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2011. július-augusztus

A szeretet nyelvei:

„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.”
Jeremiás 31,3
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Gyülekezeti tábor

A szeretet nyelvein – többgenerációs
gyülekezeti tábor a Tisza mellett
Gyülekezetünk immár negyedik alkalommal szervezett többgenerációs tábort. 2011.
július 31-e és augusztus 6-a között a Szolnok
melletti Alcsi-Holt-Tisza Szabadidőközpontban. Volt közöttünk nyugdíjas és fizikai dolgozó, gyermekét gondozó anyuka és vállalkozó, álláskereső fiatal és középkorú tanár, alkalmazott és vezető. Családok és egyedülállók, nagyszülők, szülők és unokák, gyermekek és felnőttek. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a Baltazár Dezső Református Általános
Iskola pedagógusai közül többen nem csupán részt vettek a táborban, hanem aktív
szervező szerepet vállaltak.
Elutazásunk napján útközben lelkipásztoraink előző gyülekezetét kerestük fel Tiszaroffon. Közös istentisztelet után a helyiek
szeretetvendégségbe hívtak minket. Ez alatt
közelebbről is megismerkedtünk a felújított
templommal, majd első közös ebédünk elköltése után betekintést nyertünk a tiszaroffi
kastélyszállóba.
Megérkezésünk után a tábor megszokott
rendje már a vasárnapi esti áhítaton kialakult. Mindenki elhelyezkedett lakrészében, a
szabadidőközpont konferenciaterme gyülekezeti teremmé alakult át erre a hétre. Közös
énekléseinket a Bárka zenekar vezette.
A mindnyájunk örömére ebben a táborban
is elindult az „angyal-bárány” játék, amelynek lényege, hogy sorsolással minden táborozó valakinek a titkos „angyalkája”, őmaga
pedig valakinek a „báránykája” lett. Az
„angyalka” kötelessége a „báránykájára” figyelni, gondot viselni, különös szívességgel
fordulni hozzá, segíteni őt, alkalmanként
meglepni apró ajándékkal. A játék lényege az
adni tudás kreativitása, az elfogadás képessége, meg persze a találgatás izgalma is.
Együtt töltött hetünk vezérfonala a szeretet
„nyelveinek” megismerése volt. Öt nap alatt
áttekintettük az öt „szeretetnyelvet” Gary
Chapman Istenre hangolva című könyve
nyomán.
A témák feldolgozását a gyülekezet megszokott (életkorok szerint felosztott) bibliakörös csoportjaiban végeztük. A csoportvezetők nagy felkészültséggel és a csoportok jellegének megfelelő kooperatív és interaktív
módszerekkel segítettek megtanulni a szere-

tet kifejezésének sokféle módját, megtanulni
figyelni
arra,
hogy
ki
melyik
„szeretetnyelvre” fogékony. Ezt a Bibliát olvasva, Isten igéjének megértésével igyekeztünk megtenni.
A csoportfoglalkozások előtt mindig volt
biblikus vonatkozásokat kiemelő közös témafelvezetés. Sajátos színfolt volt a szerdai
csoportfoglalkozás, amikor nem korosztályok és nemek szerint volt a beosztás, hanem
vegyes csoportok alakultak. Ez egymás megismerését, a különféle gondolkodásmódok
elfogadását nagyban segítette. A témafelvezetések előtt tartott reggeli áhítatokon gyülekezeti tagok olvastak fel, adtak elő a napi
témához kapcsolódó, mély nyomot hagyó,
elgondolkodtató és megható történeteket és
imádságokat.
Délutánonként érdeklődéstől függően vagy
„csendes pihenőn”, vagy különféle szervezett
programon lehetett részt venni.
Jó volt megtapasztalni, hogy a gyülekezeti
tagok valódi testvérként, előzékenyen és szívélyesen fordultak egymáshoz. Mindenki
igyekezett segíteni, feladatot vállalni. Volt,
aki kávét és teát főzött, volt, aki reggeli tornát vezetett, orvoshoz vitte a megsérült testvért. Az ifisek segítettek az apró gyermekek
felügyeletében. A szeretetteljes légkört még
azok is megtapasztalták, akik csak egy-két
napra vagy néhány órára jöttek el a táborba.
A tábor kiemelkedő eseményei voltak a
kiválóan előkészített és megszervezett többgenerációs csapatversenyek. A bibliaismereti
verseny játékos feladataival és jó hangulatával, míg az ügyességi sor- és váltóverseny
kihívásaival, nehéznek tűnő, de teljesíthető
erőpróbáival, és a győzni akarás következményeinek megszívlelendő tanulságaival vált
emlékezetessé.
Esténként az Urat jó kedvvel és vidámsággal dicsőítő közös éneklések után Naamán
meggyógyításának történetéről hallottunk
igehirdetési sorozatot (2Kir 5). A tábort az
utolsó este úrvacsorás istentisztelet zárta.
Ezen az estén jó ízű nevetések közepette lelepleződtek az „angyalkák”. Sötétedés után a
csoportjaink elkészítették a szeretet égi kívánságlámpásait, hogy aztán vékony zsinóron eregessék a magasba.
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A hét vezérigéje: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3) Valóban Isten szeretetének
vonzását, közösségünkre való kiterjedését
élhettük át a táborban. A szombaton hazaérő
táborozók többségénél környezete szemmel
látható változásokat tapasztalt. Kisimultabb,
nyugodtabb arcokat, derűsebb szemeket és
ajkakat láthattak rajtunk. Lelkileg pedig igazán érezzük azt a növekedést hitünkben,
amelyet az igehirdetések közös hallgatásáFérfiak csoportja

Rákóczifalva Macimúzeum

Nemezelés

ból, a Biblia gyakori olvasásából, az imádságokból, énekes hálaadásokból és istendicséretekből, valamint az úrvacsora által kaphattunk. Adja Isten, hogy valamennyi testvérünkre kiterjedjen ez a növekedés. Folytatva
Jeremiás könyvének olvasását, újra megerősödik ez a reménységünk: „Fölépítelek még,
és fölépülsz, Izrael szüze.” (Jer 31,4)
Gyulai Sándor

Kisifisek csoportja

Szandaszőlős Repülőmúzeum

Bibliai vetélkedő
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Gyülekezeti tábor—ifisek munkái

Levél Istenhez — Ifisek írták
Drága Istenem!
Köszönöm Neked, hogy adtad nekem az
életet, és hogy ilyen sok barátot adtál mellém, köszönöm, hogy a családi viszonyunkat
is fenntartod és őrzöd. Köszönöm, hogy a
születési betegségemből is kigyógyítottál.
Hogy velem vagy, és nem hagysz el, hogy
mindig fordulhatok Hozzád akár jóban,
rosszban, akár, ha segítség kell. Köszönöm,
hogy megáldottál szép énekhanggal. Köszönöm Neked, hogy ismét megint itt lehetek a
Hajdúböszörményi Gyülekezettel. Kérlek,
őrizd meg barátaimat, családomat, és szeretteimet sok évig….
Drága Istenem!
Te pontosan tudod, mi van az emberek
szívében, lelkében, milyen gondolatok járnak
a fejében. Így, ha most nem is tudom tökéletes mondatokba önteni mondanivalóm, Te
tudod, hogy mit szeretnék mondani. ...
Drága Istenem!
Köszönöm Neked ezt a gyülekezetet és,
hogy itt lehetünk ebben a gyönyörű környezetben. Add, hogy a hátralevő idő itt a táborban minőségileg teljen, és békességben, szeretetben. Köszönjük, hogy tanulhatunk a
nálunk idősebbektől, bölcsebbektől. Add,
hogy igéd meghallgatásra találjon a mi szívünkben. …
Drága Istenem!
Igazán nehéz levelet írnom Neked, de talán
még mindig könnyebb így, mint szóban. Bárki észrevehette már, hogy nem szívesen szólok Hozzád mások előtt. Ez legtöbbször azért
van, mert félek megfogalmazni az aggodalmaimat, a kérdéseimet. Remélem, hogy idővel erősebb leszek…Sok embertől hallom,
hogy milyen jó az igazán mély és őszinte beszélgetés Veled…
Uram!
…Csak egyetlen dolgot szeretnék kérni:
hogy tudjak jól dönteni, a helyes utat választani, hogy „Jól” éljem az életem, és az igazságban higgyek…
Most is úgy gondolom, hogy igazam van.
Ha terved van velem, terelj a helyes ösvény-

re. …Köszönöm, hogy vagy a többieknek.
Hogy azokat, akik fontosak nekem, támogatod, és vigaszt nyújtasz nekik. Mert Ők ettől
boldogok. És ha tényleg Te teremtetted a
világot: köszönöm. Gyönyörű.
Mindenek Atyja!
Én most ebben a Hozzád írt levélben inkább csak mindent megköszönnék. Köszönöm, hogy megszülethettem, hogy testi épségben élhettem eddigi életem. Csodállak,
amiért meg tudtál teremteni egy ilyen összetett dolgot, mint az élet. Irányítod azt, amit
megteremtettél, vezeted az utunkat. Köszönöm azokat a barátokat, akiket adtál nekem.
Köszönök minden egyes napot. És ha nem is
engem, akkor áldd meg a környezetem. …
Istenem!
Nehéz szavakat találni. Az életemben a
legfontosabb dolgok a vágyak és az álmok.
Számomra, hogyha nem lennének vágyaim,
akkor nem lenne miért élni. Az embernek
kellenek célok, amelyeket kitűz, és megpróbálja elérni. Küzdeni érte. Örülök annak,
hogy nem csak a szüleim támogatnak ezeknek a céloknak elérésében, hanem Te is. Néha érzem, hogy nem csak a tudásom miatt
érek el sikereket, hanem egy bizonyos dolog
miatt, amit Isteni csodának is hívnak. … Érzem, hogy ennek Oka van. Így szeretném
megköszönni azt, hogy figyelsz rám és támogatsz, hogy időt fordítasz rám, és hogy olyan
szülőket adtál nekem, kik tiszta szívükből
támogatnak és idejüket, energiájukat rám és
a testvéreimre fordítják. Köszönöm .
Drága Istenem!
Köszönöm a hitemet, hiszen oly sokan
távolodnak el tőled. Csodálatosat alkottál,
egy mákszemnyiből fejlődtem ez idáig, és
most levelet írok Neked. Hálás vagyok a lakóhelyemért, jobb helyre nem is születhettem volna. ..
Segítettél a családunknak túllépni a problémákon és remélem, hogy egy újabbat és
jobbat kezdhetünk a Te áldásod kíséretében,
mert én a Te jóváhagyásodat nagyon fontosnak tartom az életem során. Kérlek, ne haragudj rám, a néha előforduló számonkérése(Folytatás az 5. oldalon)
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kért. Sokszor nem értem az akaratodat, de
ezért kell még mélyebben megismernem Téged. A te útjaid kifürkészhetetlenek. Jobb is
az, ha mindent akkor tudunk meg, ha eljön
az ideje. Kérlek, tartsd meg az életünket békességben, szeretetben, és hitben. ..

Énekeltek az Úrnak

Teaházban segítettek

Istenem!
Köszönöm, hogy Rólad beszélgethetünk, a
Bibliából idézhetünk, elgondolkodhatunk
Rólad. Köszönjük, hogy Te vigyázol ránk.
Légy velünk mindig, áld meg a mi életünket!
Ámen.

Csoportban dolgoztak

Jókat beszélgettek

Egy hét a táborban
Vasárnap reggel nagyon izgatottak voltunk
az utazás miatt. Kíváncsiak voltunk sok mindenre: Tiszaroffra, az ottani gyülekezetre, a
kastélyra, amit aznap meglátogattunk, és
természetesen a szállásra.
A második nap kiderült, a hét témája: a
szeretetnyelvek. A hét minden napján egy
szeretetnyelvvel ismerkedtünk meg a foglalkozásokon, amelyek összekovácsoltak minket, és sikerült jobban megismerni egymást.
Voltak különböző foglalkozások, mint pl.: a
Biblia-vetélkedő és a sportnap, amelyek na-

gyon színvonalasak voltak, hiszen itt a csapatok összemérhették egymással a tudásukat.
A röplabdapálya, a kis tó, a csónak és a
medence a szállás mellett nagyon alkalmas
volt szabadidőnk tartalmas eltöltésére.
Reméljük, jövőre még többen jönnek, hiszen ez remek hét volt mindenki: kicsi, nagy,
öreg és fiatal számára.
Gergely Virág és Uzonyi Katalin
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A tábor, ahogy én megéltem

Isten megadta, hogy újra részt vehettem
gyülekezetünk nyári táborában.
Megérkeztünk egy szép kertbe, egyik oldalon a Holt-Tisza, másik oldalon tavak, virágok, fák és mindenütt jó levegő. Barátságos

nagy terem, ahol naponta többször Isten szavát hallgattuk és beszélgettünk róla. Sok szép
Istent dicsérő ének és zene hangzott. Szinte
érezhetően köztünk volt Isten, és részesültünk áldásaiban. Testvéri volt a hangulat
azokkal is, akiket eddig nem ismertünk. Mosolygós arcok beszélgetések és a reggeli
„áldás, békesség!” köszöntések. A kávézót
Margitka és Sanyi kedvessége tette otthonossá. Sok szép fiatal lány és fiú, és sok kisebbnagyobb gyermek között jó volt nagymamakorúnak lenni.
Én nagyon jól éreztem magam egész héten,
nagyon közel Istenhez. Vállaltam is, hogy
leírom, de rá kellett jönnöm, ez nagyon nehéz.
Istennek köszönöm, hogy ott lehettem.
Tacsiné Erzsike néni

„Szeretet” – hét
Hála Istennek immár negyedik alkalommal is részt vehettünk férjemmel gyülekezetünk nyári táborában.
Nagyon meghatóak voltak a reggeli áhítatok, ahol a testvérek tanulságos történeteket
olvastak fel.
A csoportos beszélgetéseken Isten szeretetnyelveit ismertük meg és tapasztalatokat
cseréltünk. Jézus is használta ezeket a szeretetnyelveket: elismerő szavak, minőségi idő,
szívesség, érintés, ajándékok. Mivel Ő a mi
Megváltónk, Mesterünk, példaképünk, nekünk is használni, gyakorolni kell ezeket.
Legalábbis azt közülük, amellyel a legjobban
ki tudjuk fejezni Isten és embertársaink iránti szeretetünket.
Jó volt együtt lenni ebben a testvéri közösségben. Úgy érzem, minden évben egyre családiasabb a légkör, egyre közelebb kerülünk
Istenhez és egymáshoz. Minden évben egyre
jobb a hangulat, egyre több a dicsőítő ének-

lés /Köszönet érte a Bárka zenekarnak! /
Reggeli áhítatokon történeteket, este igemagyarázatot hallgattunk, sokat tanultunk,ismerkedtünk, beszélgettünk, vetélkedtünk, jókat nevettünk. Gyönyörködtünk a
szép környezetben és élveztük a víz melletti,
jó levegőt.
Szinte a nap minden percében Isten és
testvérközelben lehettünk ezen a „Szeretet”héten.
Bárcsak minél többen átélhetnék ennek a
feledhetetlen hétnek, ennek a mindennapos
Isten és testvérközeli életnek csodáját és
leírhatatlan varázsát!
Emlékezzünk az itt tanultakra! Használjuk
Isten szeretetnyelveit!
Így egyre több örömet szerezhetünk egymásnak, saját magunknak és legfőképpen
pedig Istennek.
Nagy Sándorné

„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”
Ez az idézet akár vezérfonala is
lehet annak az egy hétnek, amit
a táborban töltöttünk el első alkalommal. A tábor hangulatát
kívülállóként nem lehet átérezni,
csak résztvevőként. Ajándék volt
számunkra a nyugalomban, hitben való megerősödésben, szeretetben, jó-

kedvűen eltöltött pihenés. Nagyon jól éreztük magunkat.
Mindenkit csak bátorítani tudunk, hogy kóstoljon bele a
táborozás élményébe. Köszönet a szervezőknek.
Uzonyi Antal Uzonyiné Kati
Uzonyi Katika Uzonyi Antal
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Táborban, harmadszor
momra, hogy a Bárka zenekar tagjaként szolgálhattam. Jó érzéssel töltött el, hogy kicsik
és nagyok együtt énekkel és zenével dicsérik
Mennyei Atyánkat.
A hét témájából sokat tanulhattunk: a szeretetnyelvek megértése és használata elengedhetetlen mindennapi életünkben.

Istenünk jóvoltából harmadjára vehettem
részt családommal gyülekezetünk táborában.
„Ahol a madarak fújják az ébresztőt, s tücskök, békák a takarodót”. Ez a szlogenje a táborhelynek, ahol együtt lehettünk a testvérekkel egy szűk hétig. Ez a szlogen teljesen
tükrözi a hely értékeit, nagyon szép környezetben, a természethez közel, Isten érezhető
közelségében lehettünk együtt.
A már megszokott testvéri hangulatban,
vidáman telt el a hét nap. Külön öröm szá-

A reggeli áhítatok nagyon megindítóak
voltak, majd az azt követő beszélgetésekben
jól ki tudtuk bontani az egyes szeretetnyelvek tulajdonságait és alkalmazását. A délutáni elfoglaltságok változatosan teltek: volt
kézműves foglalkozás, sportvetélkedő, szellemi vetélkedő, asztalitenisz bajnokság, lehetett medencében lubickolni, csónakázni, vízi
biciklizni. Esténként pedig Naámán gyógyulásának történetét hallgathattuk, és tanulhattunk Isten Igéjéből.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy most is
„táborlakó” lehettem.
„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a
helyén mondott ige.” (Péld 25, 11)
Pongor Mihály

Levél az Olvasóhoz

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét
mondom örüljetek .”(Fil 4, 4) .
Kedves Olvasóink !
Családom tagjaival, az első kivételével,
mindegyik, – a Református Egyházközségünk által szervezett – többgenerációs táborban részt vettünk. Írhatnám röviden, hogy
szép volt, jó volt és ajánlom a továbbiakban
pártoktól, felekezetektől függetlenül minden-

kinek.
Azért néhány szót szükséges a teljességhez tenni.
1) Örömteljesen tudatom, hogy a
néhány nap nemcsak a hitbeli megerősítést, hanem az emberi kapcsolatok fejlesztését, az egymáshoz
tartozást, a terheknek hordozását is
jelentette.
2) Jelentette a mindennapok terheinek, gondjainak a kikapcsolását,
hátrahagyását.
3) Jó volt tapasztalni, érzékelni
fiatalok – idősek szeretetben való
egymáshoz tartozását, mind a reggeli torna, mind a csoportos beszélgetések,
mind a (bibliaismereti, sport) vetélkedőkön.
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”
Mindezekért, és még sok más történésért
egyedül Istené a dicsőség.
Szeretettel:
Szabó Márton és családja
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Másodszor voltam a Bocskai téri Református Gyülekezet nyári táborában

Első alkalommal kíváncsi voltam, miért is
jár Fanni lányom olyan lelkesen e gyülekezet
ifjúsági tagozatába. Akkor két napra mentem, gondoltam ennyi idő biztosan elegendő
lesz megismerni a gyülekezet lelkivilágát,
szellemiségét. Elegendő lett volna fél nap is.
Egy közös reggeli vagy vacsora, az ehhez
kapcsolódó áhítat, az elgondolkodtató beszélgetések az életünkről, a szeretetről, az
emberi kapcsolatokról, azonnal bizonyították, hogy jobb kikapcsolódást, felüdülést
nem találok nemcsak a gyerek, hanem a magam számára sem.
Második alkalommal is két napra indultam, de öt nap lett belőle a szolnoki alcsiszigeti szabadidőközpontban. Az odautazás
is érdekes volt. Indulás 7 órakor busszal és
gépkocsikkal. Istentisztelet, a templom és a
falu történetének bemutatása a tiszaroffi református templomban. A helyi református
Teaház

gyülekezet kedves vendéglátását követően megtekintettük a szépen felújított
kastélyszállót, majd irány a szolnoki
Holt-Tisza melletti Alcsi-sziget. A táborhely pont olyan volt, ahogy azt elképzeljük, saját kis belső tó tavirózsákkal, medence, 6-8 fős apartmanok, csónak, vízi bicikli, röplabdapálya, pingpong asztal, ebédlő, konferencia termek
és még sorolhatnám. Azonban ami a
legfontosabb az helyszíntől és tárgyi
adottságoktól függetlenül mindig mindenhol velünk volt, az emberek mosolya, tenni akarása, segítőkészsége.
A délelőtti beszélgetéseken a szeretet öt
nyelvéről volt szó: elismerő szavak,
érintés, szívességek, ajándékok, minőségi
idő. Naponta egy nyelvről beszélgettünk, és a
felvezető kérdést követően lényegében mindenki említett érdekes példákat, és hát gondolnánk-e, hogy komoly vita is keletkezett e
témákban.
Mindenki beszéli, érti ezeket a nyelveket,
de jó tudni, hogy a párunk, a családtagjaink,
a környezetünk, melyiket kedveli a leginkább. Megsúgom azt, ahogyan Ő közelít felénk.
Tinta és papír híján itt most nem beszélek
részletesen a tábori kantinról, a Bárka zenekarról, az áhítatot követő megható felolvasásokról, az esti sétákról. Jó volt!
Folytatás következik a télen vagy talán a
jövő nyáron, de mindenképpen várjuk! Jó
egészséget, vidámságot a tábor szervezőinek,
lakóinak!
Drén János
Reggeli torna

Gyülekezeti tábor—több generáció

Alcsi a számok és tények tükrében
Gyülekezetünk negyedik nagytáborban
felsorolni az idei tábornak, amelyek, az előző
összesen 108 fő vett részt. 69-en töltötték
években még nem voltak. Ezek gazdagítotvelünk a teljes hetet. 32-en vettek részt több
ták, színesebbé tették az együtt töltött hetet:
napra, de legalább egy éjszakára a táborozáÚj volt a helyszín, melynek sok előnyét
son. 7-en voltak egy napos látogatóként a
élveztük, veszélyeitől tartottunk. Kellett néprogramokba. Ezek a számok az előző évhez
hány nap, mire meg tanultunk bánni vele.
képest enyhe növekedést mutatnak.
Isten kegyelme őrzött meg minket minden
A tábor legifjabb lakója 6 hónapos volt, a
bajtól.
legidősebb 75 éves. A táborozók 30%-a 14 év
Az énekeket kivetítettük. Nem volt szükalatti volt. Új szervezési kihívást jelentett a
ség
a nyomtatott formájú énekeskönyvekre.
bölcsődés korúak felügyelete, a fiatal szülők
Illusztrációkat
is vetíthettünk az áhítatokon.
segítése. A táborozók közül 37-en most vet
Sportvetélkedőt
szerveztünk több generátek részt először gyülekezeti táborban.
ciós csapatoknak.
Néhány szó a tábor anyagi oldaláról. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy sokakat
Szerdán összekevertük a csoportok tagjait
indított adakozásra.
és így dolgoztuk fel a nap témáját. RácsodálBevételek:
koztunk az egymást gazdagító különbözőséEgyéni adományok: 91 750 Ft
gekre. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk
Perselypénz: 65 000 Ft
arról a délelőttről.
Polgármesteri alapból: 100 000 Ft
Teaházat szerveztünk.
Nova Bau Kft: 90 000 Ft
Lampionokat erePolgári
Takarék
gettünk, amelyeket
Szövetkezet: 50 000
előzetesen minden
Ft
csoport feldíszített.
Imádkozzál és Dolgozzál
Alapítvány:
A kézműves fog200 000 Ft
lalkozások közül új
Gyülekezet
saját
volt a gipszfestés,
forrásból: 100 000
nemezelés, szívvarFt
rás.
Részvételi díj a
Sportolási lehetőtáborozóktól: 1884
ségek közül a hely
650 Ft
lehetővé tette a
A fenti támogatástr and rö p la bd ások miatt volt lehetőUtolsó esti Úrvacsora
zást, fürdést, vízi
ség arra, hogy a részbiciklizést. Ennek a
vétel időtartamával
fiatal
generáció
arányosan minden táborozó részvételi díját
tagjai nagyon örültek.
csökkentsük. Ezen kívül 19 táborozónak tud Új felismerés volt, hogy a természet kötunk további anyagi segítséget adni ahhoz,
zelében
egerek is vannak.
hogy velünk táborozhasson.
 Na és persze új helyszíneken is jártunk.
A napok témáját délelőttönként 5 csoportTiszaroffon templomot és kastélyt, Szandaban 8 csoportvezetővel dolgoztuk fel. A csoszőlősön Repülőmúzeumot, Rákóczifalván
portvezetők számára ez a hét nem a nyaraMacimúzeumot és madárfarmot láttunk.
lásról, pihenésről szólt. Több hónapos előkészítő munka után a tábor ideje alatt is napi 8
 Új táborozókkal ismerkedtünk és új érté-10 órát dolgoztak. Kitartó szolgálataikért és
keket láttunk meg egymásban.
itthoni csoportvezetői munkájukért is dicsé A megszokottól eltérően pénteken este
ret illeti meg őket.
úrvacsorázhattunk.
Istent dicsérő énekeinket a Bárka zenekar
Lomentné Szopkó Tünde Lelkész
tette igazán széppé. Illesse őket is köszönet.
Végezetül néhány olyan elemét szeretném
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Ima a biztatásról
Uram,
kislányom önállóan tesz-vesz a kertünkben.
Éppen a nagy napozóágyat próbálja összehajtani,
ahogyan tőlünk látta.
Én a közelből biztatom:
Jól van, jó helyen fogod!
Ügyes vagy! Ez az, sikerült!
Büszkén kihúzza magát,
én magamhoz ölelem,

s kezdi elölről a hajtogatást.
Uram, Te is így biztatsz bennünket.
Mindig a közelben vagy,
és soha nem mondod:
Te ahhoz kicsi vagy!
Te azt nem tudod!
Tedd le! Menj innen!
Te azt mondod Uram:
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Bízom benned! Meg tudod tenni!
Ne félj, sikerülni fog!
S mikor büszkén kihúzzuk magunkat,
Te magadhoz ölelsz.
Uram, a kislányom
nyolcadszor hajtja össze a nyugágyat,
s még nem csípte oda a kezét.
Talán, mert hallja a hangom.

Bárcsak hallanánk, Uram, mi is
a Te hangodat!
Biztos, hogy könnyebben mennének
a mi dolgaink is.
Ámen.
(Elhangzott az „Elismerő szavakról” szóló
napon a reggeli áhítaton.)
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A kicsik szeretete
Augusztus
tet. Arról is
első hetében
beszéltünk,
ők is ott voltak
hogy bár ők a
a gyülekezeti
legkisebbek, a
táborban, és
táborban, apnemcsak táboróbb szívesroztak, hanem
ségeket ők is
ugyanazt taadhatnak,
nulták, mint a
akár itt az annagyok. Bibliai
gyal-bárány
t ört éneteken
játékban is.
keresztül, sok
A
negyedik
beszélgetéssel,
napon a tékozjátékkal
azt
ló fiú apja
Csoportvezetők: Tardiné Máté
ismerhették
„mondta” el,
Judit, Nyisztorné Kiss Judit
fel, hogy Isten
hogy milyen jó
határtalan szeérzés volt maretetét érezhetik a mindennapokban. Arra kap- gához ölelni a hazatérő fiát. Erről egy kedves
hattak válaszokat, hogyan szereti őket Isten, és vers jutott az eszembe:
ők, kicsi létükre, hogyan viszonozhatják ezt.
Isten ott van mindenütt, de nincs ott a
Első nap a csodálatos halfogás történetét
kezedben,
ismerték meg a gyerekek, amiben az Úr Jézus
Isten ott van mindenütt, de nincs ott a
szavára hallgattak a halászok, és kivetették
szemedben,
hálóikat. Így hallgattak rá akkor is, amikor elSimítását mégis érzed, pillantását mégis
hívta őket, és tanítványai lettek. Beszélgettünk
őrzöd, hordozod szívedben.
arról is, hogy Isten bátorít és megdicsér, és
A testi érintés kapcsán bekötött szemmel
szeretné, ha mi is megdicsérnénk őt. Az is ki- találták ki, tapintással, hogy éppen ki áll előtderült, hogy nem mindig hallják meg elsőre, tük.
mit kér otthon apa vagy az iskolában a tanító
Az utolsó napon a Teremtés történetet
néni. De ha igen, akkor bizony jól esik a dicsé- mondtam, rajzoltam nekik. Ahogy Isten hatalret. És vajon ők szoktak-e másokat dicsérni? mas és gyönyörű ajándékait soroltam, ők
Erről Pinte Dórikának az anyukája finom főztje kiválasztották, hogy nekik melyik tetszik a legjutott az eszébe, amit nem szokott elismerő jobban. Ivettnek és Annának a virágok, Misikészavak nélkül hagyni.
nek és Lilikének a zsiráf meg a panda, DorotyMásodik alkalommal a két lánytestvér, Mária tyának a fénylő nap. Nekem viszont Enikő és
és Márta története elevenedett meg előttük Ábel gyönyörű szép festménye tetszett.
néhány papírbáb formájában. Ez a történet
Jó volt ez a hét. Jó volt, mert szerettük egyközel állt hozzájuk, mert ahogy Mária nagyra mást a szavainkkal, időt szántunk egymásra,
értékelte a Jézussal együtt töltött időt, úgy ők kisebb-nagyobb szívességeket kaptunk és adis szívesen vannak a felnőttek társaságában, és tunk, megérintettük egymást és ajándékot tafigyelnek, tanulnak. Megértették, hogy Isten láltunk. A legnagyobb ajándékot, a szeretetet
gondoskodik róluk, figyelmet szentel rájuk, Istentől, amit a hittanos gyerekcsoportban is
amit viszonozni kell. Bettike és Máté is az átéltünk. Bár kicsik még, de tudják, hogy Isten
anyukájával igazi minőségi időt tölthetett óvja őket és gondoskodik róluk, rájuk is figyel.
együtt ezen a délelőttön, közösen készítették a Gyermekimáikban kértek napsütést, sikereket
gyurma-ételeket.
az úszásban, vidámparki élményeket, lehetőséMennyei Édesatyánk jóságát és gondoskodá- get egy Forma 1-es autóba ülni. Hálás vagyok
sát a pusztai vándorlás során Izrael népe több- azért, hogy én is ott lehettem közöttük, szereször megtapasztalta. Még most is magam előtt tetközösségben a gyülekezeti táborban.
látom Katus csodálkozó szemeit, Tomi érdekTardiné Máté Judit
lődő tekintetét, mikor hallották a kettéválasztott tengerről, a sziklából fakasztott vízről, a
fürjek vagy a manna hullásáról szóló történe-
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Először vezettem csoportot a táborban
A hittanos csoport kis tagjai is kivették a részüket a hitéletből és a szórakozásból egyaránt.
A hét témáját alkotó, szeretetnyelveket ez a
kis csapat is igen alaposan körüljárta. Minden
foglalkozást a témához szorosan kapcsolódó
kézműveskedés, munkálkodás kísért. Készült
így halászjelenet a nagy halfogás történetéhez,
berendezett „dobozkonyha” Mária és Márta
Jézussal töltött minőségi ideje kapcsán, az
ajándékozást boncolgató napon fűrészporból
készített szívecskéket festettek,de gyurmáztak,
rajzoltak, színeztek is a csoport tagjai. Az itt
készült apróságokkal, nagy lelkesedéssel és
izgalommal ajándékozták meg a kis báránykák
az angyalkáikat.
Délutánonként kihasználva a jó időt szívesen
pancsoltak a gyerekek a tábor csúszdás medencéjében, szaladgáltak a sportpályán, játszottak a játszótéren.
A fakultatív programok minden korosztály-

nak szóltak, ahol együtt fűzhettek gyöngyöt,
festhettek gipszfigurát, kipróbálhatták Csukásné Bernáth Krisztina segítségével a nemezelés
technikáját az ügyes kezűek. A hét közepén a
macimúzeumot és a repülőgép kiállítást nézhették a táborozók a szomszédos falvakban. A
több generációs sportversenyen az edzettségben vethették össze az erejüket a gyülekezet
tagjai.
A gyerekek nagyon élvezték egymás társaságát, de a nap végére kicsit fáradtan, örömmel
bújtak anya, apa vagy nagymama ölelő karjaiba, és tértek nyugovóra, hogy aztán másnap
újult erővel újra együtt dicsérhessék az Urat.
„ A madarak énekelnek, dicsérik, az Urat,
A hegyek a fák, a dombok tapsolják az Urat.
A virágok szépséggel magasztalják őt,
Hát én hogyne, te hogyne imádnád őt!”
Nyisztorné Kiss Judit

Énekeltek

Versenyeztek

Játszottak
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Érints meg!
Érints meg, - erre kérlek, - ha kisbabád vagyok!
Ölelj gyakran magadhoz, nélküled "megfagyok"!
Ne csak pelenkázz, mosdass, ha éhezem etess!
Puszild meg arcom százszor, mert így természetes!
Ringass el két karoddal, nyugtasd meg lelkemet,
öledbe bújva érzem, hogy jó szülőm szeret!
Érintésed ha érzem, az biztonságot ad,
Érints meg, ez az érzés, mindig velem marad!
Érints meg - erre kérlek -, ha gyermeked vagyok,

Vers—érintések
s nem értem a világot, s félelmeim nagyok.
Ne tarts magadtól távol, ha veled dacolok,
helyemet nem találom, sok még az új dolog!
Keresd az utat hozzám, próbálj megérteni!
könnyű álmokat hozz rám, s akarj érinteni!
Jó éj puszid oly édes, olyan megnyugtató,
mesélő érintésed álomba ringató!
Kamasz fiaddá váltam? Érints meg akkor is!
Lelkem nem érzéketlen, csak más világba visz!
Ne hidd, hogy azért bántlak, mert most komisz vagyok.
Ezer tüském is vágyja az ölelő karod!
Magam felnőttnek érzem, - s hangodra szomjazom,
az élet viharához így alkalmazkodom.
Kettészakadt világban, még helyem nem lelem,
viselj el, hogyha bántlak, s maradj mindig velem!
Érints meg! - erre kérlek -, ha barátod vagyok!
megnyugtat ölelésed, ha más felzaklatott!
Biztató szép szavakkal lelket is önts belém.
értelmet adj a létnek, és tarts tükröt elém.
Kétségeimet vesd el, tudasd: fontos vagyok!
Lehet hogy érintésed, minden, amit kapok.
Ha szomorú a lelkem, vidámíts végre fel,
legyél velem, ha baj van, s nem hagylak én sem el!
Kedvesem, éltem párja, most hozzád fordulok,
érintésed, szerelmed, a legszentebb dolog.
Ám tévedés azt hinned, a szenvedély elég.
Ezer félelmem kerget a karjaidba még.
Megnyugtat ölelésed, vigaszt nyújtasz nekem,
lágyan szoríts magadhoz és szebbítsd életem!
Ilyenkor végre érzem, - szemünk együtt ragyog.
Olyannak szeretsz engem, amilyen ÉN vagyok.
Felnőtt gyereked lettem, most már csak az leszek,
s van már saját családom, kiket ölelhetek.
Anyám, s apám karjára mégis számíthatok.
Érints meg most is, kérlek, mikor gyenge vagyok.
Szülői ölelésed, ma is sokat jelent,
így segíts értékelni, múltat jövőt, jelent.
Már én is másképp látlak, jobban becsüllek már.
Ami fájt elfelejtem, az élet jó tanár.
Érints meg még! - ezt kérem - idős szülőd vagyok.
Erős karodra vágyom, mielőtt meghalok!
Érints meg, ahogy egykor érintettelek,
amikor apró voltál, kis, védtelen gyerek.
Ülj le a közelembe, fogd kezem, adj erőt,
simíts az öreg arcon, sok ráncot, vad redőt!
Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjaim,
terólad szólt az élet, a legszebb álmaim.
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Mosolya hitből fakad

Oláh Sándorné Zsófika néninek tetszik a
mosolya. Bevallom hiányzott már, mert régen nem találkoztunk, ezért is gondoltam,
hogy ezúttal őt faggatom. Zsófika néni Tóth
Gáborné Marika nénivel beszélgetett a kertben, mivel épp festés folyt nála. Láthatóan
megörültek nekem, s egy rögtönzött asztal
elhelyezése után el is kezdtük a beszélgetést.
Odafelé menet eszembe jutott barátnőm húgának mondása: „amikor a legtávolabb érezzük magunkat Istentől, akkor vagyunk hozzá
a legközelebb.”
- Elsőnek erről a fent említett gondolatról
kérdeztem Zsófika nénit!
- Húsz évvel ezelőtt, amikor a férjem meghalt, azt hittem, hogy a következő időket
nem is lehet átélni. Ez tartott vagy három
esztendeig, kettő nagyon fogós volt, csak
kicsit enyhült. Itt-ott megmoccant bennem
valami, remény látszott. A bibliaolvasásban
addig értem, amikor az Úristen elvesz tőlünk egy kedves embert, akkor ő jobbat
akar adni nekünk. Vajon mit adhatna nekem? - kérdeztem kételkedve. Amikor azt
megértettem, a saját fiát adta érettünk, ezt
akarta nekem adni, és ez valóban több. Azóta ebben az örömben élek. Ígérte és megadta. Nem azért, mert jó vagyok, hanem
azért, mert hiszek.
- Meséljen a gyermekkoráról, a szüleiről,
családjáról!
- Tanyán laktunk, még nem jártam iskolába, kora reggel a napfelkeltét láttam libalegeltetés közben. Este szintén a legelőn ért a
naplemente. Azt kérdeztem az édesanyámtól: Miért emerről jön fel a Nap, miért nem
arról, ahol lemegy? Az én jó anyám azt fe-

lelte: Nem tudom neked elmondani. A Jóisten irányítja a Napot, mint a csillagokat. Az
az Isten, aki teremtette a világot. Az iskolában majd megtanulod. Az égben van, mindent lát, mindent hall. Azt is tudja, amit mi
még csak gondolunk.” Ekkor már nagyon
boldog voltam, mert azt hittem mindent
tudok, mindent Isten irányít.
Református hívő emberek voltak a szüleim. Az iskolában a lelküket kitették értünk.
Sok imádságot, éneket tanítottak meg nekünk. – emlékszik vissza hálás szívvel.
Tizennyolc évesen férjhez mentem,1941ben. 1944-ben férjemet behívták tartalékos
katonának, orosz fogságba estek, kivitték
őket. Kettő és fél évig semmit sem tudtunk
róla. Majd a harmadik évben küldte az első
levelet. 1947 júliusában hazajött. Négy
gyermekünk született. A hitet átadtuk nekik.
Ötven évet és három hónapot éltünk együtt.
Kegyelemből éltünk.
- Az Úristennel hogy tartja a kapcsolatot
nap mint nap?
- Imádkozással, énekléssel. Mindenben az
ő szeretete ömlik felém. A szomszédokban, a
gyermekeimben, a mosolyokban, a napfényben, mindenben. Annak ellenére, hogy
gonoszak lettünk - mondja szíve teljes szeretetével.
Elárulom, hogy a rokon fiatalember, aki a
festést végezte, meg-megállt az ajtófélfába
kapaszkodva, időnként még le is ült, pedig
már biztosan nem először hallja Zsófika nénit az Úristenről beszélni, de így, hogy az
interjú adja az apropóját, így izgalmasabb.
Az volt az érzésem, hogy öten voltunk ott, az
Úristennel együtt.
- A gyülekezeti életről mi a véleménye? Mit
hiányol esetleg?
- Nagyon szerettem a drága öreg templomunkat. Tönkrementek a lábaim, nehezen is
hallok már, ezért ritkán jutok el sajnos.
Nem sok mondat van a Bibliában, amihez
ne kötődnék személyes életemmel. Minden
lelkipásztort szerettem. A szeretetem ott
van. Csigacsinálni is jártam régen, de már
nem tudnék úgy részt venni.
- Itt a lakóhelyén szoktak-e beszélgetni a
hitéletről? Bizonyságot könnyű vagy nehéz
tenni?
- Szoktam beszélgetni a hitemről! Könnyű
bizonyságot tenni!- csillan fel a szeme
Zsófika néninek. Mert aki mást felüdít, az
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Riport folytatása—gyülekezeti ebéd
önmaga is felüdül. Aki kér, az kap. Aki keres, az mind talál. Aki nem keres, azt is részesítheti kegyelemben a Jóisten - mondja
bátorítóan.
Közben Marika néni megsimítja igen nagy
szeretettel Zsófika nénit. És amikor riportalanyom bemegy egy pillanatra, Marika néni
elárulja, hogy régen találkozott ekkora nagy
élő hittel.
- A próbák alatt volt-e olyan pillanat, hogy
meggyengült a hite?
- Nem. Soha nem gyengült, inkább erősödött. Ha éjjel vívódtam is, reggelre ott volt a
biztatás, hogy „ne félj, mert megváltottalak”.
- Melyik a kedvenc éneke?
- Mindet szeretem. Esténként utolsónak a
470. éneket énekelem.
„Úr Jézus nézz le rám…” Ezt el is énekeltük együtt.

Arra kértem végezetül őket, hogy imádkozzunk együtt, s megköszöntem a hitből fakadó
mosolyát.
Eljövetelemkor a tékozló fiú példázatáról
mesélt, hogy az apa a hosszú időn keresztül
is kitartóan várta eltévedt fiát, és mennyire
örült, amikor megérkezett végre. A Jóisten
még annyira várja, hogy letegyük elé megüresedett életünket.
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Róma 8,28)
Rózsáné Szilvi

Júliusi asztalközösség
Jézus „asztalhoz telepedett velük…”
(Lk. 24,30)
Július 10-én egy újfajta közösségi alkalmat
tartottunk. Helyszíne iskolánk szép étkezője
volt. A vasárnapi istentisztelet után a háziasszonyok nem siettek haza főzni. A szülők
nem várták toporogva csemetéiket a gyermek istentisztelet végén. Az időseknek sem
kellett az utcán beszélgetni a régen látott
testvérekkel és nem kellett egyedül elfogyasztani a vasárnapi ebédet otthon. Együtt
maradtunk az istentisztelet után egy közös
gyülekezeti ebédre.
Amíg vártuk az egyfogásos finom ebédet,
addig beszélgettünk magunkról, közös dolgainkról, a hallott
Igéről… bibliai „Ki mit tud?”-ot játszottunk, együtt
énekeltünk és
hallgattuk a
Bárka zenekart.
Közösségben voltunk
egymással a
terített asztal
mellett. Jézus

is szeretett ilyen kötetlenül asztalközösségben lenni az övéivel. Nekünk is örömünkre
szolgált. Idősek, fiatalok, egyedül élők és családosok, több mint kilencvenen lehettünk
együtt ezen az alkalmon. Tervezzük, hogy
ősszel is szervezünk egy hasonló közösségépítő ebédet.
Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor
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Bárka Gyülekezeti Zenekar—Új tanév

„Ó mily szép, mily gyönyörűséges a testvérekkel egységben lenni…”
„A Bárka Gyülekezeti Zenekar ebben a formában egy évvel ezelőtt kezdte el működését. Az elmúlt évben heti rendszerességgel
próbáltunk.
A repertoár jelentős része a zenekar tagjainak ízlését tükrözi, de természetesen igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten minél szélesebb spektrumot felölelni, a gyermekdaloktól egészen énekeskönyvi klasszikusokig.
Lelkiismeretesen készültünk a tábori szolgálatra. A próbák során mi is egyre összébb
kovácsolódunk, gyakran elég a szemkontaktus egy-egy zenei váltáshoz, változtatáshoz.
Nagyon sokat formálódtunk, gazdagodtunk. A próbák nemcsak zenei, hanem hitbeli
épülésünket is szolgálják. Olyan jó
„egységben”, zenei harmóniában lenni…
A közös éneklések során az általunk megélt
a harmóniába szerettük volna a gyülekezeti
tagokat bevonni. Jókat énekeltünk. Olyan jó
az emelkedett pillanatokat közösen megélni….

Reméljük sok lehetőségünk lesz még egységben Istent dicsérni. Ámen.
A Bárka gyülekezeti zenekar nevében
Molnár Ferenc

Új tanév az iskolánkban

A képen balról jobbra az új dolgozók:
Pinténé Tóth Anikó, Bundáné Szabó
Zsuzsa, Kissné Szemző Eszter, Ábrahámné Rákos Viktória, Vargáné
Hagymási Anita.
A 2011/12-es tanévet, amely 17. iskolánk életében, több változás, újdonság jellemzi.
Igazgatói munkámat Kissné Rácz Ildikó igazgatóhelyettes segíti ez év szeptemberétől.
Tantestületünk 5 új pedagógussal bővült,
illetve Kissné Czeglédi Erika munkatársunk
gyesről tér vissza hozzánk.
Tanulóink létszáma is jelentősen megnövekedett tanévzárás óta, 48 kis elsős és 9 más
iskolából érkező kisdiák kezdi meg nálunk ta-

nulmányait.
Tanuló létszámunk 374 fő.
A nevelő–oktató munkát 32 főállású, 3 részmunkaidős és 5 óraadó pedagógus látja el 4
technikai dolgozó segítségével. Nagy öröm számunkra, hogy ettől a tanévtől kezdődően egy
korszerű nyelvi labor segíti az idegen nyelv
oktatását. Az idén először az első osztályosok
heti rendszerességgel sakkórán vesznek részt,
illetve az informatika oktatását órarendi keretben már 4. osztálytól biztosítjuk.
Tanévünk kiemelt feladatainak tartjuk a már
kialakított hagyományainkra, értékeinkre építve szakmai munkánk továbbfejlesztését, iskolai közösségeink építését, iskolánk jó hírnevének erősítését, beiskolázásunk segítését.
Nagy hangsúlyt helyezünk a keresztyén értékrend átadásával a gyermekek lelki nevelésére. Szeretnénk a gyülekezetünkkel a kapcsolatunkat minél tartalmasabbá tenni.
Hatékony munkálkodásunkhoz Isten áldását
kérjük.
Balláné Bodai Judit
igazgatónő
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Presbiterválasztás

Jézus szeret csapatban dolgozni…
Jézus szeret csapatban dolgozni, még akkor is, ha az a csapat nem mindig működőképes! Elhívott tizenkét tanítványt. Tervszerűen választotta ki mindegyiket. Egyikük
sem rendelkezett gyülekezetvezetési tapasztalattal ezt megelőzően. Nem önkéntesek,
hanem tanítványok voltak. Tanultak, hogy
jártasságra, ismeretre tegyenek szert. Nem
felszentelt papok voltak. Jézus halászokat,
vámszedőket, üzletembereket választott ki
csapata kialakításához. Olyan embereket,
akik képesek voltak tanulni. Meglátta bennük ezt a képességet, amikor ők még nem is
látták azt magukban. Rájuk bízta az egyház
vezetését, de nem egyedül, hanem mindig
vele együtt (Mt. 28,19-20). Jézus osztozott a
vezetésen. Tudatosan egy csapatot készített
fel a szolgálatra.
Kiváló példa erre az ötezer ember megvendégelésének története (Mk 6,30-44). A tanítványok nagy szükséggel találják szembe magukat. Előállnak egy tervvel, hogy bocsássák
el a tömeget, mivel késő van és talán a közeli
falvakban még találnak ennivalót.
Jézus válasza erre ez volt: „Ti adjatok nekik enni!” Mindenki látja a feladat lehetetlenségét, Jézus azonban a szolgálat kiváltságát a tizenkettőnek szánja. Tőlük várja, hogy
biztosítsák az alapanyagot, amiből aztán a
csoda származott. Aztán, Ő fogta a rendelkezésre álló soványka ennivalót, az öt kenyeret
és a két halat „megáldotta és megtörte”. Fi-

gyeljük meg, hogy utána visszaadja a tanítványoknak, hogy ők tegyék az emberek elé.
Jézus csapatként építette fel a tanítványok
közösségét. Ha odarepítette volna az ételt az
emberek elé gyorsabb és lenyűgözőbb lett
volna a csoda. A tanítványok bevonása sokkal több időbe telt, de akkor nem vehettek
volna részt a csodában, nem tanultak volna
meg egymásra figyelni, az örömöket együtt
átélni.
A csapatmunka tehát Krisztus terve, de
Isten ereje által jön létre. A Bocskai téri Gyülekezet presbitériumára is így számít a mi
Urunk. Tanulni, szolgálni, Őrá és egymásra
figyelni képes embereket szeretne csapatában, presbitériumában látni. Olyan embereket, akik készek meglátni a szükséget, képesek felkutatni a rendelkezésre álló lelki,
anyagi, emberi eszközöket, és képesek azt
hittel és alázattal Krisztus kezébe tenni.
Olyan embereket, akik képesek szót érteni a
gyülekezet többi tagjával, a sokasággal.
Olyan embereket, akik képesek szívből
együtt örülni, és hálával fogadni az áldásokat, a csodákat. Olyan embereket, akik
örömmel osztják meg azt, amit ők is Krisztus
kezéből vettek el. Akik nem tökéletesek, de
Krisztus vezetése mellett csapatban szeretnek és tudnak együtt munkálkodni.
Szívből kívánjuk, hogy gyülekezetünknek
ilyen presbitériuma lehessen.
Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor

Presbiterválasztás tervezett menete
Augusztus 28.

A választási bizottság gyülekezetben való bemutatása, fogadalomtétele. A jelölés
módjának és a választás menetének ismertetése a gyülekezettel.

Szeptember 21.

A jelölőbizottság átadja az új presbitériumra, gondnokra szóló javaslatát a szolgálatban lévő presbitériumnak.

Október 9.

A presbiter– és gondnok-jelöltek névsorának közzététele. Annak kihirdetése, mikor
lesz a jelöltek bemutatása a gyülekezetben. A választói közgyűlés helyének és idejének
első kihirdetése a szószékről.

Október 16.

A presbiter– és gondnok-jelöltek bemutatása a vasárnapi istentiszteleten. A választói
közgyűlés helyének és idejének második kihirdetése a szószékről.

Október 23.
November 8.

A VÁLASZTÓI EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS NAPJA
Az új presbitérium és a gondnok megválasztása jogerőssé válik, amennyiben nem
nyújtottak be panaszt a választások ellen.
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Hírek

Hírek
Fiatalok konfirmációi előkészítése: Szeretettel várjuk az önkormányzati iskolába járó 7-8. osztályos
fiatalokat (azokat is, akik tavaly jártak) szeptember 22-én du. 4-kor a Gyülekezeti Házba (Bocskai tér
7.). Érdeklődni, jelentkezni a konfirmációi előkészítésre személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet.
Új lehetőség a honlapunkon: online adományozás: Örömmel adjuk hírül, hogy gyülekezetünk internetes honlapja néhány napon belül új technikai lehetőséggel bővül. Az Adományozás menüpont alatt
lehetőség lesz ténylegesen is befizetni gyülekezetünknek szánt adományát, amennyiben van internetes vásárlásra alkalmas VISA vagy MasterCard bankkártyája. Az adományozás illetve a fizetés a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek is megfelel, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. munkatársaival közösen alakítottunk ki. A későbbiek során szeretnénk honlapunkat tovább fejleszteni és
bővíteni, erre javaslatokat szívesen fogadunk.
Érdeklődők istentisztelete: Szeptember 11-én és 18-án Istentől és gyülekezettől távol lévő, de nyitott
szívű emberek számára szervezünk istentiszteleteket. Arra kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy hívják
és kísérjék el templomba nem járó néhány ismerősüket ezekre a vasárnapokra! Segítsünk nekik abban, hogy élet- és értékrendjük változzon!
„Egy koncert kékben”: Szeptember 18-án 19
órakor Rákász Gergely koncertorgonista látványkoncertje lesz a Református Templomban.
Jegyelővétel a Lelkészi Hivatalban és a Sillye
Gábor Művelődési Központban.

Lapzárta
Október 15

Rákász Gergely

Kívánunk az új tanévben a gyerekeknek jó eredményeket, a pedagógusoknak Isten áldásával végzett szeretetteljes szolgálatot!
A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele
Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter
lelkipásztor. Szerkesztők: Barakné Horváth Eszter és Mátyusné Szabó Adrienn. Lektorálás: Gyulai Edit.
Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a
bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk
Számlaszám: 10400346-00026769-00000008
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com
http://www.bocskaiter.hu

