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Mi az egyház dolga a világban?
„Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága” (
Mt5:13-14)

Ismerősen csengenek Jézus szavai. Mégis, ha nekünk kellene azt
megfogalmaznunk, hogy mi az
egyház dolga ebben a világban,
nem biztos, hogy ezeket a képeket
használnánk. Lehet, hogy ezt mondanánk: „Az egyház dolga, hogy
édes legyen, mint a méz és illatos,
mint a parfüm. Feladata, hogy a
keserű életünket egy kicsit megédesítse. Legyen olyan, mint a parfüm, mert amikor minden széthullik és pusztul, akkor a bomlás bűzét el kell nyomnia valaminek!
Legyen jelen az egyház ott is, ahol
rossz dolgok történnek, nyugtasson, illatosítson! Kellemes környezetet teremtsen abban a világban,
ahol egyébként borzasztó dolgok
történnek!” Lehet, hogy mi inkább
ilyen képeket használnánk.
„… a föld sója”
Jézus azonban sóról beszél,
amely nem megédesít, hanem inkább mar. A sót Jézus korában az
ízesítés mellett fertőtlenítésre és
konzerválásra is használták. Pl.
sérülések ellátásánál nagy szükség
volt rá. Vagy ha a hús erjedésnek
indult bekenték, átitatták sóval.
Belemart a húsba, hogy a fertőzést, a bomlást megállítsa. Ezzel
lassították le a romlás folyamatát.
„Ti vagytok a föld sója”- mondja
Jézus. Olyanok legyetek, mint a
só, amely belemar a sebekbe, hogy
fékezze a pusztulást.
Mi lenne a világban, ha mindez
nem lenne? Római levél 1. részének 18-32 versei érzékletesen szólnak arról, hogy milyen az, amikor
az Isten kiszolgáltatja az embert a
hamis vágyainak, gondolatainak,
saját magának. Ha a só nincs jelen, akkor nem gátolja, nem lassítja le semmi mindazt a pusztulást,
ami benne van az ember világban,
és aminek kiszolgáltat minket az
Isten. Egy ilyen világban nem
mézre van szükség, hanem sóra,
ami nemcsak ízesíteni, de marni is

tud, hogy lelassítsa a romlást.
„… a világ világossága”
Emellett a világosság képét használja Jézus, amely képes belehasítani a sötétségbe és nyilvánvalóvá
tenni azt, ami a annak leple alatt
megbújik. A fény engedi látni a
valóságot és megmutatja az utat,
hogy ne tévedjünk el. A sötét erdőben egy kis fénysugár azt üzeni az
eltévedt vándornak, hogy van reménység, haza lehet találni, nem
vagy elveszett. Aki reményvesztett
vándorként meglátja azt a kicsiny
fényt, az célt is lát. Új erőt kap,
hogy oda el kell jutnia és akkor
megmenekült. Jézus arra bíztat
minket, hogy ilyen utat mutató,
célt és reményt adó lámpák legyünk.
Tehát amikor sóról és világosságról beszél Jézus, akkor nemcsak azt mondja, hogy fogjátok
vissza a romlást, álljatok ellene a
pusztulásnak, hanem arról is, hogy
tárjátok fel a célt, és az új kezdet
lehetőségét emberek előtt. Mutassátok meg, hogy lehet másképp is
élni, nem kell a romlott állapotban
és a sötétségben elveszni.
„Ti vagytok…”
Jézus ránk mutat és bennünket
küld: „Ti vagytok a föld sója és a
világ világossága.” Ne hidd, hogy
ez másokra vonatkozik, az államra, a politikusokra, a szakértőkre,
a pszichológusokra, az illetékesekre, a megfelelő intézményekre,
hanem ránk, keresztyénekre. Ott
van a kérdés bennünk: Mit ér a 12
tanítvány, akik ezeket a szavakat
hallották? Mit ér a 3000 pünkösd
utáni tanítvány? Mit ér az egyház
egy egész globalizált világgal
szemben? Mit érek, mire juthatok
én? Kérdéseink ellenére Jézus
tisztán és világosan ezt mondja:
„Ti vagytok” azok, akik változást
tudtok hozni a világ állapotában!
Ha meghallottátok hívó szavát; ha
hozzá szabjátok magatokat; ha úgy

tekintetek magatokra, mint keresztyénekre, mint az Ő egyházának tagjaira, akkor nem lehet elbújni. Nem lehet azt mondani,
hogy nem mi vagyunk az illetékesek, akiknek foglalkozni kell a világ nyomorúságával, az útmutatással. Jézus azt mondja: „Ti vagytok!”
Mi
vagyunk
az
az
„intézmény”. Éppen a mi családunk az, ahol a változásnak el kell
kezdődnie. A mi gyülekezetünk az,
ahol a romlás megállításnak el kell
kezdődnie. Nekünk szólnak Jézus
szavai! Komolyan vesszük-e?
De hogyan?
Jó, de hogyan kezdjünk hozzá?
Mit kell csinálnunk? Jézus nem
mond erről nekünk itt sok mindent. Nem beszél arról, hogy milyen módszereket kell alkalmazni,
mert úgy tekinti, hogy a só ereje és
a világosság hatalma az alapfelszerelés. (Épp úgy, mint az autónál a
négy kerék.) Ez egyszerűen abból
van, hogy az övéi lettünk, átadtuk
neki az életünket és emiatt már
mások vagyunk. Már más lelkülettel, más törvényekkel vagyunk
jelen a világban. Mit kell tennünk?
Csak olyan embernek lenni, amilyennek ő alakít minket. Minden
mesterkéltség nélkül megélni,
hogy az Övéi vagyunk. Megélni
mindazt, amire Igéjével nevelt és
az életünk eseményeivel tanított
minket.
Szánjuk oda magunkat egy ilyen
életre az Ő egyházában! Ámen.
Lomentné Szopkó Tünde
(Elhangzott Székelyjón, 2016 július 23-án délelőtt.)
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„Csomagolópapír tárlat”
Több hét eltelt a tábor óta, de egy vastag csomagolópapírokból összecsavart henger még mindig ott van az íróasztalom mellett. Többször szétbontottam már, de kidobni sajnáltam. Az értékük természetesen nem önmagukban van, hanem a hozzájuk kötődő élményekben. A tábori csoportfoglalkozások során ugyanis ezekre gyűjtöttük a
nap témájával kapcsolatos kulcsszavakat, képeket, teleírt
színes cetliket. Készültek rajtuk kollázsok, plakátok, idővonalak, képzeletbeli újságcikkek, tésztából ragasztott
épületek. Őrzik az egyházzal való első találkozásaink személyes emlékeit, vagy éppen azoknak a meghatározó személyeknek a nevét, akik formálták az egyházképünket.
Alaposan megdolgoztattak minket azok a plakátok, melyeket a Heidelbergi Káté egyházról szóló kérdései alapján készítettünk el mai megfogalmazásban a XI. századi
ember számára. A tábor végére szinte kitapétáztuk a
nagyterem falát ezzel a „csomagolópapír tárlattal”.
Mindet nem tudjuk az olvasók elé idézni, de továbbgondolásra álljon itt egy-két kérdéskör a testvérek által
írt címszavakkal.
Mit adott neked az Egyház?
(Ifisek válaszaiból közlünk.)
Szeretetet
Hittel kapcsolatos ismereteket
Barátokat
Közösséget
Biztonságot, elfogadást
Zenét
Táborokat, élményeket
Iskolát
Szolgálati lehetőségeket, feladatokat

Ihletet
Megerősítést
Családot
Miért éppen református vagyok? Miért éppen
ebben az egyházban találtam meg a helyem?
(Felnőttek válaszaiból közlünk.)
Neveltetésem, családi örökségem miatt
Külsőségekben, szertarásokban egyszerűség jellemzi
Felépítése, tisztségviselőinek megválasztása átlátható.
Az igehirdetés, a Szentírás áll a középpontban
Rajongásmentes és természetes
Gondolkodásra késztet
Nem erőszakos
Milyen tényezők és személyek formálták egyházképünk alakulását?
(A válaszokat összefoglalva közöljük!)
Keresztelés, konfirmáció, esküvő
Ifi kör és a táborok
Rendszeres templomba járás
Bibliaolvasás
Veszteségek
Vasárnapi iskola, gyermekórák
Zene és énekek
Család
Hívő rokonok, barátok
Gyülekezeti vezetők
Összefoglalta: Lomentné Szopkó Tünde

Kis-és nagyifisek
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Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.
(1Kor. 1,9)

Immár 6. alkalommal
vehettem részt családommal gyülekezeti nyári táborban. Egy keresztyén
üdülőhelyen gyönyörű környezetben volt a táborhelyünk.
Délelőtt csoportos beszélgetésekkel telt el az idő,
a
hét
témája
az
„Egyházunk,
egyházhitünk” volt. Mélyreható,
őszinte
beszélgetéseket
folytattunk, összekovácsolódott a csapat aprajanagyja.
Délutánonként
sokféle program gazdagította az együttlétünket.
Túrázás csodálatos helyeken, Bánffyhunyadon református templomot, fotókiállítást néztünk meg.
Ezen kívül a táborban asztalitenisz
bajnokságon,
kézműves foglalkozáson,
fotópályázaton lehetett részt venni. Nagy érdeklődés
mellett zajlottak ezek a programok is. Minden nap reggeli és esti áhítatokon gyülekezetünk zenekara, a Bárka
zenekar szolgált szívhez szóló énekekkel. Az új tagokkal
bővült zenekar bebizonyította, hogy megállja a helyét a

zenei szolgálatban. Köszönet
és hála a szolgálatukért.
Bevallom, kicsit elfáradtam,
de ami a legfontosabb, lelkileg
feltöltődtem, hitben megerősödtem ebben a szép és nyugodt környezetben. Hamar
elrepült az egy hét, és szomorúan kellett tudomásul venni,
hogy vége ennek a különleges
tábornak. Hálát adok Istennek
ezért a lehetőségért, sok beszélgetés révén közelebb kerültünk egy-egy családhoz.
Megismerhettük egymás értékeit, talentumait, hitéletét.
Az egyháznak a Jézus a
fundámentoma,
A szent Igére épül fel lelki
temploma.
Leszállt a mennyből hívni és
eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a
váltságban hivőt.
( 392.dicséret 1. vers)
Uzonyi Antalné és családja
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Az ideális egyház receptje az ifisek szerint:
Hozzávalók:
Egy lakható bolygó
Lelkes emberek
Ige
Egy csipetnyi muzsikus
Egy nagy fűtött hely
Türelem
Elfogadás
Jó beszélgetések
Közös nyelv
Szeretet
Egyetértés
Nyugalom
Meghittség
Elkészítés:
Végy egy élhető bolygót, lehetőleg tiszta vízzel a keresztelésekhez. Népesítsd be lelkes emberekkel. A legéletképesebbeket tedd meg vezetőnek. Várd
meg, amíg az eddig belerakott
hozzávalók ízei összeérnek,
Úszó csillagok-Tóth András díjazott képe
majd adj nekik egy nagy fűtött
helyet, ahol találkozhatnak. Adj
nekik zenét, hogy dicsérhessék a Mestert. Fogd az Igét, majd adj hozzá türelmet, elfogadást, hogy a kevésbé tökéletes
alapanyagok is illeszkedjenek az íz világhoz. Közös nyelvvel fűszerezd. Turmixold össze sok szeretettel, egyetértéssel,
nyugalommal és meghittséggel. A kapott elegyet add az előzőekhez és tápláld alatta a Tüzet.
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Bár, még májusban bizonyosak
voltunk benne, hogy nem tudunk
elmenni a gyülekezeti táborba, vagy
egy kisebb csodának kellene történnie ahhoz, hogy
mégis részt tudjunk venni,
Urunk közbenjárásával ez
lehetségessé vált. Így igazán nagy örömmel és lelkesedéssel indultunk el családunk első gyülekezeti táborába Székelyjóra.
„Zöldfülű” első táborozóként, nagyon hamar megtaláltuk a helyünket. A 93
Bocskai téri gyülekezeti tag
közül, akik eljöttek, alig
ismertünk valakit. Mégis
szinte fénysebességgel születtek az új ismeretségek,
és a régebbiek még szorosabbá váltak. Igazán mélyen megérintett minket testvéreink nyitottsága, szeretete és segítőkészsége. Tisztelettel töltött el bennünket a gyülekezet egységessége, hogy mindenki

tudta, hol a helye, mi a dolga, és mint
„élő kövek” úgy épültünk egymásra
mindannyian.
A tábor fő témája, az Egyházról
alkotott képünk, véleményünk, az
Egyházzal kapcsolatos gondolataink
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a délelőtti foglalkozások alkalmával
fogalmazódtak meg. A több csoportra
osztott táborozók, ugyanarról a té-

máról beszélgettek. Rendkívüli élmény volt számunkra, hogy leplezetlenül, őszintén és nyitottan oszthattuk meg egymással érzéseinket és
gondolatainkat. Sokszor izgalmas

kelni, egy picit többet imádkozni,
vitázni, játszani, egy picit egymást
jobban megismerni és persze egy
picit többet kirándulni. De
jó lenne egy picit többet
Istenre figyelni és hallgatni,
picit jobban Őt megérteni.
Székelyjón olyan emberekkel lehettünk együtt Isten
előtt, akikkel őszintén, képmutatás nélkül beszélgethettünk. Jó volt ezt megtapasztalni. Jó volt tanulni,
hitünkben
megerősödni,
célunkat és az előttünk álló
utat fényesebben meglátni.
Köszönet mindezért azoknak akik ezt lehetővé tették
és fáradságot, betegséget,
nehézségeket lerázva megvalósították. Köszönet a
foglalkozásokat vezetőknek, köszönet
azoknak akik gyermekeinkre vigyáztak, köszönet a Bárka zenekarnak,
köszönet mindenkinek.
Autónkon még most is ott lebeg az

viták tarkították a beszélgetéseket.
emlékeztető a szalag, amit a hétfői
Napról napra, izgatottan vártuk a
induláskor felkötöztünk.
következő feladatokat. A reggeli áhíDe jó lenne jövőre is Székelyjó!
tatok, éneklések, Istentiszteletek, az
Kathi Zsolt és felesége Nagy Györgyi
együtt töltött minden
pillanat úgy elszakított minket a szürke
hétköznapoktól
és
olyan
szabadságot
adott, melyben a
meghittség, a nyugalom és hitünk erősödésével ott éreztük
Urunk jelenlétét.
Sokszor olyan érzésünk volt, hogy
milyen jó lenne, ha
egy nap 30 órából
állna és egy picivel
több idő jutott volna
mindenre. Egy picit
többet beszélgetni,
egy picit többet éneA fotópályázat díjazott képe:Kathi Zsolt-Kapu
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Nagy izgalommal vártuk a tábor
napjait. Nagy létszámmal, 93 fővel
indultunk. Mi busszal, mások saját
autóval indultak útnak. Hogy ne veszítsük egymást szem elől, narancssárga szalagot kötöttünk a járművek
antennáira. Kissé hűvös, de szép
időben elindult a „karaván”. Az első
állomásunk Varsolc volt, ahol az ottani gyülekezetet látogattuk meg.
Fazakas Sándor lelkész úr szervezésével néhány gyülekezeti tag megvendégelte csoportunkat. Megnéztük
a szépen felújított református templomot, ahol Csukásné Bernáth Krisztina orgona kíséretével énekeltünk
néhány dicséretet. Tovább folytatva
utunkat Csucsára látogattunk, ahol
az I. Világháború idején Ady Endre
és Boncza Berta (Csinszka) lakott. Itt
jelenleg is emlékház működik. Ezen
a telken áll az a kastély is, amit a 19.
század végén Boncza Miklós, Ady
apósa építtetett feleségének. Megtudtuk az idegenvezetőnktől, hogy a
kastélyt és a birtokot Octavian Goga
író-politikus vette meg később. Megtekintettük az író emlékmúzeumát
és
mauzóleumát.
Megérkezve
Székelyjóra nagyon szép látvány tárult elénk. Hegyekkel körülvett
völgyben találtuk magunkat. Külön
örültünk a fedett medencének, melyet sokan igénybe is vettek a hét
során. A vacsora után közös énekléssel és esti áhítattal ért véget a nap. A
mozgalmas első nap után mindenki
nyugovóra tért.
A többi napon reggeli torna után,
bőséges svédasztalos reggeli volt,

melyet áhítat, témafelvezetés és kiscsoportos foglalkozás következett. A
mi csoportunkat Lomentné Szopkó
Tünde tiszteletes asszony és Barakné
Horváth Eszter vezette. Csoportos
beszélgetések alkalmat adtak a tábor
szellemi és lelki témáinak közös feldolgozására.
Az ebédet általában kirándulás,
túrázás, vagy sportolás követte.
Egyik délután megnéztük a több száz
éves mamut fenyőt, ahová autóval és
gyalog tettük meg az utat. A botanikai ritkaságot egykor a környék magyar grófja hozatta Amerikából. Hatalmas koronája kb. 30 méter magas, törzse a földtől kettéválik, ágainak kerülete 4 m.
Egy másik délutánon Bánffyhunyad református templomába látogattunk el. A templom a 13. században, az Árpád-házi királyok idején
épült. Rácsodálkoztunk a Szilágyságból hozott szószékre, a kazettás
mennyezetre és a kalotaszegi motívumokkal díszített terítőkre. Örömmel gondoltunk arra, hogy ebben a
templomban szolgált Czirmay Árpád
nagytiszteletű úr is. A gyülekezeti
házban a Ravasz László református
püspök emlékét őrző fényképkiállítást is megtekintettük. Majd Körösfő
felé vettük az utunkat, ahol sok kézzel varrott és népi motívumokkal
díszített ruhát és fából faragott dísztárgyat láttunk.
Egy
borongós
délutánon
a
Székelyjó szurdok völgyében lévő,
„Menyasszony fátyla” nevet viselő,
24 m magas vízeséshez kirándul-
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tunk. Innen többen szerettek volna
továbbmenni a Fehér sziklák felé, de
erre már az idő rövidsége miatt nem
került sor.
Utolsó előtti napon városnéző kisvonattal utaztunk be Székelyjó településre és vissza. Itt a táj szépségében és a patak folyásában gyönyörködtünk.
Mi ezeket a látnivalókat néztük
meg, de volt, aki hosszabb túrákra és
egy tordai kirándulásra is vállalkozott.
A látnivalók nyújtotta élmények
mellett egész héten éreztük Isten
szeretetének az erejét. Minden nap
új lelki ajándékokat kaptunk Istentől. Ezt kívánjuk átadni azoknak a
testvéreknek, akik nem lehettek velünk, de sokat gondoltunk rájuk.
Nagyon szeretnénk, ha jövőre velük
is találkozhatnánk a tízedik táborban. Köszönettel tartozunk a lelkipásztoroknak, csoportvezetőknek, és
mindazoknak, akik a tábor szervezésében segítettek. Jövőre újra találkozzunk a Bocskai-téri gyülekezet
többgenerációs táborában!
Nagy Zsigmondné Zsuzsika néni
Fekete Istvánné Rózsika néni
Török Antalné Marika néni
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Életkép kategória 1. díj: Tóth András-Csak elegánsan

Külön díj: id. Uzonyi Antal: Legszebb köcsögöm

Tájkép kategória:
Rácz Ádám-Kövek

Tájkép kategória: 1. díj Barak Máté-Malom

Életkép kategória: Veress Dani-Pihenő

Életkép kategória: Balogh Péter Bálint-Szülinapos

Tájkép kategória: Csatári Antal-Szerelempatak

Tájkép kategória:
Nagy Gitta-Felezővonal
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Néhány tábori imádság:
Köszönöm Uram, hogy elhívtál,
tanítottál, hogy türelmes vagy hozzám. Kérlek, vigyél tovább a hozzád
vezető úton. Ámen.

Köszönöm Atyám, hogy itt lehettem, hogy ezeket az embereket megismerhettem. Kérlek, áldd meg őket.
Ámen.

Mennyei Atyám! Hálát adok, hogy
vigyáztál ránk, építettél, Szentlelkeddel jelen voltál. Ámen.

Köszönöm, hogy ilyen összetartó
gyülekezetünk van. Hálás vagyok
azért, mert ilyen jó közösség az ifi és
annyi barátság kötődött. Ámen.

Hálát adok azért, hogy unokáinkkal lehettünk itt, hogy megőriztél.
Köszönet a szeretetteljes, oldott légkörért. Ámen.
Hálát adok a tábor többi lakójáért,
a szép környezetért, a precíz szervezésért, a Bárka nagyszerű szolgálatáért. Ámen.
Köszönöm Istenem, hogy egészségileg és lelkileg is megerősödhettem
a Te Egyházadban. Ámen.
Köszönöm Istenem, hogy csodaszép dolgokat alkottál. Ámen.

Hálát adok Istenem a közösségért,
ami napról napra összébb kovácsolódott és segítette egymást. Olyanok
lettünk, mint az igazi testvérek. Kérlek, add, hogy ez a kapocs egész évben megmaradjon. Ámen.
Köszönöm Istenem, hogy ha először rosszul vizsgáztunk is, Te adtál
erőt a folytatáshoz. Ámen.
Köszönöm Uram, hogy a héten
hallott Ige és a beszélgetések közelebb vittek hozzád. Ámen.

Kérlek Uram, hogy legyen még sok
ilyen tábor. Ámen.
Köszönöm, hogy megmutattad, Te
vagy a Tervező. (Aki sokszor mást
mond, mint amit mi szeretnénk.)
Ámen.
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Kanyargós utakon
A székelyjói táborhely nagyon jónak ígérkezett. Tágas tér, sokféle
szolgáltatás, gyönyörű környezet.
Sajnos megérkezésünkkor kiderült,
hogy 9 főnek nem jut szállás a táborhelyen.
Férjemmel
mi
is
a
„kiválasztottak” között voltunk. Mi a
szomszédos falu egyik panziójában
kaptunk szállást, ami szintén kiváló
minőségű volt. Viszont minden reggel és este autóba ültünk, és egy kanyargós szűk úton, amit néhol kátyúk tettek izgalmasabbá, jutottunk
el a táborhely reggeli programjaira és
vissza. Mindez rányomta bélyegét a
táborra, teljesen nem tudtam ráhangolódni a programokra az oda-vissza
utazás miatt. Sajnos be kell vallanom, hogy itt elbuktam. Hiszen nem
lehetett ok aggodalomra, az Úr is
annyiszor megígérte, hogy Ne félj,

veled vagyok. Mégis
aggodalommal ültem autóba minden
nap.
Miért volt mégis
jó a tábor? A táborlakók miatt. Szállásunk nem lévén,
sokszor nem a szobámba
vonultam
vissza pihenni, hanem leültem egy
padra
olvasgatni,
nézelődni. És valahányszor letelepedtem,
hamarosan
mindig akadt egy-két beszélgetőtársam. A többiek kedvessége, baráti
közeledése nagyon jól esett, feledhetetlen. És megtanított egy fontos dologra: Lehet, hogy a táboron kívül

vagyok, de a gyülekezeten belül, és ez
az, ami igazán számít.
Vajda Zsófia

Sárga szalaggal kezdődött

A történet egy sárga szalaggal kezdődik. Ez a sárga szalag jelképezte
számunkra a héten az összetartozást.
És még valami…
A tábor témája ebben az évben az
„Élő kövek” volt, illetve az egyház.
Volt ott mindenféle „élő kő”. Optimista, pesszimista, lelkes, tudálékos,
hisztérikus, ironikus, infantilis, le-

targikus, gyanakvó. – Persze ezek
a tulajdonságok csak rajtunk ke-

resztül jelentek meg a hétzáró esten.
Nem, ne gondoljuk, hogy a köveknek
lába nőtt egy hét alatt és futkároztak,
vagy beszélni kezdtek. Maximum mi,
mint élő kövek tettük ezt szombat
este. Sokat tanultunk illetve beszélgettünk az egyházról. Hogy mi mit
gondolunk róla, hogy mások mit
gondolnak erről a témáról. Sok érdekes dolog jött szóba ezeken a délelőtti beszélgetéseken, például, hogy ki
hogyan találkozott először az egyházzal. Mi ifisek mindezt játékos-kreatív

módon dolgoztuk fel.
jelennek. Annyi kis különbséggel,
És hogy mi volt a leghogy a hét végére mindezek a probléjobb a csoportfoglalmák eltörpültek amellett a tény melkozásokon? Az, hogy
lett, hogy nagyon jól éreztük magunboldogok és felszabakat.
dultak voltunk végig,
Zárásképp szeretném bevallani,
nagyon sokat nevethogy mikor elindultunk a táborba,
tünk, de mégis tanulvolt bennem egy kis félsz. Ez volt az
tunk. És persze épülelső táborom, féltem, hogy nem fotünk a hitünkben.
gok tudni beilleszkedni, de a kis csaTérjünk vissza az öszpat ezt már az első napon feledtette
szetartozásra. Egyik
velem. Jó volt velük a közös munka.
reggel Tünde néni
Az igazság az, hogy az első órákban
azokat a szavakat
nagyon furcsálltam, miért ilyen kedidézte Jézustól: „Ti ves mindenki? Aztán megértettem,
vagytok a világ vilámert testvérek vagyunk az Úrban.
gossága”. És az az igazság, a sárga
(Egy egykének ez eléggé új!) Szóval
szalagon és a gyülekezeti pólón kívül
ha egy fantasztikus csapatra vágysz,
volt még valami, ami megkülönbözunatkozol vagy csak új élményekre
tetett minket más csoportoktól. A
szeretnél szert tenni, gyere nyugodfény, ami a szemekben volt. A fény,
tan a következő táborba! Életre szóló
ami a gondok-nehézségek ellenére is
élményekkel térhetsz haza.
fel-felvillant a szemünkben éneklés,
Csatári Fanni(nagyifi)
igehallgatás vagy beszélgetés közben.
Ez különböztette meg a tábort a hétköznapoktól, ezt igyekeztünk hazavinni magunkkal
kisebb-nagyobb
Csatári Fanni díjazott képe : Mező (tájkép kategória)
sikerrel.
Most nem kezdem el felsorolni a
programokat, ahhoz, hogy megértsük, el kell menni,
részt kell venni.
Nem kezdem el
sorolni az akadályokat, kihívásokat
sem, mert ezek a
mindennapokban
is ugyanúgy meg-

- 13 -

www.bocskaiter.hu

Elsőször vettem részt gyülekezeti táborban
Az idei tábor számomra nagyon
különleges volt, hiszen ez volt az első
olyan, amelyen részt vettem. Mondhatom, csodálatos volt a táborhely és
a közösség.
Mihelyt átléptük a határt, valami
megmagyarázhatatlan bámulat fogott el. A fantasztikus panoráma láttán azonban úgy éreztem, Isten minden alkotása közül ezek a vadregényes hegyormok a legszebbek. Persze
ez koránt sem igaz, de az valószínű,
hogy a Teremtő ezekben is nagyon

rezegtetik a hangszálaimat és a szívemet. Elgondolkodtató és cselekvésre
késztető prédikációkat hallhatunk
mindhárom lelkészünktől; az pedig
külön tetszett, hogy a reggeli áhítaton a gyülekezet többi tagja olvasott
fel.
A csoportfoglalkozásoknak és talán
a közös szobáknak köszönhetően
pedig egy olyan összetartó és egymásra figyelni tudó ifi jött létre, amit
a nagy létszám miatt el sem tudtam
képzelni. Nagyon tetszettek a felada-

sokat gyönyörködött a hetedik napon. Hiába tűnt a szálláshelyünk
még sokadik pillantásra is kevésbé
vonzónak, engem mégis kárpótolt az
ablakunkból kinyíló természet magaslatokkal csipkézett perspektívája.
A héten minden áhítaton és csoportfoglalkozáson a gyülekezet témakörét jártuk körbe. Bennem pedig
minden beszélgetés után egyre erősödött a tudat, hogy egy élő és Istennek kedves gyülekezet tagja lehetek,
amelyben a testvérek igyekeznek
egymást erősítve kihasználni saját
talentumát. A kissé újragondolt Bárka zenekar olyan énekeket zengett,
amelyek még egy hét múltán is meg-

tok, amelyek segítségével erőlködés
nélkül szedegettük össze a kérdésekre a válaszokat. Ez természetesen a
csoportvezetők érdeme, akik mindent megtettek, hogy koordinálni
tudják a rájuk bízott fiatalokat, de

egy kis részben a köztünk meglepően
könnyen kialakult baráti viszonynak
is köszönhető.
Valamelyik nap Tünde néni azt
mondta: ez az újratervezések tábora.
Lehet, hogy szervezőként ő így látta,
de én résztvevőként csak egy nagy
egységet láttam, amiben a buktatókat
mindig közösen ugrottuk át. Mindezt
visszaolvasva persze túlzottan idillinek tűnhet az idei tábor, de mindenesetre én ilyennek is éltem meg.
Szegedi Eszter
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Reformációi fotópályázat
Fotópályázatot hirdetünk reformáció alkalmából az alábbi két témában/kategóriában:
„Hajdúböszörmény
öröksége”
„Hajdúböszörményi
életképek”

reformációi
református

A pályázat célja, hogy a Reformáció 500. évfordulójához közeledve
újra meglássuk városunk kapcsolatát
és sokszínű kötődését a reformáció
gondolatához, hitvilágához. A pályázó fotósok feladata, hogy ezt szemléletesen, kreatívan mutassák be. Terveink szerint 2017-re egy falinaptárt
készítünk a legjobb alkotásokból.
A pályázaton minden böszörményi
lakos indulhat, nemcsak egyháztagok, és nemcsak reformátusok.
A zsűri által kiválasztott legjobb
fotók készítőit értékes ajándékcsomagokkal jutalmazzuk. A pályázat
támogatói: Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata, Venter Fotó, Bocs-

kai téri Református Egyházközség.
Nevezési feltételek:
Nevezni lehet kategóriánként max.
3-3db képpel. A képeket kérjük eljuttatni 20x30-as méretben előhívatva a B ocsk ai tér i R efor m átus
Egyházközség Lelkészi Hivatalába
(4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi
u. 1.). Valamint elektronikus úton
nagy felbontásban, digitális formában is kérjük a hajduboszormenybocskai.ter@reformatus.hu e-mail
címre elküldeni, illetve postai feladás
esetén a papírképekkel együtt cd-n
feladni szíveskedjenek.
Minden kép hátoldalán olvashatóan szerepeljen:
a pályázó neve,
postacíme,
e-mail címe
az alkotás címe
a digitális kép sorszáma (pl. IMG123; DSC-123)

A képek szállítás közbeni sérüléseiért felelősséget nem vállalunk. A képek beküldésével a pályázó tudomásul veszi a részvételi feltételeket.
A nevezést csak akkor tudjuk elfogadni, ha a pályázatra beküldött képeket digitális formában is megkapjuk. Ellenkező esetben a nevezés
nem érvényes.
Nevezési díj nincs. Személyes leadásra is van lehetőség hétköznapokon 8-12 óra között.
A képek beérkezési határideje: 2016. október 14. péntek.
A képek zsűrizésének tervezett időpontja: 2016. október 15. szombat. A
zsűrizés nem nyilvános. A pályázókat
a megadott elérhetőségeken értesítjük az eredményről.
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Presbitereink válaszolnak
Mosolygós, lendületes presbiterünket, Pongor Mihályt kevésbé ismerem. Arra emlékszem, hogy amikor a
Bárka zenekarral készítettem a riportot, nagyon kedvesen emlegették Őt,
nagy lelkesedéssel beszéltek róla,
mivel akkor pontosan nem volt
jelen. Felesége, Pongorné Tacsi
Erzsike így jellemezte őt. Családszerető, közvetlen, barátságos,
céltudatos, határozott ember.
Általa került közelebb az Úristenhez, illetve kapcsolódott be a gyülekezet életébe, a Nyírjesi tábornak meghatározó szerepe volt
életében, akkor tudatosult benne
igazán a szolgálat fogalma. A táborokban is aktívan tevékenykedik a hajdúnánási születésű presbiterünk. Presbiter társát , Nagy
Sándorné Margitkát is megkértem meséljen Pongor Mihályról.
„Lelkiismeretes, a gyűléseken gyakran hozzászól, aktív. Hangulata változó.”
Én még azt is hozzá teszem alázatos.
Vágyott-e valaha is arra,
hogy presbiter legyen?
Felnőttként lettem hívő feleségem
révén. Nem is gondoltam arra, hogy
presbiter legyek (lehetek). Mikor
megkeresett Loment Péter tiszteletes
úr, hogy vállaljam el a jelöltséget,
nem tartottam magam biblikus értelemben vett „vénnek” a szolgálathoz.
Nem is beszélve arról, hogy hitbeli
értelemben zöldfülű voltam a gyülekezetben. Tiszteletes úr révén lettem
jelölt, a gyülekezet pedig bizalmat
szavazott. Egyébként apai ági dédnagyapám sok évig a hajdúnánási
református gyülekezet presbitere volt.
Az elején nem is tudtam mire vállalkozom, fokozatosan értettem meg
mi is ez a szolgálat. A feladatot a felelősség teszi talán nehézzé. Presbitériumunk sáfárkodik gyülekezetünk
ér-

tékei felett. Bizonyos döntésekben
nehéz a jó megoldást megtalálni, viszont minden esetben Isten segítségét kérjük döntéseinkhez. Sok dolgot
tanulok is a feladatok révén. Engem

személy szerint minden új dolog motivál abban, hogy átgondolt, sok szempontot mérlegelő javaslatokkal segítsem a presbiter testvérek döntését.
Presbiterként mi a feladata?
Végzettségem révén az építési bizottságban kaptam több részt a presbitériumi teendők közül. Az építéssel,
felújítással kapcsolatos dolgokban
ismereteimmel és tapasztalataimmal
segítem a presbiteri munkát.
Hogyan tudja összeegyeztetni
ezt a szolgálatot a családjával
és a munkájával?
Nem könnyű. Debrecenben vezető
beosztásban dolgozom kötetlen munkaidővel. A Bárka zenekar is ellát
feladattal. A családommal is szeretnék minél több időt tölteni. Kompromisszumokkal tudom ellátni ezt a
tisztséget, bízva Isten áldó szeretetében.

Milyen a presbiterek kapcsolata a hétköznapokban?
Ebben a rohanó világban nemigen
találkozunk a presbiter testvérekkel a
hétköznapokban. Tudunk azért egymás dolgairól, próbálunk külön
figyelemmel lenni egymás iránt. A
gyűléseken mindenki tisztelettel
tekint a másikra. Igazi testvéri közösségben majdnem mindig egyhangú szavazással tudunk határozni a gyülekezet ügyes-bajos dolgaiban.
Az ÚrIsten áldásait még inkább érzi-e amióta ezt a szolgálatot végzi?
Mindenképpen változott az életem,
mióta presbiter lettem. Sokkal inkább figyelek arra, hogy példát mutassak mind a családomnak, mind a
gyülekezetnek. Úgy érzem, Isten
támogat ebben. Csak hálás tudok
lenni Istennek, hogy ezt a szolgálatot végezhetem!
A következő ciklusban is szeretné ezt a tisztséget vállalni?
Ezen a kérdésen még nem gondolkodtam. Természetesen, ha a gyülekezet vezetése továbbra is számít
rám, szívesen vállalom a jelöltséget.
Isten pedig a gyülekezet tagjainak
szavazataival fog erről dönteni.
Milyen vágyai vannak rövidebb vagy akár hosszabb távon?
Szeretetben, békességben élni. Jó
lenne, ha a világ nem lenne ilyen torz
– beleértve nemzetünket is. Visszatalálna újra teremtő urához. Családomat tekintve pedig a gyermekeinket
szeretnénk úgy felnevelni feleségemmel, hogy Istennek tetsző hívő emberek legyenek.
Ige: „Jézus pedig így válaszolt:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes
elmédből. Ez az első és nagy parancsolat.” Mt 22, 37-38
Tardiné Szilvi

A tábori fotópályázat díjazott képei: Pongorné Tacsi Erzsébet K.O.(Életkép kategória) és Róla beszél fű, virág… (Tájkép kategória)
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Tábori összegző
Ahová szívesen visszamennék:
„Ti vagytok a föld sója és világ világossága”.
Mennyasszony fátyla vízesés (Havasrogoz)
A csoportfoglalkozásokon felvetődő kérdéseken.
Szeretném a vízesés zenéjét újra hallani.
A Második esély című film üzenetén.
Vlegyásza (Vigyázó-hegy)
Amikor úgy éreztem, hogy Istennel találkozom:
Egyéb új helyeket szeretnék felfedezni.
Erdei tisztáson a vízesés felett.
Erdély
Amikor felnéztem a Mamutfenyőre.
Mamut fenyő
Éneklés közben. Sokszor úgy „belém vágódott” a dal
Középkori vár és vízimalom
mondanivalója, hogy azt éreztem nekem szól.
Az egész tábor
Imaközösség
közben.
Székelyjó patak
A
záró
istentiszteleten.
Az úrvacsorában.
A péntek esti tábortűz
Áhítatokon
és
a
természetben.
Bárhová, ahol ott vannak az ifisek és lehet tájat fotózni.
Végig vitt az utunkon.
Körösfő
A délelőtti foglalkozásokon.
Fehér sziklák
A Bánffyhunyadi Református templomban.
Amit a táborban tanultam:
A közös énekléseknél. Amikor a Bárkában gitározhatElfogadást, hibáimmal, bűneimmel való szembenézést.
tam.
Azt, hogy Isten vezetésére kell figyelnem a próbák közt
Amikor templommá vált egy levegőtlen szűkös terem,
is.
mert benne Isten nevében gyűltünk össze.
Azt, hogy jó ehhez a közösséghez tartozni.
Azt, hogy Isten a rossz dolgokból is a legjobbat hozza Ami a legizgalmasabb volt:
A táborhely elfoglalása. Amikor kiderült, hogy túl sok
ki.
vendéget vállaltak a szálláshelyre.
Együttműködést, segítőkészséget.
Egyes
beszélgetések folytán kialakult parázs vita.
Alkalmazkodást.
Barak
Laci a vízesés felett. Izgultunk érte.
Új dolgokat, új énekeket.
Az
esti
utak ködfoltjai.
Hitben fejlődtem.
A
záró
esti
jelenetekre a felkészülés.
Étkezési imát.
Áldásírás.
Összetettebb képet kaptam az egyházról.
Csoportban a játékok.
Türelmet, együttérzést.
A kirándulások.
Mindennek két oldala van, és ha nem értünk valamit
Utazás.
érdemes más szemszögből is megvizsgálni.
Az egész hét. Nem vágyom hazamenni, mert akkor újra
Összefogás nélkül nincs eredmény.
beleesek a régi kerékvágásba.
Mindenkit úgy szeressek, mint a testvéremet, még ha
nehéz is.
Ami a legjobb volt:
Mindent meg lehet enni és Wifi nélkül is jól érezhetem
Az ételek. A puliszka, és a sarmale.
magam.
Amikor zengett a terem a közös énekléstől.
Együtt sokkal jobb dolgokra vagyunk képesek, mint
A kiscsoport őszinte légköre. A kötetlen beszélgetések.
egyedül.
A közösség, barátok.
Hogyan kell zsebszövegezni.
A gyönyörű környezet és a kirándulások.
Viki nem Viki néni.
Ha leültem valahová, akkor hárman, négyen rögtön
körülvettek. A szeretetteljes légkör.
Amin komolyan elgondolkodtam:
A
trambulin és a medence.
Hogy milyen kevesen vagyunk és milyen sok munka
Amikor
csónakot csináltunk és leengedtük a patak vivár ránk, hogy többen Krisztus tagjai legyenek.
zén.
Hogy hogy válhat a só ízetlenné?
A foci.
Amikor Isten áldást készít egy közösség számára, azt a
A hegymászás.
gonosz mindig akadályozni próbálja. Urunk hatalmaA vonatozás.
sabb, hála érte!
Csoportban a beöltözős szerepjátékok.
A csoportbeszélgetések témáit gondoltam tovább.
Az esti beszélgetések.
Hogy rész veszek-e további táborokon, mivel már fáKőfestés.
rasztónak éreztem.
A közös produkciók.
Miért is akarok ebbe a gyülekezetbe tartozni?
A csoportvezetők, és a „csopifogik”. Amikor hatalmasaSokan miért nem kóstolták meg az ismeretlen ételeket,
kat nevettünk vagy mások bőrébe bújtunk.
hogy utána véleményt mondhassanak?
Pingpong
bajnokság
Alaposabban végi kellene olvasni a Heidelbergi Kátét
Hogy
bármiről
tudtunk viccesen és komolyan beszélis.
getni.
Miért nem jöttem korábban táborba?
Érdemes ezeket a táborokat tovább szervezni!
Ami rosszul érintett:
Milyen sok ember munkája volt benne a táborszerveElső este a szállás elfoglalására a várakozás.
zésben.
Hogy egy nap csak 24 órából. kevés idő jutott spontán
Miért jó az, hogy éppen a református egyház tagja lehebeszélgetésekre.
tek.
A bejárás a külső szálláshelyről.
Hogy éljek, fejlődjek ezután?
Amikor azt tapasztaltam, hogy felnagyították a hiáIde jöjjünk-e legközelebb?
nyosságokat és ezzel ingereltek engem is.
Körösfőn miért árulta minden árus ugyanazokat a dolA méltatlankodók panasza.
gokat?
Kisgyerekes családként hiányzott a saját fürdőszoba.
Az ifis játékok mögöttes tartalma.
Az esti spontán beszélgetésekre nem találtunk olyan
A gyülekezet felelősségén a világ felé.
helyet, ahol másokat nem zavarunk.
Hozzájárulok-e ahhoz, hogy jó legyen az Egyház?
Amikor megbántottak.

- 17 Egy ágyas szobában voltunk ketten.
Puliszka
Első nap beteg lettem.
Alig volt internet.
Nem volt olyan.

www.bocskaiter.hu
Nők csoportjában a társaim
Csoporttársaim
Szobatársaim

Akikkel szívesen voltam együtt:
Férfikör
Mindenkit nagyon megszerettem.

Ifj. Uzonyi Antal-A tüsszögés három fázisa
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Ünnepi beszéd Szent István ünnepén
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet(ek)!
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntök mindenkit,
aki Hajdúböszörmény város és a történelemi egyházak meghívását elfogadva úgy döntött, hogy velünk ünnepli ezt a napot, melyet Alaptörvényünk az államalapítás és államalapító Szent István király emlékére
nem csupán nemzeti ünnepként, hanem hivatalos állami ünnepként jelöl
meg.
El kell mondani, hogy ehhez a naphoz kapcsolódik az aratásért való
hálaadás is, református gyülekezeteinkben holnap úrvacsorás istentiszteleteken örvendezünk a mindennapi
kenyérben is megnyilvánuló isteni
gondviselésnek, tudomásom szerint
a katolikus közösségben pedig megáldják és megszentelik az új búzából
sütött kenyeret.
Sokak számára gondot is jelent,
hogy miről is szól ez az ünnep. S aki
nem csupán a nyári vakáció egyik
utolsó hétvégéjét, a nótaműsoros,
utcabálos népünnepélyt, a fényes
karnevált és a tűzijátékot (mert ezek
is az ünnephez tartoznak) látja meg,
az valószínűleg azt is látja, hogy a
kenyérért való hála és a magyar állam megalapítására és megalapítójára való emlékezés közös gyökerű.
Éppúgy az Örökkévaló Istenünk
megtartó és gondviselő szeretetének
és kegyelmének megnyilvánulása
mind a kettő, melyekért hálával tartozunk neki.
Kedves ünneplő Testvérek!
Ma szónokok sokasága idézi meg
szerte a Kárpát-medencében István
király alakját, a forrásokból kihámozható tényekkel és vélekedésekkel
leírják művét: a kereszténység felvételét, a koronázást, a Szent Koronát,
az államszervező munkát, a vármegyék kiépítését, a feudális jogrendszert bevezető törvényeit, az egyházszervezet megalapítását.
Következtetésük – nagyon helyesen – általában az, hogy István megteremtette a feudális magyar államot, „amelynek révén Magyarország véglegesen és visszavonhatatlanul a keresztény Európa része lett”
– idézhetem Engel Pál történésztől.
Ezt általában két dologgal szokták
árnyalni: egyrészt hangsúlyozzák,
hogy István autonóm uralkodó volt,
mind a császártól, mind a pápától
független; másrészt sajnálkoznak,

hogy a magyar állam Európa perifériáját jelenti, innen veszi kezdetét a
két-háromszáz éves „fáziskésés”,
amely a gazdasági-társadalmi viszonyainkban való „lemaradásunkat”
jelenti a „fejlett” Nyugattól.
Aztán vannak, sajnos, egyre többen, akik ebben az ünnepnapban
csak egyfajta „szakrális cirkuszt” látnak, nem értik, hogyan lehet egy határozott, keménykezű (Urambocsá’:
véres kezű) uralkodót krisztusi példaként ünnepelni. Valamilyen avítt,
képmutató dolgot látnak ebben. És
vannak olyanok is, akik az újjáéledő
pogányság felől nézve nem hajlandók
se nem szentnek, sem nemzetmegtartó nagy uralkodónak tekinteni
Istvánt, sőt inkább árulónak mondják, akinek műve a „turáni átkot”
kiváltotta.
Még ezer év után is nehéz egységre
jutni, noha azt szokták mondani,
hogy augusztus huszadika a leginkább elfogadott, a magyarság által
átélt és megélt nemzeti ünnep. A szónokok igen gyakran hangoztatják,
hogy Szent István népe vagyunk, Európához tartozunk. S valószínűleg a
maga módján a legtöbb szónoknak
igaza van. Minden kor, minden elme,
minden gondolkodási irányzat a maga összefüggés-rendszerében, értelmezési keretében helyezi el Szent
István művét: saját viszonyaira vonatkoztatja a kereszténység felvételének és az államalapításnak eseményeit, így saját érdeke szerint ad jelentést ezeknek.
Kedves Testvérek!
Kertész Imre, az idén elhunyt Nobel-díjas írónk Gályanapló című művében egy helyen így fogalmaz: „a
Bibliát jól meg lehet érteni a történelem nélkül, de a történelmet a Biblia nélkül soha.” (Egy-két diákom
hevesen tiltakozott ez ellen, amikor a
Bibliáról tanultunk órán, első olvasáskor magamnak is fejtörést okozott
ez a mondat.) Úgy gondolom, hogy
István életművén keresztül beláthatjuk ennek az igazságát!
Mert valóban Istvánnak köszönthetjük-e, hogy ez a nép nyelvében,
szokásaiban és hagyományaiban a
történelem minden viszontagsága
ellenére létezik és él? Ő valószínűleg
tiltakozna ez ellen. Aztán nagyon
szomorú lenne, ha István keresztyénsége csak valami színlelés, ügyes geopolitika, az Európához tartozás felszínes ára lett volna. Jól látta ezt Sza-

bó Magda író, aki az Az a szép fényes
nap című színművében bemutatja,
hogy – Géza fejedelem legnagyobb
döbbenetére
–
Vajk
valóban
„komolyan gondolja”, vagyis Istvánként valóban Krisztus-hitű és Krisztus-követő lett.
S ha ez nem győzne meg valakit,
akkor ott vannak a róla szóló legendák, amelyek szintén kegyes uralkodónak írják le Istvánt. S ha ezek sem
– mert jóval később és mások írták –
, akkor István király Intelmei Imre
herceghez című műve még inkább
meggyőz. Ez a mű a történészek
többsége szerint hitelesen közvetíti
István gondolkodását. Egy olyan ember tanácsait olvashatjuk itt, aki pontosan látja, hogy a hatalom forrása
Isten, őt magát Isten kegyelme helyezte a hatalomba, azzal vissza nem
élhet, célja Isten dicsőségének és a
rábízottak üdvösségének szolgálata
lehet: türelemmel, szeretettel és igazsággal.
Az Intelmek tíz pontjában foglalt
gondolatok ma is megszívlelendő és
követendő tanácsok. S igaza van a
történész Szűcs Jenőnek, aki szerint
államelméleti munka, ma úgy mondanánk vezetéselméleti mű, nem
feltétlenül ifjak olvasmánya. Ha ezeket a tanácsokat végigolvassuk, akkor megérthetjük, hogy István államára, uralkodására és végbevitt művére Istentől kapott kegyelemként
tekintett, amelyet hittel megragadott, jó cselekedeteivel pedig megvalósított.
Hogyan is hihetnénk, hogy csak
ember vagy emberek akaratából valósult meg az a magyar állam, az a
Magyarország, amely azóta is fennáll?! István sem hitte ezt.
Úgy látom, s erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy történelmünkben csak akkor születtek tartós eredmények, amikor a magyarság és vezetői felismerték, hogy a történelemben is Isten az Úr!
S vajon a tizenhetedik században
Bocskai István mély hite nélkül mert
volna-e szembeszállni az uralkodóval, egyáltalán látta volna-e értelmét,
hogy a nemesség ellenkezésére a
megvetett népségnek, a hajdúknak
szabadságot és földet adjon, ha nem
látja ő is ezt államalapító István királyhoz hasonlóan.
Csak akkor vált tartóssá a hatalom
jótékony eredménye, ha annak lé-

- 19 nyege és célja Isten országának szolgálata volt. Nem tudjuk sem Szent
István, sem Bocskai István példáját
másképp követni, csakúgy, ha Azt
követjük, Akit ők is követtek hittel.
Értsük meg: ők soha nem magukra
mutattak, hanem a Szentháromság
Istenre.
A Bocskai téri Templomban a szószék felett van egy régi hajdúcímer,
körötte felirat magyarul és latinul.
Ezt 1791-ben nem a presbitérium,
hanem „nemes Böszörmény” városa
a „jövőbeli maradékok emlékezetére”
kívánta megfestetni és elhelyezni. A
latin szöveg fordításban így hangzik:
„Ha mindkét jólétünk vérrel szereztetett, hadd lángoljon az itt települő
gyülekezet teljes hittel.” A magyar
szöveg kicsit más, de hasonló tartalmú: „Ha mennyei és földi jussunk
vérrel készült, legyen hit' s hűségünk
örökké egyesült.”
A vérrel megszerzett hajdúszabadságot meg a Krisztus vére árán megkapott üdvösségünket párhuzamba
állítva hálaáldozatként a hitünk hű
gyakorlását adták őseink örökségül
utódaiknak: nekünk. Az elmúlt kétszáz évben virágzott városunk. Azóta
már két református gyülekezet van,
két szép, nagy templommal, betelepültek és megerősödve templomot
építettek a görög katolikusok és a
római katolikusok, (nota bene: utóbbiak templomát Szent Istvánnak
szentelték!), aztán megjelentek és
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imaházat építettek a baptisták, a hetednapi adventisták, s újabban is
plántálódnak pünkösdi és evangéliumi keresztyén gyülekezetek is.
Mégis egyre kevesebben vagyunk,
akik kimerjük, és ki tudjuk mondani,
hogy az Úré az ország, Övé a hatalom
és a dicsőség.
Tisztelt ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvérek!
Indítson István király példája arra
bennünket, hogy felekezeteinkben és
gyülekezeteinkben Ravasz László
református püspök szavaival így tudjunk imádkozni:
Örökkévaló Istenem! Köszönöm
Neked, hogy magyarnak teremtettél
és megengedted nekem, hogy e nép
szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek.
Vallom előtted bűneinket, amelyek
az én bűneim is: szívünk kemény,
értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és a lelkünk pártos.

gyűlölje meg; forduljon el attól, ami
vesztét okozta s tegye rá életét a Te
ígéretedre. Gyomlálj ki közülünk
minden pártosságot, Ellened való
lázadást és egymás közötti viszályt
és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és emberi
méltóságunkban.
Legyünk a Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak
mint a Te néped. Kezedben van
nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk,
mit hoz, csak Te magad jöjj! Ámen.
(Gyulai Sándor 2016. augusztus 20án elhangzott ünnepi szónoklatának
teljesebb, szerkesztett változata.)

De ígéreteid igazak és ámenek.
Hisszük, hogy szövetséget kötöttél
velünk és atyáinkkal és tudjuk, hogy
az ég és föld megrendülhet, de ezt a
szövetséget Te meg nem rontod soha. Hisszük, hogy ha Hozzád térünk
és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk.
Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és

Készítette: Kapusi Boglárka a tábori fotópályázat legfiatalabb
fotósa

Veress Dani-Vízesés (a fotópályázat tájkép kategóriában
díjazott fotója)

A tábori fotópályázat legötletesebb címek díjat ifj. Uzonyi Antal kapta.
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november 6-án Rákász Gergely
koncertorgonista reformációi hangversenye lesz felnőtteknek, november 7-én diákoknak.

ti kiírást a 14. oldalon!)
„ uther útján jártunk” Úti élménybeszámoló gyülekezetünk tagjaitól.
Időpontjáról később adunk hírt.

otópályázat (Lásd a részletes pályáza-

Írd be a naptáradba a jövő évi tábor időpontját!
Székelyjó, 2017. július 10-16

Toborzó
új alkalmakhoz, új csoportokhoz








2016. október 22-re, szombat 9 órára az elmúlt tíz évben felnőttként vagy fiatalként konfirmáltak találkozóját szervezzük. Kérjük az érintett évfolyamok (20072016 évfolyamok)tagjait, hogy a megjelölt időpontot írják be naptárukba és adják
tovább a találkozó hírét a velük konfirmált csoporttársaknak is!
Október 30-án a vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében szeretnénk köszönteni
a 25 éve (1991-ben) és 50 éve (1966-ban) konfirmált testvéreinket. Várjuk az előzetes jelentkezésüket és mindazok segítségét, akik a felkutatásukban, hívogatásukban segíteni tudnak!
Kedves Szülők és fiatalok! Szeptembertől lehet bekapcsolódni gyülekezeti ifjúsági konfirmációi csoportunkba azoknak a fiataloknak, akik 7. és 8. osztályosok és
jelenleg nem a Baltazár Dezső Református Általános Iskola tanulói. Szeretettel
várjuk a Biblia és a református hit iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését a Lelkészi Hivatalban.
Októbertől újra indul gyülekezetünkben a baba-mama kör. Szeretettel várjuk a
kismamák, fiatal anyukák előzetes jelentkezését a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon.
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