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„… hogy egészséges legyen a hitük …”   

Titusz 1,13 
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Rövidebb nevén a kis ifi. Kedves ez a név, 
olyan, mint amikor becézünk valakit. A kis ifi-
re elgondolásom szerint olyan fiatalok járnak, 
akik konfirmáltak, vagy esetleg fognak, de még 
a sima ifibe nem kapcsolódtak be. Talán olyan, 
mint régen az előkészítő volt az iskola előtt. 
Ennek jártam utána, hogy mi is az igazság va-
lójában. 

Egy szép csütörtöki napon, fél hat után pár 
perccel érkeztem, s megtudtam, Magyar Balázs 
Dávidtól iskolánk, gyülekezetünk fiatal és igen 
lelkes hitoktatójától, hogy még a konfirmációs 
óra zajlik, ezután fog következni a kis ifi, kis 
csúszással. 

A zsidó nép nagy királyairól volt szó (Saul, 
Dávid és Salamon), hogy ki után ki következett 
s mi fűződik a nevéhez. Vidám hangulat ural-
kodott, és a fiatal hitoktató, akit a kis ifisek 
röviden csak „Balázs bácsinak” hívnak, virtuóz 
módon tudta elérni a közvetlen hangnemet, 
úgy is, hogy oda-vissza történt a magázó for-
ma. Közben elbúcsúztunk a távozó „konfis” 
gyermekektől, s új ifjak jelentek meg. Öt fiatal-
lal kezdődött meg a kis ifis óra, a hatodik ké-
sőbb érkezett egy szép nagy hangszerrel, talán 
tuba lehetett. Magyar Balázs Dávid nagy lelke-
sedéssel mesélt közeli és távoli élményeiről, 
amely mindenkit magával ragadott. Bevallom, 
még engem is, pedig a foci igen távol áll az ér-
deklődési körömtől. Balázstól viszont nem, egy 
Loki meccs fel tudja pezsdíteni – az amúgy 
sem aluszékony – vérmérsékletét. Aztán a kap-
csolatfelvétel következett, vagyis mindenki 
elmesélte, hogy mi történt vele az elmúlt hé-
ten, s mi várható a küszöbön álló hétvégén. Így 
megtudhattuk, hogy ki mennyit tévézett, szá-
mítógépezett, esetleg elutazott Budapestre, 
vagy Aggtelekre, vagy éppen sátrat állított, csa-
ládi rendezvényeken vett részt. Házi feladato-
kat is szoktak kapni, de olykor el is felejtik a 
nagy tanulásban, készülődésben, ebből sincs 
eget rengető baj. Megtudhattuk azt is, hogy 
teológiát végzett hitoktatónk, doktori kutatásai 
mellett, jogi tanulmányokat is folytat. 

Az előző alkalmon A házasságtörő nő tör-
ténetét vizsgálták a gyerekek (Jn 8,1-11). Szo-
katlan, szimbolikus képpel tárta elénk Balázs 
azt az érzést, ahogy a szegény asszony érezhet-
te magát a körülállók gyűrűjében, Pataki Attila  
A kör közepén c. dalával állította párhuzamba, 
ami cseppet sem volt ismeretlen a kis ifisek 
körében. 

A  mostani téma  A házassági elválás (Mt 
19,1-12). A legfontosabb megjegyezni való, 
hogy Jézus is a teremtéstörténetből idézett a 
kérdezőknek: „lesznek ketten egy testté”. Saj-
nos már akkor is előjött az emberek szívének 
keménysége, ma pedig még inkább. Ennek 
kapcsán tette fel Balázs a kérdést, hogy kinek 
milyen elképzelése van a jövőbeli párjáról, öt 
jellemzővel illesse. 

Jó volt hallani, hogy a legtöbben a belső 
tulajdonságokat tartották fontosnak, pl. meg-
értő, tisztelettudó, őszinte, hívő, ne legyen be-
képzelt, tudjon főzni. Itt-ott jelent csak meg 
egy „azért nézzen ki valahogy” szerény kíván-
ság.  Természetesen a fiatalok őszinteségének 
az lett a jutalma, hogy Balázs is elárult pár 
kedves dolgot a személyes életéből. Engem az 
hatott meg nagyon, amikor a nagyszüleit emlí-
tette, akik már 67 éve élnek boldog házasság-
ban, és a folyóban levő, hosszú időn át simára 
csiszolódott kavicsokhoz hasonlították házas-
ságukat. 

A másik érdekes szemléltető példa a nagy 
hirdető táblák, amelyek utunk szélén csábít-
gatnak (gazdagság, pénz), míg a kis, szürke 
kilométerkövek (a hit kövei) a fűben bújnak 
meg, s nehéz a jó útra rátalálni miután sze-
münk elől tévesztettük őket. A csoportvezető 
szavaiból világossá vált, hogy egyedül Isten 
képes rá, hogy visszavezessen a helyes útra. 

Ilyen tanulságos képek és vidám történetek 
közepette tettem fel komoly kérdéseimet, félve, 
hogy megzavarom a kötetlen társalgást: 

- Kinek köszönhető a kis ifi létrejötte 
és mikortól létezik? 

Tavaly szeptembertől – kezdi Balázs. Nagy 
Andrea azt mondja: Balázs bácsinak köszönhe-
tő. De mint később megtudtam Tiszteletes 
Urunknak is nagy szerepe van az újabb ifjúsági 
csoport megálmodásában, hiszen Ő érezte 
meg, hogy szükség van ennek a korosztálynak 
egy hitközösségre. 

- Miben látja a kis ifi fontosságát?  
A gyülekezeti igényeknek megfelelően alakult 

ki ez a kis csoport. Gyülekezetünkben egyre na-
gyobb számban vannak jelen a fiatalok. Nem 
akarjuk elveszíteni őket, ezért itt kötetlenebb for-
mában tudják megélni a fiatalságukat. A minden-
napi élet legfontosabb kérdéseit, problémáit köze-
lítjük meg egy-egy bibliai történeten keresztül. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

A kis ifjúsági kör 
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- A létszám hogyan változott a kezdetek 
óta? 

Két fővel indult – hangzik a meglepő válasz. 
Balogh Bence és Nagy Andrea 2012-ben kon-
firmáltak. Nyitottunk a konfirmandusok felé 
is, Máthé Zsigmond, aki gyakran mosolyog 
szerényen, a konfisokat képviseli. A Baltazár 
Dezső Ref. Iskola nyolcadikos diákjai is elősze-
retettel látogatják a kis ifis alkalmakat. Ilyen 
Erdős Péter és 
testvére Erdős is, 
Uzonyi Katika a 
2013-ban konfir-
máltakat képvise-
li. A létszám vál-
tozó, de mostan-
ság az 5-6 fő a 
jellemző. 

- Mennyire 
érzi a szívéhez 
közel ezt a szol-
gálatot? 

A többiektől várja a választ az alázatos hit-
oktató, de nem kell csalatkoznia, mert igen 
hamar hangzik az őszinte, lelkes vallomás: Er-
dős Péter kezdi: Szerintem Tanár Úr is nagyon 
szeret köztünk lenni, látszik, amikor mosolyog. 
Testvére, Erdős Pál folytatja a gondolatot: Sze-
rintem is szereti ezt a közösséget! Fontos do-
log, hogy lehet a válaszaira támaszkodni. Segít 
a mindennapi életben. Majd az érintett is meg-
szólal: A csoportvezető és a csoport viszonya 
sokkal bensőségesebb tud lenni egy ilyen kis 
közösségben, mint egy nagy iskolában vagy egy 
zsúfolt osztályteremben. 

- Szerettek ide járni csütörtökönként?  
Elsőnek most Erdős Pál válaszol igen ko-

molyan: A hit gyakorlása van szem előtt. A hit 
szabadabb gyakorlásával foglalkozunk, hétköz-
napi helyzetekre vetítjük rá. Nincsenek kötött-
ségek, ez is fontos. A közvetlen Tanár Úrtól 
megtudjuk az igazat: El sem tudnánk képzelni 
máshogy a csütörtök estéinket!!! – neveti.  

- Hány éves korig lehet valaki kis ifis? 
Másodpercnyi gondolkodás után válaszol a 

hitoktató: 25 éves korig. Idővel úgy is átalakul 
ifivé, csak a név marad.  

- Közben felvetem, hogy akkor párhu-
zamosan fog működni két ifis csoport? 

Aztán egy lehetséges uniót is említ. Látom 
ez még nincs igazán kiforrva, de majd ennek is 
elegyengeti az útját az Úristen, mint ahogyan 
eddig is tette a kis csoportok ügyében is. Majd 
megtudom, hogy a papírforma szerint a kis ifi 

3/4 órás lenne, a gyakorlatban ez 2 órát jelent. 
Most a riport miatt inkább a 3 órához közelít… 

- Itt milyen kérdéseket taglaltok meg? 
Főleg etikai kérdéseket elemzünk biblikus 

szempontból: szabadság, mindennapi életvitel, 
párválasztás – hangzanak a meghatározó té-
makörök. 

- Közös programokra volt már példa? 
Esetleg milyen 
terveitek van-
nak? 
  Márciusban Ifi-
seknek hirdettek 
meg egy találkozót 
Hajdúszoboszlón, 
ahová három au-
tóval mentünk. 

  - Szüleitekkel 
együtt szokta-
tok a templom-
ba jönni vasár-
naponként? 

Erdős Peti egy erős igennel válaszol, ami 
magában foglalja a testvére válaszát is. Nagy 
Andrea így vall erről: Anyával szoktunk jönni, 
de nem túl gyakran. Uzonyi Kata: Igen. Máthé 
Zsigmond tömör válasza: Ünnepekkor, anyá-
val. Balogh: Régebben anyukámmal jöttem, 
mostanság inkább egyedül jövök, mert ő rit-
kábban jut el a munkája miatt.  

- Ha elkeserednétek valamely okból, a 
hitetek által könnyebb átvészelni az 
ilyen helyzeteket? 

Két határozott válasz Palitól és Anditól: 
Könnyebb. Máthé Zsigmond felettébb bölcs 
mondata így hangzik: A hit erősíti a lelket! Így 
könnyebb minden helyzetben. Nagy Andi így 
emlékezik vissza a számára nehéz időszakra: 
Éreztem a hit erejét, amikor mindkét papám 
meghalt. Balogh Bence nagyon lelkesen bólo-
gat, így az ő reagálását is megerősítésnek ve-
szem. 

- Ki milyen példát tud mondani arra, 
amikor az Úristen meghallgatta imái-
tokat és teljesült a kérésetek? Hálát is 
szoktatok érte adni? 

Nagy Andi kezdi: A konfirmációs vizsgán 
megsegített. Pál helyett Balázs bácsi adja a vá-
laszt: Palit a hittan vizsgán segítette meg. Zsig-
mondtól már előzőleg hallottuk, hogy elveszí-
tette a személyi iratait, most ez jutott eszébe, 
hogy ekkor is vele volt az Úristen, amikor  
kalandos úton, de meglett.  

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Kata a zongoravizsgákon várja az Úristen 
segítségét. Peti a gimnáziumi felvételi vizsgája 
során tapasztalhatta meg az Úr kegyelmét. 
Bence pedig a latin versenyére emlékezett visz-
sza örömmel, hogy országos döntőbe juthatott 
a meghallgatott imáknak is köszönhetően. 
Egyértelműen állították, hogy hálát is adtak 
ezért, és én el is hiszem nekik. Az ifisek kérik 
tanárukat, hogy Ő is valljon e téren: Eredendő-
en az egyetemen szerettem volna maradni ok-
tatni, ezért imádkoztam, hogy ott maradhas-
sak. De Isten azt találta jobbnak, hogy ideve-
zessen ebbe a gyülekezetbe, ebbe az iskolába, 
ahol megtapasztalhattam a vallástanári hivatás 

minden nehézségét, de ezzel együtt minden 
gyönyörűségét és áldását is. Legyen ezért Iste-
né a dicsőség! 

Véleményem szerint nem is talált volna 
alkalmasabb, kedvesebb hitoktatót az Úristen 
igen széles földrajzi körökben sem. 

Mielőtt eljöttem volna, kedvesen invitált 
Balázs bácsi a következő kis ifis alkalomra is, 
pedig már bőven elmúltam 25….! „Mert ahol 
ketten vagy hárman egybegyűlnek az 
én nevemben, ott vagyok közöt-
tük.” (Mt18,20.) 

Rózsáné, Szilvi 
 

A nevem Lukács Beáta. Szé-
kelyudvarhelyi származású 
vagyok. Középiskolai tanul-
mányaimat a székelyudvar-
helyi Benedek Elek Tanító-
képzőben végeztem, majd a 
Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem teológus
-lelkész szakos hallgatója-

ként folytattam.  
Édesanyám Csiki Márta, római katolikus és 

édesapám Lukács Péter református szülők 
egyetlen gyereke vagyok. Római katolikusnak 
kereszteltek meg és értelemszerűen, mint ró-
mai katolikus gyakoroltam a vallásomat legin-
kább édesanyám oldalán. Elsőáldozásomat 
követően csatlakoztam be a székelyudvarhelyi 
római katolikus ifjúsági csoportba, mely a 
Huncutok néven működött és működik a mai 
napig is. Ezt követő éveim járultak ahhoz az 
elhatározáshoz, hogy én is szolgálni szeretném 
az egyházat, mint lelkész, de nem, mint apáca 
avagy „plébános nő”, ami ugye eleve lehetetlen. 
Kilencedik osztályos voltam, amikor papírilag 
és gyakorlatilag is elindult a folyamat: átállás 
reformátusnak, gyülekezet keresése, konfirmá-
lás és gyülekezethet tartozás.  

Ezt követő évek kitartását és lendületét a 
környezetem és szűk családi kör kételkedése 
adta meg illetve a dac. Ezek által még inkább 
akartam és szerettem volna erre a pályára ke-
rülni. Nyilván ez kevés ehhez a szolgálathoz, de 
akkor ezt még nem tudtam. Felvételt nyertem 
a Debreceni Református Hittudományi Egye-
temre és ősszel már költöztem is. Valójában az 
első egyetemista éveim alatti megtapasztalása-
im, melyek alatt értem a beilleszkedést, ver-
senyfelvételt, új környezetet, benne a helyemet 

és még sorolhatnám... Szóval mindent már egy 
másabb szemszögből nézve, Istennel maradva 
„Nyilas Misiként”, forrasztotta ki bennem, 
hogy igenis szeretnék az emberek között lenni. 
A periférián kívüliekkel lenni úgy, hogy vigyem 
az Isten igéjét közéjük, tanúbizonyságot téve. 
Ezt követő éveimben pedig igyekeztem ezt a 
feladatomat, célomat betölteni.  

Szeptembertől a Hajdúböszörményi Bocskai 
téri Egyházközség segédlelkészeként leszek itt 
és elkezdem illetve folytatom szolgálataimat, 
mint óvodai hitoktató, iskolai hitoktató, isten-
tiszteletek és más alkalmak adtán.  

Furcsa úgy rövid bemutatkozót írni, amikor 
már többen ismernek, mint gondolnám, de 
persze újdonság mindig van. Erre az ismerke-
désre volt lehetőségem az idei gyülekezeti tá-
bor alkalmával, Berekfürdő kellemes környeze-
te és a gyülekezeti tagok barátságos, nyitott és 
figyelmes légkörében.  

A színes programok, beszélgetések, séták és 
játékok mindig közelebb viszik egymáshoz az 
embereket, a közös emlékek pedig hosszú tá-
von jótékony hatásúak. Ez bizonyosodott be a 
tábort követő héten. Jó érzés úgy találkozni és 
beszélgetni valakivel, hogy tudunk visszaemlé-
kezni. 

Számomra a tábor nagyon nagy lelki feltöltő-
dést jelentett. Az előadások, a közös éneklések 
reggel és este, áhítatok, báránykázás mind-
mind olyan lelki többletet nyújtott, melyekért 
csak hálás lehetek. Jó volt úgy „táborlakó” len-
ni, hogy bár családok és közeli ismerősök vol-
tak jelen, mégis engedtek és hívtak maguk kö-
zé. Egy ilyen egészséges héttel a hátunk mö-
gött, bátorítanék mindenkit, hogy a jövő évi 
tábort semmiképpen ne hagyják ki! 

Új segédlelkészünk 
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Berekfürdőre szerveztük gyülekezetünk 
hatodik többgenerációs táborát. A minden-
napos elfoglaltságaink mellett lelkesen ké-
szültünk erre a táborra. A tábori készülés 

mindig kihívást jelent számunkra, de mintha 
ez a mostani még inkább az volt. Az egészség 
témája mellett döntöttünk, mert nagyon idő-
szerűnek találtuk, de nemcsak időszerű, ha-
nem igen nehéz is erről beszélni. Aztán az 
Úristen kegyelmesen megadta, hogy sokkal 
jobban kialakult a hét, mint ahogy reméltük 
volna. 

Hatalmas beszélgetések követték a délelőt-
ti előadásokat a csoportokban. A beszélgeté-
sekben pedig jókat vitatkoztunk is időnként. 
A férfiak csoportja meglehetősen népes volt, 
akár kettő csoport is kitelt volna belőlünk. 
Mégis így volt jó, mert együtt voltunk, és 
együtt ismertük meg egymás véleményét a 
felvetett témákról. A nők két kisebb csoport-
ban foglalkoztak a témákkal. Ahogy hallot-
tam, náluk is sikerült alaposan körüljárni az 
eladók által felvetett gondolatokat. Az ifisek-
nek talán egy kicsit nehezebb volt a csoport-
munka – legalábbis az elején. Nekik előbb 
közösséggé kellett kovácsolódniuk ahhoz, 
hogy beszélgetni tudjanak egymással. Ez az 
életkorukból fakadó sajátosság. 

A berekfürdői Megbékélés Házát már ré-
gen ismerem. Számos konferencián vettünk 
ott részt feleségemmel. Eddig azonban fél-
tünk attól, hogy gyülekezeti táborunkat oda 
szervezzük. Félelmeink egy része – kiderült 
– alaptalan volt, mert nagyon jó érezte ma-
gát a csapat. Szépnek, otthonosnak és megfe-

lelőnek találták mind a szállást, mind a kö-
zösségi helyeket. Némi nehézséget okozott 
mégis az ebben a konferenciaközpontban, 
hogy igyekeznek maximálisan feltölteni a 
szobákat, ezért rajtunk kívül volt ott egy má-
sik gyülekezeti csoport is és néhány család is, 
hiszen nekik más volt a napi ritmusuk, az 
étkezőben is nagyobb volt a zaj. Persze, ha a 
mi csoportunk elérné a 140-150 főt, akkor ez 
is megoldódna, mert akkor teljes egészében 
mi lakhatnánk be a Megbékélés Házát. 

Egy kicsit tartottunk attól is, hogy Berek-
fürdőn csak a strand van, de kiderült, hogy a 
táborozók nagyon szívesen mentek délutá-
nonként a fürdőbe. Annak pedig külön örül-
tek, hogy a korábbi szokástól eltérően egy 
órával később volt a vacsora. 

Más volt az idei tábor abban is, hogy a dél-
előtti témafelvezetésből hármat gyülekezeti 
tagokra bíztunk, akik nagyszerű előadások-
kal kápráztattak el minket. (Ez a korábbi 
években még nem így volt. Ezeket a lelkészek 
tartották.) Azt látjuk, hogy gyülekezetünk 
egyre érettebb, és így jobban megvalósul eb-
ben a nagy családban az igei útmutatás: „És 
ő (Isten) „adott” némelyeket apostolokul, 
másokat prófétákul, ismét másokat evangé-
listákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy 
felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, 
a Krisztus testének építésére, míg eljutunk 
mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megis-
merésének egységére, a felnőttkorra, a Krisz-
tus teljességét elérő nagykorúságra,” (Ef. 4,11
-13) Igen. Isten akarata szerint kezd működ-
ni és élni a Bocskai téri Gyülekezet. Ebben 
mi lelkészek azt a feladatot kaptuk, hogy ta-
nítsuk az embereket, és készítsük fel őket a 
szolgálat végzésére; a gyülekezeti tagok pe-
dig akarjanak tanulni, értsék meg a tanítást, 
és végezzék a szolgálatot és a missziót az Is-
ten dicsőségére. 

Azért imádkozom, hogy Istennek ez az 
akarata egyre inkább valósággá váljon Gyü-
lekezetünkben, hogy az Úristen állítson 
munkába minél többeket, és adjon nekünk, 
lelkészeknek erőt ahhoz, hogy felkészítsük 
őket a szolgálat végzésére a hétköznapokban 
is. 

Loment Péter lelkész 

A lelkész szemüvegén keresztül nézve  
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Berekfürdői élmények... 
Biztosan mások is voltak már úgy, ha egy 

kellemes helyen jártak, megfogadták maguk-
nak, hogy ide jövőre is eljönnek. Aztán ez 
rendszerint csak ritkán történik meg, vagy az 
idő szűkössége, a pénztárca zsugorodása, a 
szenvedély csillapodása, az emlékek megfaku-
lása vagy egy újabb kaland csábítása miatt. 

Istennek hála szűkebb pátriánkban is lépten-
nyomon gyönyörű tájakat, vagy egyszerűen 
csak a szívünknek kedves helyeket fedezhetünk 
fel. Ilyen kedves hely 
lett számomra Berekfür-
dő, azon belül is a Meg-
békélés Háza. Az üdülő 
az árnyat adó fákkal és 
bokrokkal méltán érde-
melte meg a Megbékélés 
Háza titulust. Elgondol-
kodtató név. Mivel is 
kell, lehet megbékél-
nünk? Istennel, ember-
társainkkal, a sorssal 
vagy önmagunkkal? Ezt minden látogató dönt-
se el maga. Az is lehet, sőt biztos, hogy a ven-
dég vagy az oda érkező kiscsapat  nem filozofál 
ezen, csak egyszerűen boldogan veszi birtokba 
az üdülőt. 

Mint ahogy mi is birtokba vettük július 21-
étől 26-áig. Nekem ez volt az első táborozásom 
a gyülekezettel. Ebben az évben viszont har-
madjára látogathattam a Házba. Bár nincs túl 
messze városunktól, számomra Berekfürdő 
korábban csak térképen létezett. Ez utóbbi al-
kalommal azonban már úgy éreztem, itthon 
vagyok. Tehát nekem sikerült teljesítenem „az 
ide még visszatérek” fogadalmat. 

Három nemzedék együtt. A gyülekezet apra-
ja-nagyja: (kis)gyerekek, fiatalok és a „többet 
látott - hallott, - tapasztaltabb” korosztály. Jól 
megvoltunk együtt. Valóban nagycsalád. 
Együtt: a fakultatív reggeli tornától a helyen-
ként éjszakába nyúló beszélgetésekig. Közötte 
reggeli áhítat, Bárka zenekar, délelőtti előadá-
sok, kávé - büfé a 14-es szobában, kiscsoportos 
megbeszélések, szappankészítés és szabás-
varrás Uzonyiné Katika útmutatásával, vetél-
kedő, „láthatatlan színház” az ifik jóvoltából, és 
„látható” színházi este, melynek során bibliai 
történeteket adtunk elő. Esti áhítat, ismét Bár-
ka zenekar. El ne felejtsem: és a Ki mit tud. 
Kedves, tehetséges ifjak vannak a gyülekeze-
tünkben. Na és a számos apró gyerek! Ők is 
kivették a részüket. Tünde néni vezényletével 

őszinte örömmel dalolták és mutogatták el a 
kedves, gyermekeknek szánt énekeket.  Látván 
őket, nem gondolnánk, hogy hazánk lélekszá-
ma fogyóban van. Sugárzó kis arcok, tele élet-
tel, csupa mozgás, csupa öröm! 

A hét folyamán egy nagyon kedves játéknak 
lehettünk részesei. Ez a báránykázás. Az első 
este egy kosárkából kihúztuk egymás nevét, a 
„báránykánkét”, s annak a személynek min-
dennap ajándékot készítettünk angyalkaként. 

Az angyalok a gondosan 
elkészített kis csomagja-
ikat - néhány figyelmes 
szó kíséretében - „lopva”, 
azaz titokban tették az 
ajtók elé, nehogy fény 
derüljön a kilétükre. 
Szinte mindig úton vol-
tunk, azaz a folyosón 
settenkedtünk. Volt aki 
kora reggel, volt ki a dél-
utáni csendes pihenő-

ben, vagy éppen az éj leple alatt suhant kicsi 
pakkjával. Olykor már hallani véltem a szár-
nyak suhogását, máskor meg azt hittem, hogy 
szorgos Mikulások végzik szolgálatukat. Utolsó 
este lehullt a lepel, mindannyian megtudtuk, 
ki őrködött fölöttünk, kitől kaptuk a kedves 
ajándékokat. Ezen aztán megint csak sikerült 
jókat derülnünk. Bevallom, először kisded já-
téknak véltem ezt a báránykázás-angyalkázást, 
de mikor én is megtapasztaltam jótevőm fi-
gyelmességét, s a folyosókon láttam az ajtó 
kinyílására várakozó ajándékocskákat, engem 
is kezdett érdekelni a dolog. Azt pedig nem 
nehéz elképzelnünk, milyen lázban égtek a 
kisebb gyermekek, de még a nagyobbaknak is 
igazi élmény volt az ajándékozásnak ez a for-
mája. Kicsit a karácsonyi Jézuska várásra is 
emlékeztetett. 

Számos jó dologról tudnék még írni, de he-
lyette csak annyit mondok, hogy egyszerűen 
nagyszerű volt. Lehet, hogy akadnak olyan 
gyülekezeti tagok, akik szeretnék kipróbálni a 
tábori életet és meg is tehetnék, de valami mi-
att eddig mégis haboztak. Első táborozóként 
azt javaslom nekik, nyugodtan vágjanak bele, 
nem fogják megbánni. 

Sok szeretettel Tiszteletes Úrnak, Tiszteletes 
Asszonynak, az ifjú Lelkésznőnek áldott mun-
kájukért, és a kedves Olvasóknak: 

Barakné Sipos Katalin 

 



7 

 

www.bocskaiter.hu 

Gyülekezeti tábor - Egészségünkre! 
Immár hatodik alkalommal indultunk a 

többgenerációs gyülekezeti táborba, ezúttal 
Berekfürdőre, a Megbékélés Házába. Útközben 
meglátogatta a csoport Poroszlón a Tisza-tavi 
Ökocentrumot és megállt a Hortobágyon. 

A több mint hetven résztvevő csupa EGÉSZ-
SÉGES… dolgokkal foglalkozott ezalatt az öt 
nap alatt. Ez volt a hét témája. 

A délelőtti előadásokat a gyerekek kivételével 
közösen hallgattuk meg. 

 (A legkisebbek Kiss Judit nénivel, a nagyobb 
gyerekek Szabó Judit nénivel elvonultak, hogy 
korosztályuknak megfelelő foglalkozást kapja-
nak.) Előadás után az ifisek Lukács Beáta lel-
késznő, a férfiak Loment Péter lelkipásztor, a 
két női csoport pedig Lomentné Szopkó Tünde 
tiszteletes asszony, illetve Elekné Szórádi Már-
ta és Kissné Tardi Gyöngyi vezetésével külön 
csoportban beszélgettek a hallottakról. 

A hét témáinak számba vétele hétfőn kezdő-
dött. Délelőtt Dr. Molnár Zoltán belgyógyász 
főorvos, háziorvos előadását hallgathattuk 
Egészséges test és környezet címmel. Szólt az 
egészséges táplálék, az ivóvíz, a mozgás, a ta-
nulás és az oktatás, fontosságáról, a lelki prob-
lémák okairól. (Szétesett családok, a gyerekek 
túl korán, túl sok kontroll nélküli impulzust 
kapnak.) 

Előadásában hangsúlyozta a test, a lélek, a 
gondolkodás és az értékrend fontosságát, egy-
másra hatását. Véleménye szerint a hit a moz-
gatóereje mindennek. A hitre jutott ember hit-
ben imádkozva megnyugszik Krisztusban, a 
lelke megmenekül. A gyógyító folyamatban a 
tanúbizonyságot tevő hitet kell nyújtani. Az 
orvosi gyógyításba be kellene vonni a pszicho-
lógusokat, lelkészeket, az orvosképzésbe pedig 
beépíteni a pszichológiai, teológiai ismerete-
ket, a gyerekek számára pedig az egészségtan 
oktatást. 

A délelőtt további részében kis csoportokban 
beszélgettünk a felvetett gondolatokról.  

Megtudtuk, hogy a jó, a Bibliában azt is jelenti, 
hogy szép és egészséges. Az ige fényében vizs-
gáltuk, hogy tekintsünk a testünkre (1Kor. 6,19
-20), mit ne tegyünk vele. (3Móz. 39,6; Róm. 
13,13-14,). Szó volt a böjt szerepéről és a harag 
lelket, majd testet betegítő hatásáról, a megbo-
csátás fontosságáról. 

A keddi napon Loment Péter lelkipásztorunk 
előadásában az egészséges külső kapcsolatokról 
hallhattunk. Hogyan viszonyulhatunk egészsége-
sen a munkához, biblikusan a politikához. 

Az ószövetségből a próféták, az újszövetség-
ből az apostolok cselekedetei és az apostoli 
levelek történetein keresztül hallhattunk a val-
lási és a politikai vezetők közötti hatalmi vi-
szonyról. Isten felhasználta a prófétákat, Jé-
zust, Pált, hogy helyes irányt mutassanak. Ak-
kor leszünk biblikusak, ha Isten útját tartjuk 
szem előtt. A pártérdekek nem tarthatnak visz-
sza Isten igazságától senkit. 

A munkához a legősibb törvény a tízparan-
csolat ad elsőként útmutatást (2Móz. 20). Is-
ten nem fogadja el a rabszolgaságot (be nem 
jelentett dolgozók, éhbérért végzett munka). 
Munkánkat is Isten dicsőségére végezzük. A 
munka az Isten tisztelet egy formája. 

Ezt követően csoportfoglalkozásokon a köz-
élethez való viszonyunkról, külső kapcsolata-
inkról, munkához, szolgálathoz való hozzáállá-
sunkról beszélgettünk. 

Szerdán az egészséges szülő-gyerek kapcso-

latról hallhattunk gyülekezetünk kedves tagja 
Molnár Endréné dr. főiskolai docenstől. Elő-
adásában szólt a szocializáció folyamatáról, az 
egészséges családi minta, a családi szerepek, a 
kommunikáció, az őszinteség, a bizalom fon-
tosságáról. Részletesen bemutatta a születéstől 
egyetemista (22 éves) korig a gyermek fejlődé-
si szakaszait, az előforduló nevelési hibákat. 
Sokéves tapasztalatából merítve példákkal il-
lusztrálta mondanivalóját (kérdőíves felmérések, 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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gyermekvédelmi esetek, törvényi háttér). Elő-
adását vitaindító kérdésekkel fejezte be: 

 Kell-e, lehet-e tévedéseinket felismerni, a 
gyerekkel megbeszélni, bocsánatot kérni 
tőlük? 

 A családi szerepek átvállalása anya-apa 
szülői szerepek mennyire vállalhatóak át? 
Mit kell megőrizni a hagyományokból? 

 Lehet-e rangsor az értékeink rendszeré-
ben? Milyen értékeket közvetítünk a gyer-
mekeink illetve a társadalom felé? 

A témára és az előadó gazdag tapasztalatára 
tekintettel együtt maradtak a felnőttek és a 
felmerülő gondolatainkat közösen beszéltük 
meg. 

Csütörtökön az egészséges hitéletről szólt 
Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztorunk. 
„Egészséges hit akkor születik meg, amikor ki 
tudom mondani, hogy Jézus meghalt értem a 
kereszten és fel is támadt értem. Tudok hálás 
lenni, leborulni elé, bocsánatot kérni és elfo-
gadni a folytatást.” Így kezdődtek az előadás 
első gondolatai. Hogy mit tegyünk, ha idáig 
eljutottunk arra is kaptunk receptet. Élj úgy 
mint egy ikáriai!  

(Ne érdekeljen az idő! A mi szót használd az 
én helyett, Ne versenyezz! Sokat gyalogolj, ker-
tészkedj! Igyál gyógyteákat mézzel! Délután 
pihenj le! Egyél sok zöldséget! Minden nap 
igyál 1 dl vörös bort! Vasárnap menj templom-
ba!) 

Tápláld hitedet igével! Edzed a hitedet!

(Szolgálat, adakozás, játékosság, próbák.) Te-
her alatt a legaktívabb a kapcsolatunk Istennel. 
Imádkozz! (A lélek lélegzetvétele, beszélgetés 
Istennel). A hitnek szüksége van közösségre (a 
szeretet gyakorlására), kenyérre és borra, pihe-
nésre (álomban kapsz útmutatást). Ha örök 
életre vágysz, élj egészséges hitéletet! 

Ez az előadás olyan kerek egész volt, hogy 
nem is tettünk hozzá semmit a csoportban, 
inkább a kiadott feladatra készültünk, hiszen 
este elő kellett ad-
nia minden cso-
portnak egy gyógy-
ulással kapcsolatos 
bibliai történetet 
szokatlan módon. 
Mi a tíz leprás tör-
ténetét választottuk 
(Luk. 17,11-19). 

A péntek témája 
az egészséges gyü-
lekezet, amelyről 
Gyulai Sándor pres-
biter, a missziói bi-
zottság vezetője beszélt. Kálvin János gondola-
tait idézte: Az egyház a hívők azon közössége, 
ahol tiszta igehirdetés és hallgatás van és a 
sákramentumokat Krisztus rendelése szerint 
szolgáltatják ki. 

Előadásában szerepelt a Heidelbergi Káté új 
fordításának (Dr. Fekete Károly) 54-56 kérdé-
se (Mit hiszel az anyaszentegyházról? Mit ér-
tesz a szeretetközösségen? Mit hiszel a bűnök 
bocsánatáról?), az Apostolok Cselekedetei 2, 
42-47,(az első gyülekezetről) igeszakasz, Püski 
Lajos tapasztalatai (A gyülekezet betegségeiről 
és megelőzésükről) és a gyülekezetünk öt célja: 

Isten dicsőítése, bibliai gyökerek megismerése 
és Krisztus követése – tanulás, lelki nevelés, 
Isten kegyelmének és szeretetének sokszorosí-
tása – tanúságtétel, családok bekapcsolása a 
gyülekezetbe - közösségépítés szolgálatra ké-
szítés). 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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Mindezek mellett a korábbi táborokhoz ha-
sonlóan és az egészséges életmódnak megfele-
lően volt: 

 reggeli torna (önkéntes vezetőkkel és részt-
vevőkkel, még karatéztak is a vállalkozók), 

 reggeli áhítat (a nap témáihoz igazított tar-
talommal, a táborlakók közül felkért felol-
vasókkal),  

 délutáni programok fakultatív résztvevők-
kel:  

 szappanöntés, díszítés, csomagolás, 
kézműveskedés (csodás hajgumik, fül-
bevalók, …készültek), 

 kerékpártúra Karcagra és vissza. Közben 
malom- és templomlátogatás és még 
tiszteletes asszony szüleihez is betértek 
egy kis megvendégelésre 

 sétakocsizás Karcagra a kevésbé bátrak-
nak, 

 vetélkedő öt csapat részvételével Vajda 
Zsófi vezetésével. (Nagyon sokszínű, 
ötletes, kreatív feladatokkal, szoros vég-
eredménnyel), 

 láthatatlan színház Csukásné Bernáth 
Krisztina forgatókönyve, rendezése, sze-
replése és az ifisek lelkes, ügyes, fárad-
ságos, kitartó részvétele által, (akik ön-
állóan is vállalták az előadásokat, miu-
tán Krisztináék hazautaztak, 

 minden délután volt lehetőség fürdésre, 
még egyszer éjszaka is, ahol testünket, 

lelkünket gyógyította a víz és a jó beszélge-
tések, 

 esti áhítat lelkészeink jóvoltából. 
Bárka zenekar segítette éneklésünket, taní-

tott új dalokat, teljesítette kívánságainkat, mé-
lyítette hitünket, emelte szívünket, lelkünket, 
lelkesítette a gyerekeket (amihez Tünde néni is 
hozzájá-
rult a mu-
togatós 
dalok elő-
adásával). 

Volt 
angyal-
bárány 
játék szin-
tén az egészség jegyében! („édesség mente-
sen”). 

Kellemes környezetben játszhattak a gyere-
kek az üdülő kertjében, sokféle játék, biztonsá-
gos, tágas, fás, bokros területen. 

Az esti programok között volt filmnézés 
(Clancy-Barátok mindörökké), amely nagyon 
meghatott mindenkit, a csoportok által előa-
dott egy gyógyulással kapcsolatos bibliai törté-
net szokatlan módon való megjelenítése, ami 
sok nevetésre, derűre adott alkalmat, Ki mit 
tud, ahol az ifjú tehetségek villogtatták tudásu-
kat, az angyal-bárány játék leleplezése pedig 
sok találgatással, izgalommal járt. 

A tábor Úrvacsorás istentisztelettel zárult. 
Szép emlékekkel, testileg, lelkileg feltöltődve, 

ismeretekben gazdagodva, hitben erősödve, 
közösségben barátságokat erősítve tértünk 
haza családommal. 

Barakné Horváth Eszter 
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2013. Berekfürdő—Megbékélés Háza 
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A Láthatatlan Színház alapötlete 1999-2000 
körül fogalmazódott meg a Budapesti Evangé-
likus Egyetemi Lelkészségen, Lénárt Viktor 
egyetemi lelkésztől származik. 

A Láthatatlan Színház során, a helyzetgya-
korlatokra építve, egy új világba vezetik el a 
résztvevőket egyenként, akik bekötött szemmel 
élhetnek át látás nélkül, a többi érzékszervre 
hagyatkozva különböző helyzeteket. Színház, 
játék és dráma keveredik ebbe a műfajba, 
amelyben a színjáték összekapcsolódik a részt-
vevők életével. A színdarab során a résztvevők 
úgy érzik, mintha velük történne minden.  

A Láthatatlan Színház színészei a révészek. 
Ők vezetik és segítik az előadások nézőit, aki-
ket vándoroknak nevezünk. A táborban révé-
szek segítették a munkámat: Gyulai Zsófi, 
Loment Boróka, Loment Viola, Uzonyi Anti és 
Balogh Bence, később az ifjabb Nagy Zsolti. 

Ezúton is köszönöm nekik, hogy ilyen könnyen 
megtanulták a szerepeiket. Annyira ügyesen 
végezték ezt a korántsem könnyű feladatot, 
hogy a nagy sikerre való tekintettel hazautazá-
sunk után is folytatták a bemutatást. Az elő-
adás egy jól végiggondolt koncepció alapján, 
előre megírt forgatókönyv szerint történik. 
Ezen a héten az egészség téma köré próbáltam 
összegyűjteni történeteket. A 7-8 perces elő-
adás alatt a vándor hallhatta többek között az 
emberhalász-, a mustármag-, szőlőtöves példá-
zatokat, az utolsó vacsorát, a feltámadás örö-
mét is.  

A vezetett „nézők” saját lelkük és képzeletük 
által emelt díszletek között járják végig az elő-
adás útját, miközben a továbbra is zavartalanul 
működő érzékszerveiken keresztül átélik a tör-
ténetet. 

Egy olyan élményt kaphat a résztvevő, amely 
a hagyományos színházi élményminőségtől 
eltér, és messze túlnő a passzív és szemlélő 
néző átélési lehetőségein. Én 15 éve próbáltam 
ki először, de mintha most lett volna, annyira 
maradandó volt számomra.  

Nagyon örülünk, hogy ennyire sokan nyitot-
tak voltak az újdonságra. Akik nem tudtak 
részt venni a tábori előadáson, itthon is kipró-
bálhatják a közeljövőben.  

Csukásné Bernáth Krisztina 

Láthatatlan színház 

Nagy izgalommal vártam a tábort, imádkoz-
tam esténként, hogy majd jól érezzük magun-
kat. Az indulás napján korán felkeltem ma-
gamtól – anyáéknak nem is kellett ébreszteni. 

Mielőtt megérkeztünk Berekfürdőre, először 
Hortobágyon álltunk meg. Ott vásár volt, ahol 
lehetett kapni plüss lovacskát – de sajnos apa 
azt mondta, „nem veszünk!”. 

Ezután Poroszlón is megálltunk. Nagyon 
szerettem itt lenni: Tetszett a tutajozás apával 
a kis tavon. Tetszettek a nagy halak az akvári-
umban, a teknősök, békák és siklók a terráriu-
mokban. Volt egy óriásteknős is. Sok más álla-
tot is láthattunk: voltak sakálok, pelikánok, az 
állatsimogatóban kecskék, rackajuhok – az 
egyik kecske majdnem elvette a kistestvérem 
cumiját. Itt még a játszótér is nagyon jó volt – 
szívesen maradtam volna tovább is. 

Hamarosan megérkeztünk Berekfürdőre. 
Megnyugodva láttam, hogy itt is van játszótér 

sokféle játékkal: pl. sakk, libikóka, homokozó. 
A drótköteles csúszdától eleinte féltem, de az 
utolsó napokban kipróbáltam – és nagyon tet-
szett. 

Délelőttönként Judit nénivel foglalkozások 
voltak. Az egyik alkalommal megnéztük, mi-

lyen pici egy mustármag, és Judit néni el-
mondta, milyen nagy fa lesz belőle, akár a  

(Folytatás a 13. oldalon) 

Tábor Berekfürdőn – gyerekszemmel  
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Gyülekezetünk hatodik többgenerációs tábo-
ra volt az idei. Számunkra csak ötödik, mivel 
előző nyáron sajnos nem tudtunk elmenni. 
Mind az öt nagy élmény volt, de most úgy ér-
zem, talán az idei a legnagyobb. 

Jó szeretetközösség alakult ki, tanulságos 
előadásokat, reggeli- esti áhítatokat hallhat-
tunk és sokat énekeltünk. 

Nekem különösen emlékezetes marad, ami-
kor étkezésekkor a mellettünk lévő asztalnál 
ülő testvérünk, ahányszor odanéztem, kedve-
sen rám mosolygott. Általában én szoktam 
„előre mosolyogni” és jó érzés volt, hogy most 
ilyen kitartóan mosolyogtak „előre” rám. Utol-
só este derült ki, hogy feleségével együtt, ők 
voltak a mi angyalkáink… Jó volt „angyali” 
mosolyt kapni… 

Tökéletes volt minden, jól éreztük magunkat, 
sokat beszélgettünk, nevettünk. Mint itthon, itt 
is igyekeztem több mindenre és több minden-
kire odafigyelni, segíteni, ami számomra nagy 
öröm. 

De utolsó nap az Úr megengedte, hogy az 
öröm, a vígság szomorúságra forduljon, hogy 

akaratlanul bár, de hibát kövessek el. Így igaz, 
hogy több tényező közrejátszásával, de én is 
hozzájárultam ahhoz, hogy egyik testvérünket 
megszomorítsuk, ami fájdalmat okozott nekem 
is. Ezért indulás előtt mosolyogva, de könnyes 
szemmel köszöntem el mindenkitől, szívem-
ben az egész hét különleges élményével és a 
pillanatnyi szomorúsággal. 

Mégis hálát adok Istennek legelőször is 
azért, hogy Sanyival együtt élhettem át ezt a 
felejthetetlen hetet. Hálát adok a szeretetért, 
az örömért, a nevetésért, de a szomorúságért, a 
sírásért is! 

Ne sajnáljuk egymástól a mosolyt és ne szé-
gyelljünk sírni! 

Dicsőség legyen Istennek, hogy mint jó szülő 
törődik velünk, nevelni, formálni szeretne, 
hogy testileg-, lelkileg egészséges gyermekei-
ként élhessünk és szolgálhassunk! 

Fogadjuk tőle gyermeki bizalommal az 
ajándékokat és a terheket, a mosolyt és a sí-
rást is! 

Nagy Sándorné 

www.bocskaiter.hu 

„Angyali” mosoly és szomorúság 

madarak is fészket rakhatnak rajta. A leraj-
zolt fákra papírból kivágott kismadarakat 
ragasztottunk. Jó volt rajzolni is a foglalkozá-
sokon. Judit néni sok játékos feladatlapot is 
hozott, aki akarta, ezeket is elkészíthette. 

A délelőtt további részében sokat játszot-
tunk: labdáztunk, homokoztunk, csúszdáz-
tunk – még lufikat is lehetett fújni.  

Szerettem játszani a gyerekekkel – különö-
sen Ábellel. Nagyon örültem, hogy ideadta 
nekem a játékait. Kár, hogy olyan hamar  

hazamentek. 
Nagy élmény volt számomra a városnéző 

kisvonat. Többször ültem már kisvonaton, de 
ilyenen még nem. Néha kicsit rázós volt 
ugyan, de nekem így is tetszett. 

Jól éreztem magam a táborban, jövőre is 
szívesen elmennék – ha anya és apa is úgy 
gondolják.  

Pongor Misu 
egy ovis táborlakó 
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Két Templomban - Egyházban Vetélkedő 
Terveink szerint 2013. október 13-án, va-

sárnap délután újra megszervezzük a Bocs-
kai téri és a Kálvin téri Gyülekezet közötti ve-
télkedőt. A vetélkedő témája: „Isten munká-
ja a család életében”.  A témához illeszked-
ve új versenyszámokkal is készülünk, mint pl. 
apa-fia futóverseny és anya-lánya ügyességi 
verseny. 

A Bibliaismeret vetélkedőre 6-8 fős csapatok 
(gyülekezetenként legfeljebb 3 csapat!) jelent-
kezését várjuk. A csapatok úgy szerveződjenek, 
hogy tagjaik között legyenek családtagok. 

A Bibliaismeret vetélkedő anyaga: 

 Ősatyák története (1Móz.12-50 részek) 

 Ruth könyve 

 Péld.31:10-31 

 Ef.5:21-6:9  

 Kol.3:18-25 

 1Pt. 3:1-7 
A versenyzők lehetőleg új fordítású bibliából 

készüljenek! A csapatoknak előzetesen egy bib-
liai család családfáját kell elkészíteni. A család-
fa megjelenésében legyen szemléletes és érde-
kes. Bármilyen technikával elkészíthető. 

A vetélkedőre rajzpályázatot is hirdetünk. 
Téma: „Isten a családom életében” vagy „Isten 
a bibliai családok életében”.  A rajzokat A4-es 
méretben vegyes (legalább két) technika hasz-
nálatával kérjük elkészíteni. A művek hátolda-
lán kérjük feltüntetni készítője életkorát, gyü-
lekezetét, és egy jeligét. A műveket előzetes 
zsűrizésre a Lelkészi Hivatalba kérjük majd. 

Gyülekezeteink fiataljai számára rövidfilm 
készítő pályázatot hirdetünk a fenti témákban.  
A 2-3 perces műveket jelige és gyülekezet fel-
tüntetésével előzetesen kérjük eljuttatni a Lel-
készi Hivatalba. 

Megtanulásra ajánljuk az első versszakkal a 
következő énekeskönyvi éneket is: 77, 81, 128, 
272, 422, 425 és 462. Az énekekkel kapcsolato-
san feladatokat fognak kapni a csapatok. 

A vetélkedő időpontja és konkrét kiírása csak 
a következő számunkban jelenik meg. Mivel a 
mi gyülekezetünk lesz a rendező, ezért szerve-
zési ötleteket szívesen veszünk a Testvérektől. 

Jó bibliaforgatást kívánok mindenkinek, és 
várom a találkozást október 13-án, vasárnap 
délután! 

Lomentné Szopkó Tünde 

Legkedvesebb tábori élményeink 
Berekfürdőn voltunk táborozni. Legkedve-

sebb élményeink a reggeli torna. délelőtti fog-
lalkozások és a délutáni fürdés volt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A reggeli tornán jókat nevettünk saját ügyet-
lenkedéseinken.  

A délelőtti foglalkozásokon a feladatok játé-
kosak voltak és sokat viccelődtünk. Megtanul-
tunk olyan dolgokat is melyeket eddig még 
nem tudtunk.  

Délutánonként a helyi fürdőbe mentünk. Az 
úszómedencében jókat úsztunk, labdáztunk, 
csúszdáztunk. Amikor már a fogaink is vacog-

tak a hideg víztől, átmentünk felmelegedni a 
gyógyvizes medencébe.  

Nagyon jól szórakoztunk és finom fagyikat 
ettünk. Az egész tábor nagyon-nagyon jól telt, 
persze hozzájárult ehhez a jó témaválasztás és 
helyszín is. 

Mindenkit arra biztatunk, hogy jöjjenek ve-
lünk táborozni! 

Pinte Tamás- 4. oszt. 
Nagy Ivett- 3. oszt. 
Pinte Dóra 1. oszt.  

www.bocskaiter.hu 
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Kirándultunk... 

… és szórakoztunk is 



16 

 

www.bocskaiter.hu 

Tábori sláger 

 

"...az Úr ajándéka a gyermek..."   
(Zs o lt .  127:3)  

1. A kezeim kicsik, ne várj tőlem tökéletessé-
get amikor beágyazok, rajzolok, vagy dobom a 

labdát. A lábaim rövidek, lassíts le, hogy lépést 
tarthassak veled! 

2. Szakíts rám időt! A házimunka mindig ott 
lesz, de én csak egyszer vagyok kicsi! 

(Folytatás a 17. oldalon) 

Tízparancsolat szülőknek 
(Elhangzott a gyülekezeti táborban az „egészséges szülő-gyermek kapcsolat” té-

májánál, a reggeli áhítaton.) 
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Abban az időszakban, amikor a Magyaror-

szági Református Egyház kebelében lábra ka-

pott a kálvini reformáció alapján álló mozga-

lom, a puritanizmus, Hajdúböszörményben 

Zempléni György teljesített lelkipásztori 

szolgálatot. Az I. Rákóczi György támogatásá-

val korábban a franekeri és a leydeni egyete-

meken tanulmányokat folytató prédikátor 

1642-46 között hirdette Isten igéjét városunk-

ban. Ezt megelőzően, 1629-ben Sárospatakon 

volt conrektor, azaz iskolaigazgató mellet mű-

ködő másodtanító, illetve Vinnán, Erdőbényén 

és Ónodon volt hosszabb rövidebb időn át lel-

kipásztor- 

A harminchat évesen Böszörménybe került 

prédikátor a puritanizmus mérsékeltebb irány-

zatát, a presbiterianizmust képviselte. Vagyis 

az egyes egyházközségek presbitereinek zsina-

tait tartotta a református egyház legfelső, egy-

séges irányító szervének. Ennek ellenére az 

élesen fellángoló puritanizmus ellenes viták 

idején maga is a támadások kereszttüzébe ke-

rült. A puritán gondolatok ellen leghevesebben 

tiltakozó Felső-Tisza vidéki lelkipásztorok 

igyekezték elszigetelni és lehetetlenné tenni. 

1645-ben a Tokaji Zsinat ugyan állásából még 

nem függesztette fel, de 1646-ban a Szatmár-

németiben megtartott zsinaton már társaival 

együtt elítélték, mert puritanus elvei miatt 

megbánást nem tanúsított. 

Zempléni mellesleg jó vitakészséggel rendel-

kezett. Följegyezték róla, hogy már diákkorá-

ban a franekeri egyetemen Guilelmus Amesius 

vezetése mellett öt alkalommal disputált. Töb-

bek között az Antirkisztusról, az Eklézsiáról, a 

Klerusról fejtette ki véleményét. Azonban 

nemcsak a hitvitákban volt tehetséges, hanem 

némi szépirodalmi talentum is adatott neki. 

Két latin nyelven írt verse fönn is maradt, illet-

ve „Az lelki vitézségh aianlasa” címmel Geor. 

Zeml. aláírással egy magyar nyelvű kéziratos 

verse is. Ezen utóbbi, nyolc strófából fölépített 

művében a kegyes életre és az Írás által vezé-

relt erkölcsiségre figyelmeztet. Kifejti, hogy a 

bűn ágazó vesszője beszövi a léleknek mezejét, 

s megfojtja azt. Pedig a földi élet egyébként is, 

„mint a tavaszi havaknak elvesztése”, rövid 

időre szabatott. 

Hogy az élete végül is mennyi időre volt ki-

mérve, nem tudjuk. Életének a böszörményi 

prédikátorkodás utáni folyásáról adatokkal 

nem rendelkezem, így csak remélni merem, 

hogy Tolnai Dali János, Salánki György 

(Rotterdami Erasmus egyik fordítója), 

Tölczkei István (Bethlen Péter nevelője), 

Ványai János (abaúji esperes) egyetemi társa 

és kortársa a puritánok üldözése idején nem 

némult el végleg. 

Czirmayné Kocsis Róza 

Múltidéző: Zempléni György prédikátor 

3. Az én szemem még nem látta úgy a világot, 
ahogy a tied, hagyd, hogy biztonságban felfe-
dezzem, ne korlátozz szükségtelenül! 

4. Nekem is vannak érzéseim, ne bosszan-
kodj, ha kérdezgetek! Bánj velem úgy, ahogy 
szeretnéd, hogy veled bánjanak! 

5. Ajándék vagyok, Isten azt akarja, hogy ér-
tékes kincsként bánj velem! Kérj számon, adj 
útmutatást az élethez, fegyelmezz szeretettel! 

6. A növekedéshez bátorításra van szüksé-
gem, nem üres dicséretekre. Légy velem gyen-
géd, helyreigazíthatsz szidás nélkül is.  

7. Adj szabadságot, hogy dönthessek, még 
akkor is, ha nem mindig jól döntök! Engedd, 
hogy elessek, így tanulok meg járni! 

8. Ne csinálj meg folyton mindent nekem, 
mert ettől úgy érzem, az én erőfeszítéseim nem 
felelnek meg az elvárásaidnak. Ne hasonlítgass 
másokhoz, én én vagyok, nem más! 

9. Ne féljetek elmenni egy hétvégére együtt. 
A gyerekeknek szükségük van a szülőktől távol 
töltött időre, és ez fordítva is igaz. Sőt, ezzel azt 
is megmutatjátok nekünk, hogy a házasságotok 
valami különleges dolog. 

10. Vigyél el Isten házába, és ismertess össze 
Vele, mert Őrá szükségem lesz egész életem-
ben! 

Közzétette: Lomentné Szopkó Tünde 

 
(Forrás: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=140123&n=evimami-

2007&blog_cim=T%EDzparancsolat%20sz%FCl%F5knek ) 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=140123&n=evimami2007&blog_cim=T%EDzparancsolat%20sz%FCl%F5knek
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=140123&n=evimami2007&blog_cim=T%EDzparancsolat%20sz%FCl%F5knek
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A Debreceni Református Gimnázium kollégiu-
mában két hetet töltöttem Pap Katalin és még 
30 diák társaságában a  Kántorképző tanfolya-
mon.  
Minden résztvevőnek külön harmónium vagy 
orgona órája volt. A szolfézst és az egyházi éne-
ket kisebb (A, B, C, D) csoportokban tanultuk. 
A C és D csoportba járók tanultak még karve-
zetést és énektanítást is. Ebben az évben lehe-
tett gitárt tanulni is, ami nem volt kötelező. 

Első vasárnap részt vettünk a nagytemplomi 
istentiszteleten. Ezután Sepsy Károly 
(orgonaművész, kántor) vezetésével megnéz-
tük a templom orgonáját, amit ki is lehetett 
próbálni. Majd felmentünk a toronyba ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílt a városra. 

A hétköznapok nagy részét az órákon töltöt-
tük és azzal, hogy megtanuljuk az énekeket és 
a hangszeres darabokat. Szombaton különböző 
programokkal vártak: orgonakoncert, filmvetí-
tés, fürdőzés, stb. Vasárnap a Debrecen Sza-
badságtelepi református templomban szolgál-
tunk, ahol kórusműveket énekeltünk, a végzős 
diákok pedig egy-egy orgonadarabot adtak elő. 

A második hét még keményebben telt, mint 
az első. A vizsgák közeledtével mindenki ezer-
rel pörgött. Csütörtökön és pénteken minden 
tantárgyból levizsgáztunk. Ezután péntek este 
jöhetett a nagy záró koncert, amit már nagy 
izgalommal vártunk. A hat órakor kezdődő 
alkalomra hivatalosak voltak a családtagok, 
barátaink és minden érdeklődő. A koncerten 
elhangzott számos kórusmű mint például: 
Szent az Úr az alkotó, Láttad-é, Jöjjetek Krisz-

tust dicsérni, Hogyha az Úr nem építi a házat, 
Ó föld el hagylak immár, Gárdonyi Z.: Az Úr 
dicsérete, Ünnepeljünk zengedezzünk, Győz-
hetetlen én kőszálam… 

Közben mind a négy végzős diák megcsillog-
tatta tudását egy-egy gyönyörű orgonadarab-
ban. Voltak olyan művek is, amit néhány diák 
hegedűn, gitáron, nagybőgőn kísért, orgonával 
vagy éppen zongorával tetőzve az amúgy is 
csodálatos hangzást. A koncert alatt hallhat-

tunk egy rövid igehirdetést is. 
 Szombaton Úrvacsorával egybekötött bizo-

nyítványosztásra került sor. Ezt követően, a 
sok ölelés és búcsú után mindenki indulhatott 
haza és kezdődhetett elölről a visszaszámlálás 
a következő tanfolyamig.  

Két kemény, húzós hét volt, de nagyon meg-
érte! 

Köszönjük a felkészítést Berkesi Sándor és 
Marczi Ernő tanfolyamvezetőknek és tanára-
inknak: Bűdi Katinka (szolfézs, harmónium), 
Porcsalmy Balázs (harmónium), Sárosi Dániel 
(orgona, harmónium), Marczi Ernő 
(harmónium), Nagy-Szabó Kornélia 
(harmónium, ének),  Török Ágnes (ének). 

„Kész a szívem, Istenem arra, hogy énekeljek 
és zengedezzek lelkesen! Ébredj, lant és hárfa, 
hadd ébresszem a hajnalt!”(Zsolt. 108, 2-3) 

 

 Uzonyi Katalin 

Kántorképző 2013. 
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Hajdúböszörmény, Budapest, Strasbourg, 
Brüsszel, Trento – ezek a városok Fülep Ág-
nes életének fontos állomásai. Az egyetemis-
ta lány két ösztöndíj között látogatott haza, 
hogy családja mellett velünk is megossza 
élményeit. 

A Bocskai István Gimnáziumban érettsé-
giztél, majd az ELTE bölcsészkarán nemzet-
közi tanulmányok szakon folytattad tanul-
mányaidat. Milyen volt egy vidéki kisváros 
után a fővárosban találni magad? 

– Nem volt teljesen 
ismeretlen, mert egy 
nyarat már korábban is 
Budapesten töltöttem, 
így gyorsan megszoktam 
a nagyvárosi életet. A 
csoporttársaim közül sok 
barátot szereztem, Sop-
rontól Budapesten át 
Újfehértóig vannak isme-
rőseim. 

Az egyetemi tanulmá-
nyokat remekül kiegészí-
tik a szakmai gyakorla-
tok. Te hogyan bővítetted az elméleti isme-
reteidet? 

– Kezdetben a Kitekintő portálnál 
(www.kitekinto.hu) újságírással foglalkoztam. 
A legfrissebb angol és amerikai napi- és hetila-
pokat olvastam, ezekből válogattam és fordí-
tottam cikkeket, vagy önállóan írtam szövege-
ket az Észak-Amerika rovatba. A magyar EU-
elnökség alatt, 2011 első félévében elnökségi 
tudósító voltam. Ez azt jelenti, hogy részt vet-
tem a gödöllői konferenciákon, és tudósításo-
kat készítettem. Ezután az EU karrier nagykö-
vete lehettem, előadásokat szerveztem olyan 
fiataloknak, akik szeretnének az EU intézmé-
nyeiben, „álommunkahelyen” dolgozni. Brüsz-
szelben tájékoztattak minket a kiválasztás fo-
lyamatáról, és ezt a tapasztalatot hasznosítha-
tom majd, ha én is munkát fogok keresni. Ta-
valy részt vettem Strasbourgban az Európai 
Parlamentben egy EU-s versenyen, ami szin-
tén hatalmas élmény volt. A nyáron az 
www.eurodesk.hu oldalnál a honlapot frissí-
tem majd, és cikkeket írok. Közben készülök 
Lengyelországba, ahol a fenntartható fejlődés-
sel fogunk foglalkozni egy nyári egyetemen.  

Az egyik közösségi oldalon rendszeresen 
tettél közzé képeket az „I woke up in Italy / 
Olaszországban ébredtem” sorozatban. Mi-

vel foglalkoztál Olaszországban? 
– A 2013 októberétől 2014 júniusáig tartó 

tanévet a Trentói Egyetemen töltöttem, az 
Összehasonlító helyi fejlesztési tanulmá-
nyok mesterképzés keretében. A képzés négy 
ország, Szlovénia, Németország, Olaszország 
és Magyarországról a Corvinus Egyetem 
szervezésében működik. Az első és a máso-
dik félévet Trentóban töltöttük, szeptember-
ben Budapest következik. A negyedik, egy-
ben utolsó gyakorlati félévet a négy együtt-
működő ország valamelyikében kell tölte-

nünk.  

Milyen az olasz egye-
temi élet? Milyen 
meglepetések értek 
Olaszországban? 
 – A félév a hazainál 
később, októberben 
kezdődik. A tanórák 
jóval hosszabbak, 
néha szünetet sem 
tartanak egész dél-
előtt. Az egyetemi 
oktatás nagyon gya-

korlatias, sokszor dolgoztunk csoportban, 
prezentációkat készítettünk. A tanárok elvár-
ják, hogy az órán kérdezzünk. Trento száz-
ezer lakosú, igazi egyetemi város. Nagyon 
sok a külföldi diák is, mert ez az egyetlen 
olyan egyetem Olaszországban, ahol angolul 
lehet tanulni. Különleges élmény magyar-
ként kínai, örmény, kambodzsai, német, 
olasz hallgatókkal együtt tanulni. 

Nekem eleinte furcsa volt, hogy este fél 8-
kor bezárnak az üzletek, utána már csak az 
éttermek és a szórakozóhelyek vannak nyit-
va. Vasárnap minden üzlet zárva tart. Bö-
szörményben jóval egyszerűbb az élet: ha 
valamit elfelejtettünk, csak leugrunk a sarki 
boltba. Olaszországban viszont nagyon előre-
látóan kell készülni és bevásárolni a hétvégé-
re. A trentói élményeimről www.globspot.hu 
oldalra írtam, ahol külföldön élő magyar fia-
talok tapasztalatait, kalandjait olvashatjuk. 
Én például arról a bosszúságomról is beszá-
moltam, hogy Olaszországban nem olyan 
konnektorok vannak, mint Magyarországon, 
így hálózati átalakítót is kellett vennem, ami 
belefért volna még a bőröndömbe. 

Hazánk 2004–ben csatlakozott az Euró-
pai Unióhoz. Sokan sokfélét írtak már erről 

(Folytatás a 20. oldalon) 

Benned van a világ 

 

http://www.globspot.hu


20 

 

www.bocskaiter.hu 

Lapzárta: október 10. 
A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter 
lelkipásztor. Szerkesztők: Mátyusné Szabó Adrienn és Loment Péter. Lektorálás: Csukásné Bernáth 
Krisztina. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írá-
sokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk 

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.  
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998  
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 
http://www.bocskaiter.hu 

a döntésről, egyesek támogatják, mások a 
kilépést szorgalmazzák. A te generációd 
számára milyen változásokat hozott az uni-
ós csatlakozás? 

– Azt hiszem, a mai fiatalok számára ki-
nyílt a világ az ország EU-csatlakozásával. 
Külföldön lehet tanulni, munkát vállalni, 
számtalan lehetőség nyílt meg előttünk. Az 
ország számára az Európai Unió biztonságot 
is jelent. Azt is el kell ismernünk, hogy a ma-
gyar ipar és mezőgazdaság a tagság hátrá-
nyait erősebben érzi. Mégis úgy vélem, több 
kárunk származott volna abból, ha nem lé-
pünk be az unióba. 

A tanulmányaid során egyes régiók fej-
lesztési lehetőségeit ismered meg. Azon gon-
dolkodtál már, Böszörményt hogyan lehet-
ne fejleszteni? 

– Hú, ez nehéz kérdés! Nagyon örülök, 
hogy az új piaccsarnokot részben uniós for-
rásokból építik, és a főtér is biztosan szép 

lesz, ha befejeződnek a munkálatok. Vannak 
azonban kevésbé ismert EU-s pályázatok, 
ahonnan szintén támogatásokhoz juthatna a 
város, mert az utakra is ráférne egy alapos 
felújítás. A források felkutatásában szívesen 
segítek a városvezetésnek. 

Édesanyád, Bodnár Éva a Baltazár Dezső 
Református Általános Iskolában tanít. Mit 
tanácsolnál a negyedikeseinek? 

– Elsősorban azt, hogy olyan területen ta-
nuljanak tovább, ami valóban érdekli őket. 
Tanuljanak nyelveket, az angol és a német 
után kezdjenek el francia, olasz és spanyol-
órára járni. Utazzanak, ismerkedjenek a vi-
lággal és az emberekkel, legyenek nyitottak 
mindenre. Kóstoljanak bele az európai élet-
be, de ne felejtsék el, honnan indultak. 

 
 

Nemes Magdolna 

Pillanatképek a táborból 


