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Életképek

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő
A most bemutatásra kerülő testvérünknek hallhattuk egy
párszor lelket ébresztő, őszinte, hittel telített bizonyságtételeit, igehirdetéseit, áhítatait. Pluhár Gáborné Szűcs Enikő iskolalelkészünk kiegyensúlyozott, nyugodt légkört
áraszt maga körül, ezt tapasztaltam, amikor néhány alkalommal, váltottunk pár szót. Nem ismerem őt, de azt bátran ki merem jelenteni, hogy túl sok szabadideje biztosan
nincs. Egyrészt a sokrétű szolgálatai miatt, másrészről
négy gyermeke mellett sem hihető a szabadon felhasználható órák magas száma. Hálát adhatunk Istennek és egyben kérjük is, hogy adjon
neki sok hitet, erőt, egészséget és "én időt" is, hogy talentumait családja körében, iskolánkban, gyülekezetünkben és még szélesebb
körben is kamatoztatni tudja..
Melyek voltak gyermekkora meghatározó
élményei? Egy szabolcsi kis faluban, Nagyvarsányban nőttem fel. Egyedüli gyerekként szüleim
szerető, biztató gondoskodásában volt részem. Három élmény jut eszembe. Az
egyik a tágabb családi kör, a
rokonság közös almaszedései, a gyümölcsfák alatti
nagy fazék töltött káposztával, ropogós almával és sok
mókával. A másik az, ahogyan édesanyám lelkes készülődését utánozva, babáimat
padsorokba ültetve tanítottam a nekik készített óravázlatokból. Egész csendes osztályok voltak… A harmadik élménycsokor a református gyülekezethez kötődik. Gimnazistaként kapcsolódtam be az ifis csoportba, a kántorizálásba és a gyermek-istentiszteleti szolgálatokba...
Mióta tagja gyülekezetünknek és hogyan erősíti
azt? A 2018/19-es tanév a harmadik, amelyben iskolalelkészként szolgálok Hajdúböszörményben. Igyekszem keresni az útját annak, hogy a hozzánk érkező gyerekek megérezzék, nincs nagyobb ajándék, mint Isten szeretete. A
gyülekezet lelkészeivel, az iskola vezetésével együtt gondolkodva hirdetjük a jó hírt a reggeli áhítatokon, a csendes
napokon, a családi istentiszteleteken, a pedagógus bibliaórákon. Nagy öröm, hogy vannak gyermekek és szülők,
akik kérdéseikre, gondjaikra hitbeli megoldást is szeretnének, és bizalommal keresnek meg a lelkigondozói fogadóórákon. A gyülekezeti táborokban még inkább megismerhettem a gyülekezetti tagokat. Az iskolán kívüli találkozások alkalmával is elfogadó szeretetüket érzem, ami rendkívüli segítség és biztatás a mindennapok munkájában.
Hogyan élte meg, éli meg a hitét a családjában és
azon túl az emberek körében? Fér jem m el Istentől
kértünk áldást közös utunk kezdetén. Esküvői meghívón-

kon a jeremiási ige szerepelt, és erről szólt az igehirdetés is
a házasságkötésünk alkalmával: „Mert csak én tudom, mi a
tervem veletek. Békességet, és nem romlást tervezek, és
végül megadom nektek, amiben reménykedtek”. Életünk
alakulásában, gyermekeink testi-lelki növekedésében és
feladataink között is mindig visszatértünk ehhez az ígérethez. Jó megnyugodni abban, hogy Istennek jó terve van
velünk. Örömmel énekelünk és imádkozunk gyermekeinkkel, ha valaki új iskolát kezd, új munkahelyet kapott, beköltöztünk otthonunkba vagy ha hosszabb útra indulunk.
Együtt veszünk részt vasárnaponként istentiszteleten. Mi
Debrecenben élünk, így amikor
nem jövünk Böszörménybe, akkor a Debrecen Lencztelepi
Missziói Egyházközség templomába megyünk. A formálódó
közösségben
a
gyermekistentiszteleteken szolgálok. Úgy
gondoljuk, ha a családunkkal
ragaszkodunk alapvető értékeinkhez, akkor az üzenet a körülöttünk élők felé. Döntéseink
arról, hogyan osztjuk be az időnket, hová megyünk el, mit nézünk meg, hogyan mozdulunk
együtt, mind-mind vallomások
személyes hitünkről és a nagycsalád öröméről is.
Milyen kudarcai, vívódásai
voltak és mit tanult belőlük? Ter m észetesen a m i
utunkon is voltak küzdelmek,
próbatételek. Talán itt, ebben a formában nem beszélnék
részletesen róluk. Azt viszont szívesen elmondom, hogy
Isten bátorító szeretetét és megoldásokat hozó kegyelmét
életünk minden területén tapasztaljuk. Az ő látószögéből
mindig van jó megoldás, és ő képes úgy formálni bennünket, hogy azt ki is tudjuk várni.
Hogyan lehetne az embereket közelebb vinni Istenhez? -Az a reménységem, hogy Isten megáldja a nem
hibátlan, de Krisztust követő életünket, és ha figyelmes
szeretettel fordulunk az emberek felé, a jó választásában
példát adunk, akkor olykor megtörténik az a csoda, hogy
megdobbannak a szívek, és rádöbbennek az emberek: itt
rólunk van szó, nekünk is a Krisztust követő életre van
szükségünk.
A jövőben mit szeretne megvalósítani?
Szeretnék a rám bízott szolgálat feladataiban helytállni,
és a családomról gondoskodni. A távolabbi jövőre nézve
pedig imádkozom és próbálok tenni azért, hogy a gyülekezet és az iskolához tartozók közötti kapcsolat erősödjön.
Tardiné Szilvia
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Randevú egy életen át
„Arra születtél, hogy valaki számára ajándék legyél
becsomagolva. Szuletesnapokat, hazassagi evfordulokat
szinten megjegyeztem, hogy mennyire kreativan unneplik
meg egy-egy kirandulassal, filmnezessel, csaladi vacsoraval,
ahol egyutt van a csalad es csak egymassal foglalkoznak,
egymas gondolatait olvassak. Jo volt tapasztalni Isten munkajat a csaladban, lehetnek nehezsegek a parkapcsolatban
es a csaladban, de vegyuk eszre a hazassag szepseget. Ehhez
hasonlo gondolatokkal gazdagodtunk es tertunk haza. Nagyszeru este volt, jo tanacsokkal, amibol mi is sokat merítetunk. Koszonom szepen, hogy ott lehettunk, bízom benne,
hogy mindenki megtalalta Isten kozelseget ezen a csodalatos delutan.
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat” – mondta Isten az ember teremtesekor.
Egy vasarnap delutan olvastam a gyulekezeti ujsagban,
hogy egy nagyon kedves hazaspar eloadast fog tartani a Hazassag hete alkalmabol, ekkor eldontottem, hogy ott a helyunk. Daboczi Kalman es kedves neje, Daboczi Vera kotetlen eloadasa a csaladrol es a munkarol nagyon tanulsagos
volt. Bemutattak a nagy csaladi eletuket, a het gyerekuket, a
mindennapi feladatokkal hogyan birkoznak meg a munka
mellett. Tanulsagos volt, hogy a nap 24 orajat hogyan toltik
ki, kinek mi a feladata a csaladban. A csalad nem ismeri azt a
szot, hogy „faradtak vagyunk”, mindenkinek megvan a sajat
feladata. Nagyon megragadott, hogy az ajandektargyakat
egy-egy unnepre sajat maguk keszítik el sok-sok szeretettel

Majd így folytatta: „Nem jo egyedul! Nem jo egyedul, segítotars nelkul. Nem jo egyedul, ha nincs valaki, aki tamogat,
aki segít, aki veled van. Nemcsak a bajban, nemcsak a szenvedesben, betegsegben, hanem a boldog pillanatokban, nagy
nevetesekben, szerelmes orakban is. Ezert adta azt melled,
akivel ma egyutt erkeztel kezen fogva. Őt, akivel mar annyi
mindenen keresztulmentel. Mert Isten a hozzad illot adja.
Neki nem eleg az, hogy valaki melletted legyen. Ő nem eri be
kevesebbel, Ő a hozzad illot adja szamodra!” Aldast, bekesseget
Balogh Gyula és Gyöngyi

Dabócziék világa
A paros hetvegek kereten belul, februar 24.-en erdekes
eloadasra figyeltunk fel. „Mi konnyebb, egy 7 gyerekes csaladot iranyítani, vagy Budapest kozlekedeset?” Magunk is 3
kis gyereket nevelo szulok vagyunk, ami szamunkra is egy
nagy kaland, igazi kihívas, es komoly logisztikat igenylo
feladat. Belegondoltam, hogy tobb mint ketszer ennyi gyereket nevelni, iranyítani, nem kis probatetel, hiszen a gyerekek szamanak emelkedesevel a szulok szama nem novekszik, így minden egyes uj csaladtaggal a figyelem tovabbi
megoszlasa kovetkezik be. A ket szulot megismerve az eloadas soran, egy vegtelenul szimpatikus hazaspar kepe rajzolodott elenk, hallgatosag ele. Egy hihetetlenul kedves,
osszetarto, istenfelo, es az Ő utmutatasai szerint elo part
lathattunk, akinek az Úr annyira jelen van a mindennapi
eleteben, hogy a hazukba is epítettek egy kapolnat, ahol
minden nap osszegyulnek imadkozni.

rekek kulon orairol. Ezen kívul fontos a kulso segítseg is,
hiszen ennyi gyereknel mar a nagyszulok, sogornok es idosebb gyerekek partfogasa is elkerulhetetlen. Ekkora csaladnal viszont fontos a szulok szamara az onallo, egymasra
figyelo, minosegi idotoltes, hogy az o toltodesukbol jusson a
gyerekek feltoltesere is. Szinte hihetetlen volt latni azt az
erot, amivel ebbe az eloadasba is belevagtak, a sok kereszteny kozossegbe valo reszvetelt, szervezest, rendezest, amit
a 7 gyerek mellett is lenduletesen vegeznek. Jo volt latni,
hogy ebben a mai rohano vilagban vannak olyan emberek,
akik batran vallaljak a sorsukat. Es mivel Ady centenarium
van, hadd koszonjunk el egy idezettel:

Betekinthettunk egy nagyvallalat vezerigazgatojanak es
egy sokgyerekes csalad mindennapi eletebe is. Mindenkeppen nagy anyagi aldozatot jelent egy 9 tagu csaladot, akar
csak a napi elet szintjen finanszírozni, nem beszelve a gye-

Mazsas harangnyelvekkel neha” (Ady Endre: Az Isten baljan /reszlet/)

„Az Isten konyoruletes
Sokaig latatlan es nema,

Csak a szívunkbe ver bele

Szabóné Dr. Kovács Anett és Szabó Zoltán
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Látod-e Isten nagyságát?
Ige: 8. Zsoltár
Egy szombat reggel egy kisfiu a homokozojaban jatszott.
Őtt volt nala egy doboznyi autoja es teherkocsija, a muanyag vodre es egy fenyes, piros muanyag lapat. Ahogy
utakat epített, es alagutakat asott a puha homokban, talalt
egy nagykovet a homokozo kozepen. A fiucska korulasta a
kovet, es így sikerult kiszabadítania a homokbol. Nem csekely veszodseggel nyomta-taszigalta a kovet a labaval. (A
fiucska nagyon kicsi volt, a ko meg nagyon nagy.) Amikor a
homokozolada falahoz ert a kovel, azt latta, hogy nem tudja atgurítani rajta. A kisfiu csak tolta, nyomta, es a lapattal
feszítve emelte, de valahanyszor azt gondolta, hogy elobbre jutott, a ko megbillent, es visszaesett a homokozoba. A
kisfiu morgott, kuszkodott, taszította, lokte - de csak anynyit ert el, hogy a ko visszagurult, es meghorzsolta pufok
ujjait. Vegul csalodottsagaban sírva fakadt. Kozben edesapja a nappali ablakabol kovette az esemenyek alakulasat.
Ahogy eleredtek a konnyek, egy oriasi arnyek vetodott a
homokozoban a sírdogalo kisfiura. A fiucska edesapja volt
az. Szelíden, de hatarozottan kerdezte:
- Fiam, miert nem vetettel be minden rendelkezesedre
allo erot?
A kisfiu megsemmisulten zokogta:
- De hat azt csinaltam, apa, hat azt csinaltam! Minden
eromet beleadtam!

- Nem, fiam - helyesbített az apa kedvesen. - Nem adtad
bele minden erodet. Nem kertel meg engem.
Azzal az edesapa lehajolt, megragadta a kovet, es kirakta
a homokozobol.
Kedves Testverek!
Ez a tortenetbeli kisfiu minden bizonnyal nagyon szerette az edesapjat, es nagyon is kotodott hozza, de ott, akkor a
homokozoban valahogy teljesen megfeledkezett rola. Anynyira el volt foglalva jatekaval, annyira belefeledkezett a
homokozasba, illetve abba, hogy azt a hozza kepest hatalmas nagy kovet kirakja a homokozobol, hogy edesapjarol
teljesen megfeledkezett. Edesapja pedig hosszu ideig figyelte fiat, hogyan erolkodik, kuszkodik, hogy legyozze azt
a kovet. Vegul egy teljesen patthelyzet alakult ki: a kisfiu
nem kert segítseget az apjatol, de egyedul nem volt kepes a
kovet kifordítani a homokozobol.
Ezzel a tortenettel szemben ott all David eletenek tortenete: Davidrol akkor hallunk eloszor, amikor meg fiatal fiu
volt, a csalad legkisebb gyermeke, aki azert mar eleg nagy
ahhoz, hogy az apja rabízza a nyajat, es azt, hogy vigyen
egy kis hazai ennivalot a katonaskodo testvereinek. David
azonban meg nem volt eleg nagy ahhoz, hogy bevegyek
Saul kiraly seregebe. Ez a gyerek-felnott David pedig tanuja lesz annak, hogy az ellenseg leghíresebb katonaja, Goliat, gyalazza a Seregek Úrat. Elhatarozza, hogy megkuzd
vele.

„33De Saul ezt mondta Davidnak: Nem mehetsz el, hogy
megvívj ezzel a filiszteussal, mert meg fiatal vagy, o pedig
harchoz szokott ember ifjukora ota.” (1Sam 17)
Saul kiraly ezutan a sajat panceljat es sisakjat adta ra, de
abban nem bír mozogni, hiszen meg sosem probalta, elvegre gyerek meg. Ezutan tortenik az, hogy David 5 sima
kovet keresett maganak a patak medreben, majd a Seregek
Úranak, Izrael Istenenek neveben a filiszteus Goliat ellen
ment, es legyozte. Leterítette a parittyajaval, majd a sajat
kardjaval levagta a fejet. A kulcs ott van, amikor David felmutat Istenre: „én a Seregek URának, Izráel csapatai
Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.” (45b) David mar akkor ott, meg szinte gyermekkent
latja az Isten nagysagat. Pontosan tudja azt, hogy Isten
nagysaga abban tud legjobban megmutatkozni, amikor a
gyenge erotlenseget hasznalja, hogy terve celhoz erjen.
Isten nagysaga semmivel sem lesz kisebb azaltal, hogy lehajol gyermekehez. Ahogy a tortenetbeli apa is akkor volt
a legnagyobb, amikor lehajolt gyermekehez, es eros kezevel kivette a kovet a homokozobol. Valojaban nem lehet
azt pontosan tudni, hogy David mire, milyen esemenyre
vagy elethelyzetre gondolt, amikor leírta ebben a zsoltarban, hogy: „3Gyermekek és csecsemők szája által is építed
hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.” Talan erre a fiatalkori elmenyere,
vagy valami masra gondolt – nem tudjuk.
Nagyon hasonloak vagyunk mi is, mint a tortenetbeli
kisfiu: szeretunk mindent mi magunk megcsinalni, megoldani es elintezni. Sokszor azonban csak erolkodunk es
kuszkodunk, de meg sincs eredmeny. Isten ott van mellettunk, a kozelunkben es figyel bennunket. Azonban ha nem
kerjuk, akkor nem szívesen avatkozik bele az eletunkbe.
Latja, hogy kuszkodunk, erolkodunk. Ismeri nehezsegeinket, kuzdelmeinket es kudarcainkat. Szíve teljes szeretetevel sajnal minket, hogy nem jutunk otrol hatra. Mi pedig
sokszor keseruen, sírva mondjuk, hogy beleadtunk apait,
anyait, elkovettunk mindent, hogy sikeruljon valamit elerni, de megsem ment. Úrunk ilyenkor csak annyit mond
nekunk, hogy tevedtunk. Nem vetettunk be mindent. Nem
adtunk bele minden erot, pedig mienk lehetne a menny
ereje, de arrol megint elfeledkeztunk.
Jegyesparok, akik hozzam jonnek beszelgetesre, mindig
elmondom nekik, hogy a hazassagi fogadalmuk zaro mondata – Isten engem ugy segítsen – azt is jelenti, hogy Isten
szeretne oket segíteni, hogy hazassagi fogadalmukat meg
tudjak tartani. Szeretne veluk menni kozos eletuk minden
szakaszan, de tolakodni nem fog. Ezert nagyon fontos,
hogy kerjek naponta Isten segíto erejet es jelenletet.
David, amikor ereje teljeben volt, akkor jutott el elete
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nagy melysegere. Majd David kiraly felismerte azt, hogy
Isten abban gyonyorkodik, ha az erotlenek erotlensege
altal is hatalmas dolgokat tehet ebben a vilagban. Es ezert
tudott alazatos lenni, hogy Isten neve legyen naggya az
eleteben es uralkodasaban. Majd ezer esztendovel kesobb
Pal apostol is ugyanezt ismerte fel, de egeszen mas elethelyzetben. Meg Saulkent ereje teljeben kellett a porba
hullania, hogy felismerje Isten erejenek mindenhatosagat,
ahogy Fia, Jezus Krisztus altal megmutatta szamara. Saulnak ezert kicsive, azaz Paulussa kellett valnia, hogy Isten
neve felmagasztaltassek.

densegben milyen nagy meltosagot adott nekunk a Teremto Isten. Vegtelen csillagrendszerek veszik korul bolygonkat, a Foldet, es megis ezen a pici reszen a vilagegyetemnek lehet elet, es elhetunk mi is. 4Ha látom az eget, kezed
alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,
5micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az
emberfia, hogy gondod van rá? – mondja David a Zsoltarban. Majd így folytatja: 6Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél,
dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 7Úrrá tetted
kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: 8a juhokat és
marhákat mind, még a mezei vadakat is, 9az ég madarait, a
tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.

Pal ezeket írja a korinthusi gyulekezetnek masodik leveleben:
2Kor 12,9 9De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.
Eppen annak a gyulekezetnek írja leveleiben ezeket a
mondatokat, melyek Isten dicsosegere, Krisztus erejere
mutatnak fel, mely kozosseg olyan nagyra volt sajat jelentosegevel az okori nagyvarosban, Korinthusban.
Kedves Testvereim a Krisztusban!
Jo lenne, ha mi is eljutnank erre a felismeresre, amire
David is es Pal apostol is eljutottak. Mert akkor nemcsak
Isten ereje es dicsosege fog felragyogni a mi eletunkben,
hanem megertjuk azt is, hogy ebben a hatalmas vilagmin-

Nagy meltosagot adott nekunk Teremto Úrunk, de nem
vagyunk mindenhatok, es nem vagyunk istenek. „Kevessel
tetted ot kisebbe Istennel” – de ez megiscsak azt jelenti,
hogy igenis kisebbek vagyunk Istennel. Ezt nem szabad
elfelejtenunk.
Vilagos es egyertelmu a sorrend: Isten az elso mindenek
felett, az ember pedig csak masodik lehet. Jo erre a bolcsessegre racsodalkozni, es elfogadni ezt a sorrendet. David bolcsen es alazattal felismerte ezt, es dicserte Istent,
mert melto az Úrhoz a dicseret:
10Ó,

URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész
földön! Ámen.

Loment Péter lelkész

A testet a lélekkel kell formálni
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek,
ami Istené.”(Mt 22,21)
Ezt tovabb lehet folytatni: adjatok meg a testnek, ami a
teste es a leleknek, ami a leleke. Igaz, Jezus azt is mondta:
„Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni.”Vagyis: a testnek
is megvannak a maga jogai, de a leleknek kell uralkodnia A
test nem borton, hanem segítotars, nem rabszolga, hanem
jobarat, nem olomsuly, amely lehuz, hanem szarny, amely
emel. Igazi emberi eletunket csak a testben tudjuk kifejezni.
A testet is az Isten teremtette, ha foldbol is, de isteni kezzel.
Munka, sport es tiszta szerelem test nelkul nem letezik,
de ha nem a lelek formalja, akkor a munkabol rabszolgasag,
a sportbol durva versenges, a szerelembol pedig allati oszton valik. Az ember nemcsak test, hanem lelek is, nemcsak
oszton, hanem mely erzesek is, nemcsak orom, hanem felelosseg is. Am meg is fordíthatom: az elet nemcsak munka,
hanem szorakozas is, nemcsak felelosseg, hanem a szepseg
elvezese is. Hogyan tudna egy oromtelen ember az evangelium oromhírenek antennaja lenni? A keresztenynek

„elonek, vilagosnak es gazdagnak” kell lenni, hogy masoknak vilagítson, es gazdagítson. Aki megveti a testet, aki mindig csak lemondani akar, az kemeny es szaraz marad, fenytelen es színtelen marad.
Jezusban az Isten megtestesult, ezert ha szolt, az emberek
szíve megtelt orommel, ha sírnal allt, szeme megtelt konynyel, es ha gyerekek jottek, szíve megtelt simogatassal.
Imaban kerjuk mennyei Atyankat, adja meg a bolcsesseget,
hogy teljes emberre alakulhassunk, es ugy dolgozzunk orok
udvossegunkon, hogy kozben ezt a vilagot epítsuk, s leheljunk lelket a kornyezetunkbe, hogy ne legyen lelketlen
(lelektelen) ez az elet.

(Halasz Piusz evangeliumokhoz fuzott elmelkedeseibol)
Közreadta: Végvári Tibor

www.bocskaiter.hu

6

Felsős farsang – 2019. február 23.
Ismet eljott a farsang ideje. Iskolankban februar utolso
penteken kerult megrendezesre a felsosok telbucsuztato
farsangi mulatsaga. Eddigi hagyomanyainkkal szakítva iden
a nyolcadik osztalyos tanuloinkat helyeztuk az unnepseg
kozpontjaba, akik ebben az evben utoljara mulathattak
egyutt tarsaikkal ilyen, az egesz felso evfolyamot megmozgato iskolai rendezvenyen. A farsang kezdeten bemutattuk
oket alsobb evfolyamos tarsaiknak, akik megvalaszthattak
kozuluk a legtrendibb, a leglazabb, a legmosolygosabb, a
legkomolyabb, legnyolcadikosabb nyolcadikost. A mulatsag
a nyolcadikosok es a tanarok csapatanak vetelkedojevel
folytatodott, melyben tanuloink, pedagogusaink mokas feladatokkal merhettek ossze ugyesseguket. Majd a nyolcadi-

kosok hívtak ki alsobb evfolyamos tarsaikat tanc es karaoke versenyre. A hazigazdaink, a hetedikes tanulok gondoskodtak arrol, hogy a vidamsaggal megtelt szívunk mellett
gyomrunk se maradjon ehesen. A bufeben szendvicset es
hazi sutemenyt kínaltak, aki pedig eppen szomjas lett, husíto koktelokkal olthatta a szomjat a koktelbarban. Únnepsegunk vegen diakjaink legnagyobb oromere estebe nyulo
tancparti kezdodott, ahol kicsi es nagy, fergetegesen jo dalokra, egyutt temethette a telet, es tancban fejezhette ki a
tavasz eljovetele felett erzett oromet.
Szabó Tünde

Maszkabál a Baltazárban – 2019. március 2.
Iden sem maradhatott el a Baltazar Dezso Reformatus
Altalanos Iskola alsos telbucsuztato farsangi mulatsaga.
Marcius 2-an fel 9-tol a Bocskai Istvan Altalanos Iskola
Sportcsarnokaba hívtuk es vartuk a mulatozni vagyo fiatalsagot egy kozos vidam delelottre. Nagy oromunkre szolgalt,
hogy szívesen fogadtak meghívasunkat a leendo elso osztalyosaink is, akik lelkesen mutattak be kedvenc jelmezuket.
9 oratol kezdodott a Farsangi tanchaz a Bakator zenekarral,
valamint Barsony Judit es Kujbus Csaba Bocskai Neptancegyuttes tancosaival. A tanchaz zarasakent az also tagozatosok, valamint a nagycsoportos ovisok felvonultak a szulok es a zsuritagok elott. Voltak, akik sajat produkcioval is
keszultek e jeles napra. A Baltazar Maszkabaljan a zenet a
Kolyok utca zenekar szolgaltatta. Aki pihenesre, lazítasra
vagyott, az a kezmuves- kreatív sarokban alarcokat színezhetett, vagy ugyessegi akadalypalyakon probalhatta ki ere-

jet. Mindezek mellett a fotosarokban megorokíthettek e
szep napot. Termeszetesen, aki megehezett, megszomjazott, az a bufeben a szulok felajanlasaibol, szendvicsekbol,
sutemenyekbol feltolthette energiaszintjet. A zsuri mindekozben meghozta a donteseket, kik kaphatjak iden a „legleg” díjakat, mint peldaul a legkreatívabb, legotletesebb,
legmokasabb stb. kategoriakban. A mulatsag a varva- vart
tombolasorsolassal ert veget. Halasan koszonjuk a szuloknek a sok tombola felajanlast, a rendezveny tamogatasat es
az otletes jelmezeket, iskolank pedagogusainak pedig odaado munkajukat! Koszonjuk, hogy velunk voltatok! Jovore
talalkozunk!
„A vidam szív a legjobb orvossag…” Peldabeszedek konyve 17,22.a
Vargáné Hagymási Anita tanító néni
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Március 15.-ei megemlékezés
2019. marcius 14-en emlekeztunk meg iskolankban az 1848-49-es forradalom es szabadsagharc 171. evfordulojarol.
Musorral a ket otodik osztaly keszult. A rendkívuli megemlekezesen a szereplok segítsegevel felkerestuk marcius 15-e
legfontosabb esemenyeinek helyszíneit. Melto modon tisztelegtunk, a szabadsagert hosi halalt halt szabadsagharcosok
emleke elott.
Felkeszíto pedagogusok: Pintene Toth Aniko, Nagyne Mezo Eszter es Varga Judit
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fizessek az ÚRnak a sok jóért, amit velem tett?
szabadulásért fölemelem a poharat, és az ÚR nevét hirdetem.
14Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében.
13A

(Zsoltárok könyve 116,12-14)

A Bocskai téri Gyülekezetben konfirmáltak
2019. május 26-án
Bocskai István Gimnázium
tanulói:
1.
2.
3.
4.
5.

Bihari Levente
Bódi Sára Anna
Faragó Anna Liza
Szabó Kriszta
Uzonyi Gréta

Felnőtt csoport tagjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Balogh Beáta Anikó
Kelemen Krisztina
Mező Ferenc
Mezőné Horváth Ilona
Molnár Antal
Monori Imre
Monoriné Vidra Ágnes
Murvai Imre
Szabados Sándor Csaba
Szabó Gábor
Törökné Szabó Szilvia

Baltazár Dezső Református
Általános Iskola 8. a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bacskó Erzsébet
Balogh Andrea
Győrfi Kornél
Juhos Zsófia
Király Fanni
Könczöl Ágnes
Kulcsár Tamás Balázs
Mirkó László
Mirkó Sándor
Nagy Anasztázia Irén
Nyíri Antal
Spitzmüller Dániel László
Szabó János
Szohogyi Roland
Tejfel Bianka
Tóth András
Tóth Flóra
Tóth Nikolett

Baltazár Dezső Református
Általános Iskola 8. b
1.
2.

Bársony Boglárka
Bereczki Fanni

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gacsó Dominik
Kiss Izabella
Lente Lili
Murvai Bence
Nagy Ivett Fanni
Oláh Viktória Anna
Pásztor Balázs Antal
Sándor Bianka
Sebestyén Bálint
Takács Benedek
Varga László

Sikeres hittanvizsgát tettek még, de nem
konfirmáltak:
1.
Bodnár Virág Sára
2.
Hajduk Levente
3.
Molnár Máté Pál
4.
Nagy Noémi Valéria
5.
Nagy Orsolya
6.
Orosz Sándor Bocsárd
7.
Szabó Dorina Kinga
8.
Tóth Tamás

11

www.bocskaiter.hu

www.bocskaiter.hu

12

Nyílt napok az iskolában
Iskolankban mar hagyomannya valt, hogy minden tanevben nyílt napot szervezunk az erdeklodo szulok szamara.
Az also tagozatos osztalyok marcius honapban hirdettek
meg ezen alkalmakat. A szulok betekintest nyerhettek magyar, matematika, hittan, kepessegfejleszto sakk, valamint
idegen nyelvorakba. Megnezhettek gyermekeiket a tanítasi
orakon es a szunetekben is. Lathattak, hogyan viszonyulnak a taníto nenikhez, illetve tarsaikhoz, valamint milyen
mertekben vesznek reszt a kulonbozo tanítasi orakon.
Megismerhettek a pedagogusokat tanítas kozben, hogyan

dolgoznak egyutt az osztallyal, valamint milyen eszkozoket, modszereket alkalmaznak. A gyermekek nagyon vartak
szuleiket, a szulok pedig szívesen fogadtak ezeket az alkalmakat, hiszen szinte minden gyerekhez erkezett egy-egy
hozzatartozo. A nagy erdeklodesre valo tekintettel a kovetkezo tanevekben is tervezunk nyílt napokat a szulok
szamara.
Győriné Percze Júlia
tanító néni

Rendkívüli tanóra a Cirkuszban
Rendkívuli cirkuszi eloadason vettek reszt 7. evfolyamosaink.Őtodik alkalommal szervezett rendhagyo tanorat
altalanos iskolasoknak a Magyar Nemzeti Cirkusz es a Kanizsai Dorottya Gimnazium. A diakok az artistak produkcioi utan fizikai, biologiai matematikai es irodalmi ismeretekkel gazdagodhattak. Lehetoseg volt megtekinteni a cirkuszi allatokat, hogyan keszítik fel oket az eloadasokra.

Imaséta
Iskolank negyedik osztalyosai husvet heteben imasetaval
keszulhettek Úrunk feltamadasanak unnepere. Az imaseta
helyszíne a gyulekezeti haz volt. A nagyteremben negy felepített allomas adott lehetoseget az elcsendesedesre es a
husvet uzenetenek atgondolasara. Az elso allomas a mi eletunk Isten elotti ertekessegere hívta fel a resztvevok figyelmet. A masodik allomasnal az urasztala kore gyultek az othat fobol allo gyerekcsoportok. Itt az utolso vacsora torteneten keresztul a megbocsatas uzenete valt kezzel foghatova. A harmadik allomason Jezus ertunk vallalt szenvedesenek melysegen keresztul a bunbanatrol gondolkodtunk

Nagyon jol ereztek magukat a gyerekek a delelott soran,
szep elmenyekkel gazdagodtak.
Kísero pedagogusok voltak: Abrahamne Rakos Viktoria,
Baloghne Penzes Aniko, Nagyne Mezo Eszter (szervezo) es
Varga Judit
Varga Judit
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egyutt. A bun melysegenek atelese valosagosan is foldre
huzott, szorongatasa es sotetsege pedig korbevett minket.
Az utolso allomasnal a feltamadasban megelt orom bontakozott ki a resztvevok elott. A husveti oromuzenet, amely
lenduletbe hozta egykor a tanítvanyokat, most futasra kesztette a gyerekeket is. Sajat keszítesu husveti szelforgoval a
kezukben sietve vittek a hírt: Jezus el!
Az imaseta elott es utan a varakozo csoportokat az ima-
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kozosseg tagjai vartak es lattak vendegul a gyulekezeti haz
kis termeben.
Jo volt latni, ahogyan a gyerekek komolyan ateltek a
nagyhet esemenyeinek uzenetet. Koszonjuk Pluhar Gaborne Szucs Eniko iskolalelkesznek az imaseta osszeallítast, a
segíto munkatarsaknak a megvalosítast.
Lomentné Szopkó Tünde

Anyák napi köszöntő
Majus elso vasarnapjan, a 2.a osztaly koszontotte
szolgalataval az edesanyakat, nagymamakat es a
keresztanyukakat. Versekkel, dalokkal es ajandekokkal
keszultunk ezen jeles alkalomra. A gyerekek anyukait is
bevontuk egy kozos, meghato dal eleneklesebe. Nagy
oromunkre szolgalt, hogy hozzajarulhattunk e gyonyoru
nap melto megunneplesehez. A gyerekek felkeszuleset
Gyorine Percze Julianna, Pocsi Mariann es Abraham Imre
segítette.

Mit jelent, hogy anyak napja, mit rejt ez a fogalom,
míg kicsi voltam nem ertettem,
most mar viszont jol tudom.
Mi voltunk ott ketten, mikor megszulettem,
anya volt az elso, ki atolelt engem.
Mikor jarni tanultam o fogta a kezem,
a beszed szavait az o ajkarol lestem.
Az oviba eloszor anya jott el velem,
s, hogy ottmaradtam jatszani, o sírt helyettem.
Tole tanultam meg, mi az, hogy szeretni,
kedvesnek, turelmesnek, megertonek lenni.

Es, ha anya egyszer majd oreg lesz es faradt,
en fogom helyette megvetni az agyat.
Agya szelen ulve meselek is mindig,
hogy szep legyen az alma, amikor elalszik.
Almaban is erezze, hogy nagyon szeretem,
josagat, kedvesseget soha nem felejtem.
(Kovács Barbara)
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Te kinek hódolsz? – Virágvasárnap a 4.a osztály szolgálatával
Izráel népe régen várta azt a királyt, aki előtt az egész
világ hódol majd. Ő képes lesz megszabadítani országukat az idegen uralkodóktól, békességet hoz fiataloknak és
időseknek egyaránt. Akik felismerték, hogy Jézus Krisztus ez a várva várt király, életük uraként üdvözölték, amikor Jeruzsálembe érkezett az egyszerű emberek állatán,
szamárháton. Néhány nap múlva azonban a hamis vádak, a halálos ítélet, a kereszt várta őt.
Jézus királyságából mi a kívánatosabb részt választanánk: előttem hódolnak, én vagyok a „menő”, engem dicsérnek. Hajlandóak vagyunk sokat tenni ezért a népszerűségért. Éppen úgy, ahogyan Max Lucado Zöld orr című
meséjének szereplői, akiket a negyedikesek keltettek életre az ünnepen. Bár Éli, a Mester szándékosan faragta
őket különbözőre, ők a helyi divatot követve mind zöldre,
majd további színekre festették az orrukat. Végül úgy
érezték, olyan gyorsan változnak az elvárások, hogy igyekezetük ellenére sem sikerül beilleszkedniük. Régi formájukat némi csiszolással kapják vissza, Élitől, a Mestertől.
A gyermekek kifejező játéka üzent nekünk arról, hogy
mi is könnyen elveszünk az elvárások útvesztőjében, ha
mások hódolatáért küzdünk. Virágvasárnap egy olyan
királyt ünnepelünk, akit jó szívvel tisztelhetünk. Ő nem

divathóbortok követését várja tőlünk, hanem alázatot és
szeretetet, amiben Ő mutatta a legjobb példát. Ez a király
elfogad gyermekként és felnőttként is, és boldog, jellemes, őszinte gyermekeivé tud formálni minket.
Pluhár Gáborné Szűcs Enikő

Az evés művészete is tanítható
Talán vagy 37 éves lehettem, amikor először eljutottam Sajósenyére, ahol fogyatékkal élőknek szeretetotthont működtet a Református Egyház. Akkor még a Kálvin téri Gyülekezethez tartoztam, és oda az intézetbe
éppen intézetvezetőt kerestek. Csodálatosképpen éppen közülünk választottak egy lányt, Kovács Katica
személyében, aki el is vállalta ezt a gyönyörű, de csöppet sem tehermentes feladatot. Ha magára tekintett
volna, 10 múlva simán bejelenthette volna, hogy „ezt a
munkát nem nekem találták ki, köszönöm szépen, holnap már itt se vagyok”. Gondoljunk csak bele, ő egyszál maga egy lány és 32 fogyatékkal élő fiú 20 évestől
fölfelé. De Katica kapott Istentől annyi bölcsességet,
hogy tízünknek sincs annyi. És bizony 40 évvel ezelőtt
nem úgy működtek a dolgok, hogy a bőség kosarából
mindenki egyaránt vehet, hanem minden napra imádságos szívvel el kellett kérnie a betevő falatot a 32 fiú
számára.
Csak egyetlen példát említek: úgy tanította a fiúkat,
hogy előbb egy pici ételt szedjenek és ízleljék meg, és
ha szeretik, akkor szedjenek megint, de csak annyit,
amennyit megesznek. És ha akkor is kívánnak még, és
még a tálban is van, megint szedhetnek. Ő maga meghagyott két darab, ujjnyi vastag kenyérhéjat egy kis
kenyérbéllel, amivel gyönyörűen körbe törölte a tányért és éhen se maradt, mert azt is megette.

Bizony itt tanultam meg az evés művészetét, amit
azóta is próbálok gyakorolni. Nekem már évek óta más
rakja ki az ebédemet, de megoldom. Először is kétfelé
szedem, így az egyik felével jobban elbírok, körbe törlöm az edényt, a kezemben levő szalvétával meg a csíkokat tüntetem el, és így teszem le az ételest. Én nem
igazán járok olyan helyre, ahol ebédelni szoktak, de
amikor mégis, szomorúan látom a félbe maradt ételt a
tányérban, beledobálva a szalvétát, kenyeret. Bizony,
nem kellene ennek így lennie. Csak a hírekből hallom,
mekkora mennyiség kerül a kukába a mindennapi betevő falatból. 20 éves korom óta rengeteg verset gyűjtöttem. Egyszer megtanultam egy olyat, amit akkor
még nem is igazán értettem, mit akar az író elmondani.
Most már értem, és megpróbálom fejemből összeszedni.
Nagy ünnepek után
Teletömtük magunkat hússal, kaláccsal, imádsággal
Már a legjobb étel is untat, Isten felé szívünk se szárnyal
Henye heverőn langy lélekkel emésztünk és aztán
didergünk
Lassan virrad reánk a reggel, nincs munkára semmi
kedvünk
Uram Jézus add nekem kétszer ünnepidre új erődet
Hadd lehessek ünnepi étel a hétköznapon éhezőknek
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Két éhező egye ebédem, két
éhező vacsorám várja
Hadd induljak el hozzád
éhen Betlehembe a Golgotára
Üres tea frissítse testem,
lelkem forró ima emelje
Örvendezve hadd emlékezzem soká az áldott ünnepekre
Katica ott szerezte meg a
nyugdíjas éveit. Egyszer viszszalátogattunk Senyére. Már
nyugdíjas volt. A következő
intézetvezetőt is közülünk
választották Kövér Imre személyében. Ők is csodálatosan
oda valók voltak feleségével
együtt. Most már 55 fiú van,
és akkora hálaadó ünnepséget
tartanak 2 évente, hogy a környékbeli intézet lakóit meghívják, és a rengeteg gyülekezeti tagot, lelkészeket, hogy két napig tart ez az
ünnepség. Ott alvó vendég vagy 200 van. Az egész
falu süteményt süt, és vendéget fogad. Az egyik énekben így énekeljük, hogy időnk fut egyre sebesen ro-
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hanva, mint az ár, föl nem
tarthatja semmi sem, a nap
hamar leszáll. És bizony ez
így van. Már Imre is készül
nyugdíjba, talán még ez az
éve van. Nagyon a szívemen
hordozom ezt az egész ügyet.
Oda nagyon alkalmas utód
kellene. Uram, Te tudod, kit
akarsz küldeni, és mikor.
Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el
végleg az elesettek reménye.
(Zsoltárok könyve 9,19)
Szabó Margit

Túrmezei Erzsébet– Szorozd meg
Megoldatlan feladatom felett
Virrasztok. Hianyzik a felelet.
„Jojj, Mesterem! Nezd, nem bírok vele.
Csak konnyeimmel ontozom tele.

Jusson valami es jusson eleg,
Mester, lehet?!” „Hat szorozd meg elebb!
A szorzo aldott ket kezem legyen!
Emlekezzel csak! Azon a hegyen…

Ha ehezok konyorgo szaja ker,
Aszott kez nyul betevo falater’,
S a lelkem olyan kifosztott, szegeny:
Magam is ehes, hogy’ segítsek en?

Az ezrek… az ot arpakenyer…
S te buslakodnal a keveseder’?
Szorozz! – Enyem az ehezo sereg.
Szorozz! – En mindig megsegítelek.
Szorozz! – Az en szolgam szegeny legyen,
S ha adni kell, mindig tolem vegyen!
Szorozz!”
Szorzok es hajnalfenyben eg
a diadalmas eredmeny: Eleg.

Elfogy a hit es elfogy az ero.
A kevesemmel hogy’ alljak elo?
A keveset ezeknek osztani,
Hogy mindenkinek jusson valami,
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Kisgyermekként eljött, Megváltóként elment
A Hajdúvidéki Református Egyházmegyei Hitmélyítő
Konferenciájára megérkeztünk Berekfürdőre. A két hajdúböszörményi református gyülekezet hat fővel képviseltette városunkat.
A hét bemutatkozással kezdődött. Itt megtudtuk, hogy
30 gyülekezetből 27 gyülekezet tagjai vannak jelen.
Mindannyian lelki növekedésre vágyakoztunk. Lelkészeink több bibliai idézet
magyarázatával tárták elénk
Jézus életét, születéstől, illetve a csecsemőkortól a felnőttkorig a Lukács evangéliuma szerint.
Jézus ifjúkorától kezdve
prófétált, gyógyított, és tanított Isten igéje szerint. De a
Sátán kísértette, ő pedig 40 napig a pusztában böjtölt és
felkészült a következő évek szolgálatára. Jézus élete példáján keresztül megértettük, hogy mit jelent ma a böjt,
illetve újra szívünkre helyezték a Tízparancsolat igéinek
alapvető fontosságát.
Élményszerű volt a reggeli áhítat, amit a Megbékélés
Háza kápolnájában tartottak. Jó volt elmélyülten énekelni Komor Csaba tiszteletes úr gitárkíséretével és imádkozni is. A hétnek talán legfontosabb témája a gyülekezet
derékhadának jelenléte, illetve sok esetben hiánya. A gyü-

lekezetek derékhadában a férfi testvéreknek is nagy szerepük, feladatuk lenne. Ha a férfiak többen lennének a
gyülekezetekben, akkor az egy nagy erősség lehetne. Ha
valaki hiányzik a gyülekezetből, akkor az a Tékozló fiú
példázatára emlékeztessen
bennünket.
Érdeklődjünk
felőle, várjuk és hívjuk vissza
őt.
A hét gazdag programját színesítette a Jézus születéséről
szóló film is, amelyet egyik
nap néztünk meg.
Tudatosult bennünk, hogy
senki sincs ezen a világon
véletlenül. Ezen a világon
azonban nagyon fontos, hogy
hitben járjunk, és mindvégig
kitartsunk, hogy üdvözüljünk. Ezt a Gazdag és Lázár
történetének magyarázatán keresztül értettük meg jobban (Lk 16).
Az egyházmegyei hitmélyítő héten értékes, meghitt és
szívmelengető napokat töltöttünk Berekfürdőn. Sokat
tanultunk, és ottlétünk testi és lelki feltöltődés volt mindannyiunk számára. Úgy jöttünk haza, hogy vágyakozunk
a következő együttlétre.
Balogh Béláné, Gajdán Antalné és Szálkai Andrásné

Fehér Lászlóné
Született: Lukácsi Zsuzsanna
„Krisztus mondja: Én vagyok a
jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek
engem, és örök életet adok nekik.” Ján. 10,11 27-28
Zsuzsika neni 1940. majus 26an szuletett pasztor csalad
negyedik gyermekekent Hajduboszormenyben. Edesapja
Lukacsi Andras pasztorember
volt, edesanyja Marjai Zsuzsanna pedig haztartasbeli. Hazassagukbol het gyermek
szuletett: Andras, Barna, Zsigmond, Zsuzsanna, Katalin,
Istvan es Roza. Gyermekkoraban eleg szegenyesen eltek, de
szeretetben es bekessegben. Nyaron, amikor nem kellett
iskolaba jarni, kint volt edesapjaval a legelon, a Prodon
vagy a Bagotan, es fozott neki, segített, amiben tudott.
Edesapja csikos volt, aposa pedig gulyas, vagyis a csikos
lanyat elvette a gulyas fia. Az altalanos iskola nyolc osztalyat a Kozponti Leanyiskolaban vegezte. A Kalvin teren
konfirmalt 1953-ban. Ferjet gyermekkora ota ismerte, a

pasztoroknal ugyanis az volt a szokas, hogy nevnapokon
felkerestek egymast, es vittek magukkal feleseguket, gyermekuket is. Igy ismerte meg gyermekkent leendo ferjet, aki
mar akkor kinezte maganak. A Bocskai teri templomban
1957-ben kertek Isten aldasat kozos eletukre. Hazassagukat ot gyermekkel aldotta meg az Úr: Laszloval, Zsuzsannaval, Istvannal, Tiborral, es Ildikoval. Zsuzsika lanya Beretytyoujfaluban lakik, de így is gyakran meglatogatja. Tizennegy unoka van, a legkisebb most masodikos, es hat dedunoka. Amiota megnyitotta kapuit a Reformatus iskola,
azota minden unokaja oda jart. Hazassagkotesuk utan a
Bakohati tanyara koltoztek. Eloszor csak egy kis kunyhoba,
majd tavasszal kaptak az Allami Gazdasagtol szolgalati lakast. Par ev mulva pedig, egy teljesen uj epítesu hazat adtak
nekik. Ket evig eltek a kisebb tanyakon, es tizenot even keresztul ebben az uj hazban. A tanyarol 1974-ben koltoztek
haza a Hosok utcara. Zsuzsika neni a kereskedelemben dolgozott, es amikor az otodik gyermeket varta, munka mellett
Debrecenbe jart kereskedelmi iskolaba. A gyermek szuletes
utan kapta meg a szakmunkas bizonyítvanyat. Amikor hazajottek a tanyarol tobb uzletben is dolgozott eladokent.
Negy ev mulva felmondott es elkezdtek otthon gazdalkodni.
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Tehenet, hízot, baromfit tartottak, volt, hogy negyven- otven malacot hizlaltak. Ezeknek az arabol kezdtek el epíteni
az uj hazat. Nem kaptak semmi tamogatast. Sokat kellett
dolgozni. Az ot gyermeket nevelni, iskolaztatni, az allatokat
ellatni es meg epítkezni is. Vasarnap mosott, fozott a nagycsaladra, de felkapta a biciklijet es ment a templomba, aztan sietett haza tovabb vegezni a dolgat. Boldog volt, ha el
tudott menni, mert egesz napra feltoltodott, erot kapott.
Gyermekkora ota a Bocskai teri gyulekezetbe jar. A ferje is
ment vele unnepeken. Gyermekei ma is jarnak a gyulekezetbe.
Halat ad Istennek, amiert egesz eleteben segítette, kulonosen azert, amikor a tanyarol a Szulootthonba kellett
menni, es midig idoben odaertek, nem lett semmi problema. Halas, hogy mind az ot gyermek torodik vele, segíti.
Hetvegen felvaltva viszik neki az ebedet, meg Zsuzsika lanya is Berettyoujfalubol. Nem volt konnyu elete, de adott
Isten erot az ot gyerek felnevelesehez, a sok munkahoz, es
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ugy erzi boldog elete volt ferjevel es gyerekeivel egyutt.
Meggyozodese, hogy ahol nagy a csalad, ott a gyerekek jobban szeretik egymast, osszetartobbak, segítokeszebbek. A
hitben valo neveles is nagyon fontos.
Aldja meg es orizze meg az Úr Zsuzsika nenit, es adjon
neki erot, egeszseget, hogy meg sokaig gyonyorkodhessen
szep nagy csaladjaban, gyermekeiben, unokaiban, dedunokaiban.
2018. szeptember 24.
Ez az bizonysagtetel Nagy Sandorne: Életutak címmel
lejegyzett, gyulekezeti tagjaink eletrajzait tartalmazo írasainak egyike.
Zsuzsika neni 2019.03.25-en elment a minden elok utjan.
Szeretettel emlekezunk ra halat adva a Mindenhatonak eleteert. Temetesekor a Jn.13, 13-35 igeversekkel bucsuztatta
Loment Peter lelkipasztor.
Nagy Sándorné Margit

„Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! (Zak 8,23)”
„Magyar Református Égységnap – 2019. május 18.”
Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt évtizedben megtartott bennünket. Szabadságot kaptunk az evangélium hirdetésére és az egyház
építésére. Hálásak vagyunk, hogy száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is megmaradhatott testvéri egységünk.

nepi programok sokaságában gyülekezetünkből is többen
részt vettek. Hazaérve pedig örömmel számoltak be az
örömteli találkozásokról, hiszen a sokezer résztvevő között
számos kedves ismerőssel, baráttal és lelki testvérrel találkozhattak, ölelhették meg egymást, és válthattak újra szót.

A Magyar Református Egységnapról bővebb tudósításokat olvashatnak a Reformátusok Lapjában, az EgyházkerüMost eljött az a várva várt nap, hogy újra együtt adjunk let honlapján (ttre.hu), és a Református Egyház honlapján
hálát Istennek, hogy megtartotta magyarságunkat, és ma- (reformatus.hu)
gyar református testvéreinket szerte a Kárpát Medencében
Loment Péter lelkész
és a nagyvilágban. Május 18-án Debrecen adott ismét otthont a Magyar Református Egységnap ünnepének. Az ün-
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