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Mt 2,17 „Ekkor teljesedett be” 

 

Kedves Testvérek! 

Bev. A keleti bölcsek valószínűleg nem sokat időztek Bet-

lehemben, az istállóban Jézus jászolbölcsője mellett. És 

eltávoztak onnan a pásztorok is. Talán egy rövid ideig azt 

gondolták szülei, Mária és József, hogy a gyermek megszü-

letésével végre rendbe jön az életük. De a történetekből 

kiderül, hogy Jézus élete folyamatosan veszélyben van. És 

mi tudhatjuk és megérthetjük az Írásokból, hogy a Sátán 

folyamatosan arra törekedett, hogy elpusztítsa őt, a Messi-

ást, a Megváltót. Születésétől kezdve életveszélyben volt, de 

ahogy több helyen lehet olvasni: „nem jött még el az ő órá-

ja” 

A Jn 7,30-ban szó szerint ezt olvassuk Jézusról: „El 

akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert 

még nem jött el az ő órája.” 

1. Jézus azért született erre a földre, hogy életét adja az 

emberekért, érted és értem, azonban nem akármikor, ha-

nem csak a rendelt időben történhetett ez meg. És ezért 

József másodszorra is álmot látott. Az Úr angyala arra uta-

sította őt, hogy gyermekével és feleségével együtt menekül-

jön Egyiptomba, mert ott biztonságban lesznek. 

Szeretnék rámutatni egy nagyon fontos párhuzamra. 

Tudjuk jól, hogy Jákób kedvenc fiát, Józsefet Egyiptomba 

vitték rabszolga-kereskedők. Majd Isten rendelése szerint a 

zsidó rabszolgából az ország második embere lesz. József 

Egyiptom kormányzója lesz, és amikor a földet éhínség 

sújtja, akkor József apját és testvéreit rokonságukkal együtt 

Egyiptomba hozatja, hogy biztonságban legyenek Gósen 

földjén. 

Egyiptomból pedig akkor jön el a nép, amikor Isten jelt 

ad nekik a távozásra, és visszaviszi őket Káanán földjére, 

Palesztina területére. 

Jézussal nagyon hasonló történt, mint a népével. Palesz-

tina területén veszélybe került az élete, és Egyiptomba kel-

lett mennie a családnak. Addig kellett ott maradniuk, amíg 

Isten jelt nem adott a visszatérésre. Jézus megtestesíti nép-

ének, Izraelnek a sorsát. Azt is mondhatnánk, hogy magára 

veszi népének sorsát, már kisbaba korától kezdve. 

A történelemből lehet tudni, hogy Heródes Jézus születé-

se után 3 évvel meghalt, tehát csak néhány évig lehettek 

Egyiptomban, majd visszatértek Júdeába. És ekkor Jézus 

életében is beteljesedett az, ami egykor a nép egészén: Isten 

kihívta Egyiptomból. Ekkor teljesedett be Hóseás pró-

féta egyik jövendölése. 

2. Állítólag Augusztusz császár mondta a következő mon-

datot: „jobb Heródes disznajának (huosz), mint fiának 

(huiosz) lenni”. Ezzel jellemezték Heródes embertelen ke-

gyetlenségét, ugyanis még saját fiait is megölette hatalom-

féltésében.  

Heródes király tehát nem hódolni akart az újszülött gyer-

mek Jézus előtt, hanem őt is meg akarta öletni. Ezért akar-

ta a bölcsektől megtudni pontosa, hogy hol tartózkodik a 

szent család Betlehemben. 

A bölcseket szintén álomban figyelmeztette Isten, ezért 

ők más úton mentek vissza hazájukba. Heródes őrjöngött a 

dühtől, és nagyon sok gyermeket megöletett. 

Ekkor beteljesedett Jeremiás próféta egyik jö-

vendölése. 

3. Máté evangélista fontosnak tartja, hogy azt is leírja, 

miként tért haza József családjával Egyiptomból. Ebben az 

igeszakaszban kétszer is olvasunk arról, hogy Isten angyala 

álomban tanácsolta Józsefet. József megtudta azt, hogy 

Heródes meghalt, és miatta már nincsenek veszélyben. He-

ródes végrendeletében három fiára hagyta az országot: 

Antipászra Galileát, Archelaoszra Júdát és Péreát, Fülöpre 

pedig a Genezárettől Észak-Keletre eső területeket. 

Ezt a hatalomváltást Augusztusz császár jóváhagyta. 

Nem sokkal később kiderült, hogy a legidősebb Heródes-

fiú, Archelaosz még sokkal kegyetlenebb, mint amilyen az 

apja volt. Ezért József ismét álomban kapott tanácsot Is-

tentől, hogy ne a déli Júdeába menjen vissza, hanem Észak-

ra menjen, Galilea vidékére, Názáretbe. 

Ekkor teljesedett be Ézsaiás próféta egyik jöven-

dölése. Az Ézsaiás könyvének 11. részében olvasható pró-

fécia azonosítható be ezzel a kijelentéssel: „Vesszőszál hajt 

ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.” 

De hogyha Jézus egész életére gondolunk, születésétől 

egészen a haláláig, akkor az Ézsaiás 53. részében megjöven-

döltek is beteljesedtek:  

1 Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának 

ereje ki előtt volt nyilvánvaló? 2 Mint vesszőszál sarjadt ki 

előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki 

szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan 

külseje, amiért kedvelhettük volna. 3 Megvetett volt, és 

emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség isme-

rője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törőd-

tünk vele. 4 Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdal-

mainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csa-

pása sújtotta és kínozta. 5 Pedig a mi vétkeink miatt ka-

pott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, 

hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyó-

gyultunk meg. Ézsaiás 53,1-5 

4. Kedves Testvérek! Különleges lelki élmény számomra 

felismerni azt, hogy Isten hogyan és mikor teljesíti be ígére-

teit. Emlékezzetek vissza az adventi vasárnapokra, amikor 

is a négy adventi vasárnapokon négy Ézsaiási próféciát is-

merhettünk meg, melyek Jézus Krisztusban teljesedtek be. 

Akkor az Ószövetség felől tekintettünk előre Jézus életére, 

mint akik már tudjuk, azok a próféciák nem véletlenül 

hangzottak el. 

A mai napon pedig ezekben az igeszakaszokban, melyek 

a csecsemő és kicsi gyermek Jézusról szólnak, visszatekin-

tünk az Ószövetség korára, és rácsodálkozhatunk mi is Má-

té evangélistával együtt arra, hogy a valóságról beszélt 

Hóseás, Jeremiás és Ézsaiás próféta. Isten új értelmet adott 

a sok száz évvel korábbi jövendöléseknek. 

A beteljesedett isteni szó 
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KARÁCSONY 
Kedves olvasóink, barátaink! 

(Nemcsak reformátusok!) 
Karácsony ünnepéhez közeledve a 

várakozás, advent a felkészülés ide-
jében a nagy rohanásban, vásárlási 
lázban, év végi munkahelyi hajrá-
ban, munkahely megtartási függő-
ségben telik el. És a sort a végtelen-
ségig lehetne folytatni, de nem te-
szem, hiszen mindenki tudja, őt ép-
pen mi érinti. Vajjon az ehhez ha-
sonló helyzetekben jut-e időnk, 
energiánk az ajándékozó Istenre és 
az Ő egyszülött Fiára Jézus Krisztus-
ra gondolni?! Tudjuk-e szüleinket, 
gyermekeinket, egymást, ismerős és 
ismeretlen embertársainkat tiszte-
letben tartani? Akarunk-e, tudunk-e 
a bajbajutottakon „akár egy jó szó-
val, vigasztalással, imádkozással” 
segíteni?! Van-e bennünk elegendő 
szeretet? Tudunk-e szeretetközös-
ségben lenni családjainkban, feleke-

zeti (gyülekezeti) testvéreinkkel?  
Mindezek alapja az Istennel való 

kapcsolat, aki az örökké tartó szere-
tete jeléül az egyszülött Fiát adta, 
János 3,16: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy aki hisz őbenne az el 
ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” Ez a szeretet mindenkor 
megtalálható, csak meg kell ragadni. 
Alázattal és imádságos szívvel for-
duljunk az Úristenhez és Jézus 
Krisztushoz. Cselekedeteinkkel vál-
junk igazi keresztyénné, Krisztus 
követőivé!  

Kedves olvasóink, tudom, hogy 
nincs mindenkinek bibliája, így azt 
kérem, hogyha mód és lehetőség van 
rá, kérjünk kölcsön és legalább az 
ünnepekre tekintettel, és olvassuk el 
a Pál apostol Korinthusiakhoz írt 1. 
levele 13 részét a szeretetről. Csak 
néhány fogalom a fejezetből: „…A 
szeretet türelmes, jóságos, nem 

irigykedik, nem gerjed haragra, 
nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal…” 

Azt kérem, hogy ezzel a krisztusi 
szeretettel közelítsük meg a Kará-
csony ünnepét, és erősítsük meg a 
betlehemi fényt, és vegyünk részt a 
gyülekezeti közösségeinkben. Az 
Úristen és Jézus Krisztus vár mind-
nyájunkat. Máté 11,28: „Jöjjetek én-
hozzám mindnyájan, akik meg 
vagytok terhelve és én megnyug-
vást adok nektek.” 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
az Úristentől megáldott, békés, sze-
retetben gazdag karácsonyi ünnepe-
ket és boldog, új esztendőt. 

 
Szabó Márton  

egyházközségi gondnok 

Most talán azon gondolkodsz, hogy mindez nagyszerű, 

de mi az, amit nekem ma Isten meg akar tanítani? Ho-

gyan akar nekem ezzel segíteni az Úr? Mi az, amit ebből a 

tanításból ma haza tudok vinni? 

Tudjátok – kedves Barátaim – engem is szüntelenül 

ezek a kérdések foglalkoztatnak, amikor Igét olvasok. 

Három dolgot értettem meg az Igéből, három üzenet lett 

különösen is hangsúlyos számomra, és ezeket szeretném 

nektek átadni: 

I. Az első és legfontosabb üzenet, hogy Isten ki-

mondott szava valóságos. Isten szava beteljesedik, igazzá 

lesz. Az Ézs 55,10-11-ben ezt olvassuk: „Mert ahogyan az 

eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem 

megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; ma-

got ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz 

az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hoz-

zám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri cél-

ját, amiért küldtem.” 

II. A második, hogy Isten számtalan jelét adta annak, 

hogy Jézus valóban a megígért Messiás, Akiben érdemes 

hinni, és ezért csak Őbenne érdemes hinni. Ennek ellené-

re a Sátán, az ősellenség az emberek szívébe olyan lelket 

adott, hogy könnyebben hisznek abban, hogy a Mikulás 

repülő szánkón egyetlen éjszaka berepüli a földet és sok 

millió kisgyermeknek visz ajándékot. Az emberek köny-

nyebben hisznek babonákban és horoszkópban, vagy va-

lamilyen modernkori misztikában, mint Jézusban, akinek 

történelmi létezését is leírják. 

De az, hogy az emberek többsége nem akar hinni a sa-

ját szemének, sem a beteljesedett próféciáknak, még nem 

jelenti azt, hogy a többségnek van igaza. 

III. A harmadik üzenet, amit Isten ma rám bízott, 

azt így tudnám összefoglalni: életünket előre felé lehet 

élni, de visszatekintve lehet megérteni. Ez az „aha él-

mény”, amikor rácsodálkozunk arra, hogy Isten a mi 

életünkben is valóságosan cselekedett. Amikor rácsodál-

kozunk arra, hogy Isten beteljesítette ígéretét, amit évek-

kel ezelőtt a szívünkre helyezett. És így ezzel a hitünket is 

megerősítette. 

Máté és a többi evangélista nyitott szemmel és nyitott 

hittel figyelték Jézus Krisztust és a saját életüket. Ezért 

észrevették, ha valami érdekes történt, és gyakran felis-

merték, hogy most Isten cselekedett. Erre a nyitott szem-

mel és nyitott hittel való életre meg kell érni, fel kell nőni.  

Eszembe jut egy gyermekkori élményem: sokat 

utaztunk autóban. Édesapám vezetett, és ha valami érde-

keset észrevett az úton, akkor azonnal szólt, hogy figyel-

jünk. Sajnos, sokszor olyan későn kaptam fel a fejemet, és 

sokszor nem is a jó irányban kerestem, hogy az autó már 

régen messze járt, és én lemaradtam azokról az élmé-

nyekről.  

Aztán lassan megtanultam figyelni. Sőt, később már én 

szóltam gyermekeimnek, hogy nézzétek, ott egy nyúl, egy 

róka, egy legelésző őzike. És természetesen, sokszor ők is 

lemaradtak az élményről, hogy meglássák azt. 

A hitünk is ilyen. Növekedni kell benne, és meg kell 

tanulni a hitünkkel látni és felismerni Isten cselekvését az 

életünkben, hogy aztán mi is örömmel kimondhassuk: 

„ekkor teljesedett be Isten szava az életünkben!” 

Adja meg nekünk a Mindenható Isten, hogy minél több-

ször felismerhessük jelenlétét, munkáját és Igéjének be-

teljesedését életünkben! Ámen. 

Loment Péter lelkész 

(2015.12.27.) 



„Imádságaim a családomért” 
Szülők, nagyszülők figyelmébe ajánljuk! 

www.bocskaiter.hu 

1. nap Mennyei Atyám, köszönöm 
családomat és annak minden tagját!  
Köszönöm, hogy mellém adtad Őket, 
hogy békességben és szeretetben 
együtt teljesítsük azt a küldetést, 
amit reánk bíztál! Kérlek, adj aláza-
tot és tölts be szereteteddel, hogy el 
tudjam fogadni Őket úgy, ahogy Te 
elfogadsz engem! Az Úr Jézus nevé-
ben állok ellen minden indulatnak 
és ellenségeskedésnek, amely meg-
próbálja tönkretenni családom har-
móniáját. Kérlek, töltsd be családom 
minden tagját a Te szelídségeddel! 
Ámen!  

2. nap Köszönöm Istenem, hogy 
értékes embereket adtál mellém és 
mindnyájukkal csodálatos terved 
van!  Kérlek, segíts, hogy támogas-
sam Őket és mellettük álljak a Tőled 
kapott céljaik elérésében! Bocsásd 
meg, hogy lehúztam, elcsüggesztet-
tem vagy megsértettem Őket! Kérlek, 
tegyél minket olyan csapattá, akik 
mindig kitartanak egymás mellett 
és egységben csodálatos dolgokat 
érnek el a Te dicsőségedre! Az Úr 
Jézus nevében kérlek, hallgass meg 
engem! Ámen! 

3. nap Köszönöm Istenem azt a ki-
váltságot, hogy gyermekeket bíztál 
reám! Kérlek, segíts a Te bölcsessé-
geddel nevelnem Őket, hogy teljes 
szívükből szeressenek Téged és azzá 
válhassanak, amit Te már jó előre 
tökéletesen megterveztél számukra! 
Tölts be Uram a Tőled jövő türelem-
mel és gyengédséggel, hogy taníthas-
sam és felkészíthessem Őket az élet 
kihívásaira és viharaira! Áldd meg 
Őket a jóban való kitartással és a Ben-
ned való állandó bizalommal! Ámen! 

4. nap Köszönöm Uram, hogy Te 
a gyógyulás és az újrakezdés Istene 
is vagy! Kérlek, segíts, hogy támasz 
és vigasztalás lehessek házastársam 
és gyermekeim számára, amikor elté-
velyednek, elesnek és megsérülnek! 
Adj nekem szolgáló szívet, hogy be 
tudjam kötözni sebeiket, meg tudjam 
hallgatni panaszaikat, szavaim és sze-
retetem gyógyír lehessen számukra! 
Segíts, hogy fel tudjam Őket emelni 
és adj nekem türelmet, hogy ki tud-
jam várni azt, amíg elhozod a válto-
zást az életükben! Jézus Krisztus ne-
vében kérlek, hallgass meg engem! 
Ámen! 

5. nap Köszönöm Istenem, hogy 
egy csodálatos házastársat adtál mel-
lém! Segíts, hogy mindig fő felada-
tomnak tartsam ébren tartani a sze-
retet és a szerelem lángját! Köszö-

nöm, hogy a Te szereteted napról 
napra megújul irántam! Segíts, hogy 
a házastársam iránti odaadásom és 
lelkesedésem én is meg tudjam mu-
tatni minden nap! Kérlek, segíts, 
hogy elnéző tudjak lenni hibáival 
szemben és biztatásommal meg tud-
jam erősíteni a jóban! Köszönöm, 
hogy a Te nevedben boldoggá tehe-
tem Őt! Ámen! 

6. nap Hálát adok Úr Jézus, hogy 
véred által az én bűneimet is megbo-
csátod! Kérlek, segíts, hogy én is meg 
tudjak bocsátani és tiszta szívből el 
tudjak engedni minden sérelmet és 
bántást, amit szeretteim okoztak ne-
kem! Úr Jézus! Nevedben most elle-
nállok minden keserűségnek és ha-
ragnak, átadom Neked minden fáj-
dalmamat és követelésemet. Köszö-
nöm, hogy kereszthalálod által ma-
gadra vetted szeretteim bűneinek 
büntetését is! Kérlek, tölts be az irga-
lom és a szeretet Lelkével és segíts, 
hogy többé ne emlékezzek arra, ami 
történt, hanem arra figyeljek, mikép-
pen szolgálhatok feléjük szeretettel 
a Te nevedben! Ámen! 

7. nap Köszönöm Uram, hogy szü-
lővé tettél, hogy életem által hatással 
legyek a következő nemzedékre is! 
Kérlek, segíts, hogy gyermekeim előtt 
olyan példa lehessek, akikre büszkék 
lehetnek, ha felnőnek! Áldj meg 
Uram, féltőn szerető szívvel, hogy 
védelmezni és óvni tudjam Őket és 
segíts, hogy tudjak számukra terem-
teni egy vidám és szerethető otthont! 
Segíts, hogy sose legyek türelmetlen 
meghallgatni Őket, hanem inkább 
megerősítsem Őket abban, hogy 
mennyire értékesek és fontosak szá-
momra! Az Úr Jézus nevében kérlek, 
hallgass meg engem! Ámen! 

8. nap Köszönöm Istenem, hogy 
családom múltja nem kell, hogy meg-
hiúsítsa a Te csodálatos tervedet az 
életemre és családomra nézve! Kér-
lek, segíts, hogy ellen tudjak állni 
minden kísértésnek és kudarcnak, 
amely megpróbál rátelepedni csalá-
domra! Az Úr Jézus nevében szakí-
tok minden bűnnel és istentelenség-
gel, amely meg akar fertőzni. Köszö-
nöm, hogy a Te áldásaid felülírnak 
minden hiányosságot és gyengeséget, 
amelyet megörököltem! Ámen! 

9. nap Köszönöm Úr Jézus, hogy 
parancsolataid az életemet és a bol-
dogulásomat szolgálják! Kérlek, se-
gíts, hogy mindig szem előtt tarthas-
sam őket és családom tagjai megsze-
ressék a Te igazságaidat! Taníts meg 

arra, hogy meg tudjam értetni velük 
a Te akaratodat és életemben min-
denkor jelen legyen a Te országod, 
amelyben igazság, békesség és a Szent-
lélek által való öröm van! Ámen! 

10. nap Uram, köszönöm, hogy 
adsz nekem idő arra, hogy áldjam 
és tápláljam családomat! Kérlek, se-
gíts, hogy ellen tudjak állni minden-
nek, ami el akarja rabolni a szerette-
immel együtt töltött minőségi időt! 
Figyelmeztess, ha rossz útra térek 
és elveszítem szem elől a legfőbb cél-
jaimat! Áldd meg családomat, hogy 
együttléteink telve legyenek vidám-
sággal, örömmel és nevetéssel! Jézus 
nevében kérlek, hallgass meg engem! 
Ámen! 

11. nap Hálát adok Istenem min-
den munkáért, amivel megbíztál! 
Kérlek, segíts, hogy egyensúlyt tud-
jak tartani a feladataim elvégzése és 
a szeretteimmel együtt töltött idő 
között! Uram, Te legyél számomra 
mindig az első, hogy Lelked által 
mindig megérthessem, hogy éppen 
hol kell lennem és mire kell odaad-
nom magamat! A Te nevedben állok 
ellen minden önző vágynak s kérlek, 
tölts be a bölcsesség és a szeretet Lel-
kével! Ámen! 

12. nap Úr Jézus! Köszönöm, hogy 
Te mindhalálig kitartottál értem! 
Kérlek, segíts, hogy én is mindvégig 
hűséges tudjak lenni szeretteimhez 
és sosem adjam fel Őket! Köszönöm, 
hogy a Te kezed messzebbre ér, mint 
az én hitem. Kérlek, segíts, hogy én is 
kitartóan tudjam szeretni családom 
minden tagját! Áldj meg Uram, hogy 
a szeretetet ne csak emlegessem, ha-
nem meg is tudjam élni a gyakorlat-
ban! Ámen! 

13. nap Uram, köszönöm, hogy Te 
mindig a legjobbat adod nekem! Kér-
lek, segíts, hogy én is azt tudjam adni 
a családom tagjainak, ami számukra 
a legjobb! Leteszek eléd minden önző 
érdeket és önző tervet, segíts, hogy a 
házastársam és a gyermekeim növe-
kedését és boldogságát tudjam szol-
gálni! Megalázom magamat előtted 
és kérlek, hogy használj fel engem, 
hogy szavaimmal és tetteimmel áldás 
lehessek családom számára! Ámen! 

14. nap Köszönöm Uram, hogy Te 
erő vagy a gyengék számára! Segíts, 
hogy amikor elfáradok és kimerülök, 
erőt és felüdülést találjak a Veled 
való közösségben! Áldj meg Lelked-
del, hogy fel tudjam ismerni, ha vala-
mi kiigazításra és helyreállításra szo-
rul a családomban! Kérlek, adj ne-
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Hét évvel ezelőtt, amikor a Sajóse-
nyei-i értelmileg sérültek Otthonába 
látogattunk el néhány gyülekezeti 
taggal, akkor beszéltem Szabó 
Márton presbiterünkkel először 
pár szót. Megtudtam róla, hogy 
Debrecenben ő is sérült ifjak között 
dolgozik. Azóta példás férj lett belőle 
és boldog apa. Emlékszem a régi 
újságokban a „Bethlen utcai Szabó 
Márton” jelzővel illették, mivel há-
rom is van belőlük a gyülekezetünk-
ben. Ez ma is él (pedig már nem is ott 
lakik!) mert, amikor a másik Szabó 
Márton presbitert, a gondnok úr fiát 

kérdeztem róla, ezzel kezdte, majd 
a család centrikus, elhívatott, vidám 
jellemzéssel folytatta. Azt is megtud-
tam tőle, hogy nagyon elfoglalt em-
ber. A családja pedig ott segíti, ahol 
tudja, ezt én is megtapasztalhattam 
e cikk írásakor. Ja, és az e-mail cí-
mem nem tetszett neki! 

Vágyott-e valaha is erre a 
posztra? 

Nem is gondoltam arra, hogy vala-
ha is presbiter legyek. Születésem óta 
a gyülekezet tagja vagyok, itt keresz-
telkedtem, konfirmáltam, kisebb-
nagyobb megszakításokkal az ifi tag-
ja voltam. Engem Szabó tiszteletes 
keresett meg, hogy vállaljam el a je-

löltséget, és a gyülekezet bizalmat 
szavazott számomra. Jelenleg máso-
dik ciklusomat töltöm Isten segítsé-
gével, mint presbiter. 

Nehezebb a feladat vagy köny-
nyebb, mint azt előzőleg gon-
dolta? 

Elején is tudtam, hogy milyen fele-
lősséggel jár ez a szolgálat. Folyama-
tosan próbálok Isten segítségét kérve 
felnőni a feladathoz, a döntésekben 
a lehető legjobb megoldást megtalál-
ni. A szolgálat során végzett munka 
felelőssé teszi az embert, mivel a gyü-
lekezet lehetőségeivel, értékeivel gaz-

dálkodik a presbitérium. 
Pontosan mi is a feladata, 

mint presbiter? 
A missziói bizottság tagja vagyok, 

mellette az Iskola Igazgatói Tanács 
tagjaként is tevékenykedek, a tőlem 
telhető legjobb tudásommal. 

A családdal és a munkájával 
hogyan tudja összeegyeztetni 
ezt a szolgálatot? 

Nem egyszerű, kompromisszumok-
kal, szervezéssel tudom ellátni ezt a 
tisztséget. Én is, és a feleségem is 
Debrecenben dolgozunk, ezáltal ne-
héz mindent összeegyeztetni. Törek-
szünk arra a párommal, hogy a csa-
láddal is minél több időt együtt tölt-

hessek. 
Milyen a presbiterek egymás-

hoz fűződő viszonya a hétköz-
napokban? 

Ritkán találkozunk a hétköznapok-
ban a presbiter testvérekkel. A gyűlé-
sek alkalmával meghallgatjuk egy-
más véleményét, és tiszteletben tart-
va azt, hozunk döntéseket a gyüleke-
zet dolgairól. 

Az Úristen áldásait még in-
kább érzi mióta ezt a szolgálatot 
végzi? 

Változott az életem, próbálok pél-
damutatóbb, komolyabb életet élni, 

iránymutatással lenni a 
családom felé, mely 
ebben a rohanó életben 
sokszor nehéz, tele van 
buktatókkal, de Isten 
kegyelmében bízva si-
kerülhet. 
A következő ciklus-
ban is szeretné ezt a 
tisztséget vállalni? 
Nem gondolkoztam 
rajta. Ha a gyülekezet 
vezetősége számít a 
munkámra és felkér, 
akkor elvállalom a je-
löltséget. A döntés Is-
tenre és a gyülekezeti 
tagokra van bízva. 
Milyen vágyai van-
nak, akár rövid vagy 
hosszabb távon? 
A családommal minél 
több időt szeretetben 
eltölteni, ha az Úr úgy 
akarja, bővíteni a csalá-
dot. 
 Minél több ember ke-
resse a kapcsolatot a 

Megváltó Istennel. 
 
Áldott az Úr az én kősziklám, aki 

harcolni tanítja kezemet, hadakozni 
ujjaimat. Jótevőm és erősségem, 
váram és megmentőm ő, pajzsom, 
akihez menekülhetek.  

Zsolt. 144. 1-2. 
 

Tardiné Szilvi 

Presbitereink válaszolnak 

kem elegendő alázatot ahhoz, hogy 
ha szükséges, én magam is meg tud-
jak változni és elegendő szeretetet 
ahhoz, hogy munkálni tudjam a vál-
tozást másokban is! Az Úr Jézus ne-
vében kérlek! Ámen! 

Forrás: internet 
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Találkoztak az egykori konfirmandusok 

Idén így ünnepeltük a reformáció évfordulóját 

Október 30-án vasárnap ünnepi 
istentisztelet keretében kértünk ál-
dást azoknak az életére, akik 25 és 50 
évvel ezelőtt tettek templomunkban 
konfirmációi fogadalmat. Az isten-
tisztelet úrvacsorai közösséggel ért 
véget. Majd iskolánk étkezőjében 
szeretetvendégség mellett idéztük fel 
az egykori konfirmációval kapcsola-
tos személyes élményeket. Reméljük, 
hogy a résztvevők ezáltal is megerő-
södtek abban a bizonyosságban, hogy 
jó Istennel kéz a kézben végigmenni 
az életen, jó Isten népéhez tartozni, 
és jó egy gyülekezeti család számon 
tartott tagjának lenni.  

Lomentné Szopkó Tünde 

A reformáció 449.évfordulójának 
programjait városunkban a két refor-
mátus gyülekezet közösen szervezte. 
A Kálvin téri templomban tartott 
ünnepi istentiszten Czető Norbert 
helyettes lelkipásztor hirdette az Igét 
az elfelejtett, de Jósiás király idejé-
ben megtalált törvénykönyvről 
(2Kir.22). A történet eseményeit pár-
huzamba állította reformáció fő üze-
netével. Hangsúlyozta annak fontos-
ságát, hogy ne félretéve, mellőzötten, 
hanem központi helyen legyen az éle-
tünkben az Isten szava.  

A program folytatásaként közösen 
emlékeztünk Nagy István lelkészről 
és énekköltőről a Fürdőkertben talál-
ható nyughelyénél. Délután a Város-
házán reformációi, történelmi ihleté-
sű előadásokat hallgathattak az ér-
deklődők. A református iskolában 

pedig kézműves foglalkozás és játé-
kos csapatverseny várta a családokat. 
Ugyancsak ott vehették át díjaikat 
a „Reformáció öröksége városunk-
ban” címmel meghirdetett rajz- és fo-
tópályázat helyezettjei. A pályamun-
kákból készült kiállítás több héten át 
látható volt az iskola étkezőjében. 

Este reformáció kori zenét hallgat-
hattunk a Tabulatúra Régi Zenei 
Együttestől a Bocskai téri templom-
ban, majd 
baráti be-

szélgetéssel zártuk a közös szervezé-
sű napot. A programok megvalósulá-
sát támogatta Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzata és a Hajdúbö-
szörményi Levéltár. Illesse köszönet 
a támogatókat és mindazokat, akik a 
szervezésben segítettek. 

Lomentné Szopkó Tünde 
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Házasság heti programok 

Kerékpárral nászúton a világ körül 
2017. február 19.-én 15 órától  ven-

dégünk lesz Zárug Zita és Harkányi 
Árpád, akik négy éven át tartó kerék-
páros világkörüli nászútjukról mesél-
nek nekünk. 

„4 évig ez az utazás volt az éle-
tünk. Több mint kétszer annyi ideig 

odavoltunk ebben a csodaszép nagy-
világban, és több mint kétszer annyi 
pénzt elköltöttünk, mint amennyivel 
kezdetben elindultunk. Mégsem ez 
volt a legnehezebb dolog, a pénz 
csak egy eszköz volt az álmainkhoz, 
de ami a sok lemondásért, bátorsá-

gért és töretlen kíváncsiságért cseré-
be kaptunk, az már így nem mérhe-
tő. Jártunk vulkánok tetején, láttuk 
a tengerek színes világát a felszín 
alatt, kerékpároztunk a Pamír fa-
gyos hágóiban tél kezdetekor, és a 
legnagyobb trópusi hőségben az 
egyenlítő mentén. A természet cso-
dáit és sokszínűségét jó volt minden 
nap megtapasztalni, de ami talán 
még ennél is jobb volt, hogy megél-
hettük, hogy az emberek nemzettől, 
kultúrától, anyagi helyzettől, etnikai 
és vallási hovatartozástól függetle-
nül mindenütt jók, és a világ egy 
barátságos hely, ami abszolút érde-
mes arra, hogy első kézből, a saját 
szemünkkel fedezzük fel. – Nyitott 
szívvel, gyermeki lelkesedéssel és 
kíváncsisággal, mert így érdemes 
igazán.” 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk a fenti időpontban a Reformá-
tus Általános Iskola étkezőjébe! 

Várjuk a házaspárokat, házasságra készülőket 

és ifiseket! 
2017. február első hétvégéjén (febr. 3-5, péntektől vasárnapig) 

Házaspáros hétvégét szervezünk házasok és jegyespárok részére 
Berekfürdőn a Megbékélés Házában. 

Indulás február 3-án 14 órakor a Bocskai térről. A Házaspáros 
Hétvége pénteken vacsorával kezdődik és vasárnap ebéddel ér vé-
get. 

A hosszú hétvége díja kb. 15.000,- Ft/fő. (A pontos összeget janu-
árban fogjuk megtudni.) 

Ezen felül még az útiköltséggel is számolni kell. 
Kérjük, jelentkezéskor jelezzék felénk, hogy saját autóval tudnak-

e jönni, vagy pedig kérik a segítséget utazásuk szervezésében. 
Jelentkezési határidő 2017. január 16., vasárnap. 
 
 Ezzel párhuzamosan ifis hétvégét is szervezünk. 
A helyszín és időpont megegyezik a Házaspáros hétvége helyszí-

nével és idejével, de a program más lesz. Várjuk azoknak a fiatalok-
nak a jelentkezését, akik szívesen eltöltenének egy hétvégét vidám társaságban, szép és kényelmes környezetben. 

Lesznek jó beszélgetések, játékok, séta és fürdés. Közben pedig együtt keressük Isten tervét az életünkre nézve. 
Az ifiseknek a hosszú hétvége díja 18 éves kor felett kb. 15.000,- Ft/fő, 18 éves kor alatt kb. 9.000,- Ft/fő. (A pontos 

összeget januárban fogjuk megtudni.) 
Kérjük a jelentkezőket, hogy tudassák, ki milyen közlekedési eszközzel szeretne jönni Berekfürdőre. 
Jelentkezni Lukács Levente exmisszus lelkésznél lehet.  
Jelentkezési határidő szintén január 16., vasárnap. 
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Gy e r m e k o l d a l 
A mérleg serpenyői 

Amit a nagyanyám a Bibliából ne-
künk elmondott, azt előttünk élte 
is minden nap. Csendes, derűs, min-
dig barátságos volt és hűséges imád-
kozó. Egész élete csupa szeretet és ki-
mondhatatlan nyomorúságok elhor-
dozása volt. Olyan ember oldalán élt, 
aki ennek pontosan az ellenkezője 
volt. Kemény, hálátlan, önző, károm-
kodó, aki soha nem volt megeléged-
ve. Ha „rossz napja” volt, mindnyá-
junknak sietve el kellett hagynunk 
a házat. Nagymama már az ajtónál 
felvilágosított minket erről, és azt 
mondta: „Gyermekek, gyorsan men-
jetek, fúj az északi szél. Imádkozza-
tok nagyapátokért, különben elkár-
hozik.” Gyakran nem értettük meg 
nagyanyót és azt mondtuk: „Ha így 
van, ha ilyen a nagyapa, biztosan 
meg is érdemli.” Mikor egyszer azt 
mondtam nagyanyónak: „Nagymama, 
hagyd abba a nagyapáért való imád-
kozást, semmi értelme nincs, hiszen 
egyre gonoszabb hozzád” - ekkor 
megfogta a kezemet, és kivitt a kony-
hába. Ott az asztalra felállított egy 
konyhamérleget és a következőket 
mondta: „Ennek a konyhamérlegnek 
két serpenyője van. Képzeld el, hogy 
Isten mindnyájunk számára elkészí-
tett egy-egy ilyen mérleget. Ezen mé-

ri meg mindazt, amit cselekszünk. 
És képzeld el, hogy az egyik serpe-
nyőben ül a te súlyosan megkötözött, 
keményszívű nagyapád. Ő a maga 
kőszívével tekintélyes súlyt képvisel. 
A másik serpenyőben azonban van-
nak nagyanyádnak gyönge imádsá-
gai, és a ti gyermeki imáitok is. Ha 
egy-egy ilyen imádságot egy naptár-
lapnyi súlyúnak tekintesz, akkor 
nagyapádhoz képest jóformán sem-
mit sem nyom!  

Ha azonban kezedbe veszel egy 
egész évre szóló leszakítós naptárt, 
a maga 365 lapjával, akkor az már 
valamivel súlyosabb. És most képzelj 
el magadnak 50 teljes naptárt. Azok-
nak aztán tekintélyes súlyuk van!  

Mert azóta imádkozom nagyapáért. 
Meg vagyok győződve, hogy már nem 
sok hiányozhat ahhoz, hogy imáink 
súlyosabbak legyenek, mint nagyapa, 
és felviszik majd őt a mennybe. Hát 
nem lenne kár, ha most belefáradnánk 
és abbahagynánk az imádkozást?  

Ha hűségesen könyörögsz velem 
mindennap, akkor Isten meghallgat 
minket.”  

És így történt, hogy még további 
hét évig könyörögtünk együtt nagy-
apa megtéréséért. Miután 57 éven át 
kitartóan imádkozott szegény férjé-

ért, nagyanyót az Úr Jézus magához 
vette. Meghalt, anélkül hogy örülhe-
tett volna nagyapa megtérésének. 
Csak koporsójánál tört össze a ke-
ményszívű nagyapa, és adta át életét 
Megváltójának, leírhatatlanul keser-
ves sírással.  

Éppen én, aki 7 évvel ezelőtt nagy-
anyámnak azt a tanácsot adtam, 
hogy ne imádkozzék többé érte, tér-
delhettem le a 83 éves aggastyánnal 
együtt és lehettem tanúja megtérésé-
nek. Az egykor annyira rettegett zsar-
nok, szelíd, szeretetteljes, hűségesen 
könyörgő nagyapó lett, aki minden 
látogatóját intette, hogy adja át életét 
az Úrnak. Az imádsággal teljes mér-
legserpenyő tehát mégiscsak a menny 
felé lendítette a nagyapát. - Nagy-
anyó pedig hálát adhat ezért a menny-
ben.  

 
(C. H. Spurgeon ismert prédikátor 

egyik gyermekkori visszaemlékezése) 
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Iskolai csendesnapok 
„Mi vagyunk az agyag, Te a mi formálónk, 

kezed alkotása vagyunk mindannyian”. 

(Ézsaiás 64,7) 

Különleges élményben lehetett részük az alsó tagozato-
soknak november 11-én délután. Gál Győri Márta vendé-
günk gitárkíséretével vidáman énekeltünk. Ezután megtud-
hattuk, milyen kalandos útja volt a közöttünk szóló gitár-
nak. A gitár azután is szólt és szolgált, miután törött állapo-
tából újra összerakták! Mi is ilyen értékesek vagyunk Isten 
számára, még töredékes, elesett állapotunkban is. 

A templom közepén egy dobogón valami szokatlan dolog 
állt: egy fazekaskorong. Gál Álmos fazekas kézműves egy 
agyagrögről mesélt nekünk, aki saját álma szerint legszíve-
sebben karcsú, elegáns padlóváza lett volna. A fazekasnak 
azonban más volt vele a terve. Forgott  a korong, s szemünk 
előtt készült el két kis tálka, s egy öblös váza. Mindezt ösz-
szeillesztve kitalálhattuk, mi lehet ebből a további mázolás, 
égetés, díszítés után. Álmos bácsi elhozott egy kész alkotást 
is, ami ugyanilyen alapból indult. Egy kedves barna mackót 
leplezett le, leemelve róla színes kendőjét.  

Jó volt együtt figyelni arra, hogy két ember azzal szolgált 
nekünk, amiben igazán tehetségesek. Gyermekeink és mi 
magunk is Isten kezében válhatunk Őt szolgáló és boldog 
teremtményekké. 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 

„A reformáció és Hajdúböszörmény” 

A felsősök iskolai csendesnapja 
idén a helyi levéltár, az önkormány-
zat és az egyházközség közös szerve-
zésében valósult meg. A diákokat és a 
megjelent érdeklődőket köszöntötte 
Kiss Attila, a város polgármestere és 
Szendiné Dr. Orvos Erzsébet, a me-
gyei levéltár igazgatója. Az alkalom 
egyben a Baltazár Dezső életútját 
bemutató tárlat megnyitója volt. 

Szekeres Gyula múzeumigazgató 
„A Bocskai téri református templom 
építéstörténete” címmel tartott elő-

adást. A különböző alaprajzok össze-
hasonlításával követhettük, miként 
változott, bővült és szépült templo-
munk az évszázadok során. Varjasi 
Imre fióklevéltár-vezető bemutatta 
iskolánk névadója, Baltazár Dezső 
református püspök pályaképét, élet-
útját. Érdekes volt látni a fényképet a 
testvéreivel együtt szeretetben nevel-
kedő, tanuló és zenélő későbbi lelki-
pásztorról. Megtudhattuk, hogy na-
gyon fontosnak tartotta az oktatás 
fejlesztését, s hogy szolgált a fronton 
a katonák között is. Felemelő pillanat 
volt, amikor Baltazár Dezső unokáját 
köszönthettük temp-
lomunkban. Végül 
Lomentné Szopkó 
Tünde, gyülekeze-
tünk lelkipásztora 
vezetett vissza ben-
nünket Luther korá-
ba. A reformátor 
életútját, a reformá-
ció kezdeteit rajzok-
kal illusztrálva is-
merhettük meg és 

gondolhattuk újra.  
Az utolsó előadást a Luther szülő-

városában, Eislebenben lévő temp-
lombelső képe zárta. A templom bel-
sejében egy forrás buzog fel. E forrás 
kifejező szimbóluma Luther törekvé-
sének: az egyház megújításának alap-
ja csak a tiszta forráshoz, a Szentírás-
hoz való ragaszkodás lehet. Imádkoz-
zunk azért, hogy újra és újra visszata-
láljunk ehhez a forráshoz mi is, a fel-
nőtt élet küszöbe felé tartó felsőseink 
pedig megismerjék és éltető erőnek 
tartsák Isten Igéjét! 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 
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Játssz Ma! 
Játssz Ma! Kupa régiós tehetségku-

tató sakkverseny került lebonyolítás-
ra iskolánkban november 12-én, 
szombaton. A két korcsoportban zaj-
ló versenyen 8 városból, 10 oktatási 
intézményből, 69 tanuló mérhette 
össze tudását. A kategóriák győztese-
inek jutalmazása mellett számos kü-
löndíj is kiosztásra került a versenyző 
gyerekek között.  

Megyei Német Országismereti 
Verseny 

November 16-án rendezték meg 
a Megyei Német Országismereti Ver-
senyt a Bocskai István Gimnázium 
szervezésében. A 7. a osztályosok 
csapata az I. helyen, a 8.b osztályos 
csapat a II. helyen végzett. 

Bolyai Matematika Csapatver-
seny 

A 4. b osztályosokból álló csapat 
a Bolyai Matematika Csapatverseny 
megyei fordulóján elért I. helyezést 
követően jutott be az országos döntő-
be. A rangos versenyre november 19-
én került sor Budapesten. Az írásbeli 
forduló után tanulóink 33 csapatból 
a legjobb 6 közé kerültek, így lehető-
séget kaptak a szóbeli megmérette-
tésre. Az összesítésben végül az elő-
kelő V. helyen végzett iskolánk csa-
pata.  

Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny 

A 4. b osztályosok csapata nem 

csupán a matematikai, hanem az 
anyanyelvi versenyen is igen szépen 
szerepelt, hiszen a gyerekek bejutot-
tak a 6 legeredményesebben szereplő 
csapat közé. A megyei fordulón végül 
a IV. helyezést érték el. 

Fogadalomtétel 
Advent első vasárnapján tettek fo-

gadalmat iskolánk legkisebbjei és új 
tanulóink. Ígéretük szerint úgy fog-

nak világítani iskolánk közösségé-
ben, mint Ábrahám egén a csillagok. 
A Magvető kórus szívmelengető szol-
gálattal, a 4. a osztályos tanulók pe-
dig szavalatokkal köszöntötték diák-
társaikat. 

Rajzversenyek 

A Petőfi Irodalmi Múzeum orszá-
gos illusztrációs pályázatot hirdetett 
„Sárkányok mindig lesznek!” cím-
mel. A beérkezett 165 pályamunkából 
a legjobb 12 közé választotta be a zsű-
ri Nagy Daniella 5. a osztályos tanu-
lónk illusztrációját, melyet a többi 
díjazott munkájával együtt mese-
könyvben is megjelentetnek. 

 
A Bethlen Gábor Általános Iskola 

az idén „Őszi túrám az erdőben” té-
mában várta a város alsó tagozatos 
gyerekeinek rajzpályázatát, melyen 
az 1-2. osztályosok dobogós helyezé-
seket, illetve különdíjat szereztek.  

A felső tagozatosok lovas illusztrá-
ciós témában versenyeztek, melyen 
Varga Zita Zsófia 7. a osztályos tanu-
ló I. helyezett lett. 

 
Baltazár-hét 
November 14-én vette kezdetét 

iskolánkban a Baltazár-hét, mely 
számos izgalmas és változatos prog-
ramot kínált kicsiknek-nagyoknak 
egyaránt. A diákönkormányzat az 
alsósoknak táncházat, sor - és váltó-
versenyt, arcfestő, csillámtetkó, autó, 
illetve ruhatervező műhelyt szerve-
zett. A játékos sportvetélkedő, az 
activity, a kiütő- és focibajnokság, a 
vízi váltóverseny, valamint a grund-
birkózás is izgalmas szórakozást je-
lentett a gyerekeknek.  

A felsősök a hétfői csendesnapon 

kiállítás keretében emlékeztek Balta-
zár Dezsőre, majd a diáktanácstagok 
koszorút helyeztek el a 145 éve szüle-
tett névadónk emléktáblájánál. Isko-
lánk képviseletében 15 felsős tanuló 
4 pedagógus kíséretében látogatott el 
a szépen felújított Baltazár-kúriába. 

Az aerobic foglakozás, a karaoke, a 
capoeira bemutató, a számítógépes 
játékok, a smink- és fodrászverseny, 
a divatbemutató, az activity, a „Ki 
tud többet Európáról?” vetélkedő, a kis 
kutatók délutánja, az asztalitenisz- és 
focibajnokság mind-mind önfeledt 
szórakozást nyújtott az érdeklődő 
diákoknak. A különböző mérkőzések, 
a Baltazár-totó, az egész héten át tar-
tó rend- és tisztaságverseny eredmé-
nyeként a Baltazár vándorkupa büsz-
ke tulajdonosai a 4. a és a 6.a osztá-
lyosok lettek. 

 
Grundbirkózás 
A Kincses Sándor Birkózó SE által 

támogatott 1-2. osztályosainkból al-
kotott leánycsapat ezüstérmet szer-
zett a Püspökladányban megrende-
zett grundbirkózó diákolimpia terü-
leti döntőjén, ezzel bejutott a diák-
olimpia országos döntőjébe. 

Összeállította:  Borosné Kiss Szilvia 
igazgatóhelyettes 

Novemberi versenyeredmények 
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Gondolatok a gyerek-istentiszteletről 2. 

„Jézus pedig így szólt: Engedjétek 
hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne 
tiltsátok meg nekik, hogy hozzám 
jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek 
országa.” Mt 19, 14 

Családomban természetes dolog, 
hogy templomba járunk. Ugyanilyen 

természetes dolog, hogy gyermekink 
részesei a gyerek-istentiszteletnek. 
Mindkét fiunk négyhónapos kora óta 
velünk jön vasárnap reggel istentisz-
teletre. Örömmel vesznek részt a gyer-
mek foglalkozáson. 

Néhány gondolat tőlük: 

Misu: „Az volt a jó, amikor sokan 
voltunk (heten)!” „Ott olyan kreatív 
dolgokat csinálunk mindig!” „Az volt 
a legjobb, mikor gyurmából a Vörös 
tenger szétválasztását készítettük el!” 

Boldi: „Mielőtt csinálunk valamit, 
imádkozunk. A Bibliából olvas, aki 
tartja az istentiszteletet. Ezután krea-
tív dolgokat készítünk a bibliai törté-
nettel kapcsolatban (rajzolunk, gyur-
mázunk, színezünk, vágunk…) Utána 
anyáék értünk jönnek, és Áldás, bé-
kességgel elköszönünk.” 

Minden alkalommal számos él-
ménnyel jönnek haza, és nagy öröm-
mel mutatják meg, miket készítettek. 
Azt szeretik, ha több gyerek van.  

Hálát adok az Úrnak, hogy van sok 
lelkes segítő, aki végzi ezt a lelkiis-
meretes szolgálatot. Remélem és 
imádkozom azért, hogy egyre többen 
elhozzák gyermekeiket, akik épülhet-
nek közösen hitben, szeretetben. Így 
legyen! 

Pongor Mihály 

Milyen az életed? 

 

4 évesen: Túl fiatal vagy, hogy Istenre gondolj. 

7 évesen: inkább játszol, mintsem Istenre gondolj. 

18 évesen: elbizakodott vagy, mintsem Istenre gondolj. 

Esküvőd napján: boldogabb annál, hogy Istenre gondolj. 

Családdal: elfoglaltabb annál, hogy Istenre gondolj. 

Betegen: betegebb annál, hogy Istenre gondolj. 

Munkában: több a gondod annál, hogy Istenre gondolj. 

Öregen: öregebb annál, hogy Istenre gondolj. 

HOLTAN: késő, hogy Istenre gondolj. 
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„A zárt világ felnyitása” 
Egy emlékezetes délután Baltazár püspök zeleméri kúriáján 

Jól emlékszem…. Szeretett nagypa-
pám sokszor beszélt arról, hogy kis-
gyermekként a családi méhészet mi-
att gyakran látogattak ki Debrecen-
ből Zelemérre, ahol többször is talál-
kozhatott „a híres” Baltazár Dezső 
püspökkel. Amikor pedig én vissza-
kérdeztem, hogy vajon mit csinálha-
tott arrafelé a püspök úr, azt a választ 
kaptam, hogy „szeretett Zelemérre 
kikocsizni, mert volt ott egy szép pi-
henőháza”. Így történt hát, hogy már 
iskolás koromtól vágytam arra, hogy 
lássam azt a zeleméri pihenőházat, 
amelyről nagypapám olyan nagy át-
éléssel beszélt. 

Ilyen és ehhez hasonló emlékek 
miatt is tettem javaslatot arra, hogy 
ha van rá lehetőség, azaz fogadókés-
zség a kúria jelenlegi gazdái felől, 
akkor az Iskolánk által minden esz-
tendő novemberében megrendezésre 
kerülő „Baltazár-napok” esemény- 
és programsorozatai közepette jó 
volna kilátogatni Zelemérre is és meg-

csodálni a „híres püspöki kastélyt”. 
Nem meglepő tehát: nagy öröm és 
megtiszteltetés volt Iskolánk egész 
közösségének, hogy a tulajdonosok 
(Barabás János és családja) kb. húsz 
fő számára lehetővé tették a kúria, 
valamint a hozzá tartozó park megte-
kintését. Végül, az előzetes egyezteté-
seket követően, a nagy „találkozásra 
és látogatásra” november 15-én ke-
rült sor, amikor is 15 gyermek és 4 
kísérő pedagógus érkezett Zelemérre 
Iskolánkból. 

Hamar kiderült azonban számunk-
ra, hogy ez a találkozás sokkal többet 
jelentett egy egyszerű látogatásnál, 
hiszen különleges érzéssel és érdek-
lődéssel figyeltük és hallgattuk a tu-
lajdonosok ingatlannal kapcsolatos 
felvilágosító, mégis ünnepélyes sza-
vait. A Horthy Miklós kormányzó 
látogatásáról (1927. június 3.) meg-
emlékező márványtábla alatt, vala-
mint a ház mintegy ötven fő befoga-
dására képes étkezőjében pedig ki-

mondottan úgy éreztük, körülvesz 
minket a történelem. Ez az érzés kí-
sért végig minket a „kastély” vala-
mennyi, csodálatos igényességgel 
felújított helyiségében, s még a kony-
hában is, ahol a tulajdonosok nyom-
ban vendéglátókká lettek, ugyanis 
finom süteményekkel és üdítőkkel 
tették feledhetetlenné a találkozás 
örömét.  

Istené a dicsőség és hálaadás azért, 
hogy a Barabás család ilyen lelkiis-
meretes és megható módon a szívén 
viseli a Baltazár-Vásáry hagyaték 
ápolását. Bízom benne, hogy ezt a lá-
togatást még megannyi „nagy talál-
kozás” követi majd Iskolánk, vala-
mint a Bocskai és Kálvin téri Refor-
mátus Gyülekezetek részéről.  

Adja Isten, hogy ez így legyen! 
dr. Magyar Balázs Dávid  

református vallástanár     
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Ebben az évben iskolánkba két nap is ellátogatott a Télapó, akit a 4. b osztályos gyerekek köszöntöttek vidám, zenés 

mesejátékukkal, örömteli perceket szerezve ezzel kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kis diákok mellett közel nyolcvan 
óvodást is színes ajándékkal lepett meg a Mikulás.  

 

Kedves Nagyszakállú! Szeretettel várunk vissza jövőre is. 

A Télapó kesztyűje 



A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor. Szerkesztők:  
Barakné Horváth Eszter, Mátyusné Szabó Adrienn és Loment Péter. Lektorálás: Csukásné Bernáth Krisztina, Gyulai Edit. Kiadvá-
nyunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail 
címre várjuk 

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.  
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998  
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 
http://www.bocskaiter.hu 

Lapzárta: február 12. 

www.bocskaiter.hu 


