elszakítottak egymástól,
megkezdték
az
ismét egy testté
való alakulás folyamatát. A Nagytemplomban énekelhettük közösen:
„Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…” Ünnepélyes
aláírás a templomtéren, kb. 20 000
ember elıtt felolvasták az alkotmány elfogadását,
majd elkezdıdött
az éneklı, negyven
fokos meleget sem
érzékelı
tömeg
felvonulása.
„Hogyha felindul
az Isten, elkergettetnek szertelen minden İ ellenségi,” - „Ne csüggedj el kicsiny
sereg…” - „Csak vezess Uram végig, és fogd kezem…” – beláthatatlan volt a sor és zengett az ének! Ilyet nem élt még meg
Debrecen és mi sem, csak most… Feleségemmel, leányunkkal és
férjével nem is tudtuk, hogy kikkel együtt haladunk énekelve,
szent elragadtatásban…
ÚRVACSORA! – Csak az Úr tudja, hogy hányan vettek!
De hazafelé menet éreztük azt, hogy ez nem elszakadás lesz
többé, hanem egybetartozás!
MEGTALÁLTUK A TESTVÉREINKET, MERT MEGTALÁLT MINKET A MI CSODÁLATOS TESTVÉRÜNK,
AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS.
Czirmay Árpád ny. lp.

„… TESTVÉREIMET KERESEM…”
1Móz. 37, 16
Debrecen 2009. 05. 22.
„Krisztus a jövı, együtt követjük ıt!” A Magyar Református
Egyház Alkotmányozó Zsinata és Hálaadó Ünnepe.
El lehet-e mondani, röviden össze lehet-e foglalni ennek a napnak a jelentıségét? Egyháztörténelmi, nemzettörténelmi, lelki
magasztos ünnep volt, melynek hullámverése, lelki eredménye
beláthatatlan távlatokat
sejtet.
Persze csak azok
érzik, értik, akik
nemzet és egyháztörténelmünk
fájó sebeit átérezték,
megérték.
Két
eseményt
emlegettek a zsinati Atyák: Trianon és a határon
túliak
magyar
állampolgárságának
elutasítása.
Trianon…érthetı!
- mert ellenséges
indulatú nagyhatalmak szakították
szét
nemzettestünket, de a december 5.-ei soha
meg nem érthetı, mert magyar a magyart, keresztyén a keresztyént, református a reformátust utasította el, zárta ki testvérszeretetébıl. Csak másfél millió „igen” szavazatot adtunk, pedig Magyarországon kb. hét millió szavazó állampolgár ölelhette volna
keblére a magyar, református, katolikus, evangélikus testvéreket.
Az elkeseredést jellemzi talán az, hogy egy alkalommal egyik
erdélyi testvéremmel beszélgetve – hívtam jöjjön el hozzánk,
látogasson meg minket, - válasza arcul csapásként ért: „Én? Soha! Egy olyan országba nem megyek, ahol engem így kitaszítottak!” Remélem, azóta megváltoztatta a véleményét! Igen! Innen
kéne kiindulni, hogy valamennyire megértsük a zsinatok 2004
óta zajló küzdelmeit, hogy eljussunk a május 22.-ei napig, ahol
ismét elmondhatjuk, mi is keressük magyar, református testvéreinket, mert végre Isten kaput nyitott, hogy egységben ismerjük

Hisszük, hogy Önnek is fontos, hogy a Bocskai téri Református Templom fel legyen újítva, és régi fényében hirdesse a város közepén Isten dicsıségét minden embernek.
Ezért arra kérjük, hogy adományával segítse a renoválás munkáját.
Adományát behozhatja a lelkészi hivatalba (Újvárosi út 1.) illetve befizetheti a következı számlaszámra: 11738060-20056436. A közlemény rovatba kérjük, írja: „templom felújításra”. Adományát ezúton
is köszönjük.
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MAGYAR CONTINENTAL SINGERS 2009. Július 22. este 7 óra
A LELKES FIATALOK MOST TÉGED IS HÍVNAK,
VÁRNAK IDEI TURNÉJUKNAK ERRE AZ ÁLLOMÁSÁRA!
Ne szalasszuk el, hiszen a zenei program idén is sok újdonságot, csemegét tartogat a hallgatók számára.

/ a Bocskai téri templomban /
Látogatók ezreit gyönyörködtette már a Magyar és Nemzetközi Continental Singers. Jelenleg a világ minden részében él
és mőködik Continental együttes. Magyarországon 1990 óta
létezik Continental. A 19 év alatt 35 turnét szerveztek és közel
1000 koncertet adtak, mely koncerteket több, mint 220.000
ember látogatott meg.
Az együttes célja: bemutatni az evangéliumot, hirdetni Isten
üzenetét, bátorítani az embereket, választ adni a Biblia szavain
keresztül. Mindezt modern zene, színpadi tánc, prózák, jelenetek, fények és egy nagyszerően megtervezett koncert keretében
teszik.
Idén újból nagyszerő programmal készül az együttes és közel 30 taggal júliusban kezdi meg évenkénti, országos turnéját.

"Ráadás - Az orgonahangversenyek legnagyobb sikerei"
Orgonahangverseny a Bocskai téri Református Templomban
Május 31-én, Pünkösd vasárnap 18 órakor
Rákász Gergely koncertorgonista ad ünnepi hangversenyt templomunkban. A belépés díjtalan. Adományokat a
templomunk felújítására köszönettel elfogadunk.

Szeretett Testvéreink, Kedves Olvasóink!
Mint ahogy azt az elızı számunkban már közöltük, hogy, a Kálvin emlékév keretében egy – egy „imádsággal” szolgálunk olvasóinknak. Íme, a következı imádság:
„Mindenható Isten! Te a hajdankorban elküldötted prófétáidat és még ma is naponként hirdetteted nekünk a Te akaratodat. Add hát, hogy mi megtanuljuk a fogékonyságot és az engedelmességet: szelíd és alázatos szívvel hordozni
igádat. Add, hogy szent igéd találja meg nálunk az ıt megilletı igaz tiszteletet. Cselekedd, hogy mi addig is meg tudjuk
magunkat alázni kezed alá, amíg Te emberek szája által szólasz hozzánk – míg végül a Te dicsıséged szemléletében
tökéletes üdvösségre jutunk el s nemcsak színrıl színre szemlélhetjük dicsıséges orcádat, hanem, ami még ennél is
több: hallani fogjuk a Te tulajdon szavadat és ebben a hallásban boldogságosan elnyugszunk. Ez a mi reménységünk a
mi Urunk, a Jézus Krisztus által. Ámen.”
Kálvin János (1509 – 1564)
Közreadta: Szabó Márton gondnok

Még lehet jelentkezni!!!
Június 15-ig várjuk a fiatalok, a felnıttek, az idısek és a családok jelentkezését
a Balassagyarmat-Nyirjesi gyülekezeti családi táborunkba, melyet július 13-19 között tartunk.
Jelentkezni és további információt kérni
a lelkészi hivatalban lehet.
(Újvárosi út 1.; Tel: 52-229-998 vagy 30-216-1693)
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Író-olvasó találkozó Tóth-Máté Miklóssal
regények és drámák, humoreszkek, karcolatok, a személyes emlékeket regénnyé és novellákká ötvözı alkotásai bizonyítják.
Színházban már nem lép fel, de gyakran tart elıadásokat.
Két CD-jén Ady Endre verseit mondja és Csokonai-mősora hallható.
8 évig beszédmővelést
és dramaturgiát oktatott a Debreceni Hittudományi Egyetemen.
Jelenleg Debrecenben
él.
Az író személyes bemutatkozása után verseibıl,
novelláiból
saját maga olvasott fel
olyannyira
szépen,
hogy engem arra késztetett, hogy azonnal
olvassam el az összes
mővét! Az elıadás
után lehetıség nyílt
személyes beszélgetésekre is, könyveit meg
lehetett vásárolni.
Nekem legjobban tetszettek feleségéhez írt
versei és az életük
könyvébıl felolvasott
részelek. (Tóth Máthé
Miklós: Hiányod hősége, Az angyalokat hajnalban visszahívják)
Otthonomba hazaérkezve a Hiányod hősége címő verseskötetet azonnal el is olvastam.
Az angyalokat hajnalban visszahívják- életünk könyve- címő
könyvet csak pár nap múlva olvashattam el. Mindkettı nagyon
tetszett.
Ha valaki szépet és jót akar olvasni mindenkinek, ajánlhatom
elolvasásra ezeket a könyveket.

Sok-sok idı eltelte után 2009. május 10-én ismét lehetıségem nyílt részt venni Hajdúböszörményben a vasárnap délelıtti
Istentiszteleten, a Bocskai téri templomban. Örültem, hogy
megint itt lehettem és találkozhattam ismerıseimmel. Külön
ajándék volt számomra, hogy még verset is hallhattam TóthMáthé Miklós színész
elıadásában. A szavalat gyönyörő volt, a
vers nagyon tetszett,
olyannyira,
hogy
egész nap szerettem
volna hallgatni hasonlókat. Boldogságom
még nagyobb lett,
amikor a szavalat elhangzása után perceken belül megtudtam a
hirdetésekbıl,
hogy
még aznap este az
Istentiszteleten,
a
Gyülekezeti teremben
író- olvasótalálkozó
lesz Tóth Máthé Miklós író-színésszel. Szerettem volna megismerni mőveit, szerettem volna megtudni
mindent errıl az íróról. Fejemben pillanatok alatt átprogramoztam aznapi tennivalóimat. Este elmentem
az Istentiszteletre, aminek a második felében volt megtartva az
író-olvasótalálkozó Tóth Máthé Miklóssal. Itt ismerhettük meg
az írót közelebbrıl.
Tóth Máthé Miklós 1936-ban született Tiszalúcon református lelkészi családban. Középiskolai tanulmányai után a Színház
és Filmmővészeti Fıiskola színész tanszakára nyert felvételt és
1961-ben diplomázott. Egy évtizedig vidéki és fıvárosi színházakban játszott (Veszprém, Békéscsaba, Gyır, Thália, Vígszínház), majd pályát módosítva az írásra tért át.
Írói tevékenységét prózakötetei, színpadi mőve, történelmi

Dr. H Varga Sándorné

KÉRÉS:

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy aki csekken fizet adományt, legyen szíves a „Közlemény” rovatba beírni milyen célra szánja. /pl. Egyházfenntartói. járulék, templom felújítás, ebédlı építés vagy gyülekezeti újság/ Így
kerülhet könyvelésnél minden a megfelelı helyre. Elıre is köszönjük.
Köszönjük az eddigi adományokat és szeretettel várjuk továbbra is, hiszen egyik pályázatot sem nyertük meg, így
önerıbıl kellett elkezdenünk a templomfelújítást és az ebédlı építést is. Bízunk benne, hogy a gyülekezeteknek és a
városnak is szívügye, hogy ez a templom méltóan felújítva állhasson itt a város központjában, így várva továbbra is
mindenkit Isten igéjének hallgatására.
Nagy Sándorné Margitka testvérünk, gyülekezetünk diakónusa elkezdte a látogatásokat. Meglátogatja mindazokat a
családokat, akik egyházfenntartói járulékot fizettek, így szerepelnek a választói névjegyzékben. Igény szerinti beszélgetés és egy adatlap kitöltése erejéig. (név, cím, születés, keresztelés, konfirmáció, házasságkötés). Szintén nála lehet
feliratkozni azoknak, akik virágot szeretnének hozni vasárnaponként az Úr asztalára.
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LÁTOGATÁS A TISZAFÜREDI GYERMEKOTTHONBAN

NEKIK ÁRNY JUTOTT
Gyönyörő épület, ahol jártam én,
Az Otthon 1936-ban nyitotta meg kapuit a Református Szeretetszövetség akko- Kívülrıl úgy látszik minden csupa fény.
riban egyedülálló kezdeményezésére. Gyülekezetünk kb. harminc éve tart kapcsola- Széles tornác, büszke oszlopok,
Róla felém sok ablakszem ragyog.

tot az intézettel. Ma 165 fıs bentlakásos otthont és Támogató Szolgálatot mőködtetnek. Új nevük: Szivárvány- ház Fogyatékosok Ref. Otthona Támogató Szolgálat.
Súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek gondozását végzik. Igyekeznek a ref. szellemiséget, a keresztyén értékeket ébren tartani ,
Isten és emberközeli szeretetszövetségben élni. Az intézetnek saját lelkésze van,
Kiss Ella lelkésznı, aki Bibliaórákat tart és lelkigondozást végez a lakók és a munkatársak között.
Egy évben kétszer kapunk meghívót: December elején az adventi ünnepségre és
Május elején az anyák napi ünnepségre. Ezekre az ünnepségekre az ország különbözı részérıl, több gyülekezetbıl érkeznek testvérek, akik pártfogásba vettek, patronálnak olyan gyerekeket, akiket senki sem látogat. Ezen a napon együtt vannak az
ünnepségen, ajándékot hoznak nekik, nyáron pedig néhány napra elviszik magukhoz, már aki olyan állapotban van, hogy elvihetı. Hajdúböszörménybe is szokott
jönni 5-6 gyerek minden nyáron. İket Tóth Zsigáék, Magyar Antalné és a Szabó
testvérek szokták vendégül látni.
Hála Istennek 9.-én, szombaton három autóval, tizenhárman vehettünk részt az
anyák napi ünnepségen. Többen elıször jártak az intézetben és amíg Miskolczi Julika végig kalauzolta ıket a szobákon, bizony megrázó élményben volt részük. Nem
kellemes látni ezeket a halmozottan fogyatékos gyerekeket, ugyanakkor hálaadásra
indíthatja szívünket, hogy a mi gyermekeink, unokáink egészségesek lehetnek. A
következı alkalomra szeretettel várjuk mások jelentkezését is, hisz annyira várnak
bennünket, annyira örülnek mindenkinek. Akik Böszörményben szoktak tölteni
néhány napot, azok közül néhányan már a kertben vártak, hazainduláskor pedig
sokáig integettek.
Áldja meg az Úr az Otthon lakóit, dolgozóit és Kiss Ella lelkésznı naponkénti
szolgálatát közöttük!
Nagy Sándorné

Virágágyak, fenyık udvarán,
Minden rózsatı, egy mosoly talán.
Szépség övezi körös – körül,
De annál szomorúbb a látvány belül.
Emberek élnek itt? Vagy csak mondjuk ezt?
Hisz életük hordoz egy szörnyő rekeszt.
Mely ıket élni, jaj nem engedi,
Sıt örök rabként összekötözi.
Megvan minden, amit megkívánnak,
Meleg a szobájuk, szép ruhákba járnak,
Körülöttük minden rend és tisztaság,
Mégis mostoha nekik e világ.
Mert amit emberek nagy tömege élvez,
Hogy mily kinccsel bír, talán észre sem vesz,
Mert értelmével Istennel vitázik,
Ah, értelem! Igen! Nekik ez hiányzik.
És sorra gyújthatod a villanylámpákat,
És égetheted a forró kályhákat,
Palotákat emelhetsz az égig,
Örök árnyban élnek ık már végig.
Hány éves a bácsi? – Kérdem az egyiket.
Mit kérdezi tılem, hisz maga még gyerek.
Százötvenedik évemet taposom,
Nagyon kemény már az én vánkosom.
Ahányan vannak, annyiféle baj,
Egyiknél mosoly, másiknál csak jaj.
Skizofrénia, szörnyő gyötrelem,
Semmi bajtól is roppant félelem.

A másik csak kezével mutogat,
Maradjatok ott és mosogassatok.
Kapott minden vendég Hozzatok cukrot, csecsebecsét,
egy az otthon lakói által Átölel, mutatván szeretetét.

készített agyagcserépbe
ültetett virágot.
Itt jártam én ez emberek között,

Tudomásom szerint 16 Szeretetotthont tart fent a Református egyház. Kettıvel
vagyunk szoros kapcsolatban: a Sajósenyeivel és a Tiszafüredivel. Innen több család vállalt gyereket keresztszülıként. Nem mindig ugyanazokat a gyerekeket szokták hozzánk elhozni nyaralni, hisz nem könnyő igazságot tenni, mert azok is ragaszkodnak, akiknek nincs keresztmamájuk.
Néhány szóval imádkozzunk:
Térdet, fejet hajtunk elıtted édes atyánk, mert méltó vagy rá. Köszönjük, hogy
tudhatjuk a legkisebbik báránykádra is gondot viselsz. Könyörgünk hozzád az édesanyákért, akik nagy lelki fájdalmat hordoznak beteg gyermekük miatt. Szentlelked
gyızelmes ereje adjon nekik hitet, türelmet, hogy veled tudják békességben élni
napjaikat. Köszönjük az intézeteket, engedelmes eszközeidet, akiket oda állítottál és
akik oroszlánrészt vállalnak a te kicsinyeid között. Könyörgünk lelkészükért, az
intézet vezetıjéért, a gondozókért. Te adj nekik türelmet, bölcsességet, szeretetet és
áldásodat mindennapjaikra.
Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg kérésünket. Ámen.
Szabó Margit
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Szívembe mélységes bánat költözött,
Hogy életutamon én mennyi napfényt kaptam,
De belıle nekik én nem adhattam.
Elgondoltam hányónkat övez jólét,
Ha meg is dolgozunk a napi kenyérért.
Körül vesz a fény s múlnak a bajok,
Halkabbá válnak a kegyetlen jajok.
Gondoljuk át, míg reánk fény ragyog,
Árnyékos oldal mily sokaknak jutott,
Nézzünk csak az árnyra, ha csak pár percre is,
Hiszen árnyba jött értünk Urunk Krisztus is.
Míg nekünk az élet kacagva ragyog,
Gondoljunk azokra, akiknek árny jutott.
(Az ismeretlen szerzı verse és a beszámolók elhangzottak május 17.-én az Istentisztelet végén Szabó
Margit és Nagy Sándorné tolmácsolásában.)

LÁTOGATÁS A TISZAFÜREDI GYERMEKOTTHONBAN

Az otthon lakóinak anyák napi mősorra és az ajándékosztás látható a képeken.

„Nem válthatnánk témát?”
Avagy beszélgetés az elmúlásról
meghalljuk, meglássuk azt, hogy mások (pl. a bibliai emberek,
nagyszüleink…) hogyan élték át életüknek ezeket a nehéz idıszakait. Mert ezt is tanulnunk kell. Hiszen nem tudhatjuk, hogy az
életben hányszor kell belıle „vizsgáznunk”. Ha nem mondják el a
sokat tapasztalt nagyszülık, szülık majdnem felnıtt unokáiknak,
gyermekeiknek, hogy ık hogyan gyászoltak, temettek, mit éreztek, mit tettek, hogyan viselkedtek, hogyan vigasztalódtak… akkor
nem fogják tudni.
Amit ık a filmekbıl látnak, az legtöbbször következmény nélküli halál. Csak annyit mutatnak meg a filmesek, hogy a fıhıs
sorba gyilkolja ellenfeleit. A nézı pedig megkönnyebbül. De arról,
hogy azokat az embereket várta valaki otthon, - szülık, gyerekek,
feleségek…- arról a filmek már nem beszélnek. Mint, ahogy arról
sem, hogy hogyan temették el ıket, és a gyászolók hogyan birkóztak meg elveszítésükkel. De a valóságban a halál nem ilyen
következmények nélküli dolog. Veszteségeinket el kell engedni,
meg kell gyászolni. Ehhez pedig idı kell. Errıl is beszélnünk kell
gyermekeinkkel.
El kell mondanunk nekik azt is, hogy mi hívı emberek mit hiszünk a halálról. El kell mondanunk, hogy számunkra a halál nem
az élet utolsó állomása, hanem utána Istenhez készülünk. Ez
nem félelemmel, hanem reménnyel tölt el minket. Egyenes szavainkat biztosan nem fogják elfelejteni.
De ha hallgatunk, azzal becsapjuk ıket. S egyszer úgy szakadhat rájuk a gyász, hogy nem tudják feldolgozni. Ne váltsunk
témát, hanem keressük az alkalmat, hogy errıl is beszéljünk velük. És, ha egy távoli ismerıs temetésére készülünk, beszéljük
meg velük, hogy nem jönnének-e el velünk a temetésre. Beszéljük meg velük, hogy mi történik majd ott. Ne akkor kelljen elıször
temetésre menniük, amikor nagyon közeli hozzátartozó ravatala
mellé kell állniuk.
Hiszem, hogy minden életkorban lehet a gyerekekkel az élet
nagy kérdéseirıl - így a halálról is - beszélni olyan szavakkal, és
annyit elmondva, amit megértenek. Minden Húsvét, minden temetı látogatás, minden halottak napja, minden halálhír alkalom arra,
hogy errıl is beszélgessünk velük. Ne váltsunk hát témát!
Ha pedig mi felnıttek sem tudjuk, hogy mit gondoljunk az élet
végérıl, a gyászról, akkor merjünk tanulni az Élet Urától, Isten
igéjébıl saját érdekünkben és gyermekeink érdekében.

Gyakran látom olyannak a gyerekeket, mint „a pásztor nélkül
való nyájat”, amiért keveset beszélgetünk velük mi felnıttek az
élet kicsi és nagy kérdéseirıl. Ezt éreztem az egyik hittanórán is,
amikor a 8. osztályban a temetési istentisztelet volt a téma.
„Voltatok már temetésen? Mi történt ott? Mi hangzott el ott?” –
faggattam ıket az óra elején. Lassacskán jöttek a válaszok. Én
pedig meglepıdtem, hogy milyen kevés élmény él a temetésekrıl
ezekben a tizennégy éves fejekben. Az elsı, ami eszükbe jutott a
temetésrıl az a halott „búcsúlevele” volt. Igen, a polgári szertartások legszívszaggatóbb része, amikor a halott nevében a szónok
felolvas egy saját maga megfogalmazott levelet, melyben név
szerint végleg búcsúzik a családtagoktól, ismerısöktıl. Többségük eszerint, ha volt is temetésen, akkor az polgári temetés volt.
Ebbıl kiindulva nem volt egyszerő feladat velük beszélgetni arról,
hogy a református temetéseken egészen más hangzik el. Ott az
elhunythoz már nem beszélünk, mert nem hallja. Nem fogalmazunk meg a nevében levelet, mert lehet, hogy nem azt gondolta,
vagy mondta volna, amit mi gondolunk. Viszont van az egyházi
temetésben egy sor olyan mozzanat, amelynek segítségével a
gyászolókat ebben a legszomorúbb élethelyzetben Isten vigasztalásához tudjuk segíteni. Megtesszük azt, amit mi emberek még
megtehetünk, méltóképpen eltemetjük a testét. De közben hálával
visszanézünk a földi életére, és reménnyel elıre nézünk arra a
napra, amikor újra találkozhatunk vele a mennyben, ahová Jézus
által szabaddá vált az út azok számára, akik bíznak benne. Errıl
szólnak a református temetésen az énekek, az imádságok, a bibliai igék, az igehirdetés, errıl teszünk hitvallást, amikor elmondjuk
a sírnál együtt a gyászolókkal az Apostoli Hitvallásban, hogy
„hiszem a test feltámadását és az örök életet.” Így imádkozunk a
ravatalt körülálló megtört szívő emberekért.
Amíg beszéltem nekik gyászról, temetésrıl, reménységrıl,
amirıl csak nagyon ritkán, vagy sohasem hallanak, egyszer csak
közbeszólt valaki: „Nem válthatnánk témát?” A nyegle kérdésben
ott lapult az, hogy „errıl nem jó hallanunk, mert kezd érzelmileg
megérinteni minket.” Ott bujkált az is, hogy „errıl velünk nem
szoktak beszélni, minket ettıl meg szoktak kímélni.” „Nem.- böktem ki hirtelen a választ – nem válthatnánk témát!”
Hogy miért, ezt most hadd mondjam el Önöknek, Kedves Szülık, Nagyszülık! Nemcsak azért, mert ez tananyag, hanem azért,
mert az életünk legnagyobb kérdésein (mint amilyenek pl. a pályaválasztás, a párválasztás, a gyermekvállalás, a gyász…) nem
lehet gyorsan túlesni, vagy agyon hallgatni azokat. Kell hogy

Lomentné Szopkó Tünde lelkész
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Református iskolások sikerei
Nóra ) V. helyezettek lettek ( felkészítı tanító nénik: Csóka
Lászlóné és Kissné Rácz Ildikó )

Gyulán került megrendezésre a „Ne szóljon igéd hiába” elnevezéső országos Biblia történetmondó verseny, ahol iskolánkat három tanuló képviselte. Csóka Lilla 2. a osztályos, valamint Jóhn Eugénia 4. osztályos tanulók a VI. helyezést érték
el, Jóhn Szimonetta 5. osztályos tanuló pedig különdíjas lett
( felkészítı nevelıjük: Batári Judit hitoktató ).

a 3. a osztályosok ( Barak László, Kiss Balázs, Mezı Imre )
a III. helyezést érték el ( felkészítıjük: Bodnár Éva és Csatári
Andrea )
a 3. b osztály csapata ( Balogh Máté, Gyürky Anna, Mirkó
Kira ) VI. helyen végzett ( felkészítıjük: Czifráné Tóth Zsuzsanna és Debreczeniné Szolnoki Szilvia )

Városi versenyek eredményei:
Angol szépkiejtési versenyen a 4. osztályosok közül Oláh
Imre V. helyezést ért el ( felkészítı tanára: Csatári Andrea ).

egyénileg Barak László matematikából az I., Gyürky Anna anyanyelvbıl a II. helyen végzett

Német szépkiejtési versenyen a szintén 4. osztályos Nagy
Vivien különdíjat kapott( felkészítıje: Molnár Ferenc ).

a 4. osztályosok közül Antal Krisztina, Jóhn Eugénia és
Nagy Vivien városi I. helyezettek lettek ( felkészítı tanító
nénik: Baloghné Pénzes Anikó, Balláné Bodai Judit és Vargáné
Fejes Anikó )

„Olvasni jó!” megyei anyanyelvi feladatmegoldó versenyen II. helyen végeztek az alábbi tanulók, akik együtt, csapatban versenyeztek:
az 1. a osztályból Nagy Borbála, Varga Katalin ( felkészítı
tanítójuk: Eszenyiné Galló Orsolya )

A Debreceni Nık Közéleti Egyesülete által meghirdetett rajzpályázaton Török Hajnalka a II. helyezést érte el ( felkészítıje: Batári Judit ).

a 2. a osztályból Kiss Balázs, Varga Nóra ( felkészítı pedagógus: Csóka Lászlóné ).

Sporteredmények:

VI. helyen végzett a következı csapat:

Városi asztalitenisz versenyen Kéki Tamás ( 7.o. ) II., Hajdú Tamás ( 7.o. ) pedig III. helyen végzett.

1. b osztályból Gajdán Fanni, Fekete Tamás ( felkészítıjük: Molnár Ferenc )

Gyermek Labdarúgó Bajnoki Torna tavaszi körzeti fordulóján

a 2. b osztályból Király Nikolett, Rácz András ( felkészítı
tanító néni: Kathiné Molnár Marianna )

az I. korcsoport I. helyen ( Abai Csaba, Forgács Csaba, Kádár Gergely, Kiss Balázs, Mezı Richárd, Rákos Balázs, Somogyi Attila ),

Minden év májusában kerülnek megrendezésre a komplex
tanulmányi versenyek.
A következı eredményekkel büszkélkedhetünk:
a 2. b osztály csapata (Király Nikolett, Somogyi Attila, Szabó Rita ) a III. helyen végzett (felkészítı tanítójuk: Fesetıné
Dobó Zsuzsa és Kathiné Molnár Marianna )

a II. korcsoport II.,
a III. korcsoport II. helyen végzett.
A Városi Atlétikai Diákolimpián az I. korcsoport lányai a
III. helyet szerezték meg..

a 2. a osztályosok ( Bencze Máté, Poczetnyik Luca, Varga

Borosné Kiss Szilvia

Családi vasárnap a Kálvin téren
2009. április 26-án, vasárnap 10 órakor Zila Péter tiszteletes
úr a hirdetések után köszöntötte a református iskola vezetıit,
pedagógusait és
énekkarát. Ezután
Eszenyi
Balázs igazgató
úrszólt röviden
az iskola történetérıl, az induló 1.
osztályokról, a
tanulócsoportok
számáról, a jelenlegi létszámról, valamint az
iskola bıvítésérıl. Megköszönte
annak a lehetıségét, hogy az istentiszteletet a Magvetı énekkar szolgálata gazdagíthatja. Reményét fejezte ki, hogy ezzel
hagyomány teremtıdik.

A népes gyülekezet sok szép dicséret, lelki éneket hallhatott. A
kóruséneklést
Orosz Dávid és a
karvezetı Tóth
Anikó, valamint
Csóka
László
szólóéneke színesítette. Zongorán kísért Szabadi Árpád.
Gyürky Anna, Jóhn Eugénia és Kiss Petra tolmácsolásában
költemények is gazdagították az elıadást.
Nagyon felemelı élményben lehetett része minden jelenlévınek. Méltán zárhatta szívébe a hallgatóság e gyönyörő mősor
elıadóit, akik emlékezetessé tették ezt a családi vasárnapot.
Borosné Kiss Szilvia
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Diákbál
2009. május 09-én, szombaton
került megrendezésre iskolánk elsı
diákbálja a Bethlen Gábor Általános
Iskolában. Minden érdeklıdı izgalommal várta ezt a napot, mely az
elızetes várakozásnak megfelelıen
nagyon jó hangulatban telt.
Eszenyi Balázs igazgató úr köszöntı szavai után a hajdúböszörményi ütıs-együttes tagjainak

MAZSI matek a Baltazárban

gyok. A közös táncba, vonatozásba
még a felnıttek is bekapcsolódtak.
Az est során a gyerekek szavazataikkal dönthettek a bál hercegnıjérıl és hercegérıl. Végül a korona
Szabó Vivien és Mezı Márk fejére
került.
Nagy izgalommal várta mindenki a
tombolasorsolást, melyre szép számú felajánlás érkezett. Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket azoknak a szülıknek, akik hozzájárultak a
bál sikeres megrendezéséhez.
Öröm volt látni a sok boldog
gyermekarcot, reméljük mindenki szép emlékekkel gazdagodott.
Borosné Kiss Szilvia

dobshow-jával kezdıdött az
esti program. Ezután a
mazsorettes Flamingó csoport,
valamint a Salida tánccsoport
színvonalas elıadását nézhették meg a jelenlévık.
Vacsora után a „Sógorock”
nevő zenekar nagyon jó zenéjére táncolhattak kicsik és na-

„ Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
elérhetetlen…”
2009. május 08-án, pénteken rendeztük a
levelezıs matematika verseny nyilvános
fordulóját. A Tiszántúli Egyházkerület
református iskolái 18 csapattal képviseltették magukat.
Ezen a napon megmutathatták a másodikos
kisdiákok, hogyan tudnak párban, együttmőködve feladatokat megoldani. Verseny
közben öröm volt nézni az összebújó gyermekfejeket, a jövı együttgondolkodó reménységeit.
I. helyen Debrecen, II. helyen Mátészalka, III. helyen Törökszentmiklós csapata
végzett.
A verseny szervezıi

Anyák napja
napi ünnepi istentiszteletét.
Hangsúlyozta, egy gyermek akkor van a helyén,
ha az édesanyja mellett van. Fontos azonban,
hogy ne csak a gyermek legyen a helyén, hanem
az édesanya is. Úgy irányítsa életét, hogy kövesse Jézus Krisztust, a Jó Pásztort, aki szereti ıt.
Erıt és biztonságérzetet ad, ha a gyermek látja,
édesanyja követi az Urat. Csak így mondhatja: a
helyemen vagyok.
Legyen mindenki a Jó Pásztor, Jézus Krisztus
oldalán!
Ezt követıen a 4. osztályos tanulók szép fuvolaszólóval, versekkel, énekekkel köszöntötték a
jelen lévı anyukákat, keresztszülıket, nagymamákat. Majd az ünnepélyes alkalmat a gyerekek
által készített ajándékok átadása követte.
A mősort Balláné Bodai Judit és Baloghné Pénzes Anikó állította össze, zongorán kísért Szabadi Árpád.
Borosné Kiss Szilvia

„Köszönöm, Istenem
Az édesanyámat!
Amíg ı véd engem,
nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó
áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal
dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke
csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem
az édesanyámat!”
( Dsida Jenı )
„Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára győjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.” ( Ézsaiás könyve 40:11 )
Loment Péter lelkipásztor ezzel az igeszakasszal kezdte anyák
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”)

Húsvét után teltek a hetek és Jézusnak vissza kellett mennie a mennyországba. Elhívta hát a tanítványait még egy utolsó sétára az Olajfák hegyére,
ahol sokat volt velük együtt.
- El kell mennem – mondta – de nem hagylak itt benneteket egyedül, hanem elküldöm hozzátok a Segítıt, Isten Szentlelkét. İ majd segít nektek,
hogy teljesítsétek a parancsomat. Mert én azt akarom, mondjátok el mindenkinek, hogy mi történt velem. Szerte a világon, hogy mások is követhessenek engem.
Hirtelen felhı vette körül Jézust, és ı eltőnt a szemük elıl. Utolsó szavait
ezen a földgömbön rejtettük el. Ha sorba rakod a szavakat, te is megtudhatod, mi volt az.
„___________ _________ ________________, ___________ ___________ _____
8
1
12
2
6
5
___________ _________ ______ _________ ____________ ___________ ________”
7
10
9
13
11
4
3
Apostolok Cselekedetei 1,8

Nemcsak gyerekeknek!
Az Apostolok Cselekedetei címő bibliai könyv beszéli el Jézus mennybemenetelének történetét és a pünkösdi
történetet. Ennek a könyvnek sok szereplıje van. Nevük betőibıl rajzoltuk az alábbi képeket. Vajon kiket rejtenek a rajzok? Segítségül két-két állítást is megadtunk róluk, és azokat a helyeket, ahol ír róluk a Biblia.

1. Pál tanító mestere és a
zsidó nagytanács tagja volt.
(Apostolok Cselekedetei
6,33 kk.)

3. Neve jelentése: Vigasztalás
fia. İ is Pál útitársa volt.
(Apostolok Cselekedetei 13.)

2. Pál útitársa volt, aki énekkel dicsérte Istent a filippi
börtönben. (Apostolok Cselekedetei 16,25)

4. Jézus tanítványa volt.
Pünkösdkor
Jeruzsálemben prédikált.
(Apostolok
Cselekedetei
2,14 kk.)
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2. Melyet Krisztus ígért vala, Akkor a tanítványoknak, Mennyországba mikor méne
Mindenek láttára.
3. Tüzes nyelveknek szólása, Úgy mint szeleknek zúgása Leszálla az ı fejükre Nagy
hirtelenséggel.
4. Megtelvén ık Szentlélekkel, Kezdének szólni nyelveken,
Mint ınékik a Szentlélek Ad vala szólani.
5. Örüljünk azért ıneki, Mondván szép ékes éneket, Felmagasztalván ı nevét Örökkön-örökké.
6. Dicsértessél Atya Isten, És megváltó Fiú Isten, Szentlélekkel egyetemben, Mindörökké, Ámen.

„Jövel, Szentlélek Úr Isten,
Töltsd bé szíveinket
épen” (370. dicséret kezdı
sora) – Pünkösd ünnepével
lezárul a Böjt elsı vasárnapjától indult húsvéti ünnepkör.
Az ünnepi énekek közül a
374. dicséret egyetlenként az
ünnep eseményeit hirdeti
meg. Elsı ízben 1590-ben
Debrecenben jelent meg az
eredeti szöveg, amelyet
1806-ban Benedek Mihály
erısen átdolgozott. Az énekeskönyvünkben a mindenütt
a régi szövegalak szerepel. A
dallama középkori latin húsvéti énekbıl származik, számos katolikus és protestáns,
sıt az ünnepi népszokások
révén népzenei változatát is
ismerjük. Ezek közül a legelterjedtebbet Kodály Zoltán is
feldolgozta Pünkösdölı címő
kórusmővének elején.
Áldott ünnepet kívánok!
(forrás: Csomasz Tóth Kálmán írásai)
Közli: Csukásné Bernáth
Krisztina kántor

IMA AZ ALÁZATÉRT
Csak egy élet imádsága segíthet a hívınek
eljutni az alázathoz,
A szelídséghez, és a krisztusi lelkülethez.

Hogy szemem lássa dicsıséged,
A sötét éjszakában is.

Csak hogy megszenteltessek,
S Hozzád hasonlatos legyek.

Imádkozom, áldott Megváltó,
Hogy hozzád lehessek hasonló,
Imádkozom, hogy szent Lelked
Nálam galambként pihenjen meg.

Imádkozom, hogy isteni
Kegyelmed
Az alázatot hozza el nekem,
Hogy boruljon rám a szelídség,
S akaratom a Te akaratod legyen.

Refr.
Te, ki ismered minden gyengeségem,
Te, ki ismered minden gondomat,
Ígéreted teljesítsd be,
S halld meg , kérlek, imádságomat

Imádkozom áldott Megváltó,
Hogy hitem legyen ragyogó,

Imádkozom, áldott Megváltó,
Hogy imám ne szóljon másról,

Fanny J. Crosby
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„EZT TETTEM ÉN ÉRTED, TE MIT TETTÉL ÉRTEM? „
Ez a két sor Domenico Feti festımővész képe alatt áll, aki
megfestette Krisztus kereszthalálát, így téve bizonyságot róla.
Sok embert megindított a látvány, amikor megálltak a festmény
elıtt.
Ismerjük Jézus Krisztus csodálatos életét, gyızelmes halálát,
feltámadását és dicsıségbe való felmenetelét. Ismerjük azt a
Megváltót, akirıl ezt mondja Pál apostol: „ Szeretett engem és
önmagát adta értem.”
El tudjuk mondani, hogy ez az én Megváltóm és értem is
szenvedett a Golgotán?
Hálásak vagyunk azért a nagy áldozatért, melyet értünk hozott?
Jézus megbocsátotta bőneinket, segített a bénákon, vakokon,
betegeken, árvákon. Mi hogyan próbáljuk a Mester példáját
követni?
„Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?”
Képesek vagyunk a mosoly mögötti fájdalmat észrevenni? –
Képesek vagyunk a szavak között megbújó segélykiáltást meghallani? –Képesek vagyunk mosolyt, örömet varázsolni egymás
arcára?
Ha lelkiismeretesen gondozzuk családunkat
-igen…
Ha megbocsátunk annak, aki megbántott
-igen…
Ha közbenjárók leszünk, hogy segíthessünk
-igen…
Ha egy pohár vizet adunk egy tehetetlen betegnek -igen…
Ha megnyitjuk szívünket és kitárjuk karunkat
Mindenki felé
-igen…
Bárcsak világíthatna hálából odaszánt életünk, ebben a gyakran sötétbe boruló világban!

A bajban lévı embernek az adott helyzetben, az apró kis figyelmesség, segítség is óriásinak tőnhet. Ezekkel az apró figyelmességekkel is mosolyt varázsolhatunk az arcokra. Az emberi mosolyokon keresztül pedig Isten öröme, elégedett mosolya sugárzik vissza ránk.
Minél többen és minél több törıdést, szeretetet viszünk ebbe a
világba, környezetünkbe, annál kevesebb hely marad a szeretetlenségnek, a győlöletnek, a rosszindulatnak. Az a baj, hogy
gyakran akik a közvetlen közelünkben élnek, azok szeretetét,
önzetlen áldozatát, természetesnek vesszük. Csak amikor elveszítjük ıket, akkor döbbenünk rá, milyen pótolhatatlan kincset
veszítettünk el. Mint Tóth Máté Miklós olyan szépen megfogalmazta, hogy szeretett felesége halála után ébredt rá arra, hogy
azt a fényt melyet tıle kapott, melyben mellette fürödhetett, azt
mind saját magától vonta el…
Figyeljünk hát oda egymásra addig, amíg lehet! Még ebben a
földi életben! Ne csak önzıen elfogadni tudjunk, próbáljunk mi
is ilyen fényt, szeretetet, figyelmet adni társunknak, környezetünknek.
Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?
Zsolt.116, 12
Krisztus az egyetlen, az egész, a tökéletes út, a szabadulás
egyetlen útja: Ezzel fizess! – Kövesd İt ezen az úton!
Hordozd a krisztusi szeretetet, osztogasd, ajándékozd a törıdést, figyelmet önzetlenül, nagylelkően, fáradhatatlanul! Áraszd
Krisztus jó illatát, jóságát s akkor Isten elégedett mosolya tükrözıdik majd feléd egyre több emberi arcon keresztül…
Nagy Sándorné

NEM A MI FELADATUNK A BÍRÁLAT
„Kellemetlen ember.” Nem túl erkölcsös ember.” „Nem bíznék
meg benne.” „Láttál már ennyire felelıtlen embert?”
Jézus a lényegre tér ezzel a tulajdonságunkkal kapcsolatban.
Korlátozott emberi tudásunk nem ad megfelelı rálátást arra,
hogy ítélkezzünk mások felett. Az ítélkezést bízzuk Istenre.
Ha legközelebb úgy érezzük ítéletet kell mondanunk másokról, próbáljunk meg inkább magunkba tekinteni, honnan ered ez
a késztetés. Fenyeget bennünket a másik ember? Bizonytalannak érezzük magunkat valami miatt? Ki akarunk tőnni a többiek
közül? A válasz sokszor többet árul el önmagunkról, mint a
másikról.
Isten kegyelmében „c” könyvbıl
47. old.

Valami oknál fogva folyton minısítünk másokat. Nem a mi
feladatunk mások megítélése. Ez Isten feladata.
Észrevették már milyen gyakran minısítünk szinte ismeretlen
embereket? Épp csak megpillantjuk és úgy érezzük, jogunk van
megítélni ıket. Ha idıt szánunk az illetı megismerésére, legtöbbször ráébredünk, hogy elsı benyomásaink a legjobb esetben is felületesek voltak: a legrosszabb esetben teljesen hibásak.
Talán az emberi természet része az ítélkezés. A legtöbb emberben van némi bizonytalanság, amely az összehasonlítás
kényszerében nyilvánul meg.
Annak is szükségét érezzük, hogy megítéljük a másik ember
szívét és lelkét. „Csak azért teszi, hogy elırejusson.

Tudósok a világ rendjérıl.
„A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem.”
(Isaac Newton)
„Minél fejlettebb a tudomány, annál nehezebb elvetni egy teremtı és mindentudó bölcsesség örök létezésének
nyilvánvalóságát.”
(William Herschel, az Uránusz bolygó felfedezıje.
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„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!”
Énekek éneke 8,6

Házaspárok figyelem!
Azoknak a házaspároknak szeretnénk segíteni, akik valamikor évekkel, vagy évtizedekkel ezelıtt kötöttek házasságot polgári szertartás szerint, de Isten áldását nem kérték közös életükre. Talán több olyan
pár is van, akik ennek az eskünek és áldásnak a hiányát azóta is érzik, de nem volt lehetıségük vagy bátorságuk ezt pótolni. Számukra 2009 ıszén csoportos esküvıt szervezünk. Az ünnepi istentisztelet elıtt 2-3
alkalommal találkoznánk, készülnénk, beszélgetnénk. Talán a régen megkötött házasságok is megújulnának
azáltal, hogy Isten elıtt is rendezetté válnak. Minden érdeklıdı (házaspár, és élettársi kapcsolatban élı)
jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban!

*humor*

Beteljesült vágy

*humor*

Házaspár a park padon ült. Olyan hatvanasok lehettek. A férj gyönyörködve nézte az arra sétáló csinos fiatal nıket.
- Bárcsak az én feleségem is 25 évvel fiatalabb lehetne…! - sóhajtotta.
Abban a pillanatban elıtte termett a Jótündér, és így szólt:
- Ha megengeded, örömmel teljesítem a kívánságodat!
A férfi megengedte. ...egy pillanattal késıbb azt vette észre, hogy nyolcvanas éveinek közepén jár…
Prédikátor könyve 3,1
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.”

Lapzárta: augusztus 14.
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