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2014. má rcius-á prilis 

Kegyelemmel teljes Feltámadásünnepet kívánunk! 

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan 

megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak 

az elhívottaknak ... az Isten ereje és az Isten bölcsessége.” 

1. Korintusi levél 1,23-24 
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Játsszunk el a gondolattal: Ha valamilyen ok 
miatt csak egy keresztyén ünnepet tarthat-
nánk meg, akkor melyiket választanánk? A 
gyerekek biztosan a karácsony mellett dönte-
nének, mert ahhoz hozzátartozik az ajándéko-
zás. Talán sokan a Húsvétot, az élet örömével, 
vitalitásával teljes ünnepet. Sokan azért is vá-
lasztanák ezt az ünnepet, mert a mi hitünk, 
reménységünk ott vizsgázik, hogy hisszük-e a 
feltámadást. Talán so-
kan a harmadik nagy 
ünnepet, a Lélek ünne-
pét részesítenék előny-
ben, a bátor bizonyság-
tétel ünnepét, az egy-
ház születésnapját. A 
Nagypéntek lélekbe 
markoló csendjével, 
sötétségével, fájdalmá-
val, munkanap voltával 
nem tartozik a legnép-
szerűbb ünnepeink kö-
zé. Pedig, nagyon fon-
tos újra és újra meg-
emlékeznünk róla. 
Nézzük meg, hogy miért! 

1. Meddig ment el Jézus? Amikor Jézus 
kimondta a kereszten, hogy „Elvégeztetett” ez 
azt jelentette, hogy Jézus elérte küldetése cél-
ját, az Isten terve célba ért. Akkor, ott Jézus a 
kereszten minden erejét megfeszítve küzdött, 
hogy elérje a célt. A feltámadás is óriási ese-
mény. De önmagában a feltámadás nem lenne 
több csak egy csoda. Egy nagy csoda, de nem 
több. Ha előtte Nagypénteken nem úgy történt 
volna minden, ahogyan történt. Ha nincs 
Nagypéntek, akkor minden más csak ámulni 
való történet. Mert a Nagypéntek fizetség volt. 
E nélkül semmit sem használna a többi ünnep 
vagy Jézus más tettei. 

Nagypénteken Jézus megküzdött, hogy a célig 
eljusson. Semmiképp nem mondja, hogy elég a 
szenvedésből, nem bírom tovább. Megküzdött, 
hogy olyan Isteni hatalom birtokában, ne száll-
jon le végül a keresztről. A Nagypéntek a célba 
érés ünnepe. A mindvégig kitartás ünnepe. 

Jézus egész élete erre az útra készítette őt. 
Neki az egész élete szenvedés volt. Nem tu-
dom, hogy végül mi fájt neki jobban: a kor-
bács, a töviskorona, vagy az értetlenség, a 
gúny, amivel szembekerült még a kereszten is. 
Itt ezen a napon végül mindez összesűrűsö-
dött: 

Egy rablógyilkos kedvesebb volt, mint Ő. 
Inkább Barabbást bocsátják szabadon. 

A barátok, a kinevelt, felkészített munkatár-
sak, a tanítványok elfutnak. A hűségéről fo-
gadkozó Péter megtagadja. Egyedül maradt, 
mindenki hátat fordított neki. Száz sebből vér-
zik a háta, a karja, a lába, de tudja, hogy a célt 
el kell érni. Akkor, ott minden erejét összefog-
va koncentrál. 

Ebben a rövid kis 
szakaszban háromszor 
fordul elő az elvégezte-
tett, beteljesedett, azaz 
célba ért kifejezés vala-
melyik formája. Ezzel 
is hangsúlyozva, hogy 
Jézus megváltói mun-
kája célba ért. Meddig 
ment el tehát Jézus? A 
célig. 
2. Hogyan? A kereszt 
körül sokan káromkod-
tak, átkozódtak, később 
elszéledtek, mert nem 
volt már több látnivaló. 

Legtöbben nem törődtek azzal, hogy egy Isteni 
terv minden részletében most teljesedik be. 
Csak Jézus törődött azzal, hogy beteljesedjen. 

Gondoljunk magunkra: Ha testi fájdalom ér: 
minden szavunk arról szól, minden figyel-
münk arra irányul. Ha lelki fájdalom ér: min-
den más sokadrangú dolognak tűnik. A fájda-
lom elborítja az  életünket. Kívül reked min-
den más. 

Az a nagy nyomorúság, ami benne és körü-
lötte van, az könnyen elfordíthatta volna Jézus 
figyelmét a célról. De ő még ott is, akkor is a 
célra tart, a 69 zsoltár 22 versének beteljese-
désére figyel: „ételembe mérget tettek, szom-
júságomban ecettel itattak.” Inni kér. Nem-
csak a sebláz miatt, a nap heve miatt, hanem 
mert be kell teljesednie minden próféciának. 
Így teljesedik be, hogy hígított borecettel kí-
nálják. Hogy higgyük: Ő a megígért Messiás, 
akinek útját Isten évszázadokon át tervezte, 
minden részletét kidolgozva. 

Márk feljegyezte, hogy hoztak neki mirhás bort 
is, de azt elutasította, mert az kábítószer volt.  
Ha elkábul, akkor már enyhül a szenvedése. In-
kább elfogadta az élénkítő szert, hogy tiszta el-
mével, nagyobb fájdalmak árán teljesüljön a 
terv. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

„ Elvégeztetett ” 
Jn.19: 28-30 
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Odakoncentrálta mindannyiunk bűnének 
büntetését. Mert valakinek nagyon-nagyon meg 
kellett szenvedni a mi bűneinkért. Ha Isten meg 
akarja menteni az embert, akkor meg kell vernie 
a Pásztort (Mt 26,31). Még akkor is, ha ez az ő 
Fia. „A bűnösök közé sorolják.”(Ézs 53,12) Sors-
vetéssel osztoztak ruháin. (Zsolt 22,19) Minden-
nek pontosan be kell teljesedni. Minden próféci-
át beteljesítve jut el a célig. 

3. Miért? Jézus a kereszten ott végül körül-
nézett. Látja az ott levőket: az asszonyokat, a 
századost, aki végül rádöbben arra, hogy kit vé-
geztek ki. Megvizsgálja a helyzetet. Minden 
rendben. Itt a cél, amiért jöttem. Átengedi magát 
a halálnak: „elvégeztetett”. Kimondja ezt a győz-
tes, diadalmas kiáltást. 

Az életünk megmentése ment végbe. Célhoz 
ért a minket megmentő isteni terv. Így kellett 
ennek lennie? Nem lehetett volna szebben, ke-
vésbé megrázóan, kevésbé véresen végbemen-
nie? Tényleg meg kellett halnia Jézusnak? Igen. 
A halál mélységéig kellett Istennek lehajolnia. A 
halálig kellett menni, mert csak ott lehetett elér-
ni minket. A biblia arról tanít, hogy mind a halál 
bélyegével jövünk a világra. A lelki halál állapo-
tában vagyunk. Ezért hajol ilyen mélyre értünk 
Jézus, hogy ne szálljon el a megváltás, az üdvös-
ség a fejünk felett. Hogy ne legyen megváltatlan 
helyzet. Ezért volt a cél a halál, hogy a halálban 

levőket hozza ki az életre. Ezért kellett végig-
mennie. 

Mikor megszületünk mind a lelki halál állapo-
tában voltunk. Odajött értünk, hogy felemelhes-
sen. Miért kellett ezen az úton végig mennie? 
Mert csak ezen az úton találhatott rád és rám. És 
csak Ő. 

Hogy ez tetszik nekünk vagy nem? Nem szá-
mít. Őt küldte Isten a megmentésünkre. 

Ha fuldoklunk, és valaki megragad minket, 
hogy kihúzzon, nem fogunk válogatni, hogy 
nem őt akarom, hanem más külsejűt, más 
nemzetiségűt. Erre is igaz ez, Isten őt küldte a 
megmentésünkre. És Ő célba ért. 

Ő az, akiért célba érhetsz te is. Ő az, akiért 
nem a kárhozatba fut árva életed. Ő az, akiért 
szabad lehetsz. 

Ezért fontos a Nagypéntek. Ezért nem szabad 
közömbös szívvel megélnünk. Ezért kell a há-
lánkat odavinni Jézus elé. Mert „méltó a meg-
öletett Bárány” (Jel 5:12).  Ámen. 

 
Lomentné Szopkó Tünde 

Múltidéző – Oláh Sándor lelkész élete 
Hajdúböszörményből indult, de pályája so-

rán messze sodródott a szülőföldtől. 1882. 
február 10-én látta meg a napvilágot egy csön-
des hajdúházban. Elemi és középiskolai tanul-
mányai a szülővárosához kötötték. Miután 
1900-ban a Bocskai István Gimnáziumban 
leérettségizett a Debreceni Református Teoló-
gia fogadta hallgatói közé. Az első lelkészképe-
sítő vizsga után még rövid időre visszatért szü-
lővárosába, segédlelkészként a frissen épült 
Kálvin téri templomban szolgált, de hamaro-
san messze repült bölcsőhelyétől. 

Amikor a fiatalon elhunyt Szaplonczai Berta-
lan halála miatt megüresedett a Szamos-
krassói lelkészi állás, oda hívták lelkipásztor-
nak. A meghívásnak szívesen eleget téve 1932-
ig hirdette az Igét a Szatmár megyei 900 lel-
kes gyülekezetben. Aztán a nagy múltú bánya-
városba, Nagybányára szólította a kötelesség. 
Az akkor még több mint háromezer lelket 
számláló gyülekezetben nagy lelkesedéssel és 
odaadással kezdte a szolgálatot, de hamarosan 
meggyűlt a baja a román hatóságokkal. 1939-
ben államellenes összeesküvés vádjával Ko-
lozsváron hadbíróság elé állították, majd több-

hetes vallatás és kínszenvedés után, fogolycse-
re révén, Magyarországra toloncolták. 1940. 
szeptemberében azonban a magyarok Észak-
Erdélybe való bevonulásakor visszatért szolgála-
ti helyére. A következő években már mint a 
Nagybányai Egyházmegye esperese végezte te-
vékenységét. 1944-ben, a front közeledtével me-
nekülnie kellett a Zazar-parti városból. Buda-
pestre került, ahol átélte a város szörnyű ostro-
mát, s 1945 tavaszán megszomorodott lélekkel 
hazaindult Nagybányára. Bányára érkezése más-
napján a román hatóságok ismételten letartóz-
tatták. Előbb Fernezelyen, majd Szatmárné-
metiben, aztán Nagyváradon tartották fogva. 
Átélve a kihallgatások keserű sorát, fél év múl-
va került vissza lelkipásztori szolgálatra. 1952-
ben vonult nyugalomba, de még elég erőt ér-
zett magában, hogy tovább szolgáljon. Nyugdí-
jasként fölvállalta a felsőbányai eklézsia gon-
dozását, és írni kezdte a Nagybányai Egyház-
megye történetét. Felsőbánya híveinek lelkigon-
dozását nyolc éven át végezte nagy szeretettel.  

Közben a román hatalommal megint meg-
gyűlt a baja. Egyháztörténeti kutatómunkájá-

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Piros, fehér, zöld 
Március 15-re készülve gyülekezeti kávé-

házzal egybekötött kokárdakészítő kézmű-
ves foglalkozást tartottunk. A közös tevé-
kenység alkalmat adott a kapcsolatterem-
tésre, ismerkedésre, közösségépítésre. A 
résztvevők a hagyományos szalagból ké-
szült kokárda mellett készíthettek 
dekorfilcből  szív, tulipán, virág formájú 
kokárdákat is, melyeket gyöngyökkel, sza-
lagokkal, hímzéssel, gombokkal  is díszít-
hettek. 

A legapróbb kislányok magyaros pártát 
készíthettek kartonból, melyre nemzeti 
színű fonalakkal maguk ragaszthatták fel a 
szépen elrendezett sujtást és a tulipános 
mintát. Szalagját maguk fonhatták be hár-
mas fonással.   

Nemzeti jelképeink egy néphez, egy ha-
zához, közös történelemhez fűznek minket. 
Nemzeti ünnepeinken viseljük hálával és 
büszkén a kokárdánkat!  

 
Lomentné Szopkó Tünde  

„Emeld fel fejedet, nemzetem…”  
2014. március 16-án családi vasárnap kere-

tében a 4. b osztály tanulóinak rendhagyó 
szolgálata repítette 1848-ba az emlékezőket. 

Templomunkban az istentiszteleti alkalom-
mal egyidejűleg került sor az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc tiszteletére rende-
zett ünnepi megemlékezésre, melyen 
Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor köszön-
tötte a megjelenteket és hirdetett igét.  

Ezt megelőzően diákjaink nagysikerű ma-
gyar-dráma óra keretében dolgozták fel a 
március 15-ei nap eseményeit, melynek kép- 
és video anyagából a gyülekezet tagjai is lát-
hattak részleteket. 

A gyerekek műsora a nemes és tisztaszívű 
hazaszeretet érzését tárta elénk: a történelemi 
múlt dicsőségével és fájdalmaival egyaránt. 
Kezdve a közjátékkal, a versrészletekkel, a 

hazaszeretettől áradó dalbetétekkel és a kivá-
lóan megkoreografált zászlós-mozgásos szín-
padképpel méltó tiszteletadással és főhajtással 
emlékeztek meg a márciusi ifjak előtt. 

Igaz hittel hangzott föl a még hideg falak 
között Petőfi Nemzeti dal című versének meg-
zenésített változata, megmelengetve szívün-
ket, felemelve lelkünket és kifejezve magyar-
ságunkat. 

„Hol magyar kél, hol magyar él, a költő 
visszatér…” 

Tiszteletadással a bátraknak, köszönettel a 
gyerekeknek:  

 
Csukásné Bernáth Krisztina és Molnár Ferenc 

osztálytanítók  

ban egyre gyakrabban akadályozták, kitiltották 
a levéltárakból. Majd a kéziratait elkobozták. 
1972-ben, 90 éves korában úgy ment a minden 
élők útján, hogy ifjúkori nagy álmát, az egy-
háztörténeti munkálkodást, torzóban hagyta. 

Manapság Nagybányán, a Virág-hegy alatti 
református temetőben alussza örök álmát Oláh 
Sándor nagytiszteletű úr, s talán arról álmo-
dik, hogy egyszer végleg hazatér szülőváro-

sába, a több mint száz esztendeje elhagyott 
Hajdúböszörménybe. 

 
Czirmayné Kocsis Róza 
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a Baltazár Dezső Református Általános Iskola első évfolyamára tör-
ténő  

beiratkozásra. 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásra az 
alábbi időpontokban kerül sor: 

2014. április 28-30-ig (hétfő-szerda)  
8.00 órától 18.00 óráig 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye  
szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/
gondviselőnek benyújtania, bemutatnia: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi   azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártyát), 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást  
         (óvodai szakvéleményt, iskolaérettségi szakértői véleményt, sajátos nevelési 
igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság szakvéleményét), 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (letölthető az iskola honlapjá-
ról, vagy beszerezhető az óvodában). 

A Baltazár Dezső Református Általános Iskolába a beiratkozás alkalmával a fentieken 
kívül kérjük még az alábbiakat: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

 a szülő személyi igazolványát, 

 az iskolai felvételről szóló határozatot 

 1.400 Ft-ot a diákigazolvány igénylés díjára, 

 amennyiben gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy a gyermek tartós beteg az 
erről szóló igazolást. 

Balláné Bodai Judit 
igazgató  

F e l h í v á s !  
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Nagy álmom vált valóra februárban, ami-
kor pár napot a törökországi Alanyában tölt-
hettem. Debreceni Református Kollégium 
diákjaként a Comenius Lifelong Learning 
program keretében néhány társammal és két 
tanárommal vehet-
tem részt az utazá-
son.  Előzőleg azon-
ban egy pályázatot 
írtak ki a szervezők, 
melynek keretében 
novellát kellett írni 
vagy multimédiás 
alkotást készíteni a 
boldogságról ango-
lul. Én az utóbbi 
kategóriában indul-
tam. Egy prezentá-
ciót készítettem a 
magyarok által fej-
lesztett Prezi prog-
ram segítségével. 
Nagyon örültem, 
amikor megtudtam, hogy munkámat a  taná-
raim érdemesnek tartották arra, hogy Törö-
kországban is bemutassam. 

Törökországban a 
nyertes pályamun-
kákon kívül egy 
magyar népmesét is 
bemutattunk, ami a 
boldogságról szól.  
A régies kifejezések 
lefordítása nagy 
feladat volt, de 
megérte a fáradsá-
got, mert a résztve-
vő dán, bolgár, spa-
nyol, német és tö-
rök delegációk ér-
deklődéssel hallgat-
ták. 

Török családok-
nál volt a szállá-
sunk, akik nagyon 
kedvesek voltak. 
Hangsúlyozták a török-magyar barátságot, 
összefonódó történelmünket, közös szava-
inkat. Vittem nekik fényképeket a hazám-
ról, és a családomról, amit érdeklődéssel 
nézegettek. Feltűnt nekik pl. az egyik légi 
felvételen, hogy a magyarok milyen szépen 
párhuzamosan parkolnak.  A törökök vi-
szont nem nagyon tartják be a közlekedési 
szabályokat.  

Furcsán néztek rám, pl. amikor reggelente 
indulás előtt gondosan bekapcsoltam a biz-
tonsági övemet. Elég félelmetes, ahogyan 
vezetnek. 

A táj azonban gyönyörű volt. Az út mellett 
citromfák, na-
rancsfák, pálma-
fák váltották egy-
mást, és minden-
hol a tenger jel-
legzetes párája 
vett körül ben-
nünket. 

Vendéglátóm-
mal, Cerennel 
részt vettem né-
hány tanítási 
órán. A program-
ban résztvevő 
diákokkal mun-
kacsoportokban 
végeztünk felada-
tokat és kutatáso-

kat a boldogsággal kapcsolatban. Délutánon-
ként kirándultunk a helyi várba, a közeli he-
gyekbe, cseppkőbarlangba és a tengerhez. 

Nagyon szép he-
lyeken jártunk. 
Számomra furcsa 
volt a muszlim 
világ. Sok nő tel-
jesen el van fed-
ve. Szokatlan volt, 
hogy nagyon 
megnézték a ru-
háimat és a haja-
mat. Különös volt 
a müezzin hajnali 
és három órán-
kénti imára hívó 
éneke a közeli 
dzsámiból. 
Hálás vagyok Is-
tennek azért, 
hogy megőrzött 
minket az úton, 

hogy sok új barátot, szép élményeket szerez-
tem ezalatt a néhány nap alatt.  A kutató-
program a későbbiekben is folytatódik. Jó, 
hogy egy kicsit én is hozzájárulhattam. Re-
mélem, hogy visszatérhetek még valamikor 
Alanyába a családommal együtt. 

 
Loment Viola Hanna 

A boldogság, Törökország és én 
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Hosszú riportsorozatnak nézünk elébe, kb. 
19 részesnek, ugyanis ennyi presbiterünk van. 
Vannak, akik még egészen újak, vannak akik 
már régóta ismerik e tisztség örömét és nehéz-
ségeit. Néhányukat már bemutattam évekkel 
ezelőtt, remélem ezért nem fog senki sem ne-
heztelni rám! Úgy gondoltam, mivel az utóbbi 
riportjaim túl hosszúra sikeredtek - meg is 
kaptam értük a kritikát! - most rövidebb léleg-
zetvételűek lesznek. Egy nagyon sikeres újság-
ból lopva az ötletet a kérdések állandóak, csak 
az alanyok változnak. Betűrendi sorrendben 
elsőnek Barakné Horváth Esztert keres-
tem meg, akit most választottak meg először 
presbiternek. 

Vágyott-e valaha is erre a posztra? 
Soha fel sem merült bennem, hogy ez a meg-

tiszteltetés érhet. Nagyon meglepett a felkérés 
és érdemtelennek is érzem magam a presbi-
terségre. (Kislány koromból van néhány emlé-
kem a nagybátyám gondnoki, presbiteri tevé-
kenységéről, de sosem gondoltam, hogy én is 
ebbe a tisztségbe kerülök.) 

Nehezebb a feladat vagy könnyebb, 
mint azt előzőleg gon-
dolta? 

Nehezebb is meg köny-
nyebb is. Ha igazán komo-
lyan veszem a Szentírás sze-
rinti presbiteri feladatokat, 
akkor úgy érzem, soha nem 
fogom tudni teljesíteni azo-
kat. Pásztorolni a nyájat, 
őrködni a hit tisztasága fe-
lett, ... állíthat nehéz helyzet 
elé egy presbitériumot. Hála 
Istennek olyan lelkipásztoraink vannak, akik ezt 
jól végzik. A presbiteri üléseken olykor nehéz 
döntések elé állítanak (szakmai ismeretekkel 
nem rendelkezünk, nem értünk a pénzügyekhez, 
a jogi dolgokhoz, vagy nem ismerjük az előzmé-
nyeket), de ezeket tiszteletes úr, vagy a presbiter 
testvérek alaposan előkészítik, sokszor előre 
megkapjuk az anyagot, felkészülhetünk, lelkiis-
meretünkre az Úr általi vezetésre hagyatkozva 
tudunk dönteni. Rendszeresen imádkozom 
azért, hogy úgy tudjam végezni a munkámat, 
hogy az Úrnak tetsző legyen, a gyülekezet hasz-
nára és Isten dicsőségére váljék. Imádkozom a 
gyülekezetért, presbitériumért, a lelkészeinkért. 

Pontosan mi is a feladata, mint pres-
biter? 

Az istentisztelet önkénteseinek szervezői 
feladatait Nagy Sándorné Margitka fogja ösz-
sze. Ebbe a szolgálatba osztottak be. 

(Keresztelők, ha szükséges Úrvacsora, szere-
tetvendégségek előtti—utáni teendők.)  
Emellett ügyeleti szolgálatban és a gyülekezeti 
újság szerkesztésében veszek még részt. 
(Korábban a gyerekórákat és gyerekcsoporto-
kat vezetettem a táborokban.) 

A családdal és a munkájával hogyan 
tudja összeegyeztetni ezt a szolgálatot? 

Leginkább időhiányban szenvedek. Sokszor 
érzem azt, hogy sehol sem tudok igazán helyt 
állni. Többet kellene olvasnom a Szentírást, 
több részt kellene vállalnom a gyülekezeti 
munkában, több figyelmet  kellene fordítanom 
a gyülekezetre, a körzetemben élő emberekre, 
a missziói feladatra, jobban kellene segítenem 
a lelkészeink munkáját, stb. A családom támo-
gat, együtt járunk istentiszteletekre, a gyüleke-
zeti alkalmakra és a munkahelyemen is sok 
hívő kollégám van. 

Milyen a presbiterek egymáshoz fűző-
dő viszonya? 

Azt gondolom jó. Figyelünk egymásra. Én 
igyekszem a tapasztaltabbaktól tanulni. A lel-
készeink és gondnok úr segítségével a felada-

tokat igyekszünk elvégezni, 
megbeszélni, megosztani. 
(Bár kétségtelen vannak, 
akik oroszlánrészt vállal-
nak a terhekből.) 
Az Úristen áldásait még 
inkább érzi mióta ezt a 
szolgálatot végzi? 
Ez valóban így van. Én na-
gyon sokat kérek az Úrtól. 
Mindenhez erőt, bölcsessé-
get, Szentlelke általi veze-

tést… Próbákat is kapok, de az áldásait is nap, 
mint nap. Nem mindig azt és úgy, ahogy ké-
rem, de minden a javamra van. A legfonto-
sabbnak az Úrral való kapcsolatot gondolom 
és hiszem és mindenek felett, hogy legyen meg 
az Úr akarata! 

A következő ciklusban is szeretné ezt 
a tisztséget vállalni? 

Ezen még nem gondolkoztam. Úgy érzem 
még csak most kezdek belelátni a feladatokba. 
Nem tudom hogy presbiterként, vagy sem, de 
erőm és lehetőségeim szerint úgy gondolom 
kell  és szeretnék szolgálni a gyülekezetben. 

+1 Milyen vágyai vannak, akár rövid 
vagy hosszabb távon? 

Szeretnék  kedves, figyelmes, szeretetet ad-
ni tudó, másokért, az Úrért szolgáló ember 
lenni.  

Rózsáné Szilvi 

Presbitereink válaszolnak 
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… avagy hogyan hívjam lakótársaimat, is-

merőseimet a gyülekezet alkalmaira? 

Krisztus parancsa nyomán fontos felada-

tunk a lélekmentés, a Jézusról szóló üzenet 

eljuttatása olyan emberekhez, akik eddig 

nem ismerték. De hogyan tegyük? Hogyan 

szólítsuk meg például a velünk egy lépcső-

házban vagy utcában élő szomszédokat? 

Nem a szekták becsöngetős, rámenős mód-

ján kellene ezt tennünk, hanem pl. egy pos-

taládába vagy lépcsőházi hirdetőtáblára elhe-

lyezett levéllel. Az alább közölt mintát a Bu-

dapest Pasaréti Református Gyülekezetben 

fogalmazták meg azzal a céllal, hogy a lakó-

helymissziót előmozdítsák. Hiszem, hogy az 

általuk megfogalmazott szavak segítséget 

jelenthetnek nekünk, hajdúböszörményi re-

formátusoknak is. Különösen időszerű ez 

most, amikor a Györössy kert és Tizenhárom 

Vértanú utcai lakótelepen élőket szeretnénk 

megszólítani, életvezetésüket az evangélium 

szavaival is segíteni. Tapasztalatunk az, hogy 

minden plakátnál és szórólapnál jobb a sze-

mélyes hívás.  

 

Kedves Lakótársam! 

…………………………… vagyok, ebben a ház-

ban/utcában lakom (….házszám/emelet, 

ajtó). Életem értelmét, örömét, célját a Jé-

zus Krisztusba vetett hitben találtam meg. 

Hiszem, hogy Ő téged is szeret, rád is gond-

ja van, veled is terve van. 

  Én a Bocskai téri Református Gyüleke-

zetbe járok istentiszteletre újra és újra meg-

erősödni. Ha te is szeretnél nyugalmat, célt 

találni, de nem szívesen mész ismeretlenül, 

egyedül valahová, akkor örömmel veszem, 

ha együtt mehetünk! (Nem az a célom, hogy 

áttérítselek valamelyik felekezetbe, hanem  

az, hogy halld az örömhírt, amit Isten ránk 

bízott. Semmilyen kötelezettség nincs, ha 

eljössz, nem akarok „eladni” neked semmit. 

Bármikor mondhatod, hogy köszönöm, ne-

kem ez nem kell, - nem fogok megsértődni.) 

Szeretettel:           

…………………………………………………………..
(Életkortól és lakótársakkal való viszonytól függő-

en lehet ugyanezt magázva is írni.) 

Szomszédmisszió 

„Közösségfejlesztés-aktív közösség  
Hajdúböszörményben” a címe annak a 
pályázatnak, melynek keretében 
„kapcsolatmelengető tánckurzust” indí-
tott gyülekezetünk március elején a  
Baltazár Dezső Református Általános 
Iskolában. 

Az oktatásokat 
Varga Judit táncpe-
dagógus vállalta, 
aki lelkiismerete-
sen, nagy odafigye-
léssel tanítja a háza-
sokat és az esküvőre 
készülőket. A prog-
rammal a Reformá-
tus Egyházközség-
nek az a célja, hogy 
a pároknak olyan 
kötetlen alkalmakat teremtsenek, ahol erősít-
hetik az egymásra figyelést, kötődést és a sze-
retetet. Az órák során tapasztalható a nő és 
férfi szerepének fontossága, a kapcsolatok kö-
zötti harmónia, valamint a felejthetetlen jó-
kedv. Jelenleg nyolc pár vesz részt csütörtö-

könként a táncfoglalkozásokon este hat órától 
fél nyolcig. Ezeket az alkalmakat mindig imád-
sággal, vagy egy kisebb igerész felolvasásával 
kezdjük. Majd belevetjük magunkat a táncta-
nulás rejtelmeibe. Eddig különböző táncstílu-
sokat sajátítottunk el. Ilyen volt a blues, a 

szamba, az angolke-
ringő, a country és a 
salsa. A projekt ke-
retében idén tavasz-
szal egyszer tizenkét 
alkalomra, majd 
ősszel kétszer tizen-
két alkalomra gyűlik 
össze a kis csapat.  
 Gyülekezetünk sze-

retné, ha a tánckur-

zus a jövőben is 

folytatódna. Ezért bátorítunk minden egyes 

gyülekezeti tagot, templomba járót és érdeklő-

dőt, hogy váljanak csapatunk tagjává. Ígérjük, 

nem fogják megbánni.  

Kapusi Anita 

Kapcsolatmelengető tánckurzus 
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Iskolánk kiemelkedő tehetsége 
„ A sport megtanít becsületesen győzni 

vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát min-
denre megtanít ”. (Hemingway) 

Fegyveres Anikó a Baltazár Dezső Re-
formátus Általános Iskola 4.a osztályos 
tanulója nemcsak iskolánk, városunk, 
hanem az ország atlétikai életében is 
kiemelkedő eredményeket ért el. Őt 
kérdezem sikerének titkáról. 

Mikor kezdtél el futni? 
8 éves korom óta futok 
rendszeresen. Családunk-
ban mindenki sportol, eb-
be nőttem bele. Kijártunk 
a sportpályára futni és ott 
figyelt fel rám Drén Gabi 
bácsi és ő hívott, hogy jár-
jak hozzá edzésekre. 
Mennyi időt töltesz 
edzéssel? 
Heti 3 alkalommal 2 órás 
edzések vannak, szomba-
ton és vasárnap pedig tere-
pen, az erdőben futunk. 

Melyik az a táv, amelyik a kedvenced? 
A 800 méteres távot szeretem a legjobban 

és úgy érzem, hogy abban vagyok a legered-
ményesebb.  

Melyik volt a legelső versenyed, ahol 
felállhattál a dobogóra? 

Debrecenben a Fórum futáson 3. helyezett 

lettem. Nagyon szokatlan volt, hogy a sok in-
duló közül én is felállhattam a dobogóra, de 
nagyon boldog voltam. 

Sok versenyen indultál. Összeszá-
moltad már hány érmet gyűjtöttél? 

2012-től kezdve 50 versenyen vettem részt. 
26 érmet (10 arany, 8 ezüst és 8 bronz), 8 ku-
pát és számos oklevelet kaptam. 

Hogyan jutottál ki Németországba? 
Nyíregyházán volt egy időmérő verseny és 

ott az eredményem alapján beválogattak azok 
közé, akik részt vehettek Dortmundban a 
nemzetközi fedett pályás atlétikai bajnoksá-
gon. A korosztályomban nyolc ország sporto-
lói közül a 2. helyen végeztem. 

Ez nagyon szép eredmény. Kitűnő 
tanuló vagy, zenét tanulsz és sportolsz. 
Mire tanít téged a futás? 

A sport megtanított arra, hogy mindig a 
tőlem telhető legjobbat nyújtsam. Kitartásra, 
önfegyelemre nevel és arra, hogy soha semmit 
sem szabad feladni. 

Van-e olyan terved, álmod, amit sze-
retnél megvalósítani? 

A jövőben is szeretnék versenyszerűen futni 
és az álmom, hogy egyszer az olimpiai csapat 
tagja lehessek. 

Téged ismerve bízom benne, hogy ez az 
álom valósággá is válhat. 

Bodnár Éva 

Csere-bere polc 
Gyülekezetünkben már 6 éve működik 

könyvterjesztői szolgálat. A templomtorony 
felőli bejáratnál az istentiszteletek előtt és 
után keresztény tartalmú 
könyvek vásárolhatók meg: 
Biblia, énekeskönyv, gyere-
keknek szóló kiadványok, 
szépirodalom és ismeretter-
jesztő könyvek. Ez a szolgálat 
nem üzleti vállalkozás, nem 
könyvesbolt, nincs mindig 
nyitva, és nem is lehet bármi-
lyen könyvet, bármikor meg-
venni. De azok a testvérek, akik könyvek által is 
szeretnék hitüket erősíteni, növelni, biztos talál-
nak kedvükre való olvasmányt a polcokon. 

Az utóbbi időben a vásárlási és olvasási 
kedv csökkent. Ezért új kezdeményezést indí-
tottunk: az egyik polcot „csere-bere polc”-nak 
neveztük el. Itt olyan használt könyvek talál-
hatók, amik korábban gyülekezeti tagok tulaj-

donában voltak, de szívesen megváltak a 
könyvektől, hogy más is olvashassa azokat. A 
polcról a testvérek ingyenesen elvihetik bár-

melyik könyvet, és, mint az a 
könyvtárakban szokás, miután 
elolvasták, visszahozzák, hogy 
más is elolvashassa. A kiköl-
csönzött könyvek címét és a 
kölcsönző nevét felírjuk egy 
füzetbe, elsősorban azért, 
hogy átlássuk a polc forgal-
mát, és lássuk, hogy milyen 
könyvek, mennyire népszerű-

ek a gyülekezeti tagok körében. 
Bízunk abban, hogy többen megállnak majd 

istentisztelet előtt és után a vásárolható és 
kölcsönözhető könyvek polcainál is, hiszen 
olvasni jó, tanulni mindig érdemes. 

Jó olvasgatást kívánunk! 
Vajda Zsófia  
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Jézus kereszthalálá-

nak és feltámadásának 

jelképévé vált a ke-

reszt. Húsvétra készül-

ve színezd ki ezt a dí-

szes keresztet! 

Aranymondás: 

 

„...Ő bűnhődött, 

hogy nekünk bé-

kességünk le-

gyen…” 

Ézsaiás 53,5 
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Kedves Szülők! 
A 2014/15-ös tanévben is lehetőség nyílik 

arra, hogy az állami iskolában tanuló 1., 2., 5.,  
vagy 6. osztályos gyermekének a református 
hit- és erkölcstan tantárgyat válassza az általá-
nos világi erkölcstan helyett. 

Miért jó, ha a gyermekemnek a refor-
mátus hit- és erkölcstant választom? 

A hit- és erkölcstan órákon szentírási törté-
netek alapján kerülnek elő olyan fontos té-
mák, melyek érintik és érdeklik a gyerekeket. 
Így egyszerre kapnak ismeretet a bibliai törté-
netekről, valamint a keresztyén értékrend 
alapjairól. Emellett 5-8 évfolyamon a hit- és 
erkölcstan tanterv része az adott tanév törté-
nelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténeti 
szemelvények megismertetése. Ezen órák so-
rán a gyerekek a történelem órán tanultakat is 
elmélyítik élményekben gazdag és érdekes 
feladatok segítségével. 

Mit kell tennem, ha református hit- és  
erkölcstanórára szeretném a gyermeke-
met járatni? 

Leendő 1. és 5. osztályos szülőként jeleznie kell 
az iskola felé ezt a szándékát írásban. Ennek a 
határideje az 1. évfolyamos tanulók esetében a 
beiratkozás, 5. évfolyamon, pedig május 20. 

Hetente milyen órakerete van a köte-
lezően választható hit- és erkölcstan-
nak? 

Hetente egy, ami évente összesen 36 órát 
jelent. 

Kell-e fizetni a hit- és erkölcstan órákért? 
Nem. Az erkölcstan helyett választható hit- 

és erkölcstan óra az iskolai órarend része, így 
ingyenes. A fakultatív hit- és erkölcstan órák – 
bár nem az iskolai órarend részei – de szintén 
ingyenes alkalmak. 

Hol tájékozódhat a szülő arról, hogy az 
adott állami iskolában mely egyházak szer-
veznek hittanórát és mi az elérhetőségük? 

Gyermeke iskolájában az iskola honlapján, 
plakátokon (és más, helyben megszokott mó-
don) teszi közzé az iskola, hogy mely felekeze-
tek jelezték a kötelezően választható hit- és 
erkölcstan megszervezési szándékukat. Közre-
adják az illetékes egyházközség elérhetőségeit 
is. A Bocskai téri Református Egyházközség 
Hajdúböszörményben a Bethlen Gábor Általá-
nos Iskolában, a Bocskai István Általános Is-
kolában és a Bocskai István Gimnáziumban 
szervez hit- és erkölcstan oktatást. 

Ki járhat református hit- és erkölcs-
tanra? 

Minden olyan gyermek, akinek a szülője 
nyilatkozik arról, hogy gyermekének a két vá-
lasztható tantárgy közül a református hit- és 
erkölcstant választja. A hit- és erkölcstan vá-
lasztásának nem előfeltétele, hogy a gyermek 
meg legyen keresztelve.  

 
Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Tájékoztatás a református  
hit- és erkölcstan oktatásról  

 
Há á mág leesik á keme ny, szá ráz fö ldre, 
Nem nö  ki á nö ve ny belö le. 
Keme ny szí vet jelent, ámi nem jö  semmire. 

Há á mág sziklá s tálájrá esik, 
Hiá bá nö , ká rbá veszik. 
Elhervád, há náp e geti, 
Elfördul, há prö bá e ri. 

A tö vises fö ld sem jö , 
Hisz semmire válö . 
Jelente se nyitött, de ke nyelmes szí v, 
Amiben á hit nem ele g nágy erö vel hí v. 

Há á mág terme keny fö ldbe esik, 
A nö ve ny kiteljesedik. 
A nyitött befögádö  szí v hittel telik. 
 

A rajzot és a verset Fodor Laura és Bársony 
Tamara 5. osztályos tanulók készítették hit-

tanórán, akik a Bocskai István Általános  
Iskola tanulói.  

A Magvető példázata 
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A táborozás mindig jó lehetőség arra, hogy 

jobban megismerjük egymást. A gazdag prog-

ramok, a természet szépsége, ha kell egymás 

segítése olyan körülményeket teremtenek, me-

lyek között az Isten felé és egymás felé megnyí-

lás egy kicsit könnyebb, mint a hétköznap-

okon. Ezért szervezzük meg immár hetedik 

alkalommal többgenerációs gyülekezeti tábo-

runkat.  

Hová készülünk? 
Ismét Berekfürdőre, a gyógyvizéről híres alföl-

di üdülőfaluba megyünk. Bővebb információ: 

http://berekfurdo.parokia.net/   

Mikor megyünk? 
2014. július 1. keddtől 6.-ig, vasárnapig 

Mennyibe fog kerülni? 
A Tiszántúli Egyházkerület várható támogatá-

sával felnőtteknek: 4000,-/fő/nap; azaz 24-

.000,-/fő/hét. A részvétel 2 éves korig ingye-

nes. 2 – 14 év közötti gyermekeknek a teljes 

hét költsége 12.000,-/fő 

Ez a nagyon kedvezményes ár abban az eset-

ben érvényes, ha valaki a tábor teljes időtarta-

mán részt vesz. Egyéb esetben a napi díj fel-

nőtteknek: 6000,-/

fő/nap. 

Kedvezmény az 

idén konfirmáltak 

részére: 19.000,-/

fő/hét. 

Az ár tartalmazza a 

tábor teljes idejére 

a szállás és az étke-

zés díját. Nem 

tartalmazza az 

útiköltséget és 

egyéb belépőket. 

Jelentkezéskor 

kérjük a teljes díj 

negyedét előleg-

ként befizetni. A 

teljes összeget a táborozás megkezdéséig kell a 

Lelkészi Hivatalban rendezni. 

Hogyan utazunk? 
Egyénileg személyautókkal. Akik busszal tud-

nak csak jönni, jelezzék felénk, hogy annak 

megfelelően tudjunk buszt rendelni. A busz 

költségét az utasok közt egyenlően szétosztjuk. 

Hogyan kell jelentkezni? 
Figyelem! Korai jelentkezést kérünk, 

illetve előzetes regisztráció szükséges 

ahhoz, hogy az Egyházkerület anyagi 

támogatását igényelhessük. 

Jelentkezésüket minél hamarabb, de 

legkésőbb május 31-ig várjuk a Lelkészi 

Hivatalban.  

Mennyien mehetünk? 
Legfeljebb százan jelentkezhetnek. Amennyi-

ben a jelentkezők száma nem éri el az 50 főt, 

idén le kell mondanunk erről a közös élmény-

ről. A jelentkezés sorrendjét a szobákban törté-

nő elhelyezésnél figyelembe vesszük! 

 

Várjuk a táborozni vágyókat! 
(Idén már hetedik alkalommal indulunk együtt.) 

www.bocskaiter.hu 

http://berekfurdo.parokia.net/
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Uram, tenéked sok a Pétered. 

Sokak a nagycsütörtök éjszakáid, 

S olyan kevés a csendes Jánosod, 

Aki nem ígér, nem fogadkozik, 

De elkísér egész a Golgotáig. 

 

Mert olyan könnyű azt kimondani 

Egy izzó percben: meghalok veled, 

De annyi minden visszahúzna még, 

Ha ránk borul a szörnyű éjszaka, 

Ha megérint a fagyos lehelet. 

 

Talán csak egy kisgyermek mosolya, 

Vagy a hitves könnyfátyolos szeme 

Susognak a szélben ringó habok, 

A halászbárka, otthonképe hív 

Ó, legalább búcsúzni kellene. 

 

Hamu alól az életösztön is felparázslik, 

Ó, ilyen hirtelen? 

Egy percre olyan szép lesz a világ 

Átölel minden színe, illata 

S már el is hangzott a: nem ismerem. 

 

Uram, tenéked sok a Pétered. 

Sokak a nagycsütörtök éjszakáid. 

Hadd lehessék én csendes Jánosod, 

Aki nem ígér, nem fogadkozik, 

De hű marad egész a Golgotáig. 
 

www.bocskaiter.hu 

Túrmezei Erzsébet: 

Meddig? 
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„Barbara (Louise Bourgoin) és Nicolas (Pio 

Marmai) egy csendes téli estén találkoznak 

először, a fiú munkahelyén egy párizsi videoté-

kában. Kapcsolatuk nagyon hamar szárba 

szökken olyannyira, hogy megfékezhetetlen 

szerelmük, összeköltözésük után rövid idővel 

meghozza gyümölcsét, a legszebb dolgot egy 

pár életében.  

Kezdetét veszi a „szülői tájékoztatás” és 

minden, amiről soha nem beszélnek a váran-

dós édesanyák, pedig része a gyönyörű kilenc 

hónapnak. Ez idő alatt Nicolas új munkát ke-

res, babaszobát fest, és gyerekbútorokat szerel. 

Ugyanakkor Barbara minden erejével készül az 

anyaságra és régi álmához hűen elkezdi írni 

élete első könyvét.  

Gyermekük megérkezése után mindkette-

jükben komoly kérdések vetődnek fel:  

 Vajon hogyan tud egy nő vissza találni ön-

magához a szülés után? 

 Vajon miként befolyásolja egy ilyen válto-

zás a pár (lelki, testi intim) életét? 

 Vajon lehet-e, ugyanolyan hévvel folytatni 

egy kapcsolatot, miközben gyereket nevel-

nek? 

 Vajon várnak-e még a barátok péntek es-

ténként?” (http://www.port.hu/) 

Ezek a kérdések szinte minden fiatal pár 

számára fejtörést okoznak, akár keresztyén, 

akár nem. A film utáni beszélgetés lehető-

séget ad arra, hogy a hit talaján állva 

gondoljuk újra ezeket a kérdéseket. És 

tegyük mérlegre együtt, hogy mivel ért-

hetünk egyet, és mivel nem. 

A film korszerű élethelyzetbe ágyazott gon-

dolatai (nem hiába, francia rendező, francia 

színészek) nagyon reálisak, pont ezért a film 

nem szirupos, de nem is dráma.  

Szeretettel várunk hát minden kedves ér-

deklődőt – különösen fiatal házasokat, jegye-

seket, párkapcsolatban élőket- 2014. május 11-

én vasárnap 16 órától a Baltazár Dezső refor-

mátus Iskolába, hogy együtt nézhessük meg, 

mi is valójában az a bizonyos Legszebb dolog! 

Lukács Beáta segédlelkész 

(Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a 

filmklubokon megtekintésre ajánlott filmek 

tartalmával nem feltétlenül azonosulunk.) 

Legszebb dolog 

Hírek 
 „Mit tehetünk azért, hogy felnövekvő 

gyermekünk tisztán ejtse a szavakat? Mi-

kor van szükség logopédusra?” cí mmel 

Dre nne  Mölná r Eriká lögöpe dus nyu jt segí t-

se get á kismámá knák, ányuká knák á bábá-

mámá kö r kö vetkezö  álkálmá n á prilis 25-e n 

de lelö tt 10 ö rákör á Lelke szi Hivátálbán.  

 A kö vetkezö  csálá di vásá rnápöt má jus 4-e n 

tártjuk, ámelyre nágy szeretettel hí vjuk áz 

e desányá kát, nágymámá kát, e s áz ö ket kö -

szö ntö  gyermekeket.  

 Fölyámátbán ván Gyu lekezeti Há zunk felu jí -

tá sá nák elö ke szí te se. Hámárösán kezdhet-

ju k! 

 Gyu lekezetu nk internetes hönlápjá megu jult. 

Vá rjuk jöbbí tö  szá nde ku  e szreve teleit e s já-

váslátáit 

 Könfirmá ciö i fögádálömte tel ideje ju nius 1., 

vásá rnáp 9 ö rá. Az elsö  u rvácsöráve tel á kön-

firmá lták szá má rá Pu nkö sd elsö  nápjá n, ju ni-

us 8-á n. 
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„Mi van a védőburkon kívül?  

 

Szerda (ápr. 16.) 18 óra  Istentisztelet Templom 

Nagycsütörtök (ápr. 17.) 18 óra Passiós Istentisztelet Templom 

Nagypéntek (ápr. 18.) 9 óra Istentisztelet Templom 

Nagyszombat (ápr. 19.) 18 óra Istentisztelet Templom 

Húsvét vas. (ápr. 20.) 9 óra Istentisztelet + Úrvacsora Templom 

 15 óra Istentisztelet + Úrvacsora Pród—Művelődési 

ház 

 18 óra Istentisztelet Templom 

Húsvét hétfő (ápr. 21.) 9 óra Istentisztelet + Keresztelő Templom 

 15 óra Istentisztelet + Úrvacsora Hajdúvid–Ált. Isk.  

Ünnepi Istentiszteleti rend 

Lapzárta: 
Május 18. 

avagy 
a mindennapi élet fiatalokat érintő  

veszélyei” 
címmel előadást tart 

Abuczki Péter 
2014.04.23-án 17 órakor 

a Baltazár Dezső Református Általános Iskolá-
ban 

(Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10.) 
Várjuk az érdeklődő szülőket, nagyszülő-

ket, fiatalokat!  


