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…akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van…
(Róma 8,28)
Úgy hiszem, mindnyájan, vagy legalábbis sokan ismerjük ezt az igét, sőt a magunk életében is megtapasztaltuk
már ennek igazságát. Ma azonban különösen is aktuális
lett számomra, amikor idén tavasszal hozzánk is eljutott
ez a láthatatlan ellenség – a korona-vírus!
Szinte egyik napról a másikra szólt bele a napi életünkbe, terveinkbe, programjainkba. Húsvét közeledtével én is
a megszokott utazásomat terveztem. Úgy próbáltam intézni dolgaimat, hogy nyugodtan tölthessek pár napot
Fiaméknál, Hajdúböszörményben. Ismerőseimnek rendszerint azt szoktam mondani: megyek, amíg Isten erőt,
egészséget ad ehhez az utazáshoz, hiszen nekem dupla
ünnep, ha Menyem kezéből vehetem az úrvacsorai kenyeret, Fiam kezéből pedig a kelyhet. Az étkezéseknél gyönyörködhetek unokáimban, beszélgethetünk, hallgathatom vizsgaélményeiket.
Ezt a sokéves gyakorlatot húzta át, semmisítette meg a
szigorú intézkedés: az idősek – 65 év felettiek – maradjanak otthon, kerüljenek mindenféle érintkezést, mert csak
így akadályozhatjuk meg a vírus gyors terjedését, robbanásszerű kialakulását. Mindenki gondoskodjon segítségről a
vásárláshoz, egyéb ügyintézéséhez. Akinek családon belül
nincs erre módja, annak az önkormányzat rendel ki segítséget.
Még fel sem ocsúdtam az első meglepetésemből, át sem
tudtam gondolni, mivel jár ez a karantén, óvintézkedés,
meddig tarthat, mire kell berendezkedni – mennyei
Atyánk máris tálcán kínálta a segítséget. A szomszédomnak van egy GYES-en lévő lánya, őt szerettem volna megkérni egy fél kiló kenyér megvételére. Ám szomszédom
nem a lányának szólt – gondolva, hogy a kicsitől nemigen
tud elszabadulni –, hanem a fölöttem albérlőként lakó fiatal párnak, s nem telt el fél óra sem, amikor ez a fiatal hölgy
kopogott be, és felajánlotta segítségét felváltva párjával.
Csak ámultam ezen a gyors segítségen, és hálásan elfogadtam. Nem is sejtettem, hogy ez egy hosszabb barátság
kezdete lehet. Csak ahogy teltek a hetek, gondoltam át,
hogy nem véletlen, mint ahogy semmi nem az – jó
Atyánknak terve, célja lehet ezzel az esettel is…
Azóta sok szép példát hallottam arról, hogyan álltak
idősek mellé vadidegen fiatalok, bizonyítva, hogy egymásra vagyunk utalva, kölcsönösen segíteni, támogatni kell

Számomra sok változást nem hozott, hiszen itthon vagyok és van udvar, ki tudok menni, nem panaszkodom,
sőt nagyon nagy hála van a szívemben az én Istenem
gondviselő szeretetéért és egyáltalán, hogy még itt nincs
is nagy baj. Én negyven éves koromig a Kálvin téri gyülekezethez tartoztam. Több testvéremmel azóta is tartom a
kapcsolatot, de most egy telefonhívást kaptam Marikától,
ami annyira jól esett, hogy azt szavakkal elmondani nem
lehet. Egy igét küldött, amit leírok. Ézsaiás 42.13: Mivel
én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki
ezt mondom neked: Ne félj én megsegítelek! Utána jól
elbeszélgettünk. Különben évente egyszer el szokott jönni
hozzám. Hát, hogy én okoztam-e valakinek örömöt a bezártságom alatt, nem tudom. Az imaközösség több tagjá-

egymást. Ezt a kölcsönös örömszerzést áldja meg az Úr.
Ám ez csak egy epizód abból a megtapasztalásból, amit
ez idő alatt élhettem át. Több olyan eset is gazdagította
ezt a sort, hogy alig ismert, vagy a bibliakörben rendszeres találkozás miatt megszokott testvérek hívtak, adtak át
üzenetet, engem is arra ösztönözve, hogy hasonlóan cselekedjek. A legjelentősebb élmény mégis mindezek között
a húsvéti otthoni úrvacsorázás, majd Pünkösdkor már a
Budahegyvidéki Gyülekezetben Budapesten: szájmaszkosan, magunkat kiszolgálva az előre felaprított kenyérkockákból, amit a segédlelkész kínált. S ugyancsak az egyszerhasználatos műanyagpohárból vettük a bort.
Bizony hosszú időre tanulság lesz ez az utánunk jövő
nemzedék számára. A nehézségek és bajok megedzenek,
kreatívakká, elfogadókká tesznek bennünket, ha engedjük,
hogy ezáltal az Úr formáljon, neveljen minket. Így válik javunkra még ez a szörnyű járvány is, hiszen az Úr sosem ad
olyan bajt, nehézséget, amihez ne adná erejét, szabadítását.
Adja Isten, hogy ezek a megtapasztalások mindnyájunknak javára váljanak, és további áldást nyerjünk általa!
özv. Loment Péterné

val tartjuk telefonon a kapcsolatot, tudunk imádkozni is.
A gyülekezetből is szoktunk több testvérrel beszélgetni. A
lelki gondozómmal naponta negyed hatkor van a közös
imádkozás. Hát két cikket írtam az újságba, hogy okoz-e valakinek örömöt? Azt az én Istenem tudja, marad imatémám ez is.
Nagy hálával tartozom azoknak, akik a bevásárlásban
segítettek, nem egy, nem kettő az, aki a gyülekezetből
gondolt rám nagy szeretettel, meg sem érdemlem, sem
meghálálni sem tudom nekik. Köszönöm mindenkinek a
segítséget! Külön köszönet jár a közelieknek, Marikának,
Mártikának, akik erejük felett segítettek. Urunk áldó kegyelme maradjon velük továbbra is.
Közreadta: Szabó Margit
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Ébredés
Mi történt?
Hallgatom a híreket. Nézem a képeket. Szájmaszkos
emberek. Halottak. Koporsók. Éneklés. Ima.
Nem, nem lehet igaz. Nekem még mellkas CT – vizsgálatra kell mennem. Mehetek? Elmegyek.
„Mert te vagy, Uram, reménységem…” (Zsolt.71.5.)
Mi történt?
Szeretném hinni, hogy csak egy álom vagy hírek a távolból. A Föld másik részéről. És nem álom. Itt van. Egy
fuvallat, mint a tavaszi szél, mely hozza a messze szálló
homokszemeket, a fák, a virágok pollenjeit.
Ezekkel harcolok, tudva, mit kell tennem, együtt élek
velük, elfogadom, mert esendő az ember. Hatvanöt felett
van-e, aki teljesen egészséges? Nem baj. Küzdünk, elgyengülünk, újra bizakodunk, reménykedünk, és boldogok vagyunk, mert megint megéltünk és megértünk egy
évet. Hálát adunk. „Bizodalmad legyen az Úrban…” (Példabeszédek 3.5.)
De most ez a fuvallat más. Nem ismerős. Makacs. Láthatatlan. Érezhetetlen. Ha érezzük, már nagy baj van.
Karantén.
Nem szeretem ezt a szót. Leírva sem. Kimondva meg
végképp nem. A jelentését sem. Negyven nap. Biztos,
hogy annyi? Mennyi lesz? Hogy bírjuk? Kibírjuk? Lesz
erőnk? Kitől kapunk segítséget?
„Nyomorúságomnak idején hozzád kiálltok, mert te
meghallgatsz engem…” (Zsoltárok 86.7.)
….és egyszerre csak bezárult minden. Elvonultunk. Ez a
kegyelmi állapot. Rövid időre megértettük, hogy az eddigi rombolás helyett javíthatnánk is.
Elcsendesedtek az iskolák, az utcák, a rendezvényházak, elcsitult a zene (no, nem a kellemesre, hanem a dübörgőre gondolok). Elhallgattak az emberek. Minden.
Tényleg elhallgattunk? Vagy talán megijedtünk? A félelemnek az a fajtája ült a lelkünkre, amelyet még az orvosok, pszichológusok, lelki gondozók sem ismernek eléggé. Senki. Vagy talán mégis? Igen. Az Isten!
„A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém
áll.” (Zsoltárok 57.3.)
Bíztam én is. Először: Fertőtlenítés, szájmaszk, séta
egyedül, megint fertőtlenítés. Mintha valami láthatatlant
kellett volna lemosnom magamról. Megborzongok. Aztán
ocsúdok, mintha mély álomból ébredtem volna. „Bizony
elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján…” (Zsoltárok 27.5.)
Majd ébredtünk sokan. Talán egy ország. Talán a világ
is. Istenem! Adj ébredést! Egy utolsó lehetőséget! Gondoltuk sokan, én is, hangosan is. Imalánccal. Reggeli
áhitatokkal. „…felöltözzétek amaz új embert….”(Efezus4.
20-24.)
Indultunk, s indulunk, én is, bátrabban, hozzászokva,
elfogadva, megújulva az új, eddig majdnem elfelejtett
világhoz, világot. A csendhez. Amelyben benne van a fegyelmezettség, a másik ember megbecsülése, a kitartás,
az új dolgok kipróbálása, az értékek újragondolása, a szeretet, az Isten szeretete.
„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó
téteményéről” (Zsoltárok 103.2.) Lesz holnap, mondtam
magamnak. Újra holnap lesz. Ébredés.

Talán megértjük, hogy megroggyant lélekkel, de pöffeszkedő gőggel sem vagyunk képesek egyedül legyőzni a
naponta, percenként ránk leselkedő veszélyeket, nehézségeket. Sőt az örömben, lelki kincseinkben, gazdagságunkban sem lehetünk egyedül. Erőt kell kérnünk és hálát kell adnunk.
Isten az egyedüli, a Mindenható. Ő nem hagy el. „Ne
félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok
Istened; megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom
jobbjával támogatlak” (Ézsaiás 40.10.)

Vándor vagy itt a Földön, parányi telhetetlen ember,
Ki, ha baj éri, elcsügged, talán még szólni sem mer.
Nyisd ki a szemed, nézz fel az égre,
borulj a földre, s adj hálát végre.
Teremtőd ott vár, nem kérdi ki vagy,
tudja ő jól, hogy nem bírod magad. (egyedül)
Hallja Ő lépted, csendes könyörgésed,
átölel, lehajol hozzád,

mert tudja, lesz még ébredésed. (saját vers)
Áldott pünkösdi ünnepeket kívánok!
Molnár Ferencné s.k.
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2020 márciusában feltehetően sokunk életében
következett be hirtelen
fordulat. El kellett köszönnünk addigi, megszokott napi rutinunktól,
többek számára valószínűleg egyszerre minden
kilátástalannak, reményvesztettnek tűnt. A félelem egyik percről a másikra beférkőzte magát az
emberek elméjébe, s hamarosan összes gondolatában újra és újra előbukkant.
Párszor rajtam is eluralkodott a csüggedés. Kezdetben
úgy véltem, rugalmasan sikerül majd kezelnem az akadályokat, de az egyre növekvő iskolai terhek, a még szokatlan új tanulási formák, a személytelen digitális környezet
és az állandó időhiány gyorsan kimerítettek, s nehézségeket okoztak. A legnagyobb kihívást, azt hiszem, az időbeosztás jelentette. Mindig minden kötelezettséget teljesíteni, s még amellett kikapcsolódásra is időt szánni? Képtelenségnek látszott. Az Úr azonban megerősített, megmutatta hogyan választhatok helyes sorrendet, minden napomat kiegyensúlyozta és most is harmonikussá varázsolja azokat. Neki rendelkezésére áll a világ összes ideje. Ezzel érthetővé tette számomra, hogy semmiről nem fogok
lemaradni, amiről nem szabad lemaradnom, mert Ő biztosítja, hogy el tudjam végezni az akarata szerinti menynyiséget és részt tudjak venni mindabban, mire elhívott.
Isten nélkül nem lettem volna képes elkészülni a határidőkre, tőle kapott megfrissülő erővel nekilátni feladataimnak, s az olykor rám törő lehangoltságból kimenekülni.
Tanári kontroll hiányában számtalanszor magával ragadhatott volna a csábító kísértés, hogy csaljak a beadandó dolgozatoknál. Kegyelmes Istenünk ezzel szemben
még nagyobb becsületességre, tisztességes munkavégzésre nevelt.
Az első 2-3 hét elteltével borzasztóan monotonná váltak
napjaim. Bár levegőzni ki tudtam mozdulni, ellenben a
másokkal való találkozás, a gyülekezet, az ifi, a családtagjaim látogatása, a közösségekbe járás nagyon hiányoztak.
Az internetes kapcsolattartás viszont könnyen felvidított,
sőt egy-egy beszélgetés alkalmával, támogató, jóleső szavak, kedvemet megélénkítő üzenetek jutottak el hozzám
mind az ifisektől, gyülekezeti testvéreinktől, mind osztálytársaimtól, valamint családtagjaimtól, s szívhez szóló
társalgásokban lehet részem jelenleg is.
Néha előfordult, hogy a sok kétségbeejtő hír, a számtalan iskolai, munkahelyi elvárás miatt összefeszültünk a
családban. Ilyenkor kölcsönös lelkiismeret-furdalás, illetve vívódás után rájöttünk felelőtlen viselkedésünkre,
megbántuk, ahogyan a másikat kezeltük, s végül bocsánatkéréssel mindenkor rendeződtek problémáink.
Ebben az időszakban szerintem az élet során legfontosabb, valódi értékek felismerőivé is válhattunk. Rá kellett
ébrednem, hogy nem pusztán az fogja meghatározni a
társadalomban betöltött szerepemet, hogy milyen jegyekkel zárom a tanévet, hanem inkább az, hogy milyen mértékben vagyok képes áldozatot hozni másokért, hogy
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tényleg érdekelnek-e a másik érzései, vagy csak úgy megkérdezem, hogy az udvariasság látszatát keltsem, hogy
törődöm-e eléggé a családommal, a barátaimmal, segítek
-e a bajbajutottnak, és végül, de nem utolsósorban tudom
-e társaim szeretetét viszonozni.
Magasságos Jóatyánk megtanította, hogyan leljek minden napban örömöt, azáltal, hogy a legcsekélyebbnek
tűnő dolgokért is hálát adok, mint például a betevő falat,
tető a fejünk fölött, egészség, hogy nem élünk viszályban,
hogy nincsenek ellenségeink, vagy egyszerűen, hogy süt a
nap és virul a természet. „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”. (Filippi 4,6)
Minden felvirradó reggel új lehetőség, ajándék, mely a
mi Mennyei Édesatyánktól való. Ő örökké utat mutat, s
ha nem is értem még teljes egészében tervét, bizonyosan
tudhatom, hogy bármi is legyen az, azzal csakis javamat
szeretné szolgálni.
Ez a bezárt állapot megnyitotta a többszöri elcsendesedés lehetőségét. Úgy vélem, Isten jelenlétének mindennapi megtapasztalása, az imádkozás, a lelkipásztorainktól
jövő, naponként megszólító videó áhítatok nyújtottak
türelmet, kitartást, s teremtettek belső békességet. Lehetséges, hogy mindez, ami történik, tulajdonképpen hitünk
egyfajta megpróbálása, melyen Isten átsegít, csak kezébe
kell helyezni életünket, töretlen bizalommal, s Ő valóban
ma is szabadítást nyújt. Minden kötözöttségünkből, negatív gondolatunkból képes feloldozni, hiszen neki végső
célja nem az, hogy csupán ezt a pár vírusveszélytől fenyegetett hónapot túléljük, hanem az, hogy eljuttasson az
örök életre.
Talán a fő tanulság, mit levontam: „Vessétek le a régi
élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben.” (Efezus 4,22-23)– Imádkozom azért, hogy
Földkerekségünk emberisége (beleértve engem is) ne
csak önös érdekeiért cselekedjen, kizárólag saját hasznát
keresve, helyette Pál szavai alapján, testvéri összefogásban, „egy test közös tagjaiként”, egyetértésben, elfogadó,
alázatos szeretettel szívében, egymást önzetlenül segítve
élhessen. „Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak.” (1Péter 4,10)
Ha mást nem is, egyvalamit biztosan tudok: Isten mindig velünk lesz, hiszen ott volt a múltban, ott van a jelenben, és ott lesz a jövőben is. Alulról megtart, mikor már
azt érezzük, összeesünk, felülről oltalmaz, áldást szór reánk, oldalról körülzár fogyhatatlan szeretetével, betakar
és magához enged. S mindennél jobban örül annak, ha
őszintén megnyílunk előtte és vágyunk közelségére.
Gyülekezetünk minden tagjának Mindenható Urunk
által megáldott, boldog életet kívánok! Töltsön be mindnyájunkat Krisztus Szentlelke, hogy megvilágosodva az Ő
útján járhassunk mindörökké!
Zárásképpen bátorító bibliai igékkel búcsúzom:
„Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a
sáska.” (Jóel 2,25) „Aki pedig mindent megtehet sokkal
bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk…” (Efézus 3,20) "...és íme, én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig." (Máté 28,20)
Kiss Regina
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Férfikör online módon böszörményiesen

Találkozásunk, alkalmaink lényege és célja, hogy a
hétköznapi életünk eseményeit igei látásmódon keresztül beszéljük meg. A különböző megközelítések, tapasztalatok ellenére keressük a közös, helyes utat és szavakat
a nehézségek, akadályok leküzdésére.
A gyülekezési korlátozások miatt pár hónapos
„emberes” vágyakozás előzte meg a kényszer szülte megoldást, az online férfikör megtartását. Be kellett vallanunk, hogy hiányzik a kéthetenkénti találkozás, még ha
itt-ott el is maradozunk egy-egy alkalomról.
Az online mód a „viberokostelefonos”, internetes alkalmazásra esett. A nem teljes körű csatlakozás bizonyára a technika „nehézkes” kezelésének tudható be – ennek ellenére dicséretes, hogy legidősebb tagjaink is ott
voltak! Különös volt az éter csendjét tapasztalni, mikor
senki se szólt, otthonunkban gondolkodtunk különkülön és mégis együtt, tudva férfias némaságunk nem
hiábavaló. A kapcsolat ekkor is élő volt, online, azaz ma-

gyarul: 1. közvetlen kapcsolaton alapuló információközvetítő, illetve adatcserélő eljárás – 2. rendszerhez, hálózathoz kapcsolt.
Pontos meghatározások. Pontosan úgy, rendszerhez
kapcsoltan, mert minden körülmény között tudjuk, hogy
melyik nagycsaládba, a Krisztus testébe, melyik földi
családba, gyülekezetbe tartozunk. Pontosan úgy, mint
amikor imádkozunk, hálózatra kapcsolva beszélünk az
élő Istennel.
Ezek szellemében jövünk össze minden alkalommal,
de nem nélkülözzük a helyénvaló humort sem, egymás
örömére fűszerezve hangulatunkat.
Hála az Úrnak ezért az online lehetőségért is, és azért
is, mert reményeink szerint ez a karantén már lassan a
múlté, a következő alkalmat már a szokásos módon szeretnénk megtartani. Imádkozunk érte.
Nagy László
Hajdúböszörmény, 2020. május 24.

„Földi ember kevéssel beéri, Vágyait, ha kevesebbre méri”
Az én életemben bizonyos
értelemben nem sok változást hozott a jelenlegi vírus
okozta helyzet. Néhány
hónap híján ugyanis tíz
éve egyedül élek, szeretteim messze vannak így személyesen ritkán találkozhattunk eddig is. Amíg
egészségi állapotom engedte, megfordultam Szolnokon, hogy részt vegyek

életük jeles alkalmain.
Maradandó esemény volt 2009-ben, amikor egy súlyos
háztartási baleset következtében testem 19% -a – elsősorban a két kezem – harmadfokú égést szenvedett, és életveszélyes állapotban kerültem a Klinikára. Akkor az influenzajárvány miatt néhány nap után látogatási tilalmat
léptettek életbe, így teljesen elzárva kellett viselnem a
kiszolgáltatottságot, a kifejezhetetlen fájdalmakat. Egyedül a klinika lelkésznője jöhetett be, és gyülekezeti gondnokunk Szabó Márton feleségével, Rozikával keresett fel,
akikkel az ajtóban válthattam néhány szót. Nagy vigaszt
jelentett lelkészünk Nt. Lomentné Tünde asszony telefo-
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non való megkeresése, akitől a következő ige szakaszt
kaptam: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és
ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem
perzselődsz meg, a láng nem éget meg.”Ézs. 43. 1,2
A kínok között mindig zsoltárokat énekeltem magamban. Később derült ki, hogy kezelőorvosom is vallását
gyakorló református asszony. Időben ugyan legrégebben,
de legjobban megviselt a 24. éve elhunyt édesanyám hirtelen, váratlanul bekövetkezett halála, karácsony előtt
pár nappal a 84. születésnapját követően egy héttel.
Újabb traumaként ért férjem tragikus halála – amit azóta
sem tudok maradéktalanul feldolgozni.
Miért írtam le mindezeket? Mert szinkronban vannak a
most történtekkel, és rádöbbentik az embert, hogy tőle
függetlenül is egyik percről a másikra teljesen megváltozhat az élete.
Ha fizikailag kisebb mértékben is, de mentálisan nagyon megvisel a bezártság, a magány, az érintés, az ölelés, a közösségi és társasági alkalmak hiánya. Tudom,
hogy ettől sokkal nehezebb helyzetben is vannak emberek. Kórházi ágyon vagy gyógyító tevékenységet folytatva,
családfenntartóként munkahelyüket elveszítve vagy otthon dolgozva új körülmények között. Gyerekekkel együtt
tanulva, háztartást vezetve, és a hogyan továbbon töprengve. Mindezen felül, rólunk, idősekről, veszélyeztetettekről is gondoskodnak. Ugyanakkor minden nap azt is
átérzem és megtapasztalom, hogyan árad ki az emberekből a SZERETET. Annyi érdeklődést, odafigyelést, törődést tapasztalok, amiért végtelen hálát érzek!
Ezenkívül mi segít a nehéz időket átvészelni? Az ott-

honról hozott értékrend és a HIT! Fiatal koromban – úgy
60 éve – az volt a bevett szokás, hogy a leánygyermekek
12. 14. vagy 16. születésnapjukra, a konfirmációra emlékkönyvet kaptak szüleiktől, keresztszüleiktől.
Nekem is van 1957-ből, és az édesanyámét is őrzöm
1926-ból. Ebbe olyan idézeteket írtak, ami erkölcsi, vallási, életmódbeli útmutatóul szolgálhatott egy életre. Ebből
szeretnék most kettőt idézni „Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába, Egész világ nem a mi birtokunk. Mit a szív
felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk”, és a másik idézet: „Földi ember kevéssel beéri, Vágyait, ha kevesebbre méri.” Ez most mindkettő nagyon
aktuális! Nagy önfegyelmet, mértékletességet, türelmet
igényel. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehetnek
vágyaink. Sőt az azok eléréséért való küzdelem, és a megvalósulás viszi előre a világot, a fejlődést. De tudni kell,
hogy „Rendelt ideje van mindennek” (Préd 3,1), így a lemondásnak is, és meg kell érezni az „Alkalmas időket” (Ef 5,16).
A hit növekedésében nagyon sokat segítettek és segítenek a média által közvetített műsorok. A napi áhítatok,
prédikációk, biblia magyarázatok, istentiszteletek, riportok, hitvallások, legyenek azok internetes helyek vagy
közszolgálati forrásból elérhetők. Nagy élményt nyújtanak! Segítenek átértékelni élethelyzeteket, a lefelé és fölfelé tekintés sorrendjét, arányának fontosságát, a szentháromság egységét, és a reményt. Csak most értettem
meg igazán Madách Imre: Az Ember tragédiája c. művének záró sorait: „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”
Lengyel Istvánné Dobó Gabriella

Bátorító gondolatok

Szőlőskertünkből hazaérve, miután lezuhanyoztam, mert ott a száraz, homokos talajon nyakig porossá
válunk. Csengettek! Gyorsan igyekszem az emeletről, hogy ajtót nyissak
az érkezőnek. Közben kiderült, az
érkezetteknek. Az ajtóban Tardiné
Szilvi és kedves férje. Természetes
számunkra, hogy azonnal mosolygunk, Áldást békességet kívánunk és
behívnám őket a lakásunkba. De ők a

kialakult helyzetre tekintve csak az
udvarunkba lépnek be. Elmondják
mosolygós örömmel, hogy szeretnének felkérni a közeljövőben megjelenő egyházközségünk lapjában cikk
írására. Nem voltak biztosak abban,
hogy otthon találnak-e, ezért előre
néhány sort is megírván, erről a postaládában értesítettek volna. E kis
üzenetből idéznék: „ Bízunk benne,
hogy felkérésünk örömére szolgál és
jó egyészségben és derűben találja!”
Biztosan tudták és tudjuk, hogy „ a
vidám szív a legjobb orvosság.”Péld.17.22. A hatvanötödik
életévemet betöltő szobafogságra
kényszerülő emberként egyre erőteljesebben tapasztaltam az erkélyünk
ablakából az utcáról lassan eltűnő
embereket és talán az azzal járó szorongás növekedését. Keresztyén emberként helyén maradt az eszem,
tudtam örülni és bánkódni is a kialakult helyzet miatt. Szombat esténként kikönyököltem az ablakba, onnan hallgatva, s közben imádkozva,
könnyezve csatlakoztam a harangok
megszólaló hangjához. Talán a kiala-

kult helyzet miatt, mintha másként
szóltak volna, akár temetések, akár
Istentiszteletet jelző hangjaik, mint
máskor!? Mégis inkább vidám maradtam, mert tudtam a kialakult
helyzetbe és állapotba is igaz az Isten
igéje. Péld.17.22. Tudtam, hogy a
vesztegzár alatt is szükség van a mosolyra, a derűre, jókedvre, a bátorságra, másként összetörne a lelkünk,
a csontunk. Ézs.56. fejezetében olvassuk: „Örömet szerezzek nekik
abban a házban, ahol hozzám imádkoznak.” Igéri Isten a babiloni fogságban sínylődőknek egykor és üzeni
nekünk ma. Isten soha nem megszomorítani, hanem könyörületével örömét közli és boldoggá akarja tenni
teremtményeit. Azt akarja, szóljunk
örömeinkről, vidám dolgainkról és a
rosszakról is, amelytől teremtőnk
megmentett minket. Volt máskor is
rá példa, hogy Isten népe a legmélyebbre került, mind fizikai, mind
lelki állapota miatt egyaránt, de mindig szólt az új esélyt felkínáló ige:
Jóra fordítom sorsát a rosszal
szemben. Jer.30.fejezet. Azaz: Visz-
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sza Istenhez az ő hatalma mellé és
oltalma alá. Jn.3:16.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy
az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Éppen tegnap egyik Városházán
dolgozó elöljáró ablakából figyelhettem a Bocskai térre és természetes a
tért uraló őseitek által épített templomra, a lelki házra, a házamra is,
ahol ezt a helyet megtalálhatjuk. „
Hogy ismét olyanok legyünk, mint
régen.” Mert ez a mai világ mintha a
feje tetejére állt volna, és szerintem
ezt visszaállítani csak komoly lemondások árán, komolyan vételén keresztül lehet csupán. Újra fel kell mutatnunk szellemi értékeket, amiről
elfeledkezett ez a világ. Egy egy otthoni, meghitt családi beszélgetés
többet ér, mintha nem tudom én milyen anyagi javakkal halmoznánk el
egymást. Hűséget kell gyakorolnunk
Istenhez, Igéjéhez, egymáshoz. Ez
megoldás. Más nincs. A minap lát-

tam egy képet: szájmaszkban imádkozó ápoló nővért ábrázol. Arra gondoltam e kép láttán, hogy mi a feleségemmel alig használtunk szájmaszkot. Majdnem naponta kimentünk a
Báthori szőlőskertbe, ahol szájmaszk
nélkül munkáltuk a földet, vetettünk,
palántáztunk, öntöztünk, pihentünk,
madarak hangját élveztük, most már
pedig gyönyörködünk a munkánk
eredményében. Sokszor kellett le- és
meghajolnunk, letérdelnünk a munkánk végzése közben. Valóban térden
állva imádkoztunk és dolgoztunk
hálaadással és örömmel. Közben telefonon többször is bátorítottam,
vígasztaltam a Körösladányi Idősek
Otthona dolgozóit és időseit, a gyülekezet tagjait. Szerencsére itt is a szőlőskertben lehetünk templomban
Isten ege alatt és testvérek jelenlétében, akik szintén itt töltötték idejüket. A mai betegséggel küszködő világnak, a gyógyuláshoz szükséges
kórismeret akár egyetlen szóval is
kifejezhető: Bűn. Isten megengedte,
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hogy bűneink következményeként a
rohanó világot lecsendesítse, hogy
aki hallani akarja Őt, meghallja:
Mt.11:28.”Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak
titeket.”
A keresztyény gyülekezetnek és
bennük a híveknek, nem lesz egyszerű az igazi testvériességet felmutatni
és megélni. Nemcsak az utolsó idők
jeleit kell látnunk, hanem mimagunk
is jellé kell lennünk ebben a világban.
Döbbenetes fájdalmasan szakadtunk
el Istentől és egymástól. Reménységünk és feladatunk nem lehet más,
mint bár nehéz körülmények között
is, bizonyságot tenni arról az útról,
melyen kezünket fogva Jézus jár velünk, amelyen az új ember újra elindulhat egy szentebb, új világ irányába.
Ezért mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. I.Thessz.5:16.18.
Dienes Sándor ny. lelkipásztor

„ Hazát, hitet nem cserél az ember,
amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.”
Sinkovits Imre

Dienes Sándor ny. lelkipásztor korábbi kőrösladányi szolgálati helyén volt gyülekezetében Trianon méltó megemlékezését mutatják a képek .
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A templom a mindenkori települések egyik legfontosabb középülete. Volt idő, amikor erődítményként a menekülés helye lehetett. Tornya és harangja irányt mutat
és jelzi a múló időt, mely illan és tovaszáll. Falai között
imádság száll az égbe, s forró nyári napokon tébláboló
turista kíváncsiskodik. Szóval a templom egyszerre múlt
és jelen, sőt jövendő is. Beszél egy nép históriájáról, az
egyház küzdelmeiről, az építtetők, felújítók tenni akarásáról. De elgondolkodtunk-e már azon, hogy egy templom, nevezetesen egy református templom, miért éppen
olyan, amilyen. A belső architektúra miért szakított a
szentélyes hosszanti terekkel, a templombelső miért fe-
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azok a centrális térszervezés révén minden padból jól
láthatók, s a prédikáció pedig jól hallható. Tehát a református liturgia számára legmegfelelőbbnek a centrális
templombelső mutatkozik. Ami pedig a továbbiakat illeti:
a szószékkorona, a csillag, az úrasztali terítők motívumai,
a színek és a formák anyagi konkrétságuk, művészi szépségük erején túlmutatnak önmagukon, vagyis szimbólumok. Olyan jelképek, jelek, amelyek a Szentírásban, az
istentiszteleti rendtartásban és a református egyház művészetben arra a Krisztusra mutatnak, akinek Teste
Templomába élő kövekként épül be a gyülekezet.
A templom tornyán lévő csillag a legelterjedtebb református szimbólum, amely szinte mindig nyolcágú. Utalva
arra, hogy az őskeresztyén teológiában a földi időszámítás szerinti hét napos hét után nyolcadik napra tették a
világítéletet és az öröklét kezdetét. Izrael történetében
Dávid király jelvénye volt, de hatágú formában. Csillag
vezette a keleti bölcseket Betlehembe ahhoz az újszülötthöz, akiről Bálám próféta így beszélt: "Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből IV. Móz. 24:17". Tehát
a csillag legfőbb jelentéstartalma Isten dicsőségére utal.
A kakas a hűség, a hités erkölcsbeli éberség, a
bűnbánatra való felhívás, az igazhitűség jelképe, mert " Minekutána
Forrás: http://www.veszpremkukac.hu
Péter Idvezítőjét megtagadta volna, kakasszóra
serkent fel."
A kalász az úrvacsorai
kenyérre utal, de jelentéstartalmában ott van a
feltámadás, mert a romlandóságra elvetett magból új élet sarjad. A Bibliában József történetében jelenik meg először
átvitt értelemben. Szinte
hér, a szószék fölött miért van egy különleges építmény,
kivétel nélkül együtt van
amit leginkább szószékkoronának szokás nevezni. A szójelen mindig a szőlőfürtszék előtti téren miért az úrasztala áll, s az úrasztali terítel, amely Krisztus kiontott vérére emlékeztet. Együttesen
tőkön, miért a kalász és a szőlő motívuma dominál, s a
az úri szentvacsorát idézik, amely Jézus Krisztus áldozati
torony tetején miért csillag vagy rézkakas vonzza a tekinhalálát és annak áldásait jelenti a hívő ember számára.
tetet? Nos, ha nem tettük, akkor jelen írás keretei között
A fehér templombelső a tisztaságot, a bűntől való tisztegyük meg együtt.
taságot, a tökéletességet jelképezi. Átvitt jelentéstartalma
Kezdjük a belső architektúrával. A templombelső kialaJézusra mutat, aki egy személyben két természet lévén,
kítása református templom esetén azt a teológiai tempmentes volt minden bűntől, s legfőbb és egyetlen közbenlomszemléletet tükrözi, amely azt hirdeti, hogy " a gyülejáró lehetett a bűnös ember és az Isten között.
kezet az Úr háza népe, az Úr asztala körül ülő, az Úr szaA szószékkorona, mely sok esetben a puritán reformávát hallgató nagycsalád rendszerű közösség". Vagyis a
tus templom egyik ékessége, s alakjában is egy zárt kororeformátus templom térszerkezetét mindenkor úgy igyenát idéz, elsősorban hangvetőként funkcionál, de van egy
keztek és igyekeznek kialakítani, hogy az Isten Igéje által
átvitt jelentéstartalma is. Felhívási jelleggel arra figyelösszejött közösség az úrasztala körül foglalhasson helyet.
meztet, hogy az írást magyarázó lelkipásztor a legfőbb
Ezért a hívek padjai két oldalról fogják közre a templomkirály elhívott szolgájaként szól a gyülekezethez. Sok
tér közép kereszttengelyében hangsúlyozottan kiemelt
esetben a szószékkoronán csúcsdíszként csillag vagy fiószószéket és Úr asztalát szemben hagyományosan a preskáit saját vérével tápláló pelikánmadár is látható. Ezen
biterek ülőhelyeivel. A református templomokban az
utóbbi a krisztusi áldozatot jelképezi.
evangélium hirdetése került középpontba, s ezt építészeCzirmayné Kocsis Róza
tileg a szószék és az Úr asztala kiemelt helye jelzi, mert
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Gyülekezeteket látogatott a presbitérium
A presbitérium 2020 február 29-én meglátogatta a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházat és a csengersimai
református gyülekezetet, hogy információt és tapasztalatokat szerezzen más gyülekezetek életéről, mindennapjairól.
Mátészalkára érkezésünkkor a gyülekezet lelkipásztora,
Nagy György fogadott és a gyülekezet tagjai szeretetvendégséggel várták a messziről érkezett testvéreket. Ezután
átmentünk a gyülekezeti terembe, ahol rövid bemutatkozás után a presbiter testvéreink elmondták, mire kíváncsiak a mátészalkai gyülekezet életéből.
A templomban, Dr. Makrai Tibor főgondnok tartott
reggeli áhítatot, az aznapi Bibliaolvasó Kalauz alapján
(Lk. 11. 1-13). Újdonság volt számunkra, hogy egy világi
ember tartja az áhítatot és nem a lelkész, de ez a gyülekezet életében elfogadott, megszokott, begyakorlott rendszer.
Nagy György lelkipásztor elmesélte a két református
gyülekezet kialakulását. 2008-ban váltak két részre a mátészalkai reformátusok. Az Északi Lakitelep, a Ráckert, az
Újtelep vált el a Kossuth téri gyülekezettől. Elmondta a
templom, valamint a gyülekezeti ház építésének folyamatát. A gyülekezeti házat Kincses Háznak nevezik, amelyet
a nagyhírű Dr. Kincses Endréről neveztek el, őrizve a
méltó hírű, gyülekezet építő lelkész emlékét és munkáját.
A gyülekezeti házban kiscsoportos alkalmak megtartására alkalmas termek vannak kialakítva. A templomban

van egy zenesarok, ahol a gyülekezet tagjai énekkel és
hangszeres kísérettel dicsőítik az Istent. A gyülekezetnek
van saját énekfüzete (4 féle), amelyet evangelizációkor,
házi csoportokban, táborokban is használnak. Akik nem
férnek be a templomba, azok kivetítőn kísérhetik figyelemmel az istentiszteletet a gyülekezeti házban. A Tiszteletes Úr elmondta, hogy nyitottnak kell lenni a változások
iránt. Nem mindent a lelkésznek kell végezni, be kell vonni a gyülekezet tagjait, bátran átadni a feladatokat. „Az
evangélium jó hír és nem jó tanács, érezni kell, hogy mit
tett értünk Isten és ezért hálásnak kell lenni.”
A gyülekezet élete világosan és tervszerűen megfogalmazott elvek alapján épül. Számítanak a gyülekezet tagjaira, mindenkinek próbálnak a képességeinek megfelelő
feladatokat adni és szolgálatra ösztönözni a testvéreket.
A gyülekezetben hat házi csoport működik. A vasárnapi
igehirdetések tematikáját megkapják a csoportvezetők és
az alapján beszélgetnek, imádkoznak, támogatják a gyüle-

kezet szolgálatát. A gyülekezetben működő kiscsoportok
tevékenységéről a csoportok vezetői tartottak beszámolót.
Íme a csoportok:
 Az Újtelepi és a Ráckerti házi csoport, megélik a közösség erejét, a közös imádság hatását.
 WIFI (veterán ifi), amelyet Papp Zsófia segédlelkész
vezet, a 20-40 éves korosztályt öleli fel.
 A női csoport (kb. 30 fős), a szeretetvendégségeket
szervezi, igés lapokat, Biblia borítókat készítenek a
konfirmálóknak. Az adottságainak megfelelő feladatokat végez mindenki.
 A nyugdíjas csoport, amely a nagy létszám miatt ketté
vált. Vannak közös alkalmak születésnapi, névnapi köszöntések. Az istentiszteletre a rászorulókat autóval
szállítják. Egyedülálló kezdeményezésük a reggeli egy
órás gyaloglás az egészségért, amikor egy-egy ház előtt
megállnak és imádkoznak az ott élőkért. A nyugdíjasok
a gyerekekkel is tartják a kapcsolatot, közös programokat, alkalmakat szervezve.
Ezután meglátogattuk a gyülekezet másik telephelyét,
az Égigérő Házat. A Tiszteletes Úr beszélt az építkezésről,
a házban folyó gyülekezeti alkalmakról. Örömmel szólt a
2021-ben induló református óvodáról.
Mátészalkáról Csengersimára vezetett az utunk, ahol
Szűcs Andrea lelkésznő fogadott bennünket. A templom
kazettás mennyezetét mutatta be. Elmesélte a kazetták,
csillagjegyek és a Biblia kapcsolatát. A lelkésznő 2011-ben
érkezett a gyülekezetbe. Minden gyülekezeti tagot végiglátogatott érkezésekor. Elmondta a kis gyülekezetek nehézségeit, hogy az egyházfenntartói járulék nem elég,
nem tudja finanszírozni a gyülekezet működését, költségeit. A programokat pályázatokkal, projektekkel próbálják megvalósítani. A lelkészre hárul a legnagyobb feladat,
kevés a bevonható gyülekezeti tag. Próbál minél többféle
programot, alkalmat szervezni, amely Istenhez emeli az
embereket. Szoros a kapcsolatuk a környező gyülekezetekkel. Református iskola indítását szeretné a faluban, mert a

csökkenő gyereklétszám miatt az iskolát a bezárás fenyegeti.
Ezután megtekintettük az Élet Vize Református Ifjúsági
Házat, amely kitűnő kikapcsolódási hely ifjúsági táborok,
alkalmak megtartására.
Istennek hála! Nagyon tartalmas és tanulságos napot
tölthettünk együtt!
Rab Marianna
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Forgassuk gyakrabban a Reformátusok Lapját!
Sajnálom, hogy olyan
kevesen olvassák a Reformátusok
Lapját.
Egyesek arra hivatkoznak, (ezek főleg a fiatalok) hogy nincs idő, dolgozni kell, aztán ott van
a család és igazat adok
nekik. Mások meg az
árát sokalják (400 Ft)
velük is egyetértek. Én is
a kispénzűek közé tartozom, de nekem szükségem van az ige magyarázatára, ezért egész
évre megrendelem. A

többit ráadásként végig elolvasom. De amikor erre a
cikkre rátaláltam és elolvastam, azt mondtam, ha semmi más nem lenne benne egy évig, csak ez, akkor már
megérte az árát.
Szülők, drága édesanyák a megmondhatói, hogy mekkora öröm látni a gyermekük életútját, amikor a nagy Ő
annak vezetője. Közreadom ezt a cikket, talán olcsóbban
megússza a kedves olvasó (habár ehhez is illene hozzájárulni, de én hiszem, hogy akinek a lelke úgy diktálja,
és a pénztárcája is megengedi, az hozzá is járul).
Nem beszélek erről az életútról. Beszéljen ő, de el tudom képzelni, hogy mennyit imádkozott érte az édesanyja, a püspök testvére, meg ki tudja hányan. És csodák csodája, hogy van szabadulás az alkohol fogságából is.
Szabó Margit

Szabó Margit ajánlásával:

Mélységből a magasságba
(Hegedűs Bence riportja)

Aki a valós kegyelmet átéli, mindig tudja hová tartozik – vallja Márkus Gábor a reformátusok hajléktalanmissziót vezető lelkipásztor, akivel nyugdíjba vonulása kapcsán az elmúlt évtizedekről, az Úr kegyelméről,
Jézus gyógyító szaváról, istenélményekről beszélgettünk.
HEGEDŰS BENCE

Tavaly huszonhárom év szolgálat után nyugdíjba vonult. Szögre akasztja a lelkészi palástot?
Elmúltam hetvenéves, köteles vagyok nyugdíjba vonulni. A nyugdíjintézet automatikusan küldi a papírt, hogy
mától kezdve nyugdíjas vagyok. Régebben volt rá lehetőség, hogy a presbitérium kérjen plusz két évet a lelkészének, de már nincs ilyen jogszabály. Nyugdíjazásom után
bő fél évig még helyettes lelkésznek megtartott az esperes
Verőcén, amíg az új lelkipásztor státusza jogerőre nem
emelkedett. A palástot nem akasztom szögre, azóta is sok
helyre hívnak szolgálni. Voltam már többek között Cegléden, Kosdon, most pedig Érdligetre hívtak. Nyilvánvalóan
nem szeretnék olyan tempóban és annyit dolgozni, mint
korábban. Az egészségem már nem húsz éves nem is ötven. Amit jó szívvel, szeretettel meg tudok tenni, azt megteszem.
A Tiszta Forrás Alapítványt feleségével, Márkusné Láng Ilonával együtt alapították 1992-ben. Miért döntöttek a szervezet megalapítása mellett.
Elkötelezettség és elhívás volt a Tiszta Forrás Alapítvány létrehozása. Huszonhat éves koromban én is mérhetetlen nyomorúságba kerültem az életemben, minden
elúszott. Család, munka, minden. Gyakorlatilag hajléktalanná váltam, és e mögött többek között ott volt az alkohol is. Ebben az állapotban találtam oda Krisztushoz. Átéltem azt, amit Ézsaiás is hirdetett, hogy Isten a szabadító. Az alkohol olyan probléma, amelyből nincs gyógyulás,
csak Krisztus általi szabadulás. A lelki szabadítás lényege,
hogy a felhalmozott bűneim nyomorúságától Jézus Krisztus megszabadít, ha leteszem azt a keresztje alá. Én is ezt
képviselem, harminchárom éve egy kortyot sem ittam. Az

a magasság, ahova én eljutottam a mélységből, hatalmas
dolog.
Saját szabadulása vezetett végül az alapítvány
létrehozásához?
Igen. Ha az Isten igéje engem megerősített, Krisztus
szava szó szerint meggyógyított, akkor én kötelezettséggel
tartozom az Istennek a hasonlóan nyomorultakkal szemben. Amikor Krisztus szabadítását átéli valaki és megszabadul, az nagyon jó érzés. A megszabadított elindul a Jézushoz vezető úton, amelyen egy alkoholgondokkal küzdő
embernek háromszor-négyszer annyi kísértéssel kell
szembenéznie, mint akinek nincs ilyen gondja. A diabolosz nem könnyen engedi el az embert. Az Úr Jézus megszabadít, de megtanulni nem fogyasztani és a kísértésnek
ellenállni, azt nekem kell. Engem Isten megerősített, és ez
a megerősítés a mai napig tart.
Hogyan került a lelkészi pályára?
Későn érő típus vagyok. Szoktam mondani, hogy van
olyan ember, akinek tizennyolc-húsz éves korában nő be
a feje lágya, van, akinek harminchat-harmincnyolc évesen, és akad olyan, akinek hetvenévesen. Én a középsőbe
tartoztam. Tizennyolc éves koromban édesanyám kérdezte meg tőlem, hogy akarok-e pap lenni. Mondtam, hogy a
Biblia szerint az elsőszülött fiúnak illik menni az Istent
szolgálni, én már nem megyek. Miska bátyám végül három cikluson keresztül volt püspök a Dunántúlon. Megszabadításom után, amikor az idősebb Balogh Zoltán látta, hogy megtaláltam Istent, rutinos pap lévén megkérdezte: „Nem gondolod, hogy neked a teológiára kellene
menned?” Ekkor harminchat éves voltam. Emlékszem,
hogy Jónásnak is kétszer mondta Isten, hogy menjen Ni-
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nivébe. Először ellenkező irányba ment, aztán ahogyan
bekerült a cethal gyomrába, úgy kerültem bele én is a
mélységbe. Amikor kidobott onnan a cethal, és javasolták, hogy menjek a teológiára, úgy adtam be a jelentkezésemet, mint a kisangyal. Tudta, hogy Istennel nem lehet
játszani. Így indult.
Ön szerint mi Jézus legnagyobb ajándéka az
embereknek?
Számomra Jézus Krisztus legnagyobb ajándéka
a saját, visszakapott életemen túl az, hogy a bűnösökért és az elveszettekért jött erre a világra.
Felfoghatatlan mekkora ajándék az, amit Krisztus tett
ezért a világért. Felbecsülhetetlen, és nagyon sok ember
ezt nem tudja. A lelkészek is sok mindent megtanulnak,
de a személyes átélés nem tankönyvi anyag. Az én bűneimet Isten megbocsátotta, a háta mögé dobta, és azóta
rengeteg áldás van rajtam. Aki a valós kegyelmet átéli, az
mindig tudja, hová tartozik.
Kapott további megerősítést Istentől, miután
visszatalált hozzá?
Ritkán szoktam elmondani, de két istenélményem is
volt, amelyeket soha nem felejtek el, mindkettő álmomban ért. Isten az álmoknak is az ura, nem csak az ébrenlétnek. Az egyik élményem az, hogy amikor a teológia

FOTÓ SEBESTYÉN LÁSZLÓ

mellett naponta hat-nyolc órát olvastam a Bibliát, az
egyik éjjel álmomban olyan fényesség jött felém, amelytől megrettentem. Megijedtem, hogy el fog nyelni, ezt
egyből tudtam. Óriási volt, és szép lassan közeledett.
Egyszer csak körbevette az egész testemet, nagyon jó érzés volt. Felemelt, felemelkedtem. Amikor körülért, akkor álmomban tudtam, hogy nekem itt végem van. Utána
leengedett, és elment tőlem. Akkor az Isten lelke megerő-
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sített, hogy „ez én voltam, és én veled vagyok és szeretlek”.
Mi volt a másik?
A másik sokkal félelmetesebb volt, igazából nem is istenélmény. A szolgálat vége felé az esperes kinevezett a
kosdi gyülekezetbe, ahol a közösség az elmúlt évek alatt
teljesen tönkrement. Mérhetetlenül fájt ez nekem, mert
számtalan olyan ember távozott, akik halálosan komolyan vették Istent, és nagyon sokat vállaltak. Tulajdonképpen a gonosz uralkodott abban a gyülekezetben. Körülbelül négy-öt héttel azután, hogy elkezdtem helyettesíteni, hatalmas feszültség gyűlt össze bennem. A lelkipásztori szolgálat nehezebb része az, amikor a gondok,
bajok, nyomorúságok, bűnök ráterhelődnek az emberre.
Ezt nem tudom kikerülni, de már régen megtanultam,
hogy ezeknek hol a helyük: Krisztus keresztjénél. Az élményem bibliai példához hasonlítva olyan volt, mint
amikor Jézus Krisztus meggyógyítja az ördöngőst, és az
ördög miután Jézus ráparancsolt, még megrázza a beteget, és csak úgy megy ki belőle. A gonosz nem enged el
könnyen, a diabolosznak az a legnagyobb öröm, ha szétdobálhatja Isten közösségét. Amikor elkezdtem munkálkodni, egyik éjszaka iszonyatos rohamom volt. Nagyon
megrázott, kivert a víz, azt hittem, meghalok. Utána az
orvos azt mondta, egy ideig ne vezessek autót, azóta
gyógyszert szedek, de most már vezetni is engednek.
Amikor elcsitult ez az egész, a gyülekezet elkezdett épülni. Tíz helyett tizenöten, aztán húszan, harmincan, majd
negyvenen lettünk. Amikor eljöttem nyolcvanan voltak.
Valójában a gonosz még belém rúgott egy jó nagyot,
majd aztán Isten megengedte, hogy tovább épüljön a
gyülekezet. A Bibliában is van egy-két ilyen élmény. Valójában kevés lelkésznek adatik meg, hogy olyan közel
kerüljön Istenhez, mint én. Nem az én érdemem, hogy
minden sikerült, amióta lelkész vagyok. Azt kívánom,
Isten így áldja meg református egyházunk minden tagját,
gyülekezeteit, vezetőit.
Az elmúlt években több elismerést, kitüntetést
kapott, főként a Tiszta Forrás Alapítványban végzett tevékenysége miatt. Bírtokosa az állami Szociális
Munkáért
Díjnak,
PestszentlőrincPestszentimre önkormányzatától 2014-ben a
Gondoskodás az emberért-díjat vehette át az alapítványi munkacsoport vezetőjeként, ugyanebben az évben ismerte el a diakóniai munkáját
egyházunk a Juhász Zsófia –díjjal, közben Verőce díszpolgára lett, tavaly pedig Dobos Károlydíjjal tüntették ki önt. Melyik kitüntetés jelentette önnek a legtöbbet?
A Dobos Károly-díj több okból is.Károly bácsit még
személyesen is ismertem, így azt mondom, nem érdemeltem meg a díjat. Az ő szelídsége, türelme óriási volt, én
nem vagyok türelmes ember. De ettől függetlenül nagyon
sokat dolgoztam, és Isten megáldotta a munkámat. Rég
megtanultam, hogy az áldás egyedül Istentől jön. A díj
különösen fontos Miska bátyám miatt is, aki tizenhat
éves kora óta egy korty alkoholt sem fogyasztott soha, és
Istennek átadott életet élt. Ő gyülekezetet épített, püspök
lett, rengeteget dolgozott. Az ő élete folyamatosan ment
felfelé, az enyém meg egy idő után lefelé. S az Úr Jézus
Krisztus, amikor lent voltam a mélységben, kezdett fölemelni, és most a végére egymás mellett álltunk: ő a Zsinat aranygyűrűs teológiai doktori kitüntetését vehette át,
én pedig a Dobos Károly-díjat.
Verőcéről huszonhárom év szolgálat után ment
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nyugdíjba. Ez idő alatt megerősödött a verőcei
gyülekezet, a bölcsőde, az óvoda és az iskola egyházközségi fenntartásba került, konferenciaközpont és új gyülekezeti központ épült a településen, mindezek mellett pedig a templom is megújult, méghozzá egészen különleges módon. Hogyan történt ez?
Nem hiszem, hogy volt Magyarországon ehhez hasonló
templomfelújítás. Nyolc évig gyűjtöttünk rá, sem az államtól, sem az egyháztól nem kaptunk rá egy forintot
sem, a verőcei önkormányzat adott egy jelképes összeget.
A külső-belső felújítás összege a tervek szerint hetvenmillió forintra rúgott volna, mire kifizettem minden számlát,
negyvenhárommillió lett a végösszeg úgy, hogy központi
padlófűtést építettünk be, süttői márvánnyal borítottuk a
padlót, kicseréltük az elektromos vezetékeket, új nyílászárókat építettünk be, szigeteltünk, még a torony is új fedést kapott, illetve megújult a csillag is. Úgy sikerült enynyit lefaragni, hogy vállaltam a kivitelezés irányítását,
valamint a belső felújításnál nyolc, a külsőnél öt hajléktalan dolgozott Verőcén. Budapestről vittem fel őket, adtunk nekik szállást, kosztot, be voltak jelentkezve közhasznú munkára, és az ezért kapott kis pénzt még ki is
egészítettük, becsülettel fizettük őket. Azóta mind a tizen-

hárman kikerültek tőlünk, rendezett életet élnek. Minden
reggel hallották az igét, és építették a templomot.
Jól sejtem, hogy a felesége is sokat segített önnek mind a gyülekezeti, mind az alapítványi munkában?
Ő nagyon sokat tűrt, érthető okokból. Nem azt mondom, hogy szenvedett, de sok áldozatot kellett neki is
hoznia. Én mozgékony típus voltam, négy óra körül keltem fel, este hét-nyolc óráig tettem a dolgom, azután olvastam egy órát, kilenckor pedig bezuhantam az ágyba.
Reggel kinyitottam a szemem, és mentem tovább a hét
minden napján. Mind az öt unokámat én kereszteltem
meg, ma már húszéves a legnagyobb. Roppant ellentétes
a természetünk a feleségemmel: ő szelíd, csöndes természetű, lassabban, megfontoltabban mozog, én meg ennek
az ellentéte vagyok. A gyermekeim édesanyját még én
udvaroltam ki, én vettem el feleségül a „majd én eldöntöm” címszó alatt, el is úszott minden. Isten akkor azt
mondta, „majd én adok neked hozzád illőt”. Őt már az
Isten kezéből fogadtam el, és három évtized után jó szívvel elmondhatom, hogy ő a hozzám illő.
Az írás megjelent a Reformátusok Lapja 2020 január 12-ei
számában

Cs. Kiss Andor lelkipásztor életéről
„ Ébredj fel!” Ef.5,14
Andor bácsi 1926. április 10-én született a „vidiföldi”
tanyán. Édesapja, Cs. Kiss Péter földműves, édesanyja,
Zolnai Margit háztartásbeli volt.
Már kisgyermekkorától megtapasztalta, hogy halandók
vagyunk, de a lelki erőt is megkapta hozzá. Öt éves volt,
amikor édesanyját kishúga, Katóka születése után tíz
nappal magához szólította Teremtő Ura. Édesanyja halála
után édesapjával beköltöztek a városba, a Polgári utcára,
ahonnan a nagyapa, Cs. Kiss Gábor, minden nap vitte
magával a Bocskai téri templomba. A másik nagyapa Zolnai Lajos, a Kálvin téri gyülekezet területén, a Jókai utcán
lakott, és a két templom közös presbitériumának volt a
tagja. Tehát apai, anyai ágon is vallását gyakorló református családból származik.
Szeretett volna tovább tanulni, de édesapja úgy gondolta, ráér még. Ő viszont fiatal diákkora óta a lelki- ébredési
szolgálat hatása alatt állt, ezért korán eldöntötte, hogy
lelkipásztor szeretne lenni. Soha nem bánta meg ezt a
döntését. Ezért elköltözött édesanyja testvérének családjához, akik kishúgát is nevelték, ők támogatták mindenben. Segítségükkel végezte el a gimnáziumot és a teológiát is.
Sok gyülekezetben szolgált. Gyakran kérték fel olyan
gyülekezetek pásztorolására, ahol problémák, gondok
voltak, és ő igyekezett legjobb tudása, Istentől kapott bölcsessége segítségével rendbe hozni a dolgokat. Élete 85
évéből, legalább hatvan éven át hirdette az igét, és 56
éven keresztül temetett sok ezer esetben. Szenvedélybetegekkel 64 évig foglalkozott, a Kék Kereszt Misszió bibliaóráit is tartotta.
Első felesége Sipos Katalin, kedves, halk szavú, Istent
és embereket szolgáló tanítónő volt, aki 1995-ben meghalt. Házasságukból négy gyermek született: Tamás, Ág-

nes, András és Éva. Második felesége Megyeri Magdolna,
akivel idős napjaiban, nagy szeretetben, egyetértésben
éltek. Magdika hittanórákat tartott.
Együtt
mentek
mindenhová,
a
templomi
alkalmakra, a szenvedélybetegek bibliaóráira és látogatni
is. A látogatások
még 85 éves korában is elmaradhatatlanok
voltak.
Mindketten szívükön viselték a betegek, az idősek sorsát. Magdika a mai
A Cs Kiss és a Bodnár család
napig is szeretettel,
hűséggel és kitartással végzi ezt a fontos szolgálatot.
Andor bácsi életének 86. évében váratlan hirtelenséggel, 2012. február 9-én visszaadta lelkét Teremtő Urának.
Egész élete Isten dicséretéről, az evangélium hirdetéséről, továbbadásáról, a segítségről, a szorgalomról, a testvéri szeretetről szólt.
„Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.” Zsolt. 146,2
2018. szeptember 22.
Forrás: Nagy Sándorné Margitka a gyülekezet idős testvéreiről összegyűjtött, „Életutak” című életrajzi összeállítása.
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Életutak
Bodnár Imréné szül. Cs Kiss Katalin
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 2Kor. 12,9
Katica néni 1931-ben született, a Hajdúböszörményi
„vidiföldi” tanyán. Édesapja Cs Kiss Péter földműves,
édesanyja Zolnai Margit háztartásbeli volt, aki lánya születése után tíz nappal elment a minden élők útján. Édesapja 38 évesen maradt özvegyen.
Ezután bátyja, Andor, aki akkor öt éves volt, édesapjával együtt a nagyapához költözött a Polgári utcára, az akkor tíz napos Katicát pedig édesanyja testvérének családja fogadta be és nevelte fel.
Nevelőanyja és családja nagyon rendes volt, saját édesanyja sem szerethette és nevelhette volna jobban. Vasárnaponként az egész család szépen felöltözve ment a Kálvin téri templomba. Négy-öt éves lehetett, amikor a
szomszédtól megtudta, hogy nem ők a szülei. Szaladt haza és sírva kérdezte: „Nem is tetszik az anyukám lenni? –
Úgy érzed gyermekem? – kérdezett a nevelőanyja vissza.
– Nem, csak nem tudtam… Olyan emberek voltak, akiket
nem lehetett nem szeretni.
Nevelőszüleinek két gyermekük volt, egy leányuk, aki
akkor, tizenhat évesen reszkető kezében fogta a kis pólyát, míg a bábaasszony egyre mondogatta, hogy már
meghalt, már vége… - és az öccse. Az egész család szeretettel fogadta be a kis árvát és éppen olyan óvó, féltő szeretettel nevelték, mint saját gyermekeiket. Igazi testvérként nőtt fel a Varga családban. Amikor már beszélni tudott, ők voltak az ő szerető anyukája és apukája. Azok is
maradtak haláluk napjáig.
Katica néni az elemi iskola első osztályát a Rákóczi utcán végezte, negyedik osztályig a Kálvin téri iskolába járt,
ezután négy polgárit végzett. Sajnálatos módon a polgári
iskolában csak az első osztályt végezhették el, mivel a
Polgári Leányiskola lebontásra volt ítélve. Így a második,
harmadik osztályt a Bocskai téri iskolában, a negyedik,
utolsó évet pedig a Kálvineumban végezte, kitűnő eredménnyel. A polgári iskolából mindig a Bocskai téri templomba jártak és a szószékkel szemben ültek a karzaton.
Itt is konfirmált.
Bodnár Imrével 1954. november 27-én, a Kálvin téri
templomban fogadtak örök hűséget egymásnak. Bátyja,
Cs. Kiss Andor lelkipásztor eskette őket. Házasságukból
két gyermek született. Négy unokája van és öt dédunoka.
Családja féltő szeretettel vigyáz rá, látogatják és segítenek
neki. A négy lány dédunoka után, 2020. január 24-én
született egy fiú. Köszönöm őket Istenem!
Az ötvenes években úgy alakult, hogy az egész család
együtt volt, mert anyukájának a lánya családostól haza
költözött. Ugyanis akkoriban elvették a lakásokat, így az ő
csodálatos tanyájukat is. Úgy éltek együtt, mint egy nagy,
boldog család - szeretetben. A szeme előtt nőttek fel
anyukája unokái. Hála Istennek még élnek, ők a Botos
család, akikhez a mai napig testvéri szeretet fűzi.
Drága jó anyukája és apukája már elmentek, anyukájának combnyaktörése lett. Férje is nagyon szerette őket és
ők is a férjét. Olyan szeretettel tudta nekik mondani: Varga édesanyám, Varga édesapám…

Katica néni férje, Bodnár Imre, rokonszenves, nyugodt,
bölcs, tisztességes, szorgalmas földműves volt. Köztiszteletnek örvendett, mindenki szerette a Bocskai Tsz-ben,
ahol bérelszámolóként dolgozott. Epeműtétje után valami nem várt probléma adódott, és sajnos emiatt fiatalon
meghalt. Katica néni két kiskorú leánykájával, 38 évesen
maradt özvegyen. Férje hetven éves drága édesanyja ott
lakott vele, akivel kölcsönösen szerették egymást. Sajnos
egyetlen gyermekét maga előtt kellett elengednie. Mielőtt
dolgozni kezdett a RICÓ Kötszerművekben, három hétig
Pesten kellett betanulnia. Nyugodtan mehetett el, mert
tudta, hogy a szerető nagymama nagyon vigyáz rájuk és
mindent megtesz értük.
Férje halálával megváltozott minden. Egyedül kellett
felnevelnie két gyermekét. Az egész család földművesként dolgozott, és neki is a vérében volt a föld szeretete,
de ipari vállalatnál, az IZZÓ-ban talált munkát. Tizennyolc évi munkaviszony után, innen ment el nyugdíjba.
A Bocskai téri templomba házasságkötésük után kezdett el járni férjével együtt. Nyugdíjba vonulása után még
gyakrabban ment a templomba a két gyermekkel és hamarosan bekapcsolódott a csigatészta készítő csoport
munkájába is. Körülbelül tíz évig sodorta a csigát az asz-

szonytestvérekkel, amíg meg nem szűnt a csoport. Szeretetvendégségekre finom süteményeket hozott. Amíg fiatalabb volt és jobban bírt mozogni, örömmel segített, amikor csak tehette.
A gyülekezet lelkészeivel mindig közeli kapcsolatban,
testvéri szeretetközösségben voltak. Géczy Tihamér tiszteletes úr és felesége látogatták, és amikor nyugdíjba
mentek még évekig küldték egymásnak az üdvözleteket
névnapokra, ünnepekre. Gál Katalin tiszteletes asszony is
gyakran látogatta.
Katica néni bár mozogni már nehezen tud, fájnak a lábai, de még mindig az a kedves, barátságos, mosolygós
néni, akit huszonöt évvel ezelőtt megismertem.
Nehéz, küzdelmes élete ellenére erős hitű, szorgalmas,
szolgálatkész ember maradt a mai napig.
Őrizze meg őt és családját az Úr, és adja meg, hogy szeretetben, békességben élhessen továbbra is gyermekeivel,
unokáival, mindaddig, amíg magához nem szólítja.
Forrás: Nagy Sándorné Margitka a gyülekezet idős testvéreiről összegyűjtött, „Életutak” című életrajzi összeállítása ,
amit Katika néni kiegészített a gyarapodott családtagokkal.
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A Presbitereink válaszolnak
Az az emlék jut eszembe a most sorra kerülő Kiss Csaba presbiterünkről, amikor a férfikör és az imakör közös
délutánján ő is főzött Fehér László mellett, és nekem nagyon ízlett! De a vasárnapi istentisztelete alkalmával is
többször fogadott a templom bejáratánál. E mostani
riportírás kapcsán megtapasztalhattam kivételes szerénységét, kitartását és próbatűrését, mivel én voltam
olyan laza, hogy megbeszélés nélkül, csak a kész, legépelt válaszokat a kérdésekkel együtt kértem e-mailen.
Tanultam ebből a lelkiismeretfurdalást okozó esetből,
hogy ezután nem fogok kitenni senkit sem feleslegesen
ilyen idegtépő munkafolyamatnak! Fehér Lászlót, presbiter- és főzőtársat, jó barátot kérdeztem Csabáról.
- Amióta együtt szolgálunk, szerencsénkre, nagyon sok
mindenben ténykedünk együtt! A felkérése idején kikérte
a véleményemet – azóta is –, bátorítottam, hogy vállalja
el. A mai napig igyekszem segíteni neki, nem csalódtam
benne, számíthatok rá, a karbantartási dolgokban is
megértjük egymást és az első szóra reagál! Az istentiszteleti szolgálatokon, egyéb egyházi rendezvényeken sokat szolgálunk együtt. Szerény, nagyon megbízható,
rendkívül jó alkalmazkodó képességgel megáldott ember.

Vágyott-e valaha is erre a posztra?
Meglepődtem, amikor a nevem felmerült a presbiteri
jelölés kapcsán. Olyannyira, hogy amikor Balogh Gyárfás

testvérünk felkeresett, és tolmácsolta a presbitereket jelölőbizottság felkérését, zavarba jöttem, s bevallom határozatlanul, de nemmel válaszoltam. Mi volt az oka? Gyermekként az „Új templom” közelében laktam, sokszor láttam és csodálkozva figyeltem a templomba igyekvő presbitereket. Nem felejtem el Viszoki Lajos bácsi és Balogh
Anti bácsi most is előttem lévő alakját, akik abban a korban voltak, amikor már megették a kenyerük javát. Az
Úrtól kapott bölcsesség által felelősséggel intézték a gyülekezet ügyeit, kitartóak, körültekintőek, megbecsült emberek voltak, és nem utolsósorban a lelki életben is elöl
jártak. Úgy vélem, hogy egy ilyen emlékkép után számos
kérdés merül fel az emberben, elgondolkodik egy ilyen
felkérés kapcsán. Miért változtattam meg állásfoglalásomat nemről igenre? Letettem a kérdéseimet és kétségeimet az Úr elé. A legelső gondolatom egy igére irányult,
amely Pál Apostol levelében olvasható: „Mert a nekünk
adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak,
eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit
szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a
tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó
szerénységben az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig
jó kedvvel.”(Pál levele a rómaiakhoz 9,29-30) A szentlélek arra is ösztönzött, hogy határozatlanságom leküzdése
érdekében Nagytiszteletű Úr segítségét, útmutatását is
kérjem. Tiszteletes Úr elmondta, mi a feladata egy presbiternek, mik az elvárások. Biztatott és támogatott. Mivel a
jelölőbizottság a jelöltségemet továbbra is szerette volna,
így végül igent mondtam. A gyülekezet pedig bizalmat
szavazott.
Nehezebb vagy könnyebb a feladata, mint azt
előzőleg gondolta?
Gyakorlatilag nem láttam bele a presbiteri szolgálatba,
ezt folyamatában lehet megismerni. Sok és sokféle feladatot kell megoldani. Sokszor nem egyszerűek a döntések,
hiszen minden problémát körültekintően kell megismernünk, majd felelősséggel döntenünk annak megoldásáról.
A feladatok megoldása során többször ütköztünk már
nehézségekbe. Tudom, hogy amikor nehézségek vesznek
bennünket körbe, akkor sem vagyunk egyedül. Isten arra
szeretne rávenni bennünket, hogy újra és újra imádkozzunk. Ezt meg is tesszük, a presbiteri gyűléseken mindig
kérjük Istentől a bölcsességet a döntéseinkhez, a feladataink elvégzéséhez.
Presbiterként mi a feladata?
A missziói bizottságnak vagyok a tagja. A bizottság állítja össze minden évben a gyülekezet missziói munkatervét, amelyet elfogadásra előkészít és előterjeszt a presbiteri gyűlés alkalmára. A bizottság tagjai közül egy páran
elhivatottságot érzünk a látogatás szolgálatára. Jó magam
rászorulókat segítek, támogatok jó szóval és adománnyal.
A Bocskai téri gyülekezet és a Kálvin téri gyülekezet közös
fenntartásában működő Paraklétosz Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjaként a köztemető stabil és mindenki számára elfogadható működésén dolgozunk. Gyakran segítem a karbantartó bizottság munkáját is. Ők szívvel- lélekkel végzik feladataikat, de mivel kevesen vannak, ha tehetem őket is segítemmunkájuk elvégzésében.

15
A családdal és a munkájával hogyan tudja öszszeegyeztetni ezt a szolgálatot?
Teljes mértékig összeegyeztethető a hétköznapi élettel
és a családdal is. Elfogadják, elfogadták. Általánosságban
mondhatom, hogy bizonyos változtatásokra szükség volt
és van is. Olyan változtatásokra, amelyeket már korábban
is megkellett volna tennem. Ezek elsősorban az idő ésszerű beosztásával függnek össze. Nagytiszteletű Asszony
egyik igei magyarázata során elhangzott az, hogy időrőlidőre tudnunk kell megállni ebben a rohanó világban. Fel
kell ismernünk, meg kell hallanunk Isten szavát. Ennek
gyakran az az ára, hogy el kell engedni olyan dolgokat,
helyzeteket, amelyek esetleg fontosak számunkra. Az így
felszabaduló időnket nyugodtan tudjuk használni például a presbiteri szolgálatunkban is.
Milyen a presbiterek egymáshoz fűződő viszonya a hétköznapokban?
A hétköznapokban személyesen nem sűrűn találkozunk
egymással, hiszen ki-ki a saját munkáját, dolgát intézi. Ha
mégis van olyan ügyes-bajos dolgunk egymással, akkor
leginkább telefonon, vagy e-mailben szoktuk egymást
keresni. Egyetlen egy olyan alkalom van - ez a férfikör amikor személyesen is találkozunk a férfi presbiter társaim egy részével. Ilyenkor hitéleti kérdésekről beszélgetünk egymást kölcsönösen meghallgatva, egymásra figyelve, testvéri szeretetben. A presbiteri gyűlések alkalmai
komoly, de jó hangulatban, egymás szavára odafigyelve,
egymást és gondolatait tiszteletben tartva zajlanak.
Az Úristen áldását még inkább érzi, mióta ezt a
szolgálatot végzi?
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Igen. Természetesen nem csak a presbiteri szolgálatom
alatt, hanem egész életem során éreztem, érzem, hogy
Isten elkísér utamon, formál, alakít, bölcsességet ad,
gyakran próbatételeken keresztül is, de ezt is áldásként
élem meg. Isten kegyelmének és szeretetének egyértelmű
jele, hogy presbiterként szolgálhatok. Ezt felismerve, Isten ügyét szolgálni még inkább áldás.
A következő ciklusban is szeretné ezt a tisztséget vállalni?
Mindenféleképpen szeretnék szolgálni a gyülekezetben.
Ha a Teremtő kegyelméből elhívást, erőt és bölcsességet
kapok a presbiteri szolgálatra, akkor presbiterként. Ha
más a terve van velem,akkor más módon fogom szolgálni.
Milyen vágyai vannak akár rövid vagy hosszabb
távon?
A gyülekezet életét a kilencvenes évek végétől figyelem.
Sajnos azóta két alapvető dolog nem változott jelentős
mértékben. Az egyik: a gyülekezeti tagok száma csak kismértékben növekedett, a másik pedig az, hogy közösségünk az elöregedő gyülekezetek közé sorolható. Mi lehet
ezek után a vágyam? Természetesen ezeknek a tendenciáknak, pozitív irányba történő változásainak a megélése.
Az általam választott ige: „Ő szabja meg a különböző
időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat
támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a
nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat;
tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.” (Dániel könyve 2, 21-22)
Tardiné Szilvi

Életképek: Dr. Szőllősi Edit
Talán sokan felkapják a fejüket, hogy miért olyan embert választok, aki a Kálvin téri gyülekezetbe jár, ne tegye! Olyan embert akartam bemutatni, aki a mi gyülekezetünk tagja, ráadásul a Tiszteletes Úr ajánlotta a
figyelmembe, mégsem érezte magát késznek erre. Úgy
gondolom, hogy a most bemutatásra kerülő Dr. Szőllősi
Edit őszinte gondolatait olvasva sokat tanulhatunk, közelebb is kerülhetnek általa a két gyülekezet tagjai. Évfolyamtársak voltunk a gimnáziumban, de pár éve összefutottunk az utcán és azóta próbálok a nagyon sűrű
programjai közé némi romantikus színezetet vinni, de
sajnos eddig még nem sok sikerrel. Tóth Zsigmond presbiterünket kérdeztem róla, mivel egyszer meglátogatta
Edit a bibliaóráját.
- Jó volt, hogy akkor erősítette a közösségünket, ajándék volt! Nem az számít, hogy ki melyik gyülekezetnek a
tagja, hanem az, hogy Krisztushoz tartozunk mindanynyian!
1.Gyermekkora meghatározó élményei melyek
voltak?
Édesapám görög katolikus, édesanyám református vallási felekezethez tartozik. Gyermekkoromban a görög katolikus templomban kereszteltek meg, ott voltam első
áldozó. Emlékszem gyermekkoromban az Istentiszteletek alatt a csodálatos freskókban, ikonokban gyönyörködtem. Kamaszkoromban sajnos a hitem darabjaira hullott.
Sodródtam. A húszas éveim közepén – már elkerülve a
családi házból – apró lépésekben elkezdtem Isten felé
fordulni. Cseppenként erősödött a hitem. Édesanyám a

Kálvin téri református templomba
járt, én is odaodamentem, egyre jobban vágytam az Úr házába.
Egyszer az egyetemi évek alatt egy
rendkívüli nehézséget okozó helyzetbe kerültem.
Ekkor édesanyám
egy cetlit adott a
kezembe elutazásom előtt, melyre
egy igét írt. Ez ott
Szegeden hatalmas lelki támaszt
jelentett számomra, talán akkor kezdtem el ismét igazán imádkozni. Isten
meghallgatta imáimat és megsegített. Később az egyetem
mellett elkezdtem tanulmányozni a keresztény és más
vallások tanításait, igyekeztem megérteni történetüket,
hagyományaikat, viselkedéskultúrájukat, illetve tanításaiknak lényegét. Egy munkatársam a saját példáján és életén keresztül nagy hatással volt rám. Rendkívül sokat
jelentett számomra a 2018-as és 2019-es gyülekezeti tábor Balatonfüreden illetve Székelyjón, amelyet a Kálvin
téri református egyházközség szervezett.
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2. Mióta tagja a gyülekezetnek és hogyan erősíti
azt?
A Kálvin téri református gyülekezet tagja vagyok. Jelenleg az iskolás gyermekek gyermekistentiszteleti szolgálatában veszek részt, több munkatárssal együtt. Nagyon
sajnálom, hogy nem egészen fiatal koromtól lettem tagja
a gyülekezetnek. Nagyon sok értékes és remek embert
ismertem meg a gyülekezet tagjai között, itt mindenki
testvér az Úrban. Idén konfirmáltam és egy igen kellemes
élményben volt részem. Kedves volt gimnáziumi osztályfőnököm megható figyelmességben részesített. Az egyik
ajándékra, melyet tőle kaptam, annak a gyülekezeti éneknek a kezdő sorát írta, amely számomra az egyik legelső
és legkedvesebb ének. Azonban ezt ő nem tudhatta. Nemhiába az Úr csodásan működik….
3. Hogyan élte, éli meg a hitét a családjában és
azon túl az emberek körében?
Számomra az én Uram, én Istenem olyan kapaszkodó,
ami ha ilyen olyan bűnben vagyunk mi emberek mindannyian, esetleg függünk is tőle, segítségért könyöröghetünk Istenhez, Szentlélekhez. Isten velünk van a világ
végezetéig, mindig lehet hozzá szólni, el lehet érni, sohasem foglalt. Nekem is erőforrást jelent az, hogy hiszem és
vallom a lélek halhatatlanságát. „ Én vagyok az Út, az
Igazság, és az Élet.” Jézus örök életet ígért és ez ütős érv
számomra. Ezt próbálom másoknak is közvetíteni. Istennel való kapcsolatunk alapja a kegyelem. Számíthatunk
rá, hogy Isten nem hagy el minket, Ő indít bűnbánatra,
örök jóindulattal fordul felénk, szeret minket.
4. Milyen kudarcai, vívódásai voltak és mit tanult belőlük?
Gyermekkoromtól kezdve orvos szerettem volna lenni,
végül azonban az életem úgy alakult, hogy pedagógus,
valamint jogász lettem. Az ajándékba kapott talentumokért és az életemért hálás vagyok az Úrnak!
Hosszú éveken keresztül küzdöttem egy célért, melynek
megvalósítása érdekében minden lehetséges áldozatra,
kompromisszumra hajlandó voltam. Minden tőlem telhető dolgot megtettem a megvalósítása érdekében, jelentős kockázatokat vállalva, lelki, erkölcsi, egészségügyi és
anyagi téren egyaránt. Sokat imádkoztam, nagyon hittem
benne, hogy sikerül megvalósítani. Többször neki futottam, padlóra kerültem, újra felálltam és folytattam ahol
abbahagytam. Megéltem mélységeket és magasságokat a
küzdelem során, mégsem sikerült megvalósítani, ami az
évek során majdhogy nem felőrölt. Hogy mi volt az, arról
nem szeretnék beszélni, a környezetemben is csak egy-két
ember ismeri a történetet. Korlátaim és tehetetlenségem
megtapasztalásában éreztem ahogyan a Szentlélek munkálkodik bennem. A sorozatos kudarcok átélése kapcsán
közelebb kerültem az imához, amely az Istenhez fűződő
mélyebb kapcsolat erősödését szolgálta. Utólag vissza-
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gondolva az életemben mindig voltak jelek, melyeket Isten küldött számomra, azonban azokat nem értelmeztem
megfelelően, holott Isten mindig velem volt. Ez segített
annak felismerésében, hogyha el akarok jutni Istenhez,
meg akarom ismerni Istent, először önmagamat kell megismerni. Istenhez leginkább tévutakon, kerülő utakon,
önmagunk feletti csalódásokon át juthatunk el, nem a
saját erényeink tesznek nyitottá felé, hanem gyengeségeink, kudarcaink, esetleg eszközként használt bűneink.
5.Hogyan lehetne az embereket közelebb vinni
Istenhez?
Több időt tölteni imádságban, olvasva a Szentírást, illetve olyan idézeteket keresni a Bibliában, ami megszólít
és ami legjobban az életünkre illik. Ez egy élő üzenet,
nem csupán egy egyszerű írás. Az embereknek példaképükként kellene tekinteni Istenre, mert, ha az ember azonosulni tud vele, akkor igyekszik átvenni a példaképének
a tulajdonságait, attól függően, hogy milyen mértékű ez
az azonosulás. Jézus miattunk, helyettünk, érettünk halt
meg a Golgotai kereszten. Teljességgel felvállalta a mi
emberi sorsunkat, és ezt mindenkinek el kellene tudni
fogadni a fejével és a szívével egyaránt.
6. A jövőben mit szeretne megvalósítani?
Több minőségi időt szeretnék megélni. Egyre inkább
érzem, hogy át kellene értékelni bizonyos dolgokat, talán
váltani kellene. Kevesebb munkát vállalni, több időt tölteni a szüleimmel, többet imádkozni, többet olvasni a
Szentírást. „ Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad
eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő
egyengetni fogja ösvényeidet.” Péld.3.5-6. Ebben hiszek.
+1. Hogyan élte, éli meg a járvány lelkileg megterhelő időszakát?
Jó volt otthon lenni, egy kicsit elcsendesedni, kiszállni a
mindennapok mókuskerekéből. Jutott idő azon dolgok
megvalósítására is, amelyre máskor idő hiányában nem
lett volna lehetőség. Jó volt érezni, hogy nem mások osztják be az időmet, hanem én saját magamnak. Természetesen a járvány kapcsán a szüleimet én is féltettem és féltem is, de bízom Isten kegyelmében.
Kedvenc igék. 5 Mózes. 4.29.
„Ha keresni fogod az Urat, a te Istenedet, megtalálod,
ha teljes szívedből, teljes lelkedből kutatsz utána.
Zsolt.25. 4-5.
„Útjaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged.”
3 János 14.1.
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: Higgyetek Istenben,
higgyetek énbennem.”
Tardiné Szilvi

Szeretettel hirdetjük, hogy a tavasszal elmaradt konfirmációi fogadalomtétel és ünnepi istentisztelet szeptember 20-án vasárnap 9 órakor lesz a Bocskai téri Református Templomban.
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Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az
öregeket!
/Óbecsey
István/
Ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre otthonosabban éreztem magam a
gyülekezet közösségében.
Egyre többet látogattam,
egyre több közeli ismeretség született, különösen az idős testvérek körében. Ők
nagyon hálásak voltak a beszélgetésekért, az imádságokért, engem pedig feltöltöttek, megerősítettek ezek a találkozások, hiszen igaz, amit az ige mond: Aki másokat
felüdít, maga is felüdül. Rám is fért, hiszen nem sokkal
előtte veszítettem el édesanyámat is, és a három gyerekkel, anyagi és egyéb gondokkal nem volt könnyű az élet.
Hála legyen Istennek, hogy elég erőt adott elhordozni
mindezt. Király Imréné Zsuzsika néni a Kálvin téri gyülekezetbe járt, de biztos megvolt az oka miért, összehozott
vele is az Úr. Néhány éve már visszaadta lelkét Teremtőjének, de közel tíz éven keresztül tartottam vele a kapcsolatot. Volt, hogy elesett és naponta segíteni kellett, volt,
hogy időnként látogattam, a vége fele már ritkábban,
mert az unokák voltak az elsők, de mindig nagy öröm volt
a találkozás mindkettőnk számára. Sokat mesélt gyermekkoráról. Ő volt a legidősebb, és már gyerekként sokat
segített a háztartásban, a földeken és testvérei között is.
Meg is tanult mindent, még idős korában is nagyon precíz, rendszerető volt. Pedig utolsó éveiben sokat szenvedett a lábfekély miatt, de még így is ellátta magát, mindent elvégzett a ház körül. Szerettük egymást, hasonló
lelkületűek voltunk. /A közös lelkek megtalálják egymást./ Hosszú életet kapott ajándékba, amit hittel, szeretettel, becsülettel, szorgos munkával töltött el. Hálát
adok, hogy ismerhettem, hogy egy kis örömet, fényt vihettem napjaiba. Szívemben örökös helye van az ő emlékének is, ami gazdagabbá tett, és hálával tölt el.
A másik egy vak néni, akit megismerhettem, Kapás
Sándorné Magdi néni volt. A fiam nála dolgozott és
Sanyi is elment segíteni neki. Egyik nap azzal jött haza,
hogy Magdi néni azt üzeni: Annyi jót meséltél már erről a
kis asszonyról. Szeretném megismerni! El is mentem, és
attól kezdve időnként meglátogattam, ha szükség volt rá,
segítettem. Jól megértettük, és meg is szerettük egymást.
Szinte hihetetlen, hogy akkoriban még sütött-főzött, kötött a kis dédunokáknak, még a puli kutyát is megnyírta.
Délelőtt az idősek napközijében töltötte az idejét, ahol jól
érezte magát. Így teltek a napjai. Ahogy múltak az évek,
kezdte egyre nehezebben viselni a vaksággal járó nehézségeket, és a magányt. Nagyon ragaszkodott hozzám, és azt
kérte, hogy menjek minden nap, és aludjak ott éjszaka.
Ezt viszont nem tehettem meg, hiszen férjemet sem hagyhattam egyedül, és a gyerekekre, unokákra sem maradt
volna elég időm. Ez olyannak való, aki egyedül él. Két
gondozója is lett, ezalatt is látogattam időnként, de az
már nem olyan volt, mint régen. Bár én nem kérdeztem
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és ő sem panaszkodott. Egyszer aztán valami baj történt,
és orvosi javaslatra bekerült a Fazekas Gábor Idősek otthonába. Itt is látogattam, de később sajnos rajtam kívülálló okok miatt nem mehettem be hozzá, ami nagyon
bántott. Lelkileg teljesen összetört, amiért ott kellett
hagyni az otthonát. Borzasztó volt látni fokozatos leépülését. Idén tavasszal ment el a minden élők útján. Hálát
adok Istennek, hogy hozzá vezérelt, hálát adok, hogy foghattam a kezét, hogy vezethettem. Hálát adok, hogy tanultam tőle, és legfőképp azért, hogy megajándékozott
szeretetével. Meggyötört lelke remélem örök békére talált
a Mennyei hazában…
Néhány éve még takarítást, ablak tisztítást is vállaltam,
de most már örülök, ha a sajátunkat megcsinálom. Az
utolsó, és kihez a legrövidebb ideig jártam, az Csiha Lászlóné Erzsike néni v olt. Am íg élt La ci bá csi, a ddig
is látogattam őket, és örömmel, szeretettel fogadtak. Gimis éveimben, elképzelhetetlennek tartottam volna, hogy
ilyen közeli kapcsolatba kerüljek vele. Ugyanis ő tanította
a matematikát, nagyon szigorú volt, én pedig csendes,
félénk, ráadásul nem egy matematika zseni. Mindig is a
humán tárgyak érdekeltek jobban. Ő volt a mumusom.
Még évekkel az érettségi után is gyorsabban vert a szívem, ha megláttam. Laci bácsi halála után meglátogattam, és megkért, hogy segítsek. Nem nagyon hiányzott
már, elfáradtam, de mivel közel lakott hozzánk, és persze
nemet is nehéz mondani, elvállaltam. Minden reggel elmentem, később ebédet vittem, vásároltam. Ezenkívül
hatalmas könyvtárukat segítettem rendbe tenni, rendezni. Csak keveset naponta, mert ő nem bírt többet. Sokat
fagyoskodtam az utcai szobában. Reggelente igét olvastam, imádkoztam vele. Ő nem mindenkivel tudott olyan
nyitott lenni, mint Laci bácsi. Hozzám nagyon ragaszkodott és értékelte, amit csinálok. A félelem az már rég elmúlt, én is megszerettem. Így teltek a napok, hetek, hónapok. Sokat jelentett számára az együtt töltött idő. Mivel
gyakran mentünk Pest mellé a lányomékhoz, itthon is
minden rám várt, s mivel már addig is fáradt voltam, úgy
éreztem túl sok, próbáltam tudtára adni, hogy nem tudok
jönni. Nehezen fogadta el, nem örült neki. Ettől kezdve
egy gondozó ment hozzá minden nap. Néhányszor megnéztem még, de már legtöbbet aludt, nem is lehetett vele
beszélni. Nem sokkal később megtudtam, hogy bekerült a
Fazekas Gábor idősek otthonába. Amikor ezt meghallottam, másnap bementem hozzá. Már nem is beszélt, nagyon rosszul volt. Megsimogattam, imádkoztam az ágya
mellett, és elköszöntem tőle. Következő este már fel volt
téve a Facebook-ra, hogy visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szavakkal ki sem lehet fejezni, milyen hála van a szívemben, hogy utolsó óráiban még mellette lehettem és elköszönhettem tőle. Ez nekem nagyon nagy megnyugvást
jelentett. Hálát adok Istennek, hogy közel kerülhettünk
egymáshoz, hogy megszerettük egymást, hogy segíthettem neki. E néhány együtt töltött hónap emléke is egy
olyan kincs számomra, amely örökre megmarad. Remélem, lelke a Laci bácsiéval együtt fent fürdik a mennyei
fényben…
Nagy Sándorné Margitka
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Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején.” Zsoltárok 37:39)

Digitális oktatás a Baltazár-iskolában
„A koronavírus-járványveszély miatt március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend került bevezetésre intézményünkben. Ez a rendkívüli helyzet nem várt feladat
elé állította a pedagógusokat, a gyerekeket és ezzel együtt
a családokat is.
Igyekeztünk az iskolában minél rugalmasabban és gördülékenyebben megszervezni a digitális oktatásra való
átállást.
Különböző
alkalmazások
használatával
(Facebook osztálycsoport, Messenger, Classroom, Microsoft Teams, Discord) próbáltuk az oktatómunkát, illetve a
gyerekekkel való kommunikációt megvalósítani. A kezdeti
nehéz időszakban és később is nagyban megkönnyítette a
munkánkat a szülők segítsége, együttműködése: az online
oktatáshoz szükséges elérhetőségek létrehozása, a megfelelő napirend kialakítása, az otthoni tanulás segítése, ellenőrzése. Köszönjük a támogatást!
Az osztályfőnökök folyamatos kapcsolatban voltak a
családokkal, felmérték, hogy ki, milyen feltételekkel rendelkezik az online tanuláshoz. Ezt figyelembe vették a
pedagógusok, akik igyekeztek mindent megtenni a hatékony oktatás megvalósítása érdekében. Segítették a teljesen egyedül tanuló kisdiákokat, a lemaradókat, a segítségre szorulókat. Kérésre külön órákat, felvételi előkészítőt,
korrepetálást tartottak. A számonkéréseket előre jelezték
a gyerekeknek. A jobb jegy érdekében lehetőséget adtak a
javításra, szorgalmi feladatok elkészítésére. A tanulmányi
eredményekről értesítették a tanulókon kívül az osztályfő-

nököket is. Figyeltek a kevésbé aktív gyerekekre, a szülők
vagy az osztályfőnökök segítségével próbálták őket bevonni a tanulásba.
Az iskolavezetés rendszeresen tájékozódott a tanítóktól,
szaktanároktól az esetlegesen felmerülő problémákról,
melyeket igyekeztünk a gyerekek érdekében a szülőkkel
együtt megoldani. Nehézséget jelentett – főleg felső tagozaton – a feltöltött tananyagok naprakész követése, viszszaküldése, a számonkérések során alkalmazott különféle
felületek használata, hiszen ezekkel korábban sokan nem
találkoztak. Menet közben akadtak technikai gondok is,
például az internettel vagy bizonyos alkalmazások túlterhetségéből adódóan a megfelelő kapcsolattal. Legnagyobb
nehézségnek azonban mindannyian az azonnali visszacsatolás, a személyes kapcsolat hiányát éreztük. Éppen ezért
a digitális oktatás során tanultak ismétlését, mélyítését
elengedhetetlennek tartjuk a következő tanév elején.
Hosszú három hónap áll mögöttünk! Sok értékes – pozitív és negatív -– tapasztalattal gazdagodtunk mindanynyian. Érezzük, hogy a virtuális varázs mára már megkopott, a gyerekek lelkesedése alábbhagyott, elfáradtak. És
elfáradtak a szülők, a pedagógusok is.
Az otthon töltött tanulás után kívánunk mindenkinek
nagyon jó pihenést és kellemes feltöltődést a nyári szünetre!
Szeptemberben találkoz(z)unk!
Kiss Szilvia igazgatóhelyettes

Balláné Bodai Judit igazgatónő ballagási beszéde
Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves
szülők, szeretett ballagó nyolcadikosok!
Ismét eltelt egy tanév, ismét együtt,
de egy kissé rendhagyó formában
bocsátjuk útjukra végzős diákjainkat.
Rendhagyó módon, hiszen iskolánk
életében ez a 18. ballagás és még nem
volt példa arra, hogy két osztályunktól külön alkalommal és csak szűk
családi és intézményi körben kerüljön sor a búcsúra. Azt hiszem, e tanév
mindnyájunk emlékezetében örökre
megmarad, és ez a váratlan rendkívüli időszak sok-sok nehézsége ellenére
számos tapasztalattal is gazdagított
bennünket. Átélhettük, hogyan borul
mindennapjaink menetrendje, hogyan kell egyik napról a másikra
hangsúlyosan a digitális térben létezni, tanulni. Elfogadni, hogy a számunkra addig fontos dolgok háttérbe szorulnak, és fontossá válnak és hiányoznak azok az aprónak vélt történések, akár egy nagyszülői ölelés, akár egy baráti beszélgetés vagy netán egy iskolai csínytevés, ami eddig természe-

tes volt. És nektek kedves végzősök,
kimaradt az az együtt töltött utolsó
hónapok édes- bús időszaka, az elválás közeledtének igazi megélése, és
ahogy egyik végzős osztályfőnökünk
fogalmazott „nem volt lehetőségetek
igazán rossznak lenni”, letudva a
sikeres felvételit, egy kicsit könnyedebben végig vinni a végzős év 2.
félévét. Zárójelben jegyzem meg,
amely időszakot mi pedagógusok
nem fogadtunk mindig kitörő örömmel. Hálás vagyok azért, hogy elérkezvén a mai naphoz, egy kicsit szolidabb formában ugyan, mégis méltó
módon tudunk tőletek elköszönni. A
ballagás egy iskola életében, talán az
egyik legnagyobb ünnep, melyet egyszerre övez az öröm és a szomorúság
érzése. Örülünk, hiszen ezek a fiatalok egy kissé már átlépve a gyermekkor küszöbét, egy fontos mérföldkőhöz érkeztek életükben, és szomorúak vagyunk, hiszen azok az arcok, és kedves mosolyok, amelyek 8 évig hozzátartoztak a mindennapjainkhoz, hiányozni fognak.
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Kedves ballagó diákok,
kedves gyerekek!
A Ti utatok, melyre 8 évvel
ezelőtt ráléptetek lassan valóban véget ér. Azért bízom
benne, hogy a szünetek forgataga, a diákprogramok és
a tanítási órák emlékezetes
poénjai mellett talán hiányozni fognak gondoskodó
tanáraitok, az érdekes tanítási órák, a különös izgalommal megélt számonkérések
is.
Nagyon jó látni, hogy milyen szép, egészséges ifjakká
váltatok az itt eltöltött évek során. Rengeteg emlék, vidám
és élményekkel teli pillanat köt össze benneteket és formált összetartó, egymást segítő, igazán jó közösséggé. Az
itt töltött évek alatt önálló, öntudatos fiatalokká váltatok,
és hálásak lehetünk azért, hogy a kamaszkor nehéz pillanatai ellenére is tisztelettudó, jószándékú és általában
megfelelő magaviseletű ifjakká váltatok. Tudomásom szerint, a tanulás terén nem voltatok mindig lelkesek, ám az
osztályprogramok szervezésében annál inkább. Az erdei
iskola, többnapos kirándulások, számtalan osztályprogram – mozi- színházlátogatás, korcsolyázás, élményfürdőzés és még sorolhatnám, mennyi program tette színesebbé iskolai életeteket. Örömteli pillanatokat szereztetek
mindnyájunknak a művészeti gálák előadásaival, a családi vasárnapok szolgálataival. Megható perceket élhettünk
át a minap a tanárbúcsúztató alkalmával. Tudom, vegyes
érzések kavarognak Bennetek. Valami újra vágytok, s már
most érzitek, hogy hiányozni fognak a barátok, az a csalá-
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dias légkör, ami körülvett
benneteket. Fontos, hogy a
búcsú után se szakadjatok
el végleg egymástól, hiszen
a nyolc év alatt olyan mély
barátságok köttettek, amelyek
nélkülözhetetlenek
lesznek további életetekben!
Többen közületek büszkeségei lettetek iskolánknak,
számos rangos tanulmányi, versenyen szereztetek
dobogós helyezést. Vannak
közöttetek tehetségek, a
sport, kiemelten a kosárlabda (a fiúk egy majdnem teljes kosárcsapatot alkotnak),
úszás, a népi ének, a zene területén. És olyanok is, akik
szüleinek nagy támaszai kétkezi munkájukkal.
Az elmúlt évek alatt igyekeztünk a tanítás mellett más
értékeket is átadni számotokra, megmutatni, milyen
irányba induljatok, hogyan kezeljétek konfliktusaitokat.
Próbáltunk segíteni abban, hogy támaszt találjatok nehézségeitekben, az áhítatok, hittanórák révén erősítsük
hiteteket. Mindnyájan teljesítettétek a hittan vizsga követelményeit a járványhelyzetre való tekintettel egy rövid
videó feltöltése által. Örömünkre szolgált, hogy többségetek készen áll, hogy konfirmációi fogadalomtétel által bizonyságot tegyen hitéről. Erre az ünnepi alkalomra szeptember 20-án kerül sor, melyre nagy szeretettel várunk
valamennyiőtöket családtagjaitokkal egyetemben.
Néhány hónappal ezelőtt meg kellett hoznotok életetek
egyik nagy döntését, hol folytatjátok tanulmányaitokat.
Balláné Bodai Judit igazgatónő

Dr. Antalné dr. Cs. Varga Cecília beszéde
Szeretettel köszöntök mindenkit!
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a
szülők nevében elbúcsúzzak Tőletek.
Bő nyolc éve, mikor iskolát választottunk gyerekeink számára, természetesen volt bennünk némi bizonytalanság: Jól döntöttünk? Tényleg a
legjobb iskola mellett tettem le a
voksomat? Ez a kétely azonnal szertefoszlott, mikor meghallottuk igazgatónőnk kedves, megnyugtató szavait, láttuk őszinte mosolyát, s be
nem ültünk az első szülői értekezletre, ahol Szilvi és Judit azonnal elvarázsolt bennünket. Már akkor tudtuk, hogy nemcsak iskolát, hanem
második családot is választottunk.
Szilvi tyúkanyó módjára szerető gondoskodással, de mégis következetes
szigorral terelgette végig az alsós
éveket. Judit pedig temperamentumával, lelkesedésével ösztökélte őket.
Akkor sem estünk kétségbe, amikor az önállóság tekintetében vízválasztó alsó osztályból a felsőbe léptek, mert Viki ott várta őket, és segít-

ségére bármikor számíthattak. Mindig hitt és kitartott az osztály mellett,

s tudjuk, a hátát is sokszor tartotta
védelmükben. Humora pedig mindig
jó hangulatot varázsolt.
Köszönjük a szaktanároknak, hogy a
kiskamaszkorral járó lázadások, csínytevések ellenére is kitartóan buzdították őket, s tudásuk legjavát adták!
Köszönjük a lelkipásztorok, hitoktatók munkáját, amivel nemcsak a
hittant, hanem keresztény életszemléletet, morális magatartást is tanítottak!

De az iskola egésze, szemlélete,
hangulata is kellett ahhoz, hogy az itt
jelenlévő kisdiákok kellő alapokkal
rendelkeznek, hogy méltón megállják
helyüket az életben!
Külön köszönet a sajátos nevelési
igényű gyerekek iránt mutatott áldozatos, kitartó munkátokért, a krónikus beteg gyerekek iránt mutatott
humánus magatartásotokért!
Most már tudjuk, hogy anno nyolc
éve a legjobb döntést hoztuk, s nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a
gyerekünk a Baltazár Dezső Református Általános Iskolába járhatott!
Mi, szülők őszintén hálásak vagyunk a vezetőségnek, lelkészeknek,
osztályfőnököknek, s mindenkinek,
aki hozzájárult ahhoz, hogy nyolcadikosaink bár kicsit rendhagyó módon,
de mégis a hagyományokat őrizve,
ünnepélyes ballagás keretein belül
tudjanak elbúcsúzni iskolájuktól!
A búcsúzó 8.b osztályos szülők nevében: dr. Antalné dr. Cs. Varga Cecília
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Mielőtt felednéd
mielőtt végleg elfelednéd,
hogy életed ajándék
és szeretteidé is,
családod, ha el is foglalt,
szeret téged és aggódik,
hogy nem csak te vagy
magányos és nem csak
te félsz!
Ne csak várj a hívásra,
lepd meg te a családod,
rokont, barátot, atyafit,
sőt, vígasztalj meg bárkit!
Mondd el, hogy nem kell
mindig zaj, történés, beszéd,
a csend, az ima, ének,
könyv, házimunka, alkotás,
mind építik a lényed!
Ha kedves szóra, segítségre,
szép jövőre
csak rázod lemondóan a fejed,
ha kívűl mosolyogsz,
belül pedig dideregsz,
ha nem hiszed, hogy
Istened hóban, tűzben,
egyedüllétben, betegségben,
pánik közben is fogja kezed
és megáldja életed,

állj fel és kiáltsd,
hogy meghallják:
Segítsetek!

Amikor csapkodsz dühödben
meg nem értettségben
pedig egy nyelvet beszéltek.
Amikor nem lehetsz próféta
válaszra sem vagy méltatva
hiányzik a paraszt becsülete
dolgozol éjjel és nappal
s nem vagy kifizetve
válságban, járványban is
te szívod meg, fölötted döntenek,
pedig itt élsz anyáddal, testvérrel,
ha át nem is ölelnek.
Árpáddal, Góggal
joggal és Szent koronával
mit sem törődve,
Romulusz és Ábel,
Turul és Főnix
álmaidban összekeveredve
nem gondolva arra a csúfos
júniusi napra,
amikor anyád elvesztett
fiait, lányait, hegyeit, folyóit siratta,

s meghasonlott a nemzedékek sora
egyik napról másik századra.
Mit sem tudva arról,
mit érez az, kit gonosz
mostohák bántanak, elnémítanak.
Az igazi fájdalom, ha testvéred és anyád
megtagad!
De akik igazán szeretnek, nem felednek.
Azok nemcsak akkor fognak tollat és íjat,
vágtáznak, mentében feszítve
és figyelnek, ha nekik tetszik,
hanem nap mint nap, az Esthajnalcsillagot
könnyezve követve. gulyáslevest szürcsölve,
Petőfit, Tamásit, Wasst olvasva, C- vitamint
bekapva, távíróra gondolva,
Kodály módszerrel élve, Munkácsy Trilógiát,
Országházat csodálva, Lánchídon
Szent István ünnepén
Himnusz, Szózat hallatán túl is
tudják, hogy az az öt millió testvér
náluknál sokkal
Magyarabb!
E két versemet nemrég írtam, a
trianoni versemet beválasztották országos antológiába is!
Tardiné Szilvi

Pünkösd vasárnapi úrvacsorás istentisztelet

Szeretnék választ kapni....

Kedves Testvérek!
Az újágunk következő számaiban (amennyiben igény van rá) szeretnénk a Benneteket érdeklő kérdésekre az újság hasábjain - egy erre hivatott szakértőt vagy hozzáértőt megkeresve - válaszolni. Amenynyiben a hitélettel, lelki problémákkal, stb. kapcsolatban kérdésetek van, az iratterjesztéshez kihelyezett ládába (név nélkül) behelyezhetik.
Segítségeteket, kérdéseiket köszönettel vesszük!
(a szerkesztők)
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