
A  H a j d ú b ö s z ö r m é n y  B o c s k a i  t é r i  R e f o r m á t u s  G y ü l e k e z e t  h í r l e v e l e  
2011. november—december 

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,  

amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek,  

aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk. 2,10-11) 

Oláh Fanni (8.o.) rajza 
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Vannak-e isteni ígéreteid, amikre régóta vársz? 

Ez a kérdés foglalkoztat mostanában.  
Ezt teszem fel magamnak, vagy éppen  
másoknak. Izrael népe évszázadokon át az 
isteni ígéretek és azok beteljesedésének fe-
szültségében élt. Egy állandó és folyamatos 
adventben. Mégsem mondták sohasem azt, 
hogy Isten hitegette volna őket. Teljesen biz-
tosak voltak benne, hogy az az Isten, aki az 
ígéretet tette, be is fogja teljesíteni  
kimondott szavait. 

Isten lassan szoktatta hozzá választottait 
ahhoz, hogy az ígéretekre bizony várni kell, 
de a várakozás mégsem jelent hiábavalóságot 
vagy felesleges időpocsékolást. Először Ábra-
hámnak kellett 25 évet várnia, hogy meglássa 
beteljesedni Isten ígéretét. Hetvenöt éves 
volt, amikor 
Isten azt ígéri 
neki, hogy nagy 
néppé teszi 
(1Móz 121-4), 
és száz eszten-
dős, amikor fia, 
Izsák megszü-
letik. Később 
egy-egy ígéret 
beteljesedésére 
már néha sok-
kal több időt 
kellett várnia 
Izraelnek. Vé-
gül a zsidóság 
annyira kitartó 
lett a várako-
zásban az évszázadok során, hogy nem is-
merték fel Jézusban a megígért Messiást. 
Keresztelő János is bizonytalan volt: 
„Amikor odaérkeztek Jézushoz ezek a férfi-
ak, ezt mondták: Keresztelő János küldött 
minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e 
az Eljövendő, vagy mást várjunk?” (Lk. 
7,20) Többségük mind a mai napig várja a 
Messiást.  

Kétféle végletbe eshet az ember: vagy ha-
mar türelmetlenek leszünk, vagy pedig meg-
szokjuk a várakozást, és már nem is tudunk 
m i t  k e z d e n i  a  b e t e l j e s e d é s s e l .  
A türelmetlensége miatt az ember siettetni 
akarja a beteljesülést. Olyan megoldásokat 
erőszakol ki, melyek csak látszólag jelentik az 
isteni ígéretek beteljesülését, valójában pedig 

sok bajt okoznak. Így tett Ábrahám, amikor 
siettette a gyermekáldást, és feleségül vette 
szolgáját, Hágárt (1Móz 16). Ez a türelmet-
lenség a gyökere a mai napig tartó izraeli-
arab ellenségeskedésnek. 

Máskor pedig a várakozás jelentősége na-
gyobb, mint az ígéret beteljesedése. A vára-
kozás fokmérője lesz az ember hitének. 
Ilyenkor a várakozás alibit jelent az ember 
számára, míg az ígéret beteljesedése pedig 
elkerülhetetlen változást követel meg, amitől 
az ember visszaretten. Vajon Izrael nem 
ezért fél Jézusban felismerni a Messiást? Hi-
szen akkor változtatni kellene hitén, meggyő-
ződésén, tanai összetett rendszerén.  
Így viszont a várakozás az igaz hit mércéjévé 

lett életükben. 
Fontos eligazí-
tás ebben ne-
künk Isten ma 
is élő igéje. 
Ezeket olvas-
suk: „Nem 
késlekedik az 
Úr az ígéret-
tel, amint 
egyesek gon-
d o l j á k ,
…” (2Pt. 3,9); 
„Mert állha-
t a t o s s á g r a 
van szüksé-
getek, hogy 
az Isten aka-

ratát cselekedjétek, és így beteljesül-
jön rajtatok az ígéret. Mert még „egy 
igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, 
eljön, és nem késik.” (Zsid. 10,36-37) 

Készen kell lennünk az ígéretek beteljese-
désére, de türelmetlenségünkkel mégsem 
siettethetjük Isten cselekvését. Édesanyám 
így szokta mondani: meg kell várni, hogy 
Isten összehozza a dimenziókat, akkor fog 
sikerülni a dolog. 

Adventben Jézus Krisztus egykori eljövete-
léért adunk hálát, de egyúttal várjuk az Ő 
visszajövetelét is. Készen kell lennünk erre is, 
mert Urunk a tolvaj váratlan és meglepetés-
szerű betoppanásához hasonlította az Ő visz-
szajövetelét. Ne essünk abba a hibába, amibe 
a zsidóság esett, hogy a várakozás közben 

www.bocskaiter.hu 

Gyenge Tímea (5.a) rajza 



3 

 

nem ismerték fel az Úr érkezését (Adventus 
domini). 

E legfontosabb ígéreten felül Urunk szemé-
lyesen is adott nekünk ígéreteket. Vannak 
isteni ígéreteink, melyeket biztosan beteljesít 
mennyei Atyánk. Nekünk ezekben is állhata-
tosságra van szükségünk. Cselekednünk kell 

Isten akaratát, és közben hinnünk, hogy be-
teljesül rajtunk az ígéret, mert nem késleke-
dik az Úr ma sem! 

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, 
amit az Úr mondott neki.” (Lk. 1,45) 

 

Loment Péter lelkész 

Gyülekezetünk életében a borús, ködös 
november vége sem jelentett álmos egyhan-
gúságot. Advent első vasárnapján nem siet-
tünk haza az istentiszteletről, hanem isko-

lánk tantermeiben 
kézműves foglal-
kozásra marad-
tunk együtt. 
Sokan vártuk ezt a 
napot, hiszen nem 
először alkothat-
tunk és ebédelhet-
tünk együtt a gyü-
lekezet tagjaival.  
Ezúttal az érdeklő-
dők készíthettek 
hagyományos ma-
gyar adventi ko-
szorút, melyhez ki
-ki maga márthat-

ta a gyertyákat is. Készültek szép üdvözlőla-
pok, gyöngyfüggők, textil- és papírdíszek. A 
legapróbbak színes gyertyatartókat formál-
hattak sóliszt gyurmából. A szorgos kezek 
ügyesen bántak tűvel, ollóval, metszőollóval 
vagy éppen fogóval. A viasz és fenyőillatú 
termekben együtt munkálkodtunk idősek és 
fiatalok, férfiak és nők. Közben pedig beszél-
gettünk, ismerkedtünk egymással. 

A jóízű beszélgetés jóízű ebéd mellett foly-
tatódott iskolánk étkezőjében. Érezhettük, 
hogy Isten gyönyörködik abban, amikor nyi-
tott szívvel, örömmel fordulunk egymás felé.  
Hálásak vagyunk az új arcokért és a régi hű-
séges testvérekért egyaránt. 

Ezúton is köszönjük a segítséget a foglal-
kozások vezetőinek, a vendégség elkészítői-
nek és mindazoknak, akik süteményekkel, 
eszközökkel, alapanyagokkal hozzájárultak 
adventi szöszmötölőnkhöz és gyülekezeti 
ebédünkhöz. 

Lomentné Szopkó Tünde 

Így nyitottuk 2011 adventjét 

www.bocskaiter.hu 
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A presbiterválasztás hivatalos végeredménye 

Október 23-án az ünnepi istentisztelet ke-
retében megtartott egyházközségi közgyűlé-
sen megválasztottuk gyülekezetünk vezető 
testületét, a presbitériumot a 2012-2017 kö-
zötti időszakra. Az alábbiakban közölt ered-
mény a fellebbezési határidő letelte után, 

november 8-án vált jogerőssé. Leadott szava-
zólapok száma: 124 db; Érvényes szavazólap-
ok száma: 113 db; Érvénytelen szavazólapok 
száma: 11 db 

 

Pótpresbiterré választották: 
 

 Debreczeniné Szolnoki Szilvia 

 Dr. Kulcsár Bálint 
 

 
 

 Fehér László 

 Pongor Mihály 

Presbiterré választották: 
 

 Barakné Horváth Eszter 

 Erdős Pál  

 Fekete Imre  

 Fesetőné Dobó Zsuzsa 

 Gyulai Sándor 

 Gyüre Anikó 

 Id. Szabó Márton 

 Ifj. Szabó Márton 
 

 
 

 

 Molnár Ferenc 

 Nagy Sándorné 

 Nagy Zsigmondné 

 Papp Ervin 

 Szabó Márton (Bethlen u.) 

 Tacsi Imréné 

 Tóth András 

 Uzonyi Antal 

Gondnoknak megválasztották id. Szabó Mártont. 
 

A megválasztott tisztségviselőknek ezúton is kívánunk jó egészséget és Istentől való bölcsessé-
get és áldást! 

Loment Péter lelkész 

Élete első versenyén a dobogó legmagasabb 

fokára állhatott fel a 2004-ben született Nagy 

Ivett Egerben. A hajdúszoboszlói Árpád SE spor-

tolója, iskolánk tanulója az október elején meg-

rendezett IV. Agria Sprint úszóversenyen 50 mé-

teres mellúszásban nyert, 50 méteres gyors-

úszásban pedig a negyedik helyen végzett 280 

versenyző között. 

 

Győzelemmel  

mutatkozott be 



5 

 

Jöjj, mondjunk hálaszót! 

Amikor átolvastam a Testvérek c. lapot, 
amely sok drága kincset rejteget, kimondha-
tatlan sóvárgás fogott el. „Én már mindenün-
nen lemaradok. Nem jutok el táborba, nem 
lehetek presbiter.” De ez rövid ideig tartott, 
mert eszembe jutott egy drága ige. „Életünk 
ideje hetven esztendő, vagy ha több nyolcvan 
esztendő.” (Zsolt. 90,10) Rájöttem, nem azon 
kell siránkozni, ami nincs, vagy nem lehet, 
hanem azért kell hálásnak lenni, ami van, és 
ami volt. 

Azért fogok tollat, hogy elmondjam, Isten 
mennyire szeret. Tizennyolc évesen hallot-
tam meg szelíd szerető szavát: „Add nekem a 
szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt 
utaimat!” (Péld. 23,26); és engedelmesked-
tem. Gyermeke lehetek! Ettől nagyobb bol-
dogság nincsen.  

Akkor a Kálvin térre jártam, ott konfir-
máltam, ott tértem meg, de később, az akkori 
lelkész átrendezett, gyermekmunkásnak 
szánt. No, de nemcsak hogy végzettségem 
nem volt, de sokszor hozzávaló anyagom 
sem.  
De volt egy hívő testvérem, akivel hetente 
készültünk az igéből. Ez tartott kb. 20 évig. 
Mindig azért imádkoztam, hogy Isten adjon 
alkalmas gyermekmunkást nekünk. Mára 
megadta, Istennek legyen hála érte, és köszö-

net a lelkészeinknek. 
A gyerekek közül néhányan meg is ma-

radtak, itt vannak fiatalként köztünk. Akik 
szívéből az égi madarak kikapkodták az ige 
magvát, azok elmaradtak, de esdekel a szí-
vem érettük. Ha talán adna nekik az Isten 
megtérést az igazság megismerésére (2Tim 
2,24-25).  

Aztán volt, amikor nagy szükségét érez-
tük, hogy kellene imaközösség. Elkezdtük, de 
néptelen volt évekig, de kitartottunk, nem 
adtuk fel. Mára működik. Testvér, ha van mit 
megköszönni, akkor gyere, és ha van még 
jártányi erőd hozzá, mert az is eljön, hogy 
nem lesz. És ha van égő felelősség a szíved-
ben a családokért, hogy Isten tegye szilár-
dabbá a házastársak tűrőképességét, hogy 
együtt tudják felnevelni gyermekeiket, akkor 
gyere, és imádkozzunk értük együtt. 

A napokban kezembe került egy fénykép. 
Presbiterek vagyunk rajta vagy negyvenen. 
Amikor elmenőben voltak Tihamér bácsiék, 
akkor készült. Mára egy szál magam vagyok 
(ill. voltam) közülük presbiter. Köszönet Is-
tennek az eltöltött 26 évért. Utódom életére, 
munkájára Urunk áldását kérem. 

Elolvasásra ajánlom a 366. dicséretet az 
énekeskönyvből. 

Szabó Margit 

www.bocskaiter.hu 

Hankó Dorina (6. a.) rajza 
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2. Ujjongással őt követi Mind, aki néki köszöni  
Rabsága megszűnését, Ki vak volt, ímé újra lát, 
Ki béna volt, lám talpra állt,  A holt megéled is-
mét. Jézus Krisztus: Erőssége, Üdvössége Szen-
vedőknek, Üdvöt váró bűnösöknek! 

Sokak számára az advent csupán a karácsony 

előtti ideges rohangálás, vásárlás és takarítás 

időszaka, amikor mindig van még mit elintézni 

és a bevásárló listáról sem akarnak elfogyni a 

felírtak.  

De valóban ezt jelenti advent?  

Szólhat ez a négy hét a nagytakarításról, ami-

kor „kitakaríthatjuk” a lelkünket, hogy tiszta 

szívvel tudjunk örülni a karácsony üzenetének. 

Szólhat a rohanásról, hogy minél hamarabb 

lehessünk szeretteink körében, és velük együtt 

élhessük át az áldott ünnep csodáját, melyet 

kívánok én is szeretettel mindenkinek! 

 

Csukásné Bernáth Krisztina 

Advent 
Ti zárt ajtók, táruljatok! 

A. Knapp  Philipp Nicolai, 1599. 

www.bocskaiter.hu 

Ezt az éneket a reformá-
tus énekeskönyvünk 296. 
dicséret dallamára énekel-
jük.  

Pásztory Ádám így ír az 
ünnepről: „Advent a vára-
kozás ideje, szükség és le-
hetőség arra, hogy letisztul-
janak a dolgok. A tiszta ka-
rácsony a hazatérés ünne-
pe, az otthonra talált ember 
békessége, ami abból az 
élményből táplálkozik, 
hogy Isten vendége lehet 
ebben az ünnepben, járt 
Betlehemben, járt a 
„valaholban”. Útközben 
elhagyta vagy hálából ott 
hagyta értékesnek vélt tár-
gyait, hazatért üres kézzel, 
tisztán, szabadon.” 

 

Varga Anita (6.a) rajza 

1. Ti      zárt      aj — tók,      tá   -  rul  -  ja   -  tok, 

          Ki         a       bűn—től        el    -   tá  -  vo  -  zott, 

  A        ki   -  rály   lép        be        raj - ta   -  tok, 

  És     új       é     -    let   -   re         tá –ma  -  dott, 

Nagy   fé -nyes di - cső- ség -ben!  Vár-jad, Lás-sad: 

   Az    lát  - ja     őt    fen -ség-ben. 

Di-csőn lép-del, Fé-nyes-ség-gel É - jet    osz -lat, 

Él   -    tet,     bé   -  két       és    vi  - gaszt   ad. 
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Ismét lesz kirándulás Mátraházára! 
 

Gyülekezeti téli kirándulást  
szervezünk 

2012. január 28-29-én.  

 

   Indulás Mátraházára szombat reggel, haza-

felé indulás vasárnap délután. A csoport ak-

kor mehet, ha legalább 30 fő jelentkezik.  

   Komfortos elhelyezés és teljes ellátás vár 

minket a Dunamelléki Egyházkerület 

Konferencia Központjában.  

Utazás csak téli és hegyi útviszonyokra 
alkalmas autókkal! 

A szállás és étkezés ára: 

 aktív dolgozó felnőtteknek 7000 Ft/fő, 

 gyerekeknek két éves korig ingyenes, 

 2-10 éves korig 3000Ft/fő, 

 10-14 éves korig 5000 Ft/fő, 

 14 éves kor felett 6000 Ft/fő. 

Jelentkezési határidő 2010. december 31. 

Az Újév kezdetén, a félévi bizonyítványosztás után, testi-lelki fellélegzésre várunk gyülekezetünk 
apraját-nagyját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További felvilágosítást szívesen adunk a Lelkészi Hivatalban. 
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Ácsmester volt. Isten fiát is annak nevelte. 

Csak sejtette, hogy Istennek más vele a terve. 

 

 

Barmok rozzant etetője, Üdvözítő kőbölcső-

je. 

Teremtmény, de nem a földön él. Küldött, 

aki igazat beszél. 

 

Sok utazó előtt megnyílt kapuszája, de egy 

szegény család előtt ott maradt bezárva. 

 

(József) 

(jászol) 

(angyal) 

(betlehemi vendégfogadója) 

Bibliai találós kérdések  

Miklya Zsolt feladványai 

Gyerekoldal 

Jobb adni, mint kapni 
 

Paul barátom karácsonyra autót kapott a bátyjától. Szenteste, mikor munkája végeztével kilé-

pett az irodából, egy bámészkodó kölyköt talált a csillogó új kocsi mellett. 

-A bácsié ez a járgány? 

-A bátyámtól kaptam karácsonyra - bólintott Paul. A fiúcska elképedt. 

- Csak úgy kapta, magának nem is került semmibe? Hű, de jó volna, ha. . . 

Megakadt, de Paul persze jól tudta, mit akart mondani. Nyilván ilyen testvért szeretne magá-

nak. Ám amit végül hallott, attól tátva maradt a szája. 

- De jó volna - kezdte újra a kislegény -, ha én is ilyen báty lehetnék. 

A barátom megdöbbenve nézett rá. 

- Nincs kedved furikázni egyet? - szaladt ki a száján. 

- Naná, hogy van! 

A gyerek beszállt, de alig indultak el, ismét megszólalt: - Bácsi kérem, nem kanyarodhatnánk a 

házunk felé? 

Paul elmosolyodott. Sejtette, mi jár a srác fejében. Szeretne felvágni a szomszédok előtt, hogy 

milyen pazar kocsival szállítják haza. Azonban ismét tévedett. 

- Tessék szíves lenni megállni annál a kapunál! 

A fiú beszaladt a házba, majd kisvártatva Paul hallotta, hogy jön visszafelé, de nem túl gyor-

san. Nyomorék kistestvérét cipelte magával. Leültette a bejárati lépcsőre, aztán az autóra muta-

tott. 

- Látod, öcsi, erről beszéltem. A bácsi a bátyjától kapta, neki egy fillérjébe se került. Ha meg-

növök, pont ilyet veszek neked, akkor majd te is láthatod a karácsonyi kirakatokat, amikről any-

nyit meséltem neked. 

Paul kiszállt, és előreültette a kistestvért. A nagyobbik gyerek betelepedett a hátsó ülésre, és 

emlékezetes karácsonyi sétakocsikázás kezdődött. Azon a szentestén Paul megtanulta, mit jelent 

a mondás: Jobb adni, mint kapni.  

(Ismeretlen szerző) 
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Rejtvény  

nagyobbaknak 

Lélekkvarc 

Az ünnepek Ünnepre várva kivételesen 
nem egy szép és drága könyvet ajánlok most 
az olvasóknak, mellyel meglephetik szerettei-
ket.  Ezekben a hetekben megteszik ezt he-
lyettem mások… Ma egy honlapra hívom fel a 
figyelmet. 

Amikor karácsonykor lélekben egy Gyer-
mek bölcsőjét álljuk körül, akkor anyaként 
megelevenedik bennünk az az érzés, amikor 
mi is gyermeket vártunk vagy kisbabának 
adtunk életet. Kevesebbet gondolunk ilyen-
kor azokra, akik ezt az örömöt még nem él-
hették át, bármennyire is szerették volna. 
Keveset gondolunk a meddőkre. Amilyen 
Sára, Anna, vagy Erzsébet volt a Szentírás-
ban.  A Lélekkvarc  című honlap 
(lelekkvarc.parokia.hu) éppen nekik szól. 
Azoknak a nőknek, feleségeknek, édesanyák-
nak, akik a gyermekáldás örömei mellett 
megtapasztalták a várakozást és a kétséget, 
hogy Isten ígéretei vajon szólnak-e nekik is. 
Nagy mélységeket bejáró emberek történeteit 
mutatja be Lakatos Enikő református lelkész-
nő honlapján. Olyan sebzett életekről olvas-
hatunk, akik végül eljutottak Jézus Krisztus-

hoz, az élet forrásához. A honlap célja, hogy 
segítsen a hasonló helyzetben lévőknek oda-
találni Istenhez. Minden történet egy-egy 
imádsággal fejeződik be, hogy mintát adjon 
azoknak, akik valamiért nem tudják Istent 
megszólítani.  

Kívánom, hogy sok nőt erősítsen meg Isten 
az oldalon található történetek, áhítatok és 
imádságok által. 

Lomentné Szopkó Tünde 

www.bocskaiter.hu 

Jókívánság 2012-re! 

Ella Spees: 
 

Ha elégedett akarsz lenni… 
 
Ne engedd meg magadnak, 
hogy panaszkodj - még az időjárás miatt sem! 
 
Ne képzeld magad más körülmények közé 
vagy más helyre! 
 
Ne hasonlítsd össze  
sorsodat másokéval! 
 
Ne játssz el a gondolattal, 
hogy mi lett volna, 
ha a dolgok másképp alakulnak! 
 
Ne aggodalmaskodj a holnap miatt –  
ne feledd, a holnap nem a miénk, 
hanem Istené! 

A rejtvény megfejtéséhez okostelefon QR 

kód olvasója vagy internetes QR kód ol-

vasó szükséges. Kellemes időtöltést kívá-

nok a technika iránt érdeklődőknek! 

Loment Péter 
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Baltazár Dezsőre emlékeztünk 
Baltazár Dezső 25 éves püspöki szolgálata 

terjedelmében és habitusában Méliusz Ju-
hász Péteréhez mérhető, mégis méltatlanul 
keveset tudunk életéről, püspöki tevékenysé-
géről. 

Hajdúböszörmény városa neves szülöttéről 
és lelkészéről nevezte el 1995-ben az akkor 
újrainduló református általános iskolát. 
Ezért is emlékeztünk meg iskolai, áhítatos 
keretek között róla november 15
-én, születésének 140 éves 
évfordulóján.  

A hétfő reggeli hétindító áhíta-
ton a pedagógusok és diákok 
Kovács-Győri Zsuzsa iskolalel-
kész által iskolánk névadójának 
képekben is bemutatott életraj-
zát hallgathatták meg:  

1871. november 15-én született 
Hajdúböszörményben, édesapja 
Baltazár János városi mérnök, 
édesanyja: Czeglédy Mária volt.  
Öt gyermek közül Dezső volt a 
legkisebb.  

Elemi iskoláit Hajdúböször-
ményben végezte, majd Debre-
cenbe került, a Református Kol-
légiumba, ott érettségizett 1890-ben, azt kö-
vetően a Teológián tanult.  

A Teológia elvégzése után 1894-től, tanára, 
Dr. Erdős József ajánlására Geszten lett Ti-
sza Lajos tanítója, akivel az 1896-97-es tan-
évet külföldön töltötték; Berlinben és Heidel-
bergben tanult Baltazár jogtudományokat. 
Majd itthon 1897-ben jogi doktorátust szer-
zett.  

1898-tól a kultuszminisztérium tisztviselője 
lett, a „nemkatholikus” ügyosztályon kapott 
állást. 

1899. május 27-én házasodott össze 
Ujvárossy Szabó Izabellával, hat gyermekük 
született. 

1900-ban hívták el Budapestről, és válasz-
tották meg hajdúszoboszlói lelkipásztornak, 
ahol négy esztendőt szolgált. 

1904-ben költöztek Hajdúböszörménybe,  
a szülővárosba, amikor megválasztották az 
Alsó-Szabolcs-Hajdúkerületi Egyházmegye 
esperesének. Életrajzírói azt írják, rá nem 
volt igaz a jézusi mondás, miszerint senki 
sem lehet próféta a maga hazájában. 

Hajdúböszörmény mindkét református 

templomát renováltatta és leánypolgári isko-
lát is alapított. Valamint 1909-ben elindult a 
Kálvineum elindításának gondolata is, amely 
végül 1915-16-os tanévben nyitotta meg ka-
puit. Ez egy kollégium volt árván maradt lel-
készgyerekek és református ifjak számára, 
ahol lakhattak, miközben a neves hajdúbö-
szörményi Bocskai István Gimnáziumban 
tanultak. 

Baltazár Dezső 1907-ben lett az 
ORLE (Országos Lelkészegyesü-
let) vezetője. 
100 éve, 1911. augusztus 15-én 
volt püspöki beiktatása, ami 
egyúttal azt is jelentette, hogy 
Debrecen—Nagytemplom lelki-
pásztora is lett.  
Már püspökként sokat tett a 
debreceni egyetem folyamatban 
lévő elindulásáért, amely követ-
kező évben, 1912-ben nyitotta 
meg kapuit.  
Az I. világháború idején három 
alkalommal is járt a harctéren, 
Igét hirdetett és a haza szerete-
tére, védelmére buzdított. 
Jó kapcsolatot ápolt mind a zsi-

dókkal (ő volt az egyetlen nem zsidó, aki a 
Dohány utcai zsinagógában prédikált), mind 
katolikus testvéreinkkel. 

A törvényhozás felsőházának tagja volt, aki 
egyedüliként nem szavazta meg a numerus 
clausus (jelentése: zárt szám. A magyar 
nyelvben azonban van egy másik, ennél jóval 
szűkebb és konkrétabb jelentése is: zsidó 
származású diákok számának drasztikus kor-
látozása a magyar felsőoktatásban) törvény 
egyetlen formáját sem. 

1922-ben 3 hónapot, és 1924—25 telén  
6 hónapot töltött Amerikában, sok helyen 
prédikált és anyagi támogatást gyűjtött, 
melyből felépülhetett Debrecenben a Püspö-
ki Palota, és felújíthatták a kollégium hom-
lokzatát. 

1936 májusában lett Hajdúböszörmény 
díszpolgára, 25 éves püspöki jubileuma al-
kalmából.  

75 éve, 1936. augusztus 25-én halt meg, 
temetése 29-én volt, Debrecenben, ahol dísz-
sírhelyet kapott. 

November 15-én, a neves évfordulónk isko-
lánk diákönkormányzata Kissné Rácz Ildikó 

www.bocskaiter.hu 
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igazgatóhelyettes és Bölcskeiné Fekete Aliz 
tanárnő kíséretében felkeresték és megko-
szorúzták Baltazár Dezső szülőházának 
(amelyet sajnálatos módon lebontottak) he-
lyén álló emléktáblát, illetve iskolánkban 
látható portréját.  

Az évforduló hetében minden osztály kitöl-
tötte a Baltazár-totót, ami a héten hallott és 
megismert életrajzi vonatkozású kérdéseket 
tartalmazta, hogy minél inkább többet tudja-

nak meg diákjaink iskolánk névadójáról. 
Az iskolának ajándékozott kéziratok, kora-

beli feljegyzések, dokumentumok alapján 
kiállítást készítettünk, ezzel is emlékezve  
Baltazár Dezsőre és ápolva örökségét.  

„Az igaznak az emlékezete áldott”  (Példa-
beszédek 10,7). 

Kovács-Győri Zsuzsa 

www.bocskaiter.hu 

Szomorúan látom, hogy a kitartás hiánya 

jelen van az egyházban, a keresztyén embe-

rek életében is, így jelen van gyülekezetünk-

ben is. Egy-egy istentiszteleten, különösen 

ünnepeken vagy családi istentiszteleten oly 

nagy számban jönnek el, hogy megtelik 

templomunk földszintje, sőt, már a karzatra 

is felmennek. Majd jönnek a „szürke vasár-

napok”, amikor nincs „semmi különleges 

dolog”, „csak” az Isten Igéjének hirdetése, és 

akkor már jóval kevesebben vagyunk együtt. 

Úgy tűnik, hogy az alkalmi templomozás 

már jól megy, de a rendszerességgel, amihez 

már kitartás kell, azon még sokat kell dol-

gozni. 

Pál így ír: „… okos istentiszteletként szán-

játok oda testeteket élő és szent áldozatul, 

amely tetszik az Istennek.” (Róm. 12,1) És 

ezt a kérést, ma is nagyon sokan meghallják. 

Sőt, egyre többen hallják meg. Azonban lát-

juk azt is, hogy a kitartásban nagy hiányos-

ságok vannak. 

Mert kitartásra van szükség az élet min-

den területéhez. Erre tanít minket Isten. 

Először is azzal, hogy Ő maga kitartó és áll-

hatatos (5Móz. 7,9). Így, aki az Ő népéhez, 

gyülekezetéhez akar tartozni, annak szintén 

nevelnie kell magát arra, hogy legyen egyre 

kitartóbb, egyre állhatatosabb. Kitartónak 

kell lennünk az Isten iránti hűségünkben, az 

imádkozásban (ApCsel. 1,14, Róm. 12,12; 

Kol. 4,2), az Isten akaratának cselekvésében, 

a hálaadásban, az egymás iránt való szere-

tetben, a nyomorúságban. És természetesen 

állhatatosnak kell lennünk a szolgálatban is 

(ApCsel. 26,7, Jel. 7,15), a Biblia tanulmá-

nyozásában (Zsolt. 1,2). Az életünk egészét 

tekintve is erre szólít fel minket az Ige (Zsid. 

12,1). 

Mostanában több olyan impulzus ért, me-

lyekből azt látom, hogy az Isten iránti elkö-

teleződésünk nem elég szilárd. Vannak nagy 

felbuzdulások. Születnek nagy elhatározá-

sok, sőt, még fogadalmak is (pl. konfirmáci-

ós fogadalom), de ahogy Jézus a Magvető 

példázatában mondja: „Akiknél a tövisek 

közé esett, azok hallották az igét, de mikor 

elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és 

élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek 

termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, 

azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, 

meg is tartják, és termést hoznak állha-

tatossággal.” (Lk 8.) Azaz sok hívő ember 

hoz egy második döntést is, amikor azt 

mondja: „most olyan sok a teher rajtam, 

inkább magammal foglalkozom, és nem me-

gyek el bibliaórára, nem megyek el istentisz-

teletre, nem olvasom a Bibliát, nem imádko-

zom, nem vállalok feladatot a gyülekezet-

ben. 

Tudni kell azonban, hogy azt az időt, amit 

nem adunk oda Istennek, azt elveszítjük. Azt 

az erőt, amit nem Isten ügyére és szolgálatá-

ra fordítjuk, azzal gyengébbek leszünk. De 

ennek a pozitív ellenkezője is igaz: amit Is-

tennek átadok, azt ő megáldja, megsokszo-

rozza, meggazdagítja, megerősíti. Hiszem 

azt, hogy az elkötelezett – ezért kitartó és 

állhatatos – emberek nem lesznek gyengék, 

hanem sokkal erősebbek és alkalmasabbak 

az élet terheinek hordozására. A szolgálat-

ban kitartóakat Urunk gazdagon megáldja. 

Akik az Isten dicsőségére nem a hitványt, a 

rosszat adják oda, hanem mindig a legjob-

Elköteleződés egy életre! 
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Szeretettel, hittel, Tündikével 
Mindig izgalommal és örömmel telve in-

dulok kérdéseimet feltenni az emberekhez: 

fiatalokhoz, idősebbekhez, családokhoz, is-

merősökhöz, kevésbé ismert testvérhez. 

Most egy kis félelem is szorult belém, ami-

kor Juhászné Tündéhez és a betegséggel küz-

dő Tündikéhez igyekszem. Az azért meg-

nyugtat, hogy nyitott embernek ismerik Tün-

dét, aki könnyen beszél örömről vagy bánat-

ról, amit épp viselnie kell. Másodszor próbál-

koztam időpontot kérni, de ekkor is a kór-

házban vannak, így a kórházi folyosón kér-

dezgetem őket. Tündike édesanyja ölében 

talál menedéket, ez igen megnyugtató még a 

mosolygó nővérek számára is. 

A rövid bemutatkozás után rábízom, hogy 

miről szeretne először beszélni. 

- Nagyon fáradtak vagyunk. Két hete va-

gyunk bent egyfolytában. Jó lenne újra ott-

hon lenni. Infúziós kemoterápiás kezeléseket 

kap Tündike. 

- Mit éreztél amikor kiderült, hogy Tündi-

kének komoly betegsége van? 

- Amit minden anya érez ilyenkor, és nem 

szeretné ezt érezni. Feltettem a kérdést: mi-

ért nem velem történik mindez? - közben 

gyengéd puszikat ad leányának. 

- Mit vársz a december 11-i jótékonysági 

koncerttől? 

- Remélem, a kislányommal el tudunk 

menni, hogy akkor már otthon leszünk. Bí-

zom abban is, hogy a sok fáradság, a fellépők 

és a szervezők részéről meghozzák a várt 

eredményt. 

- A betegség közelebb hozott benneteket a 

lányoddal? És a környezetedben lévő embe-

rekkel? 

- Részben. Van, aki fel tudja mérni a be-

tegség súlyát. Nagyon sok ember,- akikről 

nem is gondoltam volna - sokkal segítőké-

szebbek, mint azok, akiknek lenni kellene. 

- Elképzelhetőnek tartod, hogy közelebb 

kerülsz az Úristenhez is, aki csak arra vár, 

hogy őszinte alázattal felé fordulj és higgy 

benne a nehézségek ellenére is? 

- Hiszem, hogy 

van Isten. Mindig 

arra méri a nagy 

bajt, aki elbírja, 

aki meg tud bir-

kózni a problé-

mákkal. Főként a 

lányom csinálja 

ezt végig, én csak 

a kísérő vagyok. 

- Tündikének 

hogy adsz erőt, 

bátorítást? 

- Hol kedvesen, hol határozottabban. Sok-

szor a határozottsággal többet érek el nála, 

mint engedékenységgel. 

- Másokkal toleránsabb lettél amióta ezt a 

lelki próbát kaptad? 

- Eddig is megértő voltam. Ma másként 

látom a világot. Nagyon sokat dolgoztam, 

emiatt sok időt elvettem a gyerekeimtől, amit 

sajnálok is. A testvére, Zolika 15 éves lesz. 

Lehet, hogy azért is kaptam ezt a próbát, 

bat, azoknak nem lesz kevesebbjük, hanem 

gyarapodni fognak (Péld. 3,9; 11,24). 

Karácsonyra készülve nézzünk Jézus életé-

re, Akiről azt írja az Ige: „engedelmeskedett 

mindhalálig, mégpedig a kereszthalá-

lig” (Fil. 2,8). Jézus sokszor volt fáradt a 

szolgálat miatt, annyira, hogy képes volt a 

viharban és a halálos veszedelemben is a 

hajóban nyugodtan aludni. Fáradt volt, de 

nem fáradt bele Isten szolgálatába. Nem 

adta fel félúton, nem hagyta abba a szolgála-

tát, hanem utolsó leheletéig Isten akarata 

szerint élt. 

Ezt a kitartást és állhatatosságot kívánom 

kedves Olvasómnak az Újesztendőre. Le-

gyen Isten gazdag áldása állhatatos hitén, 

imádságain, Igére figyelésén, Biblia olvasá-

sán, templomba járásán, csoportjainkban 

való részvételén és gyülekezetünkben vég-

zett bármiféle szolgálatán! És legyen saját 

imádsága ez az idézet a Szentírásból: 

„Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, 

megtartván rendelkezéseidet!” (Zsolt. 119,5) 

 

Loment Péter lelkész 

www.bocskaiter.hu 
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mintegy figyelmeztetést, hogy lassabb tem-

pót diktáljak. 

Megkérdeztem Tündikét is, hogy hiá-

nyoznak-e a barátok és az iskola? 

- Nagyon hiányzik a testvérem. De a ba-

rátnők és az iskola is. - segíti édesanyja a 

válaszadásban a negyedik osztályos lányát, 

mert neki nincs nagy kedve a faggatózá-

somhoz, amit megértek. 

- Hogyan telik az idő itt bent? 

- Próbálom magam elfoglalni. Más gyere-

kére is mosok, ha kell. Este esti mesét szok-

tam olvasni, Tv-t is nézünk. Időközönként 

különböző rajz és kézműves foglalkozásokkal 

foglalják el a kis betegeket és szüleiket, ami 

üdítő ilyen helyzetben. 

- Mit üzensz a gyülekezetünk tagjainak? 

- Kitartást mindenkinek. Reméljük túlél-

jük ezt a próbát. Legyen erős, ha lelki próbá-

ja van. Ha beteg valaki, mellette kell lenni, 

ne saját magával foglalkozzon, a betegnek 

akkor van rá szüksége. Ez nem könnyű, de 

muszáj megtenni. Köszönöm az imákat. 

„Amikor látta Jézus a sokaságot, megszánta 

őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, 

mint a juhok pásztor nélkül.”  Máté 9.36 

Rózsáné Szilvi 

Novemberben két alkalommal 

nyílt lehetőségünk megismerkedni 

az iskola tanáraival, szellemiségével, 

programjával. Mindkét alkalommal 

gondoltak a szülőkre és a gyerekekre 

egyaránt:  

A gyerekek játékos formában kerül-

hettek közel a tanító nénikhez és 

lehetséges osztálytársaikhoz. Ezalatt 

a szülők az iskola vezetőitől, tanárai-

tól és külső szakemberektől kaptak 

tájékoztatást és segítséget az iskola-

választáshoz és az iskolakezdéshez. 

A hasznos és jó hangulatú délutáno-

kon lehetőségünk volt megismerni 

az iskola szaktantermeit is.  

    Személyes véleményünkként el-

mondhatjuk, hogy a tanárok által 

megteremtett légkör, az iskola lelki-

sége szimpatikus és barátságos. 

Egy jövendő első osztályos gyerek szülei 

Játékos iskolahívogató a Baltazár Dezső 

Református Általános Iskola nyílt napján  

www.bocskaiter.hu 
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Ünnepi Istentiszteleti rend 

December 24. 15 óra 
Szentesti Családi Istentiszte-

let 
Bocskai tér Templom 

December 25. 9 óra 
Karácsony I. Úrvacsorás Is-

tentisztelet 
Bocskai tér Templom 

December 25. 11 óra 
Karácsony I. Úrvacsorás Is-

tentisztelet 

Vénkert (Dobó I. 

u. 12.) 
Imaház 

December 25. 15 óra 
Karácsony I. Úrvacsorás Is-

tentisztelet 
Pród Művelődési Ház 

December 25. 17 óra 
Karácsony I. esti Istentiszte-

let 
Bocskai tér 

Gyülekezeti Te-

rem 

December 26. 9 óra 
Karácsony II. Ünnepzáró 

Istentisztelet 
Bocskai tér Templom 

December 26. 15 óra 
Karácsonyi Úrvacsorás Isten-

tisztelet 
Hajdúvid Általános Iskola 

December 31. 16 óra Óévi Istentisztelet Bocskai tér 
Templom 

 

Január 1. 9 óra Újévi Istentisztelet Bocskai tér 
Templom 

 

Január 1. 11 óra Vasárnapi Istentisztelet 
Vénkert (Dobó I. 

u. 12.) 

Imaház 

 

Január 1. 17 óra Esti Istentisztelet Bocskai tér 
Gyülekezeti Te-

rem 

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter 
lelkipásztor. Szerkesztők: Barakné Horváth Eszter és Mátyusné Szabó Adrienn. Lektorálás: Gyulai Edit. 
Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a 
bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk 

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.  
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998  
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 
http://www.bocskaiter.hu 

Felnőtt Konfirmáció indul február  12-én, vasárnap 17 órai kezdettel a Gyülekezeti Házban. Vár-

juk a jelentkezőket. 

Felnőtt konfirmáció 

www.bocskaiter.hu 
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A Reformációról az idén a szokásos ünnepi 
istentisztelet mellett rendhagyó módon is 
megemlékeztünk. Lelkészeink reformációi 
„templomutat” szerveztek Szatmár és Bereg 
vidékére október 31-én. 

Csodálatosan szép őszi reggelen gyülekeztek 
a résztvevők a 7 óra előtt már ránk váró ké-
nyelmes autóbusznál. Az utasok között min-
den korosztály képviselve volt a 15 hónapos 
Zalánkától a 60-70-es éveiket taposó idősekig. 

Elhelyezkedés, némi ismerkedés és elindu-
lás után a „Legyen áldás az úton” kezdetű éne-
kelt imádsággal kértük az Úrtól áldja meg na-
punkat, kísérjen el és őrizzen meg bennünket, 
természetesen nemcsak erre az egy alkalomra 
gondolva. 

Az út során a teremtett világ szépségeiben 
gyönyörködhettünk. Az őszi színek sárga- zöld

- vörös- barna árnyalatai, a szikrázó kék ég 
kontrasztjával szemünket, lelkünket nyugtat-
ták. 

Utunk első állomása Csaroda volt, ahol a 
XIII. században épült falusi templomok leg-
szebbikét tekinthettük meg. Lelki ráhangoló-
dásunkat segítette a „Szívemet hozzád eme-
lem” kezdetű zsoltár eléneklése. Tákoson a 
„Mezítlábas Notre Dame”-nak becézett leg-
szebb kazettás mennyezetű kicsi templomot a 
teljes szellemi frissességében lévő, nagy tu-
dással és legalább olyan elkötelezettséggel és 
hittel rendelkező Erzsike néni mutatta meg, 
elmesélve történetét. Közben a hasonló korú 
néni a templomkertben lévő diófáról lehullott 
értékes és finom terméssel ajándékozta meg 
az útjába esőket. Megszépítette ottlétünket 
egy idős bácsi is, aki szemmel láthatóan vá-
gyakozott arra, hogy „megértő lelkekkel” osz-
sza meg gondolatait. Közben egy szemben 
lakó idős asszony is épp engem szólított meg 

egy felnagyított színes képet mutatva a 2001-
es szörnyű árvíz pusztította állapotokról. Ösz-
sze tudtuk hasonlítani a körülményeket a 
mostanra tájjellegét megőrző, újjáépített falu-
val. 

Folytatva utunkat érdekesség volt számunk-
ra a tarpai szárazmalom. 

Beregdarócon a minden igényt kielégítő 
egyházi konferencia központ éttermében várt 
bennünket az ízletes tájjellegű ebéd, melynek 
menü kosarából nem hiányzott az eredeti szil-
valekváros lepény sem. Ebéd után lehetőség 
volt séta közbeni beszélgetésre, a gyerekeknek 
a játékudvarban történő kikapcsolódásra is. 
Ezt követően Mátészalka felé vettük az irányt. 
Igen szimpatikus, energikus, ötletgazdag lel-
kipásztor fogadott bennünket, aki nemcsak 
gazdag gyülekezeti életről, hanem a sikeresen 

működő re-
formátus is-
koláról is be-
számolt. 
Késő délután 
é r k e z t ü n k 
Nyírbátorba. 
A csodálato-
san felújított, 
monumentá-
lis erővel ha-
tó, egyszerű-
ségében is 

pazar megjelenésű templomot az ottani nagy-
tiszteletű úr mutatta be. Elmondta, hogy 
nagysikerű hangversenyeket rendeznek a ki-
váló akusztikájú épületben, melyet a rádió is 
közvetít istentiszteletekkel együtt. Mindkét 
utóbbi templomban mi is imádsággal és zsol-
tárénekléssel szenteltük meg ottlétünket. Ko-
raeste feltöltődve érkeztünk haza. 

Ez a nap sokkal többet nyújtott egy átlagos 
kirándulásnál. Annak minden javát-szépségét 
magában foglalva, olyan lelki energiát adott, 
amiből hosszú ideig meríthetünk. 

Én személy szerint nagyon hálás vagyok 
azért, hogy az utóbbi időszak igen sok meg-
próbáltatása után lehetőségem nyílt ezúton is 
megtapasztalni az Úr szükség idején mindig 
megjelenő nagy-nagy kegyelmét. Köszönet 
érte mindazoknak, akik ehhez eszközül szol-
gáltak! 

Lengyel Istvánné 

Reformációi „templomút” 

www.bocskaiter.hu 



16 

 

Kedves Olvasóinknak Áldott Karácsonyt és békés, boldog 

Újesztendőt kívánunk! 

Lapzárta 

Február 10. 

December 11-i jótékonysági esten fellépett a Ciráda Zenekar, a Bocskai Néptáncegyüttes, a Vá-

rosi és Pedagógus Kórus és az Eötvös József Általános Iskola néptánccsoportja. A szervezőknek, 

a fellépőknek és a támogatóknak köszönjük a segítségét! 


