2. Szeretet- nap
Zsujta, 2009. május 17.
Tavaly Abaújvár, idén Zsujta adott helyet a „Szeretet-nap”-nak elnevezett
egész napos rendezvényünknek az Abaújvár-Pányok-Zsujta-i gyülekezetekben.
Célunk változatlan maradt tavaly óta:
- EGYÜTT lenni SZERETET-ben egy egész vasárnapon keresztül
mindhárom gyülekezetből;
- gyarapodni egymás és Isten megismerésében.
Nem tudtuk, hogy gyülekezetink hogy fogják fogadni a
kezdeményezésünket az elmúlt évben, de mikor a végére értünk az 1. Szeretetnapnak, mindenkiben az az érzés fogalmazódott meg, hogy de jó volt, jó lenne
legközelebb is egy ilyen. Erre a május szinte a legideálisabb, hiszen virágba
borul a természet, minden elkezd újra éledni, minden olyan szeretetteljes. Ezért
esett a választásunk május 17-re idén, amikorra megpróbáltunk ismét mindent
összerendezni, előadókat meghívni, az étkezést előkészíteni, és szeretettel
készülni erre a különleges napra. Amikor nem a lelkész utazik 3 gyülekezetbe,
és külön-külön hirdeti Isten Igéjét, hanem a gyülekezetek utaznak egy helyre,
és együtt hallgatjuk a bizonyságtételeket, amik legyenek zenében, beszédben
vagy éppen képekben. Ismét megpezsdült az élet a 3 falunkban, de különösen
Zsujtán, akik soha nem látott izgalommal készültek, takarítottak, díszítettek.
De hiszen ez érthető is volt: az ő gyülekezetük, falujuk adott helyet annak a
rendezvénynek, ami csak egyszer van egy évben.
Már szombaton elkezdődtek az igazi előkészületek az étkezéshez, hiszen
10 asszony tisztította meg az ajándékba kapott krumplit, és készített elő
mindent vasárnap reggelre, hogy a szakácsoknak csak meg kelljen főzni-sütni
az ízletes ebédet.
Vasárnap reggel aztán elkezdődött az igazi jövés-menés: Abaújváron a
konyhán főtt az ebéd, ezzel egyidőben pedig szorgos fiatalasszonyok
díszítették a zsujtai templomunkat virágokkal, hogy még kedvesebb,
szeretetteljesebb légkör fogadja az ide betérőket.
Eközben érkeztek a finomabbnál finomabb sütemények az újonnan
felújított Nagymáthé- kúria konyhájába.
9.30-tól harangszó hívogatta a helybelieket és környékbelieket
istentiszteletre. Érkeztek is szép számban a vendégek. Volt, aki saját autójával,
volt aki a bérelt falugondnoki busszal, volt aki gyalogosan érkezett.
10.00-kor aztán kezdetét vette a 2. Szeretet-nap, immáron két helyszínen:
- A felnőttek a templomban töltekezhettek fel délelőtt, hiszen élménydús
program várt ránk: Először Gál-Győri Márta debreceni beosztott lelkész tett
bizonyságot a 139. zsoltár alapján, amikor is arról szólt, hogy Isten az, aki
ismer bennünket, Ő tudja hogy mire van szükségünk. Majd pedig a férje Gál
Álmos keramikus mutatta be rögös életútját szavakban, majd pedig egy
korongozó gépen készített el egy vázát egy mese kíséretében, ami arra tanított

bennünket, hogy mindannyian Isten kezében vagyunk, és fogadjuk el, hogy Ő
formálja az életünk, és ne akarjunk azon változtatni.
A két bizonyságtétel között a gyülekezeteink fiataljaiból alakult énekkar
szolgált 3 énekkel, amik mind arról szóltak, hogy olyan jó a mi Urunkat
dicsérni. Az énekes dicsőítésnek nem volt vége még a délelőttre, hiszen Márta
gitáros éneklése zárta a délelőttöt.
- A gyermekeknek mindeközben a gyülekezeti teremben tartottak a
miskolci VISZ (Vasárnapi Iskola Szövetség) munkatársai- Tóth Melinda és
Kiss Zsuzsanna- Örömhír-klubbot, amikor is történetet-éneket- aranymondást
tanultak, és sokat játszottak.
Délben aztán 2 csoportra osztottuk a résztvevőket, ugyanis a kúria
étkezdéjében nem fért el egyszerre csak 40 ember. Így amíg az első csoport
ebédelt, addig a másik csoport az Idősek otthonának vezetőjével bebarangolta a
100 férőhelyes (most még üres) öregotthont. Majd csere következett, és így
alakult, hogy kiderült nem elég a 2 csoport, még egy csoportra szükség volt,
mert hála Istennek ennyien (110-en) összegyülekeztünk erre a napra. Ebből
adódóan egy kis csúszás volt a programunkban, de ez senkinek sem okozott
gondot, hiszen lehetett beszélgetni, nézelődni, és nótaszót hallgatni, hiszen
időközben megérkezett a telkibányai férfi dalárda, akik a társalgóban a
süteményezés közben „szórakoztatták” a megjelenteket egy kékedi dalos
csokorral.
Délután 2-kor kezdődött a délutáni program a gyülekezeti teremben,
amikor is legelőször a gyerekek mondták el, hogy milyen aranymondást
tanultak a délelőtt folyamán, majd pedig a felsős hittanosok adták elő az X-es
lány című színdarabot, ami sok mondanivalót hordozott magában. Mindenek
előtt azt, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és ez ott van rajtunk, bennünk,
amit letakarhatunk, elrejthetünk, de megszabadulni csak Jézus golgotai
keresztjénél tudunk tőle.
A színdarab után Kiss Zsuzsanna élménybeszámolója következett a 2 éves
szolgálatáról. 2009. februárjában tért vissza a Doulos nevű misszionárius
hajóról, ami 2 év alatt 14 országban hirdette Istennek Ígéjét. Jó volt látni a
képeket, hallani a lelkes beszámolót, hogy milyen az, amikor valaki fiatal fejjel
Istennek szenteli az életét, és neki szolgál. És mindeközben azt is
megtudhattuk, hogy nem is volt ez egy könnyű szolgálat, hiszen a
bizonyságtevésen kívül igen sokat kellett dolgozniuk az ott lévőknek, hiszen
nem egy luxus utazás volt ez.
Végezetül Erdődi József, Zsujta község polgármestere mondott zárszót,
amiben ugyancsak kiemelte a napunk és életünk lényegét: szeressük egymást
és Istent!
A napunk végén a lelkészházaspár megköszönte mindenki segítségét, akik
ennek a napnak a megszervezésében részt vállaltak, hogy ilyen jól sikerülhetett
a 2. Szeretet-nap. Úgy érzem senki sem távozott el üres szívvel, hiszen
mindannyian kaptunk valamit a színes programokból. A feladat viszont itt

maradt nekünk a hétköznapokra: az év többi napján is szeretni egymást,
egymás felé fordulni, testvéri szeretetben élni, hogy jövőre Pányokon újra
felcsendülhessen dicséretünk: „Szeretetben összeforrva, egy közös test tagjai”
(395. dicséret).

