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Mit tegyünk akkor mi az üdvösségünkért?
Alkalom: vasárnapi istentisztelet
Dátum: 2022.03.13.
Ige: Mt 19,16-29
Jn 3,36a Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van…

Kedves Testvérek! Az ókori egyiptomiak nagyon hittek a túlvilági létezésben. Ez annyira fontos volt számukra, és annyira meghatározta a
kultúrájukat, hogy tulajdonképpen
csak a temetkezési szokásaik maradtak fenn.
Egyiptomban fejlesztették ki a balzsamozás technikáját, és így a gazdag
emberek és uralkodók holttesteit
képesek voltak évszázadokig, vagy
akár több ezer éven keresztül is konzerválni. Legyünk őszinték. Ez semmiképpen sem örökélet. Ez persze
nagyon
fontos
az
ókortudománynak, a történelemnek és a
régészetnek. Sok esetben még a sírrablók is jól jártak. Azonban ezzel
bizony nem érték el az örökéletet,
sem a mennyországot.
Ha megnézzük a különböző nagy
vallást, akkor mindegyik világvallásban nagyon hangsúlyos az a meggyőződés, hogy a fizikai halál nem a létezés utolsó állomása. Ebben mi, keresztyének egyet tudunk érteni a többi vallással.
Azonban a legtöbb vallás tanításában azt találjuk, hogy az ember önmagában, önmaga erejéből képes
felkészülni, és képes eljutni az örökkévalóságra.
Az az ember, akit mi gazdag ifjúként ismerünk, szintén így gondolkodott. Ez derül ki abból a kérdésből,
amit Jézusnak feltett: Mester, mi
jót tegyek, hogy örök életet
nyerjek? Ez a fiatalember saját maga igyekezett megtenni mindent,
amiről úgy gondolta, hogy szükséges
lehet az örökéletre való eljutáshoz.
Azt is láthatjuk, hogy abszolút felkészülten érkezett Jézushoz. Ismeri a
törvényt, vagyis ismeri Mózes öt
könyvét, hiszen a zsidók számára
nemcsak a Tízparancsolat jelentette
a törvényt, hanem Mózes könyvei
együttvéve. És nemcsak úgy általában ismerte az isteni törvényt, hanem precízen érvelt is, ahogyan abban a korban a rabbik, az írástudók
szoktak egymással érveket és ellenér-

veket felsorakoztatva vitázni.
Jézus pedig szívesen belemegy ebbe a beszélgetésbe, mert ez a fiatalember őszintén keresi a megoldást
élete legfontosabb kérdésére: hogyan
tudja elnyerni az örökéletet. Az is
érdekes, hogy Jézus nem abban a
sorrendben idézi a parancsolatokat,
ahogy azt olvassuk Mózes 2. könyvének 20. részében a Tízparancsolatban, hanem idézi a Mózes 3. könyvének 19. részéből, hogy „szeresd felebarátodat, mint magadat!”
Jézus nem említi az első kőtáblán
lévő parancsolatokat, melyek arról
szólnak, hogy az ember hogyan viszonyuljon Istenhez. Majd előbb azokat a parancsolatokat említi, melyek
határozottan tiltanak, hogy rossz
dolgot tegyen valaki a másik emberrel. Utána pedig, hogy mit tegyen
felebarátjával, a másik emberrel.
Figyeljük meg, mit válaszolt erre a
gazdag ifjú! „Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még
bennem?” Kész azonnal válaszolni,
és kimondani azt, hogy ő hibátlan
életet élt eddig. De nem tudja eltagadni a bizonytalanságát, hogy úgy
érzi, bármit is tesz, az mégsem elég
az üdvösséghez. „Mi fogyatkozás van
még bennem?” Mi az, amit még kellene tennem, hogy az örökéletet elnyerjem?
Visszajutott a gazdag ifjú a kiinduló kérdéséhez: mindent, de valóban
mindent megtett már eddig is az üdvösségéért. És még bármit megtenne,
csak végre meg tudjon nyugodni,
hogy biztosan be fog jutni a mennybe. Egy sziklaszilárd megerősítést
akar, hogy biztosan üdvözülni fog.
Ezek után Jézus „megadja neki a
kegyelemdöfést”: Ha tökéletes
akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, osztd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a
mennyben; azután jöjj, és kövess engem!
Kimondja Jézus azt, hogy ez a gazdag ember a tökéletességet hajszolja,
mert valahol a lelke mélyén tudja azt,

hogy csak a tökéletesek mehetnek be
az örökéletre. Csak a tökéletesek.
Ezért, ha valaki abban a meggyőződésben éli az életét, hogy neki magának kell valami extrát tenni az üdvösséghez, akkor a feladat nem kisebb, mint elérni a tökéletességet, a
hibátlanságot, és a bűntelenséget
szavakban, tettekben, gondolatokban
és szívbéli indulatokban egyaránt.
Lehetetlen vállalkozás – lássuk be.
A gazdag ifjú, amikor ezt a mondatot
meghallotta, akkor azonnal belátta
azt, hogy saját erejéből, elhatározásából, készségéből képtelen tökéletessé
válni. Jézus nem erősítette meg a
tökéletességről gondolt illúzióját.
A fiatalember szomorúan elment.
Azt nem tudjuk, mi történt vele, bejutott-e a mennybe, később változotte az élete, végül szétosztotta-e a vagyonát. De „szomorúan távozott,
mert nagy vagyona volt”.
Jézus ezek után a tanítványokhoz
fordult, és most őket lepi meg egy
váratlan kijelentéssel: „gazdag ember nehezen megy majd be a
mennyek
országába.
Ismét
mondom nektek: Könnyebb a
tevének a tű fokán átmenni,
mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.”
Ez azért volt a tanítványok számára
döbbenetes megállapítás és hasonlat,
mert abban a korban az emberek úgy
gondolkodtak, hogy gazdagságot,
nagy vagyont Isten azoknak az embereknek ad, akiket különösen is szeret. Például ilyen volt Izráel legdicsőségesebb királya Salamon, akinek
ráadásként adta Isten a gazdagságot
és a hírnevet, mert Salamon uralkodása elején semmi mást nem kért
Istentől, csak bölcsességet.
Ha pedig ez így van, akkor kicsoda üdvözülhet? – kérdezték a tanítványok.
Kedves Testvérek! Milyen kár,
hogy a gazdag ifjú még azelőtt elment, hogy meghallhatta volna Jézus
válaszát: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden le-
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hetséges.”
Embereknek, sőt még a tökéletesség határát feszegető gazdag ifjúnak
is lehetetlen saját magától, erejéből
és jóságából elnyerni az örökéletet.
Lehetetlen – nincs mit szépíteni.
Nincs kiskapu, nincs mellébeszélés,
hogy „mi van akkor, ha?” Ez neked
is, és nekem is lehetetlen. Mert em-

berek vagyunk mi is. Azért lehetetlen. Mi nem vagyunk elég jók az üdvösséghez és az örökélethez.
Istennek azonban lehetséges bejuttatni téged és engem az örökéletre.
Mert Ő nem ember, hanem Isten.
Neki van hatalma ítélni és kegyelmet
adni. Istennek van hatalma megbocsátani minden vétkünket, és kegyelemből megajándékozni az üdvösséggel. Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak örökélete van.
(Jn 3,36) Csak és kizárólag Jézus
Krisztusért lehet örökéletünk,
ha hiszünk Benne, mint Megváltónkban.
Testvérek! Mindezek után a legidősebb tanítvány, Péter ragadta magához a szót, és szinte kétségbeesetten
kérdez Jézustól: Mi elhagytunk
mindent, és követtünk téged,
hát velünk mi lesz?
Ezek szerint a tanítványokban is
ott volt az emberi teljesítmény elismeréséből fakadó gondolat, hogy
akkor ők is hiába vállaltak nagy áldozatot, mert nem fognak üdvözülni?
Hiába szakítottak az addigi életükkel,
hiába hagytak fel a halászattal, a
vámszedői foglalkozással, a földműveléssel és a pásztorkodással, ha Istentől nem kapnak semmi jutalmat?
Jézus azonban azt mondja, hogy ők
a mennyben 12 bírói székbe,
„trónszékbe” fognak ülni, mely Krisztus királyi széke mellett lesz. A tanítványok is mennyei jutalomban fognak részesedni.
29És mindenki, aki elhagyta

házát vagy testvéreit, apját vagy
anyját, gyermekeit vagy földjeit
az én nevemért, a százszorosát
kapja, és megörökli az örök életet. 30De sok elsőből lesz utolsó,
és utolsóból első.–folytatja a tanítást Jézus.
Ez pedig azt jelenti, ha áldozatot
vállalunk Isten ügyéért és Krisztusért, akkor azt Isten százszorosan
megjutalmazza, és „megörökli” az
örök életet. Megörökli – ezt a szót
használja Jézus. Aki örököl, az nem
tehet semmit az örökségért, hogy
megkapja azt. A gyermeki örökséget
nem lehet kiérdemelni, csak megkapni. De tehet azért, hogy ne veszítse, ne tékozolja, ne pazarolja el,
ahogy a tékozló fiú tette.
Testvérek! Mielőtt befejezném
igehirdetésemet, még szeretném
hangosan kimondani azt a kérdést, ami bizonyára mégis foglalkoztat bennünket: Mit tegyünk akkor mégis mi az
üdvösségünkért? Mert úgy
érezzük, hogy valamit mégis
csak tennünk kell! Az Ige ezt
mondja: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te,
mind a te házad népe.” (ApCsel 16,31)
Ebben a történetben ott van a
vagyon kérdése, ami úgy tűnik, hogy
a gazdag ifjú számára akadály volt
abban, hogy üdvösségre jusson.
De bármi lehet ugyanilyen akadály
előttünk, bármi, amihez nagyon ragaszkodunk, ami elválaszt minket
Istentől, az Atya akaratától. Egyszerűen bármi elzárhatja az utat előttünk, hogy elnyerjük az örökéletet.
Ugyanakkor nem mondhatjuk az
Ige alapján, hogy a gazdagság, a
pénz, a vagyon önmagában bűn lenne, a szegénység pedig egyes út lenne
az üdvösséghez. Hiszen ha így lenne,
akkor nagyon sokan képesek lennének saját erejükből és szegénységükből üdvözülni.Mire való tehát
mindaz, amid van?
Mózes példáját szeretném előttetek
megemlíteni. Mózes pásztor volt, és
munkájához hozzátartozott a pásztorbot, amivel terelte a nyájat. Amikor Isten felkészítette Mózest arra,
hogy a nép vezetője legyen, és a fáraó
elé álljon, akkor „2De az ÚR erre
megkérdezte tőle: Mi van a kezedben? Egy bot – felelte. 3Dobd
a földre! – mondta az ÚR. Amikor a földre dobta, az kígyóvá
változott, Mózes pedig elfutott
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előle. 4Az ÚR azonban ezt
mondta Mózesnek: Nyújtsd ki a
kezedet, és ragadd meg a farkánál! Mózes kinyújtotta a kezét,
és megmarkolta, az pedig a
markában
bottá
változott.” (2Móz 4)
Mit jelent ez? Azt, hogy Isten megelevenítette Mózes pásztorbotját,
használhatóvá tette a küldetésében.
Mózesnek meg kellett tanulni azt,
hogyan tudja az Isten dicsőségére
használni azt, amije van.
Tulajdonképpen ugyanezt mondta
Jézus a gazdag ifjúnak is. A gazdag
ifjúnak is lehetőséget adott Jézus
arra, hogy használja mindazt, amije
volt az Isten dicsőségére.
Testvérek! Urunk adott a te kezed-

be is sok mindent: tehetséget, ügyességet, az adakozás készségét, számos
lehetőséget, az imádságra kész szívet,
a másokért felelősséget vállaló lelkületet. Sokféle fizikai, szellemi és lelki
ajándékkal, talentummal felruházott
bennünket. A nagy kérdés számunkra az, hogy ezek elválasztanak minket Istentől, vagy pedig közelebb visznek hozzá?
Bálvánnyá lesznek ezek a dolgok az életünkben, vagy pedig
használjuk azokat az Úr dicsőségére?
Megszomorítjuk
az
Atyát vagy pedig gyönyörködik
az életünkben Urunk?
Testvérem! Jézus ezt mondja nekünk: „37Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló
ehhez: „Szeresd felebarátodat,
mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény
és a próféták. Ha így cselekszünk,
abban gyönyörködni fog mennyei
Atyánk! Ámen.
Loment Péter lelkész
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A mátraházi házas és ifis hétvége margójára
A hajdúböszörményi Bocskai téri Református Gyülekezet meghirdette 2022. február 4-6-ig Mátraházára a házas- és ifis hétvégét, melyre elsők között jelentkeztünk.
Pár évvel ezelőtt volt a templomban egy több hétvégét
felölelő házaspároknak szóló alkalom, mely azóta is élénken élt bennem, ahol szóba került mindenféle érdekesség
a házasságról, és már akkor is elcsodálkoztam, hogy másoknak mi a problémájuk, és nekünk hol kell még dolgoz-

nunk a kapcsolatunkon. Ezekből az alkalmakból kiindulva elsőként jelentkeztünk a házas hétvége eseményeire.
Hurrá, utazunk!
Szóval péntek délután 3 kis fiúnkat a nagyszülőkre bízva elindultunk Mátraházára. Érkezésünk után megvacsoráztunk, majd részt vettünk az első csoportos beszélgetésen, ahol egyből belevágtunk a közepébe. Mi történik, ha
jön a vihar? A három kismalac meséjéből levont tanulság
alapján akkor jó egy házasság, ha biztos alapokon áll.
Tévhitek a házasságról és a valóság
A statisztikák alapján a szeretet mellett a hasonló gondolkodás, a rugalmasság és a kompromisszumkészség a
legfontosabb. Fontos tényező az életkor is, hiszen nagyon
fiatalon nagy a mások általi befolyásolhatóság, míg idősebben már nem szeretnénk a megszokotton változtatni.
Megállapítottuk, hogy a házastársi- és az élettársi kapcsolat között minőségi különbség van, ami nem fejezhető ki
egy darab papírral, hiszen a pénz is csak egy papír, mégis
mindennap dolgozunk érte keményen.
Kommunikáció a házasságban
Mindenképpen fontos, hogy a kommunikáció ne szakadjon meg, mert ha már beszélgetni sem hajlandók a

felek egymással, akkor az a kapcsolat végét mutatja. A
beszélgetés lehet tartalmas, felületes vagy bántó. Igyekezzünk egymás közt kulturált, tartalmas beszélgetéseket
magvalósítani.
Rendezett élettér és ápoltság
A hétköznapi dolgokon felülemelkedve (nálunk is gyerekjátékok vannak mindenhol a lakásban), azért igyekezzünk egyfajta rend bevezetésére, hiszen ha megtartjuk a
rendet, akkor a rend is megtart minket. Az ápoltságról
pedig annyit, hogy fontos a személyes higiénia mind ruházatunkban, mind testileg és lelkileg is.
Filmvetítés: Hiszel? (Do You Believe?)
Mindenki számára ajánljuk, aki tartalmas 2 órát szeretne elölteni a saját gondolataival. Megláthattuk, hogy
mindegy, mit tesznek vagy gondolnak az emberek, Isten
útjai kifürkészhetetlenek. „Amikor már azt hiszed, már
mindenre tudod a választ, az élet lecseréli az összes kérdést.”
Veszélyes vizeken
A vasárnapi istentisztelet témája volt, hogy a mohóságtól vezérelt kereskedők akkor vállaltak utat a hajójukkal,
amikor már nem volt hajózásra alkalmas a tenger, és így
mindenüket – az életükön kívül – elvesztették. (ApCsel
27)
Mi ketten és a pénz
Az utolsó társas összejövetelen szóba kerültek a piszkos
anyagiak is. Közös kassza, egyéni fizetés vagy is-is. Fontos kérdések a mai anyagias világban, és sok esetben állandó ütközési pont a család életben, hogy mikor-miremennyit költünk, és megengedhetjük-e magunknak.

Az előadások közt azért beszélgetésekre, nagy kávézásokra és kirándulásra is nyílt lehetőség a finom falatozás
mellett. Búcsúzásként a vidám fotózás során egy házassági viharálló piros esernyőt kaptunk ajándékba.
Összességében egy nagyon tartalmas, érdekes, izgalmas
belső utazásnak lehetett tekinteni ezt a hétvégét, amely
rávilágított a házastársi kapcsolat összetettségére.
Az esküvői meghívónkon lévő idézettel szeretném zárni
a soraimat, ami a mostani 2022-es év – „Maradjunk
együtt!” - szlogenjéhez igencsak passzol:
Ne adj nekem többet,
Csak a legnagyobbat.
Azt a mérhetetlen sokat,
Hogy LEGYÉL!
Házastársi üdvözlettel:
Szabóné Dr. Kovács Anett és Szabó Zoltán
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Házasságunk első 35 éve
címmel tartott bizonyságtételt Dr. Hodossi Sándor és felesége Hodossiné Sugár Éva február 27-én, vasárnap a
Gyülekezeti Házban. Ezzel az alkalommal zártuk idén a
Házasság Hetéhez kapcsolódó alkalmainkat. Vendégeink
nagyon közvetlen módon beszéltek mindarról a sok küzdelemről és az együtt megtapasztal örömökről, melyek
házasságuk három és fél évtizede során megtalálták őket.

Különösen értékes volt bizonyságtételük abból a szempontból, hogy nemcsak a szépről, jóról és örömökről beszéltek, hanem beszéltek a mélységekről és a nehézségekről is.
Nekünk, hallgatóságnak nagyon jó volt arról is hallanunk, hogyan kerültek közelebb az Isten kegyelméhez,
hogyan fogadták el mindketten Krisztust Megváltójuknak, és az Isten közelsége által milyen újabb örömökben
és áldásokban részesülhettek.
Az együttlét második felében szeretetvendégség volt. A
terített asztal mellett még sokáig élénk beszélgetések folytak vendégeinkkel.
Dr. Hodossi Sándor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének intézményi alumni felelőse és főiskolai docense. Felesége,
Hodossiné Sugár Éva a Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum irodalom és magyar nyelv tanára.
Házasságheti rendezvényünket Hajdúböszörmény Város Önkormányzata támogatta.
Loment Péter lelkipásztor

Klasszikus gitár koncert
Január 30-án, vasárnap, a Gyülekezeti Házban zenés áhítaton
szolgált gitárjátékával Loment Katinka Dorottya. Katinka a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola végzős diákja. Tanulmányait
az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány támogatja
azzal, hogy egy Kohno-Sakurai japán mesterhangszert bocsátott
rendelkezésére. Illesse ezúton is köszönet az Alapítványt! További
sok sikert kívánunk az ifjú tehetségnek!
Loment Péter
(a büszke édesapa)
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Szolgálat a gyermek istentiszteleteken (Boros Andrásné Gyöngyi)
Református újságunk
olvasói, a gyülekezet
és a magam nevében
szeretettel köszöntelek. Hajdani tanárdiák
viszonyunkra
tekintettel beszélgetésünk alkalmával a tegeződő formát választom.
Presbiterként
már
bemutatkoztál
lapunk hasábjain. Első
ciklusodat töltöd a
szolgálatban. A mai
alkalommal a gyerekek között végzett
szolgálatodról kérdezlek.
Életed melyik szakaszára helyezed hitbéli elköteleződésedet?
Kicsi gyermekkoromban kezdődött ismerkedésem a
Bibliával. Édesanyám beíratott hittanórára a Kálvin téri
gyülekezetbe. Ott nagyon megfogott, amit hallottam, és
szerettem hittanórára járni. Ifjúkoromban a tanulmányaim kötöttek le. Hosszú évek teltek úgy el, hogy távol voltam az Isten házától. Felnőttkoromban történt változás,
amikor megkeresztelkedtem, majd konfirmáltam a sógornőmmel és a családdal együtt. Azóta szinte minden vasárnap a templomban vagyok. Jól érzem magam az egyházi
közösségben. Kell ez nekem, hisz általa mindig közelebb
kerülök Istenhez. Úgy érzem, egész életemben velem van
az Úr, és segíti minden szolgálatomat.
Miből áll a szolgálat, hogyan kell készülni rá?
A gyülekezeti táborral kezdődött. Akkor vettem részt
először, amikor Erdélyben volt a táborhelyünk. Ott kerültem közelebb a gyermekekhez a hitéletben. Így vállalkozhattam arra, hogy vasárnaponként bekapcsolódok a gyermekmunkába, részese leszek a gyermek-istentiszteleteknek. Szerencsés vagyok, mert családom minden szolgálatomban támogat. Szabó Judit hitoktató vezetett be
ebbe a tevékenységbe. Tőle nagyon sok segítséget és támogatást kaptam. Nagyon jó bibliai témákkal segítette a
munkámat. Ezek az anyagok a mindenkori felkészülés
vezérfonalát jelentik. Tudok rá építkezni, készülni minden alkalommal. Ez hatalmas segítség, köszönet és hála
érte Juditnak. Szeretném elmondani, hogy előbb kerültem a gyermekmunkába minthogy presbiter lettem. A

felkérés később érkezett az egyháztól.
Milyen rendszerességgel vállalod a szolgálatot,
van-e kialakult rend köztetek, akik végzitek ezt a
nemes feladatot?
Szabó Judit fog össze bennünket. Jelenleg hármannégyen vagyunk. Mindig megbeszéljük és egyeztetünk
egymással. Rendben mennek a dolgok.
Hogy érzed magad ezeken az alkalmakon?
Minden találkozás a gyermekekkel kellemes, feltölt engem. Az ismeretek birtokában, anyai ösztönből közelítek
a gyermekekhez. Ez nekem természetes. Úgy érzem, többet kapok vissza tőlük mint amennyit én adni tudok nekik. A korábban említett, Judittól kapott ismeretanyaghoz hozzáteszem a saját személyiségemből fakadó hitbéli
dolgokat is.
Jelen lehettem a templomban, amikor januárban átvettél egy végzést igazoló oklevelet. Kérlek,
mutasd be a képzést!
2020 őszén indult egy 40 órás tanfolyam. Minden
szombaton egész napos foglalkozáson vettünk részt a Kálvin téri gyülekezeti teremben. A résztvevők száma 15-20
fő volt. Voltak közöttünk egészen fiatalok, középiskolások
is. A pandémia miatt a képzés online módon folytatódott,
és így is vizsgáztunk 2020 decemberében. Missziós munkatársak vezették a foglalkozásokat Miskolcról és Nyíregyházáról. A Szabó Judittól kapott ismeretekből jó alappal rendelkeztem, amelyre a képzés ráépített és még több
és biztosabb ismeretet nyújtott. Gyermekek Evangéliumi
Tanítása 1. volt a képzés megnevezése.
Van-e, lesz-e folytatása a képzésnek? Részt veszel-e benne?
Ez az oklevél feljogosít engem arra, hogy a második
kurzuson is folytathassam tanulmányaimat. A címe, Hitbéli Gyermekek Evangelizálása 2. lesz. Ha a képzés elérhető közelségben lesz, nagyon szívesen vállalom.
Elhivatottságról, küldetésről szól ez a szolgálat
is. Melyik bibliai gondolat vezet téged ezen az
úton?
„Bízd az Úrra a te dolgaidat és teljesülnek szándékaid!” (Példabeszédek 16:3)
Okleveledhez szeretettel gratulálok! Isten gazdag áldását kérem további tanulmányaidra, szolgálatodra és egész
életedre!
Köszönöm a beszélgetést!
Tamus Elvira

2021 karácsonyán
Csöndes kis szobámban ünnepelek.
Sajnálom, hogy elfelejtettem papírt
odakészíteni, jegyzetelni, pedig tudtam, hogy 26-án református igehirdetést hallunk a rádióban. Hát, így
jártam. Megpróbálom, mint már
annyiszor fejből összerakni a dolgokat. Az igét Nagy Mariann lelkésznő
hirdette. Édesanya ő, lányai vannak.
Már 12 éve a kozármislényi gyülekezet lelkésze.

Az Igét, a Lukács 2, 8-11 verseit
olvasta: „ Pásztorok tanyáztak azon
a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És
az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és
nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne
féljetek, mert íme, hirdetek nektek
nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz: Üdvözítő született ma

nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában.” Aztán elmondott egy
kis történetet egy családról, akik az
utóbbi időben nagyon elszegényedtek. Az édesanya megpróbálta a 6
éves Jánoskájának megmagyarázni,
hogy te már nagy fiú vagy, és megérted, amit most mondani akarok neked. A kesztyűd is lyukas, a kabátod
is vékony, és a lábadra is meleg cipő
kellene, de mi most a rávalót nem
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tudjuk előállítani, csak ha eladjuk a
játékaidat. Néhány nap múlva a boltos kirakata ezekkel volt kidíszítve,
benne egy felírat „ELADÓ”. A gyermek még néhány napig gyönyörködött bennük, mikor arra járt, de az
egyik napon üresnek találta a kirakatot. Megvásárolták. Aztán elérkezett
a karácsony este. Az édesanya örömmel közölte, hogy úgy érzi, sikerült
megvásárolnia, amire Jánoskának
szüksége van. Egy kis csönd következett. Azután jön a csalódásteli, keserű felkiáltás: „Ellopták a karácsonyomat!”. A szegény gyermek játékát
elvitték a gazdag gyermekeknek. És
itt elcsuklott a lelkész hangja. Rövid
csönd, aztán új erőt kapott, meg tudott szólalni, gyönyörűen megtartotta az igehirdetést.
Ebből az igehirdetésből számomra
az üzenet ez volt: Drága testvérem,
ha te úgy érzed, hogy a te karácsonyodat nem lopták el, akkor annak
örömüzenetét mondd el a te szeretteidnek is. Hát most mi ezen fáradozunk hetek óta. Két gyülekezeti tagunk a megmondhatója. Nekik itt is
megköszönöm a szeretetteljes segítségüket. Én hiszem és tudom, hogy
miután szerény kis ingatlanomat
szétosztottam a szeretteim között,
megszólalt egy hang ott belül, hogy a
lelki kincseidből is tegyél mellé. Hát

elég bőségesre sikerült. Bő 30 oldal,
de elég nagy betűk, és képek is vannak benne. Még egy ilyen gondolat is
előjött közben, hogy a képek mellé
egy-egy ige is odakívánkozna. Hát a
János 3, 16-17 versei kerültek a testvérem szeretteinek képei közé. Az ige
így hangzik: „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki hisz benne, az el ne
vesszen, hanem örökké éljen. Nem
azért küldte el Isten a Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem, hogy
üdvösséget szerezzen a világnak.”
A Mártika családjához meg az ő
igéje a 91. zsoltár 4. verse „Tollaival
betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.”
Amikor egészen készen voltunk,
felcsörögtem a lelkigondozómat, és
elmondtam, hogy ami tőlem telt
megtettem, de most imádkozzunk,
hogy a kegyelmes Isten áldja meg
ezeket a sorokat. Ő azt mondta: „De
jó teneked, hogy még most is tud
használni téged a kegyelmes Isten.
Én most olyan haszontalannak érzem magam.” És hogy ő is szeretné
látni e sorokat. Hát remélem, hogy
még megérjük ezt is!
Soraimat testvérem, Zsuzsika kedves énekével zárom, ami így hangzik:
1. Uram, ó, add, ha vándorutam
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Majd véget ér itt a
borúban,
Elérjek
hozzád, S te fényes
orcád Hadd lássam
én!
2. Ó, lásd, Uram, a
szívem-lelkem Feléd
sóhajt nagy vággyal
telten, S a gyötrelemtül Fájón kiperdül A könnyem is.
3. Nézd, minden elhagy; üdvösségem Te vagy csupán a földön s égen;
Sebem te látod, Könnyem szivárog, S
te számolod.
4. El nem bocsátlak: e világon
Egyébre semmire se vágyom, Csak
áldj meg engem, Csak elepednem Ne
hagyj, Uram!
5. Segíts az utamon erőddel, A
bűneimet mind-mind töröld el! Ó,
végy föl engem, Vígy az öledben Az
ég felé!
6. Ott álljunk üdvbe öltözötten Én
és szeretteim köröttem! Uram, tehozzád, Hol fénylik orcád, Vágyódom én.
(365. Hallelujah ének)
Szabó Margit

Sei Gusztáv: Békesség
Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja
le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült ...
s a kép összegyűrve a szemétre került.
Nem békesség volt a papíron,
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett,
s egy szundító öreg bácsit festett.
De békességet nem ábrázolt ez sem,
nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
békésen legelésző birkanyájat ...
A papírkosár lassan tele lett,
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés,
messziről hallatszott a mennydörgés.
Vihar közeledett, az ég rengett,
a festő az ablaknál töprengett.
Nézte a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,

kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
Nyugodtan aludt, miközben zengett az
ég.
Ez hát az igazi békesség.

"Uram, te megmutattad békességedet!"
- szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a viharban alvó madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan,
ha szívünkben Isten békessége
van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé
tesz.
Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.
Közreadta és a rajzot készítette: Szabó Margit
Szólnak a harangok a toronyban:
bimm-bamm-bimm-bamm

Jöjjetek, Jézusnál békesség vár: bimm
-bamm-bimm-bamm
Keresztyén gyermek dal
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Szeretetáramlások
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és az Imakör között
Tavaly év vége felé, késő ősszel
történt meg az első közös találkozó a
Baptista Misszió fogyatékkal élő fiataljai, a Misszió munkatársai, valamint az Imakör négy tagja között.
Mégpedig egy hagyományos levesbetét készítés, a csigacsinálás okán.
Feketéné Rózsika, Baloghné Mancika, aki a tésztát is vitte, H. Vargáné
Marika és Veressné Ági képviselték
a gyülekezet kiskörét. Amikor arra
kértem a testvéreket, hogy emlékezzenek vissza erre a
találkozásra, ezeket
válaszolták:
Nagyon nagy szeretettel fogadták
őket, meglepő módon kitartóak voltak a fiatalok, még
az is csinálta, aki
egyébként nem ülő
típus. Mivel felkerestem a Missziót
is, így megtudtam, hogy ezt az izgőmozgó fiatalembert Tóth Sándornak
hívják. Az Imakör négy tagja még
elárulta azt is, hogy kettő óra hosszat
voltak ott, sokat énekeltek, Balogh
Olga hosszan mesélt a családjáról, és
annyi szeretetet kaptak, hogy szinte
lehetetlen volt viszonozni. Olyan fiatal is akadt, aki már ismerte ezt a
türelemigényes tevékenységet, mint
utóbb megtudtam, a Somogyi Imre
volt az.
Aztán amikor a Baptista Missziót
kerestem fel, kicsit megcsúsztatva a
csoportfoglalkozásukat,
nagyon
könnyedén visszaemlékezett a nagy
mozgásigényű Sanyi is. Imi azt
mondta röviden, hogy jó volt, Andorkó Dávid pedig akkor szólalt csak
meg, amikor a gyülekezeti házbeli
látogatásukról kérdeztem őket, mert
ilyen is volt a csigakészítés után, s
biztosított róla, hogy jól érezte magát
és a csengők tetszettek neki a legjobban. Ugyanis színes csengőkkel kísértük az énekeket, a fiatalok és az
imakör néhány tagja, már akinek
jutott csilingelő csengő. Dávid még
azt is megjegyezte, hogy kedvesek
voltak a nénik. Gégény Boglárka terápiás munkatársnak pedig a süte-

mények jutottak eszébe, melyek a
szeretetvendégség alapját képezték.
Tóth Sándor még azt is mondta,
hogy jó nagy, szinte hatalmas a gyülekezeti házunk. (Elférne még benne
jó sok ember!) Péter Flóra, aki mellettem ült, csendesen mosolyogva, a
szóra bíró invitálásokra megelégedését, tetszését adta tudtunkra. Rajtuk

kívül még Kathi Viktor, Tóth Attila
Sándor is készítették a csigát. Segített a visszaemlékezésben Kompár
Bernadett terápiás munkatárs, aki a
fotókat küldte el nekem készségesen,
valamint Martonné Polgári Mariann
gondozó is, akinek szintén kellemes
emlék volt a gyülekezeti házban tett
ismerkedős találkozás.
December 23-án este tartotta a
Bárka zenekar az ünnepi koncertjét.
S amikor a sorok között középen
megláttam a két ismerős arcot a
Misszióból, nagyon megörültem,
megnyugodtam és meg is hatódtam,
hiszen emlékeztem arra, hogy a fent
említett látogatásukkor Bakó Sándornak – aki egyébként a debreceni
Immánuel Otthon lakója, csak vendég volt akkor itt böszörményben –,
a Bárka a kedvenc zenekara. Gál Valéria terápiás munkatárs csillogó
szemmel hallgatta és nézte a koncertet, közben fogta Sanyi kezét, akinek
ha lehet még jobban csillogott a szeme, és a maga módján, de a legszebben énekelte a zenekarral az énekeket. Nekem ettől az élménytől lett
igazán Karácsony!
Vali elárulta a látogatásomkor,
hogy már a gyülekezeti házban tett
látogatáskor, amikor megtudták

Tiszteletes asszonytól, hogy lesz ez a
koncert, már ott jelzett a szemével
Sanyi - mi ezt nem vettük észre, hiszen különös, érzékeny, rezdüléses
kapcsolatot tartanak ők fent ketten,
ellátott és gondozója –, hogy nagyon
szeretne részt venni a koncerten és
hogy elviszi-e Vali. És az odaadó
munkatárs ezt komolyan vette, megígérte és a szívén viselte.
A zenekar tavaly
nyáron
látogatta meg a
Missziót, azóta
kedvence
Sanyinak, s a youtube csatornán talán ő
hallgatja, s nézi
őket a legtöbbször és legodaadóbban!
Elmesélték aztán élményeiket
a többieknek is. Sanyi tömör véleménye egyébként ez volt, tudtam meg
Valitól: „ Betyár jó volt a buli!”
Vali testét, lelkét is átjárta a koncert alatt a jó érzés, a meghittség és a
nyugalom. Szerinte teljesen más a
gyülekezeti házban a koncertélmény
mint a templomban, bár ott még
majd ezután fogják a munkatársakkal meghallgatni a Bárka zenekart és
az Istentiszteletet.
Ezt különösen nagy örömmel hallgattam, s azt is, hogy a további közös
programokat is várják, illetve tervezik, és hogy az Imakör alkalmaira is
szeretnének ellátogatni.
Szívemben hálával telve jöttem el a
Misszióból. Reményeim szerint nem
sokat kell várni a következő találkozásig, hiszen ők is várhatók a gyülekezetünkbe. Én pedig a gobelinvarrás szépségeit és nehézségeit fogom
megmutatni nekik!
„Megismertem, hogy nem tehetnek
jobbat, mint hogy örvendezzen ki-ki,
és hogy a maga javát cselekedje az ő
életében.” Prédikátor 3.12.
„Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” Fil.2.13.
Tardiné Szilvi
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KÜLDETÉSÜNK A GYÜLEKEZT ÖT CÉLJA-1.
Gondolatok a 2022. 01. 16-i igehirdetéshez
Kedves lelki Testvérek!
Valóban Jézus Krisztus munkatársai vagyunk? Hogyan
építjük Isten országát? Megosztjuk-e valakivel is bizonyságtételünket? Átadjuk-e valakinek? Elé éljük-e családunknak, szűkebb környezetünknek, szomszédainknak a
hívő keresztyén életünket? Segítjük-e egymást valamiben? Kitartóan Istenbe vetett bizalommal, hittel, szeretettel? Miért nem? Nem nőttünk még fel a feladathoz?
Tegyünk érte! Fogjunk össze és próbáljunk meg felnőni. Gondolatban elmélyülni hitünkön, beszédünkön, cselekedeteinken, vágyainkon. Tudunk-e hálát adni a velünk
történtekért? Vagy csak morgolódni, hogy már megint
nem úgy van, ahogy szeretnénk? - Ez nem vezet sehova!
Mert már megint önzőek vagyunk. Azt szeretnénk, hogy a
jó Isten úgy teljesítse kérésünket, ahogy mi elképzeltük,
ahelyett, hogy belesimulnánk Isten szeretetébe, kegyelmébe. Áldásait megköszönve azon igyekeznénk, hogy azt
tegyük, amit ránk bízott. Tegyünk érte! Ha bevalljuk magunknak, hogy gyengék vagyunk, és azt hisszük, hogy ezt
más nem látja, nem érzi, ez nem igaz! Mert minden, ami
bennünk van, azt a környezetünk is észreveszi, érzi a kisugárzásunkat, azután vagy távolodik tőlünk, vagy közeledik hozzánk. Kérjük Istent alázattal, mély hittel és bizalommal, hogy legyen a segítségünkre. Meg fogja tenni!

Szilárd elhatározással, folytonos bizalommal Isten iránt
meg tudjuk cselekedni, tenni azt, amit szeretettel ránk
bízott, mert minden pillanatunkban velünk van Ő, még
akkor is, ha bizonyos élethelyzetekben nemigen érezzük.
Sajnálkozunk azon, hogy fogy a gyülekezet? Miért? Személy szerint te és én mit tettünk érte? Valljuk be, nem is
igen próbálkoztunk, még talán a templomban sem gondolunk olyasmire, hogy szeretettel üdvözöljük a környezetünkben helyet foglalókat – Isten hozott! – Csak a saját
gondolatainkat visszük oda is. Aztán várjuk a csodát.
Ha odafigyeléssel, kellő odaszánással végighallgattuk
Isten Igéjét és annak magyarázatát, énekeltünk néhány
zsoltárt, dicséretet, meghallgattuk a hirdetéseket, megkapjuk az áldást és már rohanunk is a mi kis napi rutinunkhoz. Megyünk tovább. „Nincs időnk” tovább elmélkedni az ott hallgatott Igén, azt nemcsak meghallgatni,
hanem a saját eddig leélt életünkbe belehelyezni, akár
először, vagy ismét átélve megosztani egymással és megismerni önmagunkat, és tenni a jobbításunkért.
Már nemigen vagyok templomba járó, de a vasárnapi
istentiszteletek igehirdetései írott formában minden héten eljutnak hozzám.
Hála Istennek! Köszönöm szépen.
Ábrókné Erzsike

Virtuális Csodavár
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, … mert
ilyeneké az Isten országa.” (Lukács 18,16)
Iskolánk életének egyik legmeghatározóbb eseménye a
minden évben megrendezésre kerülő Csodavár elnevezésű programsorozatunk. A leendő elsős tanító nénik már
kora ősztől lelkesen készülnek a nagycsoportos gyerekek
fogadására. Igyekeznek minden évben olyan képességfejlesztő, játékos feladatokat összeállítani, amelyek segítik a
gyerekek iskolára való felkészülését, az óvoda-iskola zökkenőmentes
átmenetét, betekintést nyújtanak az iskola
életébe, szokásrendjébe.
Sajnos
már
második
éve,
hogy a súlyos
járványügyi
helyzet
miatt
nem volt lehetőségünk a személyes találkozásra, a foglalkozások jelenléti megtartására.
Egy tájékoztató jellegű szülői értekezlet után csak online
felületen tudtuk a kapcsolatot tartani az érdeklődő családokkal. Létrehoztunk egy zárt csoportot „Suliváró a református iskolában 2021/2022” névvel, ahova csatlakozhattak a szülők. Ezen a felületen mutattuk be iskolánk kisfilmjét, amely betekintést nyújtott a nálunk folyó nevelő-

oktató munkába. A tanító nénik rövid videók készítésével
igyekeztek segíteni az iskolakezdéshez szükséges képességek otthoni, játékos fejlesztését. Hitoktatóink által készített videóban mutattuk be, hogyan figyeljünk Istenre és
egymásra. Mindezek mellett a nagycsoportos ovisok megismerkedhettek „Sakkpalota lakóival” is. Zárófoglalkozásként a leendő elsős tanító nénik nyílt napon, tanítási órákon fogadták az érdeklődő szülőket. Ezúton is köszönöm
a leendő elsős tanító nénik, Bodnár Éva, Kiss Judit, Csukásné Bernáth
Krisztina
és
Debreczeniné
Szolnoki Szilvia lelkiismeretes munkáját.
Ebben a tanévben
57
nagycsoportos
óvodás szülei
adták le szándéknyilatkozatukat iskolánkba. Hálásak vagyunk, hogy a
jelen nehézségek ellenére idén is nagy számban érdeklődtek a kedves szülők iskolánk iránt. Minden kedves családnak köszönjük a bizalmat!
Kissné Rácz Ildikó
igazgatóhelyettes
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Ki ajánlhatja fel adója egy százalékát?
Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást
ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni.

A rendelkezési jogosultságot nem érinti az,
ha a magánszemély bevallásban fizetendő
adója nulla forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházak részére még
ebben az esetben is érdemes rendelkezni.
Mivel az egyházak – egy százalékon túli –
kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma (és nem a felajánlott öszszeg nagysága) alapján történik, így a nulla
forintról történő rendelkezés is növeli az
adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.

Ha 2018-ban, vagy azt követően Ön nyilatkozott adója 1%-ról, akkor azt a NAV idén is figyelembe veszi.

Várnai Zseni: Katonafiamnak!
Én magzatom, szép katonafiam,
szíve vérével ír neked anyád.
Mióta a császár kenyerét eszed,
vörösbe fordult itthon a világ.
Most készülünk a döntő, nagy csatára,
s ti lesztek ellenünk majd a sereg,
ha ráuszítnak önnön véreidre:
ne lőj, fiam, mert én is ott leszek!
Az anyaföldnek most zsendül a méhe,
már lesi a munkás szolgahadat,
hogy szűz ölébe termő magot hintsen,
várja az erőt mely életet ad,
most megmérjük irdatlan, nagy erőnket
s nem ringatnak majd kalászt a szelek;
a termőföld lesz a mi lázadásunk:
ne lőj, fiam, mert én is ott leszek!

Fiam, ez öreg, reszkető sorokban
én sírok, ki méhemben hordtalak,
ki eggyé tettem órát, napot, éjet,
hogy etesselek, hogy dajkáljalak;

hús a húsomból, vér a véremből,
hogy emelhetnél te akkor kezet,
ha én zokogom, sikoltom feléd:
ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.
A Krisztusunk vagy, a mi Messiásunk,
a reménységünk, mindenünk: az Élet!
Te döntöd el most a mi nagy sorunk,
a te felzúdult bús rabszolgavéred;
borítson el a forradalmi mámor,
ha hömpölyög a lázadó sereg,
mint felkorbácsolt, zúgó tengerár:
ne lőj, fiam, mert én is ott leszek!
Most még csak háborog az óceán,
s a kevély hajót már tépi, dobálja,
mi lesz, ha majd ős medréből kitör,
ha úrrá lesz a tenger akarása!
Mi lesz, ha minden katonafiú
szülőanyjától kap egy levelet,
mely lázít, gyújt, vérbeborít:
ne lőj, fiam, mert én is ott leszek!
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CSOPORTOS KERESZTELKEDÉS
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a
régi elmúlt, és íme új jött létre.” (2Kor5,17)
2022. március 20-án a hajdúböszörményi Bocskai téri
Református Gyülekezet tagjai áldott, örömteli családi vasárnapi istentisztelet részesei lehettek. Ezen alkalmon
ugyanis az Úristen indíttatásából 29 fő (7 felnőtt és 22
gyermek) élhetett a keresztség sákramentumával.
A csillogó tekintetek, isteni üzenetre vágyakozó szívek
az igehirdetésből - a korábban a felkészítés során elhangzottak mellé - útravalóként elvihették magukkal Lomentné Szopkó Tünde nagytiszteletű lelkésznő elgondolkodtató tanítását, amely a „Tiszta Lappal” való élés lehetőségét,
a keresztelkedés szemszögének négy színterét tárta fel.
Hallhattuk a Jordánnál keresztelkedők, a mai keresztelkedők, a gyülekezet, és a menny ígéretének számunkra
örök érvényű újra kezdési lehetőségét.

A keresztség sákramentumát a megtisztult, új életet
szimbolizáló vízzel, Jézus szavaival (Mt 28,18-20) az
Atya, Fiú Szentlélek nevében a tőle megszokott kedvességgel Loment Péter nagytiszteletű úr szolgáltatta ki.
Gyülekezeti tagként engem is nagy örömmel töltött el,
hogy ilyen nagy létszámmal növekedett a gyülekezeti családunk, testvéri közösségünk. A keresztelkedő családok
örömében osztozni önmagában is felemelő érzés, de áldáshordozó a közösen vállalt, odaforduló segítségnyújtás
és hiteles példaadás lehetősége is feléjük.
Szülőként és nagyszülőként az járt a fejemben, hogy
mennyire jó, hogy az Úristen megszólító kegyelme által

megtalálták a szülők, keresztszülők azt a legjobbat, amit
adhatnak gyermekeiknek, elindították őket a Krisztushoz
vezető útra. Voltak, akik személyes példájukkal is merősítették ezt és szülőként, gyermekével/gyermekeikkel
együtt keresztelkedtek meg, de akadtak olyanok is, akik
felnőttként, megtért emberként – tiszta lappal – akartak
Isten gyermekeivé válni.
Az Úristen áldása szálljon rájuk, kegyelmét árassza ki

továbbra is feléjük és mindazokra, akik segítik őket a bár
rögös, keskeny, de az örök élet felé vezető útjukon!
Szabó Judit
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HÍVOGATÓ
Kedves Gyerekek, Szülők!
Már sokan tudjátok, hogy vasárnaponként a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelet is
van. Kivétel az, amikor az alsósoknak van Családi Vasárnapjuk. Kevesebben tudjátok, hogy pár éve már Karácsony, Húsvét és Pünkösd vasárnapján is szeretettel várunk benneteket. Ilyenkor a szülők élhetnek az Úrvacsorázási lehetőséggel, ami nekünk lehetőséget ad arra, hogy
kicsit hosszabb időt tölthessünk együtt. Ilyenkor igyekszünk az ünnepekhez kapcsolódó, az igei üzenetet elmélyítő munkálkodásra is.
Készültek már mézeskalácsok, amit ajándékképpen
adhattunk oda valakinek megemlékezve arról, hogy
Mennyei Atyánk is megajándékozott bennünket az Ő drága Fia által. Készítettünk már bibliai kenyeret is, amit
hazavihettünk azoknak, akik nem lehettek jelen velünk,
úgy, ahogy Jézus kenyérszaporítása után is biztos, hogy
vittek magukkal az emberek, hogy az áldást így közvetít-

hessék szeretteik felé.
Minden alkalomra lelkesen, nagy szeretettel készülünk,
hogy élményszerűen élhessétek át, érthessétek meg a bibliai történetek lényegét. A közelgő húsvéti vasárnapon
Gyöngyi néni lesz veletek. Izgatottan várja a veletek való
találkozást.
A Bocskai téri Református Templomban 9 óra 10 perckor kezdődik az istentisztelet, ahol a családtagok együtt
ülnek és közös imádság, éneklés után az egyik ének alatt
megyünk át a Gyülekezeti Házba, ahol már csak a hitoktató és a gyerekek vannak jelen. Oda lehet jönni értük az
istentisztelet végén.
Hálás a szívünk, amikor az Úristen megengedi, hogy
szolgálhatjuk Őt a veletek való együttlétek alkalmával!
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)
Szabó Judit (Csuti néni)
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Farsang a 2. évfolyamon
Idén sem maradhatott el iskolánkban a télbúcsúztató farsangi mulatság. Rendkívüli módon a 2. évfolyam
három osztálya közel 60 gyermekkel
összefogva, együtt búcsúztatta a telet.

óráinkat. Hisz jelen volt az osztályban Márió, Ronaldo, Messi, Joker,
táncos lány, hercegnő és számtalan
kis kedvenc….
14 órakor osztályonként felvonulással indult a mulatság.

natait.
A közös mulatozás a várva- várt
tombolasorsolással ért véget.
A farsangi forgatag az osztálytermekben tovább folytatódott, ahol
még csupa finomság is várta a meg-

Február 18-án reggel már elkezdődött a hangolódás a délutáni mókára.
A gyerekek izgatottan öltötték ma-

Ezek után Varga Judit néni közös
Táncházra invitálta a jelenlévőket,
majd Just Dance, ügyességi akadály-

szomjazott, megéhezett gyermekeket.
Köszönet a szülőknek a tombola

gukra 8 óra előtt kedvenc állatuk,
mesehősük, sportolójuk … jelmezét.
Délelőtt folyamán mosolyogva néztük, mi tanítók, kiknek tartjuk az

pályák, kézműves –kreatív sarok várta a mulatozni vágyókat. Mindezek
mellett a „fotósarokban” megörökíthettük másodikosaink boldog pilla-

felajánlásokért, és a sok- sok finomságért! Jó volt Együtt!
Vargáné Hagymási Anita tanítónő

15

www.bocskaiter.hu

Baltazár napok
Minden év novemberében iskolánk
névadójára, Baltazár Dezsőre emlékezünk.

emléktáblát helyeztünk el iskolánk
falán, majd előadásokat hallhattunk
életéről, munkásságáról, ránk hagyott szellemi örökségeiről.

Idén a Baltazár-hét nyitó programjaként Baltazár Dezső születésének
150., püspökké szentelésének 110.,
halálának 85. évfordulója alkalmából

Ezen a héten a vidám programoké
volt a főszerep. Délutánonként sport-

foglalkozások keretében, Just Dance,
Darts, Exatlon, Amőba, Ninja Warrior, Sportfesztivál, és Kathi Sándor, a
Kincses Sándor Birkózó egyesület
edzőjének jóvoltából a grundbirkózás
állomásokon próbálhatták ki magukat diákjaink.
Alsósaink kézműves foglalkozások
keretében tárasajátékokat, őszi díszeket, ajándékokat, készíthettek,
osztályvetélkedőkön vehettek részt
Felsőseink délutánját szabadulószoba, ügyességi és interaktív játékok
színesítették
Pénteken minden osztály klubdélutánnal zárta a Baltazár hetet.
Varga Judit
DÖK segítő pedagógus

Házasság hete
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása
az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon
keresztül.”
Február közepén a házasság hete alkalmából iskolánk
6.a osztályos tanulói
készültek szolgálattal. A téma komolyságát ellensúlyozta
a gyermekek lelkesedése. A szolgálatunk összeállításánál a fő irányelv a
szeretet mint az
egyik legfontosabb emberi érzelem volt. Aranyosi Ervin
versében így fogalmazta meg: „Van egy érzés a világon-

úgy hívják hogy szeretet, ami nélkül boldogulni, szépen
élni nem lehet…”
Előkészítésként osztályfőnöki órákon beszélgettünk a
gyerekekkel a házasságról, akik nyitottak és érdeklődők
voltak e témára. Az osztály tagjai lelkiismeretesen készültek az alkalomra, ötleteikkel színesítették a szolgálat részleteit. A kiválasztott
versek, énekek és
gondolatok mondanivalója is a házasság, a család, az egymásra figyelés értékét,
fontosságát
emelték ki. A szolgálat jól sikerült és
reméljük, hogy többek szívét is megérintette.
Ábrahámné Rákos Viktória osztályfőnök

„Vigyázz, kész, nőj!” – egyházmegyei konfirmanduscsendesnap Balmazújvároson
A Hajdúvidéki Református Egyházmegye lelkipásztor
és vallástanár munkatársai „Vigyázz, kész, nőj!” címmel,
csendesnapot szerveztek konfirmandusok számára 2022.
március 12-én, szombaton Balmazújvároson.
A Hajdúböszörményi Bocskai téri Református Egyházközség, valamint a Baltazár Dezső
Református Általános Iskolaközösségét a 8/
A és B osztály diákjai képviselték, akiket köszönet illet a megjelenésért, hiszen a rendezvényt az ún. márciusi hosszú hétvége első
napján tartották. A programok, egy kisbusz-

szal történő jó hangulatú érkezést követően, regisztrációval, majd templomi énekléssel és dicsőítéssel kezdődtek.
Őz Lajos esperes úr rövid áhítatát követően Kocsis Áron
református lelkész előadására került sor,
mely érdekes, szemléltető képek segítségével mutatta meg, milyen nehéz kihívás elindulni a konfirmáció útján. Valóban, mindig
is nehéz vállalkozás volt ez, ám különösen
nehéz ez a mai korunkban, amikor már korántsem olyan népszerű és trendi keresztyénnek lenni és ragaszkodni több ezer éves
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alapigazságokhoz és morális értékekhez. Az előadás után
zárta a programot. (Befejező sorok helyett: noha a
néhány ajándék babszemet kaptak a résztvevők, hogy a
„baltazáros diákokkal” már nem volt módom részt venni
természet rendjében a gyakorlatban (is) megfigyelhessék
a záró éneklésen, hiszen nagyon elfáradtak, mégis szereaz „elindulás” (pl. gyökéreresztés, növekedés) folyamatát.
tettel emlékszem vissza arra a személyes hangvételű baEzt követően egy rövid, mégis tartalmas tízórai szünet
ráti beszélgetésre, melyet a helyi református iskola udvakövetkezett, mely kitűnő lehetőséget adott a távoli herán folytattunk kor- és közszellemről, megtérésről, a dilyekről érkező diákok találkozására, megismerkedésére.
vatról, fiú-leány kapcsolatról, vagy éppen a különféle
Érdekes volt látni olyan „baltazáros diákokat” is (M. Á. és
„életvezetési hibák” orvoslásáról. Köszönöm nektek: B.
Sz. V.), akik éppen a hajdúböszörményi Kálvin téri ReforB., F. B., K. M., L. A. és R. M.)
mátus Gyülekezetet képviselték. Gyorsan fogyott a tea,
Dr. Magyar Balázs Dávid (vallástanár)
gyorsan fogytak a sütemények, s máris a csoportbeszélgetéseken találtuk magunkat, ahol leginkább az értelmi,
érzelmi, szellemi és hitbéli erősséginkről, vagy éppen
gyengeségeinkről beszélhettünk, s arról, hogy vajon az
életünk mely részét, szeletét érezzük fejlesztendő területnek. Megható volt számomra, hogy tanúja lehettem az
éltérő háttérrel rendelkező diákok bensőséges, ugyanakkor józan és tárgyilagos vallomásainak, mely újra és újra
meggyőzött afelől, hogy az „Úr csodásan működik”. A
csoportbeszélgetések után közös ebédelés következett,
majd egy rövid városnézés után közös templomi éneklés

A 7.a osztály ünnepi megemlékezése 1848. március 15-ről
A Covid-19 pandémia megannyi
szomorú következménnyel járt. El-

eseményeiről való közösségi emlékezés, melynek alkalmával a 7.a osztály

sők között kell megemlíteni a távolságtartás gyakorlatát, mely igencsak
új helyzetet eredményezett az egyházak, valamint az oktatási intézmények életében: az istentiszteleti alkalmak és a tanórák a digitális világba
kerültek. Mindez természetszerűen
hozta magával a fontosabb hitéleti,
valamint magyar állami ünnepi események közösségi megélésének elmaradását. Ennek okán, a Koronavírus járvány ötödik hullámának csillapodása után méltán örvendezhetünk
afelett, hogy újra lehetséges lett a
jelentősebb egyházi és állami ünnepek nyilvános és személyes megtartása. Nem véletlen, mindezek között
kiemelt jelentőséggel bír a március
15-ei forradalom és szabadságharc

tanulói ünnepi műsorral készültek. A
megemlékezésre, melyen a Baltazár
Dezső Református Általános Iskola
valamennyi tanára és tanulója részt

rint az osztály minden egyes tanulója
szerepeljen, a diákok közül némelyek, betegség miatt, mégsem léphettek fel. A tanulók ezért helytállásból
jelesre vizsgáztak, hiszen volt, akinek
több
szereppel
is
meg
kell
„birkóznia”. A nehéz és időigényes
próbák ellenére, mégis büszkeséggel
tölt el, hogy osztályfőnökként az ünnepi műsor betanítója lehettem.
Öröm volt számomra, hogy a gyermekek szülei közül többen is fontosnak érezték az ünnepi szolgálat megtekintését. Külön köszönet illeti

vett, 2022. március 11-én került sor a
Bocskai téri református templomban. A diákok ruháit, valamint az
úrasztala környezetét magyar nemzeti színű zászlók és kokárdák díszitették. S bár az ünnepi műsor alapkoncepciója az volt, hogy lehetőség sze-

Szathmári Éva és Baloghné Németh
Anita tanárnőket, valamint Ábrahám
Imre tanár urat, hiszen mindnyájan
értékes segítséget nyújtottak a műsor
létrehozása során.
Dr. Magyar Balázs Dávid
(osztályfőnök, vallástanár)
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