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Textus: 1Móz11,1-9
„Az egész földnek egy nyelve és egyféle
beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak,
és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük
ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt
mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje
az égig érjen; és szerezzünk magunknak
nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld
színén! Az Úr pedig leszállt, hogy lássa
azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr:
Most még egy nép ez, és mindnyájuknak
egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak,
amit tenni akarnak. És most semmi sem
gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt,
amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le,
és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy
ne értsék egymás nyelvét! Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld
színére, és abbahagyták a város építését.
Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét,
és onnan szélesztette szét őket az Úr az
egész föld színére.”
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Textus: 1Móz11,1-9
Kedves Testvéreim!
Ez a felolvasott Ige ma először is arról beszélt nekünk, hogy voltak idők, amikor egy nyelve volt az
egész földnek, és minden embernek. Ami pedig mit
is jelent? Azt jelenti, hogy szót értettek egymással az
emberek. Aztán jött a Bábeli torony építése, és Isten,
büntetésből összezavarta az emberek nyelvét. Azóta,
pláne manapság, elég sok akadálya van annak testvérek, hogy az emberek szót értsenek egymással. Az
első és legegyszerűbb akadály, az etnikai akadály.
Vannak valóban különböző nyelvek, eszerint vannak különböző nemzetek. És hát vagy rászánjuk az
időt, hogy megtanuljuk egymás nyelvét… Vagy marad a mutogatás…:) mondjam vagy mutassam… amiből elég banális tévedések és elég nevetséges dolgok
szoktak kisülni. A megértést aztán számos más dolog is akadályozza, akár néha még az azonos nemzet
tagjai között is. Például az idegenkedés és a távolságtartás egymástól. Az emberek nem közelednek egymáshoz. Úgy meg aztán megismerkedni sem nagyon
lehet egymással. Ha pedig nem ismerjük egymást,
akkor tudni sem fogjuk, hogy mi az, amivel nem
kéne megbántani a másikat, hisz nem tudjuk, hogy
mit nem szeret. És azt sem fogjuk tudni, hogy mivel
tudnánk örömöt szerezni a másiknak, hiszen nem
tudjuk, hogy mit szeret. Enélkül pedig nem léteznek
sem barátságok, sem pedig tartós kapcsolatok. Legföljebb csak érdekkapcsolatok, haverságok, ivócimborák, akikkel remekül át lehet nevetgélni az estéket,
el lehet tölteni egy-egy görbe éjszakát, de amikor
számítani kellene rájuk, akkor sehol sincsenek! Aztán a megértést akadályozza a bizalmatlanság is. Én
nem tudom miért, de manapság valahogy ösztönösen
rosszat gondolnak egymásról az emberek. Jellemző
ez a kicsikre éppúgy, mint a felnőttekre. Ránézünk
valakire, akinek ha kifogásolható a kinézete, akkor
mindenre gondolunk, csak talán arra nem, hogy jobb
ruhára esetleg nincs pénze. Ránézünk egy ittas emberre, és sajnos hamarabb eszünkbe jut az, hogy na
ez biztos egy tróger és tekergő ember, mint az, hogy
talán éppen ma vesztette el az egyik szerettét, vagy
a munkahelyét. Hamarabb eszünkbe jut az, hogy ez
biztos egy alkoholista, mint az, hogy talán életében
először itta túl magát. Ránézünk valakire, aki éppen
súgott valamit egy másik ember fülébe, és egyből arra
gondolunk, hogy rólunk beszél, pedig lehet, hogy
csak pénzt kért kölcsön, és ezt szégyellte mások előtt
tenni! Vagy meglátjuk mondjuk a McDonaldsban,
hogy az eladó srác rámosolygott a barátnőnkre, és
az hamarabb eszünkbe jut, hogy mindjárt lecsap-

juk, mint az, hogy milyen kedves eladók is vannak.
Eszembe jut aztán az a történet is, amikor egy embernek balesetet szenved a kisfia. A súlyos sérülések miatt mentek is azonnal a kórházba. A férfi türelmetlen
volt, mert szerette volna, ha mielőbb kezelésbe vette
volna valaki a gyermekét. Aztán amikor várni kellett,
elkezdett kiabálni, csapkodni. Kis idő múlva előkerült egy orvos, aki megvizsgálta a gyermekét, és megállapította, hogy azonnal meg is kell műteni. Aztán
a műtétet ez az orvos el is végezte, és amikor kijött a
műtőből, közölte a szülővel, hogy a gyermek jól van,
a műtét sikerült, fel fog épülni, és ezzel hátat fordított, kiment, sőt haza is ment. Mire a szülő megint
felkapta a vizet, hogy hogy lehetnek ilyen érzéketlenek az orvosok! Mire odament hozzá egy nővér, és a
következőt mondta. Ez az orvos a kórházunk egyik
legjobb orvosa, aki normális esetben nagyon barátságos, kedves, humoros, viszont hosszú betegség
után, néhány napja, elveszítette a gyermekét. Éppen
ma volt a temetése. Amikor felhívták, hogy milyen
állapotban hoztak be egy kisgyermeket, ennek ellenére azonnal azt felelte, hogy bejön és megvizsgálja.
Majd hozzátette, hogy a műtét tényleg jól sikerült,
és a gyermek jól van. Nyugodjon meg, menjen haza,
mert a gyermeknek is pihenni kell. Majd értesíti ők,
ha felébred. Az apuka pedig elnémult azonnal, kissé
elszégyellte magát. Majd megköszönte a segítséget,
és hazament. Hát igen! Miért nem tudunk mi elsőre
már, jót gondolni valakiről? Miért kell nekünk azonnal rosszat gondolni? Különbözőség a nyelvezetben,
távolságtartás, bizalmatlanság, ezek mind akadályai
a megértésnek, hogy az emberek szót értsenek egymással. Viszont Istennek a Szentlelke, Aki ma is közösségeket teremt, Aki ma is közel vonja egymáshoz
az embereket, aki megajándékozta az első Pünkösdkor a tanítványokat az egy nyelvet beszélés tudományával, nos Ő jóvá teheti mindazt, ami a Bábeli torony építésekor tönkrement.
Aztán azt is olvassuk ebben az Igében, hogy mielőtt
az emberek nekifogtak volna a toronyépítésnek, fejlődtek a tudományban. Megismerkedtek a téglavetés
tudományával. Hát igen testvérek. Amikor az ember
az idők kezdetén szakított a jó és rossz tudásának a
fájáról, borítékolva volt, hogy a tudás szolgálhat jó
célokat, és rossz célokat. Valójában a tudás segíthet
egy bizonyos dolgot jóra használni is, meg segíthet
ugyanazt a dolgot rosszra is használni. Bennünk
szunnyad ez a tudás azóta is. Vagyis mi döntjük el a
dolgokról, hogy azokat jóra vagy rosszra használjuk.
Vegyük a legegyszerűbb dolgot, amire az emberek a
legkönnyebben rámondják azt, hogy rossz. Ott van a
pénz. A Biblia azt tanítja, hogy a pénz nem önmagában gonosz. Lehet jóra is használni. Lehet belőle kór-
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házakat építeni. Szegényeket támogatni. Lehet belőle
virágot venni a kedvesünknek. Lehet belőle csokoládét venni a gyermekünknek. De persze rosszra is
lehet használni. Egy egyszerű botot is lehet jóra és
lehet rosszra is használni. Lehet rá támaszkodni, lehet sétabotnak használni. Meg hát agyon is lehet vele
ütni valakit. Nem a dolgok a veszélyesek testvérek. A
bennünk szunnyadó tudás a veszélyes. Mert az dönti el a dolgok használati célját. Ami azt jelenti, hogy
igazából mi vagyunk a veszélyesek. Ez az Ige erre is
felhívja a figyelmünket.
A felolvasott Ige következő üzenete is ez. Az ártalmatlan téglákat elkezdte rosszra használni az ember.
Mit csináltak belőle? A világ legveszélyesebb építményét. Egy tornyot, aminek a teteje az egekig ér. Vagyis meg akarták ostromolni az eget. Mondjuk ezt egy
szóval testvérek… A KT órán szoktam ilyet játszani a
gyermekekkel. Mondjuk egy szóval ezt! Meg akarták
ostromolni az eget, ezt én úgy mondanám egy szóval,
hogy istenkedtek! Az istenkedésből pedig semmi jó
sem szokott kisülni testvérek! 2019-ben felfedeztek
a tudósok egy új vírus törzset, ami az emberiségre
veszélyes lehet. Mivel 2019-ben fedezték fel, innen
kapta a COVID-19 nevet. Majd ezt az Egészségügyi
Világszervezet átkeresztelte SARS COV 2-re. Azért
2-re, mert a koronavírus addig is létezett, csak ez
annak egy továbbfejlesztett változata, ami már igen
veszélyes. Ami eddig nem volt veszélyes, az most
már veszélyes. Mintha erről beszéltem volna az előbb
is. Ugyanaz a dolog tud jót is tenni, meg rosszat is
tenni. Csak az nem mindegy, hogy ki veszi a kezébe.
2020 márciusában elkezdődött a digitális oktatás, és
azóta ebből a vírusból világjárvány lett. Akár többes
járványról is beszélhetnénk, mert megjelentek az új
vírustörzsek. Egyesek ezt az egészet azzal hozzák ös�szefüggésbe, hogy túl van népesedve a földünk. És
bizonyos körök kitűzték azt a célt, hogy meg kell tizedelni az emberiséget. Én nem tudom, hogy ez igaz
e. De ha csak félig is igaz, akkor bizony az ősi bűn írmagja újra kikelt. Nemcsak a búza kel ki, amit a magvető, vagyis az Isten elvet. A konkoly is kikel, amit a
Sátán vet el. És bizony újra kikelt. Az ősi bűn pedig
újra az istenkedés. Ami ugyanazt jelenti, mint akkoriban. Hogy az ember istennek képzeli magát. Hát kérdezem én testvérek, hogy jön ahhoz az ember, hogy
az ősi Isteni paranccsal, a szaporodj és sokasodj parancsolatával szembemenjen? Hogy jön ahhoz bárki,
hogy a népességszabályzást a kezébe vegye, amihez
csak Istennek van joga? Hogy jön ahhoz bárki, hogy
eldöntse Isten helyett, hogy ki élhet ezen a földön,
és ki nem? Nagyon veszélyes játékot űz az ember. És
bizony istenkedni következmények nélkül testvérek
nem lehet! Egy böjti időszakban ilyeneket is ki lehet
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mondani, hogy bizony istenkedni következmények
nélkül testvérek nem lehet!
Bábelben Isten összezavarta az addig egy nép nyelvét, és szétszélesztette őket Isten a földkerekségen.
Attól fogva lettek háborúk is a földön. Addig is volt
erőszak. Lásd Kain és Ábel, vagy az özönvíz is ugyebár az erőszakosság miatt lett. De azóta háborúk
is vannak, és bizony amíg határok vannak, és falak
vannak, és soknyelvűség van, és távolságtartás van,
addig mindig is lesznek. A böjti RENDrakásnak az
a legfőbb célja testvérek, magunktól is ki tudjuk találni, hogy REND legyen. Ahhoz pedig sokszor csak
annyi kell, hogy visszamenjünk oda, ahol elromlott
minden. És ott azon a ponton kell, új, és jó döntéseket hozni. Ott azon a ponton kell kérni Isten Szentlelkét, Aki ma is közösségeket teremt, Aki ma is közel
vonja egymáshoz az embereket, aki megajándékozta
az első Pünkösdkor a tanítványokat az egy nyelvet
beszélés tudományával, hogy tegye jóvá mindazt,
ami tönkrement. Hogy legyen béke a világban. Hogy
szűnjenek meg a háborúk és a csaták, a nemzetek között, a vallások között, a fajok között, a házastársak
között, a generációk között. Hogy ne legyen nekünk
embereknek büszkeséget sértő a Teremtőt Istennek
szólítani, és Őt segítségül hívni. Nekünk magunknak pedig alázatosan Őelőtte térdet hajtani. Na ettől
a magatartástól tudna minden megváltozni. A rossz
a visszájára fordulni. A jó pedig igazán boldogítani.
Gondoljuk ezt át magunkban a böjti csendességben.
Mindnyájunk érdekében. Ámen!
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Gondnoki köszöntő

S

zeretettel köszöntöm a Békesség újság minden
Olvasóját! Gyülekezeti újságunk jelen kiadványa legnagyobb egyházi ünnepünk, Húsvét tiszteletére kerül kiadásra.
Most a böjti időszakban alázatos lélekkel készülünk a Nagypéntek megélésére, hogy utána részesei
lehessünk a nagy örömünnepnek, ami hitünk szerint
Krisztus Urunk feltámadását jelenti. A feltámadást
megelőző böjti időszak a hit próbája. Úgy gondolom,
ebben a helyzetben nagyon is szükségünk van erősíteni a hitünket, hiszen nagy próbatételnek vagyunk
kitéve a járványhelyzet miatt. Isten igéjének éppen
most nem szabad elnémulnia, vigasztaló, erősítő üzenetének a vírushelyzetben még nagyobb lehetősége
van. Az előre megtervezett programjainkat, feladatainkat a tavalyi évhez hasonlóan idén is fel kellett függeszteni. Az istentiszteleteken csak online lehet részt
venni. Az áhítatok keddenként, és a dicsőítő énekek
csütörtökönként, illetve a konfirmációra való felkészítő alkalmak is ismét beszorultak az online térbe.
Ennek ellenére mi nagy reményekkel tekintünk a következő félév missziói, gyülekezetépítő rendezvényeink, különböző programjaink megvalósulására. Szervezzük a Családi táborunkat, illetve az Erdei tábor
szervezése is folyamatban van a gyerekek számára.
Nagy örömmel jelentem be, hogy míg zárva tartjuk
a templomunkat, a belső térben egy gyönyörű karzatot készíttettünk azzal a meggyőződéssel, hogy további létszám növelésére ad lehetőséget a gyülekezet
számára, illetve hogy újra megtelik a templom belseje új és régi gyülekezeti tagokkal. Örömmel tölt el

bennünket, hogy ezen túl az iskolai évnyitó és évzáró
ünnepségünknek is helyet tud adni. Innen is köszönjük a szép igényes munkáját Katona Zsolt ácsmesternek, amivel még szebbé tudtuk tenni a templomunk
belső terét. A gyülekezet nevében köszönjük Buzás
Dénes lelkipásztorunknak, hogy a gyülekezetépítés
fontos részének tartotta a templom bővítését. Isten
áldásában és segítő kegyelmében bízva kívánom,
hogy minél előbb közösen szentelhessük fel ezt a szép
építményt.
Mindannyiunknak áldott húsvéti ünnepeket, jó
egészséget, és terveink, célkitűzéseink sikeres megvalósulását kívánom!
Áldás, békesség!
Csuri Istvánné gondnok

Gyülekezeti események és életképek
Február 5-én elkezdődött a konfirmációs tanfolyamunk, melyet Istennek hála idén is szép számmal indítottunk el, ugyanis 20 fiatal jelentkezett.
Február 18-án Bűnbánati Istentisztelet keretében a
Böjt kezdetére készültünk.
Február 21-én Böjt első vasárnapi Úrvacsorás Istentiszteletet tartottunk.
Február 28-án az istentisztelet keretében áldást adtunk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására.

Március 7-én Nőnapi Istentisztelet keretén belül a
Medic Choir kórus műsorát hallhattuk. Ez az esemény
már sajnos csak online volt látható. A gyülekezet nőtagjai
nevében köszönjük, hogy még ebben a helyzetben is gondolt ránk lelkipásztorunk.
Március 14-én koszorúzással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartottunk megemlékezve az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hőseire, amit szintén online közvetítettünk, és videóra felvett gyermekműsorral
gazdagítottunk, melyet az Iskolánk 6. osztályos tanulói
adtak elő. Az alkalom végén a kopjafánál elhelyeztük a
gyülekezetünk koszorúját.
Csuri Istvánné gondnok
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Böjti úrvacsora

Karzat avatás
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Nőnap

Március 15-i megemlékezés és koszorúzás
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Bánki Klub Krónika

A

z előzetes várakozásokkal ellentétben a járványügyi szabályok nemhogy csökkentek,
de sajnos a pandémia miatt kialakult súlyos
helyzetre való tekintettel még szigorodtak is, ezért
reményeink ellenére a mi kis életünk nem tért vissza
a régi kerékvágásba, hanem egy új úton halad. Bár
a nagyobb létszámú közös alkalmak megszűntek, de
helyüket átvették a kiscsoportos összejövetelek és
az online térben való találkozások, áhítatok, éneklések és közös programok. Szerencsére az élet nem
állt meg csak kissé átalakult. A személyes találkozások helyett előtérbe került a telefonos és internetes
kapcsolattartás, a rendszeres programokon a régen
megszokott „tömeget” felváltották a kiscsoportok.
Mindenki hiányolja a nagy közös főzéseket, kirándulásokat és a többiek személyes jelenlétét. Mindezek
ellenére továbbra is bizakodóan állunk a jövő elébe és
várjuk a járvány lecsengését és a visszatérést a normális életbe.
A nehézségek és szigorítások dacára mi itt megpróbáljuk a szokásos programokat és lehetőségeket
biztosítani ellátottjaink számára, ezért az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a keddenkénti áhítatok és a dicsőítő éneklések csütörtökönként, még ha
online formában is. Biztosítjuk a filmeket a filmklub
számára, hogy a bemerészkedők se maradjanak szórakozás nélkül. Több kézműves foglalkozást is szerveztünk, ezeken a tavaszi dekorációt készítettük és
termet díszítettünk, amire külön szükség volt, mert
így az év elején megújultunk, ugyanis kifestették a
nagytermet és a parkettát is újra csillogóra és szépre
varázsolták. Persze ez rengeteg munkával és pakolással járt, de mindenképp megérte, mert folyamatosan
újul és szépül intézményünk.
Februárban is megtartottuk szokásos salátakóstolással egybekötött egészségnapunkat. Ez, mint minden alkalommal nagy sikert aratott, a változatos és
néha különleges összetételű salátákat mindenki nagy
örömmel fogyasztja. A mostani felhozatal tojássaláta
és az egyik kedves kolléganő saját találmányú sajtossonkás remeke volt. Nem maradtak el a tornafoglalkozások se, ezek általában könnyed nyújtó- vagy
mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok szoktak
lenni. A bejárók kifejezetten igénylik ezt a kis mozgást, főleg most, hogy az egyéb lehetőségek egyrészt
a téli időjárás miatt, másrészt a járványügyi korlátozások miatt elmaradtak.
És ha már téli időszak, akkor nem maradhatott el
ennek az időszaknak az egyik legfontosabb esemé-

nye a disznótor. Február 16.-án mi is megrendeztük
a szokásos évi disznótorunkat, még ha csökkentett
létszámmal is. Nagyon furcsa volt látni, hogy a máskor nyüzsgő, nagy embertömeget megmozgató eseményen most kevesebb létszámban voltak jelen, ők
is meglehetősen szétszórva az udvaron tartózkodtak,
maszkban, beöltözve a hideg ellen. Ennek ellenére
a hangulat jó volt és az elkészült disznótoros étkek
is kiválóak voltak, mint mindig, a vállalkozó kedvű
ellátottjaink és a konyha ügyes kezű dolgozóinak köszönhetően. A menü a szokásos volt, orjaleves, toroskáposzta és sültes tál került az asztalra.
Mivel egy ilyen komor hangulatú, kicsit kilátástalan időszakot élünk meg nagyon fontosak voltak a
közösségi játék alkalmak – amiket szintén mindig
megtartottunk, ha volt rá elég jelentkező - mert a játékra koncentrálva mindenki elfelejthette kis időre a
külvilág zord realitását és felszabadultan játszhatott
a többi ellátottal.
A márciust egy olyan eseménnyel kezdtük, amit
szintén nagyon fontosnak tartunk, és ilyenkor se hanyagoljuk el, sőt talán most nagyobb jelentősége van,
mint máskor, ez pedig a véradás. Salátával, sült kolbásszal és forró teával vártuk azokat az önkénteseket,
akik önfeláldozóan most is szép számban jelentek
meg, és vérükkel segítettek a rászorulóknak.
A nőnapról szokás szerint megemlékeztünk egy
kis köszöntéssel, virággal, sütivel, forró csokival, a
nőnapi istentiszteleten pedig még a Debreceni Orvostudományi Egyetem Hallgatói Kórusa, a „Medic
Choir” nevű vegyeskórus is fellépett, igaz, hogy csak
üres templomban és maszkban, de online mindenki
megtekinthette őket, aki kíváncsi volt rájuk. A márciusi további szigorítások se tudták megállítani nálunk
az életet, de tovább nehezítették az amúgy se könnyű
kapcsolattartást és munkát az ellátottjainkkal. Reméljük, hogy most már a jó idő beköszöntével nálunk
is elérkeznek a „jobb idők” és megszokott életünket is
visszakapjuk.
Zárásként egy bibliai ige: „Ne félj, és ne rettegj,
mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre
csak jársz.” (Józsué 1,9)
Huga László
intézményi munkatárs
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Disznótor

Véradás
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Salátanap
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Iskolai beszámoló
Oktatás ismét tantermen kívül

M

ár javában zajlik a digitális oktatás. Majdnem pontosan egy évre, Magyarország Kormányának rendelkezése szerint 2021. március 8. napjától, - a koronavírus- járvány harmadik
hulláma miatt - az iskolák bezártak, s a pedagógusoknak, diákoknak ismét át kellett térni a tantermen
kívüli digitális oktatásra, munkarendre. Már a tavalyi
évkezdés elején felkészültünk arra, hogy ha esetleg a
tanévben megváltozott munkarend lesz, akkor is gördülékenyen menjen az oktatás. Ennek köszönhetően
intézményünk zökkenőmentesen vette az első napokat, akadályok nem is igazán voltak. A pedagógusok,
gyerekek, szülők már ismerősen kezdtek bele az első
online tanórákba. Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve ebben a tanévben a google classroom-on
és google meet-en keresztül tartjuk a kapcsolatot tanulóinkkal az online tudásátadáshoz átalakított órarendnek megfelelően. Ezek használatával a tanárok
nemcsak elküldik a tanulnivalót, hanem elmagyarázzák, megtanítják nekik azt. A gyerekeknek is kön�nyebb így. Figyelniük és kommunikálni kell a tanáraikkal, s a kapcsolattartás sem szűnik meg teljesen.
Pedagógusaink már nem tekintik új kihívásnak
a tantermen kívüli oktatást. Az elmúlt időszak tapasztalata, a digitális módszertan fejlődése is segíti,
megkönnyíti munkájukat, továbbá ők is jobban elsajátították az internet nyújtotta lehetőségeket. Munkaidejük most másképpen telik, hiszen személyes
kapcsolatokat nélkülözve a nap jelentős részében
letöltenek, feltöltenek, linkeket mentenek, megosztanak, e-maileznek, a tanár-diák kapcsolattartást
koordinálják, tájékoztatják a szülőket. A gyerekek
szívesen vesznek részt az órákon, lelkesen készítik a
kiadott feladatokat, kutatnak, böngésznek az interneten. Rugalmasan alkalmazkodnak az új helyzethez, de az osztálytársakkal való személyes találkozást, a vidám együtt töltött időt semmi nem pótolja.
Az alsó tagozatos kisdiákok esetében különösen több
otthoni törődésre, figyelemre van szükség. Örömmel
tapasztaljuk, hogy a szülők segítsége, együttműködése példaértékű. Ebben a helyzetben rájuk is nagyobb
felelősség hárul, gyermekeik tanulmányi munkájára
több időt, figyelmet kell fordítaniuk. Köszönjük támogató hozzáállásukat, kitartásukat.
Az eltelt időszakban ismét átéljük ennek az oktatási
formának az előnyeit - nem kell sok időt tölteni az
utazással, a tananyag folyamatosan nyomon követhető, visszakereshető, bővíthető, új ismeretlen módszerek kipróbálása, egyéni tanulási utaknak enged teret.

Az elmúlt év tapasztalatát is figyelembe véve mégis
úgy gondolom, hogy a tanítás-tanulás személyessége
digitális oktatással semmiképpen nem pótolható. Hiányzik a gyerekeknek a közösségben minden előnyével, hátrányával eltöltött „együttidő”, amikor rászól a
tanító néni, tanár bácsi, amikor rágja a ceruzát, puskázik, les a társáról, játszanak az udvaron, civódnak
egymással.
Sajnálattal vesszük tudomásul azt is, hogy az idei
tanévre tervezett programok csak részben vagy egyáltalán nem valósultak meg, a meghirdetett versenyek elmaradtak, vagy csak online térben jöttek
létre, azonban ez nem nyújtja az egészséges drukk,
versenyizgalom élményét.
A körülmény, a kényszer rákényszerít bennünket
ennek az oktatási formának a használatára. Amiről
eddig úgy gondoltuk, hogy a jövő, az most jelenné
vált, amely munkaformákat eddig az oktatás színesítésére, szemléletesebbé tételére használtunk, folyamatosan teret engedve a digitális oktatásnak, kizárólag párhuzamosan az „analóg” oktatási formák
mellett, az most teljesen átvette a kapcsolattartást.
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a lélekápolásra, a személyes kapcsolattartásra, törődésre, ezért az új munkarendben is online elcsendesedési beszélgetéseket
tartunk tanulóinknak, fenntartónk istentiszteleti alkalmai pedig online elérhetőek.
Pedagógusok, gyerekek, szülők reménykedünk abban, hogy tényleg csak a tavaszi szünet végéig tart ez
az időszak, s mihamarabb mindenestül visszakapjuk
a régi, bevált iskolai rendünket.
Takácsné Czapári Erika
igazgatóhelyettes
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Óvodai életünk

A

január, programok szempontjából egy nyugodt hónapnak számít az óvoda életében.
Most sem volt ez másképp. Alapjában sokat
vagyunk a szabad levegőn, de szerencsére leesett a
hó, ami a gyerekek számára nagyon nagy öröm volt.
Hógolyóztunk, hóembert építettünk, csúszkáltunk.
Februárban a farsang az, amire a gyerekek már
hetekkel előtte izgalommal készülnek. Ki minek fog
beöltözni, milyen jelmezt ölt magára. Lelkesen készültek az álarcok, díszek a csoportszoba dekorálásához, melyekkel közösen díszítettük az óvodát. Eljött a
várva várt nap, mikor ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe öltözve érkeztek meg a gyerekek. Egymást körbecsodálva örültek óvodásaink. A bemutatkozás és a
fotózás után kezdődhetett a „buli”. Különböző vidám
játékokban vehettek részt (tejszínhab-nyaló, kukievő stb.), de lehetett seprűtáncba vagy táncversenybe
is benevezni. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek.
Márciusban nőnap alkalmából Dénes bácsi és István bácsi virággal lepték meg óvodánk hölgy tagjait a
legfiatalabbtól kezdve az legidősebbig.
Sajnos ebben az évben is ismétlődnek az előző évi
márciusi COVID események. Újra bezárták a nevelési intézményeket, csak ügyeleti formában működhetünk. Idén már könnyebben ment az átállás. Az ügyelet mellett napi rendszerességgel töltünk fel az otthon
levő gyerekeknek ötleteket, feladatokat, meséket, dalokat. Természetesen a hitéleti nevelésre is gondolva
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folytatódnak a bibliai történetek feldolgozásai online
formában. Fontos, hogy figyeljünk egymásra és gyermekeinkre. Óvodásaink nem értik pontosan, hogy mi
történik körülöttük, de érzékelnek mindent, és folyamatosan hallják a felnőttek beszélgetéseit. Ők azok,
akik koronavírusosat játszanak, rajzolnak, akiket
minden reggel mérnek és fertőtlenítenek.
Örülnek, hogy nem kell oviba menniük, és önfeledt
játékra és figyelemre számítanak, de munkaidőben
anya és apa a laptopot nézi, hisz dolgozniuk, az
iskolás testvérrel tanulni kell. Ők azok, akikre sok
esetben a legkevesebb idő jut. Ezért fokozottan figyeljünk ebben az érzékeny időszakban rájuk.
Most mindenkinek nehéz, de bízunk abban, hogy
mielőbb folytathatjuk a megszokott életünket.
Bontosné Medgyesi Annamária - óvodapedagógus
Bakóczy Andrásné - óvodavezető

A Debrecen- Bánki Református
Családi Bölcsőde téli eseményeiről

2

021-es esztendőben is megrendezésre került
Bölcsődénkben a Farsangi mulatság, a gyerekek nagy izgalommal várták ezt az ünnepséget.
Hetekkel előtte már tervezgették milyen jelmezt szeretnének felvenni. Fő programunk a saját jelmez bemutatása és tánc volt, nagy étvággyal fogyasztották
azokat a finomságokat, amiket a szüleik készítettek és
hoztak erre a napra. Számos énekkel és mondókával
űztük el a telet, és próbáltuk előcsalogatni a tavaszt.
A kislányok hercegnőnek, Minnie egérnek. A kisfiúk
pedig szuperhősnek öltöztek. A gondozó nénik is beöltöztek, hogy azoknak a gyerekeknek is meghozzák a
kedvüket, akik nem akarták felvenni a jelmezüket. A
kézműves foglalkozás alkalmával farsangi álarcokat
készíthettek a gyerekek, és közösen díszítettük fel a
csoportszobákat a farsangi hangulat kedvéért.
Húsvéti versek gyerekeknek

Tündérország
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Tavasz köszöntő mondókákkal, énekekkel próbáljuk nap, mint nap előcsalogatni a jó időt, hogy minél
hamarabb több időt tudjuk tölteni az udvaron és minél többet sétálhassunk a zöld területen útba ejtve a
háztáji állatokat.
A következő időszakban készülünk még a Húsvétra, Anyák napjára és a Bölcsődei ballagásra.
Reménykedünk benne, hogy a járványügyi korlátozások feloldásra kerülnek a nyár folyamán, és több
lehetőséget tudunk biztosítani az Intézmény programjainak és eseményeinek megvalósítására.
Ezzel a kis verssel szeretnénk mindenkinek Áldott
Húsvéti Ünnepet kívánni:
Tóth Edina
családi bölcsőde vezető
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Bánki Erdőjáró rovat

A Nagyerdő élővilága vándorkiállítás
„Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől
kéri kölcsön a gondolatokat, az nem fogy ki soha belőlük.” (Mikszáth Kálmán)

I

skolánkba érkezett a Nagyerdő élővilága 10 rollup-os vándorkiállítása, amelynek megtervezése
és kivitelezése Váradi Zoltán a Természettár vezetőjének nevéhez fűződik. A Debreceni Nagyerdő
tavaly ünnepelte 81. évfordulóját, amikor természetvédelmi területté nyilvánították. A megtekinthető
helyszín iskolánk aulája volt, amely nagy üveg ablakaival a természetre, mint egy égig-érő tanterem,
szinte „beleolvad” az környező erdők világába. Az idei
tanév Fenntarthatóság Témahetének témája az erdő
és annak ökoszisztémája, így a hangulat mellett hasznos információkat is nyújtott a projekt megvalósításának elkezdéséhez.
A Debreceni Nagyerdő területén különleges védett növényfajok és állatok élnek, nevét hatalmas,
100–120 éves fáiról kapta. A Nagyerdő Debrecen
várossal kezdettől fogva annak belső erdőbirtokaként élt együtt. A város mindig büszkélkedett vele,
de minden óvó intézkedése dacára gyakorta nem igazán becsülte, és nem becsüli eléggé ma sem. Méltó
oltalmát - hacsak részben is - a természetvédelemtől
1939-ben kapta meg, amikor 36 hektárnyi területén
„száműzték a fejszét”. A természetvédelmi területek
törzskönyvének 1. sz. bejegyzése emlékeztet erre. A
város közelsége miatt az erdőnek nemcsak erdészeti, természetvédelmi, hanem rekreációs funkciója is
jelentős. A fiatal korosztály természetszeretetre és
ismeretre való nevelése döntő lehet a Nagyerdő fennmaradása szempontjából is. Ezt a környezeti nevelésre irányuló szándékot, természetpedagógusként
követve vezettem tárlatot a kiállításon, és vezetek a
környező erdőkben.
Már az Árpád-korban is említést tesznek a Nagyerdő létéről, az erdőssztyeppei, majd később erdős területről. Ezen a területen mintegy 700-800 növényfajt
tartanak számon. Természetismereti sétáink során
felfedezhetjük a jellemző gyöngyvirágos tölgyeseket,
homoki tölgyeseket, találkozhatunk jellegzetes fákkal: fehér nyárral, rezgő nyárral, fehér akáccal, kislevelű hárssal, mezei juharral és öreg vadkörte fákkal
is. A cserjék szintjére tekintve a kökény, az egybibés
galagonya és a fekete bodza segíti az itt élő madarak
búvóhely keresését és az őszi bogyók elfogyasztását.
Különleges és védett növényfajok is jellemzik a területet: turbánliliom, ligeti csillagvirág, vagy a 20 Ft-

os pénzérméről ismert magyar nőszirom. A gyöngyvirágos-tölgyest jelzi a közönséges tölgyespáfrány,
a nagyvirágú ibolya, a sárga árvacsalán, a télizöld
meténg, s a májusban tömegesen nyíló gyöngyvirág.
Érdekes foltokat ad a később virító, elmosódott pet�tyekkel tarkított piszkosfehér keleti kontyvirág, mely
két hónap múltán ribiszkepiros terméseivel itt-ott
sűrűn színezi az erdő alját. Emellett a bársonyosan
sötétlila sziromú fodros gólyaorr, a virágrúgó kakukktorma. Március második felében, a hosszú tél
után ébredő természet első üde foltjait az égszínkék
csillagvirágok nagy csoportjai adják. Április elejére
ez a gyönyörű látomás szertefoszlik, s helyén először
a bogláros szellőrózsa aranysárga színét látjuk, majd
a tavasz-szőtte szőnyeg egyre tarkábbá lesz. Aztán
mind egy csapásra eltűnik. Júliusban az előbbi képet
sok pici, rózsaszínesfehér virágaival és sötétzöld leveleivel egészen más hangulatúvá varázsolja az erdei
varázslófű tömege. Később mindent elborít ugyanitt
a sárgán virágzó enyves zsálya.
A rovarok tarka seregében számos védett vagy érdekes faj közt érdemes szólni a bennszülött sisakos
sáskáról, az imádkozó sáskáról, a nagy hőscincérről,
a szemes cincérről, a vércincérről, az aranyos bábrablóról. Látványos és védett bogár a nagy szarvasbogár, vagy a pompás virágbogár. Sokszínű madárvilága elkápráztatja a természetjárót a macskabagoly,
barna kánya, karvaly, fekete harkály, erdei szalonka,
holló, zöld küllő, balkáni fakopáncs és lappantyú is
szemünk elé kerülhet. Ha figyelmesek és türelmesek
vagyunk akár egy ökörszem, örvös légykapó, csuszka is megmutatja magát. Az öreg erdőrészek denevérfaunája igen gazdag, a hegyesorrú denevértől a
nagyfülű denevérig pusztítják a nekünk nem tetsző
rovarok hadát. Az emlősök közül a nagyszámú őz
mellett említést tehetünk az erős izomzatú borzról, a
kertekbe bemerészkedő vörös rókáról és a már nappal is látható vaddisznóról. Szemeinkkel a lombkoronát páztázva képet kaphatunk a nyestről, nyusztról,
vörös mókusról és a kedves mogyorós peléről is.
A kiállítás a Nagyerdő természeti értékeit mutatja be, a természeti terület védetté nyilvánításától az
élővilágig. Az egyik tabló a természetismereti sétákra, a környezeti nevelésre hívja fel a figyelmet, ahol
szakvezetett erdei kalandokról láthattunk képeket,
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amelyeket iskolánk tanulói is rendszeresen részt
vesznek. Az erdő mindig más, minden évszakban
más arcát mutatja. A négy évszakos részben a „Tavasz hírnökei” tablón, a messziről sárgálló virágú és
ehető levelű salátaboglárka, és az ízletes lila virágú
illatos ibolya volt látható . A ”Nyári erdő”, ahol a vérehulló fecskefű, és a nappali pávaszem színeiben
gyönyörködhettünk, a „Téli madarak” táblán pedig a
hideg idő látható kincsei, köztük a kedves kis vörösbegy mutatkozik be. A „Fák birodalmába” érkezve a
kislevelű hárstól a kocsányos tölgyig láthattunk képeket, és egy erdei fülesbagoly fészkelési szokásairól
is olvashattunk. Az „Élet a fákon” tablón a mindenki
által jól ismert vörös mókus, és a fák doktora a nagy
fakopáncs táplálkozási szokásairól olvashattunk. A
lábunk alá nézve felfedezhettük emlősöket az „Élet az
avarban” fotókon a kisemlősök bukkantak fel, a keleti
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sün és az apró hosszú orrú erdei cickány. A „Vadak
az erdőben” tablókon pedig a nagytestű vaddisznóról
és európai őzről ismerhettünk meg érdekességeket.
Ha tovább figyeltünk az „Ízeltlábúak” érdekes világába csöppenhettünk, ahol a hétpettyes katicabogarak
világa tárul fel, és a fennkölt nagy hőscincér hosszú
„bajusza” pödörödik.
Nagyszerű érzés volt a kiállítás és a tárlatvezetés, és
nagy élmény volt az „interaktív erdőben”, ezek között
az élethű képek és hasznos információs táblák között
ebédelni pár napig. Bízom benne, hogy a kiállítás tovább folytatódhat, és a természetismereti séták mihamarabb egyre nagyobb közönség elé kerülhetnek,
hogy testi-lelki feltöltődéssel induljon a tavaszi erdőjárás.
Szeretettel:
Varga Edit tanító
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Húsvéti gondolatok

M

ikor a megkeresést kaptuk, hogy „Húsvéti
gondolatok” című cikkünket írjuk meg a
férjemmel, hirtelen azt sem tudtuk, hol is
lehetne kezdeni. Mit jelent a Húsvét? Mit jelent az
embereknek, mit jelent a hívő embereknek? Most
ebben a lehetetlen járványügyi helyzetben mit jelent
nekünk, személy szerint.

Az Úr kegyelméből idén is megünnepelhetjük a
Húsvétot és hálát adhatunk neki azért, hogy őseinkért, miértünk és – jó reménység szerint – utódainkért a legdrágábbat adta, az Ő egyszülött fiát, a mi
megváltónkat, Jézus Krisztust.
Szülőként belegondolni abba, hogy milyen érzés
lenne a gyermekemet feláldozni a bűnös emberekért,
a legenyhébb megfogalmazásban is szívszorító. A leghitelesebben talán Ábrahám tudna erről beszámolni,
ha még élne. Ehhez talán csak egy dolog mérhető, ha
a Jóisten a saját életünk feláldozását kérné tőlünk,
ahogy Krisztusunktól kérte.
Mi ehhez képest „egy kis böjt”!?
Mégis képesek vagyunk háttérbe szorítani, elfelejteni ezt a gesztust és engedni a napi rutinnak, hogy
a fárasztó munka után, otthonunkba hazatérve a kanapéba süllyedve átadjuk magunkat a tévéből áradó
istentelen áradatnak.
A cikk írásakor még javában a böjt időszakában
voltunk és a betűk felsorakoztatása közben – természetszerűleg - felvetődött bennem, hogy vajon hogyan lehetne helyesen, az Úrnak tetszően böjtölni. Az
egészségre káros dolgokról való lemondás, az élvezetek hajszolásának elhagyása evidens.
Én úgy érzem, hogy ha ebben az időszakban több
időt töltök az Istennel, a Jézus Krisztusra, a Szent
Lélekre való gondolással, a hitről való elmélkedéssel,
Bibliaolvasással, és az imádkozással akkor erősödik
az Úrral való kapcsolatom. Egyrészt hiszem, hogy ez
a Jóistennek tetszik, másrészt az is biztos, hogy az így
eltöltött időt valami haszontalantól fogom elvonni.
Hetekkel ezelőtt egy ismerőssel beszélgettem a
templomok zárva tartásáról, mikor ezt a kifejezést
mondta: „Csak ne vegyék el a Húsvétunkat!” Már a
tavalyi húsvét is különleges volt. Emlékszem, ahogy
a fiúk maszkkal és locsoló vízzel felfegyverkezve indultak el, de csak közeli hozzátartozókhoz mehettek.
Akkor talán sokan még nem féltek ennyire a kialakult
helyzettől, és nem is hallhattunk ilyen esetszámokat,
haláleseteket. Nehéz jól megfogalmazni: „Közelebb
került a halál hozzánk is.” Több közeli ismerőstől
halljuk, közvetlenül gyülekezeti tagjainktól, hogy mi-

lyen tragédiák történtek. Napokon át aggódtunk, aggódunk kollegáinkért, ismerőseinkért, barátainkért,
családtagjainkért. Betegség támad, és sokszor nem
látjuk a végét sem az aggodalmaknak, hisz a vírusnak
vannak szövődményei, meddig leszünk mi magunk is
védettek, stb.
A templomok is zárva vannak. Sokan vész idején
oda menekülnek. A közös imádság, mindig megnyugvást adhatott. Istennek hála és dicsőség, hogy az
online térben, valamilyen formában találkozhatunk.
Otthon vagyunk, mégis közösségbe, de mégsem a
megszokott közegbe. Mi még szerencsésnek is érezhetjük magunkat, mert ott vagyunk a közvetítésen, és
Isten szent helyén hallhatjuk az igét. Együtt érzünk
azokkal, akik szíve vágyik a templomba, de valamilyen okból nem jöhetnek, mert karanténban vannak,
mert betegek, vagy beteget ápolnak, stb.
„Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.” (Mt. 15,38) Valami akkor is megváltozott.
Jézus hatalmas változást hozott. Hiszem, hogy ma is
változást hoz, egyen egyenként mindenki életében.
Véleményem szerint az Istentiszteletek közvetítésével is változás következett be. De hála legyen az Úrnak, hogy a mi gyülekezetünk tudott alkalmazkodni,
és továbbra is eléri az ige a gyülekezeti tagjainkat.
Most Húsvét közeledtével a Nagypénteki Kereszt
alatt megállva talán még fontosabb, hogy szívünket
tegyük Isten templomává, tisztítsuk meg, ahová befogadhatjuk a Szent Lelket. Pál fogalmaz így az 1Kor
3,16 szakaszban „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok és az Isten lelke bennetek lakik?” Legyünk méltóak erre a lehetőségre, buzgó imádsággal
kérjük a Szent Lelket munkálkodni életünkben.
Köszönöm Istenem, hogy elküldted értem is az
Egyszülött Fiadat! Köszönöm Jézusom, hogy értem
is vállaltad a kereszthalált! És köszönöm, hogy a
Szent Lélek reám is kiáradt! Ámen!
Takács Bertold és Takács-Sárkány Ildikó
Füle Lajos

Siessetek, hamar lejár!
Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!
Elszáll a perc, az életed.
Ma még ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
ma kérd ATYÁD bocsánatát!
Ámen
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CSALÁDI TÁBOR 2021
TÖBBGENERÁCIÓS
CSALÁDI TÁBOR
– SÁROSPATAK –
2021. JÚLIUS 19-24.

Kovács Ákos (tanár, gyülekezeti tagunk)

HÚSVÉT
Megváltása, lelked megnyugvása lehet.
Ha kell neked!
Ne mard meg hitedet, éld az életed!
A Húsvét közeleg!
Kinek szamárháton, kinek máson,
Virágon, majd gyászon!
Ujjongón majd őrjöngő tömeg,
Halálod közeleg..
Miért viszed keresztem?
Miért viszed keresztjét?
Mi babonáz meg bennünk, Te isteni lény?
Mi nekem vagy neked, az Ő Golgotája?
Keresztje, koronája?
Halála, bűnünk megváltása,
Feltámadása életünk fénylő virága.

Szállás:
Faházakban, illetve kisgyermekes családoknak
apartmanokban (a készlet erejéig).
A helyszínen nagy közösségi tér és ebédlő,
napi 3-szori étkezés, helyben sportpályák,
medence, teniszpálya, csocsó, pingpongasztal stb.
Bekerülési összeg:
Felnőtteknek: 18.000 Ft,
gyermekeknek (10 év alatt): 16.000 Ft,
3 év alatti gyermekeknek: ingyenes,
konfirmandusoknak:
5.000 Ft kedvezmény jár az árból.
Változatos programok
(városnézés Sárospatakon,
bobozás a sátoraljaújhelyi bobpályán,
strandolás, túrázás…, stb.)
Jelentkezni:
Jelentkezni folyamatosan lehet,
míg be nem telnek a helyek,
Csuri Istvánné Esztikénél
5.000 Ft előleg megfizetésével, ami
LEMONDÁS ESETÉN NEM JÁR VISSZA!
A koronavírus járvány miatt
kialakult helyzet megszűnése esetén
a Családi tábor megrendezésre kerül!
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Könyvajánló
Josh McDowell, Sean McDowell: A feltámadás és te
Mi köze van a feltámadásnak hozzád?
Amikor Jézus meghalt a kereszten, úgy tűnt, minden elveszett. A
halál győzött. Három nappal később azonban, Jézus megjelent egy
gazdag ember sírboltjában… életben volt! A hír annyira sokkolóan
hangzott, hogy saját tanítványai is visszautasították, hogy elhig�gyék, amíg saját szemükkel nem látták.
Jézus ezután néhány lenyűgöző ígéretet tett. Feltámadása meg fogja
változtatni életük és jövőjük minden területét.
Ebben a lebilincselő könyvben, mely áttekinti, mit állítanak az evangéliumok szerzői és kétezer év hívő keresztyénei, Josh McDowell és
Sean McDowell megvizsgálják a meggyőző bizonyítékokat és bemutatják a feltámadással kapcsolatos tényeket… valamint azt is, mit
jelenthet ez ma neked.
Kupásné Fülöp Éva
szerkesztő

Változtasson mindig egy betűt a zárkából kiindulva, hogy megkapja a 12. szót, a megfejtést!
A helyes megfejtést beküldők között EGY AJÁNDÉKCSOMAGOT sorsolunk ki!
(Jelige: keresztrejtvény;
Cím: 4002 Debrecen, Külső Diószegi út 176.;
e-mail: bankirefegyhaz@gmail.com)
Beküldési határidő: 2021. május 30.
1. üdítő
2. női név
3. menyasszonyi fejdísz
4. intézmény bejárata
5. csomagküldő hely
6. Pista népiesen
7. fővárosi
8. mázolja
9. magasan lévő
10. nem hagyja elveszni
11. járni
12. Isten országa
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Gyereksarok
Kedves Gyerekek!
A mai történetből megtudhatjátok, hogyan lett egy
nagyon szomorú dologból világraszóló Örömhír!!!
A Golgotához közel volt Jézus sírboltja, ahová temették. A sírbolt bejáratához egy nagy követ hengerítettek. Sietve tették mindezt, hiszen már este volt.
Szombatnap következett, a nyugalom napja.
A keresztrefeszítés utáni harmadik napon hajnalban,
asszonyok indultak el a sírhoz. Még alig virradt. Illatos keneteket vittek magukkal, hogy megkenjék Jézus testét. Azon tanakodtak, hogy a nagy követ vajon
ki fogja elhengeríteni nekik?
Odaértek. A kő nem volt a helyén. A sírbolt nyitva.
Benéztek és megrémültek. Ahová Jézust temették,
most egy fehérruhás ifjút láttak, aki megszólította
őket:
- Ne féljetek. A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Nincs itt. Feltámadt! Mondjátok meg a
tanítványainak, hogy előttük megy Galileába, ott
meglátjátok őt.
Elfutottak hát az asszonyok a tanítványokhoz, és el-

mondták, amit láttak és hallottak. Péter és János jött
sietve a sírhoz. Bementek. Látták, hogy Jézus valóban nincs ott. Aztán hazamentek.
Mária egyedül maradt a sírbolt mellett. Keservesen
zokogott. A háta mögött megszólalt valaki:
- Asszony, miért sírsz? Kit keresel?
- Uram, te vitted el? Mondd, hova tetted? – Mária fel
sem nézett, azt hitte, a kertésszel beszél.
- Mária!
- Mester! – ismerte fel az asszony.
Jézus volt az! Valóban feltámadt!
Jézus még 40 napot töltött a földön. Többször megjelent a tanítványoknak, hogy bátorítsa őket, vagy hogy
meggyőzze a kételkedőket: Ő valóban él, és legyőzte
a halált!

A betűhalmazban 10 olyan szót találsz, ami a történetben is szerepelt. Megtalálod mindet?

Áldott húsvéti ünnepeket! Zsuzsa néni (Kósa Zsuzsanna)

BÉKESSÉG 2021. Húsvét hava

19

Tájékoztató az egyháztagság előnyeiről és feltételeiről
A következő pontokban gyűjtöttük össze, hogy milyen előnyökkel jár a Debrecen-Bánki Református
Egyházközség gyülekezeti tagsága:
 a gyülekezet legfontosabb döntéseinél választási
jogával élhet;
 egyházi kazuáliák esetén (keresztelés, esketés, temetés, konfirmáció) ránézve nincs kötelezően előírt díjszabás;
 kedvezményesen vehet részt a gyülekezet eseményein, programjain (családi tábor, kirándulások,
családi nap…stb.);
 gyermekei előnyt élveznek a családi bölcsődébe,
óvodába, iskolába való felvétel során;
 egyházi intézménybe történő felvétel során lelkészi
ajánlást kaphat;
 előnyt élvez a saját intézményeinkben adódó munkalehetőség betöltése esetén;
 szociális étkeztetés keretén belül további kedvezmények biztosítsa;
 a gyülekezet életéről újság formájában, illetve
egyéb hírcsatornákon rendszeres tájékoztatást
kaphat;
 a gyülekezet általi szeretetszolgálat, szeretetcsomagok és egyéb adományok kiosztása elsősorban
a gyülekezet tagjai részére történnek;
 a választói névjegyzékbe felvett gyülekezeti tagok
folyamatos számontartása mellett betegségük esetén, anyagi szükségükben lehetőséghez mérten támogatást kapnak.
A Magyar Református Egyház alkotmánya (6. § - 8.
§) szerint az egyháztagság feltételei a következők szerint van meghatározva, amely kiegészült egyházközségeink belső rendelkezéseivel:

Ki számít egyháztagnak?
A Magyarországi Református Egyház tagja mindenki, aki az alábbi két feltételnek megfelel:
 magyar állampolgár, vagy nem magyar állampolgár, de Magyarországon él,
 a református egyház szertartása szerint megkeresztelték, vagy nem keresztelték meg, de nagykorúként reformátusnak vallja magát.
Az egyháztagok egy szűkebb körét alkotják a teljes
jogú egyháztagok. Őket választójog illeti meg a gyülekezeti választások során: a lelkészt, a presbitereket
és a gondnoko(ka)t választó egyházközségi közgyűlésen. Az aktív választójog mellett a választhatóság
jogával is rendelkeznek a teljes jogú egyháztagok:
egyházi tisztségekre választhatók. Teljes jogú egyháztagnak az számít, aki az alábbi követelmények
mindegyikének megfelel:
 meg van keresztelve,
 konfirmációi fogadalmat tett,
 a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz,
 egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul (egyházfenntartói járulékot – „tagdíjat”,
mint például vadásztársasági, halásztársasági vagy
egyéb társulati tagdíjakat – fizet).
A választójog és választhatóság kérdésében az egyes
részegyházak belső jogszabályai az irányadóak.
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy
legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”			
(ApCsel 20,28)
Csuri Istvánné gondnok
Takács-Sárkány Ildikó intézményvezető

Előre közölt alkalmak
Március 28.

Bánki Templom 9.00 Virágvasárnapi Ünnepi Istentisztelet ONLINE gyermekműsorral

Április 01.
Április 02.
Április 04.

Bánki Templom 16.00 Zenés Úrvacsorás Nagycsütörtöki Istentisztelet (ONLINE)
Bánki Templom 9.00 Nagypénteki Ünnepi Istentisztelet (ONLINE)
Bánki Templom 9.00 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet (ONLINE)

Május 02.
Május 07.
Május 14.
Május 16.
Május 20.
Május 23.
		
Május 28.
Május 29.
Május 30.
		

Bánki Templom 9.00 Anyák napi Ünnepi Istentisztelet ONLINE gyermekműsorral
Bánki Iskola Aulája 15.00 KONFIRMÁCIÓS VIZSGA (Kívülállóknak ONLINE)
Bánki Iskola Aulája 15.00 KONFIRMÁCIÓS PRÓBA (Kívülállóknak ONLINE)
Bánki Templom 15.00 KONFIRMÁCIÓS VIZSGA (Kívülállóknak ONLINE)
Bánki Templom 16.00 Bűnbánati Istentisztelet (ONLINE)
Bánki Templom 9.00 Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet ELSŐ ÚRVACSORA
(Kívülállóknak ONLINE)
Bánki Iskola Aulája 15.00 Református Bölcsődei Ballagás (Kívülállóknak ONLINE)
Bánki Iskola Aulája 15.00 Református Óvodai Ballagás (Kívülállóknak ONLINE)
Bánki Templom 9.00 Szentháromság Vasárnapi Istentisztelet KERESZTELŐVEL
(Kívülállóknak ONLINE)

Június 05.
Bánki Iskola Udvara 10.00 CSALÁDI NAP
Június 06.
Bánki Templom 9.00 Pedagógusok Vasárnapja
Június 19.
Bánki Iskola Udvara 10.00 Iskolai Tanévzáró és Ballagás
Június 16 - Július 16. GYERMEKTÁBOROK 5 turnusban
Július 04.
Bánki Templom 9.00 Diakónusok Vasárnapja
Július 19-24. CSALÁDI TÁBOR SÁROSPATAK
Augusztus 22. Bánki Templom 9.00 Újkenyéri Úrvacsorás Istentisztelet

Állandó alkalmak
Vasárnap 9.00
Vasárnapi Istentisztelet
			
(Bánki Templom)
Kedd 10.00		
Bibliaóra Dicsőítő énekléssel 		
(Szociális Intézmény Főépülete)
		
Csütörtök 10.00
Dicsőítő Kör
15.00 Beszélgetős Bibliaóra
			és Imaközösség
			(Szociális Intézmény Főépülete)
Péntek 14.00
Ifjúsági Bibliaóra
			(Iskolai Felső Tagozat Tetőtér)
15.00
Konfirmációs Előkészítő
Lelkészi ügyintézés bármikor, előre egyeztetve.

1%

EGY CSEPPNYI SEGÍTSÉG
A RÁSZORULTAKNAK
ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18994780-1-09.
Ezen keresztül lehet az 1% adományt
eljuttatni iskolánknak,
a jövő évtől pedig már
a saját alapítványunk
fogadja majd ezeket!
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www.bankigyulekezet.hu
Facebook:
Debrecen-Bánki Református Egyházközség
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