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Ige: 2Tim. 1,7-8 
Mert nem a félelemnek lelkét adta 

nekünk az Isten, hanem az erő, a sze-
retet és a józanság lelkét. Ne szé-
gyelld hát a mi Urunkról szóló bi-
zonyságtételt, se engem, az ő foglyát, 
hanem szenvedj velem együtt az evan-
géliumért, Isten ereje által. 

„A bátorság nem a félelem hiánya, sokkal 
inkább egy döntés, hogy a félelemnél van, 
ami fontosabb.” (Neveletlen Hercegnő) De 
mi kell ahhoz, hogy ezt a döntést meg tud-
juk hozni? Mi kell ahhoz, hogy ténylegesen 
bátrak legyünk, és szembenézzünk a kihí-
vásokkal, szembenézzünk feladatainkkal, 
szembenézzünk ellenségeinkkel bármi 
vagy bárki legyen is az? 

Mitől leszek bátor? Hogyan lehetek bá-
tor? – tettem fel gyerekkoromban a kér-
dést magamnak, mert nagyon szerettem 
volna nagyon bátor lenni. 

Ha a filmekre gondolunk, akkor a bátor 
emberek nagyon hasonlítanak egymásra: 
vannak fizikailag nagyon erősek, mások 
valamilyen küzdősportot mesterien űznek, 
ismét másoknak rengeteg pénzük van, 
ezért bátrak, olyanok is vannak, akiknek 
politikai hatalom van a kezükben, de van-
nak, akiket az tesz bátorrá, hogy valami-
lyen pusztító fegyvert szorongatnak a ke-
zükben. És sajnos olyan is van, akit az alko-
hol, vagy a kábítószer mámora tesz bátorrá. 

Erő, harciasság, vagyon, hatalom, fegy-
verek és alkohol – ezek mind nagyon bá-
torrá tudják tenni az embereket. De ne-
künk talán egyik sincsen a birtokunkban. 
Ezért mi már nem érdemeljük meg, hogy 
bátrak legyünk?! Nekünk emiatt gyengé-
nek és kiszolgáltatottnak kell lennünk?  

A pünkösdi történet a Cselekedetek 
könyvében azzal kezdődik, hogy Lukács 
leírja az előzményeket, az apostolok rejtőz-
ködését, bujkálását. Igen, Jézus tanítvá-
nyai féltek a megtorlástól. Féltek attól, 
hogy ők is arra a sorsra jutnak, amire mes-
terük, Jézus jutott. És közben vártak vala-
mire, amiről igazából nem is tudták, hogy 
mi lesz. Meg kellett várniuk, hogy Szentlé-
lekkel kereszteltessenek meg, hogy Isten-
nek a Lelke körülvegye az életüket és be-
töltse szívüket és gondolataikat. 

Nem tudták, mindez hogyan fog valóság 
lenni, de vártak, és közben féltek. 

Majd az egyik napon, amikor együtt vol-
tak, „hirtelen hatalmas szélrohamhoz ha-
sonló zúgás támadt az égből, amely betöltöt-
te az egész házat, ahol ültek. Majd valami 
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” (3-4a) 

Ez az az esemény, amiben felismerték, 
hogy Jézus ígérete beteljesedett. Ez volt 
számukra a jel arra, hogy álljanak elő, hogy 
induljanak, és kezdjenek végre beszélni 
hitükről, kezdjenek végre beszélni a Meg-
váltó Jézus Krisztusról. A fiatalok konfir-
mációs könyve, a „Megtaláltuk a Messiást” 
c. könyv erről az eseményről azt mondja: 
„A Szentlélek a gyáva tanítványokat bátor 
hitvallókká formálta.”  

És valóban megtörtént a csoda! A tanít-
ványokból apostolok – küldöttek – lettek. 
A gyávából bátor lett. És nem kellett nekik 
hozzá sem hatalom, sem fizikai erő, sem 
alkohol, sem harciasság, sem fegyverek. 

Húsvétkor volt a TV műsorai között a Quo 
Vadis c. film, mely az ókori Rómában játszódik 
nem sokkal Jézus halála után. A film végén 
már a keresztyének üldözését mutatják, és azt, 
hogy a császár döbbenten látja, hogy a cirkuszi 
arénában a keresztyének hitvalló énekeket 
énekelnek, miközben az oroszlánok megtá-
madják őket. Nemcsak a félelmet látja a ke-
resztyéneken, hanem azt a bátorságot, amit 
csak az erő, a szeretet és a józanság lelke, 
az Isten Szentlelke képes megadni az em-
bernek. 

Kedves Testvéreim! 
Akartok-e bátrak lenni? Isten nekünk 

is adja, adni akarja az „erő, a szeretet 
és a józanság lelkét”. Neked is, nekem is 
szükségünk van a bátorság Lelkére, az Is-
ten Szentlelkére, de nem azért, mert ne-
künk nincs sem vagyonunk, sem hatal-
munk, sem fegyverünk. Hanem azért van 
szükségünk Isten Szentlelkére, a bátorság 
Lelkére, mert a vagyon elvehetik, a hata-
lom elveszhet, a fegyverek csődöt mond-
hatnak, vagy elfogy a lőszer, de Isten Lelke 
mindig és mindenhol velünk van. 

És azért is szükségünk van az erő, a sze-
retet és a józanság lelkére, mert Urunk cso-
dálatos és erő feletti feladatot, küldetést 
bízott ránk: az evangélium, az örömhír 
hirdetését a világnak. Ezt pedig nem tehet-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Legyél bátor a lélek által! 
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jük fizikai erőből, katonai erővel, vagy poli-
tikai hatalommal. Édes bortól sem része-
gedhetünk meg annak érdekében, hogy 
legyen merszünk bizonyságot tenni a meg-
váltásról. 

De igét kell hirdetni, mégpedig józanul 

és a Szentlélek ereje által, „ 
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az 

Isten fiainak megjelenését.” (Róm. 8,19) 
„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szó-
ló bizonyságtételt…” Ámen. 

Loment Péter lelkész 

Az egyházi ünnepek sorában a Karácsony és a Húsvét mellett a legnagyobb ünnepünk a 
Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A Szentlélek eljött a földre azért, hogy belülről 
változtassa meg az embereket, hogy Jézus természetét adja nekik. Az az ember, aki eljut 
odáig, hogy Jézust behívja az életébe, és ezt mondja neki: „Mostantól kezdve te parancsolj 
nekem Uram Jézus! Én pedig neked akarok engedelmeskedni.” Ők kapják a Szentlélek 
ajándékát, amely által megváltozik az életük. Így mondjuk ezt, hogy a Lélek gyümölcsöt te-
rem bennük. Hogy mi ez a gyümölcs? Mik a jelei annak, ha a Szentlélek alakítja az 
életünket? Ezt megtalálod az alábbi kosárban, ha sorba rendezed a rakoncát-
lan betűket! Ha elakadsz, lapozd fel a bibliából Pál apostol szavait a Galata 5,22-23-ból! 

 

  _______________________   _______________________   ______________________  

  _______________________   _______________________   ______________________  

  _______________________   _______________________   ______________________  

Lomentné Tünde néni 

Kedves gyerekek! 
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Pünkösd hétfőn „lelkesítő napot” tartot-
tunk a Polgári utcai Tájházaknál. Nemcsak 
a leglelkesebb Bocskai téri testvérek gyüle-
keztek, hanem a sötét fellegek is, a meghir-
detett időpontban. Ám az eső csak órákkal 
később eredt el, amikor már nem zavarta 
meg találkozónkat. Az érkezőket a Bárka 
zenekar lélekvidító zenéje fogadta.  

A Szentlélekről szóló üzenetet Loment 
Péter lelkész tolmácsolta. Az ügyességi 
akadálypályán ki-ki lemérhette lélekjelen-
létét gólyalábazás és mocsárjárás közben. 
(Az élmények hatására a lányom gólyalá-
bakat kért születésnapjára!) A szellemi 
vetélkedőre vágyók az „50 nap 50 kérdés” 
játékban jeleskedhettek. Lehetőségünk volt 
kézműves foglalkozásra is, ahol pünkösdi 
babát és lélekgalambot készíthettünk. Az 
udvar egy csendesebb részén elgondolkod-

tató „imaséta” várt minket. A tablók, pla-
kátok és feladatok arról szóltak, hogy mit 
jelent a Szentlélek munkája vagy hiánya az 
életünkben, gyülekezetünkben és egyhá-
zunkban. Fényképező paraván mögé állva 
bújhattunk be az egykori tanítványok bőré-
be. 

A lelki-szellemi táplálék mellett finom 
kemencés kenyérlángos és a házi sütemé-
nyek még ünnepibbé tették a délutánt. 

A legjobb mégis maga a találkozás volt. 
Nem néztük az óránkat, hogy elkésünk 
valahonnan. Nem szabadkoztunk, hogy 
feltartjuk a másikat. Végre beszélgethet-
tünk egymással egy jót. Mintegy százötve-
nen fogadták el a meghívásunkat, hogy 
gyülekezetépítéssel is megszenteljék Pün-
kösd ünnepét. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

„Lélekből lelkesen…” 

Lelkes pedagógusok lelkesítettek 
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Amikor gyermekeinket megkeresztelték, 
megfogadtuk, úgy neveljük őket, hogy  
a konfirmáció alkalmával ők maguk önként 
tegyenek fogadalmat a gyülekezet előtt  
a Szentháromság Istenbe vetett hittükről. 

Ez volt az első lépés, mely elindította 
őket ezen az úton. Később a református 
iskola tanulójaként hitoktatásban részesül-
tek. Az iskolából elkerülve kicsit eltávolod-
tak ettől a fajta oktatástól, de amikor eljött 
az ideje elkezdtek a konfirmációs felkészí-
tésekre járni. Kezdetben még noszogtatni 
kellett őket, de ahogy telt az idő egyre job-
ban megérezték ennek jelentőségét, és 
minden figyelmeztetés nélkül vettek részt 
ezeken az alkalmakon. Nem csak ekkor, 
hanem az istentiszteleteken való részvéte-
lek, a gyülekezeti táborok, és az itthoni 
beszélgetések alkalmával is szóba került a 

konfirmáció, illetve az is, hogy mi szülők 
hogyan éltük meg ezeket az alkalmakat. 

Legnagyobb lányom két évvel ezelőtt tett 
fogadalmat, így a két kisebb testvérének 
már beszélt a felkészítésekről, a konfirmá-
ció jelentőségéről. Úgy gondolom, ezek 
a személyes élmények nagyban segítik őket 
abban, hogy ez az alkalom ne csak a mi 
fogadalmunk beteljesedése, hanem az ő 
akaratul is legyen. 

Reménykedem abban is, hogy legkisebb 
testvérüket már nem csak mi, hanem ők is 
segíteni fogják ezen az úton, mint ahogy ez 
a Példabeszédek könyvében (19,21) is írva 
van: 

„Sokféle szándék van az ember szívében, 
de csak az Úr tanácsa valósul meg.” 

Nagyné Mező Eszter 

Út a konfirmációig 

Tisztelt gyülekezet, először is szeretném 
köszönteni az újonnan konfirmálókat. Né-
hány héttel ezelőtt Loment Péter Tisztele-
tes Úr és felesége Lomentné Szopkó Tünde 
Tiszteletes Asszony azzal a kéréssel keres-
tek meg, hogy köszöntsem az idén konfir-
málókat, és néhány szóban mondjam el 
konfirmálásom óta megtapasztalt érzései-
met. Nagyon nagy megtiszteltetésnek tar-
tottam, hogy engem kértek fel erre a fel-
adatra, de azt sem felejtem el, hogy először 
megijedtem, hogy mit is mondhatnék Én. 
Hiszen nem vagyok pap, és a teológiában 
sem vagyok jártas. Aztán megnyugtattak, 
hogy Ők nem is ezt várják tőlem, csak hogy 
saját szavaimmal mondjam el érzéseimet. 

Pár szóban szeretnék bemutatkozni. Én 
Molnár Antalné vagyok Hajdúböszörmény-
ben születtem és azóta is itt élek két gyere-
kemmel és férjemmel. Tavaly keresztelked-
tem, majd konfirmáltam. Azóta úgy érzem, 
hogy minőségében változott meg az éle-
tem. Apró pici dolgoknak is tudok örülni, 
és hálás vagyok az Istennek, hogy 2010 
nyarán azzal kerestem meg a Tiszteletes 
Úrékat, hogy meg szeretnék keresztelked-
ni, és hitemről vallást tenni. A konfirmálá-
som óta is történtek velem rossz és jó dol-
gok, de tudom, hogy a rossz dolgok sem 

azért történnek, mert Isten rosszat akarna 
nekem. Hiszen nincsenek véletlenek és va-
lószínű, hogy ennek így kellett történnie, 
mert a jó Isten csak így tud munkálkodni 
bennem. Folyamatosan csiszol és formál. S 
csak annyi terhet ad, amivel meg tudunk 
birkózni, és semmivel sem többet.  

Keresztelésem alkalmával Ézsaiás 41 ré-
szének 10. versével kaptam áldást, mely így 
szól: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerő-
sítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes job-
bommal támogatlak.” Azóta nehéz dönté-
sek és próbatételek előtt mindig elmondom 
ezt az igét magamban. Sohasem gondol-
tam, hogy egy ige ennyit tud segíteni, ma 
már tudom, hogy igen. Mikor ezt elmon-
dom magamban, már nem félek, és bátran 
merek a feladatok elé állni. Békességet és 
nyugalmat érzek.  

Kívánom, hogy Ti is megtapasztaljátok 
ezeket az érzéseket, és bátran kérjétek 
az Urat, mert Ő meghallgat, és nem hagy 
magatokra. Szeretnélek bátorítani Titeket, 
hogy ezután is látogassátok templomun-
kat, gyülekezetünket, és folyamatosan táp-
lálkozzatok Isten igéivel. Áldás békességet. 

Molnár Antalné 

Köszöntés 
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Nagyon vártam már ezt a napot, de úgy 
gondolom, ezzel nem vagyok egyedül. A mai 
nap remek alkalom lehet arra, hogy hitünket 
még jobban megerősítsük. 

Ahhoz, hogy elérkezhessünk ehhez a pilla-
nathoz, az iskolában sokat kellet tanulnunk 
a hitünkről. Az utolsó évünket viszont a kon-
firmációra való készülés töltötte ki. Nagyon 
jók és érdekesek voltak az órák, hiszen meg-
ismerhettük a Bibliát, hitünk tanításait, egy-
házunk életét és még sok mást... 

Örömmel készültünk a mai napra, ma 
mégsem úgy állunk itt, mint egy türelmetlen 
csoport, aki ezt várta már nyolc éven keresz-
tül. Hanem úgy állunk itt, mint akik búcsút 
intünk valami jó dolognak: a hittan óráknak, 

és elkezdünk valami mást: megélni mindazt, 
amit tanultunk, és amiről számot adhattunk. 
Mert nyolc év alatt nemcsak a bibliai törté-
neteket tanultuk meg, de azt is, hogy a hit, 
a szeretet és a békesség legalább annyira fon-
tos, mint a levegő vagy az oxigén. 

Ezért szeretnénk megköszönni szüleink-
nek, keresztszüleinknek és felkészítőnknek, 
hogy idáig elkísértek minket, és most együtt 
örülnek velünk. Bízunk benne, hogy a mai 
fogadalmunkat meg tudjuk tartani, és a 
Bocskai téri gyülekezet hűséges tagjaivá tu-
dunk válni. 

Szűcs Máté 
Elhangzott május 19-én a templomban a kon-
firmációi fogadalomtétel napján. 

Kedves Gyülekezet! 

Imaköröseink egyik hétfőn délután vendé-

gül látták az értelmi fogyatékos napköziseket 

és a köztük munkálkodó segítőket. A vidám 

délutánon a tenger lecsendesítésének törté-

netét dolgoztuk fel. Énekeltünk, „eső csiná-

lót” játszottunk, bővítettük ismereteinek a 

szelekről és viharokról, történetet hallgat-

tunk, imádkoztunk, ijedt és örvendező tanít-

ványokat rajzoltunk, viharos színeket válo-

gattunk és együtt uzsonnáztunk. Közben pe-

dig ismerkedtünk, barátkoztunk egymással. 

Mindkét csoport tagjai örömmel és tevéke-

nyen vettek részt a közös délutánon. 

Lomentné Szopkó Tünde 

Vendégeink voltak... 
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Konfirmációi fogadalmat tett 24 fiatal és 6 felnőtt 
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Konfirmációi fogadalmat tett 24 fiatal és 6 felnőtt 
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1.A lényeg nem mi vagyunk. Isten kezé-
ben van minden élőnek a léte és minden 
emberi testnek adott lélek. Ő hozott létre 
és önmaga számára alkotott meg bennün-
ket. Egyedül Istenben fedezhetjük fel ere-
detünket, életünk értelmét, célját, értékün-
ket és küldetésünket. 

2.Életünk nem a véletlennek köszönhe-
tő. Semmi sem véletlen, mindennek célja 
és oka van. Istennek minden emberrel ter-
ve van. Ez a terv nem más, mint a szeretet. 
Mi állunk szeretete középpontjában, mi 
vagyunk a legbecsesebb teremtményei. 
Ezért szeretné, ha az Ő terve, útmutatása 
szerint élnénk. 

3.Mindannyiunk életét mozgatja vala-
mi./bűntudat, sértődöttség, félelem, anya-
gi szempont, megfelelési kényszer/. Úgy 
vagyunk megalkotva, hogy értelmes életet 
akarjunk élni. Ő azt szeretné, ha életünk 
kiindulópontja, mozgatórugója az ige len-
ne. Isten nélkül nincs célja az életnek, cél 
nélkül pedig nincs értelme. 

4.A földi élet nem minden, csupán pró-
baidő, előkészítő az örök életre. Arra te-
remtettünk, hogy örökké éljünk. Amikor 
felfogjuk, hogy az élet több, mint az itt és 
most realitása elkezdünk az örökkévalóság 
fényében élni. A földön eltöltött idő csak 
egy szempillantás az örökkévalósághoz 
képest. 

5.Életünket legtöbbször a saját szemszö-
günkből nézzük, nem az Isten szemszögé-
ből. A Biblia szerint a földi élet próbatétel, 
letét és ideiglenes állomáshely. Isten a hi-
tünket nehézségeken keresztül, reménysé-
günket tulajdonunk kezelésén keresztül, 
szeretetünket pedig embereken keresztül 
teszi próbára. A pénz próbatétel és letét is 
egyben. Sokaknak a pénz a legnagyobb próba-
tétel. Ezzel teszteli Isten megbízhatóságunkat. 

6.A földi élet csak ideiglenes állomás-
hely, átutazók, látogatók vagyunk e földön. 
Amikor az élet bekeményít, vagy amikor 
elbizonytalanodunk, hogy megéri-e Krisz-
tusért élni, jusson eszünkbe, hogy még nem 
értünk haza, vár ránk a mennyei otthonunk. 

Minden általa van és érte. A világegye-
tem végső célja ,hogy megmutatkozzon 
benne Isten dicsősége. Isten dicsősége nem 
más, mint jóságának és a többi benne rejlő 
örök tulajdonságának kifejeződése. Azért 
élünk e földön, hogy ezeket a tulajdonságo-
kat hordozzuk. Isten mindannyiunkat arra 
hív, hogy az Ő szeretet-terve szerint élve 
dicsőítsük Őt. 

ELSŐ SZÁMÚ ÉLETCÉL: A TE-
REMTŐ GYÖNYÖRKÖDIK ALKOTÁ-
SAIBAN 

8.Isten örömére teremtettünk, moso-
lyogva vette tudomásul világra jöttünket 
Életünk első számú oka és célja, örömet 
szerezni Istennek, hogy gyönyörködhessen 
bennünk. Gyermekei vagyunk és életünk 
olyan nagy örömet okoz neki, mint semmi-
lyen más teremtménye. Ha isten gyönyör-
ködni tud bennünk, akkor dicsőítjük Őt. 

9.Életünk célja az, hogy Istent mosolyra 
fakasszuk. Ő mosolyog, ha vele járunk és 
mindennél jobban szeretjük Őt, ha megbí-
zunk benne, ha engedelmeskedünk neki, 
ha hálát adunk neki és imádjuk és ha hasz-
náljuk képességeinket. Tudja, hogy képte-
lenek vagyunk tökéletes, bűntelen életre, 
mégis lelki fejlődésünk minden szakaszá-
ban szeret bennünket és örömét leli ben-
nünk. 

10.Az Istenimádat lényege önmagunk 
átadása, melyet leginkább engedelmessé-
günkkel valósíthatunk meg. Az Istennek 
átadott élet előnye a békesség, a szabadság 
élménye, az isteni erő megtapasztalása. 
A Krisztusnak átadott élet nem a legjobb, 
hanem az egyetlen lehetséges élet. 

11.Isten azt szeretné, ha Ő lenne a leg-
jobb barátunk. Milyen hihetetlen, a Min-
denható Isten a barátunk szeretne lenni! 
A barátság úgy mélyülhet el egyre jobban, 
ha életünk minden egyes élményét meg-
osztjuk vele. Ő azt szeretné, ha minden 
tevékenységünkbe, minden gondolatunkba 
bevonnánk. 

(Folytatás a(z) 11. oldalon) 

Miért élek a földön? 
Rick Warren CÉLTUDATOS ÉLET című könyve alapján 
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12.Tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk 
közel Istenhez. Semmi sem  kellene, hogy 
fontosabb legyen az Istennel való kapcso-
latnál. Az Istennel való barátság elmélyíté-
sén dolgoznunk kell. Időt, energiát kell rá 
szánni. E barátság legfontosabb építőköve 
az őszinteség. Az igazi barátság nem pasz-
szív, hanem kétoldalú, kölcsönös. Isten 
abban gyönyörködik, ha kis dolgokat te-
szünk nagy szeretettel, nem ha nagy dolgo-
kat kényszerből. 

13.Isten a teljes valónkat kéri. Életünk 
egy része nem elég neki. Teljes szívet, teljes 
lelket, teljes elmét, teljes erőt kér és vár 
tőlünk. Életünk darabjai helyett teljes oda-
szánást igényel. Az tetszik neki, ha a való-
ságnak megfelelően, hitelesen imádjuk Őt. 

Az Istenimádatnak ára van: önközpontúsá-
gunk feladása, hiszen nem magasztalhat-
juk egyszerre magunkat is és Istent is. 

Isten valóságos attól függetlenül, hogy 
érezzük-e a jelenlétét vagy nem. Könnyű 
dicsérni Őt, ha jól mennek a dolgok. 
Az Istentisztelet legmélyebb szintje, ami-
kor a fájdalom ellenére dicsérjük, a próba-
tétel közepette hálát adunk, a kísértés ide-
jén bízunk benne s amikor úgy érezzük 
elhagyott, akkor is szeretjük. Vagyis érzé-
seink és körülményeink ellenére bízunk 
benne és belekapaszkodunk változatlan 
jellemébe. V. Raymond Edman: „Soha ne 
kérdőjelezzük meg a sötétben, amit Isten 
kimondott a világosságban!” 

Nagy Sándorné 

Céltudatos élet—gyülekezeti csoport 
„Mert csak én tudom, mi a tervem vele-

tek…reményteljes jövőt  adok nektek.” 
 Jer. 29, 11 
Húsvét és Pünkösd közötti negyvenna-

pos „lelki útiterve” kaptunk meghívást lel-
készeinktől, a fenti könyv olvasásával gon-
dolataink, élményeink kis csoportos meg-
beszélésével. 

Nem csoda, hogy e könyvet több, mint 
húsz millió példányban adták el, mert ki ne 
lenne kíváncsi arra:  

 Miért is élek a földön?  

 Mi Isten célja az életemmel? 

 Miért vannak próbatételeink, szenve-
déseink? 

 Mi fakasztja Istent mosolyra, s valóban 
barátai lehetünk-e?  

 Mit tegyünk, amikor úgy érezzük mér-
földnyire van tőlünk? 

 Bekerülhetünk-e az Ő családjába és 
hogyan? 

 Mi a különbség bizalom és megbocsá-
tás között? 

 Miként oldhatjuk meg konfliktusainkat 
és lehetünk béketeremtők? 

 Miként találjuk meg szolgálatunkat, 
küldetésünket? 

És még sorolhatnám tovább a valamennyiünket 
foglalkoztató kérdéseket. 

A 316 oldalnyi könyvből valamennyi kér-
désre érthető, követhető, életszerű választ 
kapunk, alátámasztva a Biblia közel 1000 
idézetével. 

AZ ÖT ÉLETCÉLT – AMELYNEK KÖ-
VETÉSÉRE HÍV AZ ÍRÁS – HETENKÉNT 
MEGBESZÉLTÜK. 

A résztvevő testvérek őszinte gondolatai, 
megélt élményei, jó szándékú tanácsai va-
lódi biztatást, támogatást nyújtottak 
„növekedésünk” megerősítéséhez, egymás 
megismeréséhez, legfőképp hitünk elmé-
lyítéséhez. 

A könyv olvasása, az azon való elmélke-
dés és a heti találkozások megvilágították 
azt, hogy életünk különböző eseményei 
miként illeszkednek egymáshoz. Mi az amin 
változtatnunk kell: Istenre figyelnünk, vele 
párbeszédet folytatnunk, s bár többször 
gyengének bizonyulunk – az Ő szeretete 
örök, türelme végtelen. 

Negyvennapos utunk végére érve már 
tudjuk – mi végre teremtett minket az Is-
ten? – az áldás pedig akkor következik be, 
ha eszerint is cselekszünk. 

Hálásan köszönjük ezt a lelki utazást, bár 
tudjuk, hogy nem lesz könnyű az öt életcél 
teljesítése – de nem is lehetetlen – s ehhez 
biztatást, ösztönzést kaptunk az „ örök ju-
talom” reményében. 

Mindenkinek jó szívvel ajánlom a köny-
vet és olvasása közben a Vele való 
„beszélgetést”. Sok energiát, örömöt fog 
adni, ha felismeri élete értelmét, s célját. 

A „Céltudatos csoport” nevében: 
Kövér Sándorné dr. 
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A kitartó szolgálat gyümölcsei  

Tóth András presbiterrel beszélgettem 
Bevallom félve szólítottam meg Tóth 

András presbiterünket, hiszen nem ismer-
jük egymást. Meglepődését követően közeli 
időpontot ad az interjúra, ebből arra követ-
keztetek, hogy határozott ember, aki nem 
odázza el a dolgokat. Nyugalma, erőt su-
gárzó megjelenése is bátorítólag hat az em-
berekre, presbiter társaira is. Mielőtt első 
kérdésemet felteszem, elárulom neki, hogy 
Nagyné Évike nászasszonyát, - aki sajnos idő-
közben meghalt- többször is meglátogat-
tam és igen kedves emlékek fűznek hozzá. 
Nászuráról a legnagyobb lelkesedéssel beszélt. 

-Honnan ered ez a nyugalom és erő, a szü-
lői házból vagy esetleg megküzdött érte? 

-Szüleim hívő emberek voltak. Gyermek-
koromban jártunk a gyülekezetbe, elindul-
ni nehéz volt, aztán már jól éreztük ma-
gunkat. Délutánonként Fábián Juliska né-
ni tartotta a gyerekalkalmakat a Kálvin 
téren. Már gyermekként is szerettem a kö-
zösséget.- emlékszik vissza András mosoly-
lyal az arcán. 

- Hite hogyan mélyült el élete folyamán 
és családjának hogyan sikerült átadnia? 

-Volt egy kitérő az életemben. - komolyo-
dik el. Ezt az otthonról kapott vallásossá-
got úgy éltem meg a továbbiakban, hogy 
nem volt élő kapcsolatom az Úr Jézussal. 
Ünnepeken jártunk templomba, megke-
reszteltük gyermekeinket. Ez alatt az idő 
alatt szüleim imádkoztak értünk, megtartó 
ereje rajtunk volt. Nem múlt el eredmény 
nélkül, befogadtuk az életünkbe Jézus 
Krisztust. 

Egy olyan élethelyzetet adott a Jóatya, 
hogy döntenem kellett, hogy magamtól 
oldom meg a dolgaimat, vagy Őt hívom 
segítségül 1998. júniusában. A 37. zsol-
tár 5.versével szólított meg az Úristen en-
gemet. Azóta együtt járunk feleségemmel 
az Ő útján, Ő vezérli életünket. Először 
egyedül jártam  a templomba. 

Felesége ,Julika csendesen folytatja: 
-Gyermekkoromban én is jártam a gyü-

lekezetbe, de aztán ritkábbá váltak ezek 
az alkalmak. Láttam férjemen a pozitív 
változást, én is vágytam vele menni. Ha 
nem megyünk, akkor az olyan, mintha 
nem is vasárnap lenne.- ezt egyszerre 
mondják, majd András folytatja. 

- A vasárnapi igeszolgálatok és a Bocskai 
téri közösség lelki feltöltődést ad a követ-
kező hétre. Gyermekeink figyelik életün-
ket. Mint ahogyan mi értünk is imádkoztak 
a szüleink, mi is imádkozunk ő értük. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a gyülekezeti tá-
borokba szívesen engedik az unokáinkat, 
akik nagy lelkesedéssel jönnek. 

- A presbiteri tisztséget két cikluson át 
viselte,- most kezdte a harmadikat- min-
den örömével és nehézségeivel. Hogy érzi 
sokkal jobban megbirkózik a feladatokkal, 
mint kezdetben, vagy azért most is érik 
embert próbáló kihívások? 

-Nem lehet ezt rutinból csinálni. Sok ne-
hézségen átestünk, a templomfelújítás, 
iskolabővítés, a temető üzemeltetése, a lel-
készcsere - sorolja büszkén, alig bírom írni. 
De látom rajta, hogy ezek a nem kis felada-
tok testet-lelket próbára tettek. Nagy öröm-
mel és megnyugvással nyugtázza a végén:  

-A presbitérium egységessé vált. Min-
denki érzi a súlyát és felelősségét. 

-Meséljen a hivatásáról és arról, hogyan 
segítette az Úristen az üzleti életben?  

-Harminc éve foglalkozom ajtó-ablak 
kereskedéssel. A hobbim a munkám. Em-
berekkel nagyon szeretek foglalkozni. Bi-
zonyságot lehet tenni a boltban is. Megta-
pasztalhatom a kegyelmi ajándékokat na-
ponta, ha ráfigyelek. A nehézségek ellenére 
az imáim meghallgatásra találnak, mindig 
van remény. Az Úristenre hagyatkozva 
nem a mi érdemünk hogy sikereket érünk 
el, ha ezt tudjuk, akkor nem bízzuk el ma-
gunkat. 

- A gyülekezetünk növekvő tendenciát 
mutat. Mit gondol mivel lehetne még von-
zóbbá tenni az ember számára? 

- Elsősorban jó igeszolgálatokkal, közös-
ségépítéssel. Ezeket gyakorolja a gyüleke-
zet vezetése. A táborok is nagyon jó közös-
ség építők, illetve a személyes bizonyságté-
teleknek is nagy szerepe van ebben. A nem 
hívő emberek figyelik a hívő embereket. 

- A gyülekezeti tábori élményekről tud 
mesélni?- teszem fel kérdésemet mosolyog-
va, hiszen tudom, hogy ez nem lesz nehéz. 

- Nagy élmény, hogy úgy vagyunk együtt, 
mint egy nagy család, vigyázunk egymás 

(Folytatás a(z) 13. oldalon) 



13 

 

www.bocskaiter.hu 

gyermekeire. A táboron 
belüli alkalmak nagyon jók. 
A csoportos beszélgetések 
alatti bizonyságtételek hit-
mélyítőek a közösség egé-
sze számára. 

- A feleség Julika köz-
beveti lelkesen: 

- Nekem az tetszett na-
gyon, amikor vegyes cso-
portokban beszéltünk meg 
egy-egy igét, érdekesebb 
volt, aktívabb is volt min-
denki. Kisebb csoportban is 
könnyebb megszólalni, csa-
ládiasabb a hangulat, mint 
amikor nagyobb a létszám. 

- Nagyon erősnek, elszántnak 
kell lenni a mai világban. 
Szerintem még hittel is nehéz. Mennyire 
tud elbizonytalanodni, ha nyomorúsággal, 
nehézségekkel szembesül? 

- A hívő embernek sem ígér az Úristen 
több egészséget, vagy kevesebb próbatételt, 
sőt, lehet, hogy többet. Hogyha ezeket a ne-
hézségeket Ő elé visszük, könnyebb elvisel-
ni minden bajt, megpróbáltatást. 

Erőtlenségeink által erősödhet meg a hi-
tünk. Úgy gondolom, hogy az a feladatom, 
hogy a családomat még közelebb vigyem az 

Úristenhez, illetve minél több embernek 
bizonyságot tudjak tenni. - mondja őszinte 
hittel. 

Úgy gondolom minden feltétel adott, 
hogy vágya teljesüljön: szilárd hit, bölcses-
ség, hitelesség, példaértékű összhang a fele-
ségével. 

Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, 
mert ő munkálkodik. (Zsoltárok 37, 5.) 

Rózsáné Szilvi 

Hozsánna, hozsánna! Éljen a Megváltó! „ 
Áldott a király, aki az Úr nevében Jön!” 

Április első vasár-
napján ünnepeltük 
meg a Virágvasárna-
pot a templomban. 
Erre a szép alkalom-
ra versekkel, dalok-
kal és gyönyörű raj-
zokkal készültünk. 
Rövid történet elme-
sélésével próbáltuk 
felidézni Jézus bevo-
nulását Jeruzsálem-
be.  

Különlegessé tette 
ezt az alkalmat, 
hogy osztálytársaink 
saját zenei produk-
ciókkal emelték mű-

sorunk színvonalát. 
A 4.a osztályos gyere-

kek és tanítóik 

Virágvasárnap a templomban 
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2012. május 24-én rendhagyó angol, 
földrajz és osztályfőnöki órájuk volt a felső 
tagozatosoknak. Az AIESEC nemzetközi 
szervezettől érkező hallgatók angol nyelven 
meséltek hazájuk gazdasági életéről, neve-
zetességeiről, jellegzetes növény- és állatvi-
lágáról, valamint az iskolai életről. 

Az AIESEC a világ legnagyobb, egyete-
mista és főiskolás fiataloknak szóló szerve-
zete, mely közel 110 országra kiterjedt 
nemzetközi hálózattal rendelkezik. Tevé-
kenységét azzal a céllal szervezi, hogy hoz-
zájáruljon a fiatalok személyes kompeten-
ciáinak fejlődéséhez, amivel a helyi közös-
ségek fejlesztését is szolgálja. Roxanna 
Dehaghani és Tricia Tan hat hétig, délelőt-
tönként a Debreceni Egyetem Gyakorló 
Óvodájában foglalkozik a gyerekekkel, an-
golul játszanak velük, mesélnek nekik. 

A két diáklány jogot tanul, Tricia Szinga-
púrban, Roxanna pedig a Belfasti Egyete-
men, Észak-Írországban. Örömmel jöttek 
hozzánk, hogy megismerjék a magyar diá-
kok életét és beszámoljanak magyarországi 
élményeikről is. A színes képekkel illuszt-
rált előadás, melyet Nemes Magdolna ta-
nárnő tolmácsolt nekünk, rendkívül érde-
kesnek bizonyult. Megtudtuk, hogy mind-
két országban igen szigorú szabályokat kell 
a diákoknak betartaniuk, egyenruhában 
járnak iskolába és nincs menza sem. Ren-
geteg kérdésünk volt (pl. Forma 1, ping-
pong, időjárás), amire a lányok örömmel 
válaszoltak nekünk az előadás végén. Sok 
érdekes információval gazdagodtunk Észak
-Írországról és Szingapúrról. 

Thank you, Tricia! Thank you, Roxanna! 
(Köszönjük, Tricia! Köszönjük, Roxana!) 

Kiss Petra – Dr. Nemes Magdolna 

Rendhagyó angolóra 
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Hajdúböszörmény Város Önkormányza-

tának Népjóléti, Ifjúsági és Sportbizottsága 

a 2011. évben elért kimagasló sporttevé-

kenységért, és Hajdúböszörmény jó tanuló, 

jó sportoló kategóriákban adott át elisme-

réseket március másodikán. Nagy örö-

münkre, Ollé Rebeka Sára 3.b osztályos 

tanulónk immáron második alkalommal 

kaphatta meg e nemes kitüntetést, a sakk 

sportágban elért eredményességéért. 

Külön elismerésben részesült a Baltazár 

Dezső Református Általános Iskola csapa-

ta, amely a Nagy Vagy! Országos televíziós 

sport, és ügyességi vetélkedőn ért el ötödik 

helyezést, 2011 tavaszán. 

A csapat tagjai: Kathi Ildikó, Szabó Bri-

gitta, Papp Roland, Poczetnyik Luca, For-

gács Csaba tanulók, Csatáriné Kiss Judit, 

Poczetnyik Mária, Győrfi Attila szülők, Gál 

József tanár úr. 

Az elismerésekben részesültek részére 

gratulálunk az iskola nevében és kívánjuk, 

hogy további sikereket érhessenek el áldo-

zatos munkájukért! Hajrá Baltazár! 

Gál József 

A város önkormányzatának elismerése 

Arany minősítés 
Iskolánk Kökörcsin néptánccsoportja 2012. április 27-én Kisvárdán a Református Álta-

lános Iskolák VI. Néptáncfesztiválján vett részt. A szakavatott zsűri előadásukat és koreo-
gráfiájukat arany minősítéssel értékelte. A csoportot Kissné Rácz Ildikó vezeti.  

Köszönjük kitartó munkájukat és további sok sikert kívánunk! 
Köszönettel: Kathiné Molnár Marianna  

MAZSI matek 
„ Egynek minden nehéz, 
soknak semmi sem elér-
hetetlen…” ezzel a Széche-
nyi gondolattal kezdtük el 
szervezni 2008-ban az 
első MAZSI matek fel-

adatmegoldó versenyt másodikos, mate-
matikát szerető tanulópároknak. 

2012. május 8-án, immár 5. alkalommal 
szerveztük és vártuk nagy izgalommal ezt 
a versenyt. 25 MAZSI csapat volt iskolánk 
vendége ezen a napon.  

Ebben a tanévben városunk és a Tiszán-
túli Egyházkerület református iskoláinak 
csapatai együtt mérték össze tudásukat. A 
verseny előtti rövid áhítaton, Lomentné 
Tünde lelkészünk a Máté evangéliumának 
25. részéből a talentumokról szóló példá-
zattal és annak magyarázatával indította 
útjára a versenyzőket. Amíg a gyerekek 
együtt törték a fejüket a matematika fel-
adatokon, addig a felnőtt vendégek, szülők 
és pedagógusok betekinthettek iskolánk 
életébe kivetített képsorok segítségével. 

A verseny után a gyerekeket kézműves 

barkácsolásra várták a tanító nénik. Ez jó 
volt azért is, hogy levezessék az izgalmakat. 

A szoros verseny arról tanúskodott, hogy 
tehetséges, lelkiismeretesen felkészített 
diákok vetélkedtek. A legtöbb páros példa-
mutatóan tudott együtt gondolkodni, 
együtt dolgozni. 

Pál filippiekhez írt levelében olvashatjuk: 
„…tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy 
ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet 
legyen bennetek, egyet akarva, ugyanar-
ra törekedjetek.” Ez érezhető volt ezen a 
napon. 

És kiket ért a legteljesebb öröm, azt a 
díjazottak sora mutatja, akiknek szívből 
gratulálunk: 

Nagy Bence és Pallás Tamás Debrecen, 
KFRTK Gyakorló Iskola. Tanító néni: 
Kursinszky Viola 

Hegedűs Patrik és Varga Péter Hajdúbö-
szörmény, Bocskai iskola. Tanító néni: Sár-
ga Jánosné  

Nyíri Sándor és Parott Gábor: Hajdúbö-
szörmény, Baltazár iskola. Tanító néni:  

Bodnár Éva 
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Énekkari szolgálatok 

Kitüntetés 
Hálaadó istentiszteletet tartottak a református oktatás újraindulásának 20. évfordulója 

alkalmából június 2-án a debreceni Református Nagytemplomban. Dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök az ünnepi megemlékezésen bemutatta a Hálaadás a református oktatás 20 
évéért elnevezésű ezüst emlékérmet, amelyet négyen vehettek át az országos református 
oktatásügyben végzett kiemelkedő munkájukért. Közöttük volt Kövér Sándorné dr., 
a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának nyugalmazott dékánja, 
Gyülekezetünk hűséges tagja is. 

A Baltazár Dezső Református Általános 
Iskolában immár 
hagyomány a két-
évente megrendezés-
re kerülő művészeti 
gála. Iskolánk tanu-
lói ekkor különféle 
művészeti területek 
bemutatásával szó-
rakoztatják a nagy-
érdemű közönséget. 
Nem volt ez más-
képp ez év áprilisá-
ban sem.  

A gálát iskolánk 
énekkara méltókép-
pen nyitotta meg. Az első és második osz-
tályos tanulóink mozgásos koreográfiákat 
adtak elő, a harmadikosok  és negyedike-
sek mesefeldolgozást mutattak be. Az elő-

adás első részének végén a hit és a lélek 
erősítését segítette a 
negyedikesek műso-
ra. Felső tagozatosa-
ink közül voltak, akik 
színdarabot mutat-
tak be, másoktól pa-
ródiát láthattunk, 
többen pedig hang-
szeres előadásokkal 
léptek színpadra. A 
rendezvényt a peda-
gógusok meglepetés 
énekes-táncos műso-
ra zárta. 
Köszönjük a felkészí-

tő pedagógusok munkáját, Isten gazdag 
áldását kérjük további életükre. 

Kathiné Molnár Marianna 

Színpadra lépünk 2012 

 

Iskolánk Magvető Énekkara 2012. április 
29-én a Hosszúpályi gyülekezetben szol-
gált a vasárnapi istentiszteleten. Műso-
runkkal igyekeztünk gazdagítani a fiatalo-
kat és időseket egyaránt. Igehirdetéssel 
Kovács-Győri Zsuzsa szolgált, melyből 
mindannyian épültünk. Nem utolsó sorban 
meg kell említeni, ennek a templomnak az or-
gonáját, melyen hajdan Liszt Ferenc is ját-
szott. Köszönjük a szeretetteljes fogadta-
tást, mert láthatóan mindenki nagyon jól 
érezte magát ebben a gyülekezeti közösség-
ben. 

2012. június 2-án rendezték meg Hajdú-
hadházon az I. Egyházmegyei Református 
Általános Iskolák kórustalálkozóját, mely-
nek a gyönyörű, patinás hajdúhadházi re-

formátus templom adott helyet. Igehirde-
téssel Szabadi Árpád esperes úr szolgált, 
melynek mottója: „Egyedül Istené a dicső-
ség!”. Szokták mondani, aki énekel kétsze-
resen imádkozik. Az emberi hang csodála-
tos hangszere, melyet Istennek köszönhe-
tünk. A hajdúhadházi, a balmazújvárosi 
és a hajdúböszörményi Magvető Énekkar 
muzsikált. Felemelő érzéssel töltött el min-
denkit a sok csengő gyermekhang. Egy-
mást építjük ezekkel az alkalmakkal, me-
lyekre nagy szükség van a továbbiakban is. 
Reméljük, jövőre újra felcsendül a kórus-
muzsika, gyarapodva még több énekkarral. 

Kissné Szemző Eszter  
karvezető 

Lapzárta: augusztus 15 


