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Dátum: 2018. szeptember 16. 

Gyu lekezeti Ha zunk to rte nete me g a XX. szd. elso  harma-

da ban kezdo do tt. Szolnoki Gerzson lelkipa sztor 1931-ben 

e pí tette, majd ke so bb id. Bo di Antal megva sa rolta az e pu le-

tet. Az a llamosí ta skor ezt az e pu letet is elvette k. Ezt ko veto  

ido szakban szolga lt csendo r-sza lla ske nt e s a hitelszo vetke-

zet sze khelyeke nt is.  

Az 1970-es e vekben az e pu let fele t a gyu lekezet megva -

sa rolta, a ma sik fele azonban a Bo di Csala d lesza rmazottai-

hoz keru lt. Ebben az ido ben e pu lt egy gyu lekezeti terem az 

ingatlan telke re, melyben mintegy 100 fo  fe rt el ke nyelme-

sen. Sajnos, u gy tu nik, hogy ezek alatt az e vtizedek alatt 

nem keru lt sor semmilyen ku lso  felu jí ta sra, í gy az e pu let 

ero sen leromlott, ahogyan ezt a ke peken is la thattuk. 

Gyu lekezetu nk 2008-ban tudta megva sa rolni 5 csala dto l 

az akkor me g Bo di-fe le ha z ma sik fele t, í gy keru lt teljes 

ege sze ben tulajdonunkba az ingatlan. 

A felu jí ta snak az adott lendu letet, hogy 2013-ban a Va ros 

felu jí totta a fo teret. A fo te rfelu jí ta s III. 

u teme nek re szeke nt jutottunk 13 MFt 

pa lya zati forra shoz, valamint tova bbi 1 

MFt-hoz a va rosi ko ltse gvete sbo l. Ezek 

a pa lya zati forra sok ce lira nyosan csak a 

ku lso  felu jí ta st ta mogatta k.  

Mivel elengedhetetlen volt a statikai 

megero sí te s e s a teto felu jí ta s, eze rt eze-

ket elve gezve 2014-ben megvalo sult a 

Gyu lekezeti Ha z ku lso  felu jí ta sa, aka-

da lymentesí te se. Ekkor bontottuk el a 

ku lo na llo  gyu lekezeti termet. Ehhez a 

felu jí ta shoz gyu lekezetu nk me g tova bbi 

20 M Ft-ot tett hozza . I gy o sszesen csak-

nem 36 MFt-ba keru lt a ku lso  felu jí ta s, 

mely a mu emle ki ira nyelveknek is meg-

felelt. A kiviteleze si munka t a Kom-E p 

Forga cs Kft. ve gezte el magas szakmai 

szí nvonalon. Alva llalkozo k voltak Gyo ngyo si Zsigmond ba -

dogos, az Orba n Elektirc kft., a Vargatherm kft., Molna r Ro -

bert, aki a homlokzati ho szigetele st e s ge pivakola st ve gez-

te. 

Ezt a munka t a Hajdu vide ki Reforma tus Egyha zmegyei is 

ta mogatta ko zel 1MFt-tal. 

Ne gy esztendo t kellett va rni, hogy gyu lekezetu nk hatal-

mas e s ero  feletti adakoza sa val, valamint az Egyha zmegye 

tova bbi 2 MFt ta mogata sa val 2017 o sze n megkezdo dhes-

sen a belso  felu jí ta s, korszeru sí te s. Pa lya zati forra sra 

ugyanis hia ba pa lya ztunk. 

A ce l az volt, hogy az eredetileg 4 laka sbo l a llo  e pu let 

alkalmas legyen legala bb ha rom gyu lekezeti csoport pa rhu-

zamos fogada sa ra, vagy aka r 100-120 fo  egyideju  jelenle te -

re. Legyen a leheto  leggazdasa gosabban fu theto , illetve 

nya ron hu theto . 

Illetve az is ta vlati ce l, hogy az e pu let a ke so bbiek sora n 

bo ví theto  legyen a padla s bee pí te se vel, illetve egy pince-

klub kialakí ta sa val. 

A felu jí ta s e pí te sz terveit Pe ter Zolta n e pí te szme rno k e s 

mu szaki elleno r ke szí tette, a belso e pí te szeti terveket Hor-

va th Gyula ke szí tette el. 

A belso  felu jí ta s sora n a ko vetkezo  va llalkozo k ve geztek 

munka kat. I gy szeretne k ko szo netet mondani: 

 Forga cs Lajos u gyvezeto nek e s a Kom-E p Forga cs 

Kft. szakembereinek 

 Orba n Istva n u gyvezeto nek e s az Orba n Elektirc kft. 

szakembereinek 

 Varga La szlo  u gyvezeto nek e s a Vargatherm kft. 

Szakembereinek 

 Kapusi Sa ndornak e s munkata rsainak 

 a Dom-Ant Design kft. – Molna r Antal asztalosnak e s 

munkata rsainak 

 Kiss Sa ndor asztalosnak e s munkata rsainak 

 Ando  Istva nnak e s az Ando  Bu toripari kft.-nek 

 a karcagi Laboncz Fa kft.-nek 

 az Ajto -Ablak-Profil kft.-nek 

 a Dublino kft.-nek 

Szeretne k ko szo netet mondani mind-

annyiuknak magasszí nvonalu  munka ju-

ke rt! Itt szeretne m az elmondani, hogy 

szinte minden nap jelen voltam az e pí t-

keze sen, e s azt la ttam az ott dolgozo  

embereken, hogy figyelemmel e s tu re-

lemmel ve gzik munka jukat. A te rezte k 

azt, hogy ez nem egy he tko znapi e pu let, 

hanem gyu lekezetu nk otthona t e pí tik 

e s sze pí tik.  

Ku lo n szeretne m nekik megko szo nni 

ezt az odafigyele st e s gondossa got!  

Szeretne k ko szo netet mondani mind 

Hajdu bo szo rme ny va ros vezete se nek, 

mint a Tisza ntu li Reforma tus Egyha zke-

ru let e s a Hajdu vide ki Reforma tus Egyha zmegye anyagi 

ta mogata sa e rt. 

Szeretne k ezu ton is ko szo netet mondani a gyu lekezet 

ima dsa gaie rt e s bo kezu  adoma nyaie rt. 

Szeretne m megko szo nni a presbite rium tagjainak bo lcs 

tana csait, odafigyele se t, bo kezu  adoma nyait e s mindenna-

pos segí tse ge t az e pí tkeze s ko ru l. 

A ku lso  e s belso  felu jí ta s 65 MFt-ba keru lt. Ezen tu lmeno -

en mintegy 5,5 MFt-ba keru lt az e pu let berendeze si ta rgya-

inak beszerze se. Ennek fedezete re o sszesen 17 MFt pa lya -

zati, va rosi e s egyha zi ta mogata st kaptunk. A gyu lekezet 

o sszesen 24 MFt-ot adoma nyozott. A fennmarado  o sszesen 

29 MFt re szt pedig az ingatlan ja rade kbo l az e vek sora n 

gondos gazda lkoda ssal megtakarí tott o sszeg fedezte. 

Mindezeke rt pedig legyen egyedu l Istene  a dicso se g! Soli 

Deo Gloria! 
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A Baltaza r Dezso  Reforma tus A ltala nos Iskola 1995-o s 

alapí ta sa to l kezdve ku zd azzal a nehe zse ggel, hogy nincs 

saja t tornacsarnoka. Ezt a jogos szu kse get a fenntarto  Egy-

ha zko zse g mindig is elismerte, de a tornacsarnok e pí te se 

mindezida ig va ratott maga ra, anyagi forra s hí ja n nem tud-

tuk elkezdeni. 

Hosszu  e veken keresztu l pro ba ltunk pa lya zni az e pí te s 

ko ltse geire. Ido ko zben ke t lebontando  ha zat a gyu lekezet 

megva sa rolt, hogy ezekkel a telkekkel is no velje azt a teru -

letet, ahova majd mege pu lhet a tornacsarnok.  

A 2013-as esztendo  aze rt is jelento s volt, mert elindult 

egy ingatlanrendeze s a va ros O nkorma nyzata val ko zo sen. 

Rendeze sre keru lt a paro kia e pu let alatti telekingatlan tu-

lajdonjoga, valamint teleko sszevona sokkal, e s az o sszesen 

5 ingatlant e rinto  telekalakí ta ssal kialakulhatott 2016 feb-

rua rja ra az az a llapot, mely leheto se get adott a tornacsar-

nok megterveze se re, e s az engede lyeze si elja ra s lebonyolí -

ta sa ra. A terveket Kerek Lajos Csaba e pí te szme rno k e s 

munkata rsai ke szí tette k. 

A beruha za s nagysa ga miatt 2018 tavasza n ko zbeszer-

ze st í rtunk ki. Ha rom ce g – a To mb 2002. Kft., a NovaBau 

’89 kft., valamint az ifj. Nagy Timpanon Kft. – adta be pa lya -

zata t. A ke tfordulo s elja ra s sora n a NovaBau ’89 Kft. nyu j-

totta be a legkedvezo bb, brutto  353 MFt-os aja nlata t. I gy o k 

nyerte k el a kiviteleze s leheto se ge t. A tornacsarnok mu sza-

ki a tada sa nak ve gso  hata rideje 2019. ju lius 31. Ce lunk, 

hogy a 2019-2020-as tane vet, mely iskola nk 25. tane ve 

lesz, ma r u gy kezdhessu k el, hogy dia kjaink a saja t torna-

csarnokban sportolhatnak. 

A kiviteleze st az iskola nk 2010 ó ta tartó  rendkí vü l szigó-

rú gazdálkódásának eredményeképp saját forrásból 

kezdtu k meg azzal a reme nnyel, hogy az u temekre bontott 

e pí tkeze st ku lso  forra sokkal, ta mogata sokkal, esetleg pa -

lya zati forra ssal fogjuk tudni befejezni. 

Szeretettel ke rju k, hogy ima dsa gaival ta mogassanak min-

ket, hogy ezt az ero  feletti e s hatalmas munka t hata rido re 

be tudjuk fejezni. Legyen Urunk a lda sa az e pí to munka sok 

e lete n! Ko szo no m a figyelmet! 

 

Loment Péter lelkipásztor 

A tornacsarnok építésének előkészületei 

Miért volt szükség a gyülekezeti házra? 
Ketto s ke p e l bennem a felu jí ta s 

elo tti gyu lekezeti ha zro l. 2013-elo tt a 

re gi Bo di-ha zke nt emlegetett e pu let-

ben mindo ssze ke t pici lako szoba t 

haszna ltak gyu lekezeti csoportjaink, 

melyeket konvektorokkal fu to ttu nk. 

Az e pu let fele akkor me g nem volt a 

gyu lekezet birtoka ban. A konyha, 

mosdo  e s folyoso  fu thetetlen volt, a 

WC padlo zata n balesetvesze lyes go -

do r ta tongott. A helyise gek fo ke nt 

hagyate kokbo l sza rmazo  bu torokkal 

e s eszko zo kkel voltak berendezve. 

Baba-mama ko ro n, a padlo n ma szo  

baba kat a felfa za sto l fe ltettu k. A fel-

no tt konfirma cio s alkalmakat egy 

pingpongasztal ko ru l u lve tartottuk. 

Te len egy o ra eltelte vel ma r minden 

re sztvevo nek fa zott a la ba. A te li pres-

biteri gyu le sek hossza nagyban fu g-

go tt atto l, hogy a hidegre e rze kenyeb-

bek meddig bí rja k. Egyik e vben a ha z-

ba he tszer to rtek be, a helyise geket 

feldu lta k, a falakat o sszefirka lta k. A 

ve delem e rdeke ben presbitereink e jjel 

felva ltva o rko dtek, ke so bb riaszto  

berendeze ssel la ttuk el a romos e pu le-

tet. A ku lo n a llo  gyu lekezeti ha z ud-

varro l nyí lo  mosdo ja egy e jjel kormos-

ra e gett. Csoda volt, hogy az ege sz 

e pu let nem e gett le reggelre. A tu zet 

elektromos za rlat okozta. Ezt a me ltat-

lan a llapotot o rzik az akkor ke szu lt 

fe nyke pek.  

De e l bennu nk egy szí vet melengeto  

ke p is a ha zro l, melyre nagyon jo  visz-

szagondolni. Az e pu let ugyanis rossz 

a llapota ban is, korszeru tlenu l is ott-

hona volt sza mos gyu lekezeti ese-

me nynek. Szí vesen gondolok az akko-

ri baba-mama ko ro s besze lgete sekre, 

anyuka kra e s gyerekekre. To bben 

ko zu lu k, akkor tala ltak otthonra a 

gyu lekezetu nkben. Szí vesen gondolok 

a 2008-ban megalakulo  ifire e s hu se -

ges vezeto ikre. Pl. arra, hogy a re gi 

eszko zo kkel is nagyon szerettek 

egyu tt palacsinta t su tni e s tea zni. Jo  

felide zni okos tekintetu ket, szavaikat, 

Krisztus ira nt fele bredt e rdeklo de su -

ket. Szí vesen gondolok az imako zo s-

se g tagjaira, akik ima dsa gos ha tte r-

ke nt a lltak a gyu lekezet e pu le se mo -

go tt. O k ma r akkor ko nyo ro gtek egy 

korszeru  gyu lekezeti ha ze rt. Miko z-

ben szu ntelenu l fa radoztak azon, hogy 

az u to tt kopott ko ru lme nyek ellene re 

a fiatalokat tisztasa g, rend e s ottho-

nossa g fogadja. Ha kellett az asztalok-

ra friss su teme nyeket su to ttek, ha 

kellett a kisbaba kra vigya ztak. Szí ve-

sen gondolok a me zeskala cs- vagy 

kenye rsu to s gyermek istentiszteletek-

re, a vasa rnapi teaha zakra vagy a fe r-

fiko r indula sa ra, vagy pl. arra, amikor 

egyik oszta ly nagyszu lo k - unoka k 

tala lkozo ja t szervezte meg ott. Gyer-

mekeink az ottani pro ba kon illeszked-

tek be a Magveto  ko rus tagjai ko ze . Jo  

e rze ssel gondolok az elso  „Ke t temp-

lomban egy-ha zban” vete lkedo re, me-

lyet ugyancsak itt tartottunk a Ka lvin 

te ri Gyu lekezettel ko zo sen. Sza mos 

ko zo sse gforma lo  alkalom to lto tte meg 

e lettel a romos falakat. Mert a gyu le-

kezet e lni akart. Ugyan volt sze pse ges 

katedra lisa, de ke nyelmes otthona 

nem. Ez va ltozott meg most. 

 Reme nyu nk, hogy a megu jult he-

lyen sokan ismerik meg Je zus Krisz-

tust u gy, mint az e letu k Alfa ja t e s 

O mega ja t -ahogyan erre a ha zban 

to bb helyen felbukkano  motí vum is 

utal. Reme nyu nk, hogy e falak korsze-

ru , otthonos e s inspira lo  ko rnyezetet 

teremtenek a gyu lekezet mai e s jo vo -

beli kiscsoportjainak e s genera cio i-

nak.  

Lomentné Szopkó Tünde  

lelkipásztor 
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 Visszaemlékezem az egykori gyülekezeti házra 
Ha imádkozunk, Istennel beszélünk, ha Igét olvasunk, vagy hallgatunk, Ő szól hozzánk. 

A kettő elválaszthatatlan. 

Felke re st kaptam, hogy gyu jtsem o ssze a gyu lekezeti ha z-

hoz ko to do  emle keimet. Nemcsak a ha zhoz, de a ku lo n a llo  

egykori gyu lekezeti teremhez is sok emle k ko t. Pl. ott tar-

tottuk minden e vben, janua r ve ge n az o kumenikus imahe-

tet. Mivel nem fe rtu nk el e s a gyu lekezeti ha z is tele volt, 

a tvezette k a hangosí ta st. Szí vesen emle kszem a ko zo s te sz-

take szí te sekre, melyre ne ha 27-en is eljo ttek, pedig munka-

nap volt. A hozza valo kat o sszeadtuk, a ke sz te szta t valame-

lyik szeretet otthonnak elku ldtu k vagy visszava sa roltuk. A 

beve telt az e v ve ge n pl. az 

orgonajaví ta sra adoma -

nyoztuk.  

De legszí vesebben a gyer-

mekmunka ro l í rok, amit a 

gyu lekezeti ha zban ve gez-

tem hu sz e ven a t. Konfirma -

cio jukig tartoztak hozza m a 

gyerekek, uta na To th Zsiga 

testve ru nk foglalkozott ve-

lu k. Keme ny telek voltak, 

melyek nemcsak az e n fa zo s 

derekamnak voltak elvisel-

hetetlenek, de a gyerekeket 

is fe ltettem. PVC padlo t va -

sa roltunk, hogy valameny-

nyit visszaszorí tunk a hi-

degbo l. Egyik kedves csala d 

kifestette a termet e s fu ggo -

nyo ket va sa rolt. I gy sikeru lt 

otthonosabba  tenni a gye-

rekek sza ma ra. Le lekemelo  

volt pl. a kis Annama ria gyermekhite, aki fontosnak tartot-

ta, hogy megossza velu nk az aznap olvasott Ige t, hogy e pu l-

ju nk belo le valamennyien. 

Odafigyeltem az ido beoszta sra, hogy minden belefe rjen 

egy o ra ba: e nektanula s, e nekle s, kezdo  ima, igeolvasa s, ige 

magyara zat, ko zo s ima, e s hogy sza mba vegyu k a hia nyzo -

kat. Volt egy nagyon rossz gyermeku nk is, Sanyika, akinek a 

Krisztus feltámadott kezdetű ének volt a kedvence. Egyszer a 

hia nyzo k ko zt elhangzott egy kisfiu  neve. Sanyika azonnal 

jelentkezett, hogy elmegy hozza , mert u gy is bara tok, e s az 

Ige t is a tadja neki. Addig azt gondoltuk ro la, hogy azt sem 

tudja, mi hangzik el, hiszen to bbet van a sze kek alatt, mint 

rajta. 

Volt Sanyika nak egy ma sodikos la nytestve re is. Fontos-

nak tartottam, hogy a gyerekek is ima dkozzanak, eze rt sok-

szor í rtam kis ro vid ima t az ige hez kapcsolo do an. Egyik 

alkalommal Tihame r ba csi tartotta nekik az o ra t e s nem 

ima dkoztak. A ko vetkezo  he ten az udvaron va rt a kisla ny 

ezekkel a szavakkal: „Mancika ne ni, aze rt me gis jo  lenne, ha 

mi is ima dkozna nk. Ha csak azon mu lik, hogy nincs, aki ne-

ku nk ima t í rjon, ha t e n most í rtam.” – e s a tnyu jtotta a keze -

ben levo  kis cetlit. „Most fogtok ima dkozni ti is!”- ba torí tot-

tam, e s aznap kiosztottam az o  cetlire í rt ima ja t is a gyere-

keknek. 

Ja rtak az unokatestve reik is, o k konfirma ltak is. Ott lak-

tak az udvar ve ge ben, ahol nemre g a gara zsokat lebontot-

ta k. Nagyon szerettem o ket is, mert igaza n mege lte k a hitu -

ket. Egyszeru , barna bo ru  csala d volt. U nnepekre u gy ke -

szu ltu nk, hogy mindenki kapott egy-egy hozza  illo  verset 

vagy e neket. Fenyo fa nk csak akkora volt, hogy elfe rt egy kis 

asztalon, de nem az volt a le nyeg. E n nem mondtam a gye-

rekeknek, hogy hí vja k meg a szu leiket, de ez a csala d olyan 

komolyan vette a vers mondanivalo ja t, amit kisla nyuk ka-

pott, hogy meglepete su nkre mindannyian eljo ttek. Amikor 

a kisla nyukra keru lt a sor, feltettek egy sze ket a dobogo ra, 

az e desapa ra u lt, a gyermeket pedig az o le be vette. I gy 

mondta el Tu rmezei Erzse bet Ke rdez a gyermek cí mu  vers-

e nek re szlete t: 

„Kicsiny gyermek lett, gyenge e s szege ny,  

e s ott aludt az a llatok helye n,  

szu k ista llo ban. Nem is e rthetem.  

Milyen meleg a gyacska m van nekem,  

pedig csak a te kis la nyod vagyok.  

S O , Isten Fia, O , a legnagyobb,  

szalma n feku dt, amikor szu letett.  

Ugye, apuka m, nagyon szereted?” 

Kint csillagfe nyes hideg este… te l…  

Bent apja o le n kis lea ny besze l.  

„Ott se nyughatott szalma-fekhelye n.  

Futniuk kellett e jnek-e jjele n.  

Hala lra kereste k a katona k.  

Meneku ltek a pusztasa gon a t.  

Milyen keserves u tjuk lehetett.  

Ugye, apuka m, nagyon szereted?” 

Az apa leteszi a gyermeket.  

„Ugye, szereted? Ugye, szereted?”  

Nem bí rja ma r, el kell rohannia.  

A ja szolban fekvo  Isten Fia  

kara csonyesti ke pe kergeti.  

Feledte e s most nem feledheti.  

Most a szeme bo l ko nnyre-ko nny fakad.  

Most va dakat hall, kí nzo  va dakat.  

Elmeneku lne me g, de nem lehet.  

Most utole rte az a szeretet. 

S mí g a szí ve be e gi be ke te r,  

mintha ko ru l a ho lepett, fehe r  

teto k, utak felett ta vol zene,  

angyalok tiszta hangja zengene  

szí vet szo longato , sze p e neke:  

„Szege ny lett e rted. Ugye, szereted?”  

Tele volt akkor a gyu lekezeti terem. Olyan meghato  volt a 

kisla ny szavalata, hogy elo keru ltek a zsebkendo k. Igazi, 

a ldott kara csonyeste nk volt.  



www.bocskaiter.hu 

Szeptember 16-a n ketto s ha laado  u n-

nep volt a Hajdu bo szo rme ny Bocskai 

te ri Reforma tus Gyu lekezetben. Egy-

re szt birtokba vehettu k megu jult gyu le-

kezeti ha zunkat, mely kitarto  ima dsa g, 

e vekig tarto  adoma nygyu jte s uta n, ige -

nyes kiviteleze ssel ke szu lt el. Ma sre szt 

u nnepe lyes keretek ko zt letehettu k a 

Baltaza r Dezso  Reforma tus A ltala nos 

Iskola e pu lo  tornacsarnoka nak alapko -

ve t. 

A ha laado  istentiszteleten az ige t Dr. 

Fekete Ka roly a Tisza ntu li Egyha zkeru -

let pu spo ke hirdette a 126. Zsolta r e s 

Jelene sek 21,1-8 

alapja n. A gyu le-

kezeti ha zban 

to bb helyen is 

felbukkano  Alfa 

e s O mega jelke p-

re utalva í gy fo-

galmazott: 

„Amikor beléptek 

az új gyülekezeti 

terembe, akkor 

kapcsolódjon ben-

netek össze a gyö-

nyörű Krisztus-

szimbólum és a 

126. zsoltár két 

képe. Örömhír, 

hogy a velünk 

sorsközösséget 

vállaló Isten, lé-

tünket örök életre 

fordító hatalma alatt élhetünk. Jézus 

Krisztusban egyesült a korfordító Isten és 

sorsvállaló ember. Ő lett a mi sorsunk 

nagyszerű megoldása.”  Az egyha zi e pu -

letegyu ttes mellett most fele pu lo  torna-

csarnokra utalva ezt mondta: „Lélek és 

test gondozása a templomban, az iskolá-

ban és a testnevelés helyszínén is fontos”. 

A Hajdu bo szo rme ny fo tere re ne zo , 

1931-ben e pu lt gyu lekezeti ha z felu jí ta -

sa nak szu kse gesse ge ro l e s a felu jí ta s 

menete ro l Loment Pe ter e s Lomentne  

Szopko  Tu nde lelkipa sztorok besze ltek. 

Megko szo nte k a tervezo knek, kivitele-

zo knek az ige nyes munka t. Kiemelte k a 

gyu lekezet e lni akara sa t e s azt, hogy a 

felu jí ta s sora n a gyu lekezet tagjai ero  

feletti a ldozatot va llaltak. Elmondta k, 

hogy elso  u temben 2014-15-ben a szer-

kezeti e s ku lso  felu jí ta s to rte nt meg. 

Ma sodik u temben 2017-18-ban a teljes 

belso  felu jí ta s valo sult meg. Az e pu let 

korszeru  e s otthonos ko rnyezetet bizto-

sí t nagyobb konferencia k megrendeze -

se re, de egyma s mellett aka r ha rom ki-

sebb gyu lekezeti csoport is tarthatja 

alkalmait. A ta je koztato  ko zben a temp-

lom kivetí to je n a felu jí ta s elo tt ro gzí tett 

romos a llapotro l, majd a megu jult e pu -

letro l la thattunk ke peket. Balla ne  Bodai 

Judit igazgato  asszony megszo lala sa ban 

arro l szo lt, hogy mie rt va lt szu kse gesse  

a tornaterem e pí te se. Halaszthatatlan e s 

to rte nelmi pillanat, hogy a reforma tus 

iskola u jraindí ta sa t ko veto  24. tane vben 

ve gre megkezdo dhet egy korszeru  tor-

nacsarnok e pí te se. A ha laado  gyu lekeze-

tet ko szo nto tte Szabadi A rpa d esperes 

u r a Hajdu vide ki Reforma tus Egyha zme-

gye gyu lekezetei neve ben, Kiss Attila 

polga rmester u r Hajdu bo szo rme ny va -

ros neve ben, e s Gyulai Sa ndor gondnok 

u r a presbite rium neve ben. 

Felemelo  pillanat volt, amikor az u n-

neplo  gyu le-

kezet a 

templombo l 

a tvonulva az 

e pu lo  torna-

terem hely-

szí ne re, az 

alapko be 

egy ido kap-

szula t helye-

zett el. Pu s-

po k u r a l-

da st mon-

dott a meg-

kezdett e s 

elke szu lt 

e pu letekre 

e s a ha laado  

gyu lekezet-

re. Az u nne-

pe lyes sza-

laga tva ga s uta n leheto se g volt arra, 

hogy a megjelentek ko ru lne zzenek a 

megu jult gyu lekezeti ha zban. A ha laado  

alkalom a reforma tus iskola e tkezo je -

ben, a megterí tett asztalok melletti be-

sze lgete ssel e rt ve get. 

Lomentné Szopkó Tünde 

E vekkel ke so bb egyszer tala lkoztam azzal a kisla nnyal. 

„Hogy vagytok? Mi van veletek?”- ke rdeztem. „Jo l vagyunk, 

csak a tmentu nk az adventista khoz, mert ott szeretnek ben-

nu nket. Ma r biblia t is kaptunk.”- va laszolta. Ke tszeres 

ko nny szo ko tt a szemembe, a ha la e , hogy nem kallo dtak el, 

e s a szomoru sa ge , hogy na lunk nem kaptak ele g szeretetet. 

Azta n eltelt pa r e vtized e s 2008-ban e n is eljutottam a 

gyu lekezettel ta borozni. Ma r az indula s reggele n kideru lt, 

hogy a buszunkat az e n kis „rossz gyermeko ra s kisfiam”, 

Sanyika vezeti. Hazafele  jo vet egy va ratlan pillanatban ki-

durrant a busz ha tso  kereke. A kere kcsere uta n mondta 

csak el Sanyika: „Ha ez az elso  kere kkel to rte nt volna, nem 

biztos, hogy meg tudtam volna fogni a buszt!”  Ha la s vagyok 

Istennek, hogy az egykori gyermeko ra s fiu  segí tse ge vel 

megtartotta az e letu nket. 

A gyu lekezeti ha zhoz ko to do  legszebb emle keim a gyere-

kek e bredezo  hite ro l szo lnak. Ha la legyen e rtu k Istennek. 

Szabó Margit 



„Közöttetek ne úgy legyen” 
(Mt.20,26) 

A „Hirdesd az Ige t!” programsorozat keretein belu l gyu le-

kezeti felno ttke pze si napot tartottak 2018. okto ber 7-e n a 

Hajdu bo szo rme ny-Bocskai te ri egyha zko zse gben. 

Meglátszik rajtatok, hogy közöttetek nem úgy van… Meg-

látszik a gyülekezeti tagok természetes mosolyán, visszajel-

zésein, a gyülekezeti ház belső terein, minden apró részletén, 

hogy a Bocskai téri gyülekezetben épül az egyház belső tere. 

Otthon éreztük magunkat, testvérek között, természetesen. 

Világunk személytelenségében olyan jól esett a közvetlenség. 

A meghí vott gyu lekezetek, Hajdu bo szo rme ny-Ka lvin te r, 

Balmazu jva ros, Nagyhegyes, Nyí racsa d, Va mospe rcs, Haj-

du sa mson ku ldo ttse geivel egyu tt vettu nk re szt a helyi gyu -

lekezet istentisztelete n, majd dr. Hanula Gergely elo ada sa t 

hallgathattuk meg a gyo nyo ru en felu jí tott gyu lekezeti te-

remben. Az u jszo vetse g tana ra Isten orsza ga nak e pí te se ro l 

taní tott minket maga val ragado  hitelesse ggel. 

Az ebe d uta ni kerekasztal besze lgete sben a helyi lelki-

pa sztor ha zaspa r, Loment Pe ter, Lomentne  Szopko  Tu nde 

e s Hanula Gergely vallottak o szinte n arro l, hogy sza mukra 

mit jelent Isten gyermekeike nt e lni a vila gban, e s miben 

la tja k a misszio  hate konysa ga t, a szeme lyes jelenle t ereje t. 

Tóth-Mihala Veronika 

Egyházkerületi felnőttképzési koordinátor 

1Móz 12,9 Azütán útnak indült Abrám, és tóvábbvó-
nült a Délvidék felé. 
Róma 14,8 Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha megha-

lünk, az Úrnak halünk meg. Tehát akár éljünk, akár hal-
jünk, az Úréi vagyünk. 
Zsólt 73,26 Ha elenyészik is testem és szívem, szívem-

nek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örök-
ké! 

 
Nagytiszteletu  Czirmay A rpa d reforma tus lelkipa sztor ra-

vatala mellett kellett okto ber 12-e n mega llnunk, mert Terem-
to  Urunk hazahí vta hu  szolga ja t e lete nek 86. esztendeje ben. 

Hosszu  e s tartalmas e lete t, ha egyetlen szo ban o ssze kelle-
ne foglalni, akkor ez a szo  a vezete s lenne. Isten a ltal vezetve 
lenni, és a rábízóttakat – a családót és a gyülekezeteket – 
vezetni az Úrtól elkért, megtüsakódótt, megimádkózótt 
útón. A fenti három Ige ezt a vezetést és vezetettséget 
fejezi ki. 

Czirmay A rpa d – bibliai hasonlattal e lve – a roni csala d ma -
sodik gyermekeke nt szu letett 1933. ju nius 2-a n az erde lyi 
Buza ban. E desapja Czirmay Zolta n reforma tus lelkipa sztor 
volt, e desanyja Ma the  Ilona reforma tus taní to no . Felmeno i 
ko zo tt apai a gon to bb lelkipa sztor volt, anyai a gon pedig ka n-
tortaní to k voltak. Ha rom esztendo vel ezelo tt elhunyt ba tyja, 
Csaba is lelke sz volt. 

Gyermekkora t a hajlott ha tu  dombok ko zo tt megbu jo  me-
zo se gi faluban, Buza ban to lto tte. Me g csupa n 5 esztendo s 
volt, amikor egy vasa rnapi istentisztelet uta n szu leit a roma n 
csendo rse g koholt va dak alapja n letarto ztatta, e s ke t sí ro  kis-
gyerek maga ra maradt, mí g a szu lo ket ke so  este haza nem 

engedte k. De szinte n gyermekke nt e lte a t annak felemelo  
o ro me t, hogy E szak-Erde lyt Magyarorsza ghoz visszacsatolta k 
– igaz csupa n ro vid ideig. 

Az elemi iskola t szinte n szu lo faluja ban kezdte meg, majd 
hamar megmutatkozo  tehetse ge t Szamosu jva ron palle rozta 
tova bb, mivel e desapja t ido ko zben a szamosu jva ri gyu lekezet 
va lasztotta lelkipa sztora va . Kiva lo an tanult, minden e rdekel-
te, e s ma r kisiskola ske nt felfedezte k e nek-zenei tehetse ge t. A 
nagy reme nyek kibontakoza sa t azonban dere kba to rte a ma -
sodik vila gha boru . 

A lelke szcsala dnak Szamosu jva rro l meneku lni kellett. A 
roma n vasga rdista k ege szen Tiszavasva ri ko rnye ke ig u ldo z-
te k o ket. Alig 11 e ves volt akkorta jban, eze rt a vila g dolgaibo l 
me g nem e rtett sokat, de la tta Debrecen e s Fu zesabony bom-
ba za sa t. La tta a visszavonulo  ne met csapatokat, a ha boru s 
meneku ltek to megeit. E hezett, fa zott e s reszketett a fe lelem-
to l. Ve gu l Magyarorsza g nyugati hata ra na l, Felso szo lno ko n 
ve szelte k a t a ha boru  borzalmait. 1945 tavasza n u j reme -
nyekkel onnan indultak vissza Erde lybe. 

E desapja a ha boru  uta n a sepsiszentgyo rgyi va rtemplom 
lelke sze lett, í gy fiai a nagymu ltu  Sze kely Miko  Kolle gium di-
a kjai lettek. A rpa d boldogan me lyu lt el az ismeretek, a tudo-
ma nyok vila ga ban, mindemellett pedig aktí van sportolt, e s 
sza mos versenyen eredme nyesen szerepelt. Tana rai sikeres 
sportolo i karriert vetí tettek elo re, azonban a roma n kommu-
nista diktatu ra nem tu rte el a papfiu  sikereit, e s ke t papfiu  
ta rsa val egyu tt, mint oszta lyidegent kicsapta k a Miko bo l, szu -
leit pedig sza mu zte k Szentgyo rgyro l. E desanyja t me g a taní -
ta sto l is eltiltotta k. Ve gu l jo indulatu  tana rai segí tse ge vel 
Brasso ban sikeru lt e rettse giznie. 

Nagytiszteletű Czirmay Árpád nyugalmazott lelkipásztor 

emlékezete 



Az e rett gondolkoda su  fiatalember hallgatott az U r elhí va -
sa ra, e s sokak meglepete se re a lelke szi pa lya mellett do nto tt, 
e s a kolozsva ri Reforma tus Teolo gia ra ment tanulni. Ezek az 
e vek a legszebb emle kei ko ze  tartoztak. Itt ismerkedett meg a 
teolo giai tudoma nyok nagyhí ru  professzoraival, e s itt forma -
lo dott ki lelkipa sztori habitusa. Tagja volt az egyetem me lta n 
hí res fe rfi ko rusa nak, e s orgonaja te ka val is sokaknak o ro met 
okozott. 

A nagy u nnepeken a teolo gia kiku ldo tt ko veteke nt, lega tu-
sake nt Erde ly szerte nagymu ltu  gyu lekezetekben pre dika lt. 
De jutott ideje telente a sí ele sre is, e s beja rta Roma nia leg-
to bb sí telepe t e s hegyvide ke t. 

A teolo gia elve gze se uta n elo bb Sze kelyudvarhelyen lett 
sege dlelke sz, majd a kalotaszegi Zsobokon o na llo  paro kus. 
Ko zben megno su lt. Elso  felese ge to l, Da vid Aniko to l ha rom 
la nygyermeke szu letett. Gyermekeit nagy szeretettel, keresz-
tye n-konzervatí v e rte krend mente n nevelte. 

Zsobokro l Magyar-
kapusra, majd Kalota-
szeg ko zpontja ba, 
Ba nffyhunyadra veze-
tett u tja. Mindha rom 
gyu lekezetben legjobb 
tuda sa szerint ve gezte 
lelkipa sztori gyu leke-
zete pí to  szolga lata t. A 
legnehezebb ido kben 
is o ro mmel e s tiszta 
szí vvel szolga lt. Min-
denhol Jeremia s pro -
fe ta szavai veze relte k: 
„Fáradozzatok annak 
a városnak a jólétén, 
ahová fogságba vitet-
telek titeket, és imád-
kozzatok érte az ÚR-
hoz, mert annak a jólé-
tétől függ a ti jólétetek 
is!” (Jer 29,7) 

Czirmay A rpa d ma r kisgyermekke nt is to bbszo r a te lte azt, 
hogy ke nyszerbo l menni kellett szu leinek e s csala dja nak. De 
ezeket a ke nyszereket megtanulta u gy la tni, melyekbo l a Ke-
gyelmes Isten me gis jo t tud kihozni. I gy la tta meg a lda sok 
sokasa ga t minden egyes megpro ba ltata sban e s a nehe zse gek 
elmu lta val is. A lda ssa  lett sza ma ra a nyomoru sa g, mert Isten 
vezete se t mindenne l fontosabbnak tartotta. 

Eze rt u gy tudott minden egyes va lta sra, tekinteni, hogy O t 
az Isten u gy vezeti, ahogy egykor A braha mot vezette. A bra-
ha m pedig hit a ltal belekapaszkodott a Kegyelmes Istenbe, e s 
semmit sem ke telkedve haladt a ce l fele . 

E s valahova csak mege rkezett Czirmay A rpa d, u gy tekintett 
arra a gyu lekezeti, falusi e s va rosi ko zo sse gre, ahogy Jeremi-
a s pro fe ta, e s kitarto an fa radozott annak jo le te n, e s mindent 
megtett, hogy o ket Istenhez ko zelebb vezesse. 

Urunk í gy vezette az ifju  Czirmay A rpa dot a reforma tus 
teolo gia ra, e s hí vta el o t, hogy felszentelt lelke szke nt ma r ne 
csupa n vezetett ember legyen, hanem vezeto je legyen az er-
de lyi magyarsa gnak kisebb e s nagyobb gyu lekezetekben egy-
ara nt. Sok ima dsa g e s lelki harc elo zte meg azt is, amikor ha t-
rahagyva szu lo fo ldje t, felese ge vel az Anyaorsza gba ko lto zo tt, 
hogy Martfu n szinte a semmibo l forma ljon gyu lekezetet. 

Ha kellett, paro kia t e pí tett, mu emle k templomot renova lta-
tott, tanulma nyokat í rt, lelke szko zo sse get szervezett, templo-
mi ko rust veze nyelt, e s gondozta a ra bí zott lelkeket. Ko zben 
kiva lo  eredme nnyel elve gezte a doktorjelo ltek ke t e ves tanfo-
lyama t is. 

Azonban mindeko zben ha zassa ga egyre me lyebb va lsa gba 
sodro dott. Ve gu l elso  felese ge to l to rve nyesen elva lt. Ezuta n 
egyedu l maradt a ba nffyhunyadi paro kia n. Lelkipa sztori te-
endo it pedig me g nagyobb odaada ssal ve gezte. A gyu lekezet 
pedig ha la val, megbecsu le ssel e s szeretettel vette o t ko ru l. 

Nem sokkal ke so bb Kegyelmes Istenu nk egy ku lo no s tala l-
koza st adott Czirmay A rpa d e lete be. A Kolozsva ri Ra dio  e pu -
lete ben va rakozott egy interju ra. Itt ismerkedett meg Kocsis 
Ro za hajdu bo szo rme nyi tana rno vel e lete dele n, akinek sze-
me lye ben hu se ges hitvesta rsat tala lt. Sí rig tarto  nagy szer-
elem e s ko lcso no s megbecsu le s ko to tte o ssze o ket 27 e ven a t. 

Ko zo s e letu k elso  ke t esztendeje t a ba nffyhunyadi gyu leke-
zet e le n to lto tte k. Mivel azonban felese ge Roma nia ban nem 
kaphatott tana ri a lla st, a Tisza ntu li Egyha zkeru let pu spo ke -
nek ta mogata sa val Magyarorsza gra ko lto ztek. U j szolga lati 
helye a Nagykunsa gban, Martfu n lett. Ne ha ny esztendo  alatt, 
Isten segí tse ge vel templomot, paro kia t, gyu lekezeti ha zat e s 

urnakegyhelyet e pí -
tett. Egy mare knyi 
szo rva ny ko zo sse gbo l 
pedig vira gzo  gyu leke-
zet szervezett.  
Ko zben pa sztorolta 
Ra ko czifalva t e s Mezo -
he ket is, e s egy ideig 
helyettesí tett O cso do n 
is. Gyakran hí vta k ven-
de gszolga latra is. Meg-
adatott neki, hogy 
Sva jcban, Finnorsza g-
ban, a go ro gorsza gi 
Korinthoszban e s 
Thesszalonika ban, 
illetve Izrael to bb 
pontja n is hirdethette 
az Ige t. 
Felese ge vel egyu tt 
szí vesen utazott. Euro -

pa szinte minden orsza ga t beja rta k. Ko zel harminc esztendo n 
a t rendszeresen ja rtak szí nha zba, ke pzo mu ve szeti kia llí ta -
sokra e s hangversenyekre. Szerette a jo  ta rsasa got, to bbek-
hez me ly emberi bara tsa g fu zte. Gyermekei, unoka i, de duno-
ka i e s rokonai sorsa t mindve gig nyomon ko vette, e s szeretet-
tel ta mogatta. 

50 e ves aktí v lelkipa sztori szolga lat uta n 2006-ban vonult 
nyugdí jba, e s ko lto zo tt felese ge szu lo va rosa ba, Hajdu bo szo r-
me nybe. E lete alkonya n is teve keny e letet e lt, va ltozatlan 
lelkesede ssel va llalt igehirdete si szolga latokat Bo szo rme ny-
ben e s Erde lyben egyara nt. Szí vesen segí tett a helyi dala rda -
ban is e nekelni, bo lcs tana csait pedig szí vesen hallgatta fiatal 
e s ido s egyara nt.  

Felese ge vel a Bocskai te ri Gyu lekezetben tala ltak otthonra, 
e s ke szse ggel va llalt helyettesí te st is. Csaknem egy esztende-
ig az ifju sa gi bibliako r vezete se t is szeretettel ve gezte. 

Ko zben szeretett Alma Matere elo bb arany, majd gye ma nt 
diploma t aja nde kozott neki. Templome pí to ke nt pedig Martfu  
va rose rt dí jjal ismerte k el fa radoza sait. 

Az utolso  e vekben hata rozottan kereste azokat a leheto se -
geket, hogy felkeresse egykori szolga lati helyeit e s gyu lekeze-
teit, e s me g egyszer szo sze kro l hirdethesse az Ige t. Ve gu l ez 
e v eleje n a ke t bo szo rme nyi reforma tus gyu lekezet szo sze ke n 
pre dika lt – most ma r tudjuk, elko szo nt akkor  a gyu lekeze-
tekto l. 

Hosszu , a lda sokban gazdag e let uta n elo bb szeretett felese -
ge gyo gyí thatatlan betegse ge vel kellett szembe ne znie, majd 
az elmu lt e v o sze n o t maga t is alattomos ko r ta madta meg. 
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 Ho napokon a t tu relemmel e s pe ldaado  lelki be kesse ggel vi-
selte a szenvede seket. 

Szenvede sei ko zepette is egyu tt dobbant a szí ve a gyu leke-
zettel. Ke rte, hogy a ko rha zban o  is ugyanazon a napon ve-
hessen U rvacsora t, melyen a gyu lekezet ko zo sse ge. I gy ad-
tunk egyu tt ha la t a megfeszí tett e s felta madt Krisztus a ldoza-
ta e rt augusztus utolso  vasa rnapja n ko rha zi szoba ja ban. 

O  maga vallotta: „sze p e letem volt”. Okto ber 2-a n az e lettel 
betelve e s megbe ke lten ko lto zo tt haza Megva lto  Ura hoz. 

Czirmay A rpa d e lete az elmu lt 11 esztendo  sora n sok sza l-
lal kapcsolo dott o ssze az e letu nkkel. Jo llehet felese gem e s e n 
e veken keresztu l egyu tt szolga ltunk vele a Nagykunsa gi Egy-
ha zmegye ben, me gis ebben a va rosban ismertu k e s szerettu k 
meg egyma st. Neku nk, fiatal e s aktí v lelke szeknek pe lda va  
lett Felese ge vel, Rozika val az e letu k. Ahogy bo lcsen, az U ris-
ten ira nti hittel e s elko telezettse ggel, e letszeretettel e s nyi-
tottsa ggal, ma sok ira nti tisztelettel e s szere nyse ggel e lte az 
e lete t. 

Nemes emberi pe lda va  lett sza munkra azzal, ahogyan az 
ido s kor egyre to bb terhe t, ve gu l a betegse ge t naponta hor-
dozta, e s az U rral valo  tala lkoza sra ima dsa ggal a szí ve ben e s 

az ajka n, mosollyal az arca n, e s hamisí tatlan sze kely humor-
ral ke szu lt. 

Pa l apostol hitvalla sa t a Ro mai leve l 14. re sze bo l Czirmay 
A rpa d is sokszor megvallotta. Ez a rendí thetetlen bizalom 
vezette szerettu nket is 85 esztendo n keresztu l. Felese ge nek 
su lyos betegse geit e s terheit pedig í gy segí tett segí to ta rske nt 
hordozni, amí g csak ke pes volt ra . 

Majd ele rkezett az ido , amikor ma r a ta voza sra e s az U rral 
valo  tala lkoza sra ke szu lt. Testileg igen fa jdalmas ido szak volt 
ez sza ma ra. Felese ge e s a hozza  ko zel a llo knak pedig a lelku k 
fa jt, mert fel kellett ke szu lni az elva la sra. Isten tova bb vezette 
e s ve gig vezette szolga ja t ezen az igen nehe z u ton is. Ebben 
adott sza ma ra ero t a Zsolta ros valloma sa: Ha elenye szik is 
testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te 
maradsz, Istenem, örökké! A halálon túl pedig az örök-
e let gyo zelme t jelentette a Megva lto  Krisztusba vetett hite. Ez 
a hit ad vigasztala st, ero t e s megbe ke le st neku nk is. 

 
Özv. Czirmayné Kocsis Róza 

Loment Péter lelkész 

Móst azért jóbbítsátók meg útjaitókat és tetteiteket, és 

hallgassatók az ÚRnak, a ti Isteneteknek szavára!  

(Jeremia s 26,13 ) 

 

Okto ber utolso  napja n, a Reforma cio  napja n istentiszteleten 

e s egy koncerttel is megemle kezu nk 1517. jeles eseme nye ro l, 

hogy ti. Luther Ma rton a ko ze pkori egyha z megu jula sa t indí -

totta el azzal, hogy a wittenbergi va rtemplom kapuja ra kitu z-

te 95 pontbo l a llo  te ziseit, melyeket a Biblia alapja n fogalma-

zott meg. 

Templomunkban fog koncertet adni okto ber 31-e n a He-

lyes_Beat egyu ttes. Elgondolkodtatott a zenekar neve, mert 

besze des ne v ez. A zenekar neve egyre szt azt jelenti, hogy „jo  

ritmus, megfelelo  u tem”. Ma sre szt pedig utal a „helyesbí t” 

ige re, vagyis arra, hogy valamit, ami elromlott, kiigazí t, hely-

rea llí t e s megjobbí t. 

Valo ja ban ez to rte nt a reforma cio  sora n is. Az emberek hite t, 

az embereknek Istenro l valo  gondolkoda sa t helyreigazí totta k 

a bibliai me rce szerint. Az e vsza zadok sora n ugyanis az egy-

ha z taní ta sa sze p lassan elte rt a je zusi taní ta sto l. Olyan, mint 

amikor egy o cea nja ro  hajo  csupa n egy negyed fokkal elte r a 

kijelo lt ira nyto l, me gis mire megtesz to bb sza z tengeri me r-

fo ldet ezzel a pici elte re ssel, az elegendo  ahhoz, hogy ne e rjen 

el a ce lhoz. 

A reforma cio  e ppen ezekre az apro  elte re sekre mutatott ra , 

mert a reforma torok szí vu k e s hitu k teljesse ge vel azt akarta k, 

hogy az egyha z hajo ja az U r u tmutata sa t pontosan ko vesse, e s 

ce lja hoz biztosan ele rjen. 

Neku nk, ma e lo  hí vo knek is ugyanez a felelo sse gu nk: folya-

matosan helyesbí teni e s jobbí tani kell mindenek elo tt a saja t 

utunkat, hogy a ra nkbí zottakat e s az egyha zunkat is folyama-

tosan a jo  u ton tudjuk vezetni. A ma e lo  embereket is ugyan-

azok a lelki vesze lyek fenyegetik. Ma is hajlamos azt hinni az 

ember, hogy minden rendben van az e lete vel, e s ezt Istennek 

el kell ismerni. Ma is sokan azt gondolja k o nmagukro l, hogy 

o k to ke letesen e lik az e letu ket, e s szinte hiba tlan az, amit 

tesznek, de legala bbis a sza nde kaik mindenke ppen jo k. Te-

ha t, rendben van az e letu k. 

Ha azonban a Szentí ra sba, mint e letu nk tu kre be beletekin-

tu nk, e s ke szek vagyunk az o szinte o nvizsga latra, akkor bi-

zony meg fogjuk la tni, hogy egyiku nk sem hiba tlan, e s neku nk 

is szu kse gu nk van arra, hogy u jbo l megjobbí tsuk u tjainkat e s 

tetteinket. Szu kse gu nk van arra, hogy u jbo l engedelmesen 

hallgassunk az U r szava ra. 

E ne lku l a folyamatos helyesbí te s ne lku l nagyon hamar le 

fogunk te rni a jo  u tro l, e s elve tju k a ce lt. Isten Ige je, a Szent-

í ra s olvasa sa e s az ima dsa g segí tette Luther Ma rtont is, hogy 

felismerje az u dvo sse gre vezeto  utat, a kegyelem u tja t. Ma is, 

neku nk is csak ez segí thet, hogy Krisztust megismerju k, e s O t 

ko vetve e s a benne valo  hit a ltal kegyelembo l u dvo zu lju nk. 

Mert „a teljes I ra s Istento l ihletett, e s hasznos a taní ta sra, a 

fedde sre, a megjobbí ta sra, az igazsa gban valo  nevele sre.” (2 

Timo teus 3,16) 

Segí tsen ebben, e s vezessen Bennu nket a kegyelmes Isten! 

Loment Péter lelkipásztor 

Helyesbít - Helyes_Beat 
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Csoportos keresztelés 

„Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” 

Kedves Édesanyák és Édesapák! 
Szeretne nk a segí tse gu nket felaja nlani azoknak a csala doknak, ahol a gyermekek, vagy a szu lo k keresztele se kora bban 

elmaradt. Gyu lekezetu nkben 2018. nóvember 25-e n csala di istentisztelet kerete ben leheto se get biztosí tunk csoportos 

keresztele sre.  

Keresztele si felke szí to  besze lgete st tartunk az e rintett szu lo knek e s keresztszu lo knek nóvember 14-én, szerdán és 

nóvember 15-én, csütörtökön 18 órakór a gyülekezeti házünkban (Bocskai tér 7.). Kérjük, hogy egyik, vagy másik 

alkalmon vegyenek re szt! Felno ttek keresztele se esete n a keresztelkedo t, gyermekek keresztele se esete n a szu lo ket e s 

keresztszu lo ket va rjuk az elo ke szí to re. A felke szí to  besze lgete sen ta je koztato t kapnak a keresztse g tartalma ro l e s forma ja -

ro l. A megbesze le sen ba tran feltehetik a te ma val kapcsolatos ke rde seiket, e s sor keru l a jelentkeze si adatlapok kito lte se re. 

Amennyiben a felke szí te sre megjelo lt ido pontok ko zu l egyik sem megfelelo , ido pont egyeztete sre keressenek minket tele-

fonon vagy szeme lyesen! 

Szeretettel:      

Loment Péter, Lomentné Szopkó Tünde és Lukács Levente  lelkipásztorok 

Ve gigcsorog a kis fejecske n ne ha ny csepp ví z. A hideg 

e rze sto l kicsit meglepo dik. Keve sbe  ismert a ke z, amely 

most tartja. Me g keve sbe  ismert a hang, amely ko zben 

mond „valamit” (…keresztellek e n te ged az Atya nak, a Fiu -

nak e s a Szentle leknek neve be…). Sí ra sra go rbu l a sza ja. 

Akkor nyugszik meg u jra, amikor megla tja a biztonsa got 

jelento  anyai arcot, e s mege rzi az ismero s karok o lele se t. Jo  

helyen van. Biztonsa gban. 

I gy ja tszo dik le minden kezdet. A va ratlan helyzet miatti 

meglepete sto l, a tiltakoza son a t ege szen a megnyugva sig. 

Csak ke so bb va lik e rtheto ve , ami akkor e s ott megto rte nt. A 

tapasztalat me gis megmarad, ve gigkí se r az e letben. 

Minden keresztse gben megto rte nik ez a rendkí vu l fontos 

kezdet. Isten valami nagyon jo t í ge r Krisztusban: Az a llando  

jelenle tet. Az o ro k biztonsa got. A mindig van kihez fordu-

la st. Amire ta maszkodhat gyermek is, felno tt is, szu lo  is.  

A mege lt ero forra st. A biztos, sziklaszila rd alapot. Szu lo -

ke nt nem a llhatunk minden pillanatban gyermeku nk mel-

lett. Nem foghatjuk a keze t, nem ve dhetju k meg mindento l. 

De tudhatjuk, hogy Isten ko ru lo leli o t. E s egyszer majd a 

fo ldi e lete ve ge n, az í ge ret, ami elhangzott a keresztele se-

kor, megtapasztalhato  ko zelse gbe keru l: Hozza  megy, Hoz-

za  te r haza, e s jo  helyen lesz. 

„Meg vagyok keresztelve” – Luther kre ta val í rta az aszta-

la ra, hogy e lete nehe z pillanataiban, kí se rte seiben is emle -

kezzen ra . Jo  erre neku nk is emle keztetni magunkat e s 

gyermekeinket, mert ez a bizonyossa g teszi ja rhato va  az 

utat, amin ve gig kell mennu nk. Eze rt fontos a kezdet, mely-

ben ott van maga a ce l: „Krisztussal egyu tt maradni e letem 

ideje n az o ro kke valo sa gig” 

Lomentné Szopkó Tünde 
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Isten, áldd meg a magyart 

 

Mindenki tudja, hogy a Himnusz elso  sora t ide ztem, de 

nem a ne pre, hanem e ppen az anyanyelvu nkre gondoltam, 

s ko zben eszembe jutott egy ma sik ko lto nk is: Romla snak 

indult hajdan ero s magyar /Berzsenyi Da niel: Magyarokhoz 

I./. S itt sem nemzetu nk gyengu le se re, hanem nyelvu nk 

a llapota ra utalok. Kicsit tartok is to le, ha tha valaki majd jo l 

fejbe koppint, hogy nemzetu nk nagyjainak gondolatfonala t 

– egyszeru  emberke nt - tova bb gombolyí tom.  

Hogy egy nyelv a llando an va ltozik, az terme szetes. Leg-

egyszeru bb magyara zat erre, hogy egyes haszna lati ta rgya-

ink elavulnak, megszu nnek - esetleg csak a mu zeumokban 

tala lkozunk velu k -, s ezzel egyu tt a hozza juk fu zo do  nevek 

is elhalnak vagy u j elneveze st kapnak (rocska, findzsa, ko-

mata l, tekno , hokedli, lajtorja, 

sa mli, kredenc). Persze nem kell 

megijednu nk, hogy „szo tlanna  

va lunk”, mivel a technika e s az 

informatika robbana sszeru  fejlo -

de se vel, a megsza mla lhatatlan 

mennyise gu  u j dolog szu lete se -

vel, u j szavak is busa san kelet-

keznek. Az e vek, e vtizedek, so t 

e vsza zadok eredme nyezte va lto-

za sokat e n fu ggo leges e s -

maga to l e rteto do - terme szetes 

nyelvva ltoza snak nevezne m.  

A halada ssal jo cska n e rkeznek hozza nk idegen szavak is. 

Me g az is megbocsa thato , hogy a neku nk tetszo  dolgokat 

lájkoljuk, nagyon jó és hasznos, hogy családtagjainkkal, ba-

ra tainkkal szka jpolhatunk, szka jpon keresztu l taní thatunk 

e s tanulhatunk, netezhetu nk, ímélezhetünk, fészbukozha-

tunk (lehet jó és rossz oldala), szelfizhetünk (ido nke nt bal-

esetvesze lyes, so t hala los kimenetelu  is lehet) e s me g sok 

olyan dolgot mu velhetu nk, amely cselekve sek e s hozza juk 

tartozo  fogalmak szinte „beto rtek hozza nk” vagy ma ske pp 

mondva, kicsit „ lájtosabban”, importa ltuk o ket. A fiatalok 

ko nnyen befogadja k, az ido sebbek egy kicsit hu mmo gnek, 

de sze p sza mmal akadnak 70-80 e ves, olykor me g ido sebb 

nagymama k e s nagypapa k, akik szinte n elsaja tí totta k ezt a 

fajta tuda st e s szo haszna latot. Nehe z volna magyarra fordí -

tani, mert az ugyanolyan ero ltetett lenne, mint ahogy az 

angol szavakat magyarul leí rtam. Pl.: - Mit csina lsz? – Be-

sze lgetek az ingyenes videotelefonon a bara tommal/

Videotelefona lok a bara tommal. Egyszeru bben: szka jpolok. 

Ezt a nyelvva ltoza st fu ggo legesse ge mellett ví zszintesnek is 

nevezne m, annyira gyorsan terjednek az u j fogalmak, szinte 

egyszerre „rohamoznak” bennu nket e s ez kive dhetetlen. 

Bizonya ra ma s nyelvek ugyaní gy a tveszik e szavakat. Ha 

nem akarunk kukacoskodni, ke nytelenek vagyunk mi is 

haszna lni o ket. Ezekne l jo val u jabb keletu  fogalmak is van-

nak, olyanok, melyeket esetleg hallottunk, csak e pp nem 

tudjuk hova tenni o ket. Terme szetesen nem a hozza e rto , 

ifju  tita nokra gondolok. 

Amiro l í rni szeretne k, az eddig jo l beva lt szavaink sza n-

de kos e s o nke nyes megbetegí te se, „elcso keve nyesí te se”: a 

szavak feleze se, harmadola sa, majd kicsinyí to  ke pzo vel 

valo  fo lve rteze se, amolyan jo pofa cukisa gbo l. Sze p, magyar, 

gazdag e s kifejezo  nyelvu nk lassan o ntyo m-po ntyo m, be-

ce zgeto  nyelvecske ve  forma lo dik. Fo leg a konyhakerti no -

ve nyek szenvednek csorba t(csorbula st) ane lku l, hogy bele-

haraptunk volna. Gyakran tala lkozhatunk a paradicsombo l 

parival, az uborka bo l ubival, a po rko ltbo l po rivel (ez ma r 

re ginek sza mí t), a sala ta bo l salival, a gyu mo lcsbo l 

gyümivel, a káposztából kapival (na ezen törnöm kellett a 

fejem, amikor egy bolt elo tti ta bla n leí rva la ttam, elo szo r 

kapa ra, azta n valami kapribogyo -fe lese gre sza mí tottam).  

Ne ha ny e vvel ezelo tt egy alaposan felno ttkorban le vo  

pe csi u tita rsamto l hallottam, hogy elpakolta a szenyo ja t, de 

nem tala lta a telo ja t. A telo t 

me g meg is e rtettem, a ma sik-

ro l meg kideru lt, hogy szend-

vics. Nem tu l re g egy ido so do  

no  azon sajna lkozott a reggeli-

ne l, hogy elfogyott a tojko , 

azaz a toja sra ntotta a ta lca ro l. 

Azta n pa r hete az interneten 

azt olvastam, hogy „elmentem 

a barino vel”. Sze gyenkeztem 

magam elo tt, hogy ezt a szo t 

sem ismerem. Beí rtam a kere-

so be. Ha t: bara tno ! Azo ta hal-

lottam, hogy a bari ma r nem csak a kisba ra nyt jelo li, hanem 

a bara tot is, pedig az elo zo nek jobban a ll. Az ajcsi meg telje-

sen to nkretett. Fo leg meg, ha kari ajcsi, ami kara csonyi 

aja nde kot jelent ne mely szenvede lyes „nyelvu jí to ” sza ma ra. 

So t mostana ban az emberek egyre gyakrabban a gyu libe 

ja rnak a gyu lekezet helyett. Ami me g megho kkento bb, hogy 

ma r nemcsak szeretni, hanem szerizni, so t szercsizni is le-

het, de a csu cs az angol love szo bo l krea lt la wollak, azaz 

szeretlek, csak azt nem e rtem, mie rt „w”-vel. Van egya ltala n 

valakinek joga arra, hogy az e vsza zadok sora n kialakult 

nyelvu nk szavait egyik napro l a ma sikra csak u gy o nke nye-

sen megfarigcsa lja? Az me g bocsa natos bu n lenne, hogy a 

„tinik” alkalmilag egyet-ketto t csavarintanak rajta. De az 

ma r keve sbe , hogy feltu nni va gyo  e rett ho lgyek is elo szere-

tettel uta nozza k o ket. Szerencse re a tizene vesek ko zo tt is 

sokan vannak, akik keru lik az effajta ke nyeskede st, a fiu k e s 

a fe rfiak fo leg nem tolera lja k ezt a besze dstí lust. Re go ta e lo  

szavaink bece zgete se t a nyelv ví zszintes va ltoz(tata s)a nak 

nevezne m. 

 Biztosan van, aki azt gondolja, mie rt kell ilyen pitia ner 

dolgokkal foglalkozni, ezek a „szavacska k” u gysem ragad-

nak meg. Aze rt, mert a sok lebutí tott szavunkbo l elo bb-

uto bb beszippanthatunk ne ha nyat. Vigya zni kell, hogy 

ezekbo l a foszla nyokbo l morzsa k se keru ljenek a ko znyelv-

be! Mert ke pzelju k el, ha a „Z” e s az „alfa” genera cio  uta ni 

nem tudom milyen betu s genera cio  me g e megcsonkí tott 

maradva nyokat is tova bb reduka lja! A ve geredme nnyel 

ma r nem is kí se rletezem. Bí zzunk abban, hogy megele gelik 

ezt a sok bugyutasa got, e s o k is, csak u gy feltu ne si va gybo l, 
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kezdik helyrea llí tani eredetire, az eldeforma lt, í zle stelen 

szavakat.   

Ezek a kicsinyí te sek, bece ze sek mindig is le teztek. I gy lett 

az iskola bo l suli, a csokola de bo l csoki, a pulo verbo l pulcsi, 

a csale tekbo l csali, a nagymama bo l nagyi, a fagylaltbo l fagyi 

(a nyelvu jí ta s elo tt hideg nyalat, csak szerencse re Sze che-

nyi megreforma lta), a testve rbo l teso , stb. Ezekre mindany-

nyian nagyon sok pe lda t tudunk felhozni. A ku lo nbse g csak 

az, hogy lassan, nem egyszerre lepte k el a nyelvu nket, eze rt 

hangzanak bara tsa gosabban. 

Oly sok mindene rt szoktunk ima dkozni. Beteg csala dta-

gok, rokonok, jo  ismero so k gyo gyula sa e rt, saja t gyo gyula -

sunke rt, gyermekeink, unoka ink boldogula sa e rt, be ke e rt, 

hosszu , nyugodt e lete rt, sikeres felve telie rt, vizsga e rt, jobb 

jegye rt, balesetmentes vezete se rt- e s kira ndula se rt, jo  ido -

e rt, napsu te se rt, eso e rt, ce ljain ele re se e rt e s me g nagyon-

nagyon sok, a ltalam fel nem sorolt dologe rt. E n most hozza -

tenne m: Uram, ke ru nk te ged, mentsd meg az elo deink a ltal 

kimunka lt, sze p, e rte kes e s gazdag anyanyelvu nket. Add, 

hogy a magyar nyelv valo ban anyanyelvu nk maradjon e s ne 

mostoha nkka  va ljon. Ne a ke nyeskede s, a feltu no sko de s, 

gu gyo ge s e s butasa g ira nyí tsa nyelvu nk alakula sa t. Add, 

hogy aki gazdagí tani nem tudja, legala bb ne szege nyí tse azt, 

aki pedig gazdagí ta sa ra ke pes, haszna ljon fel minden jo  

eszko zt a sze pí te se re e s a pola sa ra. A men 

Barakné Sipos Katalin 



Életképek 

Balogh Gyárfás 
Az Életképekben most bemutatott 

testvérünkkel nem beszéltem ezidáig a 

köszönésen kívül. A templomban is a 

túloldalon ül hozzám képest. Azt tud-

tam róla, hogy az Orgona megmentésé-

ért alapítvány elnöke és amikor ezen 

munkáról beszámolt a gyülekezet előtt, 

az orgonánk iránt érzett felelőssége 

mellett nagy lelkesedésről, hitről, mun-

kabírásról, alázatról, ember és hagyo-

mány szeretetről tett bizonyságot. És 

azon is elgondolkodtam, hogy ha ő ta-

nította volna a kémiát, lehet, hogy job-

ban megszeretem! Fiával, Petivel majd 

minden vasárnap kezet fogok a temp-

lom tér felőli bejáratánál. 

 

1.Melyek voltak gyermekkorának 

meghatározó élményei? 

Egy katolikus felvide ki csala dban 

no ttem fel, egy í zig-ve rig sva b ko zse g-

ben, a Ba cs-Kiskun megyei Hajo son. 

Szu leimet 1947-ben Nagyma cse dro l 

(a mai Szlova kia, Gala nta mellett) tele-

pí tette k a t. Az a ttelepí te st ko veto  ne-

he z e vekben szinte csak Istenre ta -

maszkodhattak, a kereszte ny hitu k 

adta a lelki ero t sza mukra az e letben 

marada shoz. Nehe z e vek voltak ezek! 

E n ma r Hajo son szu lettem. 

Szu leim katolikus hitben e ltek, s 

ma r kisgyermek koromban magukkal 

vittek engem is a helyi ro mai katolikus 

templomba. Ke so bb e desapa m el-

elmaradozott ezekro l, de e desanya m 

soha nem hagyott ki egyetlen egy 

szentmise t sem. Az o  hite nagyon me -

lyen gyo kerezett. Mindennapjait is 

a tszo tte Je zus e s Ma ria szelleme. 

Rendszeresen ima dkozott velem es-

te nke nt, ma is ezt az ima t mondom el 

elo szo r, amikor az U rral besze lgetek. 

Munka ko zben Ma ria-e nekeket e ne-

kelt. Me g ma is fel tudom ide zni eze-

ket. szinte bele m e gtek. 

8 e ves koromban elso a ldozo  lettem, 

14 e vesen be rma lkoztam. Emle kszem, 

nekem jutott az a kitu nteto  szerep, 

hogy vira gcsokorral ko szo nthettem a 

liturgia ra e rkezo  kalocsai e rsek urat. 

Ez bu szkese ggel to lto tte el szu leimet 

e s engem is. 

Gyermekkorom meghata rozo  szak-

ra lis e lme nyei ko ze  tartoznak me g az 

advent ideje n tartott reggeli mise k 

(rora te k), a kara csonyok vara zslatos 

hangulata, a ko zo s e nekle sek, a betle-

hemeze s, a rokonsa g ko szo nte se, a 

felvide kro l hozott hu sve ti e s kara cso-

nyi szoka sok elevenen tarta sa. 

A nagyma cse di templomban megta-

pasztalt elso  szentmise 9 e vesen, ami-

kor a zsu fola sig megtelt templom sek-

restye je ben jutott csak hely nekem, a 

felno ttekto l semmit sem la ttam, de 

hallottam csoda latos e neku ket, s az 

orgona mennyei hangja t. U gy e reztem, 

egy csoda nak vagyok a re szese. Fan-

tasztikus, leí rhatatlan e rze s volt. Ma is 

beleborzongok, ha erre gondolok. 

E lme nyekben gazdag, sze p gyerek-

korom volt, annak ellene re, hogy nem 

voltunk teheto sek. 

2. Mióta tagja gyülekezetünknek 

és hogyan erősíti azt? 

A Bocskai te ri gyu lekezetnek 2010 

o ta vagyok tagja, elo tte a hajo si gyu le-

kezetbe ja rtunk felese gemmel e s Peti 

fiammal. A felese gem hata sa ra te rtem 

a t a reforma tus hitre az ezredfordulo  

ta ja n. Lelkem legme lye n aze rt me g 

o rzo m e desanya m emle ke vel egyu tt a 

katolikus gyo kereimet. U gy e rzem, a 

ketto  nem va laszthato  sze t. 

A reforma tus hite letben megtetszett 

a liturgia purita nsa ga, az igehirdete -

sek gazdag gondolatisa ga, a ke t szí n 

alatti a ldoza s, a templom fehe rse ge, a 

dicse retek, zsolta rok szo veg e s dal-

lambeli letisztultsa ga. Azt e rzem eze-

ket e nekelve, hallgatva, hogy valo ban 

„tiszta forra sbo l” to rnek elo . Egy pro-

fa n hasonlattal e lve olyanok, mint a 

ne pdalaink. Ko zu lu k a legszebbek o n-

a llo an is a teljes bibliai o ro mu zenetet 

hordozza k, s tolma csolja k az e neklo k-

nek, hallgato sa gnak. 

Ku lo no sen nagy a hata suk, ha orgo-

nakí se ret mellett hangzanak el. Eze rt 

is veszek re szt o ro mmel a templomi 

vegyes kar – volt fe rfikar- munka ja -

ban, e s dolgozom az orgonamente s 

sze p feladata n. 

U gy e rzem, az orgona ko zvetlenu l 

o sszeko t bennu nket az U rral, aza ltal, 

hogy csoda s hangjai belesimulnak a 

mennyei, az e gi zene be. Angster Jo -

zsef, orgona nk e pí to je, me lyen hí vo  

ember volt, ege sz e lete ben azon dol-

gozott, hogy ezt a mennyei hangot 

elo hí vja orgona ibo l. Hiszem, hogy a 

mie nkben is benne van, csak vissza 

kell a llí tanunk eredeti a llapota ba.  

Csala dommal rendszeresen ja runk 

Istentiszteletekre, gyu lekezeti rendez-

ve nyekre, az uto bbi 5 e vben re szt vet-

tu nk a gyu lekezeti ta borok programja-

iban is. Rendszeres munka t ad nekem 

az orgona megmente se e rdeke ben 

ve gzett szolga latom, melyet igyek-

szem lelkiismeretesen, komolyan ve -

gezni. 

3. Hogyan élte, éli meg a hitét család-

jában és azon túl az emberek körében? 

Volt az e letemnek olyan ido szaka, 

amikor elta volodtam Istento l. Az 1970

-es, 80- s e vek voltak ezek. Felese gem, 

Gyulai Edit hata sa ra keru ltem Hajo son 

isme t az U r ko zele be. 

Hitemet a csala domban is pro ba lom 

ero sí teni, ko zo s e nekle sekkel, ima dko-

za sokkal. E tkeze sek elo tt, uta n, s es-

te nke nt is ima dkozunk, s napko zben 

gyakran e nekelu nk dicse reteket, zsol-

ta rokat. 

Este nke nt csendben ha la t adok a 

Jo istennek a mai nape rt, aze rt, hogy 

mego vott, segí tett, ta mogatott ben-

nu nket. Ke rem, hogy e jszaka se hagy-

jon magunkra bennu nket. Olyan e letet 

pro ba lunk e lni, amelyik „kifele ” is tu k-

ro zi, hogy Istenfe lo  csala d vagyunk, s 

ko vete sre me lto ak. 



4. Milyen kudarcai, vívódásai vol-

tak és mit tanult belőlük? 

Kudarcokat legto bbszo r akkor e ltem 

a t, amikor egy nemes ce l e rdeke ben, a 

legjobb sza nde k mellett ve gzett nehe z 

e s eredme nyes munka t ko veto en is 

azt e reztem, hogy kevesen a llnak elo t-

tem, mo go ttem, mellettem. Ilyenkor 

elbizonytalanodtam, gondolkodo ba 

estem, szabad-e ezt tova bb csina lni. 

To bbszo r volt ilyen az e letemben. 

De az U r a tsegí tett mindig a nehe z-

se geken, s mento o vet dobott. Ne ha 

u gy, hogy megvila gí totta elme met, 

hogy nem biztos, hogy a to bbse gnek 

fontos, jelento s az, amie rt dolgozol, de 

Nekem az. Akkor tova bb dolgoztam 

Ha azt su gta az Isten, hogy Neki sem 

fontos, jelento s az, akkor ela lltam a 

ce lto l. 

Azt tanultam meg ezekbo l a kudar-

cokbo l, hogy mielo tt elva llalok valami-

lyen feladatott, elo tte nagyon alaposan 

informa lo dni kell. Ke pes leszek-e, va-

gyok–e a kihí va soknak megfelelni, 

Milyen ero s az a csapat, amelyben 

dolgozni fogok, milyen anyagi, ta rgyi 

ero forra sok a llnak rendelkeze su nkre. 

A do nte skor mindig ke rjem ki az U r 

segí tse ge t, a lelkemre hallgassak, ne 

az eszemre! 

Azt is megtanultam, hogy konfliktus 

ne lku li ko zo sse g, e let nem le tezik, s ha 

a kudarcokat feldolgozzuk, akkor az 

a ltal mindannyian ero so du nk. 

5. Hogyan lehetne az embereket 

közelebb vinni Istenhez? 

A proble ma nagyon o sszetett, a fel-

adat ebbo l fakado an nehe z. 

Sokan a templomba nem ja ro  embe-

rek ko zu l u gy e rzik, ko zel vannak Is-

tenhez. Ima dkoznak, me g a Biblia t is 

forgatja k ne ha, csak fizikai gyengese -

gu k, vagy „sok munka juk” miatt nem 

ja rnak istentiszteletekre. 

Ma sok azt mondja k, o k is istenfe lo k, 

ko zvetlenu l fordulnak az U rhoz, ki-

hagyva az egyha zakat. U gy e rzik, az 

egyha zak, tisztelet a kive telnek, elve-

szí tette k hitelesse gu ket. Nem mindig a 

Biblia u zenete t hirdette k, hirdetik, 

nem Istent szolga lja k, hanem gyakran 

az aktua lis politika t. 

E rdemes ezen elgondolkozni. 

A helyzet ma az, hogy a hitelesse g 

visszaszerze se a gond, s ez nagyon 

keserves, nehe z feladat. Elveszí teni 

sokkal ko nnyebb azt, mint megszerezni! 

Ro viden va laszolva a ke rde sre, u gy 

lehetne ko zelebb vinni az embereket 

Istenhez, hogy ko zelebb hozzuk o ket a 

gyu lekezetu nkho z. Csak ha t akkor jo n 

az u jabb ke rde s, hogyan lehetne a gyu -

lekezetu nkben la tni o ket? 

Mi, hitben e lo k leginka bb u gy segí t-

hetju k ezt a folyamatot, hogy pe lda t 

mutatunk nekik emberszeretetben /

nem csak a gyu lekezeti tagok egyma s 

ira nti szeretete ro l besze lek/, egyma s segí -

te se ben, a ma sik terhe nek cipele se ben. 

Szeresd felebara todat, mint tenma-

gadat, ez Je zus ma sodik parancsa. A 

baj az, hogy gyakran nem ismerju k fel 

a felebara tainkat. Ve dju k kereszte ny-

se gu nket, miko zben hirdetni e s meg-

e lni kellene azt, nap, mint nap. 

A helyi ta rsadalom to bbi 

„szereplo ivel”- gyu lekezetek, egyesu -

letek, gondokkal ku szko do  emberek-, 

a „profa n” vila ggal is e lo bb, elevenebb 

kapcsolatban le vo  ko zo sse gge  kellene 

va lnunk. 

Az egyha z mozgalmi jellege t kell 

ero sí teni. Ki kell le pni a templomi ke-

retek ko zu l. Je zus is mozgalmat indí -

tott, s mindve gig ebben munka lkodott. 

Ezzel terme szetesen nem akarom a 

templom szerepe t, jelento se ge t meg-

ke rdo jelezni. csak azt mondom, hogy 

aki nem tud, vagy valami okna l fogva 

nem akar ide eljo nni, fele ju k neku nk 

kell le pni, la togata sokkal, szocia lis 

szolga ltata sokkal, kihe-

lyezett istentiszteletek-

kel, vagy vonzo  progra-

mok –elo ada sok, szí n-

vonalas hangversenyek, 

terme szetja ra s- kí na la-

ta val. A to bbit a Szentle -

lekre kell bí zni! 

Szo val a misszio  sok, 

nehe z szellemi-lelki e s 

fizikai munka val ja ro  

feladatko r, komoly, 

nagy kihí va s minden 

gyu lekezet sza ma ra. Az 

o kumenikus programok 

sokat segí thetne nek 

ebben. 

6. A jövőben mit sze-

retne megvalósítani? 

Peti fiam nevele se ben, 

oktata sa ban, taní ttata -

sa ban szeretne k to-

va bbra is nagyon inten-

zí ven re szt venni. Sze-

retne m, szeretne nk, ha 

Peti Isten segí tse ge vel, 

o na llo  e letvezete sre 

ke pesse  va lna. Eze rt 

nap mint nap sokat dol-

gozunk e s ima dkozunk. 

Nagyapai szerepemhez va rom a konk-

re t teendo ket. 

Szeretne m a hitemet tova bb ero sí te-

ni, bibliai ismereteimet bo ví teni. Sze-

retne m, ha templomunk orgona ja t 

sikeru lne ta rsadalmi o sszefoga ssal, az 

U r segí tse ge vel felu jí tani, az eredeti 

a llapota ba visszaa llí tani, restaura lni. 

Ennek a projektnek a megvalo sí ta sa -

ban szí vesen veszek re szt. 

Ce ljaim ele re se hez ke rem Isten a l-

da sa t, segí tse ge t. 

Kedvenc e nekem a  264. dicse ret. 

Va lasztott ige: Mt. 25.35. 

“Mert e heztem, e s ennem adtatok, 

szomju hoztam e s innom adtatok, jo ve-

ve ny voltam e s befogadtatok engem.” 

Tardiné Szilvi 
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Fogadalmat tettek új tanulóink 
„Segíts jó Istenem a szófogadásban! 

Segíts, hogy haladjak jól az iskolában.”    
(Csöppnyi imádságok) 

Okto ber 14-e n tett fogadalmat iskola nk 60 elso s kisdia k-

ja, valamint a hozza nk ma s inte zetbo l e rkezett felso bb e vfo-

lyamos tanulo k is. Mindig meghato  pillanat, mikor a ve gzo s, 

nyolcadikos dia kok ke zen fogva vezetik be az elso so ket a 

templomba, pe ldake nt a llva a kis „gyo ngyszemek” mellett. 

Az elso  oszta lyos gyerekek verses, e nekes szolga lata uta n a 

nyolcadikosok jo  tana csai ko vetkeztek. „ Bocsa ss meg an-

nak, ki ve t ellened, s kegyelem o nti el szí vedet!” 

A fogadalomte tel sora n a gyerekek í ge retet tettek arra, 

hogy iskola nk jo ra to rekvo , szorgalmas dia kjai lesznek, szu -

leik e s nevelo ik jo ra into  szava t megfogadja k, iskolata rsai-

kat segí tik. Mindehhez Isten segí tse ge t e s a lda sa t ke rte k. Az 

emle klap a tve tele elo tt a kicsik fe nyke pei a ke pzeletbeli 

la nc egy-egy gyo ngyszemeke nt keru ltek „felfu ze sre”. Az 

istentisztelet elo tt e s ve ge n a Ba rka zenekar szolga lt. 

Isten gazdag a lda sa t ke rju k elso seinkre, szu leikre, a taní -

to  ne nikre e s azokra a tanulo kra, akik velu k egyu tt fogadal-

mat tettek! 

Kissné Rácz Ildikó 
 igazgatóhelyettes 
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Ifjúsági nap Nyíracsádon 

Szeptember 29-e n egy felekezetko zi 

ifju sa gi napon vehettu nk re szt az E lo  

ko vek ne ha ny tagja val. A rendezve -

nyen go ro g- e s ro mai katolikus, vala-

mint reforma tus fiatalok voltak jelen. 

A napot Tatai Zolta n, a go ro gkeleti-

ek sege dlelke sze nek szavai nyitotta k 

meg egy ima dsa g kerete ben. Ro vid 

e nekszo  uta n, amelyet Komor Csaba 

helyi reforma tus lelkipa sztor vezetett, 

Nemes Vitold bizonysa gte tele t hall-

hattuk, a le lek gyu mo lcseiro l pre di-

ka lt. Sza munkra igen fontos volt e be-

sze d, hiszen a bo szo rme nyi gyu lekeze-

tek ko zo tt ero s a kapcsolat. 

A tova bbiakban Eiben Tama s ro mai 

katolikus ple ba niai korma nyzo  elo -

ada sa ragadta meg figyelmu nket. Egy 

„kedves” video val indí totta a te ma 

kifejte se t. Bemutatta a mai fiatalsa g 

e lete nek a rnyoldala t, ra vila gí tott a 

ko zo sse gi me dia e s a szeme lytelense g 

ha tra nyaira. Erro l kanyarodott ra  az 

„O ltse tek magatokra Krisztust!” fo  

gondolatra, í gy szo  esett mind a ku lso -

se gekro l, mind a belso  tulajdonsa gok-

ro l. Stí lusa nagyon meggyo zo , 

„pa lferis” volt, í gy ittuk minden szava t. 

„Ke rdezte k to lem a gyerekek, akiket 

taní tok: „Pap ba csi, musza j ima dkoz-

ni?”  „Terme szetesen nem – mondtam 

e n –, ha t Isten o rí zzen atto l, hogy me g 

erre is gondolnod kelljen… hiszen 

anyuka dat is szereted, me gse mondod 

neki, hogy most nem besze lek veled, 

hagyja l ma r, nem igaz?” 

Ezuta n verseny ko vetkezett, amikor 

is mindenki a regisztra la sna l kapott 

karszalag szerint csapatokba rendezo -

do tt. Az egybegyu ltek felva ltva meg-

ja rta k a helyise g mindha rom templo-

ma t, ahol e rdekes e s izgalmas felada-

tokat oldottak meg. A legto bb pontot 

o sszegyu jto  csapat (azaz mi – Vilmos) 

nyerte a napot, e s finom jutalmakat 

szerzett. Ezt ko veto en megebe deltu nk, 

e s ko zben kellemes besze lgete st foly-

tattunk az ottaniakkal. A nap ve ge bu -

csu za ssal telt, majd elindultunk haza. 

Nagyon jo  volt la tni, ahogy to bb fele-

kezet ko zo sen is jo l tudta maga t e rez-

ni, e s hogy ennek mi is re szesei lehet-

tu nk.  

Nagy Borbála és Szegedi Vilmos 

Szeptember 9-e n az esti istentisztelet kerete ben tartott 

elo ada st Loment Viola Hanna az Egyesu lt A llamokban to lto tt 

tanulma nyu tja ro l. A Debreceni Egyetemi Gyu lekezet a ltal 

nyí lt leheto se ge arra, hogy ke t ta rsa val egyu tt hat hetet to lt-

so n a Michigan A llam be li Grand Rapids-ben.  

Fe nyke pes o sszefoglalo ja ban kite rt arra, hogy az ott megis-

mert emberekto l, csala dokto l e s lelke szekto l mit tanult. O sz-

szefoglalta abban a ne gy reforma tus gyu lekezetben szerzett 

tapasztalatait, melyekben ja rt. E rdekes volt hallani pl. arro l, 

hogyan e li meg a hite t e s ku ldete se t egy 300 fo s fiatal csala -

dokbo l a llo  gyu lekezet; vagy hogyan indul pro ba istentisztele-

tekkel egy u j gyu lekezet e lete egy hotel ta rsalgo ja ban; hogyan 

to rte nik egy jobba ra fekete kbo l a llo  gyu lekezet istentisztelete.  

Bizonysa got tett arro l is, hogy o t hogyan forma lta Isten a 

kint to lto tt hetek alatt. E lme nybesza molo ja gondolatokat e b-

resztett a hallgato kban a misszio  hazai e s gyu lekezeti leheto -

se geit illeto en. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Egy utazás missziói tapasztalatai 
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