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Legyen az első gyülekezet a minta!
Dr. Fekete Károly püspök
Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor beiktatásán elmondott beiktató igehirdetésének összefoglalása; alapige: ApCsel 2,42-47
A Szentlélek az apostoli közösséget, az első gyülekezetet
mintának szánta. Olyan mintának, melyre újból és újból érdemes visszatekinteni. Az első
időben a gyülekezet jól vizsgázott, hiszen kedvelte őket az
egész nép, az Úr pedig napról
napra növelte a gyülekezetet
üdvözülőkkel. Szomorú állapot
az, amikor a keresztyén gyülekezet nem vonzó. Tragédia, ha
egy közösség taszít. Ha nincs
meg az a szimpátia, ami vonzalmat ébreszt. Nagy baj az, ha
kívülről éri a nyomás, ami miatt elveszti vonzását, de még
nagyobb baj, ha belülről bomlik meg valami. Ami belülről
akadálya a Krisztus ügynek.
Meggyőződésem, hogy minden új lelkipásztor esély arra,
hogy valami történik a kedv
megteremtésében, még akkor
is, ha már hosszú ideje ott szolgál. Ebben, hogy hogyan
lehet vonzóvá tenni Krisztus ügyét, és erőforrás a most
beiktatásra kerülő lelkésznő számára az első gyülekezet.
Az első gyülekezetről szóló leírásban nincsen semmi
attrakció, nincsen semmi olyan, ami emberi erőfeszítésből születne meg. Egyszerűen engedelmesen élték a keresztyén életüket. Olyan gyülekezetet látunk, mely figyelt
egymásra. Nem voltak gőgösek. Milyenek a gőgös keresztyének? Olyanok, akik azt mondogatják, hogy „csak én
vagyok az igazi keresztyén”, „csak én vagyok az igazi református”. Örök tanulság
az, hogy az egyházban
egyet tag, vagy egyetlen
funkció sem nyelheti el a
többit.
Az első keresztyének
elkerülték a meghasonlást
azért is, mert nem hivatkoztak a gyengeségükre
sem. Nem írták le magukat, hogy ők már alig vannak, és szegények is, mert
nemcsak gőg nem volt bennük, hanem kisebbrendűségi
érzés sem volt bennük. Baj, ha a lelki gőg, vagy a kisebbrendűségi érzés felborítja az egyensúlyt. Elég, ha megszületik egy mondat: „nincs rád szükségem”, és ez az elfelejtettség annyi, mint kizárva lenni a lehetőségekből. Az önmagukat keresztyénnek mondott emberek és a hirdetett
igazság közötti ellentét olykor igen riasztó. A kívül valók
pedig mindent számon kérnek rajtunk. Az első keresztyének arra tanítanak, hogy mindenki egyformán fontos.
Az önkorlátozó életközösség és egymásra figyelés után
a második tanulság, hogy ők kiegyenlítő rendszert tudtak
működtetni. Cél volt, hogy kölcsönösen gondoskodjanak
egymásról. Rivalizálás helyett összefogtak. Megosztottság
helyett közösséget gyakoroltak egymással. És az emberek
szerettek odamenni. A gőg torzító hatása helyett, a kiegészíthetjük egymást gondolata uralta az életüket. Krisztusi
lelkületű életközösséget éltek. Megtanulhatjuk tőlük az

alkalmazkodás titkát. Mert nem
jó az embernek, a gyülekezetnek egyedül lenni. Ez egyszerre
szenvedés közösség, és öröm
közösség is. Részt vehetünk az
élő Isten egyensúlyteremtő
munkájában, amikor nemcsak
együtt szenvedünk, hanem tudunk együtt örülni is.
Harmadszor az első keresztyének számon tartó szeretettel
éltek. Megtanulták Krisztustól,
és ki merték mondani, hogy
„nekem szükségem van rád”.
Krisztusnak szívügy az egyetlen
hiányzó bárány is. Ott van igazi
közösség, ahol a számon tartás
működik. A visszahozás sokkal
nagyobb művészet, mint az első
megnyerése. Krisztus együtt
érző közösséget szeretne belőlünk formálni, ahol megvan a
szimpátia és az empátia. Ahol
megvan a másik különbnek tartása. Krisztus közösségteremtő szeretetéből nem maradhat ki senki.
Végül szembesít bennünket az első gyülekezet azzal is,
hogy állhatatosan, örömmel, tiszta szívvel végezték az
istentiszteletet. Imádkoztak és dolgoztak. Megtörték a
kenyeret, és közben együtt maradtak. Vagyis szentül élték
az életüket. A keresztyén gyülekezetnek elsődleges feladata egy szentségtelen közegben, hogy oda élje a szentséget
a mindennapokban a többiek elé. Milyen jó, hogy Isten
úgy közelített ehhez a világhoz, hogy a két lábon járó
szentet, Jézus Krisztust
küldte el.
Pünkösdhöz közel nekünk
a Szentlélekre van szükségünk, hogy megálljunk a
kísértéssel szemben, hogy
tegye értelmessé az életünket. Mert Szentlélek
nélkül távol van az Isten,
az evangélium holt betű, a
misszió csupán propaganda, az egyház egyszerű
szervezet, az istentisztelet csupán emlékek felidézése. De
Szentlélekkel telve minden újra szent lehet. Az evangélium valóságos életerő, az egyház valóságos közösség.
Ilyenkor a Lélek megmozdítja az állóvizeket, a szeretet
cselekvésének tempóját megsokszorozza. Erre van szükség agyonracionalizált korunkban. Kellene ez a lelkesültség. Erre a Szentlélekre van nekünk szükség, és olyan
szolgákra, akikben ez az erő működik.
Ha az első keresztyéneknek sikerült, akkor ez nekünk is
esély. Ámen.
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Magasság és mélység
Alkalom: Lelkészbeiktatás
Dátum:2016.05.01.

„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!
Boldog az az ember, aki hozzá menekül!”
Ige: Róm.8:38-39
ApCsel.17:16-17

Magasságok és mélységek. Jézus amerre csak járt ezt
élte át. Emberek szabadultak meg betegségekből, megkötözöttségekből, a szívük engedett az Isten szeretetének,
falak omlottak le bennük és közöttük; életek újultak meg.
Az emberség úgy jelent meg ebben a világban, ahogy
még addig soha. Gyönyörű dolgok történtek Jézus körül.
Nagy örömök, szépséges magasságok.
De nemcsak ez történt, hanem volt elutasítás, irigység,
gyanakvás, hatalomféltés, vallásos gyűlölet, és gyilkos
indulat is (főleg, ha földi életének végére gondolunk).
Mindez körülvette Jézust kezdettől fogva. Magasságok és
mélységek.
Az ő tanítványai ugyanennek a folytatását élték meg.
Erről szól az ApCsel. Amiben egyrészt ott van az öröm,
(olvassuk és ámulunk) hogy akik csak hallják a Jézusról
szóló hírt, hogyan fogadják be. Újra és újra az örömről
hallunk. Átélik annak az örömét, hogy látják őt cselekedni, tapasztalják a közelségét a saját életükben és ebben a
világban. De nemcsak ezt látjuk, hanem az apostolok
körül is ott van a rosszindulat, elutasítás, sokszor a gyilkos indulat is. Magasság és mélység. Az apostolok élete
is magán hordozza ezt a kettősséget. Mert Jézus élete
folytatódik az ő tanítványaiban.
Különös, hogy a Lélek beleírja magát az ember életébe. Nem látjuk őt, de Lelke által itt van közöttünk, benne
él a övéiben ma is. Ezzel a kettősséggel együtt él ma is az
ő népe. Ha a hajdúböszörményi szolgálatunknak eddigi 9
éve alatt nagyon intenzíven tapasztaltunk ezt meg. A veletek, közöttetek megélt magasságok és mélységek kettősségét.
A magasságokat: Láttunk Isten Igéje után vágyó, Isten
Igéjétől megérintett embereket. Tapasztaljuk közöttetek
a legodaadóbb, legönzetlenebb testvéri szeretetnek és

áldozatvállalásnak számtalan szép példáit, elkötelezettséget Isten ügye iránt. Sokszor megtapasztaltuk, hogyan
hordozzátok egymást és hordoztok minket imádságaitokban. Megéltük veletek az ünnepeknek, a táboroknak
vagy más gyülekezeti csoportoknak szép és szent pillanatait, melyekben Jézussal volt találkozásunk, ahol a Lélek
ereje tüzesített, erősített, alakított minket. Örülhettünk
épületeink megújulásának. Lelkészként sokszor tapasztaljuk, annak a felemelő voltát, hogy a szolgálatunk valami századokat átívelő ősi történet folytatásába illik bele
(nem akármilyen elődök után). Nagyon hálás vagyok
ezekért a magasságokért.
De nemcsak ez van Hajdúböszörményben. Van érdektelen elutasítás (akiknek bolondság, fecsegés az evangélium) van közöny, van cserbenhagyás a világ fiai felől. És
van nehezen mozdíthatóság, erőtlenség Isten népe felől.
Olykor a gúny és rosszindulat összehangolt össztüze.
Amikor itt van az ideje annak, hogy megszólaljon a hívő
ember, de nem teszi. Elképesztő kihívások, mindig új
feladatok és legkevésbé sem szép ügyek, melyek sokszor
messze űzik az álmot a lelkipásztortól. Van, amikor fáj,
hogy testvérek indulata feszül élesen egymásnak. És
ezekben a mélységekben kell valahogy megállni, felszínen maradni, bölcsebbé válni, vállalni az Istentől jövő
felhatalmazást.
Magasságok és mélységek. Látjuk, Jézus élete folytatódik az ő tanítványaiban. Lelke által tovább él az övéiben
(Pálban), az ő közösségeiben, közöttünk is. De azt olvastuk, hogy „Sem magasság, sem mélység… semmi nem
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban”. Vagyis minden helyzetben, minden körülmény között az egyetlen balance, az egyetlen
kapaszkodó, az Isten szeretete, amely itt van ebben a
világban, megjelent közöttünk Krisztus Jézusban és hiszem, hogy itt is itt van közöttünk ebben a városban is.
De aki egyszer belekapaszkodik az Isten megingathatatlan szeretetébe, azt mire indítja ez a
szeretet? Ezt érdemes most Pál Athéni történetében felismerni!
Azt hallottuk, hogy Pál, Krisztus apostola megérkezik
Athénba. (Kivételesen egyedül jön, várja a munkatársak
megérkezését.)
Athén hatalmas város, a maga korában igazi világváros. A hírneve azóta sem csillapodott. Sokra értékeljük
azt a kultúrát, ami ott virágzott. Pál körülnéz. Mit fog ott
kezdeni? Elmegy a zsinagógába? Ez természetes. De vajon a filozófusok városában lesz-e fogadókészség? Abban
a pezsgő, gazdag örökséggel bíró városban, amely olyan
büszke, fogékonyak lesznek-e az emberek arra, hogy kicsoda Jézus és az ő halála és feltámadása hogyan fordította meg a világ folyását?
Körülnéz azt olvassuk róla, hogy felkeresi a zsinagógát, kimegy a piacra és akiket ott talál, hirdeti nekik az
élet beszédét. Isten mindig ezt teszi az emberek között,
hallatja az élet beszédét. Hívja az embereket: hol épületben, hol utcákon, hol tereken. Isten mindig így viszonyul
az emberekhez: Ha hallgattok az élet beszédére, én kiárasztom Lelkemet rátok! Pált is ez a lelkület vezeti. Így
hívja először a zsinagóga népét (ők ezt értik, velük közös
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a nyelv). Aztán hívja a zsinagóga körüli görögöket. És hívja az agora- a főtér, a piac népét. Mi minden volt azon az
athéni agorán? A város központja, a gazdasági élet központja, a nagy üzletek ott köttettek, boltok, árusok jönnek
mennek, bíróság, koncertterem, könyvtár, hivatalok.
(Bíróság épületében vízóra, ami az idő múlását mérte,
hogy a beszédek ne legyenek túl hosszúak.) Ott lehetett
sokakkal találkozni, az oszlopok közt az árnyékban beszélgetni. Ott lógtak a fiatalok, az oszlopok közt el lehetett
bújni. Pezsgett az élettől, mindig lármás volt az a főtér is.
A Bocskai tér nagyban! Oda megy ki Pál, és azt mondja,
hogy akivel lehet én találkozni, beszélgetni akarok, értük
vagyok itt.
Miért nem tud nyugton maradni? Elvegyülni? Vásárolgatni pár akciós árut? Pihenni, olvasgatni? Mert ezt olvassuk: „háborog a lelke.” Nem hagyja nyugodni, izgatja, haragra ingerli a bálványimádás. (Olyan ez, mint
egy házasságban, ha az egyik fél hűtlenné válik. A másik a
lénye legmélyéig válik megbántottá. Azt érzi, hogy akinek
a szeretetemet adtam, az semmibe veszi és máshoz fordul. Háborog a lelke a megcsalt félnek.) Isten is ezt érzi.
Es ugyanezt érzi Pál is. Háborgás van benne, hogy ezek az
emberek mit kezdenek annyi ajándékukkal, annyi tehetségükkel, a múltjuknak annyi tanulságával. Ha életük
legfontosabb kérdésében nincs rend. Háborog a lelke, fáj
neki a tévelygés, a kuszaság, az értelmetlenség, a buta
babonák, az Istenről alkotott torz kép.
Tudom, mit érez Pál. Ez a háborgás lépett be a szívembe attól a pillanattól kezdve, amikor 18 évesen Karcagon
megismertem Krisztust. (Először fiatal kortársaimért,
aztán a felnövekvő gyerekekért, később az értelmetlenül
élő családokért, az földi élet végén is reménység nélkül
levő idősekért ébredt fel bennem ez háborgás. Ez a háborgás volt a szívemben Tiszaroffon, Kunhegyesen, Fegyverneken.) Ez van a szívemben sokszor közöttetek is. Mert
lehet bármilyen színes, sziporkázó, gyönyörű a mi városunknak is az élete, adhat hírességeket a világnak, lehet
büszke annyi ősére és értékére, de ha nem ismeri Krisztust, hanem máshol keresi örömét, reményét, akkor innen a legfontosabb hiányzik. Addig ez a nagyszerű nép
nem azt az életet éli, amire hívatott, amire Isten megteremtette. Ezért háborog a lelkem.
Nem vagyok én ezzel a háborgással egyedül, aki Istennel él, ismeri magában ezt a háborgást.
Mit kezdünk ezzel a belső háborgással? Pál mit
kezdett vele?
Többféle választ adhatott volna:
Mondhatta volna, hogy beolvadok. Annyi izgalmas dolgot, kalandot adhat nekem ez a város. Annyi jó dolgot
lehet ott az Athéni piacon kapni. Fogyasztok én is velük
együtt, csodálom a művészetet, a kultúrát. De nem ez az a
válasz, amit Pál életében látunk.

Szemlélhetné közömbösen vagy visszahúzódhatna sértődötten, mérgesen kivonulhatna közülük, mondván
„haragszom az egész világra. Majd lesem az alkalmat, hogyan vághatok vissza.” De nem ez Isten emberének válasza. Ez a terroristák válasza.
Pál adni akar az Athéniaknak. Ebbe az irányba visz
bennünket is. „Nem bírom visszatartani, mondanom kell,
beszélnem kell ezeknek az embereknek Isten szeretetéről,
mert látom, hogy hogyan kóborolnak; hogy hol ide fordulnak, hol oda; hogy összekuszálják az életüket.” Pálnak
egy válasza van, ami az Isten válasza is az ember tévelygésére: hirdeti az Igét, a kegyelem üzenetét. Nem marad
néma.
Számomra ez azt jelenti, hogy amennyire erőmből, tudásomból telik ezt szeretném tenni közöttetek én is. A
város címere alatt és a városért eddig is és ezután is. Benneteket is erre hívlak! Nem a némaság, a beolvadás az, a
mi utunk. Nem is közömbösség, vagy sértett kivonulás a
mi utunk. Van, mit adnunk! Adjuk oda azt a hírt, amit
Urunk ránk bízott, hogy Jézus szeretete és áldozata teszi
teljessé az életet. Keltsük fel a vágyat arra, hogy Hajdúböszörmény népének szüksége van a Krisztus által kínált
életre, akármilyen kultúrából, neveltetésből jött. Hívlak
benneteket is bátor hitvalló életre, ami illik Bocskai utódaihoz, hívlak benneteket az örömhír átadására. Úgy tekintek itteni szolgálatomra, mint aki azt kapta feladatul,
hogy veletek együtt munkálkodva hívja (vissza) az agora
népét: az oktatásban levőket, nevelőket és ifjakat, a vezetésben vannak, a jogban, a kultúrában, kereskedelemben
levőket, a vigaszukat máshol keresőket, a református hajdúk utódait.
És közben lesznek ezután is magasságok és mélységek?
Nagy örömök és fájó kudarcok? Szeretnénk hinni, hogy a
kudarcok nem lesznek, de bizonyosan lesznek. Pálnak is
voltak. Athénben sem fogadták az üzenetét olyan nagy
örömmel és nyitottsággal. De ő elvégezte, ami a dolga
volt, ami rábízatott.
De meggyőződéssel vallotta és vallhatjuk vele együtt,
hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől,
amit megismertünk Krisztusban. Ámen.
Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor
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A lelkész beiktatásról beszélgettünk
 Jó szervezőkészséget kívánt a máj.1-i ünnepség lebonyolítása!
 Úgy van! Ráadásul Anyák napja volt, nekünk is jól kellett szervezkedni, hogy a család is elégedett legyen!
 Ugye milyen szívhez szólóan beszélt Dr. Fekete Károly püspök Úr, én még nem is hallottam Őt?!
 Én sem. A Tiszteletes asszony, hogy visszaemlékezett rá, amikor a teológián az első órát tartotta neki, hogy menynyire tiszteli azóta is, 26 éve.
 Milyen szépen köszöntötték a lelkészek is Tiszteletes asszonyunkat, ki meghatódva, hosszasan, ki pedig tömörebben, érzelmeit palástolva.
 Milyen megindító volt a Bárka zenekar szolgálata is!
 Nekem a férfikar Örömódája is a lelkemig ért!
 De szép volt Tünde lelkészasszony az új Bocskai kosztümjében! Remélem nagyon sokszor fog nagyon boldogan
szolgálni benne!
 Jól összecsengtek az igehirdetések és az áldások is. Munkálkodott az Úristen a lelkekben készüléskor is!
 Jó volt az első keresztény gyülekezetek alázatáról, hitéről és kitartásáról is hallani!
 De még a Tiszaroffi gyülekezet nevében szóló Borbély Józsefet is öröm volt hallgatni, aki visszaemlékezett a kilencvenes évek közepére, amikor a Tiszteletes asszonyunk egyedül költözött be az ottani parókiára, s vitte a gyülekezet ügyeit, a szórvány településeknek is, de még a Kunhegyesi Idősek Otthonában is otthonos volt. De azt is megnyugtató volt hallani, hogy 1997-től már a Tiszteletes urunkkal együtt hordozták a terheket, mint férj és feleség.
 Őszinte volt Szabó Márton gondnok úr köszöntője is, ahogy visszaemlékezett a lelkészeink megkeresésére.
 A Tiszteletes úr édesanyja nagyon kedvesen a "Kislányom" megszólítással kezdte köszönteni menyét, a Tiszteletes
úr pedig a könnyekig meghatott azzal, ahogy a Derék asszony dicséretével méltatta feleségét, aki 19 éve hű társa.
 Hogy zajlott az állófogadás?
 A Püspök úr rövid asztali áldást mondott, aztán kezdetét vette a bőséges és finom
étkek falatozása és a kötetlen beszélgetés. A
Tiszteletes úr édesanyja megnyugodva nyugtázta, hogy milyen segítőkész a gyülekezetünk.
 Minket is jó érzéssel tölt el, hogy együtt
tudtunk ünnepelni, és a további munkájukhoz erőt és Isten áldását kívánjuk!
Veressné Ágika és Tardiné Szilvi
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Mit hiszünk Krisztus mennybemeneteléről és a
Szentlélekről?
(Részletek a Heidelbergi Kátéból, egyházunk hitvallási iratából)
18. úrnapja

és a Fiúval.1
Másodszor, hogy ő nekem is adatott,2 engem igaz hit
46. Hogyan érted azt, hogy „felment a mennybe”? által Krisztusnak és Krisztus minden jótéteményeinek
Úgy, hogy Krisztus tanítrészesévé
ványai
szeme
láttára
tesz,3 vigasztal,4 és velem
emeltetett föl a földről a
marad örökké.5
1
11Móz 1,2; Ézs 48,16; 1Kor
mennybe, és a mi javunkra van ott,2 míg ismét el3,16; 6,19; ApCsel 5,3–
jön ítélni élőket és holta4 • 2Mt 28,19; 2Kor 1,21–
3
kat.
22 • 3Gal 3,14; 1Pt 1,2;
1ApCsel 1,9; Mt 26,64;
1Kor 6,17 • 4ApCsel
Mk 16,19; Lk 24,51 • 2Zsid
9,31 • 5Jn 14,16; 1Pt 4,14
4,14; 7,25; 9,24; Róm
8,34;
Ef
4,10;
Kol
21. úrnapja
3,1 • 3ApCsel 1,11; Mt
24,30
54. Mit hiszel az egyetemes
keresztyén
47. Eszerint nincs
Anyaszentegyházról?
velünk Krisztus a világ
Hiszem, hogy Isten Fia1 a
végezetéig, amint ezt
világ kezdetétől a világ
nekünk megígérte?1
végezetéig2 az egész emKrisztus valóságos emberi
ber és valóságos Isten.
nemzetségből3 Szentlelke
Emberi természete szerint
és igéje által4 az igaz hitnincs többé a földön,2 de
ben megegyező,5 örök
istenségével,
felségével,
életre
kiválasztott
kegyelmével és Szentlelgyülekezetet6 gyűjt magákével soha nincs távol tőnak, ezt oltalmazza és
lünk.3
megtartja.7
1Mt 28,20 • 2Mt 26,11; Jn 16,28; 17,11; ApCsel
Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja
3,21 • 3Jn 14,17–19; 16,13; Mt 28,20; Ef 4,8.12
vagyok,8 és örökké az is maradok.9
1Jn 10,11 • 2Zsolt 71,18; 1Kor 11,26 • 31Móz 26,4 • 4Ézs
59,21;
Róm 1,16; 10,14–17; Ef 5,26 • 5ApCsel 2,46; Ef 4,3
49. Mit használ nekünk Krisztus mennybeme6
–6 • Róm 8,29–30; Ef 1,10–13 • 7Mt 16,18; Jn 10,28–
netele?
8
9
Először, hogy ő a mennyben Atyja színe előtt értünk 30; 1Kor 1,8–9 • 1Jn 3,21 • 1Jn 2,19.27
1
könyörög.
Másodszor, hogy a mi testünk ővele már a mennyben 55. Mit értesz a „szentek közösségén”?
van, s ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai
minket, tagjait is fölemel magához.2
az Úr Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándéHarmadszor, hogy ő viszontzálogul az ő Lelkét küldi le kának.1
nekünk,3 akinek ereje által nem a földieket keressük, Másodszor: mindenki tekintse kötelességének, hogy
hanem az odafenn
ajándékaival a többi
valókat, ahol Krisztus
tag javára és üdvösül Istennek jobbján.4
ségére készséggel és
11Jn
2,1;
Róm
örömmel
szolgál8,34 • 2Jn 14,2;
jon.2
11Jn 1,3; 1Kor 1,9;
20,17; Ef 2,6 • 3Jn
14,16; ApCsel 2,1–
Róm 8,32 • 21Kor
4.33; 2Kor 1,22;
12,12–13.21; 13,5; Fil
5,5 •4Kol 3,1; Fil
2,4–6
3,14.20
(Ursinus Zakariás és
Olevianus
Gáspár
20. úrnapja
1563.)
53. Mit hiszel a
Szentlélekről?
Hiszem
először,
hogy ő valóságos és
örök Isten az Atyával
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Korábbi számunkban már hírt adtunk arról, hogy ebben az évben is lesz többgenerációs gyülekezeti tábor,
ahová szeretettel várjuk a gyülekezet apraját és nagyját.
A tábor célja részben az, hogy épüljön a közösség, részben az, hogy hitünkben és szolgálatunkban erősödjünk.
Időpont: 2016. július 18-24 hétfőtől vasárnapig
Helyszín: Székelyjó (Sequoia Panzió) Kolozsvártól
75 km-re, a Dragan-völgy közelében.
A helyszín megtekinthető: http://
www.pensiuneasequoia.ro/hu/index.html
Tervezett kirándulások: Bánffyhunyad, Sebesvári
vár, Sequoia mamutfenyő, Havasrekettyei vízesés és a
környék látnivalói.
Részvételi díj egész hétre:
 3 év alattiaknak ingyenes
 gyermek (3-14 év): 20.000 Ft
 14 év feletti diáknak 30.000 Ft
 felnőtt aktív dolgozóknak: 40.000 Ft
 az idén konfirmáltaknak: 20.000 Ft
Akik nem egész hétre jönnek:
 Gyermek (3-14 év) 3.500 Ft/éj
 14 év feletti diák: 5.000 Ft/éj

 Felnőtt 7.000 Ft/éj
 Az idén konfirmáltak: 3.500 Ft/éj
Az ár a szállás és a napi háromszori étkezés költségét
fedezi.
Az utazás személyautókkal, és szükség esetén bérelt
busszal történik, melynek költségét az utasok fedezik.
A jelentkezők vállalják:
Legkésőbb 2015. július 1-ig a részvételi költségből
10.000 Ft-ot (jelentkezőként) előlegként kifizetnek. A
fennmaradó összeget a tábor kezdetéig rendezik.
A gyülekezeti tábor rendjéhez alkalmazkodnak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezés sorrendjét és a részvétel időtartamát a férőhelyek elosztásánál figyelembe vesszük.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a Lelkészi
Hivatalban!
Kérjük azokat a testvéreket, akik ebben az évben nem tudnak részt venni a gyülekezeti táborban, hogy imádságaikkal, és ha tehetik anyagi
támogatásukkal segítsék a tábor megvalósulását.
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„Aki vallást tesz rólam…” (Mt 10,32)
Konfirmáció 2016.

2016. május 8.-án tartottuk konfirmációs istentiszteletünket, melyen konfirmáltjaink hitet tettek arról, hogy
életüket ezután Jézus Krisztus szolgálatára szentelik.
Az igét Loment Péter nagytiszteletű úr hirdette a Gazdag ifjú története (Mk 10,17kk) alapján és elmondta, hogy
a konfirmáció „megerősíti bennetek, hogy higgyetek Jézus
Krisztusban, és kövessétek őt,” mert Jézus most is ugyanazt kéri tanítványaitól, amit régen, azaz „Jöjjetek és kövessetek engem.”
Gyülekezetünkben három konfirmációs csoport működik, melyekből most is szép kis sereg tevődött össze. A
három csoport a következő: első a Baltazár Dezső Református általános iskola csoportja két osztályban, melynek

tanulói Magyar Balázs Dávid hitoktató vezetésével készültek fel a konfirmációra. A csoport létszáma 26 fő. A második, a gyülekezeti csoport, melyet Lomentné Szopkó Tünde lelkésznő készített fel két tanéven át, melynek létszáma
5 fő. Ebbe a csoportba az állami iskolákba járó fiatalok
kapcsolódtak be.
A harmadik csoport, pedig a felnőttek csoportja, akiknek a felkészítését tíz héten át Loment Péter és Lomentné
Szopkó Tünde lelkipásztorok vállalták magukra. Ők négyen voltak idén.
Isten áldása kísérje konfirmáltjaink életét.
Lukács Levente exmisszus
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Presbitereink válaszolnak
Megismerik a testvérek ezt a mosolygós
gulyáslegényt? Bizony,
bizony Papp Ervin
presbiter testvérünk.
Jó tíz éve ismertem
meg, s nem sokkal később meg is választották pót presbiternek.
Nem lehet rá azt mondani, hogy kíméli az
élet, sokszor hánykolódott háborgó tengeren
vagy a falhoz csapódva. Mindvégig vele volt
és van az Úristen, ez az
erő érződik minden
szaván, mozdulatán.
Nagyon tud lelkesedni
is, ami átragad az emberekre, ha hagyják.
Sokat tud rágódni dolgokon, de amivel megbízzák azt lelkiismeretesen elvégzi. Eddig
egy riportalanyom sem
volt ilyen lelkes, aki
ennyire örült volna
annak, hogy üzenhet a testvéreknek. Számomra ez egy
őszinte bizonyságtétel. Köszönöm!
Vágyott-e valaha is arra, hogy presbiter legyen?
Nem, hiszen eleinte még azt sem tudtam, hogy mi az,
jóllehet bibliai ismeretem már volt és ismertem néhány
gyülekezeti tagot, akikről tudtam, hogy presbiterek. Azt
meg végképp nem értettem, amikor az előző lelkészeim
pót presbiterként jelölni akartak. Kinevettem őket és
tiltakoztam, hiszen frissen elvált ember voltam. De aztán
néhány hónap alatt meggyőztek, hogy ennek a szomorú
eseménynek nem én voltam a kezdeményezője és a bűneimre pedig van bűnbocsánat. Így aztán elfogadtam,
jelöltek, a gyülekezet megszavazta, úgyhogy nagyon meg
vagyok tisztelve.
Nehezebb vagy könnyebb a feladat, mint azt
előzőleg gondolta?
Nem nehéz a feladat, csupán csak időt kell rá szánni
(áldozni), amit nagyon szívesen teszek.
Presbiterként mi a feladata?
A karbantartó bizottság szűkös táborát igyekszem erősíteni, tehát inkább a fizikai munka áll hozzám közelebb,
de megvan a szellemi munka is. Ezek a presbiteri gyűlések: a lelkészeket segíteni, a gyülekezeti élet dolgait megbeszélni, döntéseket, határozatokat hozni. Ja és még
presbiteri konferenciák, de az inkább tanulmányi jellegű.
Hogyan tudja összeegyeztetni ezt a szolgálatot a családjával és a munkájával?
Nagyon könnyen összeegyeznek, mindenki tudja mik a
nézeteim. A szélesebb körű családom ezt jóváhagyja. A
szűkebb körű segít is ebben vagy még be is kapcsolódnak
a gyülekezetbe. A munkatársaim elfogadják esetleg még
érdeklődnek is. Egy érdekesség: az előző munkahelyemen voltak hitetlen munkatársak, akik megmegmosolyogták, hogy templomba járok, de ha valamilyen presbiteri feladatot kellett elvégeznem azt még ők is
fontosnak tartották.
Milyen a presbiterek kapcsolata a hétköznapokban?
Ha nincs valamilyen presbiteri feladat, szinte egyáltalán nem találkozunk, szét vagyunk szóródva és mindenki

végzi a maga dolgát, de ha hétköznap mégis összefutunk,
az nagyon jó érzés és sokszor még egy pillantásból is értjük egymást.
Az Úr Isten áldásait még inkább érzi-e amióta
ezt a szolgálatot végzi?
Igen, sok mindenre megtanít ez a tisztség. Utána pedig
szélesebb látókörben láthatom Isten munkálkodásait
ebben a világban. Hihetetlen, hogy micsoda akadályokat
tud elgördíteni, hogy ezt a munkát el tudjam végezni,
csak ámulok és csodálkozok. Vagy talán még imaháttér
is van e mögött? És most még egy áldás: Biztos sokan
ismerik azt a szemléltető példát, amikor a kőfaragó faragja a követ, megrendelésre mindenféle művészeti és
használati tárgyakat és eltelik egy évtized, két évtized,
három és már nem a kőfaragó faragta meg a követ, hanem a kő a kőfaragót.(Lehet, hogy innen ered az a magyar mondás is, amikor azt mondjuk valakire, hogy faragatlan ember.) Biztos vagyok benne, hogy Isten a kezei
között belőlünk is valami szépet és jót tud kifaragni.
A következő ciklusban is szeretné ezt a tisztséget vállalni?
Igen, ki ne szeretné folytatni azt a munkát, amit szívesen csinál, de ezt inkább bízzuk a jelölésre és a szavazatokra.
Milyen vágyai vannak rövidebb vagy akár
hosszabb távon?
Hát ez egyszerű, a megtérések. Bár személyemben nem
vagyok valami erőszakos ember vagy mondjuk úgy, hogy
ez ügyben aktív. Talán még mulasztásaim is vannak. Istenről inkább csak akkor szoktam beszélni, ha kérdeznek, vagy ha érdeklődnek, vagy ha valamilyen élethelyzetre Istennek valami nagyon fontos mondanivalója van
a számunkra az igéjén keresztül. De hát ebben a zajos
világban az ige mondanivalóját nem sokan akarják meghallani. Ezt úgy is értem, hogy a fejekben is zaj van, az
időhiány meg ezeket a zajokat még össze is zavarja.
A vágyam? Egészséges társadalom lélekben!
Büszke vagyok a marhahajtó hajdú őseimre, akik Bocskai István vezetése alatt a magyar történelem egyetlen
győztes csatáját vívták meg és nem tűntek el a föld színéről, hanem letelepedtek és az egy igaz élő Istenre figyelve
keresztény vallást gyakoroltak, templomokat, iskolákat
építettek. Sok református énekünk származik ebből az
időszakból. Ezért is szeretem a pásztorok világát: csikósok, gulyások, juhászok stb., de főleg gyermekkoromból
tudom, hogy a jószágtartás mellől nagyon nehezen tud
az ember a templomba eljutni. Pedig szerintem, ha a
középkorban ezt meg tudták oldani, akkor ma az
(összkomfortos:) légkondicionált, műhold és számítógép
vezérelt kombájnok idejében nem lehet? Itt vannak vágyaim és érzek tennivalót. Ja és még egy vágyam: szeretném a menyasszonyomat népviseletes ruhában látni és
kísérni arra illő alkalmon vagy alkalmakon!
Mi a kedvenc Igéje?
Hát van nagyon sok.(Az egész biblia:)
„Akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.” Róm.8,28. „Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.
„Mk.16,16.
De ami szerintem hazáig kísérni fog az az ige, amiből
konfirmáltam. „Amit akartok, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Mt.
7,12
Tardiné Szilvi
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Bízzatok!
A Hajdúvidéki Református Egyházmegye hitmélyítő
konferenciát szervezett Berekfürdőn 2016 március 7-11.ig. A hét központi gondolata így hangzott: „Bízzatok!”
Március 8.-án lelkészeink is előadást tartottak „Benned
bíztak őseink, Elődeink hűsége” címmel. A Bocskai téri
Gyülekezetből március 10.-én a gondnokunk Marci bácsi segítségével öten utaztunk Berekfürdőre felesége
Rózsika néni, Lengyel Istvánné, Tacsi Imréné és Nagyné
Rózsa Mária. Minden reggel 9 órakor előadással kezdődött a nap. A hét során legtöbben 192-en voltunk együtt.
Nagyon emlékezetes áhítatot hallottunk a Példabeszédek 28,25 verse alapján: „Aki pedig bízik az Úrban megerősödik”. Majd Dániel 6,4 vers alapján az igehirdető
bővebben kifejtette Dániel hűségét, rendkívüli lélek volt
benne. Azonban cselszövés áldozata lesz. Az oroszlánok
vermébe kerül, de Isten angyala megvédi, mert bezárja
az oroszlánok száját, és életben marad Dániel, nem hal
meg. A lelkésznő azt akarta üzenni nekünk, az számít ki
milyen megpróbált, minél inkább vihar és szél verte,
annál inkább bíznia kell az Úrban a mi pásztorunkban.
Élmény volt, amikor hitvalló énekeket tanulhattunk
egy hűséges Böszörmény Kálvin téri Gyülekezeti tagtól.
Nádudvarról érkezett lelkipásztor előadást tartott
„Jézus bíztatása az evangéliumi történetekben” címmel.
Élethelyzetekből adott csokorra valót példaként. Csodálatos azt megérteni, hogy olyan Istenünk van, aki minden élethelyzetre adott kijelentést, amit nekünk szent
kötelességünk megismernünk.
A betegség erejével szemben: „A te hited megtartott
téged.” „Ne félj csak higgy!” „Erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.”
Halál erejével szemben: „Én vagyok a feltámadás és az
élet” (Jn 11,1-14).
Félelemmel szemben: Fóbiák mindentől való félelem a
hit gyógyít az Isten félelem uralkodjon bennünk.
Az aggodalmaskodással szemben: Hegyi beszéd tanítása (Máté 6,25-34). Honnan van? Honnan lesz? Gondviselő atyánk kezéből. Így bíztat bennünket.
Magány erejével szemben: „Uram nincs emberem.”
„Nem vagy egyedül a megváltód veled van.” „Íme, én
veletek vagyok a világ végezetéig.” (Máté 28,18-20)
Önző vágyainkkal szemben: Halmozás helyett megosztás üdvösséget teremt.
Némasággal szemben: Nem tehetjük, hogy nem szólunk róla az evangéliumról. Tudni kell, hirdetni, felvállalni (Lukács 5,10). Ezért a látottak és hallottak után vár
minket a szolgálat.
Útkereséseinkkel szemben: „Kövess engem!” „Én vagyok az út az igazság.”
A világ farkas törvényeivel szemben: A világ törvényei
maradnak. Jézus azt ígéri nekünk, hogy bárányokként
őriz bennünket a farkasok között. Ne félj!
Eljött a konferenciára a hajdúnánási beosztott lelkész
is, és előadást tartott, az újszövetség bíztató alakjairól.
Szemléletes volt az előadást. Kivetített képpel kezdődött: egy világító villany izzót láttunk, aminek felfelé
vezetéke van, de a kapcsoló a mi kezünkben van. Ennek

a képnek segítségével tette nyomatékossá, hogy mi akarunk-e lámpások lenni? Mert belőlünk is fény áradhat.
Fontos gondolat volt egyik előadásnak, hogy a biztatás
forrása + a kiérdemelt bizalom következménye reménység, megbízhatóság, lelkiismeretesség, jóakarat. A hűség
bizonyítékai a hit, amit engedelmességből fakadó cselekedetek követnek a bizalom légkörében. Fontos ebben is
a bibliai személyek biztatása.
Ismét életből vett példák alapján érzékeltette velünk az
előadó, hogyan lehetséges ezt a mindennapokban megtenni és megélni.
Értékes tanítást hallottunk arról, hogyan juthatunk el
„Óember” állapotából az Újemberig. Emberileg ez lehetetlen vállalkozás, de jó hír az, hogy Isten képes bennünket megváltoztatni és újjáteremteni Jézussal való személyes találkozás által.
Péter példája: Ha Jézus hív, akkor menni kell! Emberhalásszá lesz, és kőszikla hitű apostollá.
Az utolsóból is lehet első: Mátyás mártír halált hal,
lefejezik. István csodákat tesz Jézus nevében, majd őt is
megkövezik. Isten mennyei országában azonban elsők
lesznek ők.
Üldözőből akár üldözött is lehet: Saul/Pál a damaszkuszi úton megtért. A Krisztust üldöző Saulból Krisztust
prédikáló Pál lesz.
Imádkozó és cselekvő asszonyok példája: Mária, Lídia,
Magdolna. Az újszövetség alakjai bátorítanak, mert a hit
jó példája változást hozhat életünkben, ezért van lehetőség az újrakezdésre. Mindehhez kell a gyülekezet, mert
szükség van a tanításra a közösségre a kenyér megtörésére és az imádságra. Mindezt a gyülekezet közösségében élhetjük meg.
A gyülekezet

Apostoli tanítás
Közösség
Kenyér megtörése
Imádság

Érdekes tájékoztatást adott Kocsis Áron beosztott lelkész a Hajdúnánási Körösi Csoma Sándor Református
Gimnázium igazgató helyettese az újonnan alakult intézményről, szervezéséről és a működésről.
Összességében is örömmel mondhatjuk el. Hogy rendkívüli jó előadásokat hallottunk. Berekfürdőn szervezett
egyházi rendezvényeket mindig semmivel össze nem
hasonlítható légkör veszi körül. A résztvevők azt érezhetik, hogy egy csodálatos kapun lépnek be, amit Urunk
szeretete és védő karja övez. Elmondhatjuk, a nap végén
mi is gazdagon feltöltekezve értünk haza.
Lengyel Istvánné és Nagyné Rózsa Mária
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„Hirdesd az Igét a fiatal családoknak!”
Lelkészek csendesnapja Beregdarócon
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„Hirdesd az Igét a fiatal családoknak!”
Új generáció a küszöbön
2016. áprilisban került sor egyházmegyénkben a
„Hirdesd az Igét” programsorozat eseményeire, melyet
Dr. Fekete Károly püspök
székfoglaló beszédében hirdetett meg a Tiszántúli Egyházkerület
egyházmegyéiben.
A program keretében egyházmegyénk 27 lelkipásztora
két napot töltött együtt Beregdarócon. Egyházképünk
kialakulása és formálódása
volt a témánk. Összegyűjtöttük, hogy mi mindent kaptunk egyházunktól és miből
kellene több meglátásunk
szerint.
Őszintén
beszélgettünk
örömeinkről és nehézségeinkről. A személyes vallomások, a közös imádság észrevétlenül hoztak közel minket egymáshoz. A válaszok keresésében segítségünkre volt Dr. Fekete Károly püspök úr, a
beszélgetések vezetésében pedig Tóth-Mihala Vera programkoordinátor lelkipásztor.
Mi, hajdúvidékiek azt a témát választottuk, hogy
„Hirdesd az Igét a fiatal családoknak”, így következő eseményként egy családi napot szerveztünk Balmazújvároson, ahol a közös istentiszteletet követően személyes bizonyságtételek hangzottak el olyan fiatal édesanyák és

édesapák részéről, akik családi életük és munkájuk mellett elkötelezett szolgáló tagjai saját gyülekezetüknek. Közöttük örömmel és hálával
hallhattuk Csukásné Bernáth
Krisztina
kántor-tanítónk
őszinte bizonyságtételét is. A
közös ebéd, a csoportos beszélgetések, és számos gyermekprogram tette még emlékezetesebbé ezt a napot.
A hónap záró alkalma, a két
helyszínen
párhuzamosan
megrendezett presbiteri találkozó volt. Tégláson és
Hajdúszoboszlón azon gondolkodtak együtt a presbiterek, hogyan lehetnek nyitottabbak a mai gyülekezetek a
fiatal családok előtt. Püspök
úr előadása és a presbiteri bizonyságtételek mellett
Kathyné Mogyorósy Anita pszichológustól a XXI. századi
gyermeknevelés szempontjairól hallhattak érdekes előadást a résztvevők.
Együtt épültünk minden helyszínen. Megfogalmazódott
bennünk, jelenlevőkben: „ilyen egymást segítő találkozókból több kellene egyházunkban!”
Lomentné Szopkó Tünde
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A majdnem ismét Református Gimnázium
Valamit mindenki hallott mostanában a gimnáziumról.
Ezeket az információkat szeretném hitelesen és röviden
összefoglalni, hogy megérthesse miről is van, illetve volt
szó.
2015 tavaszán egy informális beszélgetésen Kiss Attila
polgármester úr megkérdezte tőlem, hogy nem volna-e
arra lehetőség, hogy a Református Egyház átvegye a Bocskai István Gimnázium (BIG) fenntartói szerepét. Az ajánlat oka az volt, hogy az akkori bizonytalan fenntartói állapot, a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
(KLIK) körül látható, érzékelhető
gondok helyett a
helyi református
gyülekezet biztosabban és kiszámíthatóbban látná el a fenntartói
feladatokat. Ráadásul, nem Debrecenben születnének meg az oktatással kapcsolatos döntések, hanem újra itt Böszörményben.
Mi lelkészek és a
presbitérium ezt a
kezdeményezést
örömmel fogadtuk. Helyi sajátosság, hogy a városban két azonos jogú és önálló református
gyülekezet működik. Mivel a sem a Nemzeti Köznevelési
Törvény, sem a Református Egyház Köznevelési Törvénye
nem ismer kettős fenntartói modellt, azaz csak egyetlen
gyülekezet lehet egy intézmény fenntartója, így meg kellett egyeznie a két gyülekezetnek, hogy melyik kezdeményezze a BIG fenntartói jogának átvételét. Ezek a tárgyalások a két egyházközség között 2016. február 18-án zárultak le azzal, hogy a Bocskai téri Református Gyülekezet
indulhat el ezen a rögös úton.
Gondolható, hogy mindkét gyülekezet sok érvet sorakoztatott fel amellett, hogy miért legyen az egyik és ne a
másik a fenntartó. Ez mondhatni természetes is. Vannak,
akik elkeseredtek azon, hogy a két közösség között emiatt
feszültség keletkezett. Én azonban úgy látom, hogy ezek a
viták lehetőséget adtak arra, hogy több minden tisztázódjon, és a jövőben könnyebben tudjunk egymást segítve
ebben a városban, ezért a városért dolgozni. Erre folyamatosan és kölcsönösen törekedni kell, és mi törekedni is
fogunk.
A BIG átvételének folyamata a törvényes keretek között
elindult február végén. Megkaptuk az Egyházmegyének,
majd a Tiszántúli Ref. Egyházkerület elnökségének, végül
pedig a Zsinat elnökségének támogató nyilatkozatát, ajánlását. Elindult a folyamat a KLIK és Hajdúböszörmény
város Önkormányzata felé is.
A KLIK járási hivatala kapta meg az átvételi folyamat
koordinálásának feladatát. A törvények szerint véleményeztetni kellett a gimnazisták szüleit és a nagykorú diákokat, a tanárokat, stb.
Elkészült egy menetrend, hogy mikor melyik csoport fog
véleményt nyilvánítani. Lehetőség volt arra is, hogy minden egyes közösség előtt elmondjuk az egyházi fenntartás
előnyeit és lehetőségeit, illetve a következményeit. De a
KLIK járási hivatalának vezetője, Riczu Julianna tanker-

ület igazgató is ugyanezt megtette a másik oldal képviseletében.
Sajnos, az egyez tájékoztató fórumokon nagyon ellenséges hangok szólaltak meg. Ezek az ellenséges indulatok
azután negatívan formálták a közvéleményt a facebook
közösségi oldalon is. Úgy tűnt számunkra, hogy a mi érveinket nem igazán próbálták megérteni, csak az ellenvéleményt hangoztatták. Az sem tartom korrektnek, hogy némely felszólaló a rágalmazó véleményt is elmondott, aminek semmi alapja
nincs.
Ilyen ellenszélben
végül is nem lehet
csodálkozni azon,
hogy az április 22
-én összeszámolt
szavazatok nagy
többsége
nem
támogatta, hogy
Egyházközségünk
fenntartója
legyen a BIG-nek.
Így BIG fenntartói
feladatának
átvételi folyamata
lezárult. A gimnázium továbbra is
állami fenntartásban, és önkormányzati működtetésben marad.
Az alábbiakban a
képviselőtestületi
ülésen elmondott gondolatokat olvashatják.
Tisztelt Polgármester úr és Jegyző asszony!
Tisztelt Képviselők!
1. Hajdúböszörmény egy csodálatos város! Kilenc évvel
ezelőtt, amikor először jártam itt, már akkor megszerettem. Azóta számos ünnepségen részt vettem, és megismertem történelmét, múltját. Nekem mindig is nagyon
tetszett az, ahogyan a város vezetősége és polgárai tisztelik és ápolják szellemi örökségét és hagyományait.
Én ma Bocskai ruhában jöttem el ide – szándékosan.
Ebben a városban rengeteg minden kötődik Bocskai István fejedelemhez, és nem véletlenül büszke a hajdú
ember Bocskai Istvánra.
Róla nevezték el a főteret, az általános iskolát, a gimnáziumot és a mi református gyülekezetünket is.
De most, amikor a Bocskai István Gimnázium református fenntartásba vételét kértük, kiderült, hogy nagyon
sokan egyáltalán nem tudják, hogy kit is tisztelnek, amikor a Bocskai szobrot megkoszorúzzák.
Bocskai István (Kolozsvár, 1557. – Kassa, 1606.) hívő
keresztyén és református ember volt. Politikai és katonai eszközökkel olyan sokat tett a református hitért és a
keresztyénségért a hajdú katonákkal együtt, hogy ő az
egyetlen magyar ember, akinek Genfben, a Reformáció Emlékművén szobrot állítottak. Egyik jelmondata ez volt: „Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi
törvényeinknek szabadságát minden aranynál
feljebb becsüljük.” Szintén a Wikipédián olvasható a
következő mondat: „A reformációért a legtöbbet tevő magyar politikusok egyike volt.” (https://hu.wikipedia.org)
A különböző fórumok szavazásának végeredményét
Egyházközségünk természetesen tiszteletben tartja. Ugyanakkor el kell azt mondanom, hogy emiatt keserű szájízzel vagyok itt. Amikor az egyházi átvételt elutasították a
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böszörményi emberek, akkor Bocskai István szellemi
örökségét utasították el.
Mint az köztudomású, 2017-ben fogjuk ünnepelni a reformáció 500-ik évfordulóját. A büszke hajdúnép szégyene, hogy éppen Bocskai István hitére mondtak nemet.
2. Elszomorítónak tartom, hogy sok szülő számára nem
az jelent problémát, hogy tizenéves gyermekük éjszakánként kimarad otthonról, és buli után ittasan megy haza.
Az sem probléma sokak szerint, hogy terjed a cigaretta és
a drog a középiskolások körében az országos felmérések
szerint. Viszont felháborodnak azon, ha felmerül annak a
lehetősége, hogy hetente kötelező hittanon és egyházi
éneken kellene részt venni gyermeküknek. Pedig éppen a
keresztyén hit komolyan vétele segíthetne a szülőknek, hogy gyermekeik a hajdú őseikhez méltó úton
járjanak és éljenek.
Szeretném megemlíteni jó példaként néhai Csiha
László tanár urat, városunk díszpolgárát. Ő azért lehetett
az, aki volt, mert református keresztyén hitben élte életét,
ez a hit hatotta át minden szavát.
3. Szomorú volt látni azt is, hogy a márciusi önkormányzati ülésen a Tisztelt Képviselőtestület egy semleges határozatot fogadott el a gimnázium egyházi fenntartásba adásával kapcsolatosan. E mögött látható volt a politikai szándék, hogy bármit szavaz a lakosság, azt fogja
támogatni a testület is. Bizonyára hasznos az ilyen határo-

zat, de nem méltó Önökhöz.
Meg vagyok arról győződve, hogy egy közösség vezetőitől azt várják el az emberek, hogy mutassanak
utat. Kívánatos, hogy város előjárói járjanak a
város előtt, és a helyes irányba vezessenek bennünket.
4. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy a Bocskai
téri Református Gyülekezet arra kapott mandátumot,
hogy Krisztus üdvözítő evangéliumát hirdesse és
terjessze ebben a városban. Ezt a felhatalmazást és
feladatot az örökkévaló Istentől kapta.
Ezt a feladatot végezzük intézményes keretek között is,
ha van arra lehetőség, és végezzük azon kívül is. Ezt hirdették lelkipásztor őseink, többek között Nagy István,
akinek a sírját évente megkoszorúzzuk, és Baltazár Dezső püspök is, akiről utcát neveztek el, aki megépítette a
Kálvineumot. És eszerint éltek egyszerű, hívő emberek is.
Az ő nyomdokaiba lépve prédikáljuk mi is az evangéliumot, mert erre ma is nagy szükség van.
írta és elmondta: Loment Péter lelkipásztor

Reményik Sándor
Ha nem lesz többé iskolánk
Ha egyszer nem lesz többé iskolánk,
- Nem lesz üvegház gyönge palántáknak, Ha nem lesz tanterem,
Hol a tanító nyíló ajakán
Az ige-virág magyarul terem,
Ha nem lesz többé szentesített mód
Oktatni gyermekünk az ősi szóra,
Ha minden jussunkból kivettetünk:
Egy Iskola lesz egész életünk,
S mindenki mindenkinek tanítója.
Bölcsek leszünk, szentek leszünk,
Hogy gyermekeink lelkéhez közel,
Mindig közel legyünk.
Nem leszünk semmi más:
Hitben, hűségben, tisztaságban
Egymásnak folytonos példaadás.
És esküszünk
Mindenre, ami szent nekünk:
így, iskolátlanul
Egymásból olyan nemzedéket nevelünk,
Hogy mind az idők végezetéig
Megemlegettetünk.
1924

Tanévzáró
istentiszteletünk június
26-án 17 órakor lesz a
templomban

Iskolánk nyolcadik
osztályos tanulóinak
ballagására június 18án 9:30 órakor kerül
sor templomunkban.
Szeretettel várjuk a
végzős diákjaink szüleit,
hozzátartozóit és az
érdeklődőket!
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Áldozócsütörtöki hittanverseny
„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készíttette el Isten az szeretőknek.” (1Kor.2:9)
Immár hagyomány, hogy iskolánk tanulóival közös is- adtak ismereteikről, az ünnephez illő lelkesedés tükrözőtentiszteleten ünnepeljük meg Urunk mennybemenetelét, dött az arcukon. Az iskola a hagyományteremtés szándéaz áldozócsütörtököt. Így volt ez ebben a tanévben is. kával indította el ezt a háziversenyt.
Ezúttal azonban az ünnephez kapcsolódóan alsós tanulóLomentne Szopko Tunde
inknak hittanversenyt is meghirdettünk. A játékos megmérettetésen négyfős csapatok képviselték az osztályokat.
A feladatok összeállítását és a szervező munkát Szabó Judit hitoktató pedagógus végezte. A gyerekek ötletes plakátokon és színes maketteken ábrázolták Jézus mennybemenetelét és a Szentlélek kitöltetését. Miközben számot

Pünkösdi fohász
Istennek Lelke, a szeretet tuze, ujítsd meg ezt a vilagot!
Istennek Lelke, a bekesseg fuvallata, jard at a teremtett vilagot!
Istennek Lelke, mint az igazsag forrasa, orizz meg az onbecsapastol,
hazugsagtol es arulastol!
Istennek Lelke, mint a bolcsesseg forrasa, vezesd a vezetoket!
Istennek Lelke, mint a becsapottak szoszoloja, ovd a tevutra es bukas fele
vezetetteket!
Istennek Lelke, mint eletnek ereje, gyogyíts a teremtett vilag sebeit!
Istennek Lelke, mint az Egyhaz teremtoje, segíts bennunket egysegre es
egymas elfogadasara!
Istennek Lelke, mint az elet titka, lelegezz bennunk es velunk, formalj
bennunket most es mindenkor!
Igy imadkozunk hozzad magunk es szeretteink neveben is, Jezus Krisztus
altal hallgass meg minket! Ámen.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Jovel Szentlelek, toltsd meg híveid szívet es gyujtsd meg bennunk a te isteni
szereteted tuzet!
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„Hol a szabadság, ott van a haza…”
1848. március 15-e Petőfi Sándor és a pesti ifjúság, valamint magyar nemzetünk nagy napja.
A 168 éve történt eseményekre iskolai ünnepség keretében emlékeztünk március 11-én az 1. órában a Bocskai
téri református templomban.
Az ünnepségen részt vettek gyülekezetünk presbiterei,
iskolánk vezetősége, pedagógusai, szülők és valamennyi
tanulónk.

Az 5.b osztály nagy felelősségtudattal és odaadással készült erre a szép eseményre. Büszkeséggel tölt el szorgalmuk, amit a heteken át tartó munka során tanúsítottak. A
korabeli eseményeket nagy átéléssel adták elő osztályom
diákjai. Színvonalas játékukat tánc, zenei betétek, versek,
képek színesítették, ezzel hozzájárultak nemzeti ünnepünk méltó megünnepléséhez.
Baloghne Nemeth Ánita

Családi vasárnap
„Gyémántra gazdagságra, kincsekre, ragyogásra vár- szolgálatban nyújtott segítséget, és Csukásné Bernáth
tok? Milyen Csodát vártok? Lássatok is ne csak nézzetek! Krisztinának a felkészítést.
A csoda bennünk és körülöttünk egyaránt megtalálható.”
Varga Judit
Kicsiny kis fényükkel világítottak április 10-én Családi istentiszteleten 2. b osztályosaink.
Jó érzés volt hallani csillogó
szemű gyermekeinktől, hogy
mennyi csodára leltek már rá a
nálunk eltöltött két év alatt, és
hogy ezekből mennyi embernek
tudnak továbbadni. Mert az isteni szeretet mindannyiunkban ott
van, rajtunk múlik mennyit osztunk szét belőle.
Köszönjük a gyerekeknek a
lélekemelő gondolatokkal teli
műsort. Külön szeretnénk megköszönni a Bárka Zenekarnak a

Anyák napi szolgálat
„ Ő mikor alszunk, álmaink vigyázza, csókjával ébreszt, s indít iskolába... ” énekelte a 3. a osztály máj. 1-én, anyák napján. Erre a
köszöntőre nagy-nagy lelkesedéssel és izgalommal készültek a gyerekek, mert ez volt az első templomi szolgálatuk. Hálás szívvel álltak meg a könnyes szemű édesanyák előtt, hogy megköszönjék a
sok-sok gondoskodást és szeretetet. Hálaadásuk zárásaként imádsággal fordultak az Úr felé ekképpen:
Édes, jó Istenem, hallgasd meg imám,
Áldd meg az én drága, édes, jó Anyám!
Oly sok jót tett velem, el nem mondhatom,
A nevét imámba belefoglalom.
Addig vagyok boldog, míg Ő van velem,
Éltesd Őt sokáig, Uram, Istenem!
Kiss Judit
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Pünkösdi ünnepi istentiszteleti rend
szerda (május 11.)

18 óra

Istentisztelet

Templom

csütörtök (május 12.)

18 óra

Istentisztelet

Templom

péntek (május 13.)

18 óra

Istentisztelet

Templom

szombat (május 14.)

18 óra

Istentisztelet

Templom

Pünkösdvasárnap
(május 15.)

9 óra

Istentisztelet + Úrvacsora

Templom

Istentisztelet + Úrvacsora

Pród—Művelődési
ház

15 óra

Hajdúvid- Iskola

Pünkösdhétfő
16.)

(május

18 óra

Istentisztelet

Templom

9 óra

Istentisztelet + Keresztelő

Templom

Ha Isten velünk,
kicsoda ellenünk?

Április 14-én csütörtökön Fekete Zsigmondné Rozika
fogadta otthonában az Imaközösség tagjait, ahol bensőséges, testvéri közösségben lehettünk együtt.

2015 végén, egy nagy műtéten estem át.
Hála legyen Istennek, hogy a férjem és
családom mellettem állt és támogatott
ebben a próbatételben. Rendszeresen jöttek látogatni és vigasztalni is. Hálásan
köszönöm Istennek, hogy nem kell utókezelésre járnom csak ellenőrzésre.
Sajnos a próbák ezzel nem értek véget,
mert a férjemet több baleset is érte. Repülőről is leesett és a traktorral is felborították, motorral is volt balesete. Csodával
határos módon mindet túlélte.
Mindig hálát adok Istennek, hogy minden próbatételben velünk volt és átsegített, megőrzött minket. Tapasztalatból
tudom, hogy az ima sokat segít.
Török Antalné
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