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Keresztyén Missziói Lap 
2008. január-február. 

43. SZÁM 

„Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.” 
János ev. 4,11 

„Az Isten bárányára letészem bőnöm én…” 
(R.É. 459/1) 

Olvasandó: Lukács örömhíre 22, 7-23 
 
Nagyböjtben járunk, vagyis a Húsvét ünnepét megelı-

zı 40 napos idıszakban. Ilyenkor újra halljuk és olvassuk 
Jézus szenvedésének történetét, feltámadásának örömhír-
ét. Talán ilyenkor éljük át legteljesebben az Úrvacsorát, 
hiszen az Úr Jézus rendelte el azon az éjszakán, amikor 
elárulták és elfogták. Errıl szól Igénk. 
1. Jézus arra az estére összehívta a tanítványait. Ez 

egybeesett a páska ünnepével, amit Izrael népe az Egyip-
tomból való szabadulás emlékére tartott. Ilyenkor ölték 
meg a páska bárányt, amit megsütöttek és megettek. Fel-
idézték ezzel a tízedik csapást, amelyet egykor Isten 
Egyiptomra mért. Akkor ugyanis Isten azt parancsolta 
Izrael népének, hogy öljenek meg egy bárányt, és annak a 
vérével kenjék be az ajtófélfákat. Ahol ezt megtették, oda 
nem tért be az Úr öldöklı angyala. Átment a halál, és 
nem bántotta ıket, nyugodtan kivonulhattak Egyiptom-
ból. A „páska” szó ezt is jelenti: átmenetel. Ennek emlé-
kére fogyasztotta el Izráel népe a páska vacsorát évrıl 
évre, s közben felidézte a szabadulás történetét. 
Jézus is ebbıl az alkalomból ült össze tanítványaival, 

csak a szokásosnál egy nappal hamarabb készítették el az 
ünnepi vacsorát. Asztalhoz telepedve így szólt a tanítvá-
nyokhoz, amikor a kenyeret megtörte és oda nyújtotta 
nekik: „Ez az én testem”. Majd a bor átadásakor is hason-
lóan szólt: „az én vérem által”. Tehát a páska bárány 
helyére a saját áldozatát tette, saját testét és vérét. Amely 
másnapra - az igazi páska ünnepre - a mi Nagypénte-
künkre, valóban fel is áldoztatott. Ahogy Izrael népe 
megszabadult az egyiptomi fogságból a bárány vére által, 

úgy szabadul meg az ember a bőn, a halál fogságából 
Jézus vére által. 
Amikor úrvacsorázunk, ott találjuk magunkat az utolsó 

vacsora helyszínén. Közösségbe von minket egymással és 
magával az Isten báránya, Jézus. İ semmit sem sajnált 
azért, hogy mi kétezer év múlva is a bőneinkbıl szabadulva 
boldog örömmel vallhassuk: „Az Isten bárányára letészem 
bőnöm én, És lelkem béke várja ott a kereszt tövén.” (RÉ 
459/1) 
2. „De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyém-

mel együtt van az asztalon.” Jézus Júdásra gondolt, mert 
tudta, hogy hamis lélekkel veszi a kenyeret és a bort. Tud-
ta, hogy az árulás szándéka már megszületett benne. Ez 
figyelmeztet minket, hogy úgy készüljünk az úrvacsorához, 
és úgy vegyük azt, hogy becsüljük meg. Ne legyen ben-
nünk hamisság, képmutatás. 
A Sátánnak mindig szüksége van a tanítványok árulásá-

ra. Számára a hívık a legértékesebbek. Ha egy templomba 
járó ember káromkodik, győlölködik otthon, vagy a mun-
kahelyén, azzal többet ront az Isten ügyén, mint ha azt má-
sok teszik. Az ilyen árulásra mindenki odafigyel. Milyen 
súlyos, fájó dolog, hogy éppen egy tanítvány árulta el Jé-
zust. A Krisztussal való legbensıségesebb tanítványi kap-
csolatot odaveti 30 ezüstért. Vegyük hát komolyan a saját 
életünkben az árulás veszélyét, mert „jaj annak az ember-
nek, aki elárulja ıt”. Kérjük a hőséget, a ragaszkodást, 
hogy Krisztus mellett maradjunk szavakban, tettekben, 
gondolatban! Kívánom, hogy hőségünk, Krisztussal való 
kapcsolatunk erısödjön ebben az évben, a böjti idıszakban, 
az úrvacsorában! Ámen. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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December 6.-án voltunk a Tiszafüredi Ref. Gyermekotthon-
ban adventi ünnepségen. Az ország több gyülekezetébıl ér-
keztek testvérek, akik évek óta kapcsolatot tartanak az otthon 
lakóival, vezetıivel. Dicsıség Istennek, hogy vannak, akik 
gondolnak az İ „kicsinyeire”… 

Decemberben két egymást követı adventi héten játékos, Bibliai 
vetélkedıs teadélutánon vettek részt a Baltazár Dezsı Ref. is-
kola elsı osztályosai. Ezen az alkalmon gyerekek, szülık és 
gyülekezeti tagok örömmel vettek rész és jól érezték magukat. 

 

Évkezdı Presbiteri győlést tartott a presbitérium 
Berekfőrdın. Január 19.-én szombaton. Hála legyen Istennek, 
hogy a nagy rohanásban kicsit megállhattunk, egy napot 
együtt tölthettünk, elcsendesedhettünk és közösen gondolkod-
hattunk gyülekezetünk életérıl, jövıjérıl, az elıttünk álló fel-
adatokról. 

A Szentestei karácsonyi istentiszteleten a 6. osztályos tanulók 
szolgáltak mősorral. (Felkészítı pedagógusok: Poczetnyik Csa-
ba, Borosné Kiss Szilvia, Molnár Ferenc és Tóth Anikó) 
A 6.-osok ezt az ünnepi mősorukat a Fazekas Gábor Idısek 
Otthonában is elıadták, a lakók nagy örömére. 
Szerény csomaggal ajándékoztuk meg valamennyi templomban 
lévı gyermeket. 

 

Aki a 11738060-20056436-os csekken fizet adományt, kérjük, a 

csekk jobb felsı sarkában lévı „Közlemény” részébe írja be, hogy 

milyen célra szánja az adományát (pl. Egyházfenntartói járulék, 

Szeretetközelben újság, Orgona alapítvány, gyülekezeti táborozás, 

étkezı építés, stb.).  

Köszönjük! 
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Gondolatok egyház és iskola kapcsolatáról 
„Az iskola az egyház veteményeskertje” – mondta Valentin 

Trotzendorf a 16. században, a reformáció korában. Ezt a kijelentést 
vették nagyon komolyan a magyar reformátorok. Szinte mindegyik re-
formátor maga is tanított iskolában, illetve hozott létre iskolákat, ahol az 
írás-olvasás mővészetét a Szentírás és a hitvallásaink alapján oktatták. 
Az ismertebbek közül meg kell említeni Szegedi Kiss István, Sztárai 
Mihály és Huszár Gál nevét. Nevükkel találkozunk a református énekes-
könyvet lapozgatva is. 

A reformáció oly nagy hatással volt az oktatásra, hogy Magyaror-
szágon az 1500-as évek végére a 168 iskolából 134 (!) volt protestáns. 
Valamint felgyorsult az iskolák alapítása is. A református iskolákban 
folyó lelki és hitbeli nevelés a következı évszázadokban különösen fon-
tos lett. Az 1674 –es esztendıhöz lehet kötni az ellenreformáció kezde-
tét, amikor Pozsonyban a vésztörvényszéken több mint 300 református 
és evangélikus lelkészt és tanítót ítéltek börtönre és gályarabságra. 

Az ellenreformáció véres elnyomása mellett nem szabad azt sem 
elfelejteni, hogy az osztrák uralkodóház, a Habsburgok uralkodtak Ma-
gyarország felett. Ez a kettı gyakorlatilag azt jelentette, hogy a magyar 
nemzetnek nem volt sem politikai, sem gazdasági, sem vallási önállósá-
ga. 

Ebben a helyzetben a református iskoláknak nemzetmegtartó 
szerepük volt. Ezen a ponton azonban magyarságunknak az egész 1100 
éves történelmét kell szemlélnünk, és tudatosítani kell magunkban, hogy 
országunk és nemzetünk csak azért maradhatott meg a Kárpát-
medencében, mert országalapító István királyunk felvette a keresztyén-
séget, valamint a keresztyén vallás és a hit mindig kiemelt helyen volt az 
emberek hétköznapjaiban. 

A vallás hanyatlása a szocializmus évtizedeiben kezdıdött meg, de 
káros következményei mind a mai napig érezhetık. A hit nélküli ember 
olyanná lesz, mint a szél sodorta falevél: hányattatik, sodródik az élet 
viharaiban. A vallástalanság és istennélküliség egyenes következménye, 
hogy az ember embertelenné válik. Nagyon sok az erıszakos bőnelköve-
tés, és egyre több a fiatalkorúaknál is. Az isteni renddel nem összeegyez-
tethetı, emberhez méltatlan az alkoholizmus, a kábítószer és a homosze-
xualitás. A vallástalan, hitnélküli ember legtöbbször értékválságban van, 
nem ismeri fel az élet igazán fontos értékeit. 

Egy ilyen világ vesz körül bennünket is. Ez olyan tény, amit nem 
érdemes bizonyítani, és kár cáfolni is. Nekünk megadatott az a kegye-
lem, hogy a Szentírásból ismerhetjük az élet helyes rendjét, és Jézus 
Krisztus életünknek szilárd alapja lehet. Ezért nekünk Krisztuskövetı 
embereknek, keresztyéneknek az a feladatunk, hogy Jézus Krisztusról 
beszéljünk az embereknek, és az élet Isten szerinti rendjét megismertes-
sük már a gyermekeknek is. 

Erre való a Baltazár Dezsı Református Általános Iskola is, hogy ott 
naponta halljanak a Megváltó Jézusról a gyerekek, hogy felnövekedve 
ne legyenek sodródó, céltalanul bolyongó, önpusztító életet élı felnıt-
tek, hanem tudják, hogy van elıttük más út is. Ezért rendkívüli jelentı-
ségő, hogy ebben a városban is van református iskola, mert nemzetmeg-
tartó küldetése van a globalizálódó világban. 

Ennek az iskolának a fenntartása pedig nemcsak feladat, hanem 
Istentıl való megtisztelı küldetés és misszió a Bocskai téri Gyülekezet 
számára. És itt szándékosan írtam Gyülekezetet, mert hiszem, hogy 
nemcsak néhány ember (presbiterek, lelkészek) számára kell, hogy 
fontos legyen az iskola, hanem az egész Gyülekezet számára. 

A Gyülekezetbe azonban hangsúlyosan beleértem a Szülıket is, 
hiszen amikor gyermeküket beíratták a református iskolába, akkor nem-
csak azt vállalták, hogy minden nap 8 órára elhozzák, elküldik a gyerme-
ket vagy, hogy iskolatáskát és könyveket vesznek nekik. Hanem vállal-
ták a Szülık azt is, hogy a Bocskai téri Gyülekezet életébe ık maguk is 
bekapcsolódnak, eljárnak az istentiszteletekre (és nemcsak akkor, ha a 
gyerekek szerepelnek), részt vállalnak a Gyülekezet anyagi terheinek 
hordozásában, stb. 

A Szülık szeretnének valamilyen pluszt, többletet az iskolától, 
ezért íratták egyházi iskolába gyermekeiket, de nem szabad azt sem 

elfelejteni, hogy ez tılük is többet kíván, ezért nekik is tenni kell. A 
Szülık kérik, hogy a fenntartó oldja meg az étkeztetés gondját, épít-
sen az Egyház ebédlıt. Az Egyház pedig kéri a Szülıket, hogy legye-
nek részesei a gyülekezeti életnek, az istentiszteleteknek, bibliaórák-
nak és egyéb alkalmaknak. 

Meg kell, hogy értsük, amit Reményik Sándor erdélyi költı 
megértett (Templom és iskola c. verse), hogy a templom és az isko-
la, hit és tudás elválaszthatatlan, és ezért egyformán fontos az 
ember lelki és szellemi nevelése a 21. században is.  

 

Gondolatok az ebédlı építésérıl 
A Gyülekezet presbitériuma Karácsony elıtt nyilvánította ki azt 

a szándékát, hogy a lehetı legrövidebb idın belül meg szeretné építe-
ni az ebédlı épületét. Ezt a szándékot meglapozza egy ingatlankárta-
lanítás, mely részben pénzügyi alapot jelent az építkezés számára. 
Nagyon fontos azonban, hogy egy államtitkári levél szabályozza 
ennek a pénzösszegnek a felhasználását, ezért azt nem lehet a 
templomra fordítani, csak az iskolára. Ez magyarázza azt, hogy az 
iskola bıvítése nem akadályozza a templom felújítását. Tehát, ha 
nem építünk ebédlıt az iskolának, akkor sem lehet ebbıl a pénzbıl a 
templomot felújítani. 

Ugyanakkor az említett szándéknyilatkozat szorosan összekap-
csolódott egy pályázattal, melyet januárban nyújtottunk be egy Uniós 
pénzalapra. Itt tudni kell, hogy addig nem lehet megkezdeni az épít-
kezést, amíg a pályázat „befogadása” meg nem történt, ellenkezı 
esetben elutasítják a pályázatunkat. Tehát, ha bárki úgy gondolja, 
hogy már itt lenne az ideje az alapozásnak és mi késlekedünk az épít-
kezés megkezdésével, akkor ezt kell figyelembe venni, hogy a pályá-
zat elbírálása bizony sok idı, és nem szeretnénk, ha a türelmetlenség 
miatt utasítanák el a pályázatunkat. 

 
Gondolatok a templomfelújításról 

Amikor valaki a Bocskai téri Református Templomra rátekint, 
összeszorul a szíve, hogy mennyire leromlott állapotban van kívülrıl. 
A város ékessége volt egykor ez a templom itt város szívében. Ma 
azonban … 

Mindenki, különösen mi gyülekezethez tartozók nagyon szeret-
nénk, ha végre megújulhatna templomunk. Erre is történtek erıfeszí-
tések. Nem lehet azt állítani, hogy semmi sem történt. 2007 ıszén 
benyújtottunk egy pályázatot a külsı felújításra, azonban az eredmé-
nyérıl még nincs hír. Várni kell türelemmel. A város önkormányzatá-
nak is szándékában áll ebben segíteni, de ık is egy mostanában be-
nyújtandó pályázat keretén belül tudnak csak tervezni. 

Míg a templom külsején a felújítás meg nem kezdıdik, addig 
sem szabad elfelejteni azt a sok mindent, ami templomban megújul-
hatott az utóbbi hónapokban:  

•  új ablakok készültek a nyáron,  

•  elkészült a padfőtés, és ez kellemes közérzetet biztosít még 
nagyobb hidegben is,  
•  befejezıdött meszelés,  
•  szinte teljesen kész van a világítás és az elektromos hálózat 

felújítása is,  
•  fejleszteni tudtuk a hangosítást is,  
•  és folyamatban van az orgona 2. manuáljának felújítása is. 
Ezek mind nagy és fontos dolgok. Nem lehetünk elégedetlenek, 

és ne legyünk türelmetlenek se. Hogy ezekben elıre haladhattunk, 
illesse köszönet azokat, akik ezekhez adományaikkal hozzájárultak, 
vagy szervezıként illetve kivitelezıként munkát vállaltak. Mindenek 
felett pedig legyen hála ezekért Istennek, Akinek dicsıségére készül-
tek ezek a munkák. 

Loment Péter 
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VETÉLKEDİ „KÉT TEMPLOMBAN EGY-HÁZBAN” CÍMMEL! 
 
A Biblia évében a Bocskai téri Református Egyházközség vetél-
kedıt hirdet a két helyi (Kálvin téri és Bocskai téri) Református 
Gyülekezetek tagjai között. 
Három kategóriában lehet versenyezni: 
1. Bibliaismeret 
2. Pingpong 
3. Foci 
 
1.Bibliaismeret kategóriában 6-8 fıs csapatok jelentkezését vár-
juk. Mindkét gyülekezetbıl több csapat részvételére is számí-
tunk. A Csapatok vegyes életkorúak legyenek (Pl. egy nagy-
család, vagy osztálytársak a szüleikkel, vagy egy utcabeliek)! 
A vetélkedı témája: Márk evangéliuma és Jónás könyve. Eze-
ket a bibliai könyveket kell ismerni. A felkészüléshez a Biblián 
kívül mást használni nem szükséges. 
 
A vetélkedı tervezett idıpontja: 2008 április 27. 15 óra 
Helye: Bocskai Téri Református Egyházközség gyülekezeti ter-
me 
 
2.Pingpong kategóriában 
A vetélkedı tervezett idıpontja: 2008 április 26. 
Helye: Kálvin Téri Református Egyházközség régi parókiája 
Nevezni lehet: az egyházközségek lelkészi hivatalaiban. 
3.Foci kategóriában 
Mindkét gyülekezet állítson össze egy-egy csapatot. 
 
Nevezni és érdeklıdni lehet: az egyházközségek lelkészi hiva-
talaiban. 
Nevezési határidı: 2008. március 30! 

 
 
 

FIGYELEM! 
GYÜLEKEZETI TÁBORT SZERVEZÜNK! 

 
Július 14.-tıl 21.-ig Telkibányára szervezünk kicsiknek és 
nagyoknak gyülekezeti tábort (7 nap 6 éjszaka). Szeretettel vár-
juk az egészen apróktól az idısekig gyülekezetünk tagjait. 
Kb. 70-80 fı tarthat velünk. 
A tábor célja: Kapcsolatépítés, hitünk erısítése, lelki-testi fel-
frissülés. A nagy tábor a gyülekezetépítés fontos eszköze lehet! 
A táborhely festıi szépségő dombtetın van, szemben a reformá-
tus templommal, egy régi kápolna és ispotályrom közelében. A 
szállás kıépületben lesz, melynek komfort fokozata, tisztasága, 
elhelyezése, udvara alkalmas kisgyerekes családok, vagy idısek 
nyaraltatására is. A 2,4,5 és 6 ágyas szobákhoz 9 db fürdıszoba 
és WC tartozik. A szobák földszinten és elsı emeleten találhatók. 
A táborhely udvara zárt. 
A napi háromszori étkezést a tábor területén lévı ebédlıben 
fogyaszthatjuk el, ahol mindannyian egyszerre elférünk. 
Az utazás autóbusszal lesz. 
A reggeli közös éneklés után közös Igei bevezetı után kisebb 
csoportban beszélgethetünk tovább. Délutánonként nagyszerő 
kirándulás, sport, játék, kézmőves program, vetélkedı lehetséges. 
Esténként áhítat és közös énektanulás a református templomban. 

Várható költsége: 
• Felnıtteknek: 25.000,- 
• diákoknak: 20.000,- 
• a most konfirmáltaknak: 15.000,- (ez missziói célú támo-

gatás) 
• További 20% támogatást szeretnénk adni akkor, ha egy 

családból többen jönnek. 
• A még nem iskolás gyerekeknek: 15.000,- 
 
 

Akinek anyagi lehetısége megengedi, és ezért hálás, juttassa 
el adományát a Lelkészi Hivatalba. Ez a támogatás talán olyan 
gyermekeket, idıseket, családokat is eljuttathat nyaralni, akiknek 
egyébként nem lenne rá módjuk. Így tapasztalhatjuk meg együtt 
Isten áldását és egymás szeretetét! 
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Egy januári vasárnap délelıtt örömteli meglepetés ért. 
Istentisztelet elıtt a Nagytisztelető asszony felkért, hogy a leg-
közelebbi alkalom elıtt az igeolvasás után mondjam el fennhan-
gon a közös imádságot. Igent mondtam. Meglepetésemnek és 
örömömnek két oka volt. 
Az egyik az, hogy konzervatív ember vagyok, erısen hagyo-
mánytisztelı, és az utóbbi idıben ránk zúduló új dolgokat éve-
im elırehaladtával egyre nehezebben viselem. Így amikor elsı   
ízben tapasztaltam, hogy az igeolvasást és az azt követı imát a 
gyülekezet tagjai közül olvassák fel, kicsit idegenkedve fogad-
tam. Aztán gondolkodtam a dolgon, és pedagógiai és vezetıi 
tapasztalataim alapján és arra a meggyızıdésre jutottam, hogy 
nincs ebben semmi kivetnivaló. Hiszen az embereknek sokkal 
inkább sajátja lesz az, amiben maga is tevékenyen részt vesz. 
Miért ne vonhatná be a lelkipásztor az istentisztelet menetébe a 
gyülekezetet, miért ne adhatná át a szolgálat egy töredék részét 
gyülekezeti tagoknak? Az ige és az imádság egy szó szerinti 
felolvasást jelent, az igehirdetés és magyarázat egészen más 
dolog. Természetesen ezt csak az arra hivatott, felhatalmazott 
lelkész teheti meg az istentiszteleten. 
Itt szeretném megköszönni a lelkészházaspár igehirdetéseit. 

Minden alkalommal azt éreztem, hogy a Biblia szavait úgy 
tolmácsolják, hogy éppen nekem szól, pontosan az én gondja-
imra, szőkebb és tágabb családomra, környezetemre vonatko-
zó problémákra ad választ, és segít a terhet elhordozni. 
A másik ok az volt, hogy el sem tudtam képzelni, hogy – ha 
elfogadtam is ezt a gyakorlatot – én is a „kiválasztottak” közé 
tartozhatom. 
Egész héten izgalommal töltött el a tudat, hogy abban a temp-
lomban, ahová közel hatvan évvel ezelıtt kisgyermekként vittek 
a szüleim, és vittek mindaddig, amíg azokban a nehéz idıkben 
lehetett, s ahová most már húsz év óta magamtól járok újra, oda 
állhatok a szószék elé, és én mondhatom el az imát. Nagy meg-
tiszteltetésnek és kegyelemnek éreztem és érzem, hogy abból a 
harmadik padsorból, ahol mindig ülök, és ahol sajnos most már 
többnyire egyedül ülök, mert kihaltak mellılem az emberek, 
oda állhattam arra a helyre, ahová eddig csak az Úrvacsora vé-
telekor mentem. 
Úgy érzem, ezeket a gondolatokat, a hála érzését meg kell osz-
tanom másokkal is, ezért írtam le köszönetemet. 

Lengyel Istvánné 
gyülekezeti tag 

Köszönet imáért és szolgálatért! 

A jövı jelmondata így hangzik: 

„Lelkipásztor a munkatársakért, a munkatársak a gyülekezetért”. 
Klaus Douglass tételeibıl a 38. 

Építkezünk! 
Örömmel adunk Hírt arról, hogy Isko-
lánk étkezıjének építéséhez az elıké-
születek elkezdıdtek. Reménységünk 
szerint el tudjuk kezdeni az építkezést. 
 
Az elıttünk álló nagy munkához kérjük 
mindazoknak az anyagi támogatását, 
akik felelısséget éreznek az iskola fej-
lıdéséért. 
Támogató jegyek vásárolhatók a Refor-
mátus Lelkészi Hivatalban és az Iskola 
Gazdasági Hivatalában. 

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 
Hamvazószerdával kezdıdik a húsvét elıtti 40 napos 
nagyböjti idıszak. 
Ez az elnevezés onnan származik, hogy a római katoli-
kus liturgiában a pap e napon hamuval keresztet rajzol 
a hívek homlokára: „Por vagy, és vissza fogsz térni a 
porba!” (Móz 3,19). A nagyböjti idıszak hat vasár-
napját az Úr szenvedései emlékezetére szenteljük 
Ugyanakkor a nagyböjt 40 napja utalás egyfelıl a zsi-
dó nép 40 évig tartó pusztai vándorlására, másfelıl 
Jézus 40 napos böjtjére (Mt 4,1-11) 
Virágvasárnap a Nagyböjt hatodik vasárnapja—Jézus 
jeruzsálemi bevonulása emlékére. Ezt követi a Nagy-
hét, amelynek kiemelkedı emléknapjai: 
Nagycsütörtök, az Úrvacsora szereztetésének emlék-
napja. 
Nagypéntek. Az Úr Jézus kereszthalálának ünnepe. 
Nagyszombat, Jézus sírban pihenésének napja. 
Húsvét két napja—Jézus feltámadásának ünnepe. 
Áldozócsütörtök—Jézus mennybemenetelének ünnepe 
(húsvét után 40 napra). 

Ökumenikus hét 
2008. február 5-én, a 2/b osztályos tanulók szolgáltak rövid 

mősorral az 
ökumenikus 
istentiszteleten. 
(Felkészítı 
tanárok: Tóth 
Zsuzsanna és 
Tóth Anikó) 
2008. február 
7-én, reformá-
tus iskolánk 
pedagógusai 
szolgáltak a 
479. és 463. 

énekek eléneklésével és a Pál levele a rómaiakhoz 5, 1-5 bibliai 
versek felolvasásával 
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                                       (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

Valamennyi kategóriában színvonalas, élmény dús 
elıadásokat hallhattunk. Intézményünk tanulói 
elıkelı helyen szerepeltek a versenyek eredmény-
listáján. A z eredményhirdetést követıen meglepe-
tés várta a résztvevı gyerekeket, friss, finom piz-
za, üdítı, mikuláscsomag formájában. 

„Jöttödre várva ünneplıbe öltözte-
tem a szívemet” 
A karácsony elıtti utolsó tanítási héten élénk 
érdeklıdés mellett rendeztük meg az immár 
hagyományos kézmőves délutánt. A pedagó-
gusok a különbözı tevékenységi formákat 
forgószínpadszerően kínálták a gyerekeknek. 
A tantermekben lehetett gipszbıl öntött figu-
rákat festeni, színes papírból díszeket hajto-
gatni a fenyıfára. A gyertyaformázásánál 
nagy volt a sorban állás, mindenki szerette 
volna kipróbálni. A szülık, nagyszülık, testvérek számára ajándékokat is készíthettek a 
tanulók. (például: szalvétatartót, üdvözlılapot) 
Ennek a délutánnak nem titkolt szándéka az, hogy ráébressze a gyerekeket arra, hogy a 
legszebb ajándék az, amit szeretettel és saját kezőleg készítenek. 

Az iskola alsós munkaközössége 

December 6-án a 3. osztályosok Miku-
lás mősort adtak elı az alsós gyerekek-
nek. 
Majd a Mikulás 2 krampusz kíséretében 
meglátogatta a kisdiákokat, saját osz-
tálytermükben. A bátrabbak még verset 
is mondtak. Volt olyan osztály, ahol a 
tanulók mikuláscsomagot vettek át, volt 
amelyik tagjai játékokat kaptak. 
A 3. osztályos kisdiákok meglátogatták 
a református óvoda gyermekeit, akiknek 
nagy sikerrel elıadták ezt a Mikulás 
mősort. (Felkészítı pedagógusok: 
Baloghné Pénzes Anikó és Eszenyiné 
Galló Orsolya) 

           Suliváró 
Iskolánk ebben a tanévben is heti 1 
alkalommal külön FOGLALKOZÁSO-
KAT indít az iskolába készülı nagy-

csoportosoknak. 
Ezek a délutáni alkalmak segítenének megkönnyí-
teni az óvoda és az iskola átmenete közti nehéz-
ségeket. A gyerekek játékos feladatokon ke-
resztül ismerkedhetnek meg az iskolai élettel, 
szokásokkal. 

A leendı elsısök lehetıséget kapnak: 
egymás 
tanítóik 
az iskola megismerésére 

 
A FOGLALKOZÁSOKRA MINDEN NAGYCSOPORTOS 
ÓVODÁST SZERETETTEL VÁRUNK, AHOL A RÉSZVÉ-

TEL INGYENES! 
 
A FOGLALKOZÁSOK IDİPONTJA: KEDDENKÉNT 16.30-
tól 
(február 19. 26. március 4. 11. 18.) 
 

AZ ELSİS TANÍTÓK: ESZENYINÉ GALLÓ ORSOLYA 
    TÓTH ANIKÓ 

Színházlátogatás 
Február 1-jén, pénteken egy maroknyi kiscsapat Debrecenben, a 
Vasutas Mővelıdési Házban A padlás címő elıadást nézte meg. 

Iskolánk tanulóit szüleik és két pedagógusuk egyaránt elkísérte. A látogatás 
azért nem mindennapi, mert a hajdúböszörményi vasútállomásról indultunk, és 
a színház közelében levı Szabadságtelepi megállóban szálltunk le a vonatról. 
Rövid séta után egy emlékezetes, fergeteges musical élményével lettünk gazda-
gabbak. 
Visszautunk a Szabadságtelepi megállótól egy átszállás kíséretében a böször-
ményi vasútállomásig tartott. 

2007. december 8-án iskolánk adott otthont az egyházmegyei szervezéső zsoltárének-, 
rajz-, vers-és prózamondó versenynek. Nagy örömünkre szolgált, hogy több mint 60 
gyermek vett részt a rendezvényen, és látogatott el hozzánk ezen a szombat délelıttön.  
Képviseltette magát Balmazújváros, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúsámson, Nyíradony 
református gyülekezete. Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye espe-
resének köszöntı szavait követıen különbözı helyszíneken zajlottak a korcsoporton-
kénti versenyek.  

A tavaszi szünet 2008. március 21-tıl  március 25-ig, tart. Így a szünet elıtt az utolsó 
tanítási nap: március 20. A szünet utáni elsı tanítási nap március 26. 

 

a városi Kórustalálko-

zón 2007. dec. 13-án 

énekkari szolgálat Vész-

tın 2007. november 18  

énekkari szolgálat a református templomban Hajdúszo-

boszlón dec.2-án 

 
Iskolánk Magvetı kórusának fellépései : 
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

    
 
Gyakorold a Bibliában való tájékozódást! 
 
Olvasd el figyelmesen Lukács evangéliumának 22. rész 39. versétıl a 23. rész 25. verséig terjedı szakaszt! 
1.Vajon ki gondolhatta? (Válaszodat írd a pontozott vonalra!) 
„Én római helytartóként szeretném szabadon bocsátani Jézust, mert csodálom ıt, de most mégis a tömeg akaratának kell 
engednem.” (Lk 23,20) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
„Jézus kısziklának hívott, pedig apám Jóna másként nevezett el egykor. Most úgy érzem nem illik rám ez a név, mert a 
szikla erıs és rendíthetetlen, én pedig mint egy gyerek, úgy zokogok már virradat óta.” (Lk 22,62) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
„Na helytartó, hallod a tömeget? Halálra méltó dolgot cselekedtem, most mégis engem kell szabadon bocsátanod.”  
(Lk 23,17-19) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
„Mennyire meg vagyok hatva, hiszen én csak egy egyszerő madár vagyok, aki tettem a dolgom azon a hajnalon is, még-
is bele kerültem a Bibliába.” (Lk 22,60) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
„Furcsa ez a kihallgatás. Jézus minden kérdésre kitérı választ ad. Hogyan fogjuk így istenkáromlásért elítélni. Pedig 
muszáj már valamit tenni ellene, mert az emberek szívesebben hallgatják ıt, mint minket a templomban és a zsinagó-
gákban.” (Lk 22, 66-70) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
„Végre itt vagy Jézus, tudod én nagy rajongója vagyok a bővészmutatványoknak, remélem mutatsz egy jó csodát… 
Vagy mégse? (Lk 23,8) 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
Kértem, hogy maradjanak ébren velem, miért alszanak? Most magányosan, vért izzadva gyötrıdök.” 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. 

Kisebbeknek! 

Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!Nagyobbaknak!            

Kérd meg szüleidet, segítsenek a töviskorona közepére kike-
resni az aranymondást! 
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1939-ben születtem. 
Édesanyámat hat 
évesen elveszítet-
tem. Az ı halála 
akkora őrt hagyott 
bennem, amit gyer-
meki lelkem aligha 
tudott feldolgozni. 
Akkor családoknál 
is voltak gyermek 
Bibliaórák, ahová 
én is elmentem, de 
ami ott történt az 
engem egyáltalán 
nem érdekelt. Amo-
lyan rossz kisgye-

rek voltam, vagy / én nem is tudom/ talán lelki beteg 
is. Édesapám kérésére 12 évesen konfirmáltam. Az 
ige, amivel a lelkipásztor megáldott ez volt: Valaki 
azért vallást tesz énrólam az emberek elıtt, én is val-
lást teszek arról az én  Mennyei Atyám elıtt. Aki pe-
dig megtagad engem az emberek elıtt, én is megta-
gadom azt az én Mennyei Atyám elıtt. /Máté 10. 32-
33 / A konfirmált gyereknek utána kell menni a gyü-
lekezetbıl! Nekem is utánam jöttek. Attól kezdve jár-
tam a Kálvin téri gyülekezetbe, mivel ott konfirmál-
tam. Minél többet hallgattam az igét, annál jobban 
kezdtem felismerni önmagam és kezdtek rám nehe-
zedni bőneim. Ezután evangélizációs hét kezdıdött. 
Itt már vártam volna, hogy szól hozzám az Úr az ige 

által, de eltelt a hét e nélkül. Majd vasárnap az ifjú-
sági órára bejött hozzánk egy igehirdetı, Mária néni 
és a bőnös asszonyról beszélt. Ez teljesen nekem 
szólt. Rám szakadtak bőneim és kegyetlenül fájtak. 
Sírtam és nem tudtam megvigasztalódni. Este a záró 
alkalomkor azt kérte a lelkész, akiket megérintett az 
ige, azok jöjjenek elıre. Kimentünk vagy tizenketten 
és azt az igét olvasta fel: Kipótolom az esztendıt, 
amit a szöcske és a cserebogár megemésztett. / Joel. 
2, 25 / Ekkor tárult fel elıttem a titkok titka. Jézus 
Krisztus kereszthalála engesztelı áldozat lett énéret-
tem is. Elfogadtam és elhittem, hogy ez minden bő-
nöm eltörlésére elegendı. Azóta, mint kegyelmet 
nyert bőnös járok vele. Kimondhatatlan öröm töltöt-
te be szívemet, még az árvaságom is elviselhetıbbé 
vált ekkor 18 éves koromban. Éltetett a drága ige és 
a sok jó könyv elolvasása, melyekbıl ami megraga-
dott, fontosnak tartottam tovább adni. Versbe is ön-
töttem közülük néhányat. Késıbb a Bocskai téri gyü-
lekezet akkori lelkésze felkeresett, hogy  gyermek-
munkásra lenne szükség Éreztem a végzettség hiá-
nyát, de engedelmeskedtem. Így kerültem a Bocskai 
téri gyülekezetbe. Sok éven keresztül segítettem és az 
Úr mindig adott igét, mondanivalót. Néhány gyerek 
a mai napig megmaradt gyülekezetünkben. Életem 
fáját gyakran tépázták viharok. A megmaradás 
egyetlen titka: szoros kapcsolatban lenni Vele, Jé-
zus Krisztussal az İ igéje által és szüntelen imakö-
zösségben lenni hívı testvéreimmel.                                                                                                        

Szabó Margit 

Velem vándorol utamon  Jézus 

Nagy sokaság győlt össze a tengerparton, Jézus pedig 
a hajóból tanította ıket. Ahogy beesteledett, elbocsá-
totta a  hallgatóságot és tanítványaival elindult a túlsó 
partra. Útközben Jézus elaludt. Ekkor nagy vihar tá-
madt, becsapódtak a hullámok a hajóba, a tanítványok 
nagyon féltek. Milyen jó, hogy ott volt velük  Jézus! 
Fel is  ébresztették és kérték, hogy segítsen. Jézus sza-
vára elállt a szél, lecsendesedtek a hullámok. İ pedig 
így szólt hozzájuk:  miért féltek, ti kicsiny hitőek? 
Nagy csodát  éltek át és elcsodálkoztak, milyen nagy 
hatalma van Mesterüknek.  
Ugye ráismerünk magunkra, kishitő tanítványokra. 

Milyen hamar kétségbe esünk, ha veszélybe kerül az 
életünk. Forduljunk bizalommal Jézushoz, ahogy a 
tanítványok tették. Ha hittel kérjük, İ kész segíte-
ni.  
A tanítványoknak is biztonságot jelentett, hogy velük 
volt. Íme én veletek vagyok  minden napon, a világ 
végezetéig. – mondja. Én ezt hiszem és tudom, hogy 
velem van és vele átjuthatok a túlsó partra. Hiszen 
úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött fiát adta, 
hogy valaki hisz İbenne el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Ámen. 

Bodnár Andrásné 

A TENGER  LECSENDESÍTÉSE  /Márk. 4:39 / 

Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreket, akik Január Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreket, akik Január Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreket, akik Január Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreket, akik Január ---- Február  Február  Február  Február 

hónapban ünnepelték névnapjukat vagy születésnapjukat. Isten él-hónapban ünnepelték névnapjukat vagy születésnapjukat. Isten él-hónapban ünnepelték névnapjukat vagy születésnapjukat. Isten él-hónapban ünnepelték névnapjukat vagy születésnapjukat. Isten él-

tesse ıket!tesse ıket!tesse ıket!tesse ıket!    
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Az egyházi év vasárnapjai közül a böjti, a 
húsvéti vasárnapok és még néhány másik 
latin nevet kapott. A Nagyböjt elsı vasár-
napjának neve: Invocabit, (91. zsoltár 15. 
verse) ez az idıszak Jézus 40 napos böjtjére 
utal. 
A második vasárnap az ısi énekrend 

alapján a Reminiscere nevet kapta a latin 
introitus kezdetérıl: (25. zsoltár 6. v.) 
A 3. vasárnap neve itt is a 25. zsoltárból, 

annak 15. versébıl származik: Oculi mei 
semper ad Dominum… Szemeim minden-

ha az Úrra néznek, mert ı húzza ki a tırbıl 
lábamat. A 4. vasárnap nem zsoltárból, 
hanem Ézsaiás 66,10–11. verseibıl szárma-
zik a kezdıének szövege: „Örüljetek Jeru-
zsálemmel és örüljetek felette mind, akik ıt 
szeretitek…”  
A 337. dicséret elsı kettı és néhány utol-

só versével elıre mutat a Nagyhétre, egy-
szersmind Jézusra, aki  – igei hasonlat sze-
rint – nemcsak élı kenyér, hanem élı fa is.  

Nagyböjt 
337. dicséret, ”A Krisztusnak a keresztfán lett hét szavaiból” 

 
Kolozsvár, 1744                       Pécselyi Király Imre, †1641 körül 

Nagyböjt 5. vasárnapja Dominica Passionis – Szenvedés vasárnapja néven is ismert, de sokhelyütt Feketevasárnap a neve. Kezdı-
éneke a 43. zsoltár verseit tartalmazza. Ez a vasárnap tehát figyelmünket már egyértelmően a keresztre irányítja, ideje elıvenni a 
nagyheti énekeket, a passiótörténetet, vagy annak számos zenei feldolgozását. 

Csukásné Bernáth Krisztina 
a gyülekezet kántora 

Március 9.    de.  9 óra  Családi istentisztelet a 3. osztályosok műso-
        rával a templomban 

Március 19-22   du. 6 óra  Gyülekezeti Terem Bűnbánati istentisztelet
(szerda - szombat) 

Március 23.    de. 9 óra  a templomban Úrvacsorával  

Húsvét 1. nap  

     de 11 óra  Vénkertben  

     du. 3 óra  Pród 

     du. 6 óra  Gyülekezeti Terem 

Március 24.    de. 9 óra  a templomban 

Húsvét 2. nap 

     du. 3 óra  Hajdúvid 

Március 30.    de. 9 óra  az énekkar szolgálata a templomban 
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Simon A. grafikája 

Hívı életőnk egyik legalapvetıbb kérdése, meg tudjuk-e külön-
böztetni, hogy mikor „szeretünk” csupán a magunk szeretetével, 
és mikor árad rajtunk keresztül az Isten szeretete. 

Ez a feladat azért nagyon nehéz, mert külsı megjelenésében e 
két szeretet között szinte lehetetlen különbséget tenni. Az eltérés 
ugyanis nem abban van, ami látható, hanem abban, ami a szem 
elıtt rejtve marad: az indítékban, a szándék tisztaságában. Vall-
juk be, kellı önismeret vagy önkritika hiányában gyakran bele-
esünk a kísértésbe, hogy saját emberi szeretetünket Isten rajtunk 
keresztül áradó jóságának tekintsük. Ezek a jó szándékú tévedé-
seink sokszor vezetnek fájdalmas konfliktusokhoz, sıt keserő 
csalódásokhoz Istennel, embertársainkkal – de talán elsısorban 
önmagunkkal szemben.  

Saját emberi szeretetünk ésszel kontrollálható, logikus és telis-
tele van kicsinyes elvárásokkal. 

Isten szeretete ésszel felfoghatatlan, emberi logikával követhe-
tetlen és elıre kiszámíthatatlan. Nem lehet kiérdemelni, mert nem 
érdem szerint jár, nem járandóság vagy „juss”, hanem ajándék. 
Az İ szeretete feltétel nélküli, mindig megelılegezett szeretet. 

Igen, amíg a mi szeretetünkre érdemessé kell válnia a kiválasz-
tottaknak, addig az Isten épp azokat ajándékozza meg gazdagon, 
akik a mi szeretetünkben teljesen érdemtelenek.  

A mi szeretetünk – mint számító vállalkozás – csak azokba 
fektetett energiát, akikben annak gyors kamatozását reméli. Az 
érdemteleneket és reménytelenül semminek látszókat azonban 
hamar „nullára írja”. Isten szeretete viszont épp a reménytelene-
ket, a folyton elbukó visszaesıket öleli magához legszorosabban, 
nem pedig a maguk szemében valaminek látszókat.  

Mi gyarló emberi szeretetünk hálóját kivetjük azokra, akiket 
saját szempontjaink alapján megkedvelünk. Kezdetben szerete-
tünk körébe vonjuk, neveljük, gondozzuk ıket. Mikor azonban 
„kinınek” személyes bővkörünkbıl, képtelenek vagyunk ıket el-
engedni: Megragadó „szeretettel” inkább még szorosabbra rántjuk 
elıttük a háló száját, és csalódott szívvel kérjük rajtuk számon a 
hálát és a viszonzást. Istennek nincsenek saját szempontjai. İ 
személyválogatás nélkül szeret minden embert, legyen bár hitet-
len vagy hívı, mohamedán, hindu, zsidó vagy keresztény. 

A mi szeretetünk felfedezı, megragadó és megkötözı szere-
tet. 

Isten szeretete azonban egyszerre megtartó, ırzı és elenge-
dı, szabadon hagyó, felszabadító szeretet. İ akkor sem vet ki 
minket szeretetébıl, ha elhagyjuk İt. Tiszteli szabadságunkat. 
De amíg mi büszkeségbıl nemet mondunk a hozzánk vissza-
kérdezıknek, Isten soha nem utasítja vissza a hozzá visszatérı 
„tékozló fiúkat”. İ nem kér számon, nem rója fel a múltat. Újjá-
szül minket megbocsátó szeretetében.  

A mi szeretetünk csak az önérzet sérülékeny üvegfalán ke-
resztül sugárzik. Ha ezt az üvegfalat kívülrıl bármilyen karc 
vagy szenny éri, azon már csak nagy erıveszteséggel képes 
átszüremleni. Ilyen sérülés lehet bármilyen kicsinység, sértés, 
érdektelenség, bizalmatlanság vagy alaptalan vád, amivel min-
ket illetnek. Ezzel szemben Istennek nincs önérzete, mert az 
önérzet a magunkhoz és másokhoz viszonyulás érzékeny mé-
rımőszere. Isten azonban az Alfa és az Omega, a kezdettıl 
létezı tökéletes Lény. Neki – mint önmagában teljes egésznek 
nincs szüksége arra, hogy bárkihez viszonyuljon. S mivel İ 
maga sohasem változik – a változásnak még az árnyéka sem 
kísérti meg soha -, önmagához kell viszonyulnia. Az ı szerete-
tét nem lehet befolyásolni. Csak emberi érzéseink, kishitősé-
günk, félelmeink, lelkiismeret-furdalásaink miatt támad bennünk 
az a képzet, hogy Isten nem szeret minket eléggé! Valójában 
azonban saját lefokozott önbecsülésünket, az élet harcában 
megsérült személyiségünk fájdalmait vetítjük bele saját Isten-
képünkbe, és képtelenek vagyunk elhinni, hogy İ másképp lát 
minket, mint ahogy mi látjuk önmagunkat. 

İ a jövıt, a pozitív lehetıségeket látja bennünk. Mi pedig 
gyakran csak az elmulasztott és már vissza nem térı nagy le-
hetıségek lepusztult emlékhelyének tekintjük magunkat. Nem 
merünk szembesülni az elıttünk álló lehetıségekkel, pedig 
kishitőségünkbe zárt sorsunk ajtaját egy szebb jövı feszegeti. 

Simon András 

Az Istené vagy a miénk? 

ISTEN  SZAVA  HOZZÁD 
Én, meg te, meg az a harmadik, 
Akit az Isten csöndes szava hív. 
Figyelj a szóra, amikor szólna, 
Ha hozzánk Istennek üzenete volna. 
 
Egyszer lehet csak megszületni, 
No meg azután újjászületni. 
De ez a második el-el maradgat, 
Mert engedsz szívedben a gonosz gondo-
latnak. 
 
No ez már ám a papoknak dolga, 
Csak nem veszíted  eszed fiatal korodban? 
No meg az életet ki kell ám élvezni, 
Éljél csak szabadon, ne kössön le semmi! 
 
Drága embertársam, hogy kiáltsam néked? 
Hogy  az  elröppenı életünk ám véges. 
S itt hagyunk mindent, amit építettünk, 
Ültettünk, vetettünk, sokszor szépítettünk. 

 
De még hogy menni kell, még az, hogy 
menni kell, 
De az életünkrıl számadást vinni kell. 
Lehull ott a lepel, összegyőjtött harag, 
Istennek könyvében írott bető marad. 
 
Óh hatalmas Istenem aki a sok titkot, 
Egy szempillantásra Te magad felnyitod. 
Beleremeg szívünk még ha rá is gondol, 
Hogy hallhatatlan lelkünk Teveled majd 
számol. 
 
Isten szeretete készen van ám arra, 
Hogy a bőnös embert megırizze karja. 
Azért küldötte el egyetlenegy Fiát, 
Hogy fizesse értünk a kárhozat díját. 
 
Egyszer lehet csak megszületni, 
No meg azután újjászületni. 
Ez már a Szentlélek Istennek munkája, 
De kell hozzá a te „ akarom „ nyugtája. 

 
A hitedet kéri, amelyben megméri, 
Porszem életedet hogy mered letenni. 
Istennek kezébe teljes egészébe, 
Hogy szent akaratát benned vigye végbe. 
 
Drága embertársam hadd mondjam meg 
néked, 
Hogy ez a keskeny út, ez már nem a széles. 
Nem csak rózsából van, tövis is van rajta, 
Meg ne állj az úton míg végig érsz rajta! 
 
No ezt ám a Sátán nem nézi jó szemmel, 
Mindig azt figyeli mikor ejthetne el. 
Ne tárgyaljál véle, mond meg mi a titka: 
Mindenre van erım nékem a Krisztusban. 
 
Imádkozz és dolgozz, amíg tart életed! 
Hogy amikor eljön hazameneteled, 
Hangozhassék feléd Istennek a szava: 
Jöjj megváltott lélek, van hely a számodra!    

Szabó Margit 
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Az értelmi fogyatékosok napközi otthona 1991-ben kezdte el mő-
ködését városunkban 8 fıvel. Az évek során egyre többen igé-
nyelték a napközi otthon által nyújtott ellátást, így 2004-tıl 16 fı 
fogadására kapott engedélyt intézményünk.  
Feladatunk az enyhe – és középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal 
felnıttek nappali ellátása. (Hétfıtıl péntekig 8 órától 16 óráig.) A 
csoport életkorbeli összetételét tekintve 18 évtıl 35 éves korig 
terjed. Mindannyian hajdúböszörményiek,és családban élnek. Az 
elızı adatból is látható, ık már kinıttek az iskolapadból, azonban 
munkalehetıség híján az általunk biztosított ellátás igénybevéte-
lével a mindennapok igényesen, tartalmasan telhetnek. 
Milyen szolgáltatásokat biztosítunk ellátottjainknak? 
• Terápiás foglalkozások külsıs munkatársak segítségével le-

bonyolítva. 
• Zeneterápia, kéthetente egy alkalommal egy órában, szerdán-

ként. Ez utóbbi célja a zene szeretetére nevelés, ritmusérzék 
fejlesztés, harmóniára nevelés a zene által, zenehallgatással, 
a zenei kultúra alakítása. 

• Gyógytorna, hetente egy alkalommal egy órában, a helyi fıis-
kola kollégiumának tornatermében. Ennek célja a mozgás 
kultúra fejlesztése, szinten tartása, állóképesség javítása. 

• Gyógyúszás, kéthetente egy alkalommal, egy órában, a helyi 
uszoda tanmedencéjében. azért, hogy a résztvevık megsze-
ressék a vizet, fejlıdjön mozgáskoordinációjuk és elsajátítsák 
az úszás mozzanatait. 

A elıbb feltüntetetteken kívül szabadidıs-, kézmőves-, kultu-
rális programok szervezésével is színesítjük mindennapjaikat. 
Kirándulás, színházlátogatás, tárlatok megtekintése, ünnepi 

készülıdés, szülıkkel közös fızés, táborozás. A programok 
közül nagy népszerőségnek örvend, a szülıkkel közös kirándu-
lás és a  táborozás, amely általában 4–5 napos, és amelyre 2-3 
szülı is eljön. Szintén népszerőek az ünnepségek, mint a kará-
csonyi ünnepség, vagy a farsang. Ezekre az alkalmakra mindig 
készülünk valamilyen aktuális darabbal (verssel, mesével, dal-
lal, humoros összeállítással, tánccal), valamint ajándéktárgya-
kat készítünk saját kezőleg. A szabadtéri fızés is kedvelt elfog-
laltság. A programok szervezésénél igyekszünk a valós igé-
nyekhez igazodni, és nem ismételni önmagunkat, újdonságok-
kal igyekszünk elıállni. Ilyen például a biciklitúra a városom 
belül, lovas szekeres kirándulás, nyári szabadtéri fızés bál-
lal,élızenével, disco rendezése, helyi nevezetességek feltérké-
pezése (skanzen, templomok, múzeum), vagy a termálfürdı 
rendszeres látogatása. Minden program az értelmi sérült fiatalo-
kért szervezıdik, az ı épülésük, jó közérzetük érdekében dol-
gozunk mindannyian, akik a napközi otthonban dolgozunk. 
Személyi feltételek: 
Összesen 4 fı dolgozik intézményünkben. Egy szociálpeda-

gógus napi 8 órában, egy óvodapedagógus napi 5 órában 
(terápiás munkatársként) és két szociális gondozó.  

Virágné Szegedi Erika( egységvezetı) 

Szociális Szolgáltatási Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 
Hajdúböszörmény Petıfi S. u. 31. sz. 

  
 

                                                   

Simon A. grafikája 

Az Isten áldásának nagy szerepe volt a bibliai ember életében. 
Ismert a Jákób esete, aki csalni is képes volt, csak övé legyen az 
apai áldás testvérével, Ézsauval szemben./ 1. Móz. 27. /De van 
egy másik ótestamentumi történet az áldással kapcsolatban. A 
nép Mózes vezetésével , az ígéret földje felé tart. Útjukba állnak 
az amálekiták, akikkel harcban megütköznek. A vezetık – Mó-
zes, Áron, Hur – nem bocsátkoznak harcba. A háttérben maradva 
imádkoznak. 
Mózes felemelt kézzel kér áldást népe gyızelmére.”Mikor 

Mózes felemelte kezét, Izráel gyızött. Mikor leeresztette Amélek 
gyızött. „ Ezért Áron és Hur tartotta a kezét, amikor Mózes elfá-
radt, Józsué pedig – aki a harcot vezette – gyızött az 
amélekitákon. Ez számunkra is sokat jelentı üzenetet hordoz. 
Egyrészt:  nem kell nekünk föltétlenül  a napi küzdelmekbe avat-
koznunk. Helyette felemelt kézzel kérjük Urunkat, adjon szá-
munkra jó megoldást küzdelmeink és nehézségeink között.  
Sokat jelent az is fiatal házasoknál, ha a szülık vagy a nagy-

szülık imádságban hordozzák szeretteiket a háttérben. Isten 
imádságot meghallgató Úr és áldást ad az övéi számára, amikor 
azt kérik Tıle. Áldás formulával fejezıdnek be az apostoli leve-
lek ugyanúgy, mint református istentiszteleti alkalmaink. De mi 
is az áldás? Jó kívánás, amiben Isten munkája is benne van. Így 
szólt az Úr: Megáldalak és szerencsés leszel. Megáldalak és nagy 
néppé teszlek, ha hallgatsz rám és engedelmesen jársz az én uta-
mon – mondja az Úr. Az Ároni áldás az egyik legszebb áldásfor-
mula a bibliában.”  
Áldjon meg téged az Úr és ırizzen meg téged…” Ez azt je-

lenti: légy élı kapcsolatban az Úrral. Figyelj szavára és tedd azt, 
amit İ mond neked. Engedd, hogy İ vezessen és İ szabja meg 
utadat. Akkor İ veled lesz, segít neked és a nehézségedbıl is jót 
hoz ki számodra.  

A másik gondolat azt jelenti, hogy ismerd fel, Neki gondja 
van rád. İ a te ırizı pásztorod, aki  táplál és vigyáz rád. İ 
azonban megıriz bennünket egymás számára is, hogy békes-
ségben és szeretetben tudjunk együtt lenni  a családban, a gyü-
lekezetben és az ember- közösségben.  
Világosítsa meg az Úr az İ orcáját terajtad és könyörüljön  

rajtad.- Jézus arca fénylett a megdicsıülés hegyén, amikor Is-
ten küldötteivel beszélgetett. De a mi arcunk is visszatükrözhet 
valamit Isten arcának fényébıl. A mi arcunkról is le lehet ol-
vasni belsı békességünket, a Szentlélek munkáját . Így lehet 
visszaadni arcunkon Isten áldásának fényét.  
Aztán Isten könyörületérıl hallunk. Mintha ez nem illene 

ide. Pedig mi ebbıl élünk. Ha İ nem könyörül rajtunk, hiába 
igyekszünk, sokra nem jutunk. „  
Fordítsa az Úr az İ orcáját tereád és adjon békességet tené-

ked „ – fejezıdik be az áldás.  
Nem jó nekünk, ha Isten elıl menekülünk, s nem akarjuk, 

hogy lássa, számon kérje dolgainkat. Pedig az a jó, ha nem 
akarok elbújni elıle, sıt szeretném,ha „ szemeivel tanácsolna „ 
engem. Ha így élek, megkapom azt a belsı békességet, ami 
Urunk kegyelmi ajándéka.  
Végül figyeljünk arra a kezdı és záró szóra, ami körülveszi 

ezt az áldásformulát! Ez a két szó szerepel ugyanis a reformá-
tus testvérek közötti köszöntésben: „ áldás … békesség.” 
Ezt a nagy ajándékot adja meg Urunk számunkra minden 

körülményben. Adjon nekünk minden munkánkhoz áldást, 
hogy legyen életünk kiegyensúlyozott, külsı és belsı békes-
séggel meggazdagítva. Legyünk Isten áldott népe, hogy áldás 
lehessünk mások számára. Ehhez kell Isten kegyelme és az İ 
áldása.  

Szombathy Gyula: AZ  ÁRONI  ÁLDÁS  



Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 
Vasárnap   9 óra Gyermekóra Bódi ház 
Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 
Vasárnap 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 
Hétfı      8 óra Hétkezdı áhítat Templom 
Hétfı  15 óra Imaközösség Bódi ház 
Szerda  10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 
Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 
Péntek  15 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti terem 
Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 
Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

Lapzárta: április 10.Lapzárta: április 10.Lapzárta: április 10.Lapzárta: április 10.    

Az ember, ha jön az ünnep 
 
Az ember, ha jön az ünnep, 
tétovázgat, kicsit ümget, 
aztán kegyes kedvre billen, 
s templomba megy fehér ingben. 
 
Hol is hangját elereszti, 
szemét, fülét kimereszti, 
úgy élvezi, hogy a papja 
az  Igét hogy’ hasogatja. 
 
Azután fölcihelıdik 
s hazaindul – mérgelıdni, 
semmiségen  fönnakadni, 
gyermekeit jól lekapni. 
 
Szegény fia, lánya, menye 
nézi, hogy a  család feje 
dúl- fúl, s  „hitét” a fogasra 
kabátjával fölakasztja. 

 
Füle Lajos 

NE  CSAK  NAPTÁR  SZERINT 
 
Új esztendı… De csak naptár szerint, 
hogyha a bőn, a megtőrt régi mind 
velünk marad: kitartott csüggedés, 
ápolt közöny, megszólítás, nem kevés 
irigykedés, jólfésült káröröm, 
parázna szem, fullánk nyelv, vádözön 
mások felé, kaparcsik vágy, bután 
leplezgetett hajsza a pénz után. 
 
De ronda mind, ó, de rothadó! 
Takarja be lehulló tiszta hó, 
fedezze el MEGVÁLTÓNK vére mind! 
Lehessen új – ne csak naptár szerint! 
 

 
Füle Lajos 

 

ÉNEK  AZ  ÚJ  ÉVBEN 
 
Fölszállok hozzád, magas sziklaszálam, 
Te változatlan minden változásban. 
Én Istenem! Csak tégedet ölelve 
Száll nyugalom, száll bizalom szívemre, 
Látván idıdnek örvénylı folyását, 
Esztendeimnek sebes  elfutását. 
 
Fövényszem én, e zúgó habba vetve, 
Honnan vegyek szót hála- énekembe? 
Kegyelmedet, Uram, miképp dicsérjem, 
A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem… 
Hogy napról- napra habról- habra átvisz, 
S elértem ím  ez új év hajnalát is. 
 
Búban, veszélyben ırizım te voltál, 
Szívem ha vérzett: fölibém hajoltál. 
Adtál sebet, de azt be is kötözted, 
Be azt is, amit emberek ütöttek. 
S ha bár vágyaimból vágyak még maradtak: 
Legyen úgy minden, ahogy te akartad! 
 
Ez esztendıt is leteszem kezedbe, 
Én lábaimnak ösvényt te mutass, te. 
Vezess, Uram s amit te rám bocsátasz, 
Nem félek én, legyen bár száz halál az! 
oh, engem a sír bízvást eltakarhat, 
Megnyugtat ott is az, hogy te akartad! 
 
Hadd ölellek hát, erıs sziklaszálam, 
Te változatlan minden változásban. 
S neved a biztos diadal szavával 
Az elzúgó idıbe hadd kiáltsam! 
Mert mit szívemnek – ha te vagy vezére- 
Évek halása, évek születése! 
 

Szabolcska Mihály 
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