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Híd generációk között?
2017. április 22-én a hajdúböszörményi Bocskai téri gyülekezetben került megrendezésre a Hirdesd az Igét! programsorozat következő találkozója. Ezen alkalom célja volt
megerősíteni a gyülekezetek tagjaiban, hogy a református
egyház olyan lelki közösség, melyben élni jó, és egyben bátorítást kívánt adni hasonló programok, találkozások szervezéséhez.
Az eseményt Loment Péter lelkipásztor nyitotta meg, bemutatva a nap előadóit, és köszöntve a 13 gyülekezetből
érkezett vendégeket.
Azután Tóth - Mihala Veronika a program megálmodója
beszélt a Hirdesd az Igét!
céljáról.
Szabadi Árpád esperes
úr nyitóáhítatában hangsúlyozta az ünnep üzenetét: Húsvét után mi marad meg az ember szívében? A feltámadás után
félelmekkel, gondokkal,
kérdőjelekkel indulunk-e
el az Emmaus felé vezető
úton, vagy felismerjük a
mellénk szegődött útitársban Jézust? Merjük-e
beengedni
szívünkbe,
hétköznapi életünkbe őt,
merjük-e
döntéseinket
rábízni, és boldogan, ráigazítva lábunkat a békesség útjára tovább indulni
vele? Hagyjuk-e, hogy Isten fénye átjárja életünket az ünnepek után is, és fényének színei legyünk? Áhítatát azzal
zárta, hogy legyünk hordozói Jézus hírének!
Ezután Dr. Fekete Károly püspök úr előadása következett
„Egyháztörténetünk közelmúltja és közeljövője az Isten
színe előtt” címmel. Beszélt az első világháború idejében az
egyház helyzetéről, mely egyben a szereposztás korszaka is
volt, amely a második világháború után szerepfosztássá
alakult. Mesélt arról, mennyire összezsugorodott az az élettér, melyben hitünket megélhettük, valamint arról, hogy
felszámolt egyesületek, megfélemlített szülők, kongó templomok, elbocsátott tanárok jelezték e korszak sikeres egyházellenes intézkedéseit.
Napjainkban az átgondolt szerepvállalás korszakában ki
kell találni magunkat, „Milyen egyházat szeretnénk?”,
mindezt a mai modern társadalom igényeit figyelve:
Fogyasztói társadalom: melyben felhívja az eldobható
egyszerhasználatos világ veszélyeire a figyelmünket.
Információs társadalom: Nem szabad hagyni, hogy az
alapinformáció a legközpontibb elem vesszen el az információáradatban. A hiteles szavú egyházé a jövő.
Elvilágiasodott társadalom: Az egyház dolga az útkészítés
legyen Istenhez. Ami nem ezt a célt szolgálja, az felesleges.
Kommunikációs társadalom: Egy gyülekezet igazi jellemzője a párbeszéd az Istennel, egyházzal, Szentháromsággal.
Élménytársadalom: Hitélményt kell biztosítani, mert
Krisztussal találkozni mindig élmény. Aki betér a templomba, tudjon egy-két mondatot magával vinni a következő
hétre.
Megoldandó feladatok:
1.Motivációs erőtér – új formák
2.Igehírdetés a mai élet kontextusában
3.Eljutni a monológtól a dialógusig
4.Dinamikus ünneplés
5.Feladatvállaló, alkotó jelenlét, kitörni a passzív egyháztagságból
6.Érdeklődő mentalitás felkeltése
7.Sok a magára maradt lelkipásztor, sok a lelkipásztor

nélküli gyülekezeti tag
8.Csökken a tradíció, a megszokott vallásosság súlya, a
tudatos beépülés az egyházi
közösségbe
9.Felkelteni és fenntartani azt az érzést, hogy oda tartozom, ahová megéri elmenni.
Előadása zárásaként a teremtő Szentlélek segítségét kérte,
mely képesít bennünket a kitűzött feladatok elérésére.
Az előadások között a Bárka zenekar szolgálatában hallhattunk lelki énekeket.
Dr. Sári Mihály a „Szabadság és meghatározottság az életúton a mindennapi élet
próbái” című élettörténetén keresztül mutatta
be, hogyan határozta
meg, formálta életét a
hit. Arany János Epilógusának szavaival zárta
gondolatait.
A szünet után az én egyháztörténetem címmel 3
női életrajzot hallgathattunk meg. Kissné
Tardi Gyöngyi vallomásában bemutatta, milyen megnyugvást, szerető családot, hitben
gazdag életet kapott a
hit által.
Kövér Sándorné Dr.
történetén keresztül mi
is megérthettük, hogy Isten időzítése sokszor nem esik egybe a miénkkel. Isten nem siet, de pontos. Akinek sokat adtak, attól sokat várnak, de sohasem erőn felett. Elbeszélése
végén hálát adott életének munkásságának sikereiért, melyet mindig a hit és Jézus Krisztus szeretete itatott át.
Harmadjára Gyulai Edit tett bizonyságot. Arról beszélt,
hogy próbatételein keresztül hogyan tapasztalta meg az
isteni gondviselés erejét a családja körében és mindennapjaiban.
Ezután az „Élő kövek” Ifi, a „Szívünkben viselt rang” című
előadásában bemutatta a hajdúk ránkhagyott örökségét.
Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor írását Nagy Gitta,
Nagy Viki és Szegedi Vilmos jelenítette meg előttünk. A
végén az ifi tagok egyenként elmondták saját egyháztörténetüket, kiemelve a hajdúk példaértékű, követendő tulajdonságait.
A finom ebéd után csoportos beszélgetésekre került sor.
Itt mindenki elmondhatta hitéletének történetét.
A nap zárásaként Loment Péter lelkipásztor megköszönte

az előadók, vendégek részvételét, szervezők segítő
munkáját.
A nap folyamán a program sikerességét bizonyította,
hogy a több generáció találkozhatott, és megoszthatta
egymással az életükben a hit által betöltött krisztusi
szeretetet.
Lomentné Szopkó Tünde
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Mária „egyháztörténete”
Kedves Testvérek!
Manapság sokaknak az az életérzésük, hogy nincsen rájuk
szükség, feleslegesek, van helyettü k m ás. H a o lyan
a főnökük a munkahelyen, akkor szemükbe is mondja,
hogy ha nem tetszik, el is mehetnek, mert van helyettük
más. Másoknak úgy ér véget a házasságuk, kapcsolatuk
életük nagy szerelmével, hogy arra kellett egy napon ráébredniük, hogy van helyettük más és ezért nincsen rájuk
szükség.
Ezzel párhuzamosan pedig eluralkodott egy másik életérzés is, amikor az emberek azt mondják, hogy „nekem nincsen senkire sem szükségem”, jól megvagyok én egyedül.
Csak csendesen kérdezem meg, hogy vajon nincs-e szoros
összefüggés a kettő között? Vajon, aki azt mondja, hogy
nincs rád szükségem, nem szenved-e attól, hogy magányos,
mert őt sem hiányolják már sehonnan?
Keresztyén hitünknek egyik csodálatos ajándéka az a felismerés, hogy Isten nem mondott le rólunk, sőt, egyenesen
szüksége van ránk, mindnyájunkra. Szü ksége van
fiatalra és idősre egyaránt, a kicsire és a nagyra, az erősre
és a gyengére, a férfira és a nőre, az egészségesre és a betegre.

Urunk mindig közösségben gondolkodik, és közösségre
hívja meg az embert: közösségre önmagával és közösségre
egymással.
Aki pedig megérzi, megérti és elfogadja ezt a közösséget,
az képes lesz meglátni a lényeget, azt a lényeget, amit Mária
felismert. Ezért Mária így dicsérte Istent, és így mondta el
az ő személyes egyháztörténetét:
46Magasztalja lelkem az Urat, 47és ujjong az én
lelkem megtartó Istenemben, ... 49mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, 50irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt
félőkön. (Lk 1,46-50)
Adja meg számunkra a Mindenható Isten, hogy személyes
egyháztörténetünk napról napra gazdagodjon hitbeli megtapasztalásokkal, lelki élményekkel, hogy mindazok, akik
kívülről szemlélik életünket, egyre inkább vágyakozzanak
az Élő Istennel személyes kapcsolatba kerülni, és az övék is
lehessen Mária istendicsérő imádsága. Ámen.

Loment Péter lelkipásztor

Elhangzott a Generációk közti találkozón április 22-én
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Presbitereink válaszolnak
A soron következő presbiterünk halasztást
kért, ezért azt
az úriembert
kértem meg a
válasz adásra,
aki zárja a
presbiterek
névsorát.
Ő
Uzonyi Antal.
Kedves, meleg
tekintetű, halk
szavú, magas
férfi,
akire
mindenkor
lehet számítani, és biztonságot
sugároz.
Szerintem az
alkalmazottai
sem rettegnek
előtte. Biztosan nagyon sok
minden érdekli
a
gépeken
kívűl is, vágyait sem titkolja,
(ahogy a cikk végén láthatjuk!) de azt a kis, csodaszépen
felújított kékeszöld traktort oly szeretettel indította és beszélt róla az erdei kiránduláson, hogy az nagyon sokat elárul gazdag és érzékeny lelkivilágáról. Amikor pedig megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, hogy a világ legfinomabb almás krémesét a felesége süti, meglepődött e szokatlan kérdésen, majd azt felelte a rá oly jellemző mosoly kíséretében,
hogy azt nem tudja, hogy a világon a legfinomabb-e, de neki nemcsak az ízlik nagyon, hanem a többi sütije is!
Vágyott-e valaha is erre a posztra?
Én sohasem gondoltam arra, hogy az Urat presbiterként
szolgáljam, bár kicsi gyerekkorom óta járok a Bocskai téri
gyülekezetbe. A 2011-es gyülekezeti táborban szólított meg
a szolgálattal Loment Péter Tiszteletes Úr, és közölte velem,
hogy szeretnének jelölni, amennyiben azt elfogadom - és
elfogadtam.
Nehezebb a feladat vagy könnyebb, mint azt előzőleg gondolta?
Úgy gondolom, hogy egy adott feladat nehézsége relatív:
ha meg akarok oldani egy feladatot és az nehéznek tűnik,
tudni kell honnan segítséget kérni.
Pontosan mi is a feladata, mint presbiter?
Én gépipari vállalkozó lévén talán a technikai eszközökhöz értek jobban. Még a 2011-es tábor után rám lett bízva a
templomi audiovizuális technika kezelése (ilyennel korábban sohasem foglalkoztam), amit szinte minden istentiszteleti alkalmon végzek, már 6. éve. A presbitériumban az építési bizottság tagja vagyok. Feladatunk a gyülekezet és intézményei építési, beruházási, és ehhez hasonló kérdések
előkészítése, költségvetések ellenőrzése, a presbitérium
többi tagja számára az anyagok közérthetővé tétele, és döntési javaslattétel. Ezen kívül a templomi karbantartások
műhelyi hátteret igénylő javításainak egy részét végzem.
Tagja vagyok a Templomi Orgona Megmentéséért Alapítvány kuratóriumának, ahol a döntésekben való részvételen
kívül alkalmanként szintén vállalok szolgálatot.
A családdal és a munkájával hogyan tudja összeegyeztetni
ezt a szolgálatot?
Két gyermekes család vagyunk és a gyermekeink már
nagykorúak. Fontosnak tartom a családi együttlétet, a csa-

ládi összetartás erősítését. Mint már említettem, vállalkozó
vagyok: a saját vállalkozásom pénzügyi, gazdasági, munkaügyi, műszaki vezetését, a tevékenységünk összes előkészítő
és befejező munkálatait és még sok egyéb tevékenységét
végzem, ami meglehetősen sok időmet leköt. Mindezek
mellett nagyon fontos számomra az, hogy a szolgálatom
által felmerült feladatokat lehetőleg maradéktalanul elvégezzem, és ezt igyekszem nem utoljára hagyni. Köszönöm a
családomnak, hogy lehetőséget biztosítanak a szolgálatom
és a munkám végzéséhez.
Milyen a presbiterek egymáshoz fűződő viszonya a hétköznapokban?
Mi, presbiterek nem csak az üléseken találkozunk, hanem
máshol is. Természetesnek tartom, hogy ezeket a lehetőségeket is megragadjuk egy-egy témával, vagy családdal kapcsolatos eszmecserére (a diszkréció keretein belül), ami
számomra nagyon pozitív.
Az Úristen áldásait még inkább érzi mióta ezt a szolgálatot végzi?
Úgy érzem, hogy a szolgálatomat úgy kezdtem el, hogy az
Úr a tenyerén hordozott, és teszi ezidáig is. Nap mint nap
érzem, hogy az Úr kézenfogva vezet könnyű és nagyon nehéz utakon egyaránt és kiterjeszti Szentlelkét, és a lelki és
földi ajándékokat egyaránt árasztja rám és a családomra.
A következő ciklusban is szeretné ezt a tisztséget vállalni?
Azt gondolom, hogy egy szolgálat akkor kezdődik, amikor
elhívást kapunk, s vége akkor van, amikor már nem vagyunk képesek hasznos munkát végezni. Szerintem a szolgálat végének nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a
fizikai és szellemi képesség a függvénye. Amíg Isten a jelölőbizottság és a gyülekezet által megszólít és szolgálatra hív,
addig én nem tehetem azt, hogy "köszönöm, nem", a szolgálatot vállalom. Hiszem azt, hogy az Úr csak olyan feladatokat ad, amiket képesek vagyunk elvégezni; ha kifogna
rajtunk, segítséget ad, mint pl. Mózesnek a szolgálatához.
Erre bátorítást kapunk többek között az 1Sám 12,24-ben
lévő igében is.
Milyen vágyai vannak, akár rövid vagy hosszabb távon?
Negatívumként élem meg azt, hogy sok ember életében
egy-egy keresztyén alkalom csak azért kerül napirendre,
mert "így szokták", nem őszinte hálaadásból. Olyan jó lenne, ha tudnák, hogy mindent, pl. az egészséget, a diplomát,
a házastársat, a gyermeket, az új autót, stb. nem kiérdemeltük, nem megdolgoztunk érte, hanem Isten adta. Jó lenne
és roppant örülnék annak, ha növekedne a hittel telt hálaadók száma. Örömmel tapasztalnám, ha örömünket (és
bánatunkat) többen és több alkalommal megosztanánk Istennel. Szeretném, ha végre a gyülekezeti ház elnyerné eredeti funkcióját, az iskolás gyerekek birtokba vehetnék az új
tornatermet természetesen kétszer nyolc osztállyal. Szeretném a templomunk egyedülálló orgonájának mind a 47
regiszterét mielőbb eredeti pompájában hallani.
A következő igék a kedvenceim, egyben üzenetek is:
Az Úrban bízzatok! Segítségetek és pajzsotok Ő. Zsolt. 115,11
Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást
szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.
Róm. 13,8

Tardiné Szilvi
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Ismerjük fel a megtérés szükségét
Ige: Jóel 2,1-2.12-13.18-19
1Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen! Reszkessen az ország minden
lakója, mert jön az ÚR napja, bizony, közel van már! 2Sötétség és ború napja az, felhő és homály
napja, mint a hegyeket elborító szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt
még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek.
12De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva!
13Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert
kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet!
18Szánalomra indult országa iránt az ÚR, és megkönyörült népén. 19Így szól népéhez az ÚR: Most
már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jóllakjatok vele. Nem engedem többé, hogy
gyalázzanak titeket a nemzetek.

1. Jóel próféta könyvéből olvastam fel néhány
igeverset. Mi az, ami miatt ilyen kemény hangon szólal
meg a próféta? Mi az, ami miatt Jóel próféta Isten
ítéletét hirdeti meg? A válasz erre a súlyos kérdésre az,
hogy a nép eltávolodott Istentől, hátat fordított annak az
Úrnak, Akinek a létezését és jólétét köszönheti.
Isten ítélete pedig előbb aszályban válik valósággá,
majd pedig az ítélet tovább súlyosbodik azzal, hogy
hatalmas sáskajárás pusztítja tovább az országot.
Jóel arról beszél, hogy a választott nép hátat fordított
Istenének, az Úrnak. Kezdetben példa volt Izrael a Föld
minden nemzete számára, azonban ekkorra már a nép
még mindig azt gondolta, hogy jó úton jár, de híjával
voltak a tisztánlátásnak. Jóel próféta tükröt tart a nép
elé, és azzal szembesíti őket, hogy a körülöttük lévő
pusztulás – a szárazság és a sáskajárás – az Istentől való
elszakadásuk és bűneik következménye.
Ezek a természeti csapások jelzik, hogy a felszín alatt
nagyon nagy a baj. Még van lehetőség a bűn
felismerésére, a bűnbánatra és a megtérésre.
Itt fontos azt elmondani, hogy a Szentírás alapvetően
mit tart bűnnek? Az Ige szer in t bű n az, am iko r
az ember elszakad Istentől, amikor hátat fordít
Istennek, amikor Istentől távolodik az élete. Ha ezt
tudjuk, akkor értjük meg azt a kijelentést, hogy az a ma
született „ártatlan” csecsemő sem ártatlan, ugyanis
Istentől elszakadt állapotban van. És mindaddig, amíg
az ember Istentől elszakadt állapotban van, addig az
kárhozatot jelent számára.
Ez az elszakadt állapot az ember természetes állapota.
És mivel természetes számunkra ez az állapot, a józan
emberi gondolkodás természetesen ezt nem is tartja
bűnnek. Sajnos, ez attól még bűn. Hogy valami bűn-e
vagy sem, az nem attól függ, hogy mi emberek mit
gondolunk vagy érzünk azzal kapcsolatosan. Isten Igéje
sok helyen beszél arról, hogy minden bűn, ami
elválasztja az embert Teremtő Istenétől.
Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy hidat építsen az
embert Istentől elválasztó emberileg áthidalhatatlan
szakadék fölött.
2. Példa: Traktorhúzó verseny. Többen is voltak már
ilyen versenyen Hajdúböszörményben. De nemcsak
nálunk, hanem más országokban is rendeznek ilyen
versenyeket. A verseny lényege, hogy nagyon erős
gépek, több száz vagy ezer lóerős motorokkal vannak
felszerelve. Az a feladat, hogy egy speciális járművet kell
minél messzebbre vontatniuk. A nehézség azonban
abban van, hogy a vontatandó járműnek az elején van
egy eke, ami egyre mélyebben belevág a talajba, ahogy
elkezdik húzni. Így aztán egyre nehezebb a vontatás,
végül a legerősebb traktort is megállásra kényszeríti a
földbe belevágódó eke.
A mi életünk is nagyon hasonlít a böszörményi

traktorhúzó versenyhez: ahogy haladunk előre, úgy
egyre több minden húz vissza bennünket. Az eke egyre
jobban belevág a földbe, és mi egyre nehezebben
vonszoljuk magunk után mulasztásainkat, vétkeinket,
vagyis mindazt, ami elválaszt minket Kegyelmes
Istenünktől.
Szükséges nekünk is újból és újból az Ige tiszta
tükrében önvizsgálatot tartani, és ha kell, akkor
őszintén meglátni és bevallani önmagunknak és
Istennek, hogy cipeljük a bűn súlyát, ami visszahúz, sőt,
már
megállít
bennünket.
Bűneink
valósággal
meggátolnak minket abban, hogy szárnyaljunk és
betöltsük küldetésünket.
Ilyenkor az egyetlen jó lehetőség, hogy őszintén
odafordulunk Istenhez, és megvalljuk bűneinket. Az 1Jn
1,9-ben éppen erről írja az apostol: Ha megvalljuk
bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket,
és megtisztít minket minden gonoszságtól.
A traktorhúzó versenyeken felvonuló munkagépek
irgalmatlan erősek. Teher nélkül olyanok, akár a
rakéták. Hatalmas terheket képesek megmozgatni.
Azonban azzal a speciális ekével ők sem képesek
elbánni. Valameddig – 10,20,50 esetleg 100 métert –
képesek elhúzni, de aztán csak forog a kerekük és
lefullad a motorjuk. Az egyetlen mód a tovább
haladásra, ha leakasztják róluk terhüket. A Zsidókhoz írt
levél 12,1-ben azt olvassuk: … félretéve minden
akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással
fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
Urunk azt a feladatot adta nekünk, hogy gyümölcsöt
teremjen az életünk. Hogy betöltsük küldetésünket,
elvégezzük a talentumainknak megfelelő feladatokat.
Végső soron, hogy dicsőségére éljünk. Azonban ezt csak
úgy tudjuk megtenni, ha nem terhel minket semmilyen
felesleges súly, ha bűneink miatt bocsánatot és
kegyelmet kértünk, és Kegyelmes Urunk Fia, Jézus
Krisztus érdeméért rajtunk megkönyörült.
3. Ezek után jogosan merül fel bennünk a kérdés:
honnan tudhatom meg azt, hogy Isten megbocsátott
nekem? Jóel könyvében erre is találunk utalást és
választ. A 2. részben Isten ígéretéről olvasunk. Isten azt
ígéri a megtérő népnek, hogy a föld újból teremni fog
gabonát, mustot és olajat. A föld megadja mindazt, amit
meg lehet enni, meg lehet inni és el tudnak adni a
kereskedők jó pénzért. A pogányok pedig többé nem
tehetik meg azt, hogy gyalázkodnak és gúnyolódnak a
választott népen.
Sőt, a 2,25-ben Isten azt is ígéri, hogy kárpótolja népét
az elszenvedett rossz évekért. Isten meg fogja áldani
bűnbánó és megtérő népét.
4. Halljuk meg azt az örömhírt, amit ezen az Igén
keresztül nekünk akar Urunk mondani!
I. Van lehetőség a megtérésre.
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II. Van lehetőség arra, hogy a nyomorúság helyett újra a bőség korszaka köszöntsön be hozzánk.
III. Isten kegyelmes hozzánk, abban leli örömét, amikor áldásra tárhatja felénk kezeit.
Testvéreim! Ismerjük fel a megtérés szükségét és lehetőségét még ma, és fogadjuk el Urunk kegyelmét és áldását! És
bőséges gyümölcsöt fog teremni az életünk. Ámen.
Loment Péter lelkész
Elhangzott a gyulekezeti taborban, Szekelyjon

A 10. többgenerációs táborunk
Menni vagy nem menni? – tették fel sokan a kérdést a 10.
gyülekezeti táborra gondolva. A határátlépés, a számunkra
idegen konyha sokunkat visszarettentette a táborozástól.
Ennek ellenére sokan vállalkoztak az annyira nem is hosszú
útra, és július 10-én reggel „Bátrak, és akik tudják az utat,
előre!” felkiáltással elindult a kiscsapat.
Első este kissé fáradtan ismerkedtünk egymással, a Bárka
-utánzat Mentőcsónak zenekarral és az újdonsült, nagyrepülő-izé nevű szobatársainkkal, akiknek sajnos ki kellett
költözniük.
Másnap, mint az azt követő minden reggel, reggeli
tornával indult a nap, legalábbis azoknak, akik elég fittnek
és ébernek érezték magukat hozzá. A többieknek leginkább
egy forró kávéval, hála ezért az Uzonyi családnak. Ezután
önmagunkkal ismerkedtünk, Istenképünkkel, és a vele való
kapcsolatunkkal.
Az ifiseknél a gombok játszottak nagy szerepet, aminek
segítségével egyszerre tarthattuk a kezünkben önmagunkat,
és az „Istengombunkat”.
A tábor témája a Magától, a természetesen épülő
gyülekezet volt. Christian Schwarz könyve szerint minden
gyülekezet 8 tényezőből épül fel, ezeknek kell fejlődnie
ahhoz, hogy a gyülekezet ne szögletes „kerekeken” tolja a
szekerét, hanem felhasználja az igazi kerek kerekeket.
A második nap az első 4 elemmel foglalkoztunk,
megalkottuk a rosszul kihasznált gyülekezetet, ahol
mindenki pontosan azt teszi, amihez nem ért, ám azt nagy
lelkesedéssel, majd ennek kontrasztjaként „helyretettük
magunkat” a jól kihasznált gyülekezetben. Miért érzem
magam otthon a gyülekezetben? – kérdeztük, majd arról is
szó volt, hogy számunkra egy istentiszteletben mi a
leginkább hozzánk szóló dolog. Valamint a megerősítő
vezetést szemléltettük egy meglehetősen hosszúra sikerült
puzzle játékkal, ami végül csak nem fogott ki 8 tinédzseren.
Csütörtökön kis csapatunk egy része bevette Kolozsvárt,
majd a korgó gyomor hatására fél nap után ott is hagyták,
és élményekkel tele ültek le a vacsorához.
Pénteken
visszatértünk
a
gyülekezetünkhöz,
a
kiscsoportok felépítését vizsgálva maguk a csoportok is
építettek, meglepően ügyesen, annak ellenére, hogy
önmaguknak bonyolították a feladatokat.
Mivel szeretlek, ezért…kezdődött a mondat, amelyre

aztán egyesével kerültek fel a kifogások, amelyek
megakadályoznak minket abban, hogy másokkal is úgy
bánjunk, mint azokkal, akiket igazán szeretünk.
Esténként aludt a Város, majd aludt a tábor is. Csütörtök
este a híres Szóbeszéd játék keretei között kisebbek és
nagyobbak is bizonyságot tettek arról, hogy a rövidtávú
memória működik, és innentől kezdve már nem lehet azt
mondani, hogy egyáltalán nem emlékszem arra, hogy mit
mondtál az előbb. Sétáltunk, túráztunk, fotózkodtunk a
Mennyasszony fátyol vízeséssel, amely tavaly óta semmit
sem változott és pont olyan gyönyörűen fogadott minket
mint egy éve.
Szombaton a legrövidebb lécet kerestük, amelyen
keresztül a gyülekezetünk, illetve saját kis ifink elveszti az
áldást, majd azt is megbeszéltük, hogyan lehetne ezeket
megtoldani. Délután készültünk az elmaradhatatlan Ki mit
tud?-ra, amelyen az ifi teljes egészében vett részt, mind a 15
csodavirág (és a két vezető) részt vállalt az előadásban
(utóbbi kettő a Fa és a Kerítés megtestesítőjeként).
Minden műsorszám dicséretre méltó volt, látszott a
felkészülés, és a sok meglepett arc kellőképpen dicsérte a
férfiak zseniális előadását.
Vasárnap, vasárnap, engemet is várnak – szól a mondóka,
és bizony minket is vártak már haza nagyon. Az
Istentisztelet után még egy gyors morzsaszedegetésre
került sor, majd egy énekkel köszöntük meg a táborhelyen
dolgozóknak egész hétnyi munkájukat. Gyorsan pakoltunk,
gyorsan indultunk, és egy Királyhágói megállót beiktatva
repültünk is haza.
Olyan, hogy minden tökéletes egy nagylétszámú
táborban, nem létezik. Összességében jól éreztük
magunkat, a meglepett gyomrok kivételével nem volt
gondunk, a szuper csapat pedig még azt is feledtette –
főként, mivel sosem hagytuk békén az éppen
betegeskedőket, még akkor sem, ha éppen aludtak…volna.
Reméljük, a 11. táborban még többen leszünk, és még
több olyan kellemes, közös élménnyel térünk majd haza,
mint ebből a táborból.
Nagy Viki

A lélek gyümölcsei az asztaliteniszben
Ez a bajnokság igazából egy olyan találkozó, ahol a tábor
lakói a lélek gyümölcseinek kiteljesedésére törekedtek. Az
egész játékot átjárta a szeretet, amely megtanít minket a
türelmességre a társaink iránt. A játékosok mindig felmérték az ellenfél tudását és kellő gyengeséggel vagy erővel
kezdtek a mérkőzésnek. Örömmel töltött el, hogy a játékosok mindig jósággal és békességgel vették a küzdelmek általi akadályt. Aki kellő hűséggel van az elveihez, annak gyümölcsöző lesz az élete:
,, Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. ’’

Ezzel a gondolatsorral szeretnék gratulálni mindenkinek,
aki részt vett a találkozón és megmutatta, hogy nincs lehetetlen, csak akarni kell.
A következő embereket szeretném kiemelni:
Nagy Borbálát, a legeredményesebb női játékost,
Sükösd Istvánt, a panzió tulajdonosát, a találkozó 3. helyezettjét,
Tóth Zsigmondot, a találkozó 2. helyezettjét,
Barak Lászlót, a találkozó 1. helyezettjét.
Balogh Bence
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Mi volt jó Székelyjón?
Idén nyáron mi is felkerekedtünk, és az egész családdal
csatlakoztunk a gyülekezeti táborozók csapatához.
Mindig megdobogtatja a szívemet a hegyek látványa.
Számomra a magasba emelkedő hegyoldalak Isten ölelő
karjait jelentik. Valami hozzám képest elképzelhetetlenül
óriási, és mégsem annyira félelmetes, mint szép dolog vesz
körül, ha völgyben járok. Isten szeretete is ilyen csodálatos,
ölelésben tartó gondoskodás. Jó tudni, hogy Ő az Alföldön
és a Királyhágón is velünk van.
Székelyjón a hegyek ölelésében már első látásra egy
„gyerekparadicsom” tárult elénk. Tágas terek, sportpályák,
igényes játszótér, szekerek, két kis kecske kerítésben,
medence a pancsoláshoz és persze gokartok, sok-sok
megfelelő járdával „autópálya” gyanánt. A kis gyermeknek
elég észben tartania, mit is szeretne még kipróbálni, amíg
itt lehet. Mindez ráadásul olyan védett, átlátható helyen,
ami lehetővé teszi, hogy a szülő és a nagytesó ideje, ereje se
aprózódjon el a gondtalan kisgyermekre való folyamatos,
feszült odafigyelésben.
A kisgyermekekkel együttes táborozást a védett
helyszínen túl megkönnyítette a tábor résztvevőinek
nagyfokú figyelmessége. Hálásan gondolok azokra, akik
nem egyszer megfogták a kicsik kezét, odafigyeltek rájuk,
esetleg még a nyakukba is felvették őket.
A figyelmesség nemcsak a kisgyermekek irányában vált
megfoghatóvá. Az ifisek egyik vacsora előtt szétszórtan
ültek le az asztalnál, úgy fogadtak bennünket. Céljuk az
volt, hogy ne csak egymással kovácsolódjanak össze, hanem
beszélgetni tudjanak a családos, felnőtt résztvevőkkel is.
Mindemellett jó volt látni azt is, ahogyan ők együtt
mozdultak és befogadó közösséggé válhattak az újonnan
érkezők számára.
Nagy öröm volt, hogy megismerhettem közelebbről
embereket, akikkel addig keveset találkoztam. Az őszinte
beszélgetések nemcsak személyesen, de a csoportokban is
sokat jelentettek. A közös útkeresés a gyülekezet életének
kérdéseiben megerősített abban is, hogy sokan
gondolkodunk és imádkozunk az egyházért és azokért a
gyermekekért és felnőttekért, akiknek meg akarjuk
mutatni, milyen öröm ide tartozni.
Az összetartozás megélésének minden nap Isten igéjének

hallgatása, a közös ének és imádság volt az alapja. Jóleső
rendet éreztem a napok menetében, nem kellett sietni
sehová és nem is unatkoztunk. A hétköznapokban nem
mindig tudjuk ezt az egyensúlyt megteremteni. Pedig a
csend és a pihenés gyümölcsöt terem nekünk és másoknak
is, ahogy Túrmezei Erzsébet ír erről egyik versében:
„Most nem sietek, most nem rohanok, most nem
tervezek, most nem akarok,
Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy
szeressen az Isten.
S míg ölel a fény, és ölel a csend, árad belém és
újjáteremt,
Érik csendesen erő, győzelem,
Míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy
szeressen az Isten.”
A megpihenésből, lelki csendességből hazatérve megújult
erővel, lendülettel tudunk hozzálátni az otthoni
feladatokhoz is. A kimozdulás után nem ugyanúgy megy
tovább az élet. A feladatok újszerűbbnek tűnnek, a terhek
hordozásához szükséges erő pedig megsokszorozódott.
Ezért én hazatérni, visszatérni is szeretek.
Mi is történt tehát Székelyjón? Családi nyaralás,
kirándulás? Igen, mindenképpen, ám mindezzel együtt
mindannyiunk számára egyfajta csendeshét volt, erősödés
lelkiekben, kohó a kapcsolatok épüléséhez, és élményszerű
gondolkodás a gyülekezetépítés lehetőségeiről.
Örülünk annak, hogy nemcsak a szép emlékek kísérnek
tovább minket, hanem Isten üzenete is, amelyet Székelyjón
kaptunk: „magától” terem a föld. A földműves, a
gazdálkodó elvégzi a munkáját, de a növekedést Isten adja.
Isten Igéje minket is biztat, hogy jó szívvel tegyük meg
mindazt, amit ránk bízatott – a családunkért, a
gyermekeinkért, az iskolánkért, a gyülekezetünkért. Bízzuk
rá, milyen áldást készít, és azt is, amit mi nem tehetünk
meg. Ebben az üzenetben megerősödve jó érzés bizakodva
tekinteni gyülekezünk jövőjére és a református iskola
következő tanévére is.
Pluhár Gáborné Szűcs Enikő

Székelyjó 2017.
Zöld ruhás hegyek, mesebeli táj. Szabadon járkáló, szelíd
kutyák, jó kedélyű emberek. Békesség. A székelyjói panzió
és környezete tökéletes helyszínnek bizonyult a Bocskai téri
gyülekezet számára: a pihenéshez, a tartalmas nyaraláshoz
minden adott volt.
Gyülekezetünk felnőtt tagjainak a lelkész házaspár –
Loment Péter és felesége – lehetőséget teremtett a közös
gondolkodásra és elmélyedésre, egy-egy gondosan
előkészített és körültekintően megszerkesztett téma köré
rendezve a délelőtti és délutáni alkalmakat. Napról napra
közösen munkálkodhattunk, beszélgethettünk azzal a
céllal, hogy jobbítsuk a gyülekezeti életet, hozzájáruljunk a
lelkipásztori munka hatékonyabbá tételéhez. Eközben
lelkiekben megerősödtünk, érzelmileg feltöltődtünk.
A gyerekek számukra érdekes és élvezetes módon
ismerkedhettek a Biblia világával, a személyes élmény
varázsa és a természetes átélés melege emlékezetessé tette
számukra a Csuti néni és Faragó Beáta által tartott
foglalkozásokat. A „napi rutin”-t színesítették a táborban
megszülető új kapcsolatok. Számomra a legkedvesebb Zsófi
és Peti kibontakozó barátsága. Az alig hároméves kislány és

a tizennégy éves kisfiú remekül tudtak együtt játszani,
kapcsolatuk a szeretet és a teljes elfogadás szép példáját
adja valamennyiünknek.
A bőséges és finom ételekért, szálláshelyünk gazdájának
és alkalmazottainak közvetlenségéért és kedvességéért,
szolgálatkészségéért hálásak vagyunk.
A „négyszögletes kerék” eléggé fura dolog. Az ilyesforma
kerekekkel „megáldott” szekeret bizony embert próbáló
munka húzni. Életünk szekerét normális kerekekkel is
bajos jól irányítani, a megfelelő irányba húzni… Az együtt
töltött napok alapgondolatát humoros formában
jelenítették meg táborunk férfi tagjai az utolsó nap
délutánján. A nők pedig a lélek gyümölcseiről adtak elő
tréfás jelenetet.
Hiszem, amit Isten elkezdett bennünk és általunk, azt be
is fogja fejezni. Erősítsen meg bennünket az Úr, hogy ne
végezzünk félmunkát. Szaladjon, de legalább is haladjon az
a szekér!
Székelyhidi Ágnes
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Emlékeztető a gyülekezeti tábor témájára
Az egészségesen növekvő gyülekezet 8 tulajdonsága:
„TENNI”
MEGERŐSÍTŐ VEZETÉS
AJÁNDÉKALAPÚ SZOLGÁLAT
HATÉKONY FELÉPÍTÉS
SZÜKSÉGLETEK BETÖLTÉSE
„LENNI”
INSPIRÁLÓ ISTENTISZTELET
HOLISZTIKUS KISCSOPORTOK
SZERETETTELJES KAPCSOLATOK
SZENVEDÉLYES LELKISÉG

Toljuk meg a szekeret, ha aludni nem lehet

1. Szeretetben haladunk, kapcsolatban utazunk

Szögletes a kerekünk, büszkén így menetelünk

2. Erősítve vezetünk, mindnyájan így épülünk

Sima úton is döcög, józan ember fel… nevet

3. Inspiráltan tiszteljük a mi Urunk Istenünk

A nyelvünk elharapjuk, de már ezt mi megszoktuk

4. Szenvedélyesek vagyunk, lelkiséggel szolgálunk

Hova indul ez a nép? Teljes’ mindegy, hisz nem lép

5. Kiscsoportok reménye, holisztikus erénye

Vannak itt jó kerekek, szépek és jó kerekek

6. Hatékonyság jelszavunk, felépítjük mi magunk

Hol vannak most mindezek? Fenn a kocsin pihennek

7. Ajándékunk átadjuk, ezzel mást is szolgálunk
8. Ha hiányzik valami, betölti a ref. gyüli

Sokan vagyunk, van itt ész, beújítunk, máris kész
Egyre simább lesz az út, ha kereken gurulunk

Áldás itt el nem folyik, dézsa donga növekszik

Gyorsabban is haladunk, ha mindnyájan megtoljuk

Megtanultuk Jézustól, országa nő magától

Ellenszél sem akadály, kihasználja vitorlánk

Arra azért figyeljünk, akadálya ne legyünk. Ámen.

Ezt a nyolcat vizsgáltuk, jó, ha meg is tanuljuk:
Írta: Gyulai Sándor és Loment Péter

Megerősítés vagy üzenetek fogadása
Nem tudtam eldönteni, hogy a fenti kérdésre vajon melyik választ adná az a személy (pedig testvérnek kellene
hívnom!), aki a máj.14-i ünnepséget végig pittyegtette okos
telefonjával.
Bizonyára nemcsak engem, másokat is feldühített ez az
illetlen viselkedés, hiszen öt percenként vinnyogott az okos
masinája az elvarázsolt gazdájának, melyet az egész gyülekezet hallhatott (kivéve a nagyothallókat) a Bárka zenekar
és az ifisek szolgálata idején kívül.
Azon gondolkoztam a hosszú ünnepség múltával, hogy
milyen oka lehetett az illetőnek arra, hogy ebben az időben
is aktivált maradjon a telefonja.
Hány éves lehet az elkövető? A Z generáció tagja, aki épp
a legújabb hipster formáció extrém hajviseletét beszéli meg
hastag-ekkel színesítve mondandóját ? Vagy egy másik lehetőség, hogy épp Jumurdzsák nehéz gyerekkorát okolja
karakterbeli gyengeségeiért, egy hiányzás miatt lemaradt
osztálytársnak? Nem, ők lenémítanák az eszközüket.
Egy X generációs, akinek egy másik földrészen élő rokona

csak most ér rá pár szót váltani?
Vagy egy depressziós egyénbe kellett lelket önteni, hogy
ne essen a szakadékba? Vagy egy szerelmes most sértődött
meg valamin, s ezt kellett gyorsan tisztázni?
Vagy a legfiatalabb Alfásokat erősíti, aki a GTA Pc játékban elért legújabb eredményeivel dicsekszik kis haverjának? Eddig jutottam vad gondolataimban, amikor a fiaim
felvilágosítottak, hogy lehet, hogy csak egy szegény pórul
járt nagymama lehet, aki nem tudta lehalkítani a gyerekeitől kapott okos telefonját, s ő is pironkodva hallgatta a
nyakra-főre jövő üzeneteket, értesítéseket. Szinte meg is
sajnáltam, el is szégyelltem magam, s rájöttem, hogy ismét
elhamarkodottan ítélkeztem.
Imádkozzunk a fiatal konfirmálókért és az idősebb okostelefonhasználókért!
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Reformációi irodalmi pályázat
A Bocskai téri Református Egyházközség irodalmi alkotó pályázatot hirdet diákok számára.
A pályázat célja, hogy a Reformáció 500. évfordulója kapcsán a diákok gondolják újra kötődésüket református hitükhöz,
elődeikhez, gyülekezetükhöz, találják meg helyüket a ma és a jövő egyházában, és ezt kreatívan mutassák be írásműveikkel.
Pályázati kategóriák:
Általános iskolás alsó tagozatos diákok számára
„ A gyülekezet és én”
(A diákok írhatnak olyan élményekről, melyeket a templomban, vagy a gyülekezetben éltek át, pl. táborozásról, gyermek istentiszteletről, családi vasárnapról.)
Az írásműveket legalább A5-ös terjedelemben, kézírással kérjük.
Általános iskolás felső tagozatos diákok számára
„Riport vagy képzelt riport egy gyülekezeti taggal, lelkésszel, korábban élt Hajdúböszörményhez kötődő református előddel, példaképpel”
(Riportalanyként kérdezhetik pl. aktív gyülekezeti tagként élő nagyszüleiket, ismerőseiket. A képzelt riport alanya
lehet pl. Baltazár Dezső, Bocskai István vagy Nagy István.)
Az írásműveket legalább A4-es terjedelemben, gépelt formátumban kérjük. (2,5-ös margó, 1,5-ös sorköz, 12-es betű
méret.)
Középiskolás és egyetemista diákok számára
„Mit szeretnék tenni a gyülekezetemért, egyházamért felnőttként?”
Az írásműveket legalább 2 db A4-es oldal terjedelemben, gépírással kérjük. (2,5-ös margó, 1,5-ös sorköz, 12-es betű
méret.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.
A jeligével ellátott pályaművek benyújthatók Hajdúböszörmény 4220 Újvárosi u. 1. levelezési címre vagy elektronikusan
a bocskaiteri.egyhaz@gmail.com címre.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2017. október 31-én kerül sor.
A helyezett pályázók munkáit kiadványban közzé tesszük, az alkotókat pedig könyvjutalomban részesítjük.
Lomentné Szopkó Tünde lelkész

Megosztani Isten igéjét
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti
utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim
a ti gondolataitoknál.
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér
oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér
vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok,
eléri célját, amiért küldtem.
Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek,
és a mező fái mind tapsolnak.
A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az
ÚR dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
Ézs 55,8-13.
MEGOSZTANI ISTEN IGÉJÉT
Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér
vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok.
(Ézs 55,11)
Robin barátnőm nagyon el volt keseredve, mert csak 13
gyerek jött el a szokásos nyári bibliatáborba. "Sok pénzt
belefektettünk," - mondta, "szereztem segítséget, szabadságot vettem ki a hétre, és csak tizenhárman voltak."
Meséltem neki az én első nyári gyerektáboromról. Egy kis
gyülekezet szervezte, és csak pár környékbeli gyerek vett

részt rajta. Én voltam az egyik. "Itt kaptam az első Bibliámat"- mondtam neki. "Itt tanultam meg az első bibliai verset, és énekeltem először a "Engem szeret Jézusom..." éneket. Tizenhárom évvel később, amikor egy barátom elmondta nekem az evangéliumot, és a Jn 3,16-ot idézte, már
ismertem az igét, mert sok évvel azelőtt megtanultam."
Azon a nyáron, ott, a gyerektáborban nem hoztam meg a
döntést, hogy követem Jézust, és azok a kedves emberek,
akik ott voltak, nem is tudták meg, hogy tizenhárom évvel
később hitre jutottam. De Isten azt az igét használta, hogy
megnyissa a szívemet, amit ők ott tanítottak nekem, és már
több mint harminc éve hűségesen szolgálom az Urat. Még
ha nem is láthatjuk rögtön, bízhatunk benne, hogy Isten
igéje mindig véghezviszi az ő akaratát.
Imádság: Drága Jézusunk, segíts, hogy hűségesen megosszuk másokkal a te igédet, és bízzunk abban, hogy véghezviszed akaratodat a körülöttünk élő emberekben is.
Ámen.
Az evangélium továbbadása soha sem eltékozolt idő.
Lori Hatcher (Dél-Karolina, USA)
IMÁDKOZZUNK A NYÁRI BIBLIATÁBOROK VEZETŐIÉRT!
(http://www.csendespercek.hu/)
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Re: formálj!
Nagy izgalommal indultunk a Csillagpont 1. napjára. A szabaduló szoba, élő társasjáték vagy „rapid randi”.
Csillagpont immáron 10. alkalommal mozgósítja a Kárpát- Ha még ezen felül maradt szabadideje valakinek,
medencei református fiatalokat. Idén a fesztivál benézhetett a „CSP-boltba”, ahol logóval ellátott pólókat,
sapkákat és napszemüvegeket lehetett kapni.
Az elcsendesedésre vágyók orgona és hárfakoncertre
mehettek, vagy benézhettek az imasátorba.
A tartalmas esti áhítatok után koncertekre került sor,
melyek több színpadon párhuzamosan folytak. A
dicsőítő színpadon hallhattuk az Élő kövek zenekart
(avagy az ifink névrokonát), az Unless dicsőítő zenekart
és a Nagyerdei Dicsőítő Zenekart, alias CSP Band. Világi
zenekarok is képviseltették magukat, amik örömmel
konstatálták, hogy lehet ital nélkül is felhőtlenül
szórakozni.
Ifink aprócska csapata különösen élvezte a Kávészünet
zenekar koncertjét. A nagyszínpadnál pedig ezrek
hallgatták a Margaret Island, Pintér Béla, vagy éppen a
NAZA zenéjét.
Debrecenben került megrendezésre, így a több, mint 4000 Jó volt mindennap találkozni új emberekkel és régiekkel,
látogató között az Élő Kövek Ifi maroknyi serege is együtt megélni Isten jelenlétét. Annyi mindenre lettünk
képviseltette magát.
volna még kíváncsiak, amire már nem maradt időnk, hogy
Az alkohol- és drogmentes rendezvényen mégis kitűnő elhatároztuk, hogy két év múlva is ott leszünk, méghozzá
hangulat uralkodott. Ez a hangulat végigkísérte az egész sátorral!
hetet. A napot reggeli áhítattal kezdtük, ahol találkozott
a merész sátorozók tömege a kevésbé merész, de annál
lelkesebb napijegyes résztvevőkkel.
Ezután több, mint 150 kiscsoportban folytak
beszélgetések, ez alkalmat adott arra, hogy új
barátságokat kössünk a Kárpát-medence egész
területéről érkező fiatalokkal.
Egy kiadós ebéd után folytatódtak a programok, és
bizony, volt miből válogatnunk, hiszen kb. 200 program
folyt párhuzamosan. Részt vehettünk előadásokban a
börtönmisszióról, a Szeretetnyelvekről vagy éppen a
reformációról. A hitélettel kapcsolatos előadások mellett
hallhattunk fiatalok számára különösen érdekes
előadásokat is, például Zacher Gábor toxikológusét,
vagy hasznos tippeket az időgazdálkodásról, és
keresztjén randikurzuson is részt vehettünk.
Loment Viola, Loment Boróka
Az előadásokon túl mozgalmas programokat is kínáltak a
és Lukács Levente segédlelkész
szervezők, úgy, mint láthatatlan színház, reformációs
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Rendhagyó hatodikos irodalomóra a Pilis szívében
Minden bizonnyal, Gárdonyi Géza híres Egri Csillagok
című regénye az egyik legkülönlegesebb olvasmány egy
általános iskolás diák számára. Ám az is kétségtelen, hogy
az olvasásban nem kitartó gyermekek többsége sajnos
visszariad a jókora terjedelmű, több szálón futó mű láttán.
Ilyenkor pedig a diákok előszeretettel hívják segítségül a

példátlan állami támogatást kapott, melynek jelentős részét
egy, az Egri vár pontos mását szolgáló, úgynevezett „filmes
díszlet vár” felépítésére fordítottak. A forgatás ideális
helyszínét gondosan választották ki, így a főváros közelsége
miatt a Budapesttől mintegy húsz perces autóútra található
Pilisborosjenő szomszédságában láttak hozzá a grandiózus
munkához, melyet a katonaság is segített. S mert
gondoltam, a vár megismerésére kitűnő lehetőséget
nyújthat egy rendhagyó irodalomóra, a felsős magyar
szakos kollégákkal és nevelőkkel karöltve egy olyan játékos
és ügyességi órát szerveztünk a helyszínen, ahol a szeles idő
ellenére, játszva tanulhattunk és magunk elé képzelhettük a
regényből készült film lebilincselő jeleneteit.
A „kalandos óra” után a római kori Aquincum múzeuma
hívogatott bennünket, ahol a fennmaradt romkerti leletek
mellett
a
diákok
virtuális
játékok
segítségével
ismerkedhettek meg pl. a korabeli harcászati eszközökkel
vagy éppen a „legmenőbb római ruhadarabokkal és
divattal”. A múzeum után egy rövid, de mégis tartalmas
látogatást tettünk a Margitszigeten, ahol különleges
élményt jelentett mindnyájunknak egy olyan kis „állatkert”,
ahol pl. a gólyák, kacsák és egyéb kisebb állatok közöttünk
jártak-keltek barátságosan. Istennek legyen hála ezért az
újabb közösségi élményért is!

Dr. Magyar Balázs Dávid
református vallástanár, osztályfőnök (6.a)
regény filmes változatát, melyet hatalmas előkészületek
után 1968-ban készített el Nemeskürthy István
forgatókönyve alapján Várkonyi Zoltán rendező. A film
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DÖK nap és Családi délután a Baltazárban
Vidám hangulatban telt a tanév utolsó hétfője, amit diákjainkkal és családjaikkal a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontban tölthettünk el. A gyerekek délelőtt játékos
ügyességi és sportvetélkedőkön vehettek részt. Focibajnokságra, sor- és váltóversenyre, kerékpáros ügyességi-, akadály-, homokvárépítő versenyre, akadálypályára, 1 perc és
nyersz játékra nevezhettek az osztályok csapatai. Az ebédet
a Fürdőkerti Apartman és Étterem készítette a kis hősöknek.
Délután szülők, nagyszülők, testvérek csatlakoztak az
ifjúsághoz, így együtt tölthettünk el vidám perceket. A vállalkozó kedvű szülők fociban, sor- és váltóversenyen, 1 perc
és nyersz játékban és Fele sem igaz játékos vetélkedőben
mérethették meg magukat, míg a gyerekek sumozhattak a
Kincses
Sándor Birkozó SE nek köszönhetően, élőcsocsóban,
mobil játszóházban
és ügyességi
játékban
küzdhettek
meg
egymással, illetve fagyi,
pop
corn,
vattacukor,
lufi várta őket. Osztályonként közös főzést is szerveztek a
lelkes szülők, melyet közösen fogyaszthattak el. Az elkészült
ételeket volt diákunk Gajdán Attila olimpiai bronz, világbajnoki ezüstérmes, magyar bajnok szakácsmester zsűrizte,
s a lelkes szülői szakácsgárda meghívást is kapott a Bezermeni Vigasságok Gasztronómiai Nap-ra, hogy ott iskolánkat képviselje.
Ki mit tud?-os diákjaink rövid kis produkciókkal is megajándékozták a megjelenteket.
Végül a programokban gazdag, tartalmas és vidám napot

eredményhirdetéssel zártuk. A délelőtti versenyek összesített eredményei alapján a legeredményesebben szereplő
osztályok vihették el a DÖK Kupát, melyet alsó tagozaton a
2.b osztály,
felső tagozatosok között a 6.a
osztály érdemelt ki.
A főzőverseny
Legleg-leg díját
az 5.a, a 2.b
és az 5.b
osztályos
szülők főztjei kapták.
Köszönjük,
hogy
együtt tölthettük a tanév utolsó hétfőjét!
Jövőre veletek ugyanitt! ;)
Varga Judit és Szabó Csilla
DÖK vezetők

Hittanos vetélkedő a mennybemenetel ünnepén
Húsvét után 40 nappal… A húsvétot biztosan megünnepeltük mindannyian. Vajon tudjuk-e azt is, hogyan telt a
húsvét utáni 40. napunk? Munkába mentünk, orvosnál jártunk, sok dolgunk volt? A munkanapon alig tűnik fel a harang
hívogató
szava számunkra. Az iskolában
törekedtünk
arra, hogy ez a
nap ünnep legyen.
Délelőtt
részt vettünk az
istentiszteleten
a
gyülekezet
tagjaival együtt.
Délután pedig
hittanos vetélkedőre került sor.
A hittanos vetélkedőn a 3-6. osztályok 4-4 fős csoportjai versengtek egymással. A gyermekek Jézus csodatetteit ismételték át a felkészülés során. Állomásról állomásra haladva játszottak a
bibliai memóriajátékkal, kirakták a történetekhez kapcsolódó képeket, megoldották a rájuk váró keresztrejtvényt és a

többi feladatot. Minden csapat készített egy pólómintatervet is, egy megadott témában. A tanulók érdeklődve fogtak hozzá a feladványokhoz, és ügyesen dolgoztak együtt.
Jó volt megélni, hogy engedelmeskedhettünk az angyalok
szavának, akik
figyelmeztették
a mennybe ment
Jézus után álmélkodva tekintő tanítványokat: „Mit álltok
itt az ég felé nézve?” A mennybe
ment Urat úgy
követjük hűségesen és úgy
várjuk készen,
ha az Ő Igéjét
szívünkben forgatjuk és erre buzdítjuk egymást és a ránk bízott gyermekeket.
Pluhár Gáborné Szűcs Enikő
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Anyák napja

„

Ma nagy az örömünk zeng hálaénekünk, mert ünnepnap van ma. Édesanyánk szeme és gondos két keze, nem
tűnt el nyomtalan! Ó, áldd meg Jézus hű édesanyám, vezéreld lépteit! Ki szeretetét adja nékem át, boldogan teheti!”
Ezeket a szavakat énekelve köszöntette az édesanyákat,
nagymamákat anyák napi műsorral 2017 május első vasárnapján a 3. b osztály a Bocskai téri református templomban. A gyerekek szívhez szóló költeményekkel, csengő hangon szóló énekükkel adtak hálát az édesanyjuk szeretetéért,
mivel a gyermekek szívében az édesanya különleges helyet
foglal el: Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk! Végül Dzsida Jenő
versének sorai - mint egy közös ima - csendültek fel:
„Halld meg jó Istenem legbuzgóbb imámat, Köszönöm,
köszönöm az édesanyámat!”
Debreczeniné Szolnoki Szilvia tanító

Erdei iskola a Zemplénben
„Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már A programok során a teremtett világ szépségeit csodálhatakkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy és nyitott tuk meg. A gyalogtúrákon az alföldi sík vidékhez szokott
szemmel sétálsz benne.”
lábak itt-ott nehezen bírták a hegyi kaptatókat, de minden
Dr Madas László kisdiák teljesítette a távokat. A legnagyobb kihívást a fűzéri
vár meghódítása jelentette. a páratlan panoráma azonban
A természet szépségei, a tiszta levegő és rengeteg élmény feledtette az izzasztó napsugarakat és a fáradtságot.
várta a gyerekeket a zempléni hegyekben megbújó apró kis Külföldön is jártunk, hiszen átsétáltunk Szlovákiába a
településen, Pusztafaluban. 107 harmadik és negyedik osz- festői szépségű Izra –tóhoz. A faluban beülhettünk a Refortályos tanuló és 8 pedagógus vehette birtokába egy hétre az mátus templom padjaiba, ahol meghallgathattuk a tiszteleÖreg Bence Vendégházat. Izgatott készülődés és várakozás tes asszony beszámolóját a templom történetéről. A Faluelőzte meg ezeket a napokat.
múzeumban pedig egy hagyományos paraszti ház berendeAz első napon nagyon sok látnivalót látogatott. Megnéz- zési- és használati tárgyait tekinthettük meg.
tük az ország legnagyobb földvárának maradványát, a Sza- Az esték mindig vidáman teltek. Ehhez hozzájárult Józsi
bolcsi földvárat. A sárospataki vár történelmi játszóterén bácsi ötletes, játékos vetélkedője, a Bátorság próba, mely
kipróbálhatták ügyességüket a gyerekek. A Füzérradványon után a tábor lakói kiérdemelték a Bátor lovagi címet. Az
Károlyi kastély megtekintése után az arborétum különleges utolsó esti tábortűz mellett énekszóval zártuk le az együtt
fáiban és növényeiben gyönyörködhettünk. Késő délután töltött élménydús napokat!
birtokba vehettük a tábor területét, ahol falmászás, tramA szervező pedagógusok
bulin, foci- és kosárpálya, csocsó és asztalitenisz állt a gyerekek rendelkezésére.
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Baltazáros Drámások bemutatója
Ebben a tanévben iskolánkban két csoportban több, mint 40 tanuló, heti 45 percben „drámázott”. Mára már
hagyománnyá vált, hogy a dráma szakkörös tanulóink színpadon is megmutatják magukat. Június 8-án délután
láthatták az érdeklődők az év végi bemutatkozásukat iskolánk ebédlőjében.
Az egyik csoport Janikovszky Éva: Kire ütött ez a
gyerek? című könyvének írásaiból válogatott egy
csokorra valót. Élvezték, hogy belebújhatnak a
szülők, nagyszülők, akár Bözsi néni bőrébe, és így
mondhatták el a véleményüket a kisgyermekről vagy
a serdülő kamaszról.
A másik csoport egy éppen aktuális témát
feszegetett:
Milyen
hatással
lehet
a
mindennapjainkra az internet világa? Előzetesen
minden pozitív-negatív hatását kigyűjtötték cetlikre,
majd
jeleneteket
formáltak
belőle.
A
legfontosabbakból történetek születtek, melyeket
kész előadássá fűztek össze, Az internet olyan, mint
a pocsolya címmel (Shona Innes azonos című írása
alapján -ford. Varró Dániel). Vicces, humoros
paródiának indult, majd tanmese lett belőle! A két
jelenet között a Pintér Béla: Kösz, jól vagyok című
éneke hangzott fel, amihez a csoport tanulói táncot
is koreografáltak.
Az előadások utáni taps megerősített minket abban,
hogy érdemes kipróbálni új dolgokat, és „csak
játszani” – mindig! Várlak jövőre is!
Csukásné Bernáth Krisztina

Két nap kikapcsolódás
Júniusra már mindenki elfárad az iskolában. Éppen ezért tiszta utcákon. Nyugalom és összhang sugárzott
jókor jött egy kis kikapcsolódás. A gyerekek is vágynak a mindenhol. Rendkívüli kedvességgel közeledtek, segítettek
közös kirándulásokra, mi is szívesen pakoltunk a bőröndbe, az ott lakó emberek. Ezért azoknak is nagyon kellemesen
hogy magunk mögött hagyjuk egy kicsit a gondjainkat,
feladatainkat. Jó volt egy kicsit együtt lenni az iskolán kívül telt a délután, akik a fürdőzés helyett a városnézést
választották. Mindkét fél élménybeszámolói, vicces
is.
Az idén Makót és Szegedet látogattuk meg. Ábrahámné történeteik vidámmá tették a vacsora hangulatát.
Viki és férje Ábrahám Imre, - aki Makó szülötte - vállalta a Kényelmes kollégium adott szállást éjszakára. Többen azt
program összeállítását és lebonyolítását. Családi szálak éreztük, hogy „Jó lett volna itt diákként eltölteni az éveket”.
fűzik a házaspárt Makóhoz, ezért nagy szeretettel és A másnap reggel a buszon talált minket. Kellemes fogadó
hívogatott reggelivel. Szép részleteken kalandozott el
különös gonddal szervezték a kirándulást.
Bár hosszú volt az út, mi mégsem éreztük annak, hiszen a szemünk evés közben. Régi tárgyak, használati eszközök a
buszon beszélgetve, nevetgélve, viccelődve futottak falakon, szánkó, mely kézzel faragott, tányér, mely
alattunk a kilométerek. Lelki épülésünkről Pluhár Gáborné egyedileg festett, kandalló, mely címeres téglából rakott.
Szűcs Enikő iskolalelkészünk gondoskodott keretbe Szemet gyönyörködtető, szívmelengető kincsek ezek! A
szemeink
is
jól
laktak.
foglalva az utazást. Az indulás
Maradtunk volna még, de
után és a hazaérkezés előtt egy
Szeged várt ránk.
– egy építő igei szolgálattal
E Tisza parti város országunk
örvendeztetett meg bennünket.
gyöngyszeme. Nem csak azért,
Makón kevesen jártak még
mert a napfény városa, hanem,
közülünk, ezért még inkább
mert
az
épületei,
terei,
csodálattal szemléltük a szép
rózsakertjei
szemet
városkát és nagy örömmel
gyönyörködtetőek.
jártuk végig a Lombkorona
Megismerésében egy aranyos
sétányt, majd pihentünk meg a
idegenvezető
volt
Napsütötte Maros partján.
segítségünkre, akinek tudását
Fő látványossága a Makovecz
mindannyian
irigyeltük.
Imre csodás tervezése a
Bejártuk
a
Széchenyi
teret,
Hagymatikum,
ami
egy
Hagymatikum
megcsodáltuk
a
neobarokk
szépséges
fürdőkomplexum,
Városházát, melyben az 1879-es árvíz hatalmas károkat
amit sokan nagy megelégedéssel igénybe is vettek,
Jó volt sétálni a kedves tereken. Nagyokat nevetve tett. Megtudtuk, hogy Ferenc József miatt épült a Sóhajok
fagylaltozni a szökőkút mellett. Nézelődni a rendezett, hídja, melyen át gyorsabban közlekedett. Csodálattal
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tekintettünk fel a Fogadalmi templomra. A téren nem
nagyon volt olyan pont ahonnan belefért volna
fényképezőnkbe két hatalmas tornya. Végig sétáltunk a
híres Kárász utcán, ahol a finom fagylaltokból nehéz volt a
választás. Néhányan fontosnak tartottuk a „hírös szegedi
halászlé” megkóstolását. Nem bántuk meg!
Nehéz volt a Tisza partján búcsút inteni a Szegednek.
Annyi itt a látnivaló, hogy heteket lehetne eltölteni a
megismerésével. Többen el is határoztuk, visszatérünk!
Elfáradtunk, de feltöltődtünk. Hazafelé már csendesebb

volt a társaság. Mindenki rendezte magában a látottakat.
Nagyon szép városokat láttunk, kellemes társaságban.
Köszönjük Viki és Imi, hogy ide vezettetek minket! Szép
emlékeket őrzünk majd e két napról.
Bundáné Zsuzsa, Szabó Judit

MAZSI MATEK
„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.”
Prédikátorok könyve 4,9
A Baltazár Dezső Református Általános Iskolában, május elején, 10. alkalommal rendeztük meg MAZSI MATEK versenyünket. Balmazújváros, Debrecen, Fehérgyarmat, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hódmezővásárhely, Kisvárda, Komádi,
Sárospatak, Újfehértó, Vésztő és Zsadány református iskoláinak másodikosai jöttek el hozzánk ezen a napon.
A matematikát szerető tanulópároknak a jubileumi év alkalmából vándorkupát alapítottunk, melyet a 25 csapatból a
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola vihetett el Debrecenbe. A versenyző párost, Fekete Fruzsina és
Mosolygó Ábel másodikos gyerekeket Kursinszky
Viola tanítónő készítette fel, aki mindig nagy örömmel jön hozzánk kis tanítványaival.
A nemes vetélkedő Gacsályi Gábor egyházmegyei
tanácsos, lelkipásztor igei útmutatójával kezdődött.
Loment Péter lelkipásztor és Sőrés István Hajdúböszörmény város alpolgármestere is köszöntötte a
városunkba érkező vendégeket. A nagyszabású, országos versenyt Balláné Bodai Judit igazgatónő nyitotta meg.
Amíg a gyerekek együtt gondolkodtak pedagógusaik is ezt tették. Dr. Kelemen Lajos pszichológus
OKOSKOCKA elnevezésű fejlesztő dobozát mutatta
be a kísérő pedagógusoknak, amit csoportmunkában ki is próbálhattak.
Örültünk, hogy a városi televízió is eljött erre az
eseményre. Bemutathattuk MAZSI MATEK feladatgyűjteményünket is, mely az elmúlt 10 év feladatlapjait tartalmazza. A színes kiadvány az iskola gondozásában jelent meg.
Az előkészületek és maga a verseny is a sikeres együttműködés gyümölcse. Mindnyájan éreztük, hogy fáradozásunknak
szép eredménye van! A szeretettel végzett munkánkat áldás kísérte, melyért „… egyedül Istené a dicsőség.”
Fesetőné Dobó Zsuzsa - versenyszervező
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Könyvajánló
A könyvterjesztésben ingyen kölcsönözhetők
könyvek. Ezekből ajánljunk most hármat.
Myrna
Grandt:
Ellenszélben
Warmer Rózsa izgalmas,
fordulatokban gazdag élete,
fiatalkora,
megtérése,
szolgálata és a holocaust
megélése,
magyarországi
viszonyainak bemutatása az
életén
keresztül.
Myrna
Grandt
amerikai
írónő
Warmer Rózsa elmondása
alapján írta ezt a tanulságos
könyvet.

leküzdésében.

Paul Little: Mondjuk el – de
hogyan?
A Jézus Krisztusban elnyert
szabadulás az ember életének
meghatározó eseménye. Akkor hát
miért
esik
nehezére
sok
kereszténynek, hogy továbbadja
azt, ami számára oly sokat jelent?
A szerzőnek a Bibliára és a
személyes tapasztalatra épülő,
humort sem nélkülöző tanácsai
sokat
segíthetnek
az
evangelizációval
kapcsolatos
gátlásaink
és
félelmeink
Könyvét
végigolvasva
az
olvasó

meggyőződhet arról, hogy az evangelizáció nem
kellemetlen kötelesség, éppen
ellenkezőleg:
életünk
és
barátságaink
természetes
részévé válhat.
Pálhegyi Ferenc: Körkép
– Korkép - Kórkép
Korunk
embere
a
posztmodern ember - az élet
minden területén igyekszik
kezébe venni az irányítást. A
technikai alkotások - a
kőbaltától az űrállomásig mind közelebb segítik a
célhoz: hatalmat adnak a természeti erők felett, hogy
alakíthassa az anyagot, lazíthassa a talajt, legyőzhesse a
gravitációt, a szárazságot, az árvizet, a távolságot, a
betegségeket... De mi végre is a küzdelem, hová vezet
értékrendünk és életszemléletünk? Mit akarunk és tudunk
kezdeni függetlenségünkkel és hatalmunkkal? Hogyan
állnak korunk új istenei - Komfort, Hírnév, Gazdagság,
Gyönyör és Hatalom - annak az Istennek a helyébe, akiben
valóban bízhatunk, akitől valóban várhatjuk és remélhetjük
a segítséget, a gyógyulást, a jó szerencsét, a boldogulást és a
boldogságot? A Körkép - Korkép - Kórkép értő és
szakavatott kézzel megírt tükör korunkról, a ma emberének
küzdelmeiről és útkereséséről.
Forrás: internet

Lapzárta:

október 10

Felnőtt hittan indul!
Tíz alaklomból álló felnőtt hittan kurzust indítunk 2017. októbertől, melyre várjuk azok jelentkezését, akik úgy nőttek fel,
hogy Bibliáról, hitről keveset hallottak, de hiányosságaikat szeretnék pótolni. Várjuk azokat is, akik többet szeretnének
tudni arról, hogy mit jelent ma református keresztyénként élni.

Ifjúsági konfirmáció indul!
Gyülekezeti ifjúsági konfirmációi előkészítésre várjuk októbertől azok jelentkezését, akik
 református gyermekkeresztségben részesültek,
 állami iskolába járnak,
 legalább a hatodik évfolyamot elvégezték.

Mindkét kurzus felől érdeklődni a 52/ 229-998-as telefonszámon vagy a bocskaiteri.egyhaz@gmail.com
címen lehet. A jelentkezéseket is a fenti elérhetőségekre várjuk.
A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele
Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor. Szerkesztők:
Mátyusné Szabó Adrienn és Loment Péter. 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
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