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Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!
 

1. Zarándokének. Dávidé. URam, nem fuvalkodik fel  
a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem 
arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. 2 Inkább 
csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a 

gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. 3 
Bízzál, Izráel, az ÚRban most és mindörökké! 

 
Zsoltárok könyve 131. rész

Vannak nehezen kezelhető gyermekek. Így mondják mai, modern 
szóval  azokat,  akik  akaratosak,  engedetlenek,  szófogadatlanok.  
Olyanok,  akik  tűzön-vízen  át,  mindenáron  a  maguk  akaratát 
valósítják meg. Olyanok, akikkel nem lehet beszélni szép szóval. 



Teljesen beálltak, beállították magukat  valamire,  és már-már képtelenek mást  gondolni,  máshogy látni, 
értelmezni, megvalósítani dolgokat… az pedig csak úgy lehet, úgy kell lennie, ahogyan ő azt a kis fejében 
elgondolta.   Nem  kis  fejfájást  okoznak  ezzel  szerető  szüleiknek,  elsősorban  édesanyjuknak,  hogy 
valamelyest mégis megmagyarázzák nekik azt, hogy ezért vagy azért – bár nagyon szeretik őket, de – mégse 
lehet. 

Régebben a vasfegyelem eszközével próbálták a szülők kordában tartani csemetéiket. Nem volt kérdés, 
mert nem lehetett, nem volt magyarázat, mert értelmetlen is lett volna. Felnövekedve a gyermekek úgyis 
idővel rájöttek, világossá lett előttük, hogy mi, miért történt. Mint József Attila írta le ezt csodálatosan a 
Mama  című  versében  –  ő  sírt,  toporzékolt,  de  az  Édesanyja  látszólag  nem  is  törődött  vele.  Később 
megértette,  hogy  a  szeretet  tette  ezt.  József  Attila  egy  átmeneti  korban  volt  kisgyermek.  Már  lehetett 
toporzékolni, ordítani – de a gyermek még természetszerűleg szidást várt volna érte („…nem szidott, nem is 
nézett énrám…”). 

Ma szidás helyett pozitív nevelés van: az anya hihetetlen energiakifejtése, komoly személyiség-fejlődési 
szakismeretek  elsajátítása,  annak érdekében,  hogy tudja  megérteni  és  kezelni  gyermeke  nem kívánatos 
magatartásformáit, és pozitív módon, a jóra ösztönözve korrigálni.  

Alapvetően ez a célja minden szerető anyának. Nem lehetett boldog József Attila édesanyja, amikor nem 
reagált gyermeke sírására; és nem boldog egyetlen édesanya sem, amikor fegyelmeznie kell. Akkor boldog, 
ha gyermeke – mint a már felnőtt költő – megérti,  hogy mindennek mozgatója a szeretet.  Az az anyai  
szeretet,  amely önmagát adja,  áldozza értem. Nem azért,  mert rászolgáltam - hanem csak, mert szeret.  
Sokszor éppen, hogy nem szolgáltam rá. Éppen, hogy ellene tettem. Éppen, hogy fejfájást, szomorúságot 
okoztam neki. De ez nem feltétele szeretetének. Akkor is nagyon szeret, és akkor is kész önmagát adni 
értem. 

Ez a szeretet az Isten szeretete. Így szeret Ő minket, és adta oda önmagát Jézus Krisztusban értünk a 
kereszten, a mi bűneinkért. A fenti zsoltár olyan ember imádsága, aki már megérezte, megértette Isten  
szeretetét, és valóságosan formálódik általa. 

Isten anyai  szeretete – formálódjunk hálás,  engedelmes gyermekekké,  hogy áthathasson rajtunk ez az 
isteni szeretet!                                       Szigeti Miklós

Egyházunkban történt 2007 elején…
 

Eseményekben  különösen  gazdag  volt  2007.  gyülekezeti  évünk  kezdete.  Január  elsején,  hétfőn 
úrvacsoravétellel adtuk át magunkat Urunk követésére, és kértük mindenben az ő vezetését. 

Ezt  megerősítő  csodálatos bizonyságtétel  volt  6-án,  szombaton a Balatoni  házaspár 50.  házassági 
évfordulójának  ünnepe  templomunkban.  1957  január  6-án  Metzger  Frigyes  lelkipásztor  végezte  a 
házasságkötés szolgálatát Ausztriában – 50 évvel később is az ő vezetésével erősítették meg Gyula és 
Berta  házassági  fogadalmukat  a  meghitt,  bensőséges  alkalmon  templomunkban.  Bizonyságtévő 
életükért  adtunk  hálát  Istennek,  és  Metzger  Frigyes,  Szamosközi  László,  Szigeti  Miklós  lelkészek 
imádságával  kértük  továbbra is  Urunk áldását  szolgáló életükre.  Kérjük ezt  annál  is  inkább,  mert 
közben Bertát megoperálták – hála Istennek folyamatosan erősödik –, és Gyula is szívoperációra vár. 
Az Úr őrizze őket!

Január 14-én az istentisztelet után a templomunkban szolgáló kínai testvéreket láttuk vendégül, hogy 
közelebb  kerüljünk  egymáshoz,  jobban  megismerjük  egymást.  Egyszerű,  kedves,  jó  hangulatú 
összejövetel volt, amelyen próbáltunk valamelyest bepillantást adni nemzeti értékeinkből, és amelyen 
megerősödtünk  abban,  hogy  kölcsönösen  szolgálatunk  alapja  az  Isten  szeretete  az  Úr  Jézus 
Krisztusban!

Január 17-én, szerdán búcsúztunk Kormosi Tibortól, aki 69 éves korában távozott közülünk. Az Úr  
adjon vigasztalást özvegy feleségének, fiának és családjának. 



Január  26-án,  pénteken  a  római  katolikus  templomban  ökumenikus  imahét  keretében 
istentiszteleten vehettünk részt Krisztus hívő magyarok, és imádkoztunk az egységért, és a cselekvő 
tettekben megnyilvánuló hit közös bizonyságtételért. 

Január 27-én, szombaton az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Szolnoki házaspárt,  Sándort és 
Annát  köszöntöttük  templomunkban  megrendezett  bensőséges  ünnepségen.  Hálaadás  volt  ez  az 
ünnepség  is  az  Úrnak,  az  ő  kegyelmes  megtartó  erejéért.  Sándor  nemsokkal  ezután  komoly 
szívoperáción  esett  át.  Istennek hála  fokozatosan erősödik,  és  a  körülményekhez  képest  jól  van – 
kérjük az Úrtól,  hogy erősítse továbbra is Sándort, áldja meg, hordozza továbbra is  kegyelmesen a 
Szolnoki házaspárt!

Február 4-én, vasárnap Nt. Pándy Szekeres Dávid kárpátaljai misszionárius lelkész hirdette az igét, 
majd  ebéd  után  nagy  érdeklődéssel  kísért  előadást  tartott  a  volt  Szovjetunióhoz,  mai  Ukrajnához 
csatolt,  az  ősi  magyar  földön  élő  magyarokról,  magyar  református  egyházi  életről.  A  testvérek 
adakozásából és gyülekezetünk adományából $3500-al járultunk hozzá a kárpátaljai misszióhoz. 

Február 25-én, böjt első vasárnapján úrvacsoraosztás után gyülekezeti közgyűlést tartottunk, amelyen 
döntés  születetett  többek  között  a  Gazdasági  Tanács  átalakításáról,  munkájának  hatékonyabbá 
tételéről.  A gyülekezet  egy későbbi közgyűlésen választ egy személyt,  aki  maga gyűjti  maga köré a 
szolgálatban  munkatársait,  és  vezeti,  ellenőrzi  a  gyülekezet  műszaki,  gazdasági  életét.  Továbbra  is 
várunk jelöléseket erre a felelősségteljes szolgálatra!

Március 17-én tartotta egyházunk Női Köre éves tavaszi Bazárunkat,  amely magasan várakozáson 
felüli eredménnyel zárult az esős, komor időjárás ellenére is! Nagyon köszönjük mindenki áldozatos 
segítségét! 

Március  21-én  este  imaórára  gyülekeztünk  össze  a  templomban.  Kovács  Ilona  testvérünkért 
imádkoztunk és imádkozunk, akinek fiatal kora ellenére rákos daganatot találtak testében – amit azóta 
már sikeresen el is távolítottak az orvosok. Ilona édesanyja jött segítségükre Erdélyből, hogy ameddig a 
chimoterápiás  kezelés  tart,  segítsen  Ilona  9  hónapos  kislánya  ellátásában,  illetve,  mivel  második 
gyermekét várja, majd segítsen a születendő csecsemő gondozásában. Az Úr ereje adjon nagyon sok, 
erőn felüli erőt és békességet a Kovács család terhei hordozásához! 

Április  1-én,  virágvasárnap  az  istentisztelet  után  tartotta  gyülekezetünk  húsvéti  ebédünket  és 
ünnepségünket. Áldásos, szép alkalmak voltak megváltásunk ünnepének, nagypénteknek és húsvétnak 
istentiszteletei. Mióta itt szolgálok, nem ünnepeltük ilyen sokan magyarok együtt Urunk feltámadását, 
és vettünk részt az úrvacsorai, testvéri közösségben ebben a templomban. 

Az év első négy hónapjának statisztikai  átlaga szerint  egy átlagos istentiszteleten 51  felnőtt  és  14 
gyermek  vett  részt,  és  $750  volt  a  hálaáldozati  adomány.  Sokak  együttes  munkája,  áldozata 
gyülekezetünk  élete  –  köszönjük  mindannyiuknak,  és  kérjük,  szeressék  továbbra  is  az  Úr  Jézust,  
templomunkat,  magyar gyülekezetünket! Isten igéje és Szentlelke által  folyamatosan munkát végez 
közöttünk  és  bennünk!  Isten  megtartó  kegyelmét  tapasztaljuk  gyülekezetünk  tagjainak  személyes 
életében, és gyülekezetünk életében egyaránt! Mindenért egyedül Istené a dicsőség!

 
Kérjük, imádkozzanak betegeinkért, kereszteket hordozó testvéreinkért – akik sokan vannak: akikről 

csak tudunk, vigyük oda Urunk elé imádságban.   Csak néhány név a sok közül, a már említetteken 
kívül:  Bálint  László  –  autóbalesetben  repedt  bordákkal  lábadozik,  Kovács  Irén,  Márton  János  – 
operációból  felépülés  közben,  Péter  Etelka  –  operációból  felépülés  közben,  Szőke  Márkus,  Varga 
Imre… és még sokan mások. 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

Ft. Pap Géza az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének 2007. március 15-én elhangzott ünnepi 
beszéde. 



 

    Egység, áldozat, hit

   A kis népek élete folyamatos harc a nemzeti identitás és a kivívott szabadság megőrzéséért, a megszerzett 
jogok megtartásáért, sőt, sokszor a megmaradásért, a puszta létért. Az elmúlt 16 év kisebbségi harcát 
összegezve, lehet, hogy az eredményeket kellene sorolni, nekem mégis a kudarcok jutnak eszembe. Vegyük 
sorra. Az alkotmány biztosítja a felekezeti oktatáshoz való jogot, de nincs felekezeti oktatásról szóló törvény, 
elismertek a vallásfelekezetek, de még mindig nem született meg a vallásügyi törvény. Önazonosságunk, 
identitásunk megőrzése érdekében elengedhetetlenül fontos számunkra az önrendelkezés, az autonómia 
minden formája, de a többség hallani sem akar a kisebbségi törvény elfogadásáról. 

    Papíron biztosított számunkra az anyanyelvi oktatás, de ha magyar iskolát akarunk, akkor magyarellenes 
kirohanásoknak és megaláztatásnak vagyunk kitéve. Régi vágyunk az önálló magyar egyetem 
megvalósulása, de még a magyar karok létrehozása is óriási ellenállásba ütközik. Egyházi ingatlanaink 
visszaszolgáltatására 16 éve várunk, s habár a bukaresti bizottságban olykor megszületik a döntés, a helyi 
hatóságok minden határozatot megfellebbeznek a törvényszéken. Ebből adódóan a ténylegesen birtokba 
vett ingatlanok száma még mindig elenyésző.

Tudomásul kell vennünk, hogy nem szeretnek bennünket, sokaknak szálka vagyunk a szemében. Azt 
szeretnék, hogy csendben szívódjunk fel, olvadjunk bele a globalizált multikulturális egyvelegbe. Csak arra 
vagyunk jók, hogy az éppen hatalmon lévő pártot támogassuk, hogy a be nem tartott ígéreteket ne kérjük 
számon, engedjük, hogy helyettünk mindig mások döntsenek, hogy velünk is elhitessék: ebben az országban 
a kisebbségek ügyét példaértékűen megoldották. Sajnos, lassan már a nyugat is unja folyamatos 
zsörtölődésünket, kisebbségi jogainkért folytatott harcunkat már ők sem nézik jó szemmel, s kevesen 
vannak, akik értik, hogy mi fáj nekünk. Vérző szívvel kell kimondanom, hogy már az
anyaországban sem kedvel mindenki bennünket, s ezt ékesen bizonyítja a december 5-i népszavazás, és a 
támogatások megvonása. Testvéreim! Rá kell döbbennünk arra, hogy csendben, észrevétlenül magunkra 
maradtunk.

Közben a test főütőerei még szállítják a vért, de a hajszálerek már eldugultak, s egyre többen vannak, 
akiknek már nem fáj az identitásvesztés, a kevert szó, a bizonytalan gondolat, akiket már semmi sem 
lelkesít, akik beletörődtek a kompromisszumok sokaságába. Mert ebbe a harcba bele lehet fáradni, hiszen 
megfáradnak a legkülönbek is, s éppen Kis László unitárius lelkész esete bizonyítja, hogy ez a 
harckomolyabb, mint gondolnánk: ebbe a harcba bele lehet halni. Kisebbségi helyzetünket lehet elemezni, 
erről lehet konferenciázni, bölcs terveket szőni, azt viszont tudomásul kell vennünk, hogy az eredményes 
harcnak feltételei vannak. Hármat szeretnék most mindnyájunk szívébe vésni:

 

   1. Az első feltétel az egység. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy továbbra is szétszakadozva 
egymás ellen harcoljunk, hogy egymást marjuk és faljuk, hogy pártocskákra, érdekszövetségekre 
szakadozzunk, egyéni vagy politikai érdekből a közösséget szétverjük. Ezt a harcot csak egységben, 
egymást támogatva lehet megívni, eredményekre csak egységben van esély.

   2. Az eredményes harc másik feltétele az áldozat-hozatal. A bűnös emberi természet nem adni, hanem 
elvenni akar, nem másokat gazdagítani, hanem mások kárára gazdagodni akar. Nem értékeket teremt, 
inkább pusztít, nem épít, hanem rombol. Alaptermészete szerint az emberből kihalt a közössége, népe iránti 
felelősségérzet. Mindig akkor történnek nagy, Isten szerinti dolgok, amikor a lélek mélyéből származó 
áldozatkészségben az ember természetellenes cselekedetre szánja el magát: egy pillanatra megfeledkezik 
önmagáról. Értsük jól, áldozat nélkül nincs Istennel való kapcsolat, és nincs egyház sem. De áldozat nélkül 
nincs közösség, nincs nép, sem nemzet. Halálra van ítélve az a nép, amelynek tagjai lemondanak az 
áldozatról, amelynek tagjai nem tudják önmagukat háttérbe szorítva, mások, saját népük, nemzetük javát is 



keresni. Az elmúlt 16 év sokféle példával bizonyítja, hogy népünk, politikusaink, elöljáróink, de olykor még 
az egyház is megfeledkezett arról a bibliai igazságról, hogy áldozat nélkül nincs jövő.

   3. Végül, az eredményes harc feltétele: a hit. Hit nélkül nincs győzelem. A hitevesztett nép levonul a 
történelem színpadáról. Lehet, hogy ez a keserves, emberileg szólva reménytelen harc vég nélkülinek tűnik, 
„de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk”. Isten erre a földre 
helyezett el bennünket, ezt a harcot adta nekünk, ezt senki sem fogja megvívni helyettünk. 
    Jövőnk felé tekintve, ezekben kérjük a mi Urunk áldását és segítségét! Ő adjon további harcainkban 
áldozatkész lelkületet, megtartó egységet, Istenbe vetett, rendíthetetlen hitet! Mert, ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk? 

 

 

Gyermektoborzó
 

Nagyon örülünk, hogy – a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség keretein belül – lehetőségünk nyílik 
olyan magyarországi  művészek meghívására,  akik  hamisítatlan  értékekkel  szórakoztatják,  fejlesztik 
gyermekeinket.  Kocsis  Rozália és  Janszky  Andrea a  győri  „Vaskakas”  Bábszínház két  művésze 
látogat  el  hozzánk,  hogy  augusztus 26.-án pénteken és  27.-én szombaton egész nap,  és  28.-án, 
vasárnap  délután  bábelőadásokkal,  közös  játékokkal  adjanak  valódi  magyar  kultúrértéket 
gyermekeinknek. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és tegyék emlékezetessé gyermekeik számára a nyári 
szünidő végét! Jelentkezés és további felvilágosítás: Szigeti Márta 604-524-0532,  szigetim@shaw.ca; 
Kelemen László 604-641-3921; lexikon@telus.net. 

 

Internetes igeszolgálat
 

Gyülekezetünk  honlapja  az  interneten  (http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm)  mindenki 
számára  elérhető,  rendszeresen  frissített,  karbantartott  –  köszönet  érte  Orbán  Lászlónak,  aki  sok 
munkaóráját fekteti bele Egyházunk javára és Isten dicsőségére! Olvashatók rajta egyházunk friss hírei, 
programok, rendezvények, az elhangzás után azonnal a vasárnapi igehirdetések. 

Különösen fontosnak éreztük, hogy honlapunkról napi áhítatok – mint a Református Bibliaolvasó 
Kalauz, vagy a Csendes Percek –, és más igehirdetők szolgálatai is elérhetők legyenek, azok számára, 
akik élni akarnak rendszeresen Isten igéjével. Sőt, fenti honlapunkról egyetlen kattintással elérhetik a 
Magyarországi Református 

 

Piknik
 

Ahogyan minden évben, úgy most is szeretettel vártunk minden pihenni, kikapcsolódni vágyót a 
Hume Parkba július 29.-én vasárnap. A nagy sikerre való tekintettel újra kapható volt bécsi 

szelet, gulyásleves, lángos, kolbász, valamint sokféle sütemény, és üdítő italok. Magyar találkozóhely, 

mailto:szigetim@shaw.ca
http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm
mailto:lexikon@telus.net


szép környezettel, finom ételekkel.

 

Rendszeres alkalmaink:
 

                     -    Minden vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel istentiszteletet tartunk templomunkban.

                     -   Az istentiszteletekkel egyidőben vasárnapi iskolai szolgálat folyik az ifjúsági termekben.

                     -   Minden  vasárnap  délelőtt  10  órától  háromnegyed  11-ig  írás-olvasás,  magyar  irodalom, 
történelem, 

                          és magyarságismereti tanítás folyik templomunkban a Dörmögő Dömötör Magyar Betűvető 
Iskolában.

-  Minden hónap utolsó szerdáján este 7 órától bibliaórát tartunk a templomban a Bibliaolvasó 
Kalauz 

    aktuális részeinek mélyebb vizsgálatával, az igék megbeszélésével. 

 

Egyéb alkalmaink:
 

-                  Május 13.-án, vasárnap, Anyák Napján az istentisztelet műsorral és ebéddel köszöntjük 
asszonytestvéreinket!
-                  Május 27.-én, Pünkösd vasárnap a Szentlélek kitöltetésének ünnepén úrvacsoraosztással 
egybekötött istentiszteletet tartunk. 
-                  Május 30.-án, szerdán este 7 órától Bibliaórára hívjuk az igével töltekezni vágyó 
testvéreinket.
-                  Június 3-án és 10-én, vasárnapokon Nt. Jankó Katalin lelkésznő hirdeti köztünk Isten igéjét. 
Nt. Szigeti Miklós és Zathureczky Csilla presbiter Ontario-ba utazik, hogy hivatalos küldöttekként részt 
vegyenek a Presbitetriánus Egyház éves közgyűlésén, majd pedig a kanadai magyar gyülekezetek 
találkozóján
-                  Június 16-án, szombaton egész napos kirándulásra hívjuk a gyermekes családokat a Sunshine 
Cost-ra a Presbiteriánus Egyház konferenciatelepére, Camp Douglas-ba. Egyházi buszjáratokat indítanak 
a város különböző pontjairól, amelyekre jelentkezni lehet a lelkésznél, vagy feleségénél. A szállítás, 
kompköltség, és étkezés összesen várhatóan $30-ba kerül személyenként.
-                  Június 17-én, vasárnap Apák Napján az istentisztelet után műsorral és ebéddel köszöntjük 
férfitestvéreinket, valamint ez ünnepség keretében kerül sok a Magyar Iskola tanévzáró alkalmára is.
-                  Július 8-án, vasárnap Nt. Jankó Katalin végzi ismét az istentiszteleti szolgálatot – Nt. Szigeti  
Miklós szombaton este fiatal párt esket Kalownán, vasárnap délután pedig a Kelownai Magyar Keresztyén 
Misszió gyülekezetében, Nt. Dr. Viczián János lelkész meghívására igét hirdet. . 
-                  Július 15-én vasárnap az istentisztelet után tartja gyülekezeti közgyűlésünket, ahol többek 
között a Gazdasági Tanács átalakításának személyi feltételeiről lesz szó – új vezetőt választunk, aki maga 
köré gyűjti munkatársait, akikkel végzi a gyülekezet technikai-gazdasági ügyeinek intézését. 
-                  Július 23 – 29-ig, hétfőtől vasárnapig tartjuk éves nyári gyermektáborunkat, amelyen ez 
évben is Pánti Anna operaénekes művésznő lesz vendégtanárunk. 
-                  Július 29-én, vasárnap tartja egyházunk Női Köre éves piknikünket a Hume Parkban, New 
Westminsterben.   
-                  Augusztus 19-én, vasárnap a Magyar államalapítás, és új kenyérért való hálaadásunk 



ünnepén, az istentisztelet keretében az Úr asztalát megterítjük, alkalom nyílik az úrvacsorai jegyek 
vételére. 

-                  Szeptember 23-án, vasárnap tartja Magyar Iskolánk a tanévnyitó ünnepséget!

-                  Október 28-án ,vasárnap reformációra emlékezve és új borért hálaadás ünnepén 
úrvacsoraosztást tartunk. 
-                  November 4-én, vasárnap, éves főrendezvényünk, ünnepi ebédünk keretében az 
istentiszteleten szolgál, és Magyar Házban ünnepi beszéd keretében beszámol a szlovákiai magyarság 
helyzetéről Ft. Dr. Erdélyi Géza a Szlovákiai Keresztyén Magyar Református Egyház püspöke. 
-                  December 2-án, advent első vasárnapján úrvacsora vételével kezdjük meg karácsonyra, 
megváltónk érkezésére való készülésünket. 

 

 

Felelős szerkesztő és kiadó: Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor
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