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Egy Úr – több szolgálat
Alkalom: vasárnap de.
tábor 7.
Dátum: 2015.07.26.
Ige: 1Kor 12,4-7
Róma 12,3-8
2Tim 4,1-2 Kérve kérlek Isten színe előtt, és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat,
az ő eljövetele és uralma által: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan!
Feddj, ints, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal.
Bev.: Volt egy tanárunk a gimiben, kémiát tanított.
Egyszer, amikor dupla óránk volt vele, és már előre a
gondolattól is halálosan elfáradtunk, hogy kétszer
45 percet kell a kémia rejtelmeivel eltöltenünk, mielőtt
végre ebédelhetnénk, a következőképpen zajlott az óra.
Tanár úr bejött a terembe. Felnyitotta a könyvet és
sorolta: „ A 45. oldaltól olvassátok el a 60. oldalig ezt a
két leckét. A 46. oldalon az ábra önmagáért beszél, az
50. oldalon a képet nézzétek meg, mindenki érteni fogja, mit ábrázol. Aztán ez a kép is önmagáért beszél,
minek magyarázzam. A következő héten ebből dolgozatot írunk. A viszont látásra!” És ezzel befejezte a
dupla órát.
1. Ez a történet sokszor eszembe jut akkor, amikor valami
olyan dolgot, történetet olvasok a Szentírásból, ami annyira
egyszerű, hogy önmagáért beszél. És megvallom őszintén,
felteszem magamnak a kérdést, hogy van egyáltalán értelme
ennyire egyértelmű dolgokról beszélni, prédikálni? Nem lenne-e sokkal jobb olyan kérdésekről prédikálni, ami egy érdekes teológiai kérdést feszeget?
Az bátorít engem mégis arra, hogy ne engedjek ezeknek a gondolatoknak, és mégis szóljak nagyon egyszerű dolgokról is, mert Pál apostol is fontosnak tartotta, hogy ezekről az egyszerű dolgokról több gyülekezetet is tanítson. Egyik délelőtt a csoportbeszélgetésben
is előjött az a jelenség, hogy a dolgokat hajlamosak vagyunk nagyon hamar természetesnek tartani. Így válik
teljesen természetessé az, hogy minden vasárnap reggel
tiszta és rendbe tett templomba megyünk be. Természetessé vált az is, hogy hétről hétre mindig van, aki foglalkozik a kisgyermekekkel.
De ha történetesen egy leesett papír zsebkendőt látunk a szőnyegen, vagy hervadtnak látjuk a virágot, akkor elkezdünk morogni, bosszankodni, és talán még
megjegyzéseket is teszünk. De tehetnénk másként is.
Felvehetnénk a szemetet a földről, vagy elhatározhatnánk, hogy a következő vasárnapra mi vásároljuk meg a
virágot az úrasztalára.
2. Mire szeretnék ezzel rámutatni? Két dologra is.
Egyrészt arra, hogy hamar megszokunk és természetesnek tartunk dolgokat, másrészt pedig a hibákat könynyebb észrevenni és szóvá tenni, mint a jót megdicsérni
és részt vállalni egy közösség mindennapjaiban. Ez történt a jeruzsálemi ősgyülekezetben is, amikor az apostolok végezték az igehirdetés és az imádkozás szolgálatát, de emellett ők terítették meg az asztalokat is a szeretetvendégségekhez és az úrvacsorákhoz. Először még
viszonylag kicsi volt a gyülekezet, és 12 apostol számára
ez nem okozott nehézséget.
Majd nagyon gyorsan növekedni kezdett a gyülekezet,
hiszen Pünkösdkor egyszerre 3000-en tértek meg, és csatlakoztak a közösséghez. Ekkora tömeg részére szolgálni,
már képtelenek voltak. Szükség lett arra, hogy mások is
fogyasztókból szolgálókká lépjenek elő.
Idővel pedig nemcsak a gyülekezetek lélekszáma gyarapodott, hanem elkezdett szerveződni a közösség. Egyre többféle
igényt és szükséget ismertek fel, hogy mely területeken kelle-

ne szolgálatokat elvégezni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani,
mint amikor az ember egyedül kel útra, akkor elég egy váltás
ruha a hátizsákban, és nem számít az, hogy gyalogosan, vonattal, vagy autóstoppal utazik. De amikor már családja van
az embernek, akkor már sokkal jobban meggondolja, hogy
a gyermekével hogyan utazik, hol és mit fognak enni, hol
fognak aludni. Nem véletlenül a modern népvándorlás
migránsai legtöbbször 20-30 év körüli férfiak, akik egyedül vannak.
Visszatérve az első gyülekezetekre Jeruzsálemben,
Rómában és Korinthusban, mind ugyanazzal szembesültek. A gyülekezetek növekedtek, ezért egyre jobban
igényelték a szervezettséget. Szervezettséget a lelkiek
terén, és szervezettséget az anyagi természetű dolgok
terén.
A jó rend, a munkamegosztás, a szolgálatok sokszínűsége pedig úgy hiszem, még jobban segítette a missziót,
az evangélium hirdetését, és vonzotta az embereket.
3. Él bennünk egy kép, egy vágy arról, hogyan néz ki, milyen egy igazi család, hogy milyen családban szeretnénk élni,
milyen családban szeretnénk gyermekeinket felnevelni. És azt
szeretnénk, ha ez a nagyszerű kép valósággá válna az életünkben. Minden nap azon igyekszünk, hogy egy kicsit jobban
hasonlítson családunk ehhez az ideális képhez.
Ahogy növekednek, gyermekeinket arra tanítjuk, hogy
ebben, vagy abban vállaljanak részt, segítsenek, és mind
jobban legyenek részesei a család életének. Így lassacskán
már nemcsak fogyasztók, hanem egyre inkább a család
életében segítségükkel és szolgálataikkal is részt vállalnak.
4. Amíg az ember csak fogyasztóként van jelen egy közösségben, addig nem biztos, hogy pontosan látja, hogy kit
mekkora feladat terhel, milyen sokat dolgozik, vagy éppen
mekkora felelősséggel jár a munkája. Könnyen beleesik
abba a hibába, hogy nem értékeli a másik munkáját, hogy
fel sem tűnik neki, hogy valaki érte is tesz valamit.
Pál apostol jól látta ennek a veszélyét. Jól érzékelte
azt, hogy könnyen válhat az ember a gőg és beképzeltség áldozatává. Ezért így szólt Pál: „ne gondolja magát
többnek, mint amennyinek gondolnia kell,” (Róma 12,3)
Isten nem azt akarja, hogy a gyülekezet azoknak a gyűjtőhelyévé válna, akik szeretnek dirigálni és kritizálni,
sokkal inkább azt szeretné Urunk, ha a gyülekezetben
azok találnának otthonra, akik szolgálni szeretnének a
kapott talentumaikkal.
Urunk olyan egyházat és olyan gyülekezeteket álmodott meg, ahol mindenki, kicsik és nagyok megtalálják a
helyüket, és megtalálják azt a feladatot, amit nemcsak
el tudnak végezni, hanem örömük is van. Ehhez Isten
mindnyájunknak adott különböző ajándékot, adottságot, képességet és karizmát. Nekünk is akik itt vagyunk,
és azoknak is akik otthon maradtak.
5. Ezt az isteni gondolatot mostanra már mindannyian jól
ismerjük, hiszen erről tanultunk sokféleképpen ezen a héten.
A szolgálatról hallottunk a reggeli áhítatokban, beszélgettünk
a csoportokban. Ez volt a központi gondolata az esti
evangélizációs alkalmaknak is, sőt még a ki-mit-tudnak is.
Nagyon nagy az én örömöm, hogy a szolgálatra felké-
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szített bennünket a Szentlélek ezen a héten. És annak is
nagyon örülök, és hálás is vagyok Istennek, hogy ebben
a közösségben, gyülekezetben igazán sokan már aktív
részesei sokféle szolgálatnak.
Mégsem volt felesleges az, hogy erről hallottunk, mert
mindnyájan új lendületet és lelkesedést kaptunk a szolgálat
végzésére. Pál szavait idézve: a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is:
ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a
szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró
igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. (Róma 12,6-8)
6. Fontosnak tartom még azt is kihangsúlyozni, hogy
most, amikor hazamegyünk, akkor magunkkal fogjuk vinni mindazt, amiben megerősödtünk, amit megértettünk,
ami iránt új lelkesedést és elkötelezettséget érzünk.
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Az első és állandó szolgálatunk legyen az, hogy bizonyságot teszünk, beszélünk mindarról, amit velünk
tett az Úr Krisztus. Ez nehéz szolgálat. Bizonyságot tenni, Krisztusról, mint Megváltóról beszélni mindig nagyon nehéz. Ezt mutatta be tegnap este egy jelenet is.
De ez a legfontosabb szolgálat, amit kivétel nélkül mindenkire rábízott Isten. Mert ezzel a szolgálattal életeket, lelkeket menthetünk meg.
Rád is, rám is és minden hívő emberre az életmentés
feladatát és szolgálatát bízta az Úr. Ez a legfontosabb
feladat. Ez állandó feladat. Ez a legszebb szolgálat.
Ezen túlmenően pedig legyél hűséges a rád bízott
személyes szolgálatban, amihez te kaptál adottságot,
képességet és talentumot az Isten dicsőségére. Ámen.
Loment Péter lelkész

Egy hét gyülekezet
Indulás előtt morgok, nincs kedvem menni. Meleg
van. Hőség. Nincs még megkapálva a szőlő, javítani kellene a kerítést, rendbe tenni a pincét. Fáj a lábam, beütöttem az ujjam. Meg egyébként is, annyiszor voltunk
már a Mátrában. Ráadásul sokan nem jönnek olyanok,
akik itt szoktak lenni, s akikkel hamarabb szót tudok
váltani. Meg aztán a téma: „ a szolgálat ”! Pihenni kellene inkább most. Pihenni úgy, hogy ne kelljen alkalmazkodni, másokhoz igazodni.
Ne morogj - int a feleségem -, korábban is voltál így:
nem volt kedved menni a gyülekezeti táborba, aztán a
végén meg milyen nagyszerű élményekkel, feltöltődve
jöttél haza. Valóban - ismerem el -, eddig még mindig
így volt. De most is így lesz?
Aztán arra gondolok, hogy
milyen jó az, ha olyanokkal
ismerkedhetek meg, akiket
csak látásból ismertem eddig a
templomban. A gyülekezetünk a táborban valósabbá,
érzékelhetővé válik. Valóban
érezhető, hogy más is összeköt, nem csupán az, hogy vasárnap délelőttönként egy órára azonos helyen tartózkodunk, és ugyanazon a rendezvényen veszünk részt.
Meg az is bíztat, hogy ott
lesz legalább az egyik lányom,
és most szívesen, magától jön. Meg hogy néhány napra
ott lesz a nővérem is a családjával. Aztán még az is lehet, hogy a Mátrában talán elviselhetőbb a hőség.
Amikor az otthonról induló gyülekezettel Egerben
találkozunk, akkor már nincs bennem ellenkezés. A találkozás, az örömteli arcok, az üdvözlések, érdeklődő
kérdések megnyugtatnak.
A vacsora végképp felold bennem minden görcsöt.
Mert a mátraházi református üdülőben az egyik legjobb
dolog a hagyományos magyar konyha. És még ennek
ízei is jobban tudnak esni, amikor a negyven-ötven, sőt
hatvan főből álló gyülekezet ad hálát érte együtt, akár
énekelt imádsággal: „Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
teríts asztalt, teríts, szegénynek s árvának…”
Az első esti evangelizáción kiderül, hogy az igei vezérfonalat Jákób története adja. Jákób igazán tudhatta, mi
a szolgálat. Bár legtöbbször önös érdekeiért, vágyaiért
szolgált. Napról napra az evangelizációkon elhangzó

igehirdetésekből egyre inkább kibontakozik előttünk,
hogyan válik ebből a csaló, nagy bírvágyú fiatalemberből áldott, Istennek szolgáló ősatya.
A délelőtti témafelvezetések és beszélgetések abban
segítenek nekem, hogy magamról egyre inkább másra
terelődjön a figyelmem. A másik emberre, a gyülekezetre, az Örökkévaló akaratára. Hogyan lehet valaki önmaga boldogulását és üdvét kereső, egyházától szolgáltatást elváró „vallási fogyasztóból” egyre inkább a Teremtő céljára figyelő, az ő útjában járó szolgálóvá. Bár a házaspáros csoportban gyakran megy másfelé a beszélgetés, de jó azt tudni, hogy többen gondolkodunk hasonlóan a szolgálatról.
A hétvégére már a hegyekben
is alig elviselhető számomra a
hőség. Csodálattal figyelem,
hogy honnan van sokaknak
ereje a délutáni túrákhoz. Reggelente, amikor még talán kicsit enyhébb a meleg, én is
szívesen részt veszek a reggeli
tornán. Igaz, ezt a fajta mozgást tényleg „idősebbek is elkezdhetik.” Jól esik utána a
kávé, amihez a legfőbb kellék a
beszélgetés.
A táborzárásra jön meg az enyhülés, kiadós záporral. Öröm
látni az esti programban megmutatkozó sok-sok tehetséget. Még nagyobb öröm a
Bárka zenekar ötéves szolgálatára visszatekinteni.
Mint minden tábor, ez is jó darabig erőt adó, sokáig
jelenlévő élmény. Hála érte Istennek és a szervezőknek.
A hét nap alatt többször végiggondolom, hogy menynyien szolgálnak itt, igehirdetéssel, szervezéssel, csoportvezetéssel, kávéfőzéssel, beszélgetéssel, énekkel és
még sorolhatnám. Vajon én mit teszek, mivel szolgálok,
és az elegendő-e. Aztán arra gondolok, hogy ha keveset
is csinálok, néha olyannak is kell lenni, aki hálásan
együtt örül az örömmel szolgálóknak. Talán azért, hogy
pihenjen, töltődjön testileg-lelkileg. Hogy készen álljon
a szolgálatra.
Gyulai Sándor
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Első táborom
Ez volt az első alkalom, hogy részt
vettünk a gyülekezeti táborban. Én a
két gyermekemmel, Bogival és Zsófival voltam. Nagyon csodás hetet töltöttünk el Mátraházán. Délelőtt csoportos foglalkozás volt külön a gyerekeknek és felnőtteknek. Mivel ez egy
gyülekezeti tábor volt, ezért lelkiekben is gazdagodtunk. Minden nap
csoportos foglalkozásokat tartottak
ahol a Bibliából olvastunk részleteket, imádkoztunk, a hitünkről és lelki
dolgokról beszélgettünk.

A hét témája a szolgálat volt. Mindenki elgondolkodhatott, hogyan
szolgálhatná felebarátait, hogyan
tehetné jobbá a szolgálat által a környezetében élők életét. Délután pedig
szabad programok voltak. A lányaim
kézműves foglalkozáson vettek részt,
ahol készíttetek például bábut, kulcstartót, pillangót. Nagyon jól érezték
magukat, és rengeteg barátot szereztek.
Részt vehettünk két túrán is, aminek hangulatát a jó társaság tette

még felejthetetlenebbé. Megnéztük a
Rákóczi és a Farkas kúti forrást.
Megmásztuk a Kékest, és gyönyörködhettünk az erdő szépségében.
Jártunk a gyöngyösi állatkertben is.
Sok barátot szereztem én is, és nagyon fájt a szívem, hogy vasárnap
már haza kellett jönni.
Szeretném megköszönni a szervezőknek munkájukat, fáradozásukat
értünk, és hogy ennyi élményt szerezhettünk az egy hét során.
Tóth Emese

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt
mennyei Atyát
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„Nyolc kifogás, hogy miért ne tegyek bizonyságot”
A kis ifis csoport a táborzárón a szolgálat akadályaként a következő nyolcat jelenítette meg a táborozók előtt:
1) Félek, hogy több fülem lesz, mint fogam.
2) Félek, hogy nem lesz értelmes, amit mondok.
3) Félek, hogy kicsúfolnak.
4) Nem tudom, hogyan kezdjem.
5) Félek, hogy a bizonyságtételem nem lesz hiteles.
6) Félek, hogy butaságot mondok.
7) Félek, hogy „szent fazéknak” néznek.
8) Félek, hogy nincs elég ismeretem.
Ezek a ti kifogásaitok is?

t, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti
tokat.” Mt 5,16
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Új szolgálat
Új szolgálat. Félek. Mit tudok én 9
majdnem felnőtt embernek nyújtani?
Bibliodráma? Bibliodráma!!
Egyrészt ilyen gondolatokkal indultam
a hétnek. Másrészt pedig már nagyon
vártam, mert már sok tábor van mögöttem.
A hét témája a szolgálat. Mindenki kapott az Úrtól talentumot, amit meg kell
találnunk önmagunkban. Felelősség,

mert nem véletlenül bízta ránk. A nagy
ifisekkel játszottunk. Nem is akárhogyan.
Megnyíltak, és elmondták játék közben,
amit hallani akartunk, és olyat is, amire
egyáltalán nem számítottunk. Nagyon jó
volt, hogy Vikivel vezethettük a délelőttöket. Ha valami miatt nem tudtam megszólalni, Vikire néztem, ő befejezte a mondatot, és viszont. A dinamizmusa remekül
kiegészített, támogatott engem, és felrázta

a csapatot.
Az őszinte, odaadó szolgálatban az a jó,
hogy nehéz benne elfáradni. Persze testileg kimerültünk vasárnapra, de lelkileg
megedződtünk.
2013, 2014: láthatatlan színház.
2015: dráma. 2016:? Játszunk egyet…
újra?
Csukásné Bernáth Krisztina

A Zsinórpadlás csodái
Az idei gyülekezeti tábor is pontosan úgy indult, mint az összes eddigi: az anyukák vasárnap este még

dobozzal és táskával felszerelt táborlakók szomorúan konstatálták,
hogy a 6 főre tervezett lift nem 6 jól

nyolcadszor is megkérdezték a lányaikat, hogy biztosan el kell-e vinni azt a 15 pólót arra az egy hétre, a
fiaikat pedig arra próbálták rávenni,
hogy legalább 3 pólót és két nadrágot rakjon be az utazótáskának kinevezett hátizsákba, és ha lehet, a
fogkeféjét se hagyja itthon. Másnap
reggel, miután a negyedik próbálkozásra sikerült a gyereküléseket beműteni az autókba, sőt 5 perc fogócskázás után a gyerekeket is, elindultunk, a sárga szalaggal felszerelt
autóinkkal elkergetőztünk Egerig,
majd eljutottunk Mátraházára.
Az ipari mennyiségű bőrönddel,

megtermett, pörköltön élő, fejenként két, legalább 10 kilós táskával
rendelkező emberre van szabva, így
tehát a türelmetlenebbek kénytelenek voltak a lépcsőt igénybe venni,
hogy elfoglalhassák a szobáikat.
Meg kell jegyeznem, ez bizonyos
esetekben még gyorsabbnak is bizonyult, mint a lift. A nagyok—okos
módon—az „ezek a mai fiatalok”
egyberakható csoportját felküldték
a negyedikre, mondván, 9 ember
két 10 ágyas szobában csak meglesz
valahogy.
Nos, megvoltunk. Még aznap este,
hatalmas kreativitással ki is válasz-

tottuk a saját, 6 ifis lányt magának
mondható szobánknak a Zsinórpadlás nevet, ahol aztán a következő
délelőttökön összegyűlt a 9 fős nagy
ifi.
Reggelente Márti és Marika ébresztőjére keltünk, ami nagy sajnálatunkra nem rendelkezett szundi
gombbal, aminek következtében a
társaság 7 óra és háromnegyed 8
között kiesett az ágyból. Mielőtt
bárki meggyanúsítana minket, hogy
lusták vagyunk, mert későn keltünk
és nem voltunk ott a reggeli tornákon, el kell, hogy mondjam, nekünk, ifjúságnak egyénre szabott
tornánk volt, ami abból állt, hogy
levánszorogtunk a 2. emeletre, kifosztottuk Anti bácsiékat kávé téren, majd visszaslattyogtunk a 3.
emeletre, reggeli áhítatra. Komoly
munka a gyönge tizenéves szervezetnek.
Az ifisek délelőttjei, a mi délelőttjeink drámázással teltek. Csukásné
Krisztivel és jómagam asszisztenciájával a hét témáját, - Szolgálat és/
vagy szereplés- úgy tudtuk feldolgozni az ifisekkel, hogy legnagyobb
komolyságtól a levegő után kapkodós kacagásig mindennel találkoztunk. Kiderültek saját képességeink,
erősségünk, gyengeségünk, fényt
derítettünk arra is, hogy mennyi
mindent csinálunk, mi magunk,
rájöttünk, hogy mik a saját akadályaink, amik hátráltatnak minket a
szolgálásban. Azt is megnéztük,
hogy mik lehetnek mások akadályai,
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belebújva a szerepeikbe; így lett a
társaságból egy Imrét, Bettikét, Pali
bácsit, Gizike nénit, Klementinát és
még sok más egyéniséget magába
foglaló képzeletbeli gyülekeztünk.
Jelmezbe bújtunk, hogy kipróbáljuk, milyen lehetett régen Fülöpnek,
mit érezhetett, mit gondolhatott,
majd újraalkottuk a történetet, a

saját korunkra átírva, amit aztán elő
is adtunk szombat este.
Játszottunk délelőtt, és délután,
amikor mások aludtak, és játszottunk vacsora előtt és vacsora után,
egészen késő estig, amíg valaki azt
nem mondta, hogy éhes vagyok,
aludjunk.

www.bocskaiter.hu
Ennél jobb társaságot válogatva
sem lehetett volna összeszedni. A
tábor végén, vasárnap délután, fáradtan, de sok élménnyel, újonnan
kialakított, és megerősített barátsággal tértünk haza, mi, a nagy ifi, a
Zsinórpadlás csodái.
Nagy Viki

Kicsiny kis fényemmel, világítani fogok
Nagy izgalommal és várakozással
készültem az idei táborra.
Már több alkalommal vehettem
részt gyülekezeti táborban, de most
volt az első alkalom, amikor csoportvezetőként.
Az első munkatársi megbeszélés
után, mindenféle érzelem és kérdés
kavargott bennem. Még sohasem
dolgoztam, foglalkoztam gyerekekkel.
Meg tudom-e szólítani Őket azzal a
hangsúllyal, amivel kell? El tudom-e
mondani a történetet úgy, hogy megértsék a mondanivalóját? Le tudom
őket foglalni? Segítsége leszek-e a
páromnak Tardiné Juditnak? Ezek
és ehhez hasonló kérdések kavarogtak bennem. Tardiné Judit –
későbbiekben Judit néni – nagyon jó
társ. Nyugtatott, és az előmunkálatok nagy részét Ő készítette. Bámulatos milyen kreatív.
Izgatott voltam, állandóan azon
gondolkodtam, mit tegyünk a táborban a foglalkozásokon. Elekné Márti
és Lomentné Tünde lelkészasszony
bátorítottak és ötletekkel halmoztak
el. Persze voltak önálló gondolataim,
ötleteim is.
Eljött a tábor ideje. Fantasztikus
napot töltöttünk Egerben, jól el is
fáradtunk. Megérkeztünk Mátraházára, ahol finom vacsorával vártak
bennünket. Másnap kezdődhettek a
beszélgetések.
Judit nénivel és a gyerekkel, Anna, Aliz, Ábel, Bíborka, Bogi,
Boldi, Eszter, Máté, Misu, Tomi,
Viki, Zsófi – levonultunk az ebédlőbe, hogy egy csapattá kovácsolódjunk. Judit néni vezetésével kezdődött a beszélgetés. Bemutatkoztunk,
elmondtuk az előttünk álló hétre mit
terveztünk a délelőtti foglalkozások
idejére. Aztán beszélgettünk az első

gyülekezet létrejöttéről. Persze nem
ment minden zökkenőmentesen, de
a gyerekek nagyon ügyesek voltak.
Amikor a zacskóházak készítésére
került a sor, nagyon felvillanyozódtak. Jó volt nézni, hogy milyen ötletesek és kreatívak, csak úgy röpült az
idő. A második napon kezdtünk el
készülni a gyerekekkel a szombat esti
meglepetésre. A kicsiny kis fényemmel… kezdetű gyerek dalt kezdtük el
megtanulni, énekelni és elmutogatni.
Örömmel töltött el, ahogy végignéztem a gyerekeken és láttam, hogy a
picitől a nagyobbakig mindannyian
lelkesedéssel tanultak. Majd Tábita
történetét meséltem el nekik. Jó érzés volt, hogy figyeltek és az azt követő beszélgetésben részt vettek. A
foglalkozás végén ajándékot készítettek a táborban résztvevőknek. A következő napok is hasonlóan teltek,
mint az elsők, de valami mégis megváltozott. Egy csapat lettünk. Mindenki egyre aktívabb lett a csoportban. Későbbi napokban csatlakozott

hozzánk még Dani, Fanni, Peti és
Zsuzsi is. A később érkezők is bámulatos módon vették fel a fonalat, kapcsolódtak be a beszélgetésekbe, foglalkozásokba, játékokba, az ajándékkészítésbe és a szombati meglepetés
felkészülésébe. A dal gyakorlása közben egyre jöttek a gyerekektől az ötletek: Ábel zongorázik, Dani, Misu és
Máté dobol. Jó volt látni, ahogy segítik, „szolgálják” egymást.
Nagyon értékes gyerekeket ismerhettem meg. Hálát adok az Úrnak,
hogy ezt a szép hetet átélhettem a
gyerekekkel és Judit nénivel! Köszönöm Uram!
Boros Istvánné Marika

www.bocskaiter.hu
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Tábori fotó pályázat legjobbjai

Álom luxuskivitelben
Gyulai Klári

Csiga
Rácz Dorottya

Lesifotós
Uzonyi Antal

Igazi természetfotó
Loment Boróka

Kufárok közt
Rácz Richárd
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Spontán kép
Kissné Tardi Gyöngyi

A völgy
Gyulai Klári

Árnyjáték
Kissné Tardi Gyöngyi

Böszörmény térképe Gyöngyösön
Kissné Czeglédi Erika

Fülek
Pongor Mihály

Lendületben
Hegedűs Gyula
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Gyülekezeti és kórházi beteglátogatók találkozója
(Tahi, 2015.06.26-27)
„Sáfárai vagyunk mindannak, amit Isten azért ruházott ránk, hogy segíthessünk vele felebarátunkon,
s kötelesek vagyunk ezek kezeléséről számot adni. Akkor gazdálkodtunk helyesen, ha mindezt a szeretet
törvénye szerint vittük véghez. Ez úgy lehetséges, ha nemcsak egyszerűen összekötjük, hanem alávetjük
a magunk hasznáról való gondoskodást annak, hogy más javára törekszünk.” (Kálvin János)
Gál Judit kórházlelkész (Kenézy
Kórház) szervezésében megrendezett
találkozón, városunkból négy beteglátogató vett részt. Összejövetelünk
témája: „Testvéri segítség krízis idején” volt. A nyitó áhítatot, előadásokat egy kápolnában hallgattuk, a kiscsoportos beszélgetésekre a kertben
került sor. Mit is jelent az, hogy
„krízisben vagyok?”Olyan helyzetben
érzem magam, amikor számomra
fontos életcéljaim megvalósításakor,
olyan akadályba ütközöm, amelyeket
a szokásos módon nem vagyok képes
egy ideig megoldani.

Két fajtáját különböztetjük meg:
1. Akcidentális (esetleges) krízist jelenthet hozzátartozónk halála, önmagunk vagy szerettünk súlyos betegsége, válás, munkahelyvesztés, de a
magányos ember számára a kedvenc
állat elvesztése is okozhat krízist.
2. Fejlődési krízis: minden ember életében—bizonyos korban—jelentkezhet.
Veszélyeztetett korosztályok a serdülők, 40 év körüli (élet közepi) „mit
értem
el?”,
nyugdíjazás
(alkalmatlanná válás?) érzéseit válthatja ki. A krízis mélységét nem az
elszenvedett trauma nagysága, hanem az egyén aktuális lelkiállapota
határozza meg.
Mindenestre a fenyegetettség megélése nagy szorongással jár, s ha a
megoldások keresése sikertelen, akár
összeomláshoz is vezethet. Jó tehát,
ha a krízishelyzetet megoszthatja

másokkal, akár anonim (névtelenül)
a telefonos lelkigondozó szolgálattal.
Erről kaptunk tájékoztatást az első
előadásból melyet Dr. Révészné
Abuczki Anikó lelkész tartott. Második előadást Dr. Bartha Zsolt háziorvos tartotta, rámutatva a „Hit és közösség egészségvédő szerepére”.
Harmadik előadást Rideg Gyula
kórházlelkész (Bethesda Gyermekkórház) adta elő, példákkal illusztrálva mindazt mennyit jelent a gyógyulásban a család, a beteglátogató hite,
segítő beszélgetése.
A kiscsoportos foglalkozásokon
lehetőség volt
arra,
hogy
meghallgassuk
egymás
életének krízis
helyzeteit,
valamint öszszegezzük
a
beteglátogatók
helyes
magatartásának jellemzőit. a betegágyon a lélek
fogékonyabbá válik. Van idő elgondolkozni, hogy az életben mi a valóban értékes. Fontosabb lesz a jó szó,
a csendes meghallgatás, a kézsimogató törődés, az apró figyelmességek, a
máskor lebecsült dolgok. Ilyenkor

jövünk rá igazán, hogy Isten nem
egyvalami a választható dolgok közül, hanem az Egyetlen, akit választani érdemes.
A beteglátogató is sokszor éppen e
tevékenysége közben döbben rá,
hogy mitől értékes az élet. Én 20 éves
koromtól kezdve folyamatosan ápoltam hozzátartozóimat, nyugdíjba
vonulásom óta betegeket látogatok.
Így rá kellett jönnöm, hogy nem a
megélhetésen túli pénz, terveink sikeres megvalósítása, utazásaink adják a mindennapok igazi értékét, –
bár jó érzéssel töltenek el–, hanem az
élet akkor értékes, ha egymás iránti
figyelemben, együtt érzésben éljük
azt. Isten arra teremtett bennünket,
hogy szeressük Őt, és egymást. Ha
valaki ennek megfelelően él, akkor él
igazán!
Kövér Sándorné dr.

Református
telefonos lelkigondozás (naponta 17-21 óráig):
Tel: 06-1-201-0011

internetes lelkigondozás (naponta 21-01 óráig):
www.skype-lelkigondozas.hu
Skype ID: lelkigondozas1
Lelki válság esetén
Emberi
Családi
Lelkiismereti
Hitbeli kérdések megbeszélése
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Nyár eleji közös főzés
Mielőtt a hőség tombolni kezdett és a nyári szabadságok ideje beköszöntött volna, gyülekezetünk imakörösei és férfikörösei összefogtak, hogy egy
közös délutánon együtt adjanak hálát a letelő „gyülekezeti tanévért”.
Ez alkalommal az Ige bíztatása, a közös éneklés és a jóízű beszélgetés mellett asztalra került a bográcsban főtt pörkölt is. Az áhítat után elhangzott
ismeretlen szerző verse, mindannyiunk közös vágyát és imádságát fogalmazta meg.
Lomentné Szopkó Tünde

IMA ÉBREDÉSÉRT
(Szerző: ismeretlen)
Szellők a széles, keskeny utakon...
kellemes, kedves és pajkos szelek,
Szószékek bíborát lengetők.
A padban fáradt, tikkadt emberek,
nyelvük kiszáradt, lelkük elepedt,
álmos-szomjasan várják az esőt...
A szél menetrend szerint kavarog...
Keveri az útszéli szemetet,
leveri a tavalyi levelet,
- nagy bűnbánattal sziszeg az avar, megbök néhány kevély kalapot,
ha az Úr előtt magát megadott
alázattal köszönni nem akar.
Azt hirdetjük, hogy drága, szent vetés
a mindennapi igehirdetés,
tökéletes a menete, váza,
kínos, pontos készület az ára.
A hallgatóink mind megcsodálják,
magnóra veszik, sztenografálják,
Szól az Ige reggel, délben, este,
de jaj, nincs erő a szélben!
A parázna csak parázna marad,
csak felhajtják a borospoharat,
az okos szüzeket kinevetik
Jairus leányát eltemetik.
Tolongnak a hamis próféták után
- A hű sáfárnak készül a horog s a naini ifjú - csinos huligán -,
a tévét nézve sírba tántorog.
Jézus szolgája parancstól űzve
rovom a Karmelt engedelmesen,
Várok az ígért viharra, tűzre,

de nincs felhő, csak egy tenyérnyi sem.
A nyáj züllik szerte a világban,
Akháb iszik, Jézabel kéjeleg,
Szegény testvéreink - a bővölködők mellett nélkülöznek.
Vannak édesanyák, akik abortuszra mennek,
Fiataljaink pedig a felettes parancsnak engedelmeskedve
a másik embert gyilkolni készülnek.
S mi mindezt némán és gyáván szemléljük,
az Isten házába pontosan eljáró
Szent Szellemmel teljes keresztények.
Uram, küldj esőt!
Bőrünk verdesőt!
Uram, küldj vihart,
zúgó zivatart!
Uram, küldd Igéd, írts, pusztíts, pörölj,
szavad legyen sziklazúzó pöröly,
hatezer voltos lángod cikázzon,
szívünk a bűntől felázzon!
Vagy ha ez kevés,
jöjjön jégverés,
de a szavakban szóljon az Isten!
Sáros fertőből talpra segítsen,
sebet gyógyítson, életet adjon,
holt berkeinkben, hogy új fakadjon,
új fű, új virág, zöldellő vetés!
URAM KÖNYÖRÜLJ, JÖJJÖN AZ ÉBREDÉS,
HADD LEGYEN SZENT AZ IGEHIRDETÉS!

www.bocskaiter.hu
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Táborozók írták a szolgálatról


„Számomra a szolgálat azt jelenti, hogy saját képességeimet, talentumaimat felhasználva dolgozzak mások
javára úgy, hogy az Isten dicsőségére legyen.”



„Számomra az a szolgálat, amire Isten ellenállhatatlan erővel elhív. Végzése örömmel tölt el. Eredménye nemcsak engem, de másokat is megelégít.”



„Számomra a szolgálat Isten dicsőítése. Megmutatni
másoknak, amit érzek iránta. Felelősség teljes cselekedet, amellyel én is épülök, és egyre közelebb kerülök Jézushoz.”



„Számomra a szolgálat az, ha megtalálom és alázattal elvégzem a feladatot a nélkül is, ha rám osztják.”



„Számomra a szolgálat hitből fakad és elvégzésében
Jézus a példám.”



„Számomra a szolgálat egy életre szól. Nem csak a
gyülekezetben végzendő feladatnak tartom.”



„Számomra a szolgálat az, amikor Istentől kapott képességeimet úgy használhatom, hogy közben nem én
vagyok a fontos.”



„Számomra a szolgálat az, ha megtalálom a helyem
egy gyülekezet hasznos tagjaként. Ha tehetek valamit
azért, hogy szebb, jobb, vonzóbb, szeretetteljesebb
legyen az élet a közösségben.”

5 éves a Bárka zenekar
Gyülekezetünk zenekara, a Bárka éppen 5 évvel ezelőtt alakult meg Mátraházán az akkori gyülekezeti táborunkban. Azóta sokat változott a kis csapat összetétele, de egy valamiben nem változott: ugyanaz a lelkesedés tölti be őket az éneklés és a zenei szolgálat iránt,
mint amikor hivatalosan is megalakultak.

5. születésnapjukon szeretettel köszöntjük a Zenekart, és Isten iránti hálával köszönjük meg jelenlegi és
volt tagjainak sokszor komoly áldozatokat igénylő szolgálatát. Azt kívánjuk, hogy Urunk őrizze meg lelkesedésüket, kitartásukat, hogy gyülekezetünk egésze épülhessen általuk is!
Loment Péter lelkész
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Gondolatok egy táborról…
Gyülekezeti tagként először Mátraházán táboroztam
Édesanyámmal és a gyerekeimmel. A mesés környezet,
a szeretetteljes testvéri kapcsolatok elmondhatatlan
lelki és szellemi megújulást adtak. Így örömmel nyugtáztam,
hogy
idén is lesz lehetőségünk
menni a hegyekbe és ez
alkalommal
már a férjem is
velünk tartott,
mint első táborozó.
A gyülekezettel
először Egerbe
indultunk, ahol
rendkívül sok
program kínálkozott. Megtekinthettük
a
Főegyházmegyei Könyvtárat, a minaretet,
a Varázstoronyban a Csillagászati Múzeumot, a Planetáriumot, a Varázstermet, a Camera Obscurát és a Panoráma teraszt, valamint a Kopcsik Marcipániát és Harangöntő Házat. Kellemesen elfáradva érkeztünk szálláshelyünkre és kis pihenő után már zenés szóval nyitottuk meg a tábori hetet.
A szolgálat témakörét kis csoportokban dolgoztuk fel.
A férjemmel a házaspárok körét színesítettük, így
közösen élhettük meg a tábori beszélgetéseket. A téma
egyszerű, kézenfekvő volt, de mikor a kérdésekre kerestük a választ, mint pl: miért és hogyan válhatunk

„fogyasztókból” szolgáló taggá; mi számít szereplésnek
és mi szolgálatnak érdekes gondolatok fogalmazódtak
meg. Milyen nehéz határt húzni, élesen elválasztani
egymástól a szereplést és a szolgálatot. Mennyi apró
dolog - akár egy nyikorgó templomi ajtó megzsírozásasegítséget jelenthet és máris egy szolgálattal gazdagodhatunk. Jómagam is rádöbbentem, hogy nagyon sok
ember szolgálatáról nem tudtam és itt a táborban értesültem először. Olyan természetes, magától adódóak
voltak egyes szolgálatok, egészen addig, míg nem szembesül az ember azzal, hogy kinek is köszönhető ez valójában. A beszélgetések alkalmával világossá vált számomra, hogy mennyire fontos és motiváló lehet a testvéri szeretet ereje, mely segítségével új kapukat nyithatunk ki és új szolgálatokat vállalhatunk. Erőt sugároz a
közösség ereje, egymás iránti szeretete, odafigyelése Isten szeretetének az ereje.
A táborban idén is sikerült megújulnom és magammal hoztam az útra a Bárka zenekar egyik dalát az
„Erőt adsz minden helyzetben...” Magam és a családom
nevében köszönettel tartozunk a vezetőknek a jól átgondolt, szervezett programokért és az örömteli percekért, amit a táborban eltölthettünk. Hálát adunk az
Úrnak, amiért ott lehettünk.
Juhosné Kiss Mariann
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Szent István király ünnepe
„Nagyon szép hagyományunk, hogy minden évben augusztus 20-án megemlékezünk államalapító
Szent Istvánról. Ez a nap
István király szentté avatásának, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának
emléknapja. Az évszázadok gazdag tartalmat vittek
bele, minden magyar ember megtalálhatja benne
azt, ami számára ünneppé teszi ezt a napot.” (részlet a
műsorból)
Böszörményi szokások szerint a Kálvin téri Református
Templom adott idén is otthont az ünnep megrendezésének. Az ünnepség első részében Bodnár Margit képviselő
mondott ünnepi beszédet. Az ökumenikus istentiszteleten
Tönkő Levente lelkipásztor hirdetett igét.
A műsort összeállította és a diákokat felkészítette
Iskolánk tanulói közül Kocsis Andrea, Forgács János, Nagy Nándorné, Debreczeniné Szolnoki Szilvia, zongorán
Péter Ágnes, Szarvas Márk, Takács László, Péter Zsófi és kísért: Csukásné Bernáth Krisztina.
Loment Katinka szerepeltek. Az ünnepségen gitáron duót
Loment Péter
játszott Loment Viola és Loment Katinka.

László Mária: Ezredév küszöbén
Hogy e szép Földünknek lakói lehettünk,
És hogy e Hazában otthonra lelhettünk,
fejünket meghajtva köszönjük jó Urunk,
Hozzád száll szívünkből ünnepi sóhajunk.

Királyunk törvénye csillagként ragyog most,
Feledni nem szabad, a mi sorsunk, magyar sors !
Szivárvány betűkkel véssük fel az égre,
Hozzál áldást Uram, e maroknyi népre !

Ezredév küszöbén, augusztus havában.,
Vérrel írt századok letűnő nyomában,
Meghatódva állunk őseinknek földjén,
Első királyunknak, Szent István ünnepén.

Országunk asztalán mindig legyen kenyér,
Kalászt érlelő Nap, Hazánk tiszta egén,
Dolgos két kezünknek legyen becsülete,
Erre int bennünket, a szent Jobb üzenete!

Ki örökül hagyta ránk atyai intelmét,
Hitben, szeretetben fogjuk egymás kezét
Békességben éljünk a Kárpátok alatt,
Hol egykor még, nomádok tüzei lobogtak.

Édes szép nyelvünket őrizzék dalaink,
Feltétlen hűséggel szóljanak fiaink,
Szóljanak igazul, szóljanak csak bátran,
Mint méltó utódai, ISTVÁNNAK, KIRÁLYNAK !
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„Jótetted önkéntes legyen”
(Filem. 14)

Összegző gondolatok a nyolcadik táborról
A nyolcadik gyülekezeti nyári táborunkban összesen
80 fő vett részt. A legifjabb táborozó 1 éves, míg a legidősebb 86 éves volt. A táborozók közül 23-an most
tartottak velünk először (és reméljük nem utoljára).
Értük különösen hálásak vagyunk. Délelőttönként öszszesen nyolc csoportvezető segítségével két felnőtt, két
ifis és egy gyermekcsoportban dolgoztuk fel a nap témáját.
A hét témája a „Szolgálat” volt. Esténként pedig a
arról hallhattunk, hogy Jákob hogyan vált csalóból az
Úr harcosává.
A korábbi években bevált szokások és rituálék mellett, hálás szívvel írok most arról, ami új volt ebben a
táborban. Változtattunk a csoportbeosztáson és megengedtük a korábbi csoportvezetőknek, hogy más életkorú
és összetételű csoportban is kipróbálhassák a vezetést.
Azt láttuk, hogy ezt nagy örömmel és igyekezettel tették. Sokat tanultak és számos felemelő pillanatban lehetett részük. Két új csoportvezetőnk is volt, akik frissen, kreatívan és alázattal álltak helyt. A korábbi gyakorlat szerint most is jó volt a csoportvezetőkkel együtt
készülni, és a naponként együtt imádkozni.
A csoportvezetők

Új volt ebben a táborban, hogy a témákat többnyire a
drámapedagógia eszközeivel dolgoztuk fel. Ez főleg az
ifisekre volt jellemző. Ez a módszer nemcsak emlékezetessé tette a napi témákat, vagy új színt vitt a tábor életébe, de segített más szemszögből is meglátni egy-egy
témát. „Számomra az eddigi legjobb táborrá lépett elő
az idei”- mondák többen az ifisek közül.
Idén a táborozóknak személyre szóló áldást kellett
írniuk és ötletes formában elkészíteniük annak a személynek, akinek a nevét kihúzták. Legtöbben az utolsó
estén kapott áldásaikat sokáig féltve fogják őrizgetni.
A legszebb pillanatok közé tartoztak a táborzáróra
hozott jelenetek, előadások és a Bárka zenekar ötödik
születésnapja. Meglepetésként feldíszített hangszerekkel, filmösszeállítással és hatalmas tortával adtunk hálát, és tekintettünk vissza a zenekar eddigi szolgálatára.
Hálás vagyok Istennek a testi-lelki felfrissülésért, a
tanultakért és a táborban elvégzett szolgálatokért. Bízom abban, hogy a táborozók szavaikkal és önkéntes
szolgálataikkal sóvá és világossággá tudnak válni itthon
is. Táborozásunkat követő napon azon kaptam magam,
hogy már a kilencedik gyülekezeti tábort tervezgetem.
Lomentné Szopkó Tünde lelkész
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Az ige vonzásában külföldön

Olyan időket élünk, amikor a család
szerepe és feladata messze eltávolodott attól, amire ISTEN eredetileg
megalkotta és rendelte.
Mindezek mellett jó megosztani és
átélni újra, ISTENNEK azt a szeretetét és kegyelmét, amelyet - mindennapi életünk ráadásaként- különleges
körülmények között átéltünk.
Egyik felnőtt gyermekünknél néhány hetet vendégeskedtünk az USAban, ahol beleláthattunk életükbe és
segíthettünk a négygyermekes család
mindennapjaiban.
Visszatérő látogatásunk a lassan
mögöttünk lévő nyáron zajlott le. Elsősorban arról szeretnénk írni, hogy
mit jelentett számunkra az itteni Kálvin téri Gyülekezettől való távollét és
hogyan sikerült ezt a hiányt áthidalni,
pótolni és a megfelelő hitéleti formákat megtalálni, valamint szeretnénk
megosztani tapasztalatunkat arról,
ahogy megláttuk és átéltük mindezt.
A fiatalok szolgáló és buzgó keresztyén életet élnek, amiért nagyon hálásak vagyunk ISTENNEK.
Már a munkahelyük kiválasztásánál
is arra törekedtek, hogy ezzel párhu-

zamosan legyen lehetőségük egy élő
hitű közösséghez csatlakozni.
Charlottesville-ben élnek, egy Debrecen-forma nagyvárosban, ahol a
több 100 gyülekezetből volt lehetőségük a választásra.
A
Charlottesville
Community
Church, ahova jelenleg járnak, egy hét
éve alakult közösség, ahol már két
alkalmat is tartottak vasárnaponként
a tanév alatt, a sok egyetemista miatt.
Hét fő munkatársuk van. Saját épületük még nincs. Hétről hétre egy iskola
tornatermét rendezik be mobil székekkel és más szükséges felszereléssel… Intenzíven és több csoportban
zajlik az ifjúsági és gyermek munka.
Már bel- és külmissziót is végeznek.
Éppen azon a vasárnapon történt meg
egy aneszteziológus orvos és családjának a külmisszióba való küldése,
amely a gyülekezet támogatásával
történt. Komoly lélekmentő szolgálat
zajlik. Rendszeres és jól szervezett a
felnőtt mentorképzés és mentorálás,
ami azt jelenti, hogy a tapasztaltabb

gyülekezeti tag rendszeresen-pl. kéthetente- találkozik egy fiatalabbal,
együtt imádkoznak és együtt tanulmányozzák az Igét.
Több, szám szerint tizenegy házi
bibliakör működik, ami ott is erősíti a
saját gyülekezetüket, azáltal, hogy a
résztvevők egy szorosabb kisebb közösséghez is tartozhatnak. Az egyháztagságot megelőzi egy fél órás kérdőív
kitöltése, illetve 2×3 órás kiscsoportos beszélgetés, ahol meggyőződnek
az új tag hitéletéről is.
A városban sétálva lépten nyomon
találkoztunk európai gyökerű protestáns gyülekezetekkel. Néhánynak a
fényképét mellékeljük is.
Egy-egy alkalommal elmehettünk a
Szentháromság Presbiteriánus Gyü-

lekezetbe - Trinity
Presbyterian
Church - amelynek a liturgiája több
hasonlóságot mutatott a mienkhez.
Igeközpontú, intenzív a gyermek és
ifjúsági munka. Ez is nagy létszámú
több száz fős és jól szervezett közösség. A korosztálya vegyes, de sok a
fiatal és nem csak őslakosok, hanem
később idetelepültek. Bölcsen szervezett az Úrvacsora osztásuk és bensőséges. 12 presbiter is segít a lelkészeknek, kisebb csoportokban mennek ki
az emberek több helyszínre is, egyszerre és mindenki kis műanyag kehelyben veszi magához a bort, hétről
hétre.
A vasárnap délelőtti istentisztelet
előtt és után is, amiből itt is kettő van
a nagy létszám miatt, a felnőtteknek
bibliaórát tartanak, ahol megbeszélhetik az ige üzenetét kiscsoportokban.
Gyermekórákat is bőven tartanak
több korcsoportban, már a két év
alattiakra is van külön felügyelet.
Ebben a gyülekezetben is tanúja
voltunk annak, hogy a közösség hogyan gyűjt és küld ki
külmisszióba
egy
arra elhívott több fős
csoportot.
Ami még megragadta a szívünket, hogy
a korábbi és a jelenlegi gyülekezeteikben a szeretetszolgálat folyamatos és
szervezett. Pl. újszülött esetén a családok négy héten át
történő támogatása
ebéddel, kórházból való kikerülés
után a család segítése….
Ilyen bőséges és áldásos tapasztalatok után is jó volt ismét az anyagyülekezetünkbe visszatérni és a tapasztalatokat megosztani.
2015. nyara
Karácsonyi-Kis László és Ibolya
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Túrmezei Erzsébet:
Nem mondott fel nekem!
Szolgálatára angyalok sietnek.
Parancsol viharoknak és szeleknek.
Megérteni, felfogni nem lehet,
hogy meglátott, parányi porszemet,
s szolgálatába vett.
Szívemben ujjongva dalol a hála,
Kerek világon nincs jobb gazda nála!
Mikor szolgálatába fogadott,
mert nem csak munkát, drága feladatot,
erőt is Ő adott.
Szentlelkét adta: segítsen, vezessen.
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szüntelen.

Mindenre elég volt a kegyelem.
Ő maga járt velem.
Talált volna annyi hűségesebbet,
Parancsainak engedelmesebbet,
Csuda irgalmát áldja énekem,
hogy szolgálhattam hosszú éveken,
s nem mondott fel nekem.
Pedig megtehette volna!
S én szegény, gyenge, engedetlen szolga
türelmét, irgalmát dicsérhetem, …
mert ezután sem mond fel ... sohasem!
Övé az életem!

a Bocskai téri Templomban
Kezdőknek bevezetés, profiknak rendszerezés!
Nem szükséges előismeret, de ha sokat tudsz, akkor sem fogsz unatkozni!

Szeptember 21-én iskolásoknak
Szeptember 26-án minden érdeklődőnek 10-110 éves korig
Az interaktív előadás egyetlen nap alatt ismerteti a bibliát a résztvevőkkel hatékony és élvezhető módon. A jelenlevők
nem csupán hallgatóivá, hanem játékosan részeseivé válnak a programnak, melynek segítségével könnyen rendszerbe
foglalhatják azt, amit a Bibliáról tudniuk kell. Az ötlet Bruce Wilkinson teológustól származik és 1976 óta több, mint
100 országban hallgathatták fiatalok és idősek egyaránt. A Magyarországon is elismertté vált Bibliai Barangolást
Kovács József, Kovács Balázs és más önkéntesek vezetik.
A gyülekezetünkben megszervezett hétfői programmal hittanosainknak szeretnénk segíteni, míg a szombati programra ifiseket, szülőket, gyülekezeti tagokat és más érdeklődőket várunk.
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Táborunk képekben

Rácz Család

Kicsik saját kezűleg

Kisifisek

Babával

„Fülöp és a kincstárnok”

A vezetés művészete

Elgondolkodva

Megható pillanat
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Csoportos beszélgetés
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„Emeld fel a kezed…”

„Klementina”

Klári az „üzletasszony”

Ki-mit-tud?

Reggeli áhítat

Kicsit melegünk van

„...áldjad Őt!”
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Konfirmációi előkészítő indul fiataloknak!
Gyülekezeti konfirmációi csoportunkba várjuk azokat
a 7. osztályos fiatalokat, akik nem a Baltazár Dezső Református Iskola tanulói, de református hitüket és Istenről szerzett ismereteiket szeretnék megerősíteni.
Az előkészítő két tanéven keresztül tart. Minden iskolai
tanítási héten, csütörtökön 16 órától találkozunk a

Lelkészi Hivatalban (Újvárosi u. 1.). Az első alkalom
október 1-én lesz. A részvétel ingyenes. A jelentkezőknek füzetre, Bibliára és íróeszközre lesz szükségük.
Előzetes jelentkezést kérünk a 52/229-998 telefonszámon.
Lomentné Tünde néni

Meghívó
Kedves érdeklődő, nyitott szívű, kereső,
gondolkodó barátunk!
Ha azok közé tartozik, aki…
…nem kapott vallásos neveltetést,
…konfirmált ugyan, ám azóta elszakadt Istentől és
egyháztól,
de
szeretné újragondolni élet- és értékrendjét,
szeretne megbékélt életre jutni Istennel és önmagával,
meg akarja jobban érteni a Bibliát,
és jó közösségre vágyik,
akkor engedje meg, hogy segítsünk. Várjuk a Bocskai
téri Református Templomba 2015. szeptember 20-án
és 27-én vasárnap 9 órára az Érdeklődőknek szánt istentiszteleteinkre.
Kedves Bocskai téri Testvérek!
Kérjük, hogy az Érdeklődőknek szánt istentiszteletekre hívjanak magukkal legalább egy olyan ismerőst, barátot vagy rokont, aki korábban érdeklődéssel hallgatta,

amikor a hitéről, gyülekezetéről beszélt. Néhány kedves
szó kíséretében személyesen adja át a fenti meghívást.
Külön meghívólevelet szeptember folyamán az istentiszteletekről is vihet el. Kérjük, hogy meghívottjáért, a készülő alkalmakért és Isten életet megújító munkájáért
naponként imádkozzon.
Loment Péter lelkész

Bolyki Balázs
evangéliumi koncertje
Az érdeklődőknek szánt istentiszteletek lezárásaként
szeptember 27-én 18 órai kezdettel tartja evangéliumi
koncertjét Bolyki Balázs a Bocskai téri Református
Templomban.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele
Megjelenik kethavonta. Nyomdai eloallítas: Litografia Nyomda Debrecen Felelos kiado: Loment
Peter lelkipasztor. Szerkesztok: Matyusne Szabo Adrienn es Barakne Horvath Eszter. Lektoralas: Gyulai Edit es Csukasne Bernath Krisztina. Kiadvanyunkat adomanyokbol tartjuk fenn.
Ingyenesen terjesztjuk. Bizonysagteteleket, írasokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com
e-mail címre varjuk. A kapott anyagokban a valtoztatas jogat fenntartjuk.
Számlaszám: 10400346-00026769-00000008
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