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Uram, taníts minket imádkozni
Ige: Lk 11,1-13
Én is azt mondom nektek:
kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert mindaz, aki kér, kap, aki
keres, talál, és aki zörget, annak
megnyittatik. Lk 11,9-10
Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz
ember buzgó könyörgésének.
Jak 5,16
1. Kedves Testvérek! Jézus tanítványai bár nem voltak tanult emberek,
nem voltak rabbik vagy írástudók,
mégsem voltak műveletlenek, és nem
voltak buták sem. Ugyanis a zsidóknál már egészen kicsi gyerekkortól
kezdve szokás volt az iskoláztatás.
Vagyis a legfontosabb ismeretekre
minden kisfiút megtanítottak. És a
legfontosabb ismeretek közé természetesen az olvasás is beletartozott,
mégpedig azért, hogy a Bibliát, a Tórát mindenki el tudja olvasni. A felnőtt férfiaknak pedig joguk és lehetőségük volt arra, hogy a zsinagógai
istentiszteleteken felolvassák a kijelölt igeszakaszt a Tórából, Mózes öt
könyvéből, vagy valamelyik ószövetségi könyvből. Sőt, a felolvasott Igéhez még magyarázatot is mondhattak.

Visszatérve az igéhez, Jézus tanítványai is biztosan ismertek imádságokat is, melyeket rendszeresen el is
mondtak, ahogy tanulták. De itt valami szöget ütött a fejükbe: mégpedig
az, hogy látták Jézust imádkozni.
Egészen biztos vagyok benne, az is
mélyen elgondolkodtatta a tanítványokat, ahogyan Jézus imádkozott.
Én természetesen nem voltam ott,
de megpróbáltam elképzelni hogyan
imádkozott az Úr Jézus, és mit láthattak a tanítványok. És ott van vele
szemben egy egészen más szokás,
ahogyan ma is imádkoznak a zsidók.
Ma azt látjuk, hogy imakönyvvel a
kezükben előre-hátra ütemesen hajlonganak, és így mormolják a bibliai
szövegeket és imádkoznak. Ez a haj-

longás tulajdonképpen a meghajlásnak, illetve a leborulásnak az egyszerű formája. Ezenkívül a hajlongás
segít a koncentrálásban.
Biztos vagyok abban, hogy Jézus
nem így imádkozott. Erre vannak az
evangéliumokban utalások is. Ő nagyon elmélyülten imádkozott, másképpen koncentrált az imádkozásra.
Először is gyakran elvonult egy
olyan helyre, ahol magányosan lehet,
lehetőleg ne is lássák őt, mert neki
nem az volt a fontos, hogy kívülről
lássák, hanem, hogy az Atya Istennel
lehessen.
A következő fontos jellemzője Jézus imádságának, hogy úgy imádkozott, hogy pontosan tudta, hogy kihez szól, hogy az Atyához beszél, Őt
szólítja meg. És úgy imádkozott mindig, hogy tudta, az Atya meghallgatja
őt. János evangéliumában Lázár feltámasztásakor ezeket olvassuk: Jézus
pedig felemelte a tekintetét, és ezt
mondta: Atyám, hálát adok neked,
hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy
mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.
Jézus tudta, hogy Őt meghallgatja
Isten. Ezzel a bizonyossággal és hittel
szólította meg mennyei Atyját. Fontos az is, hogy az égre emelte tekintetét, és hálát adott. Ugyanakkor elismeréssel beszél arról a vámszedőről,
aki szégyenében és alázatában „távol
állva, még szemét sem akarta az
égre emelni, hanem a mellét verve
így szólt: Istenem, légy irgalmas
nekem, bűnösnek!” (Lk 18,13)
A testtartás azért fontos, mert sok
mindent elárult a tanítványoknak:
Jézus nyitottságát, őszinteségét és
bizalmát az Atya iránt. De kifejezheti
az alázatot is a meghajlás. És kifejezheti a farizeusok „ide figyeljetek emberek, így kell profin imádkozni” gondolkodását és magamutogatását is.
Jézus imádkozását, amikor látták a
tanítványok, az a vágy ébredt bennük, hogy „mi is így szeretnénk
imádkozni! Bárcsak ilyen őszintén,
odaadással és elmélyülten tudnánk
mi is imádkozni Istenhez! Uram!
Taníts minket imádkozni, ahogy
János is tanította a tanítványait!”
2. Tegnap a presbiterekkel két gyülekezetet látogattunk meg: a Mátészalka Kertvárosi és a Csengersimai

gyülekezetet. Rám nagyon nagy hatással volt ez a két gyülekezet, azok a
lelkipásztorok és gyülekezeti munkatársak, akikkel találkoztunk. És az
egyik dolog, a sok közül, ami megragadta a figyelmemet, hogy az egyik
falon volt egy parafatábla, amin sok
kis cédula volt kitűzve. A táblán pedig egy felirat: „Imával nyert csaták”. A kis cédulákon csupán néhány
szó állt, melyek arra emlékeztettek,
hogy milyen imádságokat hallgatott
meg Isten, és milyen élethelyzetekben segített nekik az imádság ereje.
A lelkész pedig sok olyan dologról
beszélt az elmúlt évek eseményeiből
vagy az elmúlt napok és hetek eseményeiből, melyekben egészen valóságosan és kézzelfoghatóan megtapasztalták az imádság erejét, és az
Isten erejének kiáradását.
3. Jézus nem habozik, amikor arra
kérik a tanítványai, hogy tanítsa őket
imádkozni, sőt örömmel és készségesen el is mond nekik egy mintaimádságot, a Miatyánkot. Hogy miért is
volt ennyire készséges? Egyrészt
azért, mert mindig is szívesen tanította azokat, akik őszintén érdeklődtek. Másrészt pedig az imádság nagyon fontos, és nagyon fontos az is,
hogy ha lehet, akkor jól imádkozzanak, imádkozzunk.
Az imádság azért fontos, mert általa beszélgethetünk a Mindenható
Istennel. Az imádság olyan, mint egy
jó és őszinte beszélgetés.
Képzeljük el, milyen lenne az, ha
távol kerülünk a szüleinktől, vagy a
gyermekünktől, és nem tudunk vele
minden nap beszélgetni, csak ritkán.
Ismerjük egymást, nem is feledkezünk meg egymásról, csak minden
olyan távoli lesz, ami vele történik.
Nagyon hamar nem is fogjuk tudni,
hogy milyenek a hétköznapjai és mi
történik vele. Ha néha mégis felhívjuk egymást telefonon, akkor már
nehéz, és egyre nehezebb a felszínes
„hogy vagy” kérdéseken túl másról is
beszélgetni. Persze ilyenkor is meg
tudunk vele beszélni egy-egy találkozás időpontját. De hogy mi van a szívében, mi az, ami örömmel tölti el, mi
az, ami miatt szomorú, vagy aggódik,
arról már nem könnyű beszélgetni.
Hasonló az imádság is: ha nem
beszélgetünk rendszeresen Istennel,
akkor nem is tudjuk, hogyan kezdjük
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el, hogy mit is mondjunk most neki.
Olyan sok minden van bennünk, de
nem tudjuk, szabad-e mindezt elmondani, és csak azok a szavak jutnak eszünkbe, hogy
 Uram, segíts meg
 gyógyíts meg
 add meg nekem ezt, mert
szükségem van rá
Az Úr Jézus örült a tanítványok
kérésének, és tanítani kezdi őket arra, hogyan imádkozzanak.
A Miatyánkban természetesen nem
arra ad példát Jézus, hogy csak így
lehet imádkozni, vagy csak ezt az
imádságot lehet elmondani, hanem
amikor imádkozunk, akkor imádságunkban legyen mindaz benne, ami
ebben az imádságban megvan.
Szólítsuk meg Istent olyan közvetlenül, ahogyan Jézus tette. Ő úgy
beszélt hozzá, ahogy az édesapjához
beszél a gyermek. Egy gyermek azzal
a bizalommal szól az apukájához és
kér tőle, hogy az apja biztosan nem
fog neki nemet mondani. Persze
minden gyermek átéli azt is, amikor
az apukája mégis azt mondja neki,
hogy „nem, ezt nem adhatom meg,
nem teljesíthetem ezt a kérésedet”.
De ezeket a nemeket is el tudja úgy
fogadni az édesapjától, hogy tudja, és
megérti majd, hogy még ez is az ő
érdekében történt így.
Amikor imádkozunk, és megszólítjuk Istent, akkor azt úgy tehetjük,
azzal a feltétlen bizalommal, hogy Ő
meg fog bennünket hallgatni. Akár a
leglehetetlenebb időpontban is kezdünk el imádkozni, Istennek az sohasem rossz időpont. Vele nem kell
időpontot egyeztetni, hogy éppen a
sokféle elfoglaltsága között mikor is
tud néhány percet szakítani, amikor
odafigyel az imádságainkra.
Erre meséli el Jézus azt a példázatot, történetet, ami a keleti vendéglátás egy különleges esete: amikor valaki éjszaka érkezik meg, és zörget
be. A keleti ember számára a vendéglátás szent esemény volt. Ezért ha egy
teljesen idegen ember is zörgetett be,
akkor is a barátjának nevezték.
Ebben a helyzetben azonban nem
volt a gazdának már kenyere, elfogyott. Vacsorára megették már. Kitől
is kérhetne segítséget? Hát elmegy a
barátjához, aki tényleg a barátja, és
kér tőle, és biztosan adni fog neki,
hiszen ezért barát a barát.
De nem ez történik. Az álmából
felébresztett barátja morgolódik:
„hagyj már békén engem! Az egész

család alszik. Menj el, mielőtt felébrednek a gyerekek!”
Az ajtón zörgető barátja azonban
nem adja fel. Neki kenyér kell, ő nem
maradhat szégyenben még az éjszaka
közepén sem. Ezért kitartóan zörget
és kérleli barátját, hogy segítsen és
adjon neki három kenyeret.
Jézus pontosan arra akar utalni
ezzel a példázattal, hogy az imádságban mennyire fontos a kitartás, az
állhatatosság. R áadásul azzal
erősíti meg azt, hogy nem felesleges
dolog imádkozni, hogy azt mondja:
Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek,
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz,
aki kér, kap, aki keres, talál, és
aki zörget, annak megnyittatik.
Aki ugyanis így tud kérni Istentől,
arról elmondható az, hogy pontosan
tudja azt, hogy a legjobb helyen: az
Atyai háznál zörget, és Istentől kér.
Aki így tud imádkozni, az hazatalál
Istenhez. Az jól tudja, hogy kérését
csak az apai háznál fogadják el, csak
ott teljesítik, csak ott érdemes kérni
és könyörögni. Jóllehet Isten sohasem hivatkozik arra, hogy már aludni
tért, vagy lejárt a munkaideje, és
menjünk vissza másnap reggel. Hiszen ezt mondja az Írás: Bizony nem
szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! (Zsolt 121,4)
Szabó Andor lelkipásztor ezt írja az
imádságról: „Az imádság hazatalálás,
ígéretes befogadás abba a lelki otthonba, amelyet betölt az Atyával való
közösség, az a Lélek, Aki azután minket is betölt önmagával.”
4. Valaki egyszer a következőt
mondta: ő fel szokta írni kis lapokra,
cédulákra, hogy miért, milyen dolgokért, ügyekért, vagy éppen kiért
imádkozik. És van egy másik parafatáblája, ahova pedig azokat a cédulákat tűzi ki, mely imádságok már beteljesedtek, melyeket Isten beteljesített. Ezek a beteljesített imádságok
adnak újból és újból erőt ahhoz, hogy
az imádságot, az imádság harcát soha ne adja fel.
Igen ez egy nagyon jó dolog. De ha
nem is írjuk fel, mindenképpen jegyezzük meg a meghallgatott imádságainkat, és emlékezzünk vissza
azokra, hiszen erőforrások számunkra a meghallgatott imádságok.
Számomra az elmúlt napokban két
ilyen megtapasztalás is volt: imádkoztunk a gyülekezetben betegekért,
és az Úristen kegyelmes volt, és ha-
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marosan arról hallhattunk, hogy az
egyik betegnél gyógyulás történt, a másik beteg pedig az Isten kegyelméből
kijött az emberileg teljesen reménytelen mélységből, a halál torkából.
Ez nem a mi érdemünk – testvéreim – csupán Jakab apostollal együtt
én is azt mondom, hogy Valljátok meg
azért egymásnak bűneiteket, és
imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Nagy az ereje az
igaz ember buzgó könyörgésének.
Van értelme imádkozni! Van értelme buzgón, kitartóan könyörögni!
Van értelme imádságban harcolni a
beteg gyógyulásáért. Van értelme az
ima ereje által harcolni azért, hogy
valaki szabaduljon meg az alkoholizmustól, hogy egy családban álljon
helyre a békesség. Van értelme azért
imádkozni, hogy egy megromlott
kapcsolat gyógyuljon meg férj és feleség között.
Van értelme zörgetni Isten ajtaján,
és kérni és könyörögni, hogy nyissa
meg ajtaját és bocsásson be bennünket. Van értelme az imáságainkkal
zaklatni a Mindenható Istent, hiszen
Ő hatalmaz fel bennünket erre.
5. Ma böjt első vasárnapja van. A
böjti időszak egészen Húsvétig tart.
Lehet böjtölni azzal, hogy nem eszünk
húst, vagy sokkal egyszerűbb és olcsóbb ételeket eszünk ezekben a napokban. Lehet azzal is böjtölni, hogy
tartózkodunk mindenfajta élvezettől.
De a böjt igazi lényege és értelme nem
az, hogy keveset eszünk, mert az önmagában csak egy szigorú diéta. Nem is az,
hogy nem veszünk részt semmilyen szórakoztató eseményen, mert az önmagában csak önsanyargatás.
A böjt igazi lényege és célja, hogy a
Lélek által és lélekben közelebb kerülhessünk Istenhez, a mi mennyei
Atyánkhoz. Éppen ezért különösen
ebben a böjti időszakban különösen
fontos az imádság, ami a lélek lélegzetvétele, és a mennyei Atyával való
őszinte és személyes beszélgetés.
Nélkülözhetetlen ajándék a hívő ember életében.
Éljünk tehát az imádság hatalmas
lehetőségével! Imádkozzunk és buzgón kérjünk, mert a világot alkotó,
végtelen hatalmú és gazdagságú Istenhez szólhatunk, és tőle kérhetünk.
Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Ám en.
Loment Péter lelkész
Elhangzott: Bojtfo vasarnap delelott
2020.03.01.
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Bízd – Újra – Életed – Krisztusra!














Ismét eltelt egy esztendő. Hálát adunk Istennek az elmúlt évért, az Ő hűségéért, szeretetéért, amiért vezetett,
tanított, formált bennünket és mindezidáig megtartott.
Hálát adunk gyülekezetünkért, fiatalokért, idősekért, a
látogatásokért, lelkészeinkért, az elkészített alkalmakért,
a közös imádságokért, az elvégzett feladatokért és református iskolánkért. Az új évbe új erővel, új célokkal, új
reményekkel indulhatunk el.
Azzal a hittel és bizonyossággal, hogy Ő ezután
is velünk lesz, naponta erőt ad, vigasztal, bekötöz, meggyógyít. B áto r ítsan ak benn ün k et Péter
apostol szavai: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert
neki gondja van reátok.”/2Pét. 5,7/
Hálát adok én is az elmúlt év minden egyes napjáért, az
erőért, a segítségért, melyet naponta Tőle kaptam, melylyel most legfőképpen családomban segíthettem, szolgálhattam.
Hálát adok a férjemmel eltöltött negyvennyolc évért,
gyermekeimért és unokáimért.
Hálát adok még azért a háromszor hét „szűk” esztendőért is, melyet a gyülekezet testvéri közösségében, nagy
családjában tölthettem.
Hálát adok Bódi Anti bácsiért, aki az első naptól kezdve
tanított, segített, leányaként szeretett és példát mutatott
nekem emberségből, segítőkészségből. Emléke szívemben örökre megmarad.
Hálát adok azokért a lelkipásztorokért, akikkel valóban
meghitt, lelki-testvéri kapcsolatban lehettünk egymás
segítői.
Hálát adok a testvérek szeretetéért, tiszteletéért, a sok
szeretetteljes találkozásért, beszélgetésért, közös imádságért.
Hálát adok a látogatói szolgálat során átélt örömökért,
áldásokért.
Amikor e gyülekezetbe vezetett az Úr, egyik akkori
presbiterünk, ezt mondta nekem: „Itt ám meg lehet
gazdagodni!” – Bevallom, akkor még anyagi gazdag-

ságra gondoltam, ám hamarosan megértettem, mire is
célzott: a lelki növekedésre, a lelki gazdagságra. Igaz,
hogy anyagiakban sokat szűkölködtem ez idő alatt, lelkiekben viszont annál többet gazdagodtam, s az Ő erejével,
az Ő segítségével ki tudtam tartani és tettem, ami éppen
szükséges volt.
A filléres napi gondok is el tudják venni az ember erejét. Ma is sokan szenvednek emiatt, sok az elkeseredett,
reményvesztett ember.
A „Jó Hír” az, hogy van, akinek gondja van reánk. - Van, aki segít legyőzni a rosszat a jóval. Van, aki segít, hogy úgy hordjuk a nehéz terheket, „mint egy szalmaszálat.” - Van, akinél „jobb”
oltalmat keresni…
A gondok, problémák ebben az esztendőben sem kerülnek el bennünket. Lesznek jó és rossz napok, örömök és
bánatok, lesznek új kapcsolatok, elválások, lesz nevetés
és sírás. Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap… De azt tudjuk, hogy Jézus közelében kell lennünk, hogy az
Ő lábainál megpihenhessünk, erőt meríthessünk: erőt az új naphoz, az új feladatokhoz, az
újabb nehézségek elhordozásához. Ne feledjü k
Péter apostol biztatását: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.”2Pét. 5,7
Ezzel a biztatással és Isten iránti hálával, bizalommal induljunk el ismét az újévbe! Így várjuk
az új feladatokat, akár a családban, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben, kit hová állított
éppen Isten. Így várjuk a „mindennap kicsiny
csodáit”, és a „hópehely örömöket”… Így tudjuk
hordozni és elviselni a nehézségeket, a betegségeket. Imádkozzunk egymásért és gondoljunk
egymásra, ha nincs időnk látogatni, legalább egy
telefon erejéig. Áldja meg az Úr családjainkat,
gyülekezeteinket, mindennapi életünket, szolgálatainkat, jó cselekedeteinket!
BÚÉK! - Bízd – Újra – Életed – Krisztusra!
Nagy Sándorné

Szomorkás gondolatok év elején
Egy új tapasztalattal
lettem
szegényebb,
ugyanis megismertem a
feladás érzését, így az
ötvenedik évem küszöbén. Nem jó érzés. Fel
kellett hogy adjam abbéli reményemet, hogy
egy riportalanyom válaszoljon a kérdéseimre.
Jó féléve várok rá - még
a fogam is hamarabb
készen lesz! - és nem
kaptam szóbeli ígéreten kívül semmi választ. Persze elindíthattam volna egy új sorozatot is "Véneink nem válaszolnak” címmel, de az mire lett volna jó?
Sajnos egyre gyakrabban tapasztalom, hogy az internet
világában, ahol túl sok az inger, információ, figyelmen

kívül hagyják az üzeneteket, az enyémeket - vagy csak
későbbre halasztják a válaszadást? Aztán pedig feledésbe
merül...
Én meg nem győzöm kérni Istent, hogy adjon több türelmet, megértést nekem, vagy nekik több lelkiismeretet!
Ha az utcán ráköszönünk valakire vagy netalán meg is
kérdeznék, hogy mi újság, furcsán nézne ki, ha ott hagynánk szó nélkül, azt gondolva, hogy majd később vagy
legközelebb válaszolunk neki!
Persze, ha lesz kinek. Mert jó barátok nem teremnek
minden bokorban, és nem biztos, hogy örökké türelmesek, de ha mégis, akkor se kísértsük túlontúl őket!
Az is lehet, hogy még mielőtt kérdezhetnénk tőlük bármit is vagy válaszolhatnánk, elveszítjük őket vagy ők
minket. Törékenyek vagyunk, vigyázzunk kapcsolatainkra!
Van megválaszolatlan levelünk? Nem kellene ráírnunk
valakire?
Tardiné Szilvi
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Megbékélés házában háború?
10Végül

pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő
hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra Isten
fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben. 12Mert mi nem test és
vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak
ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság
lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban
vannak. 13Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és
mindent leküzdve megállhassatok. 14Álljatok
meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15sarut húzva lábatokra, készen a békesség
Január utolsó napjaira, Berekfürdőre, a Megbékélés házába gyülekezeti hétvégét szerveztünk, ahol 49-en töltődtünk
fel Isten Igéjén és a közösség
megélésén keresztül. Együtt
gondoltuk végig az áhítatokon
és csoportos beszélgetéseken
harcainkat és azokat az eszközöket, melyeket Isten elkészített nekünk egy győztes élethez.
Hallhattuk, hogy keresztyén
emberként háborúban állunk.
Nem fizikai, hanem lelki értelemben.
Nem test és vér ellen, hanem a Sátán
erőivel, a sötétség hatalmával állunk
szemben. Még akkor is, ha ezek emberek, közösségek, struktúrák, körülmények, vagy éppen lelki harcok
formájában állnak előttünk. Az ördögi erők valóságosak. Amikor Pál erről beszél, akkor a mi racionális gondolkodásunk és világképünk határait
feszegeti. Hallottuk, hogy ebben a
háborúban mindenki a fronton van,

evangéliuma hirdetésére. 16Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a
gonosznak minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az
üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely
Isten beszéde. 18Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért; 19és
énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra
nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg
az evangélium titkát, 20amelynek követe vagyok
bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy
hirdetni, ahogyan kell. (Efézus 6,10-20)

és a leggonoszabb, legkegyetlenebb
és legintelligensebb ellenséggel állunk szembe.
„Vegyétek fel az Isten fegyverzetét!” - hallottuk a felszólítást. Amikor
a katona harcba indul, akkor ezeket
az eszközöket nagyon valóságosan,
szép sorban kézbe veszi, magára ölti,
szorosan magára köti vagy csatolja.
Ilyen valóságosan kell nekünk is magunkra ölteni a lelki fegyvereket.
Nem elég, hogy egyszer hallottuk…

Nem elég, hogy ott van mellettünk. Újra és újra, erősen magunkra kell ölteni!
Hogyan vehetjük fel őket?
Megértés, átgondolás által. Ha
hagyjuk, hogy egyre inkább
átjárja az értelmünket, szívünket, Jézus Krisztus igazsága.
Isten elénk teszi, mi pedig átgondolásban, imádságban magunkra öltjük őket. Isten így
akar harcállóvá tenni minket.
Urunk, aki igazán ismeri az
ellenfelet, ő „fejlesztette ki”
számunkra ezeket a fegyvereket.
Jó volt tapasztalni, hogy az imahármasokban egymásért mondott
imádságoknak milyen erejük van.A
közös áhítatokon, csoportos feldolgozáson túl, volt lehetőségünk fürdésre, sétálásra, kvízestre, mély beszélgetésekre, filmnézésre és pihenésre is. Hála legyen Istennek a lelki
épülés lehetőségéért, a szolgálatokat
vállaló munkatársakért, áldásokért.
Lomentné Szopkó Tünde
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„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének
jó sáfárai:… ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.”
(1Pt.4,10-11)

Különleges vagy új események voltak 2019-ben:
 Felnőttekkel és ifisekkel Berekfürdőn eltöltött hétvége
februárban. Téma volt: Látszat és valóság. Résztvevők
száma: 40 fő
 Pedagógus csendes napok: Jan. 5. „Stressz kezelés a
Zsoltárok könyvén keresztül”. Szept. 20. „Gyógyítások
az evangéliumokban”.
 Házasság heti alkalmak: „Páros vasárnap esték” 8 alkalommal voltak novembertől márciusig; témához kapcsolódó családi vasárnap; a Dabóczy Kálmán és Vera bizonyságtétele.
 „Nyáresti filmklub” 4 alkalom
 Gyülekezeti többgenerációs tábor augusztus 11-16 Szajol
mellett 62 fő részvételével. Téma: „Lelki útjaink”
 „Díszpolgárok az orgonáért” június 8. (Fridrich Ádám
kürtművész, Szabó Balázs orgonaművész, Városi fúvószenekar) és október 30. (Dr. Kövér György történész, Szabó
Balázs és Dobszay Péter orgonaművészek).
 Hálaadó istentisztelet a tornacsarnok felépüléséért szeptember 8-án.
 Izraeli úti élménybeszámoló (Bohus Csaba segédlelkész)
 Zenés meditációs áhítatok (Bárka Zenekar, Nyíregyházi
Szakgimnázium gitár tanszakosai, ifisek, gyülekezeti tagok szolgálatával)
 Slambucfőzés és közös bringázás a konfirmálókkal júniusban.
 Elbúcsúzott a gyülekezettől Lukács Levente beosztott
lelkész, aki szeptembertől a Verebi Református Missziói
Egyházközségben kezdte el szolgálatát. Augusztustól
megkezdte szolgálatát gyülekezetünkben Bohus Csaba
segédlelkész.
 Részt vettünk a Református Egység napjának programjain májusban, fiataljaink júliusban a Csillagpont Ifjúsági
találkozón.
 Hajdúböszörmény reformációjának 450. évfordulójára
közös ünnepi alkalmakat szerveztünk a Kálvin téri Református Egyházközséggel. Az évforduló kapcsán közös tanulmánykötet is született.

2019. év a számok és missziói munkaterületek tükrében:
Presbitérium és elnökség munkája:
A presbitérium 2019-ban összehangoltan, komoly elhivatottsággal végezte szolgálatát. Nehéz döntéseket hoztak, de jó békességgel és Isten akaratát keresve tárgyaltak. A bizottságok előkészítő munkája nagyban segítette a
presbitériumot a döntéshozatalban. A negyedéves számvizsgálatok megtörténtek. Kilenc alkalommal volt presbiteri gyűlés. 106 határozat született.
Lelkészi munkatársi megbeszélés és imaközösség hétfő
reggelenként volt.
Hitoktatás

Csoportok
száma

Létszám

Intézmények száma

Hitoktatók
száma

Egyházi
intézmény

15

400

1

4

Kötelezően választható állami iskola

17

147

3

3

Fakultatív
hittan

5

33

5

2

Összesen:

37

580

8

5

Nagyon jó, hogy 8 állami iskolás hittancsoporttal az új
gyülekezeti házban tarthatjuk a hittanórákat. Gyermek
istentiszteleteket megtartásában 5 önkéntes munkatárs
szolgál rendszeresen. Többen egy-egy kivételes alkalomra
kapcsolódtak be a gyermekek közti szolgálatba. Mások
alkalmanként gyermekfelügyeletet vállaltak. A gyermek
istentiszteletre járó gyerekek létszáma alacsony. Megpróbáltunk a Bocskai István Gimnázium 9-10 évfolyamán
fakultatív hittancsoportot indítani, sikertelenül.
Diakónia, látogatások:
Fazekas Gábor idősek Otthonában hetente, Szent Kamill idősek Otthonában kéthetente, Kastélyház Idősek
Otthonában alkalmanként tartottunk istentiszteleteket.
Ebben a szolgálatban három lelkipásztor és egy önkéntes
munkatársunk vett részt.
2019-ben is sor került az imaközösség tagjainak és az
értelmi sérült fiataloknak találkozására, valamint a Tiszafüredi Szivárványház lakóinál tett látogatásra. A regisztrált látogatások száma 2019-ben kb. 200 alkalom volt, 35
személynél.
Májusban a lepramisszió magyarországi vezetőjével és
térségünkben szolgáló önkéntesekkel találkozott három
gyülekezeti tagunk Balmazújvárosban.
Meghirdetett diakóniai jellegű adománygyűjtéseink
voltak: Rádai Kollégium tűzesetének károsultjai, Kalocsai
templom viharkár, Szabolcsi viharkár, lepramisszió javára, bibliakiadásra kötelező perselypénz. Iskolásaink számára meghirdetett adománygyűjtés volt: a Szíriai keresztyén iskola javára.
Karácsonyi csomagokat 350-et készítettünk, 280 fogyott el Szenteste.
Szeretet vendégségek szervezésénél a szolgálatot vállalók egyre otthonosabban mozogtak a gyülekezeti ház
konyhájában.
Ökumenikus alkalmak:
Egyetemes imahét. Kegyeleti ökumenikus istentisztelet
szervezése a temetőben. Január óta havi rendszerességgel
működik városunkban a lelkészi imakör.
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Imakörök, tematikus csoportok:
 Hétfői imakör (hetente). Találkozásaik r en dszeresek, tartalmasak. Alkalmanként 10-12 fő vett részt.
 Pénteki imakör (k éth etente) ö nk én tes m u n katárs vezetésével és a résztvevők szolgálatával működött.
 Férfikör (k étheten te). Alkalm ank én t 8 -10 fő részvételével működött ősztől tavaszig.
 Házaspárok és jegyespárok számára „Páros vasárnap esték” 7-8 pár részvételével zajlott.
 Élő kövek ifi:
Ifjúsági találkozók: Nyíracsádon (egyházmegyei), Nagykállóban (REFISZ), Debrecenben (Csillagpont és Egységnap). Gyülekezeti táborban és gyülekezeti hétvégén Berekfürdőn, Szajolban. A Kálvin téri ifivel többször tartottak közös alkalmat. Közösen szolgáltak januárban egy
ifjúsági istentiszteleten, decemberben egy zenés áhítaton.
Tagjaik rendszeres résztvevői az istentiszteleteknek. Többen közülük elkötelezetten szolgálnak. Átlagos létszámuk
szombatonként 10-12 fő. Részt vállaltak a konfirmandusok gyülekezetbe történő bekapcsolásában. Jelmezes elő
szilveszterrel zárták az évet. Vezető váltás történt a csoportban. Elbúcsúztak Lukács Levente beosztott lelkésztől
és nyitottan fogadták Bohus Csaba segédlelkészt.
 Bárka zenekar:
A zenekar szolgálata egész évben rendszeres volt a vasárnapi istentiszteleteken egy-egy énekkel és a gyülekezés alatt.
 Gyülekezeti vegyes kar:
Az év első felében és ünnepi alkalmakkor működött rendszeresen. Köszönjük kántorunk áldozatos munkáját.
Igehirdetési sorozatok:
 Több igehirdetési sorozattal is tanulmányoztuk Isten Igéjét vasárnaponként: „Hogyan szól hozzánk Isten és mi
hogyan hallhatjuk meg?”; „Bírák”; „Bibliai erények”;
Zsoltárok (vasárnap esti sorozat volt).
Egyházi iskola és gyülekezet kapcsolata:
 Egyházi iskolásainkkal 9 családi vasárnapon, és további
ünnepi alkalmakon hallgattuk együtt Isten Igéjét.
 Az iskolalelkészi szolgálat fő területei voltak: Alsós és
felsős csendesnapok szervezése diákoknak és pedagógusoknak; bekapcsolódás a Csodavár alkalmaiba; ünnepekhez kapcsolódó vetélkedő vagy imaséta szervezése; lelki
gondozás; pedagógus bibliaórák és reggeli áhítatok szervezése.
 Jó rendben zajlottak a konfirmációi felkészítések és hittanvizsgák. Méltó, családias helyszín volt a gyülekezeti
ház. A Kálvin téri lelkipásztor és gondnok jelenléte mellett örömmel láttuk, hogy nagy számban részt vettek a
szülők a hittanvizsgán, és szívesen szervezték a vizsga
utáni szeretetvendégséget. A konfirmációi istentiszteleten felemelő volt, hogy jelentős számban vettek úrvacsorát szülők és más hozzátartozók.
Orgona Alapítvány működése:
Végezte áldozatos munkáját a Templomi Orgona Alapítvány Kuratóriuma. A kuratórium és a presbitérium
rendezvény sorozattal és előadásokkal (Debreceni Városvédők, Vasvári Pál Társaság, Aranykor Nyugdíjas Klub),
írásos tájékoztatókkal hívta fel a lakosság figyelmét az
orgona megmentésére. A befolyt adományok, és pályázati
forrás, valamit a Kuratórium tagjainak áldozatos munkája lehetővé tette, hogy 2019-ben az orgona felújítás első
üteme lehetővé váljon. Reményünk, hogy a 2020-as év-
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ben már látható és hallható jele lesz a felújításnak.
Temető működése:
Hálával mondhatjuk el, hogy a két gyülekezet fenntartásában működő közfeladatot ellátó temető stabilan működik. Az egyházi és polgári temetések arányában nem
volt változás.
Gyülekezeti sajtó:
Gyülekezeti újságunk 4 alkalommal, számonként 900
példányban jelent meg.
A „Szeretet közelben” című kiadvány valamint az egykori gyülekezeti tagok visszaemlékezéseit tartalmazó kiadvány is sok testvérünkhöz eljutott.
A plakátos hirdetőtábláink mellett internetes felületeinket és a közösségi médiát is gyakran használtuk hírközlésre, hívogatásra. A visszajelzésekből tudjuk, hogy távolmaradásuk esetén sokan utólag meghallgatják a honlapunkon közölt igehirdetéseket.
Gyülekezeti írat terjesztésünk továbbra is működött
önkénteseink hűséges szolgálatával.
Keresztelések száma:
Év

Felnőtt

Gyermek

Összesen

2019.

8

54

62

Konfirmálók száma:
Év

Fiatal

Felnőtt

Összesen:

2019.

36

11

47

Házasságkötések száma:
2019.

9
Temetések száma:

2019.

42

Úrvacsorázók száma szórványokban és idősotthonok úrvacsorázók száma nélkül:
2019.

8 alkalom

1326

Választói névjegyzékbe felvettek száma:
2019.

504

Egyházfenntartói járulék:
Év

Összeg

2019.

7.341.200

Fizetők száma Személyenkénti átlag
412

17.820

Az események mögött Isten segítségéből erőt merítő
szolgáló munkatársak álltak. Név szerint az évértékelésben nem soroljuk fel őket, de köszönjük mindenkinek
hűséges, szívből jövő alkalmi vagy rendszeres szolgálatát,
türelmét és együttműködését! Köszönjük az adományokat és az imádságokat, melyeket azért vittek a Testvérek
az Úr elé, hogy a Bocskai téri Gyülekezet jobban betölthesse küldetését!
Istené legyen a dicsőség mindezért!
(Elhangzott 2020.01. 19-én a vasárnap délelőtti istentiszteleten.)
Lomentné Szopkó Tünde
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A Lepramisszió 2019. évi beszámolója

Imádkozzunk a leprásokért és minden nyomorúságban,
betegségben élő felebarátunkért!
2020. január 26. A lepra világnapja, a Bibliakalauz szerinti ige: Jel 22, 8-21. E világon ki lehet rekeszteni, meg
lehet bélyegezni a leprásokat és minden súlyos betegségben, nyomorúságban élőket, meg lehet fosztani alapvető
emberi jogaiktól, de hallják ők is:” Jöjj! Aki csak hallja, az
is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye
az élet vizét ingyen!”
A hajdúböszörményi Bocskai téri gyülekezetben 2020.
január 26-a helyett február 9-én emlékezünk meg a világ
szenvedőiről. Perselyadományunkkal segítjük a Magyarországi Lepramisszió munkáját, amely szervezet jelen
van és segít Indiában, Kínában, Etiópiában és Kongóban.
Sajnos sokmillióan szenvednek ma is leprabetegségben
Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában. Átlagosan naponta 700 – 800 embertársunkról derül ki a Földön, hogy
leprás, vagyis kb. minden második percben diagnosztizálnak egy-egy új beteget! Közülük minden ötödik egy gyermek!A leprabetegek valós száma a hivatalosan regisztráltakon kívül azonban sokkal több: a távoli, félreeső helyeken élő, kezeletlen leprabetegeknek számát sem tudni.

Mintegy 3 millió azoknak az embertársainknak a száma
jelenleg, akik bár már meggyógyultak a gyógyszerek segítségével, de maradandó károsodással, fogyatékkal kell
leélniük hátralévő életüket. A tudatlanságból eredő félelem, megbélyegzés és kirekesztés több fájdalmat okoz,
mint maga a betegség. Az egykori rettegett betegség ma
már jól és sikeresen gyógyítható. Mi, egészségben és jólétben élő emberek pár ezer forintból segíthetjük a betegek gyógyszeres kezelését, rehabilitációs műtétjét. Ne
engedjük, hogy az emberi butaság és előítélet miatt emberek haljanak meg!
Az elmúlt évben az imaközösség tagjai együtt és egyéni
imáikban is hordozták a betegek ügyét. Sokan viselik szívükön ennek a keresztény külmissziónak a gondját. A
2019. évben perselyadományunk egy részével, 90.000 Fttal támogattuk a Magyarországi Lepramisszió munkáját,
mellette egyéni adományok és befizetések is érkeztek.
Gyülekezetünk három tagja 2019 májusában a szervezet
magyarországi vezetőjével, Riskóné Fazekas Mária református lelkésszel találkozott Balmazújvároson, ahol érzékenyítő előadásban mutatta be a szervezet munkáját.
Gyülekezetünkben sokan vannak, akik érzékenyek és
részvéttel teljesek az emberi szenvedés és nyomorúság
minden fajtája iránt. Hordozzák az idősek, gyógyíthatatlan betegek, halálos ágyon fekvők baját, osztoznak terheikben. Mi mindannyian tudjuk, hogy egyszer a fiatalságból időskor lesz, egészségből betegség, jólétből nyomorúság. Igyekszünk beteljesíteni az evangéliumi parancsot:
„mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és
meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna,
vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A
király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek,
amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”(Mt. 25,3640)
Legyen ez az ige mindannyiunk életének zsinórmértéke!
Gyulai Edit

A Presbitereink válaszolnak
Ezen sorozatunkban most Gyulai Edit testvérünket
szeretném bemutatni, akit gimnazista koromban ismertem meg. Sose rajongtam a tanárokért, de ő egyike volt
azon keveseknek, akiket szerettem és általa a történelmet is még jobban! Sok év telt el azóta, az élet nehézségei hitét, bölcsességét, tudását csak erősítették, fiatalos
lendülete mit sem változott, legfeljebb a haja lett sötétebb!
Szeretem azokat a könyvbemutatókat, melyekben ő

beszélget az íróval, hozzáadva felkészültségét, alaposságát, érzékenységét a rendezvényekhez.
A kérdéseimre adott őszinte, tanulságos, olykor sziporkázó válaszai majd csak az újság hasábjain elevenednek meg előttem is. Viszont ez a pár mondat neki is
meglepetés lesz remélhetőleg. Lássuk, hogy hittestvére,
kollegája Barakné Horváth Eszter hogyan látja őt:

9
„Hosszú ideje ismerem Editkét. Igazgatónőm, majd a
fiam osztályfőnöke volt, jelenleg is kolléganőm, testvérem az Úrban. Kedves, figyelmes, együttérző, segítőkész,
tájékozott, művelt. Nagyon jó kapcsolatépítő és szervező. Nagy teherbírású, az igazáért kiáll, véleményét határozottan, bátran kinyilvánítja. Mesterien fogalmaz, beszél és ír. Példaértékű számomra, ahogy a férjével
együtt nevelik a fiukat, Petit. Editke hitét megvalló, aktív
tagja, presbitere a gyülekezetünknek. Szakmailag és
emberileg is nagyra tartom.

Gyulai Edit által választott igék:
„Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság és
nem a tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az időtől
és a körülményektől függnek.” /Préd. 9,11/„
„Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut,
hanem a könyörülő Istené.” /Róm. 9,16/
-Vágyott-e valaha is erre a posztra?
-Nem régóta gyakorlat az, hogy nőket is választanak egy
nagy gyülekezet presbiterének a református egyházban. A
nők sokáig nem jölvihettek szóba választott vezetőként,
idősebb világi segítőként. Ma is vannak, akik csupán diakóniai szolgálatot várnak a nőktől. Most a 20 tagú presbitériumnak 6 nő tagja van.
Mikor a választási jelölésben második vagy harmadik
körben felmerült a nevem, s Loment Péter tiszteletes úr
megkérdezett, mondtam neki: „Aki Istent szereti, az egyház ügyeibe ne ártsa magát!” Ezt szűrtem le több mint
harmincéves templomba járásomból, körülbelül 11 lelkészt szolgáló két gyülekezeti életből. Mégis vállaltam a
jelölést, s vállalom, amíg Isten és felebarátom szeretete
vezet, és semmi nem térít el ettől.
-Nehezebb a feladat vagy könnyebb, mint előzőleg gondolta?
-A Bács-Kiskun megyei Hajóson, ahol 8 évig éltünk a
családommal, már egy ciklust szolgáltam presbiterként,
elsősorban pályázatírással, koordinálással foglalkoztam.
Igaz egy kicsi, nem választó, állandó pénzügyi deficittel
küszködő missziói gyülekezetben szolgáltam, családias
közösségben. Így volt már tapasztalatom erről a munkáról. De itt egy nagyobb gyülekezetben és politikai támoga-
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tással teli időben nagyobb a kísértés, hogy a materiálisan
növekvő építményeinkre figyeljünk, s ne a lelki egyházra.
Kivételesen hálás lehet a gyülekezet, talán az elmúlt 100
évben sem volt ilyen jó tárgyi és technikai feltételek között egyház és iskola. Jól élünk, remélem, hogy jól használjuk ezeket a bőséggel teli esztendőket.
-Pontosan mi is a feladata mint presbiter?
-A missziói bizottság tagjaként igyekszem aktív tagja
lenni a presbitériumnak, aki véleményét mindig nyíltan, s
az egész közösség előtt elmondja, vállalja, Az Úrnak minden, a legkisebb, együgyű szolgálat is fontos, ha vele Isten
házát és országát építjük. Azokat a szolgálatokat, melyre
indított, s benne megszólított az Úr, nagyon komolyan
veszem, s kitartóan és állhatatosan végigviszem, megvalósítom, legyen az jótékonysági koncert az orgonáért, elveszett kiadvány ügye vagy lepramisszió. Az utóbbit Szabó Margitkától örököltem, s igyekszem ugyanolyan alázattal és elkötelezettséggel végezni, mint ő tette. Szívemen viselem a templomi énekkar ügyét is. Hiszem, ahogy
Kodály Zoltán mondta: „ahol a karének virágzik, ott több
a tevékeny szeretet is.”
-A családdal és a munkájával hogyan tudja öszszeegyeztetni ezt a szolgálatot?
-A férjem biztatott, hogy vállaljam el a tisztséget. Bár a
keddi ülésekhez igazi logisztika kell, melyben sógornőm,
Zsófi segít, aki angolozik és vacsorázik Petivel, míg a férjem a pingpong-mérkőzésen Balmazújvároson van, én a
presbiteri ülésen, ahová a 6 óráig tartó gimnáziumi disputakörről érkezem meg. Tehát családi segítséggel tudok
jelen lenni. A templomi ügyeletet pedig csak iskolai szünetben tudok vállalni, mert a hétvégi dolgozatjavítások,
főzések-sütések, Petivel való tanulás, ismétlés mellett
örülünk és hálásak vagyunk, hogy a templomi istentiszteletre oda tudunk érni.
-Milyen a presbiterek egymáshoz fűződő viszonya?
-A presbiterek között van barátom, tanítványom, kollégám, testvérem, ám mindenki testvérem az Úrban. A gyülekezetben sok barátot szereztünk, barátokra leltünk, a
családommal szeretünk itt lenni.
-Az Úristen áldásait még inkább érzi, mióta ezt
a szolgálatot elvállalta?
-Az Úr áldását sokszor próbatételek között ismerjük fel.
Éveim száma miatt már láttam azt, hogy hatalmas vagyonok egyik napról a másikra elolvadnak, többgyermekes
szülő egyedül, magára hagyva hal meg, roppant egészségből nyomorúságos betegség lesz. Mi reformátusok hajlamosak vagyunk az Isten áldását vagyonban és családban
mérni. Hiszem, hogy Isten áldása az üdvösség útja. Ahogy
a Prédikátorok könyvében olvashatjuk: „Azt is láttam a
nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, …”
-A következő ciklusban is szeretné ezt a tisztséget vállalni?
-Csak ezt a ciklust fejezzem be, fejezzük be tisztességgel, Isten iránti hűséggel.
-Milyen vágyai vannak, akár rövidebb vagy
hosszabb távon?
-Soha nem azt kaptam, amire vágyakoztam. Talán első
hajas babámat kivéve. De amit kaptam, abban mindig lehetőséget kaptam szeretetre, lelki fejlődésre. S ahogy később értelmet nyert, minden megkapott ajándékban nagyobbat, többet kaptam, mint magában a vágy tárgyában.
Tardiné Szilvi riportja
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Életutak
Istenem, ha parányi porszem életemet az ige mérlegére teszed, súlytalansága miatt felbillen annak serpenyője. Hiányos életem hogy mentegessem? Zuhog fejemre a MENE TEKEL1. Megmérettél, és híjával találtattál. Beismerem. Köszönöm, hogy
így is elfogadsz, sőt még most sem
értem, s fel sem fogom, miért szeretsz
engem ilyen nagyon.
Ha életutunkat dióhéjba próbálnám sűríteni, így szólna: Én Zsuzsikát (a nővéremet) hithősnek tartom,
aki példaként járt előttem, mivel Isten igéjében, ígéretében úgy tudott
belekapaszkodni, mint biztos segítségbe, ami hitem és meggyőződésem
szerint az is. Csöndes, közös imádságainkban
sokszor
elmondta
„Istenem, Te azt mondtad, hogy a
nehezeiteket hozzátok Hozzám.” Hálaadásunk mellett így vittük oda
Hozzá, amiből nekünk is jutott néhány szelet. Imáinkra tökéletes választ kaptunk: Alkalmas időben meghallgattalak, alkalmas időben megsegítettelek. Bevallom a köszönet szava
nagyon híjával van az életemben.
Egész életem sem lenne elég zengeni
neve dicséretét.
Az életadó vér nagyon szükséges a
bajba jutott ember számára, ezért az
önkéntes véradásokon is részt vettünk.
Aztán megpróbáltunk odafigyelni a
Krisztus kicsinyeire. Sajósenye, Tiszafüred. Itt vannak az Ő kicsinyei
nagy létszámban. Amíg fiatalok voltunk, elhoztunk közülük nyaranta
néhányat. Sőt el is mentünk hozzájuk
segíteni, dolgozni is. Volt egy lovuk,
Bogyónak hívták. A gyerekek miatt
tartották, hogy lovagoljanak rajta.
Egyszer meg is kérdezte az egyik gyerek a testvéremet. Zsuzsika néni felülne a Bogyóra az én kedvemért? Fel
hát, ha nadrág lenne rajtam – válaszolta. Gyermeknek gyermekké lenni. Ő már nem él. Valószínű, hogy a
Bogyó sem, de az emlékek örökké ott
élnek a szívünkben. . Ezek a gyerekek
ünnepi műsorral készülnek anyák
napjára és karácsonyra. Néhányan
ilyenkor el szoktunk menni hozzájuk
autóval. De én már csak az adományomat küldöm. Szeretettel várjuk
mindazokat, akik még nem vol-

tak ott és szívesen elmennének.
Az érdeklődők Szabóné Juhász
Erzsébetnél jelentkezhetnek a
lelkészi hivatalban.
Aztán ott vannak még a leprás betegek is. Rájuk is gondolunk évente
egy vasárnapi perselyadománnyal, de
imáinkban sűrűbben is kellene, amit

Szabó Zsuzsika néni a tejházban
ajánlok a testvérek figyelmébe is.
Forrás:
http://www.veszpremkukac.hu
Egyetlen
munkahelyünk volt. Növényápolóként a tsz-ben dolgoztunk.
Csak az utolsó hat évet nővérem a
tejházban, én meg a kertészetben töltöttük.
Isten kegyelméből megalakulhatott
az imaközösség is.

térre, mert ott konfirmáltam. Minél
többet hallgattam az igét, annál jobban kezdtem megismerni önmagamat. Ez eltartott hat évig. Ekkor
evangelizációs hét kezdődött, ahol
minden este vendég igehirdető szolgált. Itt már kívántam volna, hogy
hozzám is szóljon az Úr az igén keresztül, de eltelt a hét. Vasárnap egy
Mária nevű lelkésznő jött be hozzánk
az ifi órára és a bűnös nőről beszélt.
Ekkor úgy éreztem, ez teljesen nekem szól. Rám nehezedtek a bűneim
és kegyetlenül fájtak. Sírtam nagyon.
Majd észrevettem, hogy mások is
sírnak, de ez engem nem érdekelt.
Este a záró alkalmon azt kérte a lelkész, hogy aki úgy érzi, hogy valamelyik igén keresztül megérintette az
Úr, jöjjön ki előre. Kimentünk vagy
tizenketten, és a Joel könyve 2.25ből ezt az igét olvasta fel: „Kipótolom
az esztendőt, amit a szöcske és a cserebogár megemésztett.” Ezt akkor én
még nem is értettem, de később igen,
mert úgy kell érteni, hogy a cserebogár által lerágott gyümölcsfa nem
hoz termést abban az esztendőben.
Életem 18 esztendeje ilyen volt. De
Istennek hála, hogy megtapasztaltam, hogy kipótolta az éveket. Ott
akkor este tárult fel előttem a titkok
titka, hogy Jézus Krisztus kereszthalála engesztelő áldozat lett én értem is.

Valamit még magamról. Nehéz
gyermekkorom volt. Hat éves koromban elveszítettem az édesanyámat.
Az ő halála akkora űrt hagyott bennem, hogy gyermeki lelkem aligha
tudta ezt feldolgozni. Eljártam a
gyermek bibliaórákra, de ami ott történt, az engem egyáltalán nem érdekelt. Amolyan rossz kisgyerek voltam, vagy talán lelkibeteg is. Tizenkét évesen konfirmáltam. Az ige,
amivel a lelkész megáldott így szólt:
„Valaki azért vallást tesz én rólam
az emberek előtt, én is vallást teszek
arról az én mennyei Atyám előtt;
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az
én mennyei Atyám előtt. /Máté
10:32.33./
A gyermekeknek utánuk kell menni a gyülekezetből konfirmálás után.
Nekem is utánam jöttek. Ettől kezdve eljártam a gyülekezetbe a Kálvin

Szabó Margitka „gyermekmunkásként”

1 Daniel profeta konyvenek 5. reszebol. Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az ertelme: Mene, azaz szamba vette Isten a te
orszaglasodat es veget vet annak. Tekel, azaz megmerettel a merlegen es híjjaval talaltattal . /a szerk./
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Elfogadtam és elhittem, hogy ez
minden bűnöm eltörlésére elegendő.
Azóta, mint kegyelmet nyert bűnös
járok Vele. Kimondhatatlan öröm
töltötte be a szívem, még az árvaságom is elviselhetővé vált. 18 éves
voltam ekkor. Éltetett a drága ige és
a sok jó könyv, amit olvastam. Néhányat fontosnak tartottam továbbadni, ezért versbe szedtem, így örökítettem meg. Hamar lelkigondozót
kaptam. Ő bíztatott, hogy úgy látja,
tudnék verset írni. Hát, amikor Istentől ihletést kaptam hozzá, akkor
sikerült valamennyire.
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40 éves lehettem, amikor felkeresett a Bocskai téri gyülekezet akkori
lelkésze, hogy segítségre lenne szüksége. Nincsen „gyermekmunkásuk”
és énrám gondolt. Hát nekem meg
végzettségem sincsen, aminek hiányát éreztem is, de engedelmeskedtem. Ekkor kerültem át a Kálvin térről a Bocskai téri gyülekezetbe. A
lelkigondozómat ekkor már hazahívta az Úr, de hamar gondoskodott
róla, hogy legyen másik. Ő is
„gyermekmunkás” volt a Kálvin téren. Vele is hetente találkoztunk, és
megosztottuk, amit az igéből kaptunk. Így készültünk a következő

vasárnapra 20 éven keresztül, kisebb
-nagyobb buktatókkal. Énhozzám
addig tartoztak a kicsik, ameddig
nem konfirmáltak. Utána Tóth Zsigmond testvérünk terelgette őket a jó
út irányába. Esdekel a szívem az elmaradott gyermekeimért, de hiszem,
hogy ott szunnyad a szívükben az
elhintett igemag, amely még kicsírázhat. És nagy-nagy hála és öröm
azokért, akik nem kallódtak el. És
köszönet az én Uramnak, Istenemnek, akik beépültek a gyülekezetbe,
ha el is kerültek más városba. Urunk
áldása kísérje őket és gyermekeiket.

Akkor úgy volt, hogy
a lelkész megkérte a
gondnokot, hogy a
fiúkat konfirmáláskor
vezesse be a templomba, meg az úrasztalához.
Engemet
meg, mivel gyermekmunkás voltam a lányok bevezetéséhez
kért fel. Az is az ő
kérése volt, hogy még
utoljára maradjak is
köztük.
Életünk fáját gyakran tépdesték viharos szelek, de a
megmaradás
egyetlen titka: szoros kapcsolatban
lenni Vele, Jézus
Krisztussal igéje
által, és szüntelen
imaközösségben
lenni hívő testvéreinkkel.

A magányt nem ismerem!
Magányos? Nem ! Magányos nem vagyok.
Hisz soha nem vagyok egymagam.
Ha szól az Úr s szavára hallgatok,
minden magánynak vége van.
Ha kis szobámban egyedül vagyok,
s figyelem csendesen,
bennem sok drága Ige felragyog,
s vigasztalást, új erőt ad nekem.
Hiszen annyi nehezet éltem át
hosszú, fárasztó életutamon.
Mért vágynék arra, a világ mit ád,
ha hitem engem hazafelé von?!

Imára kulcsolom fáradt kezem,
- tudom, Uram többet most nem kíván-,
s életem új fényben szemlélhetem,
ámulhatok isteni uralmán.
Közelsége elűz minden magányt.
Szent üzenetein gondolkodom,
és hitem már a jövendőbe lát.
Milyen öröm: vár örök otthonom!
Világ, nem nyitok már ajtót neked.
Csak Te légy velem, Uram, Mesterem!
Köszönöm áldott közelségedet!
Velem vagy! A magányt nem ismerem.
Túrmezei Erzsébet

„A nép amelyet magamnak alkotok hirdesse dicséretemet” /Ézs. 43.21/
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5.Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,
Szegény szívem halálosan beteg,
S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme,
S lelkem az Ő irgalma menti meg,

6.Ha majd az Úr kiszólít e világból,
És színről-színre láthatom meg Őt,
Ha majd felém a drága arc világol,
S én térdre hullok Szent színe előtt,

Refr. /:Szívem feléd ...

Refr./:Szívem feléd ...

Közreadta: Szabó Margit

Szabó Margitka hosszú időn keresztül hűségesen szolgált a gyülekezetünkben. 33 évig a Lepramiszszió vezetőjeként, 26 éven át presbiterként tevékenykedett. Ő hozta létre negyedmagával az imaközösséget is, melynek 20 éven át aktív tagja volt. Most már túl a nyolcvanon ritkábban jut el, de hálás
az Úrnak a megtett útért. Urunk áldása kísérje életútját! /A szerkesztő/

Helyreigazítás
Előző számunk 6. oldalán a Szabó Márton és felesége Rozika című írásban hiba történt. A mondat
helyesen így hangzik: (Marci bácsit 2018-hoz képest) Huszonhét esztendővel ezelőtt választották
meg presbiternek, öt évvel később pedig gondnoknak. Szabó Márton testvérünk 1990-től a mai napig presbitere, 1995-től (vagyis öt évvel későbbi megválasztásától) gondnoka volt gyülekezetünknek.
Gyermekei születési sorrendje pedig: első szülött Márton 1967, majd Judit 1972
A hibáért elnézést kérek Marci bácsitól, családjától, és a kedves olvasóktól is!
Barakné Horváth Eszter
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Az Életképekben most bemutatásra kerülő Róka Enikővel készült interjú rendhagyó olyan értelemben, hogy
a szép, kerek bemutatkozását nem szakítom meg a kérdéseimmel, de Ő azok alapján írta le gondolatait. Nem
ismertem őt, még a nevét sem tudtam, úgy szólítottam
meg pár hete a templomban, ahogy sietett kifelé. Azóta
imádkozom a családjáért. Nagyon pozitív hatást tettek
rám már egy évvel ezelőtt is, amikor kislányával, Tatjána Nádjával pár sorral előttem ültek szentestén. Nádja
korát meghazudtoló komolysággal nézett hátra rám, és
közben arra gondoltam, hogy ha felnő, bíró vagy
pszichológus lesz ebből a kislányból, ha már most ilyen
fürkészve tud nézni!
Megkérdeztem Boros Andrásné Gyöngyit, hogy mi jut
eszébe Enikőről. Íme az ő válasza: „Nagyon aranyos,
mindig jegyzetel igehirdetések alkalmával. Hitben, szeretetben neveli gyermekeit.”
Enikő így vall magáról: Róka Enikő Julianna vagyok. Debreceni származású, de 19 éve hajdúböszörményi lakos. A Bocskai téri Egyházközségben 2 éve vagyok tag, de 12 éve
járok rendszeresen - mint Baltazár
iskolás szülő. Nem születtem reformátusnak. 2007-ben konfirmáltam
a Kálvin téri Egyházközségben, és
tulajdonképpen mind a két templomba jártam. Egy karizmatikus
közösségből: a Hit Gyülekezetből
jöttem át reformátusnak. Ők vezettek el a megtérésre 12 éves koromban. És ragaszkodtak hozzá, hogy
eredeti vallásomat elhagyva, hozzájuk csatlakozzam. De én nem éreztem otthon magam a Hit Gyülekezetben. Úgy kerültem a Református
Egyházba, hogy megalapították a
Református Óvodát, és én az első
gyermekemet oda beírattam. Szülői értekezleten részt
vettünk egy áhítaton. És én azt éreztem, ez hasonlít leginkább az én eredeti vallásomra, a római katolikus vallásra.
Így mentem el konfirmálni és lettem reformátussá. A gyerekkorom jól indult, de rosszra fordult. Annak ellenére,
hogy hamar - 12 évesen megtérhettem, és szolgálhattam
az Urat - sanyarú sors jutott. Szüleim elváltak, apukám
elmebetegsége ellehetetlenítette a családi életet. 15 éves
koromra Apa - egy másik betegség miatt meg is halt. Sikerült nagyon rosszul megválasztani a középiskolát és az
első szakmát. Nem kérdeztem meg az Urat, sem az Ő
szolgáit. Ez tovább szomorította a gyerekkoromat. A középiskolában a hitem miatt is üldöztek. 16 évesen a klinikai és kórházi gyakorlatok sok kudarcot és túlterhelést
jelentettek számomra. Úgy hogy közben a szüleim is kórházban feküdtek. 19 éves koromban - már nem akartam
egyedül dönteni a pályaválasztásban - Isten kezébe tettem
a továbbtanulás kérdését. Három főiskolát is bejelöltem.
Az Úr Hajdúböszörménybe küldött a Pedagógiai Főiskolára, óvodapedagógus szakra. Igaz, hogy ezen a pályán
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még nem sikerült elhelyezkednem, de ezt a tudást az egyházi szolgálatban, és saját gyerekeim nevelésében fel tudtam használni. És szép 3 évet töltöttem el a főiskolán.
A diploma után nehéz, megerőltető munkahelyek jöttek
sorra, köztük pedig munkanélküliség. Ápoló voltam az
idősek otthonában, a fogyatékosok otthonában, a debreceni klinika osztályain. Majd kicsit javult a helyzet: a Jabil
telefongyár és a sajtüzem következett. De még itt is többműszakos, álló munka. A túlzott megerőltetés nemcsak a
családi életre nyomta rá a bélyegét, hanem egészségkárosító hatása is volt…
Családomról röviden: Férjem, Lajos - karizmatikus keresztény. 1999-ben kötöttünk jegyességet, 2000-ben az
ezredfordulón pedig házasságot. Az egyházi áldást 2019
februárjában kaptuk meg házasságunkra - a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközségben -László atyától. Három gyermekünk van: 18, 14 és egy 5 éves. A két
nagyobb a Baltazár Dezső Református
Általános Iskolában végzett. A nagylányom a Református Kollégium
Gimnáziumába jár, a nagy fiam az
Abigél Többcélú Gimnázium képzőművészet tagozatára, a legkisebb pedig a Református Óvodába. Az én hitem már nem volt elég arra, hogy egy
nappali,
családbarát,
egészséges
munkahelyet találjak. 2014-ben megszületett a harmadik gyermekem:
Nádja Tatjána, akit gyakran láthatnak
a testvérek velem a templomban. A
születése nagy próbatétel volt számomra, de a nevelése habkönnyű! A
hitén sokszor a család többi tagját is
képes elhordozni. Az imái hatására
Isten előszólította nekem az ideális
munkahelyet. A Debreceni Egyetem
Mikrobiológia Tanszékén lettem laboratóriumi asszisztens. Gombakísérleteket végzek - tudományos kutatások
céljából. A 2019. év is nagy próbatételeket hozott a családomra. Áprilisban a fiamat műtötték, novemberben a
nagyobbik lányomat, januárban engem… Én nem mondom, hogy az emberek élete könnyű és felhőtlen lesz, ha a
Krisztus útját választják, de azt igen, hogy ha bele is enged minket Isten nagy nehézségekbe, küld hozzá valamit
vagy valakit, aki enyhít a szenvedéseken, és akár meg is
menekít minket a végső bukástól.
Jelenleg csak egy szolgálatom van az egyházközségben:
a gyerekóra. De szeretnék több területen is szolgálni, ha
Isten engedi... Szeretnék több időt tölteni az Úr házában
és
kevesebbet
a
rendelőkben,
kórházakban.....
Kedvenc hobbim : a kézi hímzés. Kedvenc igém: 73. Zsoltár 13,14, 28
"De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek
mindennap, fenyítések minden reggel. ...... De nekem
olyan jó Isten közelsége! Uramat az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet."
Tardiné Szilvi riportja
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Mesterünk keze formál

Évek óta szokás gyülekezetünkben,
hogy az esztendő utolsó napjaiban
meghívjuk vacsorára azokat a munkatársakat, akik intézményeinkben
vagy a gyülekezetben rendszeres szolgálatot végeztek. Így tettünk 2019
decemberében is, amikor csaknem
száz munkatársunkkal ültünk le a
terített asztal mellé. Loment Péter

lelkipásztor köszöntő
szavaiban
elmondta, hogy a
2019-es esztendő a
tornacsarnok megépülésének
éve
volt. Komoly döntéseket, sok figyelmet
és
kitartó
imádságot igénylő
feladat volt. Isten
erő feletti feladat
elé állított, de egy
percre sem hagyott
magunkra minket.
Megköszönte a jelenlevők egész évben végzett áldozatvállalását.
Azt est különleges vendége Gál Álmos keramikus volt, aki az ünnepi
asztalok között elhelyezett fazekaskorong mellé ülve tett bizonyságot arról, hogy Isten hogyan formálta az
életét. Miközben személyes élettörténetét hallgattuk, magunkra ismer-

tünk. Hiszen mi is mint egy agyagdarab formálódunk Isten terve szerint.
Sokszor mást álmodunk magunk felől, mint amit Ő tervezett. Átéljük,
hogy minket is megtisztít, kemény
kezekkel leszorít. Megbicsaklott életünket a kezébe veszi, és újra felépíti.
A keramikus mindezekről nemcsak
szavakkal beszélt, hanem a korongjára tett agyag formálásával, és mozdulataival is. Emlékezetes bizonyságtétel volt. A munkatársak ezen az estén
Gál Álmos gyönyörű, igés bögréit
kapták ajándékba. Jó volt látni, hogy
a bögrék színe, formája és a rajtuk
levő Igék „rá találtak” új tulajdonosaikra.
Örömmel, nagycsaládként töltöttük
együtt ezt az estét. A szabad tűzön
főtt vacsora is önkéntes adományként
és szolgálatként kerülhetett az asztalunkra.
Lomentné Szopkó Tünde

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsoltárok könyve 118,1.)

Jótékonysági bál a gyerekek egészségéért

A 2019/2020-as tanév egyik kiemelt eseménye volt iskolánk történetében, hogy 25 év várakozás után
birtokba vehettük új, korszerű tornacsarnokunkat. Ezt a rég várt eseményt kívántuk még emlékezetesebbé tenni akkor, mikor a jótékonysági
bál szervezését elkezdtük.
Bálunkat 2020. február 15-én tartottuk a Petőfi Ház báltermében.
Rendezvényünket iskolánk felső tagozatos tanulóinak zenés, táncos műsorával indítottuk. Nyitótáncuk kere-

tében bécsi keringővel, coantryval
és írtáncuk bemutatásával kedveskedtek a vendégeknek. A táncokat betanította
Varga Judit táncpedagógus. A jó
hangulatot fokozta Uzonyi Katalin
8.b és Kovács
Dominik 7.a osz-
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tályos diákjaink népdalcsokor előadása, valamint a Bocskai néptáncegyüttes fergeteges műsora. Meglepetés műsorszámként Bencze Máté,
iskolánk volt tanulója, a Virtuózok
című klasszikus zenei tehetségkutató
műsor 2018-as évadának különdíjasa
kápráztatta el a jelenlevőket szaxofon
előadásával.
A kellemes kikapcsolódás és szórakozás mellett a rendezvény fő célkitűzése a gyerekek mozgáskultúrájának, egészségnevelésének fejlesztéséhez szükséges sporteszköztárunk
bővítése volt, melyhez 1024160 Ft
összeg gyűlt össze. Rendezvényünket
több helyi vállalkozó is segítette. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
TÖMB 2002 Kft-nek és ügyvezető
igazgatójának nagyvonalú felajánlását, aki félmillió forinttal támogatta
céljaink megvalósulását.
Az adakozás mindig a hála megnyilvánulása. Ez nemcsak annak jó, aki
kap, hanem annak is, aki ad. Jézus
szerint „Nagyobb boldogság adni,
mint kapni.” (ApCsel. 20,35)
Hálás szívvel köszönjük a szülők,

hozzátartozók, baráti társaságok
részvételét vagy tombola felajánlásait, támogatói jegyek vásárlásait,
amellyel hozzájárultak e nemes cél
eléréséhez.
„Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a
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dicsőség!”
Kissné Rácz Ildikó
igazgatóhelyettes
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A tanulható intimitás: hogy leszünk ketten eggyé?
(Egy rendet hagyó tudósítás)
Sokszor van olyan érzésem, hogy
valami nincs a helyén, noha minden
emberi jó szándék egyfelé mutat. Ezt
éreztem legutóbb a gyülekezetünknek a házasság hetére szervezett estjével kapcsolatban is. Február 14-én,
Bálint napján Krúdy Tamás és felesége, Zsófi volt a vendégünk. Hajdúböszörmény város anyagilag is támogatta ezt az alkalmat, hiszen a város
jól felfogott érdeke, hogy működő,
tartós házasságokban szülessenek a
város jövőjét is jelentő gyermekek.
Az mindjárt az alkalom meghirdetése után
kiderült,
hogy
nem
tudunk
együtt
ott
lenni a feleségemmel.
Neki egy hetekkel korábban bejelentett továbbképzésen kell
részt vennie.
Aztán én is
majdnem
lemaradok,
mert Budapesten programzáró rendezvény lesz,
képviselnem kell az iskolámat.
Hogy a plakátunk félreérthető, azt
harsányan nevető kollégám hozza
tudomásomra, nagy hangon, sokak
hallatára, a gimnázium folyosóján.
Kéri ugyanis, hogy ha elmegyek erre
az alkalomra, áruljam majd el neki,
hogy hogyan működik a szex a házasság „után.” Próbálok valami meghívásfélét makogni: hogy ezt ők is hallhatják, ha eljönnek, szabad ide mindenkinek jönni, nem gyülekezeti alkalom… Érzem, feleslegesen, esélyem sincs. Pedig náluk, egy háromgyermekes családban sem lehet egyszerű, egy ifjúval, egy nagykamasszal
és egy kiskamasz korba lépő gyermekkel. S még talán igazat is tudok
adni neki, hiszen ez az alkalom leginkább arról szól, hogy hol is van a he-

lye férfi és nő meghitt együttlétének.
Aztán nénik is jelzik a gyülekezetből, hogy túl harsány ez a hívogatás.
Ezek után magam sem merem osztani a plakát képét, inkább több interjút és beszélgetést teszek közzé
Krúdy Tamással. Ahogy olvasgatok
belőlük, rájövök, hogy nem csupán a
Nők Lapjából ismerős a neve. Ő szerkesztette Bedő Imre könyvét, A megbízható férfit, amely ebben az évadban a férfikör vezérfonala a beszélgetésekben. „Mert bár lehetünk gazda-

gok, hatalmasak, elismertek a karrierünk által, boldogok csak a magánéleti sikereinken keresztül lehetünk.
A jövő otthon épül!” – írta a kötet
ajánló fülszövegében.
Pénteken aztán sikerül korán hazaérnem Budapestről. Látom a telefonom, hogy másfél órát csúszik a kezdés. Arra gondolok, érdemes-e egyáltalán elmennem. Reggel korán keltem, félek, elalszom önkéntelenül is.
Aztán erőt veszek magamon, ott a
helyem. Mikor megérkezem, alig néhány házaspár. Egy-két gyülekezeti
tag – ők is társ nélkül vannak. Örömmel látom, hogy vannak a gyülekezeten kívülről is néhányan. Az eskü
című amerikai keresztyén filmet nézzük, míg az előadók megérkeznek.
Már nem először látom, de bénult

feleségét ápoló férj történetének torokszorító hatása újra csak előjön.
Próbálom felidézni én is a házassági
esküm, megvallom, csak kihagyásokkal megy.
Véget ér a film, megjönnek az előadók. Többen befutnak még a kezdésre a gyülekezeti tagok közül. A
film érzékennyé tett, s így most kivételesen hosszúnak tűnik a lelkészi
bevezető igeolvasás és magyarázat.
Pedig nagyon fontosak ezek az írásom címében is felhasznált igék a
Teremtés
Könyvéből, s
még sokszor
visszautalnak
az előadók is
a
biblikus
sorrendre a
házasságban.
Aztán átveszik a szót az
előadók: Tamás, a férj,
utána Zsófi, a
feleség. Sorban, sokszor
átfedésekkel,
saját
nézőpontból
mondjákmondják házasságuk történetét.
Az
őszinteségük
megdöbbent, a visszafogottságuk
megindít, alázatuk meghat. Egymáshoz forduló szeretetük, szeretettel
teli pillantásaik, ahogy átadják egymásnak a mondatot, meggyőz. Valódi bizonyságtétel ez arról, hogy mit
tehet „a mi üdvözítő Istenünk jósága
és emberszeretete” az emberi kapcsolatokkal, ahol igazán keresik
együtt az Urat, ahol első a megbocsátás, ahol napi gyakorlat a közös
imádság.
Egy házasság történetét mondják
el, a saját házasságukét, a próbálkozásokkal, a szakításokkal, hűtlenségekkel, az „elszexualizált” korai kapcsolattal. Sérülésekkel, elveszített
gyermekkel és elveszített bizalommal, küszködéssel. Hat gyermek születésével és nevelésével. Búskomor-
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sággal, vágyott és tettetett boldogsággal. Újrakezdésekkel. Aztán kísértésekkel, magasságokkal és mélységekkel. Válságokkal, veszélyekkel és
biztos partokkal.
Pedig ez már nem bűnvallás, rég
letették már előadóink életük ezen
részeit az Úr elé. Elengedték, és valami jobbat, sokkal jobbat kaptak. A
Tituszhoz írott levél szavainak igaz
kiábrázolását érzem szavuk mögött:
„Mert valamikor mi is esztelenek,
engedetlenek, tévelygők voltunk,
különféle kívánságok és élvezetek
rabjai, gonoszságban és irigységben
élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.”
„Valamikor?” – vág belém a szomorú felismerés. Hiszen ma is, most
is ilyen vagyok, ilyenek vagyunk.
Mégis mi az, ami egyben tarthat egy
jól vagy rosszul indult kapcsolatot? A
Krúdy-házaspár péntek esti bizonyságtétele meggyőzött arról, hogy az
emberi szabadság csapdává válhat. A
test ünnepelt felszabadítása még nagyobb nyomor forrása lehet. Az elér-

hető, olcsó és kockázatmentes szexualitás magányossá és még inkább
kiszolgáltatottá tette a nőket, s megtévesztetté, bizonytalanná a férfiakat.
Istennek a házasságba rendelt ajándéka, a testi intimitás megsérült, s ez
újra és újra felsérti életünket is.
Mélyen magunkba kellene néznünk! Találkozunk reményteljesen
induló, s néhány hónap alatt széteső
házassággal. Gyermekeinket nem
sikerül meggyőzni arról, hogy a házasságig vitt tisztaság a legnagyobb
ajándék és áldozat lehet. Bűnös voltunkban hiába is imádkozunk válságba jutott házasságokért! Sorolom
ezeket magamban. Az előadás végen
nyugtalan leszek. Hogyan lehetne ezt
a tapasztalatot és ezt a bizonyságot
továbbadni? Kérdezem tőlük, hogy
ők hogyan adják tovább gyermekeiknek? Hogyan-hogyan? Hát így. Életüket látják, bizonyságukat hallják.
Nem tanítanak, nem prédikálnak, de
ha kérdeznek, őszintén beszélnek.
Végigfut rajtam a szokásos keresztényi logika, mennyi mindenkinek kel-
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lett volna ezt hallania: szülőknek,
tanároknak.
Aztán elszégyellem magam, hiszen
a tanítás nekem szól: vajon én le tudnám-e úgy tenni mindazt az Úr elé,
amivel feleségemet, családomat vagy
éppen az Urat megsértem és megsértettem. Hogyan lehetnék őszinte? De
hiába is erőlködöm, hiába erőlködném. A Tituszhoz szóló ige folytatása
nyugtat meg otthon: „Mert nem az
általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket…”
Sokszor van olyan érzésem, hogy
valami nincs a helyén, noha minden
emberi jó szándék egyfelé mutat. S a
jó akarásával, a boldogság vágyával
legbelsőbb érzéseinkből, legmélyebb
kapcsolatainkból, házasságunkból és
intimitásunkból sokszor ki is zárjuk
az Urat. Őt, aki egyes-egyedül megadhatná nekünk a jót és a boldogságot.
(Bibliai igehelyek: 1Móz 2,24; Tit
3,3-7)
Gyulai Sándor

Kedves testvérek!
Az újság hasábjain szeretnénk megjelentetni gyülekezetünk kisközösségeit. Ennek a felkérésnek eleget téve
olvashatják az alábbi írást.

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek…”
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük.” (Mt 18, 20)
Péntek este van. A hét minden fáradtsága rám nehezedik. A konfliktusok, amiket átéltem, a harcok, amiket
meg kellett vívnom, a kudarcok, amiket fel kellett dolgoznom.
De kéthetente péntek este 6 órakor
elmegyek a Bibliakörbe. Az egész heti
zajongás, rohanás, egymásra toluló
feladatok megoldása után egy csendes teremben ülök a gyülekezeti ház-

ban. Kevesen vagyunk, 5-6 gyülekezeti tag csupán. Tóth Zsiga testvérünk előveszi a gitárját, énekelünk.
Elolvassuk az aznapra kijelölt Újszövetségi igeszakaszt, és meghallgatjuk,
akinek gondolata van az igével kapcsolatban. Imádkozunk, énekelünk,
beszélgetünk. Csöndesen, barátsággal, Jézus Krisztus szeretetében, az
ige üzenetét ízlelgetve. Nincsenek
világmegváltó gondolatok, nagyívű
prédikációk, viszont minden este
megerősödünk a hitben, hogy Krisz-

tus az, akihez fordulhatunk harcaink,
kudarcaink, megoldhatatlannak tűnő
feladataink közepette.
És erre szükségünk van. Nemcsak
péntek este, hanem minden nap, de
kéthetente péntek este különösen jól
esik.
Bibliakör a gyülekezeti házban péntek este 18:00 órakor
kéthetente. Következő találkozó
március 6-án.
Vajda Zsófia

Szeretnék választ kapni....
Kedves Testvérek!
Az újágunk következő számaiban (amennyiben igény van rá) szeretnénk a Benneteket
érdeklő kérdésekre az újság hasábjain - egy erre hivatott szakértőt vagy hozzáértőt
megkeresve- válaszolni. Amennyiben a hitélettel, lelki problémákkal… kapcsolatban
kérdésetek van, az iratterjesztéshez kihelyezett ládába (név nélkül) behelyezhetik.
Segítségeteket, kérdéseiket köszönettel vesszük!
(a szerkesztők)
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…Ezzel a címmel írtak házi dolgozatot a Baltazár iskola 4.a osztályos tanulói hittanból. A múlt féléveben tanult bibliai hősök közül választhattak ki valakit, akinek
a története leginkább megragadta őket. Ismereteiket és
gondolataikat foglalták össze néhány mondatban. Szeretettel adom közre néhány kisdiákom dolgozatát és
rajzát.
Azért szeretem Dávidot
Azért szimpatikus nekem Dávid, mert a legkisebb volt a
családjában. Számomra ez kedves dolog, mert én is a legkisebb vagyok a családunkban. Ezen kívül közel állok a
nálam kisebbekhez (Pl. Zalánhoz). Dávid és Góliát történetének vicces része volt, mikor Dávid nem bírta el a királyi páncélzatot. Azért tartom fontosnak, hogy Dávid
hitt Istenben, mert én is hiszek Istenben. Csodálom a
bátorságáért és ügyességéért. Hősies volt, mert megmentette Isten táborát erős fegyverek nélkül. Tetszik nekem a
történetében, hogy hűséges maradt haláláig Jónathánhoz. Mindenkivel segítőkész volt. Én szeretek zenét hallgatni, és szerintem jó lehet lanton játszani. Jó barátom
lett volna Dávid.
Bárdos Péter 4.a
Azért szeretem Ruthot

Ruth lett Kiljon felesége. Nagyon hűséges volt anyósához Naomihoz. Meghaltak a férfiak a családból. Naomi
vissza akart térni régi hazájába Betlehembe. Orpától elköszönt, de Ruth vele ment, mert nagyon megszerette az
anyósát. Így szólt: „Ahova te mégy, oda megyek én is…
néped az én népem, Istened az én Istenem.” Naomi egy

Kiss Adrienn 4.a Ruth családja

moábita lánnyal tért vissza. Bizony keserű érkezés volt
ez! Az Úr azonban nem hagyta őt gondoskodás nélkül.
Ruth szorgalmas teremtés volt. Egyszer az aratók után
kalászt szedett és megismerkedett Boázzal. Nemsokára
kiderült, hogy Boáz és Naomi rokonok. Így hát Boáz és
Ruth összeházasodhattak. Később született egy csodálatos gyermekük: Obéd.
Vida Hanga 4.a
Azért szeretem Dávidot
Egyszer, réges-régen élt egy király, akit Saulnak hívtak.
Eleinte nagyon jó király volt, de aztán elhanyagolta a királyságot. Isten úgy döntött, hogy új uralkodót választ.
Elküldte Sámuel prófétát. Sámuel betért Isai fiaihoz, de
ott egyik sem volt megfelelő Istennek. Volt még Isainak
egy fia, aki őrizte a nyájat. a neve Dávid volt. Istennek
nagyon megtetszett, Sámuel által behívta Dávid és királlyá kente. Ez a fiú szinte még gyermek volt. Isten és én
azért szeretjük Dávidot, mert jó szívű, igazságos, adakozó
és segítőkész az emberekkel. Bátorságát bebizonyította,
amikor a filiszteusok katonája, Góliát ellen kiállt. Isten
nevével és hitével győzedelmeskedett. Dávid kitartó és
igaz barátja lett Jónathánnnak.
Saul féltékeny volt Dávidra. Ez a fiú azonban önzetlen
és istenfélő volt, mert többször is megölhette volna Sault,
de nem tette. „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te
győzd le jóval a rosszat!” Az Úr a legjobb királyt választotta a népének. Én ezekért a tetteiért és jellemvonásaiért
szeretem Dávidot.
Varga Benedek 4.a
Közreadta: Lomentné Szopkó Tünde

Török Adrienn 4.a Mustármag példázata
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Tutanhamon Rejtélye és Kincsei kiállítás

2019. november 29-én iskolánk 5. b osztálya Budapesten járt tanulmányi kiránduláson. A korai kelés ezen a
napon nem okozott problémát. Izgatottan, kíváncsian és
jókedvűen vonatoztunk Budapest Nyugati pályaudvaráig.
Onnan metróval jutottunk el a Petőfi Irodalmi Múzeumig. Mivel a gyerekek az ősz folyamán ismerkedtek meg
Petőfi Sándor rövid, ám annál eseménydúsabb életével,
kirándulásunk ezen része is nagyon aktuális volt. A kiállítási anyag és rendezés alkalmazkodik a 21. század diákjaihoz. Sok érdekes információhoz jutottunk. Nagyon jól
éreztük magunkat. Már reggel, a vonaton felhívtuk a gyerekek figyelmét arra, hogy nagyon szemfülesek legyenek,
mindent próbáljanak jól megfigyelni, mert a hazafelé vezető úton egy kis vetélkedő keretein belül felelevenítjük a
nap során szerzett fontosabb információkat.
Innen egy kis sétával jutottunk el a Király utcába, a Tutanhamon Rejtélye és Kincsei kiállítás helyszínére. Profi

tárlatvezetőnk segítségével egy fantasztikus délutánnak
lehettünk részesei. Mivel az ókori Egyiptomról éppen a
kirándulást megelőző héten tanultunk, nagyon friss volt
még a tananyag. Ezt itt tovább mélyíthettük, rengeteg
érdekes információval gazdagodtunk.
Az újabb metrózás után, egy kis Mekizést követően,
vonatra szálltunk, hogy hazainduljunk. A visszaúton 4
csoportra osztódott az osztály, és kezdetét vette a kis vetélkedőnk. 13+1 izgalmas és vicces kérdést kaptak a gyerekek. Nagyon jól szórakoztunk! A verseny nagyon szorosra sikeredett. A következő héten megrendezésre kerülő mikulás osztálybulin minden csapat megkapta a megérdemelt jutalmát.

Balogh-Pankotai Nikolett
5. b osztályfőnöke, magyar-történelem szakos tanár

NÖVEKEDNI LÉLEKBEN
A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben,
és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte
küldetését Izráelben. (Lukács 1,80)
Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten
és emberek előtt való kedvességben. (Lukács 2,52)
November 10-én, vasárnap, kíváncsi szemek követték
azokat az elsős tanítványainkat, akik a nyolcadikosokkal
együtt, kézen fogva érkeztek a Bocskai téri református
templomba. Különleges nap volt ez az életükben: fogadalmat tettek Isten és a gyülekezet előtt, hogy a Baltazár Dezső Református Általános Iskola jóra törekvő, szorgalmas
diákjai lesznek. Az istentiszteleten Pluhár Gáborné Szűcs
Enikő lelkipásztor hirdetett köztünk igét arról, hogyan
lehet Lélekben növekedni. Az ő szavai vezették be a nyolcadikosok kedves, útravaló gondolatait és a kicsik imádságát. Az alkalom megható volt. Megható volt nekünk
tanítóknak is, hiszen mi készítettük fel a gyerekeket erre a
napra. Mi láttuk milyen izgalommal, örömmel tanulják
velünk a gyülekezet előtt elhangzott gyermeki imádságot.
Jó érzés volt az előtte levő napokban Enikő ”nénivel” beszélgetni, kicserélni gondolatainkat ennek a napnak az
üzenetéről. Mi is növekedtünk lélekben….. Hálás szívvel
köszönjük, hogy olyan sokan eljöttek templomunkba ezen
a napon is! Eljöttek, hogy együtt imádkozzunk a gyerekekért!
Fesetőné Zsuzsa „néni”
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2019. november 13. és 16. között került megrendezésre
iskolánkban a „Baltazár-napok” rendezvénysorozat. A
diákönkormányzat és a munkaközösségek színes, vidám
programokkal készültek a tanulók számára.
Az alsós gyerekek az első napon kézműves -, dráma -,
valamint táncfoglalkozáson vehettek részt, a társasjátékokat kedvelők pedig ügyességi, logikai készségfejlesztő játékokat próbálhattak ki. Ezzel párhuzamosan zajlott a
tornacsarnokban a Csibeavató, melyet a 8. osztályosok
szerveztek meg az 5. osztályosok részére. Ezután az osztályok képviselői játékos sportvetélkedőn mérhették össze
tudásukat. A bodaszőlői Baltazár-kúriában Barabás János
és Nagy Ilona látták vendégül iskolánk képviselőit. A tanulók megkoszorúzták Baltazár Dezső püspök szobrát is.
A következő napon az alsósok sportversenye következett. A Kölyökatlétika bajnokságon a csapatok nyolc állomást teljesítve vetélkedtek egymással. A felsős osztályok
akadályversenyen vettek részt. Az állomásokon többek

között kép-, zene- és filmfelismerés, íz- és illatfelismerés,
karaoke, Baltazár totó, szóbeszéd (nyelvi játékok), valamint matematikai játékok várták a gyerekeket.
Pénteken, 1. órában a templomban gyűltünk össze, ahol
dr. Magyar Balázs Dávid előadását hallgathattuk meg
iskolánk névadójának életéről.
A „Baltazár-napok” programsorozatot a jó hangulatú
Diákbál zárta.
Kissné Czeglédi Erika
Ez a cikk sajnos kimaradt az előző számból. Elnézést kérünk a cikk írójától, az iskola közösségétől és a kedves olvasótól. /a szerkesztők/
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"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól." (Példabeszédek 22,6)

Minden tanévben elérkezik az a nap, amikor iskolánk
kapuját a nagycsoportos óvodásoknak tárjuk ki. E programsorozatunkat, a Csodavárat idén 2019. november 27én indítottuk és 2020. február 26-án zártuk be. Szinte

heti rendszerességgel nyújtottunk teret az ovisoknak és
szüleiknek, hogy betekintést nyerhessenek iskolánk életébe. A gyerekek képességfejlesztő foglalkozásokon, kézműves tevékenységeken ismerkedhettek az „iskolás élettel”,
a hitéleti neveléssel, az angol és német nyelvvel, a sakkpalota lakóival. Játékos sportfoglalkozás keretében próbálhatták ki az új tornacsarnokunk adta lehetőségeket. Az
érdeklődő szülőknek szervezett nyílt napon az iskolai padok között is bemutatkoztak a leendő elsős tanító nénik,
ahol számot adtak tanítási módszereikről, tudásukról,
elhivatottságukról.
A szülői tájékoztatón betekintést nyújtottunk az intézményben folyó nevelő-oktató munkánkról, a hitéleti nevelés családokra és mindennapjainkra való hatásáról, a
tanórán kívüli színes iskolai programjainkról, a beiratkozáshoz szükséges feltételekről.

Örömmel és hálával tölt el bennünket, hogy ebben az
évben is nagy érdeklődés kísérte ezeket a foglalkozásokat.
A csillogó gyermekszemek, az érdeklődő szülők, a lelkes
pedagógusok által megtartott foglalkozások sikerei reménnyel töltenek el bennünket, hogy beiratkozáskor idén
is sok család bízza gyermekének nevelését egyházi fenntartású iskolánkra, szívesen választja oktatási intézményünket, a Baltazár Dezső Református Általános Iskolát.
Kissné Rácz Ildikó
igazgatóhelyettes

www.bocskaiter.hu

2020. február 28-án 16.30-tól a
Baltazár Dezső Református Általános
Iskola felső tagozatos diákjai és pedagógusai farsangi mulatságon vettek részt.
A program elején a nyolcadikos
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tanulók vetélkedtek tanáraikkal,
majd a játékos feladatok megoldása
után a győztes csapat vihette el a
vándorkupát. Ezalatt megtudhattunk
különböző dolgokat iskolánkról, melyek hétköznapjainkban jelen van-

nak, mégsem fordítunk rájuk figyelmet. Sor került totó kitöltésére,
ügyességi feladatra, illetve a diákok
szókincsének megismerésére is. Ezt
úgynevezett „leg-leg-leg választás”
követte, melyen szintén a nyolcadikos tanulók közül választhatták ki a
diákok különböző kategóriák közül
az adott kategória nyertesét. Az eredményhirdetés után elkezdődött az
egészen 21.00 óráig tartó szórakozás.
A zenét idén is DJ biztosította, melyhez különböző fénytechnika társult.
Mindeközben koktélbár és büfé működött, ahol a hetedik évfolyam látta
vendégül a többieket.
Jó volt látni, hogy a farsangi mulatság alatt a pedagógusok iskolánk
diákjaival egyaránt jól érezték magukat.
Fazekas Emese
7. b osztályos tanuló
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Február 28-a délutánján került
megrendezésre a Baltazár Dezső Református Általános Iskola alsós télbúcsúztató farsangi mulatsága, melynek iskolánk tornaterme adott immár otthont.
E nap délelőttjén már érezni lehetett a felfokozott hangulatot a gyerekek körében.
13.30-tól volt a gyülekező, melyet
az osztályonkénti felvonulás követett.
Az évfolyamok ezek után Just Dance tudásukat mutatták be társaiknak,
tanítóiknak, akik tapssal bíztatták
őket.
Az osztályok csokoládét, labdát
kaptak bátorságukért.
A játszani, kikapcsolódni vágyó

gyerekek a tornateremben felépített
akadálypályán mérhették meg erejüket, közben a terem másik felében
táncolni szerető kisdiákok a videódiszkó számaira
búcsúztatták a
telet. Aki pedig
már egy kis nyugalomra vágyott,
az az aulában
elhelyezett asztalokon álarcokat színezhetett
vagy
üdítővel
enyhíthette
szomját.
Mindezek mellett
a
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„fotósarokban” megörökíthették e
csodás napot.
A 4. osztályosok izgatottan várták,
hogy ki fogja közülük megkapni a
„leg” díjakat, mint például legmosolygósabb, legsegítőkészebb, legtürelmesebb, legsportosabb, legmuzsikosabb kisdiák címet.
Farsangunk rendhagyó tombolasorsolással ért véget, így mindenki
ajándékkal térhetett haza.
Hálásan köszönjük a szülőknek az
ötletes jelmezeket, tombola felajánlásokat, iskolánk pedagógusainak a jó hangulat megteremtését és munkájukat.
Köszönjük, hogy velünk voltatok!
„A vidám szív a legjobb orvosság…” Péld 17,22.a
Vargáné Hagymási Anita
DÖK segítő pedagógus
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Gyülekezeti Tábor 2020

Az előző tizenkét évben már megtapasztaltuk a közös
táborozás lélek- és közösségformáló erejét. Ezt szeretnénk átélni idén is. Gyülekezeti, többgenerációs táborozásunkra várjuk a jelentkezőket.
Célunk: Otthon i kö r n yezetü n kből kiszak adva
erősödjön a kapcsolatunk Krisztussal és egymással. Ebben segítenek a közös programok, áhítatok, beszélgetések, játékok és a sajátos tábori többgenerációs légkör.
Tábor helye: Nair am K lubhotel és Szabadidőközpont, amely Szajol külterületén, Szolnoktól 15 km-re
található, távol a város zajától. A táborhely családias, közösségépítő elrendezésű. Az elhelyezés felújított, földszintes, kő és 2-3-4 ágyas faházakban lesz, melyek mindegyikéhez fürdőszoba tartozik. A táborhelyről bővebb információ megtekinthető: www.nairam.hu
Tábor ideje: 2020. augusztus 9. vasár n aptól augusztus 13. csütörtökig tart, 5 nap 4 éjszaka.
Utazás módja: K özösen bér elt autóbusszal vagy
személyautókkal.
Tábor ára:
Felnőtt: 31.200 Ft (7.800Ft/nap)
12-18 éveseknek gyülekezeti támogatással: 28.000 Ft

(7000Ft/nap)
12 év alatti: 21.840 Ft(5.460Ft/nap)
3 év alatt: 7.000 Ft (1750 Ft/nap)
A részvételi díj Széchenyi Pihenőkártyával is kiegyenlíthető.
Az ár tartalmazza: A szállást és a teljes ellátást,
valamint a sport- és közösségi helyiségek használatát.
Az ár nem tartalmazza: Az utazás költségét.
Jelentkezési határidő: Május 10! Ez a határidő a
táborozási költség előlegének (teljes költség 20%-a) is
befizetési határideje. Útlemondás esetén a befizetett előleget nem tudjuk visszaadni. Kérjük a határidő pontos
betartását! A jelentkezési határidő lejárta után a létszámot véglegesnek tekintjük. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet (Újvárosi u. 1.).
Új! Korai jelentkezők kedvezménye: Ak ik a tábor teljes idejére április 10-ig jelentkeznek, azoknak az
árból 10% kedvezményt biztosítunk! A kedvezményes
árak az alábbiak szerint alakulnak:
Felnőtt: 28.080 Ft.
12-18 éveseknek gyülekezeti támogatással: 25.200 Ft
12 év alatti: 19.656 Ft
3 év alatt: 6.300 Ft

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele
Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor. Szerkesztők:
Barakné Horváth Eszter, Uzonyiné Béres Edina és Loment Péter. Lektorálás: Barakné Sipos Katalin 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
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com
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