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„ Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
 
 
 
 
 
 
 

       egyetértésben élnek!” Zsoltárok 133,1 

 
 

 
hogy Szentlelkével eltelve a béke 

és a kiengesztelődés 
eszköze legyél! 

 
Simon András 

 
Áldjon meg téged az Úr, 

és árassza szívedbe 
szeretetének minden gazdagságát, 

 
Május 9-én került sor gyülekezetünk-

ben a felnőttek és fiatalok konfirmációi 
fogadalomtételre. Az elmúlt időszakban 
3 csoportban folyt a felkészítés. Fogadal-
mat tett 36 felnőtt és 23 fiatal a gyüleke-
zet és családtagjaik előtt. 
Útravalóként Mózes 1. könyvének 1. ré-
széből hangzott az igehirdetés üzenete: 
„Megteremtette Isten az embert a maga 
képmására… És látta Isten, hogy min-
den, amit alkotott, igen jó.” 
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„Láthatatlan lélek, te betöltesz mindent, Jelen vagy itt alant, 
valamint odafent. Nincs oly dolog, melyet szemeid ne látnának, 
Bár fedjék ködei a sötét éjszakának. Ó, emberek, nincsen az 
Isten előtt titok, Tudva vannak nála minden gondolatitok.”  

 
Tisztelt Gyülekezet! Kedves Vendégek! 
Az elhangzott 247. dicséret szavaiban bízva készült csopor-

tunk a záró beszélgetésére. Izgatottan ültük körbe az asztalt, 
remélve, hogy szavakba tudjuk önteni érzéseinket.  

Magunk és mások előtt is megfogalmazni hitünket nem köny-
nyű feladat. Bíztunk, hogy a nehezen formált szavak ellenére 
látja az Úr minden gondolatunkat.  

Megértettük és tudjuk, ha a követőkből hirdetőkké válunk, 
fontos, hogy szavainkból épüljön mindenki. Épüljön a férj, a 
feleség, a gyermek, a barát, a barátnő, a munkatárs, a tanítvány!  

  Csoportunk színes volt, mint a szivárvány, mely az első szö-
vetség jele: anya gyermekével, lány a szerelmével, érettségire 
készülő ifjú, fiatal házaspár, rokonságban élők, munkatársak, jó 
barátok, fiatalok és fiatalos idősebbek.  

  A Biblia megértőiből követőkké válni… 
Megtalálni, elindulni vagy folytatni egy utat….  
Magyarázatot kapni… 
Lelki békét, megnyugvást nyerni általa…. 
A jóságot megtalálni magunkban és másokban… 

Ebben segített bennünket a konfirmációs előkészítő minden 
alkalommal.  

És, hogy mennyire fontos szerepe van mindebben a gyüleke-
zetnek, mely előtt most itt állunk?  

Hitvallásunkban sokan megemlékeztünk rólatok. Azokról, 
akik valaha itt ültek köztetek, vagy talán most is jelen vannak. 
Szülőkről, Nagyszülőkről, Dédszülőkről szóltunk, akik az imá-
ra, az ima erejére, a jóságra tanítottak bennünket a Lélektől ka-
pott szeretettel. Egyszer majd mi is ilyen tanítókká válunk. Kí-
vánjuk, „hogy szívünk felbátorodjék”. Ehhez adjon az Úr erőt, 
bölcsességet mindnyájunk számára!  

Pál levele a Kolosséiakhoz 2,5-7 igesorai hozzánk szólnak:  
„Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek va-

gyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet és 
Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogad-
tátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek 
meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint 
tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” 

 
Tisztelt Gyülekezet! 
Kérünk, fogadjatok be minket, akik a hit által megerősöd-

ve, hálás szívvel állunk előttetek! 
Nyisztorné Kiss Judit 

Fesetőné Dobó Zsuzsanna 
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Kiskoromban lefekvés előtt nagyszüleimmel együtt imádkoz-
tunk, együtt mondtuk el az esti imát. Erre a mai napig emlék-
szem, de változtak az idők és elcsábítottak, eltérítettek, más útra 
vittek. 

 Lassan két éve annak, hogy megszólított Márti, hogy kísér-
jem el a gyülekezetbe. Mindig is kerestem olyas valamit, amitől 
lelkileg feltöltődöm, jobban érzem magamat, ahol megismerhe-
tem önmagamat, aki valójában vagyok. Így indultam el a kes-
keny úton. Volt, hogy viccesen megkérdezték, miért megyek én 
templomba, meg se vagyok keresztelve! – emiatt furcsán is néz-
tek rám. Eleinte csak havonta egyszer-kétszer mentem, egy kis 
idő múlva aztán már heti rendszerességgel jártam hallgatni az 
igehirdetéseket. Mivel nem elég hallgatni, hanem érteni is kell 
azokat, elkezdtem a bibliaórákat is látogatni, ami számomra egy 
kedves hely. Meghitt környezetben tudunk beszélgetni, bár én 
még csak hallgatom, de a hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
Igéje által. 

Az idő múlásával arra lettem figyelmes egy Istentisztelet al-
kalmával, hogy a hirdetett Igék nekem is szólnak és útmutatást 
nyújtanak a helyes útirányba. 

Számomra az egyik legkedvesebb Ige, ami egyben meg is 
mutatta, hogy honnan kezdtem és milyen útra jutottam, az 
1Kor. 1, 27-ben találtam meg: 

„Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bo-
londok, hogy megszégyenítse a bölcseket és azokat választotta 
ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégye-
nítse az erőseket.” 

Az elmúlt hetek alatt olvastam ezt az Igét, ami annyira meg-
tetszett, hogy megosztottam egy hozzám közel álló személlyel 
is. Az Igéből azt értettem meg, hogy hitetlenként léptem rá erre 
az útra és most Isten segítségével állhatok a gyülekezet előtt. 
Az Ő segítségével szeretnék tovább növekedni a hitben és má-
soknak is megmutatni a járható utat.  

Bocskay Sándor 
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„Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel 
értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred 
az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, 
mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az ÚR félelme, és 
rájössz, mi az istenismeret.” (Példabeszédek 2,2-5) 

 
Kedves Testvéreink! 
Ma, amikor itt állunk az önök tekintetének kereszttüzében, 

konfirmációs eskünk letétele előtt, engedjék meg, a felnőtt 
konfirmandusok nevében összefoglaljam, milyen lelki fejlődésen 
mentünk át az elmúlt három hónapban: 

Nemrég még mi is gyerekek voltunk, hittünk a mesében. Tel-
tek az évek, mesét már ritkábban hallgattunk, napi teendőink 
ellátása mellett egyre kevésbé hittünk a mesebeli királyban, a 
gonosz boszorkában. Szerencsésnek vallhatta magát viszont 
az, aki nagyszüleitől, szüleitől, esetleg az iskolában hittanórán 
hallott az igazi királyról, a mennynek és földnek uralkodójáról. 
Ugyanis az ő szívükben már nyitva volt az a csatorna, amely 
megkönnyítette a hétköznapok tragédiáinak túlélését.  Ők Jézus 
ajándékával – a hit által erősebbek, bátrabbak voltak. 

Nos, ezt a lemaradást igyekeztünk mi pótolni, amikor rendsze-
resen jöttünk, hogy ismerkedjünk a Bibliával, Istennel, az Ő egy-
szülött Fiával, Jézus Krisztussal, templommal, egyháztörténettel, 
a sákramentumokkal. A 9 alkalom éppen csak arra volt elegen-
dő, hogy helyére kerüljön a tudatunkban, mit jelent ma reformá-
tus keresztyénnek lenni, gyülekezethez tartozni. Az első bátorta-
lan lépéseket megtettük. Feladatok előtt állunk, melyek megol-

dásához, elvégzéséhez tudatosan, tiszta szívvel kérjük a Terem-
tőt, továbbra is adjon erőt, legyen gondja ránk! 

Elgondolkodtató, mai társadalmunkban mennyire kihalóban 
van a klasszikus emberi érték. Napi szinten küzdünk a 10 paran-
csolat vétői ellen, fejünket csóváljuk egy-egy általunk helytelen-
nek vélt cselekedet láttán. Értetlenül állunk előtte, ők miért nem 
olyan szemmel látnak, fülükben miért cseng ismeretlenül a bo-
csánat, szívüket miért vezérli harag, a mosoly miért ismeretlen 
fogalom számukra? 

Számtalan megválaszolatlan kérdés várat még magára, ám 
ma már tudjuk a válasz megtalálásában segítségünkre lesz a 
Szentírás, amely napi olvasmányunkká vált, hiszen nemzedékről 
nemzedékre száll az isteni bölcsesség. 

Hála legyen a dicsőséges Úrnak, mennyei Atyánknak, hogy 
segítségünkre volt megtalálni a hozzávezető utat, hiszen általa 
teljesebb lett az életünk! 

Bízunk benne, hogy csoportunk tagjai a jövőben is részt vesz-
nek a rendszeres istentiszteleteken, bibliaórákon, örömmel vál-
lalnak önkéntes munkát. 

Példás életvitellel járunk elől gyermekeink előtt, akiket hitben, 
szeretetben, reménységben nevelünk, dicsőítve az Urat! 

„De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és 
teljesítitek azokat: még ha az ég szélén lennének is azok, akiket 
eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket 
arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek 
lakóhelye.” (Nehémiás 1,9) 

Az összefoglalást írta: Répátzky Gyöngyi 
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Kedves Testvérek! 
Bizonyára sokan láttátok már, hogy karácsony este milyen 
hívogató tud lenni megújult templomunk kivilágított ablakai-
val. Ennél jóval erősebb hívásnak engedelmeskedve jötte-
tek el vasárnapról vasárnapra, hogy az igehirdetésben és a 
Szentírás tanításában a Krisztusról szóló kijelentést megis-
merve megerősödjön hitetek. Tavaly konfirmáltam én is, 
sok, most is jelenlevő társammal, s azt hiszem, sokan is-
merhetjük fel helyzetünket abban a hazatérésről való jö-
vendölésben, amelyet Jeremiás könyvében így olvasha-
tunk: „A messzeségben is megjelent az Úr: örök szere-
tettel szerettelek, azért vontalak magamhoz h űségesen 
(Jer 31,3) .” 
Konfirmációmra most is, egy év eltelte után is, úgy tudok 
csak gondolni, mint hazatérésre. Mint hazatérésre a Szent-
lélek segítségével egy olyan világból, ahol olyan sok min-
den rabul ejt, egy olyan világból, amelynek foglya vagyok. 
A messzeségből tértünk meg mi, felnőttként konfirmálók, 
hogy a gyülekezetünk közösségével otthonra leljünk Te-
remtő Atyánk szeretetében és hűségében. 
Ám a konfirmáció, sajnos, önmagában nem akadályozza 

meg, hogy később hitünk ne lanyhuljon. Az elmúlt hetek-
ben a lelkészeink segítségével olyan eszközöket is megis-
merhettetek a Biblia olvasásában és az imádkozásban, 
amelyekkel rendszeresen élve hitünk mélyülhet, de meglát-
játok, hogy egyedül nagyon nehéz növekedni a hitben. 
Tavaly mi szerdánként jártunk felkészítésre. Aztán amikor 
a konfirmációi felkészítés rendszeres összejövetelei hiá-
nyozni kezdtek, azonnal rájöhettünk, hogy a vasárnapi is-
tentiszteletek megadják számunkra azt, amit ezek az alkal-
mak adtak. Azóta már tudom, hogy sokkal, de sokkal töb-
bet kapok. Hogy mindezt a lelki jót megkapjátok, nektek 
nem kell mást tenni, csak továbbra is részt venni a vasár-
napi délutáni vagy a vasárnapi délelőtti istentiszteleteken, 
úgy, ahogyan eddig tettétek: szeretettel és hűségesen. 
Apaként, férjként és a Bocskai téri gyülekezet tagjaként 
nagy örömmel és Isten kegyelme iránti hálával szívemben 
szeretettel köszöntelek hát benneteket, akik mostantól tel-
jes jogú tagjai vagytok gyülekezetünk nagy családjának! 
A konfirmáltakat köszöntötte a  
tavaly konfirmáltak nevében:   Gyulai Sándor 

Utam a konfirmációig 
 
Családunkban az idősebb generáció mindig is vallásos volt, 

dédapám, aki Erdélyből települt át Balmazújvárosra, ősi székely, 
református családból származott. 

Mivel szüleim az ötvenes években születtek, amikor nem 
volt „divat” a vallásgyakorlás, ezért eddig nekem is kimaradt az 
életemből az, hogy templomba járjak, tagja legyek egy gyüleke-
zetnek. 

Úgy éreztem, hogy ennek a régi, szép hagyománynak nem 

szabad kihalnia, és folytatnom kell azt az utat, amelyen elődeim 
is haladtak, úgy, hogy Isten vezette őket ezen az úton. 

Az utolsó lökés a keresztségig, illetve a konfirmálásig talán 
az volt, amikor januárban sokáig betegeskedtem, és megfogad-
tam, hogy ha felépülök, akkor ezentúl Istennel szeretném folytat-
ni az életemet, és mióta templomba járok, tagja vagyok a gyüle-
kezetnek, érzem Isten szeretetét, biztatását, és azt is, hogy való-
ban megerősödtem a hitben. 

 
Molnár Levente 
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Honnan Hová 
A felnőtt konfirmáció alkalmával, Lomentné Szopkó Tünde 

és Loment Péter lelkészek, feltették mindannyiunknak a kérdést, 
hogy honnan hová jutottunk el az előkészítő alatt. 

Sokat gondolkodtam, hogyan lehetne minél egyszerűbben 
megfogalmazni azt, hogy mi változott meg az érzéseimben, és az 
életemben. Nem bizonyult ez olyan egyszerű feladatnak, mint 
gondoltam. 

Családunkban sosem esett szó Istenről, hitről és a Bibliáról. 
A férjem nagymamájától hallottam először Istenről, imádság-

ról és a templomi alkalmakról. Csodáltam Őket, hogy minden 
történést az életükben nyugalommal és békésen viseltek, mindent 
elfogadtak úgy, ahogy volt és van. Most már tudom, akkor még 
csak gondoltam, hogy ez a hitük miatt lehetséges. Ennek hatására 
néhány alkalommal elkísértem anyósomat a templomi Istentiszte-
letekre. Ezeken az alkalmakon a Bibliából idézett ige és a prédi-
káció teljesen lekötötte a figyelmemet, és érdeklődéssel fordul-
tam a számomra új ismeretek felé. Minden alkalommal úgy érez-

tem, hogy a prédikáció nekem és rólam szól, ad iránymutatást és 
segítséget. A közös éneklés, pedig felszabadított. Ezért úgy gon-
doltam, hogy meg szeretnék keresztelkedni. 2009 nyarán ez meg 
is történt, ezek után úgy éreztem, még több jogom van részt venni 
az Istentiszteleteken, és ezt örömmel tettem és teszem. 

Az idén januárban kezdődött a konfirmációs előkészítő. Ter-
mészetesnek és szükségszerűnek tartottam, hogy részt vegyek 
rajta.  Eleinte szégyenlősen, félénken mentem be a gyülekezeti 
terembe, de az óra végére felszabadult és nyugodt voltam. Na-
gyon sok ismeretre tettünk szert, ami megváltoztatta eddigi hoz-
záállásunkat és gondolkodásunkat. Bátran írhatom ezt többes 
számban, mert úgy láttam, mindenkiben erősödött a hit, és azt 
tudom, hogy a nyugodtság érzését is azért éreztem a konfirmáci-
ós alkalmak során. 

Arra a kérdésre, hogy hová érkeztem el a konfirmáció alatt 
csak azt tudom válaszolni, hogy a jó útra, és ezen szeretnék to-
vább haladni, és hogy egy nagy közösség tagjává váltam. 

 
Boros Istvánné Marika 

Szeretném kicsik és nagyok figyelmébe ajánlani Miklya 
Luzsányi Mónika: Kistamás című ifjúsági regényét. A törté-
net a II. Világháború idején, Budapesten játszódik, ahol a zsidó 
gyerekek értetlenül állnak szembe száműzetésükkel. A háború 
átvészelésében és túlélésében Sztehlo Gábor lelkész segít szám-
talan fiúnak és lánynak. A gyerekek a háború  után a lelkész 
látomását váltották valóra, amikor is egy városállamot építettek 
fel, ahol nem számít ki honnan jött és mi a származása. Nyo-
mon követhetjük főszereplőnk, Kistamás fejlődését, a hittel 
való találkozását és a gyerekek által létrehozott  városállam 
államosítását. Bár szomorú történet mutatkozik meg e kis 
könyvben, mégis érezhető benne a soha el nem  vesztett hit, 
remény, szeretet. 

 
J. Larcomb Rees: Az elátkozott udvarház című kisregényét 

szeretném néhány sorban bemutatni, és sokak figyelmébe aján-
lani. Bár a könyv címe alapján nem sok jót remélhet az olvasó, 
és talán én is ezért nem figyeltem fel erre a kis könyvre hama-
rabb. A könyv főszereplője Frank egy tizenéves kisfiú, aki anya 
nélkül, mozgáskorlátozottan, barátok nélkül éli napjait, megke-
seredett édesanyjával. Frank kiutat keresett volna sanyarú sor-
sából, de ez mindaddig nem sikerült neki, míg meg nem találta 
dédi mamája félig elégett Bibliáját és olvasni nem kezdte azt. 
Innen kezdve felgyorsultak az események Frank életében: bará-
tokra talált, sikerült leküzdenie fogyatékosságát. Nagy fordulat 
állt be az egész udvarház életében. Az utolsó fejezetekben meg-
tudhatjuk az udvarházra nehezedő átok eredetét és az apa meg-
keseredésének okát, apa és fia újra egymásra találását. 

A könyvekhez jó olvasást és kikapcsolódást kívánok. 
Nagyné  Kocsis Gabriella 

OLVASNI  JÓ! 

 

Gyülekezetünk küldöttsége idén is részt vett a Tiszafüredi 
Református Gyermekotthon anyák napi ünnepségén. Az 
erről készült fotókból néhányat tudunk csak itt bemutatni. 

A többi kép a honlapon tekinthető meg. 
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„ Mi az igazság?”  
   Ezt a kérdést Pilátus tette fel Jézusnak. (Jn 18,38) Pilátus, 

aki helytartóként élet, halál ura volt, és tudta is az igazságot, 
mert nem találta bűnösnek Jézust, mégis a halálát követelők 
kezére adta Őt. 

   Mi, mai emberek is szüntelenül keressük az igazságot, a 
sajátunkét, és jó ha részigazságokkal találkozhatunk, vagy amit 
ma igaznak vélünk, holnap tévedésünkre ébredünk. Emberi 
(földi) igazságok. 

   Mi az igazság szó  jelentése? A hétköznapi szóhasználatban 
az igazság szó az emberi jogok tiszteletét, az egyenlőség igé-
nyét, az emberi javak arányosabb elosztását, vagy az igazság-
ügyi szervezeteket juttatja eszünkbe. 

   Az igazság iránti vágy és annak keresése Isten által az em-
ber lelkébe van írva. Mégis mit tapasztalunk? A ma is dúló há-
borúk, terrorizmus, a fennálló társadalmi és gazdasági egyenlőt-
lenség, igazságtalanság és gyűlölet, harácsolás jeleit látjuk. 

   A Biblia értelmében vett igazság  azt jelenti, akkor élünk 
igazságban, ha Istennek az emberiségről alkotott terve szerint 
élünk, szeretetben együtt élő családként. Amikor Jézus azt kéri, 
hogy kabátunkat is adjuk oda, ha valaki köpenyünket kéri, akkor 
olyan többletre mutat rá, olyan igazságra, amely a szeretet meg-
nyilvánulása. 

   Ha hiányzik a szeretet, a személy tisztelete és a szükségle-
teire való odafigyelés, akkor személyes kapcsolataink korrektek 

lehetnek, de képtelenek lesznek kielégíteni az emberi igényeket. 
Az ember, szeretetre vágyik, bárhogy is igyekszik azt némelyik, 
anyagi mohóságra cserélni, vagy gőg, és szigor álarca mögé 
bújva élni sivár életét. 

   Szeretet nélkül sohasem születik meg a valódi igazság. 
  Az igazság szó a Bibliában 469 helyen található meg. Ebből 

275 esetben az Ószövetségben, míg az Újszövetségben 194 
helyen olvasható. 

 Néhány idézet ezek közül. 
   „Az aki feddhetetlenül  él, törekszik az igazságra, és szíve 

szerint igazat szól;”  (Zsolt 15,2) 
   „Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak.” (Zsolt 

19,10) 
   „Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban 

megment a haláltól.” (Péld 11,4) 
    „…Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igaz-

sághoz ragaszkodva tanítod …” (Mt 22,16) 
   „ …a kegyelem és az igazság  Jézus Krisztus által jelent 

meg…” (Jn 1,17) 
   Jézus jött, igazságot osztott, és győzött. Legyőzte a halált. 

Elküldte nekünk a Pártfogót, a Szentlelket, hogy hitet, erőt nyer-
jünk általa, hogy segítségével az igazság útján járhassunk. 

Ezt hiszem, és vallom. 
(Végvári Tibor) 

J É Z U S  É L ! 
Jászolban született, 
vigasztalt, éltetett, 
csodákat tett, 
33 évig élhetett. 
 
Tanítványait 
szolgálatra hívta, 
segítette, 
a sokaságnak 
az igét hirdette. 
 
Királyként 
diadalmenetben 
kísérték, 
végül mégis 
kereszthalálra ítél-
ték. 
 
Fejére tették a 
töviskoronát, 
leköpdösték, 
kigúnyolták, 
ruháitól megfosz-
tották. 

 
A kereszten is 
szelíd maradt, 
szívéből ott is 
szeretet fakadt. 
 
Tűrte a gúnyt, 
nem szórt átkot, 
sőt ellenségeire 
kért bocsánatot. 
 
Szemeit az 
ég felé tartva: 
„ Elvégeztetett!”- 
kiáltotta. 
 
Harmadik nap 
a halottak közül 
feltámadt, 
s az asszonyok, 
üres sírra  találtak. 
 
Tanítványai 
szomorúan, 

Reményt vesztve, 
emlékeznek 
a szeretett  Mester-
re… 
 
Útközben hozzájuk 
csatlakozik, 
s este 
a vacsoránál, 
végre felismerik. 
 
Jézus él! 
Jézus él! 
Ó, mily nagy 
reménység! 
 
Szívünkből 
távozzon 
aggodalom, 
s kétség! 
 
Költözzön 
helyébe, 
békesség, szeretet, 

hálaadás, 
 
Jézus a mi 
reménységünk, 
Ő a Messiás! 
 
Jézus él! 
Jézus él! 
Örvendezzünk, 
vigadjunk! 
 
Jézus a mi 
Szabadítónk, 
Ő a mi kegyes 
Királyunk, 
Gondviselőnk, 
oltalmunk. 

 
 

Nagy Sándorné 
 

 

Az előző számban meghirdetett húsvéti pályázatra beérkezett versek 

Elszorul a szívem, de irgalmatlan nagyon, 
mert a világ bűne , ott van szent válladon. 
Amit reád mére az  igazságos Isten, 
mert a tengernyi bűn, nem marad büntetlen. 
 
Engem kellett volna keresztre szegezni, 
szörnyű bűnöm súlya, ezt megköveteli. 
De Isten Szentlelke nekem látást adott, 
bűn látását azért, hogy az fájjon nagyon. 
 
Engede Ő nékem egy keserves napot, 
mikor megvallva elsírhatok minden bűnt, bánatot. 
Jézus átvállalta, Ő a bűnösök barátja. 
az érthetetlen kegyelem, szent vére az ára. 
 
Azért élhetek én, mert hogy már Ő is él, 
nem maradt örökre a sziklasír mélyén. 
Dicsőséges testében sírjából kijöve, 
ördög, halál hatalma örökre legyőzve. 
 
Ezért ez énnekem örök boldog tudat, 
hogy az Úr Jézus egy dicső nap feltámadt. 
Legyőzte a halált és él örökké, 
aki hisz Őbenne gyűjti maga köré. 
 
    Szabó Margit 

A pályázatra a református iskola tanulói 160 db. rajzot készítettek, és 
két felnőtt rajz is érkezett. Ebből 10 pályamunkát emelt ki és jutal-

mazott a bírálóbizottság. Számos pályamunka megtekinthető a gyüle-
kezet honlapján. 

J É Z U S 
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Főbb szolgálataink: 
Gyülekezeti idősek, betegek alkalmi látogatása 
Kapcsolattartás a Tiszafüredi Ref. Gyermekotthonnal. 
Kapcsolattartás a Hb.-i Petőfi utcai ÉNO-s gyerekekkel. 
Állami Idősotthonok látogatása. /különösen a Fazekas Gábor Id. 
Ott./ 
Gyülekezeten belüli szeretetvendégségek szervezése. 
Kávéházi alkalmak a vasárnapi Istentisztelet után. 
Igés lapok írása, születésnapi, névnapi köszöntések. 
Idősek hónapjában , Idősek Találkozója szervezése. Résztvevők: 
nyugdíjas lelkészek, gyülekezet idősei, Idős Otthon lakói. 
Központi egyházi diakóniai szervezések helyi lebonyolítása. /Pl. 
Szeretethíd program/ 

Kapcsolattartás a Lepramisszióval. 
Kézműves délutánok szervezése/ pl. Advent/ 
Karácsonyi ajándékozás / csomagkészítés gyerekeknek/ 
A teljesség igénye nélkül kb. ennyi.  
Aki tud erre id őt szánni, van kedve, ereje a szeretetszolgálat-
hoz, azt nagy örömmel fogadjuk, és kérjük, jelentkezzen a  
Lelkészi Hivatalban. 
Az eddigi szolgálatok szervezésében és lebonyolításában részt 
vettek: Lomentné Szopkó Tünde tiszteletes asszony, a diakóniai 
bizottság tagjai, az imaközösség tagjai, néhány gyülekezeti tag és 
pedagógus.  
Munkájukat hálaadással köszönjük. 

Nagy Sándorné diakónus 

Még várjuk a jelentkez őket a gyülekezeti táborra!!!  

Gyülekezetünk életének kiemelkedő eseménye a többgenerá-
ciós családi tábor. Idén harmadik alkalommal kelünk útra kisza-
kadva itthoni gondjainkból. Célunk, hogy hitünk erősödjön, gyü-
lekezetünk épüljön, szolgálatainkhoz új lendületet nyerjünk, má-
sokat is meggazdagítva pihenjünk. 

Augusztus 2-tól 8-ig Mátraházára  hívjuk a gyülekezet apraját 
és nagyját. 

A táborhely  a Dunamelléki Református Egyházkerület 90 
férőhelyes konferenciatelepe Kékestetőtől 3 km-re, erdővel öve-
zett területen fekszik. Minden szobához külön fürdőszoba tarto-
zik. A környék túrázási lehetőségekben gazdag. 

Napi háromszori étkezésünkr ől helyben, az üdülő konyhája 
gondoskodik. 

Utazni bérelt autóbuszon, illetve személyautókon fogunk. 
A tábor napirendje  az elmúlt évekhez hasonló lesz: reggelen-

te közös éneklés, rövid áhítat, csoportos beszélgetés; délutá-
nonként kirándulás, túrázás, játék, pihenés; esténként közös 
éneklés, áhítat. 

A Tábor költsége  (tartalmazza a szállás, étkezés és utazás 
árát): 

Felnőtteknek: 37.000 Ft 

Gyerekeknek 3-14 éves korig: 20.000 Ft 
Gyerekeknek 0-3 éves korig: 0 Ft 
További családi és missziói kedvezmények: 
Amennyiben egy családból 2-nél több gyermek jön szülőkkel 

együtt, a további gyermekekért nem kell fizetni, csak az útikölt-
ség rájuk eső részét, amennyiben autóbusszal jönnek: 3.000 Ft 

Ha egy családból két gyermek és két szülő jön, maximum 
100000 Ft-ot fizet a család! 

Konfirmáló fiataljainknak a konfirmáció évében: 15.000 Ft ! 
Felnőtt konfirmálóknak a konfirmáció évében: 25.000 Ft 
Aktív gyülekezeti önkénteseknek: 20.000 Ft! 
Személyenként csak egy fajta kedvezmény vehető igénybe! 
Érvényes, saját üdülési csekket elfogadunk! 
Előleg befizetésének határideje: május 31. 
 
A táborhoz idén is keresünk támogatókat! Aki maga nem tud 

részt venni, de anyagi lehetősége engedi, kérjük, hogy támogas-
sa azokat a családokat, gyerekeket, időseket, akiknek másképp 
nem lenne rá anyagi lehetőségük, hogy eljöjjenek. Ezzel is meg-
mutathatjuk testvéri szeretetünket és törődésünket. E célra 
szánt adományaikat a Lelkészi Hivatalba várjuk. 

DIAKÓNIAI  BESZÁMOLÓ 

„Csinálj VAD dolgokat” című találkozón vettünk részt az ifis 
csapattal és néhány kísérővel. Izgatottan vártuk a találkozó nap-
ját, hiszen a cím felcsigázta érdek-
lődésünket. 

Április 17.-én, de. 9 órakor indul-
tunk Hajdúszoboszlóra. Érkezésün-
ket már várva, lelkes diákok kö-
szöntöttek bennünket. Szép szám-
mal összegyűltünk a környék falvai-
ból, városaiból. Nagyon érdekes és 
vicces előadást tartott ifj. Csomós 
József lelkipásztor. Az előadás té-
mája az volt, hogy Isten az embere-
ket csak gyermekként vagy felnőtt-
ként kezeli. Tehát, mint ifis korosz-
tály el kellett döntenünk, vajon Is-
ten gyermekként, vagy felnőttként 
tekint-e ránk? Nekem ez az előadás 
volt a legérdekesebb a nap során. Kicsit meglepődtünk, amikor 
hallottuk, hogy csoportokra leszünk bontva. Én a „Vadmacska” 
csoportba kerültem. A csoportos foglalkozás ismerkedésből állt. 

Párokba rendeződtünk, és minél többet meg kellett tudnunk 
egymásról. Majd úgy adtuk elő társunk „szűk” életrajzát, mint-

ha az a sajátunk lenne. Kár volt iz-
gulni. Sok barátra tettem szert. Ez-
után finom pizzát ebédeltünk. Ezt 
követte egy közös éneklés, gyönyö-
rű gitárkísérettel. A nap hátralévő 
részében a Hajdúszoboszlói Refor-
mátus Templomban, az „Éden” 
együttes előadásában, egy felemelő 
koncertet hallgattunk meg. Ez az 
együttes lelkes, hívő fiatalokból áll, 
akik gyönyörű hanggal és kiváló 
hangszeres tudással dicsérik az Is-
tent. Ez a koncert mindnyájunkat 
megérintett, még CD-t is vásárol-
tunk. 
Nagyon tartalmas és szép nap volt. 

Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Bízunk benne, hogy jövőre 
újra részt vehetünk ezen  a vidám találkozón. 

Varga Zoltán /ifis/ 

IFIS  TALÁLKOZÓ  HAJDÚSZOBOSZLÓN 
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Nagy Sándorné: VELEM  VÁNDOROL  UTAMON  JÉ-
ZUS 

A hit hallásból van, a hallás pedig Jézus Krisztus beszéde által. 

Róma 10,17 
Aki nem hisz Jézus Krisztusban, annak vagy hiányos az ismerete, 

vagy tudatosan elutasítja Őt. A benne való hit helyes önismeretre tanít 
bennünket, a világ dolgainak helyes értékelésére és helyes Istenisme-
retre. Hitünkben erősödhetünk, növekedhetünk, ha minél többet olvas-
suk, hallgatjuk Isten igéjét, ha rendszeresen imádkozunk és hűsége-
sen ápoljuk testvéri kapcsolatainkat. 

Aki elfogadja Jézust, annak teljesen megváltozik az élete. A megté-
rés hatalmas élmény, melynek hatására megváltozik életünk, gondol-
kodásunk, megváltozik viselkedésünk. Ha odafigyelünk az igére, át-
érezzük Jézus szavai nyomán saját bűnös voltunkat. Az ige tükrén 
keresztül megláthatjuk hibáinkat, mulasztásainkat, gyengeségeinket. 
Ha beengedjük szívünkbe Jézust, engedjük, hogy velünk vándoroljon, 
akkor Ő segíteni fog Szentlelke által, hogy mulasztásainkat pótoljuk, 
hibáinkat kijavítsuk. Így életünk, cselekedeteink tükrözni fogják azt a 
változást, amelyet a megtérés, Jézus elfogadása, befogadása jelent 
számunkra. 

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi, hasonló 
lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát.... (Mt 7, 24-26) 

Tehát Jézus Krisztus a biztos alap, a kőszikla, amelyre építkeznünk 
kell. Jézus élete, szolgálata, alázata, szelídsége példaértékű kell, 
hogy legyen számunkra. Ő a legtisztább forrása, a legjobb példaképe 
az igaz embernek. Ő a bűn nélküli élet megtestesítője. Jézustól fontos 
alapértékeket tanulhatunk. Különösen magunkba nézésre késztethet 
bennünket az Ő alázata. Valljuk be, szeretjük magunkat nagyobbnak 

érezni másoknál, szeretünk mások fölé emelkedni. Úgy gondoljuk, mi 
jobbak, okosabbak, értékesebbek vagyunk a másik embernél. Az alá-
zat azt jelenti, hogy nem a „kakasülőről” hivalkodok adottságaimmal, 
pénzemmel és más értékeimmel, hanem le tudok hajolni a gyengéhez, 
a kiszolgáltatotthoz. Az alázat azt jelenti, hogy nem esik nehezemre 
leereszkedni, segíteni, „kicsivé” válni. Nem könnyű feladat ez. Erő, 
bátorság, elhivatottság kell hozzá. Az alázat tehát nem gyengeséget 
jelent, éppen ellenkezőleg. Bátorságot jelent önmagunk önzetlen szét-
osztásához, a másokhoz való lehajláshoz, szolgálatkészséghez. Leg-
jobb példa erre Jézus, aki rövid földi élete során alázatos és szelíd 
volt. Nem gyűjtött mulandó, világi kincseket, viszont annál több lelki 
kincset mondhatott magáénak. Ezeket alázattal és szeretettel hordoz-
ta, ajándékozta és ajándékozza ma is. Bennünket is megajándékoz 
ezekkel a kincsekkel, ha elfogadjuk Őt Megváltónknak, kezébe tesz-
szük életünket, teljes hittel rábízzuk magunkat. 

Adja Isten, hogy minél többen megtapasztalhassuk a megtérés ha-
talmas élményét és a szeretet mindent legyőző erejét életünkben. 
Hiszen az élet örökös küzdelem a hívő ember számára is. A különb-
ség csak abban van, hogy a hívő embert megvédi az a biztos alap, 
amelyre ha „okos”, a házát, az életét építi. S ha a gyakori viharok meg 
is tépázzák azt a házat, mégsem omlik össze, és Jézus segítségével 
képes megerősíteni, felújítani. Az a törekvés legyen bennünk, mint 
ami Jézusban volt egész életén keresztül: igazságosság, hűség, hála, 
tisztelet, békesség és szeretet. Akkor Ő velünk lesz és vigyáz ránk, 
ahogyan megígérte. 

Adja Isten, hogy Jézussal vándoroljunk földi utunkon keresztül. Eb-
ben az embertelen világban vele együtt, a nehézségek, a viharok kö-
zött is emberséggel és kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdő-
teret… 

 
 
 

 

Lengyel Istvánné: HÁLAADÁS  GYÓGYULÁSÉRT  
Az ember éli a hétköznapjait. Dolgozik, küzd és ellankad, re-

mél és csügged, örül és bánkódik, simogat, szeret és elfordul, 
magához öleli a világot és bezárkózik, hisz és kétségek gyötrik. 
Szóval: éli a maga ellentmondásokkal teli, neki kiszabott földi 
életét. 

Aztán jön egy pillanat, amikor ez a ritmusos rend felborul, és 
minden alapjaiban megváltozik. Ez történt velem is. 

Igazi november eleji, csúnya, esős, lehangoló vasárnap volt. 
Kint ugyan szürkeség, de bennem derű és napsugaras békes-
ség. Nemcsak az értelmemre ható, de lelkemet átmosó, tisztító 
Istentisztelet után, készültünk a mindig kiemelten fontos vasár-
napi ebédre. A tyúkhúsleves befőzve, terített asztal várta a sül-
tet. Ekkor jött az életünket megváltoztató pillanat. Egy mozdulat 
a forró sütőhöz, aztán öntudatlanul töltött néhány másodperc? 
… és a visszatért öntudatom alapján mindkét mélyen összeégett 
kezemre engedem a hideg vizet. Innentől kezdve elég kusza 
számomra minden. A férjem kétségbeesett, szerető- féltő gon-
doskodása és kérésére a segítségemre siető közel lakó ápolónő 
lelkiismerete, szakértelme megmentett. Hosszú kálvária után 
ugyan, de avatott kezek közé kerültem a Klinikára. Kiderült tes-
tem más tájéka (hasam, combom) is nagy területen megégett a 
kiömlő forró zsírtól. 

Heteken át a poklok-pokla következett. Leírhatatlan a fájda-
lom! Kiszolgáltatottság! Tehetetlenség! Küzdelem a legalapve-
tőbb életfunkciók ellátásáért, használható kezek nélkül! De az 
elme ép. Az értelem, érzelem és a HIT működik. A fájdalom 
okozta álmatlan éjszakákon a kinti fagyos, süvöltő szelet hallgat-
va, mindig az jutott eszembe, hogy az emberek milliói szenved-
tek és szenvednek ugyanígy, csak nincs mindenkinek meleg 
szobája, puha ágya, fájdalomcsillapítója, értő gondviselője, és 
talán HITE, ami ebben a szörnyű helyzetben is állandó imára, és 
hálaadásra késztetett. 

Ezért a KEGYELEMÉRT, szeretnék köszönetet mondani. 
Az orvosaimért, akik hitben élnek – bár erről soha nem esett 

direkt módon szó – de a „lélektől- lélekig” működik. 
A szobatársakért, akikkel együtt hallgattuk a vallási műsorokat, 

és akik – bár nem hívők – megkértek műtétük előtt, olvassak fel 
nekik „a Mai igéből” és imádkozzak értük. 

A műtét előtti és utáni, és a három nem altatásban végzett 
operáció alatti nyugalomért, amikor imádsággal és legkedve-
sebb zsoltáraimmal erősítettem magam a kínok elviseléséhez. 
(Egyedüli reményem, ó Isten csak te vagy; Szívemet hozzád 
emelem, és benned bízom Uram; Szólj, szólj hozzám Uram, 
mert szolgád hallja szódat, ..és folytathatnám a sort.) 

A sok-sok szeretetért, aggódásért, gondoskodásért, amelyet 
családtagjaim, barátaim, volt kollégáim, a gyülekezeti tagok, a 
klinikai lelkészasszony és a saját gyülekezetem lelkészei árasz-
tottak felém. Hadd emeljem ki itt a tiszteletes asszony vigasztaló 
üzenetét, amely a legmélyebb pontban talált rám: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen 
kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak 
el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget 
meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te 
Szabadítód!” Ézs 43, 1-7 

S végül és elsősorban ingatagnak vélt hitemnek próbájáért, 
hogy egy percig sem kérdeztem meg, miért történt ez velem. 
Elfogadtam, hogy célja van ennek a szenvedésnek és próbaté-
telnek, ahogy ezt életem során mindig megtapasztaltam. Most is 
átértékelődött az életem, gazdagabbá, árnyaltabbá vált. Köszö-
nöm ezt a feltétlen bizalmat, mellyel zokszó nélkül beletudok 
simulni Isten akaratába! 

Majd’ félév telt el közben. Nagyon sokat szenvedtem, és most 
sem könnyű az életem, de napról napra javul az állapotom, egy-
re több dolgot tudok elvégezni és szilárdan hiszem, hogy megfo-
gok gyógyulni, mert még biztosan van feladatom. 

Köszönöm Istenem, hogy fogod a kezem, és gondod van rám. 
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Simon A. grafikája 

Szabó Lászlót és családját bizonyára sokan ismerik városunk-
ban. A Madách és az Újfehértói utca sarkán lévő hentesáru üz-
letükben szinte valamennyien vásároltunk már. 

Nem is olyan régen, egy őszi délután az utcán bandukolva 
versírásra ihletett a Szabóék frissen sütött tepertőjének játéko-
san tekerődző, fenséges illata….Kicsit jobban megismerve őket, 
a szeretetük, az összetartozásuk, a fegyelmük is megállásra 
késztet. 

- A jó megfigyelő láthatja rajtad Laci, hogy szívből jövően, 
hivatásodnak tekinted a munkádat. Honnan fakad ez a fegye-
lem? 

- Gyermekkoromtól kezdve szere-
tetben és munkára  neveltek, bár nem 
keresztyének a szüleim. Édesapám is 
nagyon sokat segített az embereken. 
A szüleit az utolsó percig gondozta, 
most pedig ő kapja vissza azt, amit a 
szüleinek adott. Ugyanazzal a szere-
tettel fogom a kezét, mint ahogyan ő 
tette. Édesanyám is segítőkész, a 
család hozzá jár, náluk vannak a 
nagy találkozások, ő a család össze-
tartó ereje. 

- Feleséged Zsuzsa, teljes odaadá-
sával segíti a vállalkozást. Mióta van 
ez így? Mesélj kicsit az otthonról hozott, szüleidtől kapott tar-
tásról! 

15 éve indult be a vállalkozás – kezdi a mesélést Zsuzsa, de a 
férj nevetve veti közbe – Ő a „pénzügyis”! 

- 25 évvel ezelőtt kerültem el a szülői fészekből, Püspökla-
dány mellől származom, Szerepről. 

Édesanyám óvodai dajka. Öten vagyunk testvérek, és a szere-
tet meghatározó volt mindig az életünkben. 15 éve édesanyámat 
súlyos betegség érte, akkor az orvosok a Jó Istenre bízták az 
állapotát, ekkor tért meg. Nagy hatással volt rám, amikor a 
templomba járás örömeiről beszélgettünk. 

- Volt-e az életetekben olyan probléma, megpróbáltatás, ami 
nagyon megviselt benneteket? Ez közelebb hozott egymáshoz 
titeket? 

- Az építkezés sok gonddal, bajjal járt. Nagy segítség volt, 
hogy megsegített az Isten. Hirtelen kaptuk a sugallatokat, a dön-
tésekre vonatkozóan. És a váratlan segítségek mögött is hisz-
szük, hogy Ő munkálkodott, szinte csodával határos módon 
tudtuk a boltot megnyitni. Minden este imádkozom! 

- Meséljetek a gyerekeitekről! 
- Három gyermekünk van – fognak bele egyszerre a bemuta-

tásba – Kinga lányunk egyetemista, alkalmazott matematikus-
nak tanul. 24 éves, a Vám és Pénzügyőrségnél fog vélhetően 
elhelyezkedni. 

Laci tevékenyen részt vesz a családi vállalkozásban, levelező 

tagozaton élelmiszeripari főiskolás Szegeden, 22 éves. A legki-
sebb Bence, 9 éves, a Baltazár Dezső Református Általános 
Iskola tanulója. Már kétéves korában a Bibliát kellett neki ol-
vasni. Ő tudja a legtöbbet a Bibliából! A gyerekek közül! – te-
szi hozzá Laci mosolyogva. A nagyobbak most ismerkednek a 
vallással, párjaikkal járnak a felnőtt konfirmációra. 

- Honnan jött az indíttatás a konfirmációra? Amióta jártok, 
érzitek a hitetek erősödését, növekedését, esetleg a hála érzése 
fogalmazódik meg egyre jobban bennetek? 

- Terveztük jó pár évvel ezelőtt, hogy a 25 éves házassági 
évfordulónkat Isten előtt szentesít-
jük. – avat be Zsuzsa a titokba. Mi-
vel én nem vagyok megkeresztelve, 
szerettem volna ezt pótolni. A két 
nagy gyerekemnél is szeretném ezt a 
mulasztást pótolni. Útmutatást ad az 
életükben, nem árt, ha megismerik a 
Jó Istent. – folytatja meggyőződéssel 
az apa. 
- Az Úr Isten milyen szerepet kap a 
mindennapjaitokban? 
- Mindennap imádkozom, Hálát 
adok a jótetteiért, a bajban kérem a 
segítségét, egészségért is imádko-
zunk. 

- Nehéz helyzetben van az ország, és az egész világ, minden 
összeomlani látszik. Szerintetek másképp lenne, ha nagyobb 
hitük lenne az embereknek? Szoktátok bátorítani, netalán hite-
tek erősödésével biztatni a reményvesztett kisnyugdíjasokat, 
gyermeküket egyedül nevelő, kétségbeesett szülőket? 

- Más lenne a világ valóban. Segíteni szoktuk a nehéz helyzet-
ben lévőket, szüleinket, testvéreinket, vevőinket, barátainkat, 
ismerőseinket. Szeretetcsomagokat készítünk. Az egyháznak is 
ajánlottunk már fel. 

- 25 év nagy idő. Gratulálok a házassági fogadalmatokhoz, 
amit Isten előtt tettetek meg. Éreztétek a súlyát? Visszaidézné-
tek az első találkozásotokat? Akkor is tudtátok már, hogy egy-
másnak teremtett benneteket Isten? 

- Éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve – győznek meg 
a látható igazságról egyszerre – Ekkor még hiányzott azonban a 
hitünk. Debrecenben az Élelmiszeripari Szakközépiskolában 
egy iskolai rendezvényen találkoztunk. Laci akkor már régi 
diákként tért vissza. Első látásra szerelem volt, melyet az idő 
csak elmélyített. 

- Kívánom, hogy Isten ragyogja be a Szabó család életének 
minden apró részét! 

De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és 
nem fáradnak el! Ésaiás.40.31. 

Rózsa Gáborné Szilvi 

A szeretet ízei  

Szabó László és családja körül 

 

Édesanyák, Kismamák Figyelem! 
Szeretettel várunk minden édesanyát gyermekével együtt a kétheti rendszerességgel péntek délelőttönként 10 órától a 

gyülekezeti teremben tartott kismama körbe. A gyermekeknek felügyeletet biztosítunk. 
A következő alkalom ideje: 2010 május. 21. péntek de. 10 óra  Gyülekezeti Ház (Bocskai tér 7.) 
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Ady Endre -  

Hiszek hitetlenül Istenben 
(részlet) 
Hiszek hitetlenül Istenben, 
Mert hinni akarok, 
Mert sohse volt úgy rászorulva 
Sem élő, sem halott. 

Szinte ömölnek tört szivemből 
A keserű igék, 
Melyek tavaly még holtak voltak, 
Cifrázott semmiség. 

Most minden-minden imává vált, 
Most minden egy husáng, 
Mely veri szívem, testem, lelkem 
S mely kegyes szomjuság. 

Szépség, tisztaság és igazság, 
Lekacagott szavak, 
Óh, bár haltam volna meg akkor, 
Ha lekacagtalak. 

Feszülő ellentmondás. 
 
Ezzel kezdődik Ady Endre (1877-1919) első verssora. 
Kálvinista családban született, kisgyerek korától hitre nevelték. Iskoláit nagy-

részt egyházi intézményekben végezte.  
A „Hiszek hitetlenül Istenben” c. verse 1910.-ben jelent meg, amikor már több 

éve súlyos betegségben szenvedett, Lédával való kapcsolata is hanyatlott, igen 
kiábrándult volt.  

Lelkének zaklatottsága érződik a verssorokban, bántja a lelkiismeret, mert szá-
mára a nemes érzelmek, „szépség, tisztaság, igazság” nem voltak több mint 
„lekacagott szavak”.  

„ Beteg vagyok, beteg” ismeri el reményt vesztve, de nemcsak teste, hanem 
lelke is gyógyulásra vágyik, keresi, reméli, áhítja a megoldást, a vigaszt. 

Mi is magunkra ismerhetünk abban, hogy mikor nem jól megy sorunk, eszünk-
be jut jó Urunk, s Őhozzá fordulunk. Jó, hogy van segítőnk, gyógyítónk, kegyel-
mes Urunk, szabadítónk, és igaz hittel vallhatjuk, hogy „Hiszek egy Isten-
ben” (…) 

Mindezért 
„Áldjad lelkem a dicsőség erős királyát”. 

Végvári Tibor 
  

Áldjad, én lelkem, a dicsőség 
Stralsund, 1665 

2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/: Sas-
szárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát 
Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed. 

3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, :/: Elkísér 
utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örö-
möd: Szárnyával takarva védett. 

4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, :/: Hű-
sége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jósá-
gos Lelke veled, És hited tőle mit várhat. 

5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! :/: Őt áld-
jad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Nap-
fényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen. 

Áldani, magasztalni szeretnénk Istenünk, mert méltó vagy 
rá. Köszönjük sok-sok ajándékodat, ha békesség lehetett 
házunkban, hazánkban, szívünkben. Köszönjük a családi tá-
bor lehetőségét, iskolánk ebédlőjét és hogy templomunk 
megújulhatott. Aggódás van a szívünkben tisztán maradásá-
ért. Köszönjük a készülő őrző-védő kerítést. Imádkozunk az 
anyagiakért. Tedd felelőssé szívünket templomunk iránt. 
Imádkozunk a Gyülekezeti ház felújítására beadott pályázat 
elbírálásának sikerességéért. Köszönjük lelkészeinket, áldá-
sod kísérje további életútjukat közöttünk. Köszönjük a ke-
gyelem asztalát, a bűnbocsánatot. Köszönjük hosszan tartó 
szeretetedet.  

Köszönjük a kis csoportokat, könyörgünk vezetőikért. Te 
adtad őket, kérünk áldásod kísérje munkájukat. Imádkozunk 
embertestvéreinkért, akik még nem ismertek meg téged. 
Köszönjük a gyógyult betegeket, További gyógyulásokat 
remélve kezedbe tesszük betegeink sorsát. Őrizd meg hitü-
ket, reménységüket. Te szárítsd fel a gyászolók könnyeit és 
plántálj a lelkükbe akaratodban való megnyugvást, békessé-
get. Eléd visszük a Kálvin téri gyülekezet ügyét. Új lelkészük 
életét, szolgálatát. Te adj neki sok erőt, sok áldást, sok örö-
möt. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. 
Ámen.  

Szabó Margit 

IMÁDSÁG 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

2010. április 15-én a Kertész László Városi Könyvtárban talál-
kozhattunk két ismert írónkkal: Nógrádi Gáborral és fiával, Nóg-
rádi Gergellyel. Erre a találkozóra a város több iskolájából ér-
keztek velünk együtt gyerekek. 

Nógrádi Gábor sok kérdésünkre válaszolt, s aki jól kérdezett 
az ajándékot kapott, egy kis „kóstolót” a könyveikből. 
Ez a délután sok nevetéssel telt. Az írók humorosan beszéltek a 
gyerekekkel, s ez nekem nagyon tetszett. 
A találkozó végén könyveket is lehetett vásárolni és autogramot 
„begyűjteni”. 
Néhány könyvet ajánlani is tudok: 

Nógrádi Gábortól: 
Hogyan neveljünk?  ( vidám írások )  

PetePite    ( ifjúsági regény )  
Segítség, ember!   ( vidám írások az állatokról )   
Nógrádi Gergelytől: 
Vau!    ( ifjúsági regény )  
Nyau!    ( ifjúsági regény )  
Klasszikusok újramesélve sorozat  

Ha szeretnétek megismerni az írókat, vagy többet megtudni a 
könyveikről, kattintsatok a www.nogradigergely.hu, 
www.klasszikusok.hu, www.nogradi.hu oldalakra. 
Az írók közös műve: A bölcs gyerek könyve - Életrevaló mondá-
sok igaz történetekkel 

Ajánlom mindenki figyelmébe. 
Klemovics Gréta 6. osztályos tanuló 

Író-olvasó találkozó 

ANYÁK NAPJA 
„Egy anya szeretete olyan mint egy kör, nincs kezdete és nincs vége… 

Elborít, mint a reggeli pára, melegít, mint a déli nap, és úgy takar be, 
mint a csillagos ég.” 

Május első vasárnapján a 4. a osztály szolgálatában gyönyörködhet-
tek a templom sorait megtöltő édesanyák, nagymamák és vendégek.  

A gyerekek versben, dalban mondták el gondolataikat, érzéseiket az 
édesanyákról, amit kiegészítettek a kivetítőn látható gyerekkori képek 
és saját készítésű rajzok. Szokatlan módon az édesanyáknak is jutott 
feladat a köszöntőben.  

A meghatódottságtól remegő hangon mondták el kis verseiket gyer-
mekeiknek. 

Csatári Andrea 

A Baltazár Dezső Református Általános Iskola tanulói az 
elmúlt hónapokban számos versenyen vettek részt. Ezek közül 
csak a legkiemelkedőbb eredményekről teszek említést. 

Városi Helyesíró Versenyen 3-4. osztályos korcsoportban 
Gyürky Anna 4. b osztályos tanuló 

III.  helyezést ért el ( felkészítője: Debreczeniné Szolnoki Szil-
via ). 

Anna a NYELVÉSZ anyanyelvi verseny megyei fordulójá-
ra is bejutott, melyen IV. helyen végzett. 

Zrínyi Matematika Verseny megyei fordulóján a 4. a osz-
tályosok csapata - Barak László, Kiss Balázs, Mező Imre- 
IV.  , míg az egyéni fordulóban Barak László 14. helyezett lett 

( felkészítőjük: Bodnár Éva ). 
Matematika Alapműveleti Verseny megyei fordulóján 

Kiss Roland 4. a osztályos tanuló V. helyen végzett ( felkészí-
tője: Bodnár Éva ). 

Az Országos Kenguru Matematika Versenyen Szabó Rita 
a 3. b osztályból megyei X., országosan az 58.helyen végzett 
( felkészítője: Fesetőné Dobó Zsuzsa ). 

Márciusban került megrendezésre a Városi Mesemondó 
Verseny, melyen az 1-2. osztályosok közül Kerekes Bettina 
1.b osztályos  II.  ( felkészítője: Csóka Lászlóné ), míg Varga 
Réka 2.b osztályos tanuló a III.  helyezést érte el ( felkészítője: 
Eszenyiné Galló Orsolya ). 

Városunkban a 15. alkalommal megrendezett gazdanapokon 
hirdették ki egy városi rajzverseny pályázatának eredményét. A 
zsűri Kocsis Roland 5. osztályos tanuló munkáját II. helyezés-
sel jutalmazta. 

Április 16-án több országos versenyre utaztak diákjaink. 

Gyulán Országos Biblia Történetmondó Versenyen Jóhn 
Eugénia 5.-es tanuló az előkelő I.  helyen végzett ( felkészítő-
je: Batári Judit ). 

A Kisvárdán rendezett Országos Néptáncfesztiválról Kissné 
Rácz Ildikó által vezetett Kökörcsin csoport ezüst minősítés-
sel tért haza. 

Miskolcon a IX. Országos Magyar Versenyen az 5. osztá-
lyos  Nagy Vivien II. helyezett lett 

( felkészítője: Borosné Kiss Szilvia ). 
Ugyanitt  Fecske Csaba miskolci író- költő munkáihoz kap-

csolódóan meseillusztrációs versenyt hirdettek. Iskolánkból 
nagyon sok gyerek rajzát láthatták az érdeklődők kiállítva, a 
díjazottak különböző korcsoportokban : 

I. helyezett:   Blascsák Petra      2.b  
    Szabadi Anna       4.a  
    Varga Anita          4.a 
    Török Krisztián    6.o 
III. helyezett:   Gyöngyösi Katalin 6.o 
    Deák Bence            6.o 
„Olvasni jó!”- városi anyanyelvi vetélkedőn iskolánkat két 

csapat is képviselte. 
Ollé Rebeka ( 1.b ), Varga Dalma ( 1.b ), Nagy Borbála 

( 2.a ), Varga Katalin ( 2.a ) II. helyezést ért el ( felkészítőjük: 
Csóka Lászlóné és Eszenyiné Galló Orsolya ). 

Ecsedi Boglárka ( 1.a ), Ignáth Zsanett ( 1.a ), Szabó Oli-
vér ( 2.b ), Varga Réka ( 2.a ) által alkotott csapat a IV. he-
lyen végzett ( felkészítőjük: Eszenyiné Galló Orsolya, Kathiné 
Molnár Marianna és Nyitrainé Gellén Gabriella ). 

Borosné Kiss Szilvia  

Sikereink, eredményeink… 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

Kicsik, nagyok, gyerekek és felnőttek izgatottan várták 2010. 
április 23-át. 

Ekkor került megrendezésre immár 10. alkalommal iskolánk 
művészeti gálája, melyen az egyes osztályok különféle műsor-
számokkal kedveskedtek a Sillye Gábor Művelődési Központ 
színháztermében helyet foglaló szülőknek, nagyszülőknek és 
minden érdeklődőnek. 

Ezt az ünnepélyes alkalmat sok-sok tervezés, gyakorlás, lázas 
készülődés előzte meg. 

Mindenkinek megvolt a maga feladata. A pedagógusok a szín-
falak mögött, a gyerekek a színpadon igyekeztek helytállni. 

A felhangzó taps bátorítást adott, s kíváncsian vártuk, vajon 
mi fog következni. 

A Magvető kórus nyitotta a gálát, majd táncos produkciók, 
énekek, dramatikus játék, néptánc, népi játékok, mesejáték, és 
ismét sok-sok különféle műfajú tánc következett. Zárásként 
modern tanmeséket hallhattunk a Bibliáról. 

Nagyon változatos műsorszámokat láthattunk, változatos jel-
mezekkel, díszletekkel. 

Öröm volt látni a gyerekek igyekezetét, a nézőtéren helyet 
foglaló hozzátartozók mosolyát és a tanítók, tanárok elégedett-
ségét. 

Jó érzés volt ezen a délután baltazáros diáknak, szülőnek, pe-
dagógusnak lenni. 

Borossné Kiss Szilvia 

BALTAZÁR M ŰVÉSZETI GÁLA 

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamárháton Jeru-
zsálembe való diadalmas bevonulását. Sokan a nép közül ruháju-
kat leterítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szór-
ták.  

„Jeruzsálemnek útja oly csodás, 
Olyan gyönyörű, mint egy álmodás 
Lángolva süt a fénylő Nap hevet 
Nézi ez ünnepi, nagy sereget.” 
- Ezekkel a verssorokkal kezdte virágvasárnapi szolgálatát a Bal-

tazár Dezső Református Általános Iskola 4. b osztálya. Az ünnepi 
műsorban helyet kaptak pálmaágról, barkáról szóló versek ugyan-
úgy, mint a szeretetről, hitről, a Biblia olvasásának fontosságáról 
szóló költemények. A szolgálatot Bede Anna Fohász c. versének 
közös elszavalásával fejeztük be: 

„Köszönöm azt, Uram, hogy élek 
Köszönöm azt, hogy ép hitem 
S hogy e világban, ím, a  
Gyönyörű házát építem…” 

Debreczeniné Szolnoki Szilvia és Varga Judit tanítók 

VIRÁGVASÁRNAP 

 

  

 
  

„Egynek minden nehéz, 
soknak semmi se elérhetetlen.” (Széchenyi) 

A 15. tanévét ünneplő református iskola május 7-én már harmadik alkalommal rendezte meg az egy-
házkerületi MAZSI MATEK versenyét másodikosok számára. A nyilvános feladatmegoldást, két levele-
zős forduló előzte meg. A 11 református iskolából 23 MAZSI csapat jött el a győzelemben bízva. A ba-
bérokat a debreceniek és a Törökszentmiklósról érkezett gyerekek aratták le. Büszkeség töltötte el 
mindannyiunk szívét, mert a vendégsereg nemcsak a szervezéssel volt elégedett, hanem iskolánk és 
templomunk szépsége is magával ragadta őket. Mindhárom nehéz lett volna egynek,….de soknak sem-
mi se elérhetetlen! 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi se elérhetetlen.” (Széchenyi) 
 

Fesetőné Dobó Zsuzsanna 



 
 

                                        

Simon A. grafikája 

 

 

 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 
 Vasárnap   9 óra Gyermekóra Gyülekezeti Ház 
 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 
 Vasárnap 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti Ház 
 Hétfő   8 óra Hétkezdő áhítat Templom 
 Hétfő 15 óra Imaközösség Gyülekezeti Ház 
 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 
 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti Ház 
 Péntek (kéthetente) 10 óra Baba-mama bibliakör Gyülekezeti Ház 
 Péntek 16 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti Ház 
 Péntek 18 óra Ifjúsági óra 14-18 éveseknek Gyülekezeti Ház 
 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród (műv. ház) 
 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid (ált. isk.) 

Lapzárta: június 14. 

A Bocskai téri Református Egyházközség 
 Gyülekezeti Lapja 

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai el őállítás: Onix Nyomda Kft. Debrecen 
Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor.  

Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen  terjesztjük 
Számlaszám:      11738060-20056436 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1. 
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998 

E-levél: bocskaiter@bocskaiter.hu 
http://www.bocskaiter.hu 

 Bizonyságtételeket, írásokat a következ ő címre vagy a fenti email címre, vagy az alábbi ema il cím-
re kérjük küldeni: Nagy Sándorné 4220 Hajdúböszörmén y Györössy-kert 2. 3/10 baraknehe-

@gmail.com  

Díjat nyert a Templom!  
A BauMit építőanyag gyártó cég által támogatott 

országos pályázat eredményhirdetését és ünnepélyes 
díjátadását 2010. április 9-én Budapesten a Millenáris 
Parkban rendezték meg. Négy kategóriában 217 épü-
lettel pályáztak építőipari cégek. Templomunkat 
„műemléképületek” kategóriában nevezték be 15 má-
sik műemlék épülettel együtt. Ebben a kategóriában 
nyerte el „Az év homlokzata 2009” díjat a Bocskai 
téri Református Templom. Templomunkat a NovaBau 
’89 Kft. újította fel 2009-ben. A kivitelező céget 

Andirkó Attila képviselte a díjkiosztó ünnepségen 
mintegy 1000 ember előtt. A rangos zsűri elnöke Rá-
day Mihály személyesen gratulált a cég vezetőjének.  

Legyünk büszkék arra, hogy mennyei Atyánk jóvol-
tából ilyen szép templomban tarthatjuk istentisztelete-
inket! 
 

Pünkösdi Istentiszteleti Rend 
 

Úrvacsora előkészítő istentiszteletek: május 19-22. (szerda-szombat) 18 óra  Gyülekezeti Ház 
Pünkösd 1. nap május 23.   9 óra istentisztelet Úrvacsorával   Templom 
 vasárnap   11 óra istentisztelet Úrvacsorával   vénkerti imaház  
             (Dobó I. u. 12.) 
     15 óra istentisztelet Úrvacsorával   Pród (művelődési ház) 
     18 óra istentisztelet      Gyülekezeti Ház  
             (Bocskai tér 7.) 
Pünkösd 2. nap május 24.   9 óra istentisztelet kereszteléssel  Templom 
 hétfő    15 óra istentisztelet Úrvacsorával   Hajdúvid (ált. iskola) 


