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2014. jú liús-aúgúsztús 

  
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje  

minden dolognak az ég alatt.”  

(Prédikátor 3:1) 

A hetedik gyülekezeti tábor témája volt: 
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Az első gitártábor 
Már négy éve tanulok gitározni a Bartók Béla 

Zeneiskolában, ezért nagyon örültem, mikor 
meghallottam, hogy ezen a nyáron gitártábor-
ban is részt vehetek.  A tábor a zeneiskolában, 
délelőttönként zajlott. Nemcsak gitároztunk 
és tanultunk, hanem nevetgéltünk, viccelőd-
tünk, beszélgettünk. Volt, amikor egy-egy 
diák híres gitárosokról elmondott néhány 
szót, és képeket, videókat néztünk az elmon-
dott személyekről. Ámulattal néztem és hall-
gattam végig ezeket, mert láttam kemény, 
szorgalmas munkájuk eredményét. Jó alka-
lom volt arra is, hogy összebarátkozzunk 
azokkal, akikkel csak ritkán találkozunk. Eb-
ben a táborban kettő részre bomlott a csapat: 
kisebbekből álló zenekar és nagyobbakból 

álló zenekar. Hét elején megkaptuk a kottá-
kat. Volt könnyebb és nehezebb mű, de a 
pénteki záró koncertre már minden jól ment. 
Ezért a koncert nagyon tetszett nekünk, mint 
előadóknak és persze a közönségnek is.  

Ez a tábor nagy élmény volt számomra és a 
gitározni tanuló diákok számára, hiszen ez 
volt az első gitártábor a zeneiskola életében. 

 Köszönjük Göndöcz Viktor és Palotai Szi-
lárd tanár úrnak a szervezést, a Zeneiskolá-
nak a lehetőséget. Remélem jövőre is lesz 
gitártábor! 

Loment Katinka Dorottya 

Mindannyian szeretünk hasonló érdeklő-
désű, korú és stílusú embertársakkal talál-
kozni, időt együtt tölteni. Ez mindig egy jó 
lehetőség a tanulásra, kikapcsolódásra, 
ismerkedésre és a közös élményre. Nálunk 
zenével foglalkozóknál sincs ez másképp, 
sőt itt sokszorosan igaz az, hogy a csoport 
mindig több az egyének összességénél. 
Megszokjuk, hogy egyedül otthon a négy 
fal között kísérletezgetünk, fejlesztjük ma-
gunkat, keresgélünk, azonban közösen lét-
rehozni valamit nagyon különleges dolog. 
Hiszen itt mindenkinek a saját feladatán 
túlmenően alkalmazkodnia is kell a többi-
ekhez, figyelnie kell a másikra, enélkül 
nem születhet meg az az összhang, ami az 
egész dolog alapja. 

Az előbbiekben említett indíttatásból 
idén először szerveztünk tábort a Bartók 
Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gitár 
tanszakán június 23-27 között Palotai Szi-
lárd és Göndöcz Viktor tanárurak irányítá-
sával. A tábor résztvevőinek az volt a feladata, 
hogy egy teljesen új gitárzenekari műsort 

sajátítsanak el és gyakoroljanak össze a 
rendelékezésre álló időben a tábort záró 
hangversenyre. Jöttek zenekari gyakorlat-
ban még járatlan, kissé már jártas és töké-
letesen jártas nebulók kicsiktől nagyokig, 
akik nagyon jól állták a sarat és a feszített, 
ugyanakkor élvezetes munka mellett részt 
vettek koncertfilmek vetítésén, előadáso-
kon, szalonnasütésen, sütizésen és közös 
vidámkodásokon. 

Az eredményes munka bemutatását célzó 
záróhangversenynek a Bocskai téri Refor-
mátus Templom adott otthont, amit ezú-
ton is nagyon köszönünk lelkész úréknak! 

A színes és sikeres hangverseny után, 
valamint a résztvevők visszajelzései és sa-
ját tapasztalatok alapján látjuk, hogy nem 
volt hiábavaló a próbálkozás, sőt mindenki 
nagyon elégedetten vágott bele a nyári él-
mények gyűjtésébe a kellemesen együtt 
töltött táborozás után.  

Göndöcz Viktor 

Egy húron pendültünk 
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   Ritmus: Külön-
böző dolgok szabá-
lyos ismétlődése. A 
zene ritmusa… Az 
istentisztelet rit-
musa… 
Gondolkodtál már a 
saját életed ritmu-
sán?  
Munka-pihenés, 
aktív-passzív peri-

ódus, szomorú-vidám percek, nappalok-
éjszakák… Regenerálódás, pihenés volt ez a 
berekfürdői tábor, minőségi idő, ahol volt 
helye feltöltődésnek és tanulásnak egyaránt. 

Az én ritmusom – speciális helyzetemből 
adódóan –elég gyors volt.  Pelenkázom, tejet 
melegítek, öltöztetek, reggeli tornára szala-
dok, zongorázom, igyekszem egy-egy szót 
elkapni a prédikációból, de már szaladok is a 
játszótérre, mert „Anya miért nem zenél?”- 
tudakolja a kisfiam a meghitt csöndben… 
Fürdőben felügyelek, altatok, etetek, inniva-
lóról gondoskodom, figyelek, szétválasztok, 
nyugtatok, mesélek, altatok… Közben zené-
lek, ismerkedem és gondolkodom.  

A tábor ritmusa – a kisgyerek körüli teen-
dőket leszámítva- persze nem volt ilyen fe-
szített. A zenés ébresztő és reggeli torna után 
egy óra állt rendelkezésünkre kávézásra, öl-
tözködésre, a reggeli teendők elvégzésére. 
Reggeli után áhítat, ahol a Bárka zenekar 
segített bennünket az elmélyülésben. Déle-
lőtt kiscsoportokban való beszélgetés, ahol 
még a kisgyermekekkel is külön csoportban 
foglalkozott Csuti Néni, a gyerekek kedvenc 
tanító nénije. Működött két női, egy férfi, egy 
gyermek, és egy ifis csoport is. A felnőtt kö-
zösségek beszélgettek, igéket értelmeztek, 
tanultak egymás tapasztalataiból. Ebéd után 
pihenés, szabad program, vacsora után ének-
lés, áhítat. Esténként néhány érdekes ese-
mény színesítette a tábor életét: vetélkedő, 
éjszakai fürdőzés, filmvetítés, s végül humo-
ros „Ki mit tud?” előadás zárta az együtt gon-
dolkodó csoportok heti munkáját.  

Gyönyörű környezetben pihenhetett a test 
és barátok között, szívet melengető prédiká-
ciók által töltekezhetett a lélek. Közben 
mindvégig érezhettük Lomentné Szopkó 
Tünde tiszteletes asszony és Loment Péter 
tiszteletes úr féltő gondoskodását, akik  
„jó pásztorként” vigyáztak a táborlakókra. 
Még akkor is a lemaradókat figyelte Tisztele-
tes Úr, amikor a kerékpártúra alkalmával 
„kiesett a ritmusból”, s baleset érte. Ezúton 

kívánunk mielőbbi teljes gyógyulást neki! 
Kavarognak a fejemben a tábori emlékek. 

Hajóút a Tisza-tavon, séta a tündérrózsák 
között, motorcsónakázás, sulyom és kócsag, 
kárókatonák… Ingatag fahidak és kilátó… 
Nagy beszélgetések, fürdőzés, kerékpártúra 
Karcagra, vasútmodell kiállítás, városnéző 
kisvonat… Csengettyűzenekar, „poharazó” 
lányok, kitűnő ötletek és produkciók… Újsze-
rű dallamok, újszerű gondolatok és csodála-
tos konferenciaterem. Sok érdekes embert 
ismertem meg, akikkel tudtam egy ritmus-
ban gondolkodni, egy ritmusban élni…  
 

Kitűnő előadást hallhattunk az emberélet 
szakaszairól - úgy is mondhatnánk, az emberi-
ség ritmusáról - Nagy Viktóriától, s élhettük át 
ugyanezt a Láthatatlan színházban Csukásné 

Bernáth Krisztina vezetésével. Felidézhettük a 
gondtalan gyermekkort, a szerelmet, a fiatalsá-
got, a házasságot, s előre vetítették számunkra, 
milyen lehangoló magatehetetlen idősként 
élni, miközben még felnőtt fejjel is azt hisszük, 
mennyi csoda vár még ránk… 

Az életben sajnos gyorsan peregnek a na-
pok, repülnek az évek… Közben kötelessége-
ket teljesítünk, robotolunk, fel sem nézünk. 
Szükség van minőségi időre, mint ez a tábor, 
amely kizökkent a hétköznapokból. Segítsé-
gével könnyebben meghalljuk Isten igéjét, s 
mosolyogva megyünk tovább, és ez a szép 
élmény erőt ad majd a szürke novemberi 
esőben ahhoz, hogy akkor is, ott is megtalál-
juk életünk szépségét, helyes ritmusát.  

Kondorné Peidl Borbála 

A tábor ritmusa – ritmus a táborban 
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Gyülekezeti táborunkról 
Gyülekezetünkben hetedik alkalommal 

szerveztünk idén nyáron többgenerációs 
nagytábort. Berekfürdői táborunk címe ez 
volt: Ritmus. A hét napos és a hét éves cik-
lusok nagyon meghatározóak az ember 
életében. Hét naponta szükséges felegye-
nesednünk, kicsit megállnunk. Rálátni a 
már megtett útra és elkérni Istentől az 
előttünk álló ismeretlen utat. Hét évente 
egészen kicserélődnek a sejtjeink… Ezt a 
ritmust szabta meg nekünk Isten a terem-
tésben. Ehhez a ritmushoz igazodtak Izrael 
népének szokásai-rítusai (szombatnap, 
szombatév). Aztán Jézusban új tartalom-
mal megtelve élt tovább ez a rend. A hete-
dik gyülekezeti táborunkban ezért foglal-
koztatott minket a ritmus témája. Minden 
lelki és közösségépítő programot ebben a 
témában igyekeztünk megvalósítani. 

Az áhítatokon, a délelőtti előadásokon és 
csoportbeszélgetéseken a következő kérdé-
sekre kerestük a választ: 

Milyen ritmust adott nekünk Isten a te-
remtésben? Miről szól a negyedik paran-
csolat? Miért és hogyan szenteljük meg a 
nyugodalom napját? Hogyan váltja egy-
mást az életünkben a munka és a pihenés? 
Mit jelent számunkra az, hogy mi keresz-
tyének a vasárnapot szenteljük meg?  

Hogyan alakult ki az istentiszteleti rit-
mus (liturgia) a kezdetektől napjainkig? Mi 
az eredeti szerepük és jelentésük a refor-
mátus istentisztelet elemeinek? Betöltik-e 
vajon eredeti szerepüket? Ha kiüresedtek, 
akkor kell-e hozzájuk ragaszkodni?  

Milyen az életünk ritmusa? Milyen sza-
kaszai vannak az életünknek? Melyik sza-
kaszra mi jellemző? Van-e hitfejlődésnek, 
hitre jutásnak is ritmusa? Lehet-e a hitfej-
lődésben leállni, visszafejlődni, esetleg öre-
gedni? 

Mit jelent számunkra az egyházi év az 
egyes ünnepek ritmusa?  

Hitvallástételünkben, bizonyságtételünk-
ben is lehet ritmus?  

Táborunkban a napi témákat öt csoport-
ban dolgoztuk fel, ahol a beszélgetések, 
imádságok mellett helyet kaptak a gondol-
kodtató ritmusjátékok és drámajátékok. 

 Ifiseink  közös műalkotást készítettek a 
témához. Több csoportban született  
pl. istentiszteleti illemkódex. A táborzá-
róra  minden csoport készült egy pár perces 
szolgálattal, amelyben kifejezte, hogy számá-
ra mit jelent a ritmus. A legkisebbek színek-
kel, zenével egybekötött mozgásformát mu-
tattak be. A nagyobbacskák egy összehan-
golt   cupsong-gal  lepték meg a gyülekeze-
tet. Ifiseink Jerikó város bevételét mutat-
ták be bravúrosan a vers és a ritmusos zaj-
keltés eszközeivel. Az egyik női csoport 
dobpergésre pantomim játékkal mutatta 
be a mai felgyorsult ritmus lélektelenségét, 
amelyből fel lehet „ébredni”. A másik női 
csoport a „Vezess Jézusunk” átírt szövegé-
re hadseregként masírozva beszélt keresz-
tyén életünk ritmusáról. A férfiak pedig 
színes csengettyűkkel mutatták be, hogy 
hogyan lesz a káoszból rend. Mind a felké-
szülés, mind az előadás emlékezetes marad 
számunkra. 

Ebben az évben is a zene ritmusáról a 
Bárka zenekar gondoskodott. Nagy lelkese-
déssel és kiváló ízléssel választották ki 

mindig megfelelő énekeket.  
Életünk ritmusát dolgozta fel Csukásné 

Bernáth Krisztina néhány fiatal segítségé-
vel a láthatatlan színház műfajában. A drá-
mában bekötött szemű vándorokként él-
hettük át egész életutunkat a születésünk-
től kezdve, a halálon át a feltámadásig.  
A fiatal révészek nagy kedvvel és figyelem-
mel várták minden délután előadásaikra az 
érdeklődőket. Az újra átélt életút gyakran 
csalt könnyeket a vándorok bekötött sze-
mébe. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Egy hét a helyes ritmusért 
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A vállalkozó kedvűek élvezhették a játék 
ritmusát is az ügyességi vetélkedőn.   
De voltak, akik szívesen kipróbálták a nap-
pali és éjszakai strandolást. Reggelente 
együtt tornáztunk.  Kirándultunk Tiszafü-
redre és Karcagra. Antonio Banderas fő-
szereplésével filmet láttunk arról, hogy 
hogyan ad célt a fiatalok elé egy tanár a 
tánc eszközével. Kerékpároztunk és 
kézműveskedtünk. Együtt ünnepeltünk 
születésnapot, névnapot és ötvenedik há-
zassági évfordulót egyaránt.  A táborzárón 
örömmel idéztük fel az elmúlt hét tábor 
legkedvesebb pillanatait. 

A táborozáson összesen 66-an vettünk 
részt. 17-en most először táboroztak ve-

lünk. Az ő példájuk bátorítson másokat is 
arra, hogy gyülekezeti táborozásainkba 
bátran bekapcsolódjanak. Hiszen ez min-
dig jó alkalom arra, hogy a gyülekezethez 

lazábban kapcsolódók is igazi családtagok-
ká váljanak. Mint, ahogy jó alkalom a tábor 
arra is, hogy a sokféle szolgálati lehetőség 
között mindenki megtalálja azt, amiben 
örömét leli és másoknak is javára van. 
Ahogyan az ige mondja: „ti magatok is 
mint élő kövek épüljetek fel lelki ház-
zá” (1Pt. 2,5). A táborokba bekapcsolódók 
otthonosabban mozognak az itthoni gyüle-
kezeti körülmények között és jóval több 
gyülekezeti taggal ápolnak személyes kap-
csolatot, ami a közösség épüléséhez vezet. 
A tábor arra is jó alkalom, hogy kötetle-
nebb körülmények között, másképp lássuk 
egymást, és másképp tudjuk egymással 
megosztani életünk terheit, kérdéseit, örö-
meit.  

Hálás vagyok Istennek az idei táborban 
kapott áldásokért.  A munkatársaknak a 
biztatásért. Az itthon maradottaknak az 
imádságokért. A végén most is azon kap-
tam magamat, hogy már a következő tá-
bort, a nyolcadikat tervezem.  

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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Színes fonott kosarak sorakoztak a folyó-
parton a kora délutáni napsütésben. A gaz-
dag üzletember, aki utazgatásai során ke-
rült az elrejtetten élő indián törzs falujába, 
úgy érezte, nagy üzlet rejlik a kosarak fel-
vásárlásában. Amikor arról érdeklődött, 
megfonnának-e neki ötvenet ezekből, a 
válasz ez volt: – Igen, darabját 5 pesoért 
elkészítjük. 

Nem olcsó, gondolta emberünk, ám ha 
többet rendel, biztosan alacsonyabb lesz az 
ára is. – Hát kétszáz darabot mennyiért 
kapnék meg? Újabb tanácskozás után ér-
kezett az ajánlat: – Ez esetben darabja hét 
pesoért meglesz! 

– Drágábban kapom, ha többet rende-
lek? Micsoda kifordított szemlélet ez? – 
háborgott a vendég. 

A törzsfőnök magyarázata így hangzott: 
– Ha elkészítünk neked kétszáz kosarat, 
akkor kevesebb időnk lesz a napon ücsö-
rögni. És ki fog a szent helyre virágokat 
vinni? Vagy a gyermekeinkkel játszani? A 
parton sem tudunk naplementekor sétálni. 
És a történeteknek, amiket esténként a 
sátorban mesélünk, rövidebbeknek kell 
lenniük. Ha ennyi szép dologról le kell 
mondanunk a munka miatt, akkor fizessél 

érte. 
Az amerikai nem kötötte meg a jónak 

ígérkező üzletet az indiánokkal, hanem 
eltöprengve tovább sétált. 

Mi is elgondolkozhatunk, hogy mindazt, 
amit kaptunk eddig Istentől, megbecsüljük-e? 
Ajándéknak tartjuk-e a közeget, amelyben 
zajlik életünk, vagy természetesként kezel-
jük? Helyesen működik-e életritmusunk: a 
munka és pihenés, a vágyakozás és betelje-
sülés, az egyedüllét és közösségi élet, a 
megszerzés és adakozás ritmusa? A rit-
muszavar életveszélyes lehet. Tegyük meg 
az első lépést, hogy helyreálljon a rend! Ez 
pedig ebben áll: 

„Keressétek először Isten országát és az ő 
igazságát, és ezek mind ráadásul megadat-
nak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát 
a holnap felől, mert a holnap majd aggo-
dalmaskodik a maga dolgai felől. Elég min-
den napnak a maga baja.” (Mt. 6,33-34) 

(Elhangozott a berekfürdői tábor egyik 
reggeli áhítatában.) 

Bálintné Gyöngyi  

Kis történet a ritmusról  

  Bár már több éve a gyülekezet tagja vagyok, 
az általa szervezett 
táborokban eddig 
még nem tudtam 
részt venni. A 2014
-es táborban viszont 
ott voltam, de a 
családom nem 
kísérhetett el.  
  A közösség így is 
hamar befogadott 
engem a többi első 
táborozóval 
együtt. 
Berekfürdőről már 
sokat hallottam a 

tavalyiaktól, ezért 
már izgatottan vártam a július 1-jét. Nem kellett 
túl sokat utaznunk, és amikor kiszálltam az autó-
ból, egy nagyon barátságos épület fogadott. A 
többiek már jól ismerhették, de én még nagy ér-
deklődéssel kutattam végig az emeleteket. 

A tábor kezdetétől a végéig nagyon vicces kedvem-
ben voltam, de a reggeli és esti áhítatokon mindig jó 
volt egy kicsit megkomolyodni és elgondolkozni.  

   Nagyon tetszettek az ifis foglalkozások is, és a 
sok vidám beszélgetés. Meglepődtem, hogy egy 
keresztyén szállodában van egy idézőjeles játék-
barlang. A szobatársammal, Barak Lacival sok-
szor elmentünk biliárdozni. Azért a legjobb sze-
rintem a biciklizés volt, csak azt sajnálom, hogy 
olyan sok sérülést okozott, de ez szerencsére nem 
rontotta el a hangulatot. 

Összességében nagyon jól éreztem magam, 
remélem jövőre is ott lehetek ezen a gyülekezeti 
programon és akkor már a családom is velem 
lehet. 

És végül egy vicc, mert a táborban sok ilyet 
hallottam, főként Péter bácsitól. 

– Apa, adj egy kétszázast, – szól a kisfiú – egy 
szegény ember áll az ajtó előtt és kiabál, neki 
akarom adni. 

– És mit kiabál? – kérdez vissza az apja. 
– Azt, hogy vanília és eperfagylalt! 

 
Szegedi Vilmos 

Az első tábor 
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Azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy 
írjak pár sort az idei Gyülekezeti Táborról, 
azon belül, mint csoportvezető a gyerekcso-
portban megélt élményekről. 

Mielőtt ezt megtenném, szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik megaján-
dékoztak a beszélgetéseikkel. Nagy örömöt 
szerzett nekem mindenki kedves – barátsá-
gos - közeledő beszélgetése. Úgy gondolom, 
hogy a tábornak az Isten üzenetének tanul-
mányozása és befogadása mellett ez is 
igen fontos célja volt. Az, hogy mi Isten 
gyermekeiként, egy gyülekezet tagjaiként 
ismerjük meg és szeressük meg egymást. 

Mint csoportvezető a hatodik alkalom-
mal élhettem meg, hogy Isten eszköze 
lehessek. Minden évben az alkalmakra 
való felkészülések során újra és újra rá 
kellett döbbennem, hogy emberként 
mennyire kevés is vagyok. Ezzel egy idő-
ben nem csak a felkészülések alatt, ha-
nem az alkalmak vezetése közben is Isten 
kipótló gondoskodásának részese is le-
hettem. 

A 2014-es tábor gyermekcsoportjának 
összetétele az életkorok jelentős eltérése 
miatt különösen nehéz volt. Előző években a 
kicsikkel külön is foglalkozott egy csoportve-
zető, de idén sajnos nem volt erre mód, így a 
három évestől a tizenhárom évesig egy cso-
portba került minden gyermek. A második 
naptól Boros Gyöngyike is beszállt a 
„ringbe”, és ő segített, hogy amikor a kicsik 
elfáradtak (másfél – két óra) az apróságok a 
beszélgetős körből átülhettek rajzolgatni, 
színezgetni, és így volt néhány nyugodtabb 
perc, amikor a nagyobbakkal jobban el tud-
tunk mélyedni Istennek az adott napra szóló 
üzenetében. 

A záró esti „Ki-mit-tud?”-ra való felkészü-
léshez is két részre kellett bomlanunk. A na-
gyobbakkal Gyöngyike készült, míg én igye-
keztem a kisebbekkel gyakorolni, próbálni. 
Katinkát külön dicséret illeti, mert ő volt az, 
aki mindkét RITMUS-os szereplésben tevé-
kenyen, teljes odaadással vett részt. 

Minden csoporttagnak köszönöm, hogy 
lelkesedésükkel, kedves egymásra figyelé-
sükkel szebbé, értékesebbé tettek egy-egy 

közös együttlétet! Isten áldja meg őket a to-
vábbiakban is! 

Záró gondolatként álljon itt egy olyan ige, 
ami számomra régóta nagyon szeretett, ami 
remélem a további szolgálataimra nézve is 
örök érvényű lesz, mert hiszem, hogy Isten 
mindenből és mindenkiből, aki Őt akarja 
szolgálni a lehető legjobbat „hozza ki”! 

„Boldog az a szolga, akit ilyen munkában 
talál ura, amikor megjön!” Mt 24,46 

Szabó Judit 

www.bocskaiter.hu 

A csoportvezető szemüvegén át 
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Gyülekezeti tábor 2014. 
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Jerikó bevétele 
Jerikó kapuin nem mehetett ember se be, se ki, 

Mert igencsak félték ott Izrael fiait, 
Ámde Józsué ekkor meghallotta az Úr szavait: 
A kezedbe adom Jerikó királyát és harcosait. 

Vegyék hát körül e nagy várost vitéz embereid, 
És kerüljétek meg Jerikót. Így tégy azután hat napig. 

Hét pap vigye a láda előtt hét kosszarvból készült kürtöt, 
A hetedik nap hétszer kerüljetek a város körül, 

És ha majd hosszan megfújják a kosszarvakat a papok, 
Hatalmas, hangos  harci kiáltás hagyja el ajkatok. 

Akkor majd le fog omlani Jerikó város kőfala, 
A népetek pedig szép nyugodtan bevonulhat oda. 

Nem tétlenkedett sokáig Józsué az urat hallva, 
Hívatta a papokat, és fölkészítette a hadat. 

Azok úgy tettek, ahogy Józsué nekik meghagyta, 
A főpapokat követve a nép hangoskodva haladt. 

Ne kiáltsatok – így Józsué – hangotokat ne halljam 
Addig, míg a harci kiáltást nem adom parancsba! 

Körülvették tehát csöndesen lépkedve az Úr ládáját, 
Majd vissza a táborba, és ott töltötték az éjszakát. 

Másnap is így cselekedtek, ahogy Józsué nekik szólt, 
Kürtöket folyton folyvást fújva körüljárták Jerikót. 

Megkerülték egyszer a várost a második napon, 
És így tettek az elkövetkezendő három hajnalon, 
Újra körbejárták nagy Jerikót a hetedik napon, 

Ám nem egyszer, hanem hétszer Józsuéban bízva vakon. 
Mikor hetedszerre fújták a papok a szép kürtöket, 

E szavakat hallotta Józsué népének tömege: 
Kiáltsatok, mert Jerikót az Úr nektek adta oda, 

De az Urunkat illeti a város összes vagyona. 
Felkiáltott örülve a nép, kiáltottak hangosan, 

Még torkukat sem kímélve ordítottak bőszen sokan. 
Megfújták a kürtöket, ajkukról a harci kiáltás kitört, 

Jerikó erős kőfala pedig oly csodás módon összedőlt... 
Gyulai Klára 

(Elhangzott a berekfürdői táborzárón az ifis csoport szolgálatának narrációjaként) 
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„Mindeddig megsegített minket az Úr!”  
(1 Sám. 7,15) 

Néhány nappal a 20. iskolai tanévnyitó 
előtt számtalanszor eszembe jut a fenti ige. 
Ahogy végiggondolom iskolánk 19 évét,  - 
melyből 14-nek magam is aktív részese lehet-
tem, - igenis méltán lehetünk hálásak, és 
érezhetjük a Gondviselés megtartó kegyel-
mét és segítségét intézményünk életében. 
1995. szeptember 1-jén egyetlen kis osztály-
lyal, eléggé leromlott épületben, egy lelkes 
igazgatóval, két pedagógussal, és egy bizako-
dó gyülekezet támogatásával kezdte meg mű-
ködését a Baltazár Dezső Református Általá-
nos Iskola. 2014. augusztusában egy szemet 
gyönyörködtető épület ad otthont a több 
mint 400 kisdiáknak, és a több mint 40 fős 
tantestületnek. Mi ez, ha nem bizonyíték 
Urunk megtartó kegyelmére?  

Hálásak lehetünk a szülőknek, akik egyre 
nagyobb számban bízzák nevelésünkre gyer-
mekeiket.  

Hálásak lehetünk a fenntartó egyházköz-
ségnek, amely mindig támogatta az iskola 
működését. Az iskola vezetésének, amely 
felismerte és megragadta a lehetőségeket és 
jó irányt szabott a nevelő-oktató munkának. 
Köszönet illeti a pedagógusokat, akik a ge-
rincét alkotják az oktató munkának, és lelki-
ismeretes munkájukkal, gyermekbarát mód-
szereikkel vonzóvá teszik iskolánkat. De a 
legnagyobb köszönet és hála a mi Urunké 
kell, hogy legyen, hiszen Ő hordozta tenye-
rén mindennapjainkat, Ő segített, amikor 
senki más, Ő tette lehetővé a fejlődést, a bő-
vülést, látva keresztyén iskolánk szükségét. 

Nagy öröm számunkra, hogy a nyár folya-
mán ismét komoly fejlesztések, korszerűsítések 
valósulhattak meg intézményünkben.  

Sikerült lecserélnünk a nagyon elavult tető-

héjazatot, gyönyörű, új fa nyílászárókat kapott 
a régi épület, valamint az udvari rész és a pad-
lásfödém szigetelése is megvalósult. Új, kor-
szerűbb kazán látja el az épület fűtését, 
amely reményeink szerint a fejlesztésekkel 
együtt jelentős energetikai megtakarítást is 
eredményez. A fejlesztések anyagi fedezeté-
nek 85%-át 36 810 955 Ft-ot a Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi és Energetikai Központ által 
kiírt KEOP 5.5.0/A/12 nyertes pályázata fe-
dezte. A munkálatok során az iskola költség-
vetésének terhére megoldást kerestünk a régi 
épület utcafronti tantermeinek vizesedésére 
is. A régi faltakaró lambériák eltávolítása, 
szárító vakolás felhelyezése reményeink sze-
rint megszünteti az épület falainak nyersülé-
sét.  

Köszönet illeti a közbeszerzési pályázat 
nyertesét, az ifj. Nagy - Timpanon Bt. vezető-
it és szakmunkásait, a szép, gördülékeny ki-
vitelezési munkákért, az iskola vezetésével 
való rugalmas együttműködésért. Ugyancsak 
köszönöm Tóth András presbiter testvér ál-
dozatos segítségét és műszaki hozzáértését, 
mellyel támogatta a munkálatok hatékony 
elvégzését.  

Nagyon hálás vagyok azért, hogy részese 
lehettem ennek a szép, régi, patinás épület 
megújításának, amely remélem, még sok-sok 
évtizeden át otthona lehet számos tanulni 
vágyó kisiskolásnak. 

Soli Deo gloria! 
Egyedül Istené a dicsőség! 

Balláné Bodai Judit  
igazgató 

Iskola az Isten tenyerén 

Konfirmációra emlékezve 
„Hát én, kibe lelket a jó Teremtő tett, 
Némán vesztegeljek s ne dícsérjem őtet? 
Nem, sőt minden lelki erőmet összeszedem, 
Elmémnek szárnyain székihez emelkedem; 
Szólok s ha tétováz rebegése nyelvemnek, 
 Könyűim tanúi lesznek tiszteletemnek.” 

Tisztelt Gyülekezet! Kedves Vendégek! 
A 248. dicséret 2. versszakát olvasgattam 

ma reggel, hogy lelki erőmet összeszedjem, 
mert bevallom, remeg a nyelvem, reszket a 
lábam, mivel engem ért az a nagy megtisztel-
tetés, hogy a felnőtt konfirmálók nevében, 

szólhassak néhány szót. 
A konfirmációs felkészítés alkalmával mé-

lyebben foglalkoztunk a Bibliával, Istennel, 
az ő egyszülött fiával, Jézus Krisztussal, a 
templommal, egyháztörténettel, a sákramen-
tumokkal. 

Mit adott számunkra a konfirmációs előké-
szítő, ez a kis közösség, és maga a konfirmá-
ció? 

Ez az a kérdés, amire nem könnyű vála-
szolni, de mindannyian megtettük konfir-

(Folytatás a(z) 12. oldalon) 
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Az Úrnak szolgái 
Megjelent Czirmayné 
Kocsis Róza újabb  
kötete. A negyvenhá-
rom rövid írás egy-egy 
tudósítás hitvalló és 
helytálló református 
lelkipásztorok, tanítók 
életének eseményeiről, 
az 1800-as évek köze-
pétől a 2000-es évekig. 
A történetek főleg az 
elcsatolt részeken, Ka-

lotaszeg, Háromszék városaiban és falvai-
ban, illetve a maradék országban, a Tisza 
mentén, Martfűn és Rákóczifalván estek 
meg. 

Az írások egy részéből a Czirmay család 
három nemzedékének sorsa rajzolódik ki. 
A kézdimártonfalvi kántortanító Czirmay 
József, a buzai, szamosújvári majd sepsi-
szentgyörgyi, végül kispetri lelkipásztor, 
Czirmay Zoltán és tanítónő felesége, Máthé 
Ilona, valamint a lelkészi hivatást tovább-
vivő fiaik, Czirmay Csaba és Czirmay Ár-
pád küzdelmes életének epizódjait olvas-
hatjuk.  

Gyülekezeteik hitének növeléséért, a ma-
gyarság megmaradásáért, templomaik épí-
téséért végzett áldozatos munkájuknak 
állítanak emléket ezek a kis írások. Meg-
idézik az elcsatolás sokkszerű élményét, az 
idegen és majd később ráadásul még kom-
munista hatóságok egyházüldözését.  
Ugyanakkor a hétköznapok derűjének apró 

mozzanatai, az odaszánt életük hétköznap-
jainak csendes, hálaadó és építő tettei is 
kibontakoznak az élőbeszédszerű, olvas-
mányos elbeszélésekben. 

Míg az erdélyi történetekben a megmara-
dásáért való küzdelem, addig a Tisza men-
tén játszódó történetekben egy új gyüleke-
zet építése kap hangsúlyt, évtizedes, sőt 
évszázados ívet rajzolva meg. 

Párhuzamos ábrázolásként egy-egy kité-
rő epizódban jeles, ám a köztudatba be 
sem került, vagy éppen onnan kiesett pél-
daadó sorstörténések mentődnek meg a 
felejtéstől. Így a hajdúböszörményi Kövér 
Endre pródi tanítósága vagy a bitai lelkész, 
Demeter Antal magyarságmentő tevékeny-
sége, vagy éppen a Hajdúböszörményben 
született nagybányai esperes, Oláh Sándor 
félbetört történetírása. 

„Legyetek követőim, testvéreim, és azok-
ra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi 
példát adtunk nektek. (Filippi 3,17)” 

A könyv magánkiadásban jelent meg. 
Előszót Gyulai Edit, bevezetőt a szerző írt 
hozzá. 2.500 Ft-os áron kapható a Bocskai 
téri Református Gyülekezet kiadványter-
jesztésében. (A Bocskai téri templomban a 
vasárnapi kilencórás istentisztelet előtt és 
után, valamint az Újvárosi utcai Lelkészi 
Hivatal nyitvatartási idejében.) 

Gyulai Sándor 

mandus társaimmal. 
Emlékezzünk vissza: ki pityeregve, ki 

könnybe lábadt szemmel, ki mosolyogva osz-
totta meg milyen lelki fejlődésen ment ke-
resztül e néhány hét alatt. Valaki otthont ke-
resett, valaki példát szeretett volna mutatni 
magának, társának, gyermekeinek, tanítvá-
nyainak, embertársainak. 

Igazi kézfogás ez. Valódi szövetség – egy 
életre, az örök életre.  

Hála legyen a mennyei Atyának, hogy segí-
tett megtalálni a hozzá vezető utat, hisz álta-
la teljesebbé vált életünk. 

A hit által erősebbek, bátrabbak, nyugod-
tabbak lettünk, hisz tudjuk, valaki van mel-
lettünk, felettünk… gondja van ránk! 

Kedves Lelkipásztoraink!  
Isten gazdag áldását kívánjuk további éle-

tetekre és szolgálatotokra! 

Tisztelt Gyülekezet! 

Bízunk benne, hogy mi, akik a mai napon 
remegő lábakkal, de a hit által megerősödve 
itt állunk előttetek, hasznos és értékes tagjai-
vá válunk e gyülekezetnek.  

 
„Vezess, Jézusunk, S véled indulunk.  
Küzdelemre hív az élet, Hadd kövessünk 
benne téged: Fogjad a kezünk, míg megér-
kezünk. 

Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek.  
És, ha terhet kell viselnünk, Panaszt még-
sem ejt a nyelvünk; Rögös bár utunk, hoz-
zád így jutunk.” 

/434. dicséret 1-2./ 
Vargáné Hagymási Anita 
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Presbitereink válaszolnak 
A sorban következő pres-
biterünk nevét sajnos 
hiányosan írtam le, ezért 
történt meg az, hogy a 
betűrendi sorrend fel-
bomlott kissé. Amikor 
megjelenik az újság ad-
digra már az én nevem is 
megváltozik, de próbálok 
vigyázni arra, hogy a cik-
kek őszinte, derűs hangu-

lata megmaradjon! 
Debreczeniné Szolnoki Szilvia a Baltazár 

Dezső Református Általános Iskola alsó ta-
gozatos tanítója. Személyesen a Pünkösdi 
Lelkesítő napon találkoztam vele először, a 
kézműves asztalnál. Aktív, közösségi embert 
láttam, akinek mindenre kiterjed a figyelme. 
Szerintem határozottsága, megbízhatósága 
nagyon előnyös tulajdonságok a presbiteri 
feladatok hatékony megoldása során. 

Vágyott-e valaha is erre a posztra? 
Nagyon meglepődtem, amikor Loment 

Péter tiszteletes úr felkért engem erre a 
posztra, soha nem gondoltam arra, hogy 
presbiter lehetek. Nagypapám 12 évig gond-
noki szolgálatot végzett a Bocskai téri gyüle-
kezetben. Lehetséges, hogy ezért esett rám a 
választás. 

Nehezebb a feladat vagy könnyebb, mint azt 
előzőleg gondolta? 

Őszintén szólva, nem is sejtettem, hogy 
mire kérnek föl, még az elején nem igazán 
láttam bele a presbiteri szolgálatba. Kezdet-
ben nagyon nehéz volt megérteni a ránk há-
ruló teendőket, de a régebb óta szolgálatot 
teljesítő presbiterek munkáját figyelve, las-
san beleláttunk az előttünk álló feladatokba. 
Szerencsére a lelkipásztoraink nagyon lelki-
ismeretes munkát végeznek a gyülekezetben, 
mindig jól elő vannak készítve a presbiteri 
ülések anyagai, így nem töltjük feleslege-
sen az időt. Az okoz számomra nehézséget a  
presbiteri munkában, hogy sokszor szakmai-
lag nem vagyok otthon némely témában, de 
több presbiter testvér rendelkezik ezekkel a 
tapasztalatokkal, így megkönnyítik szá-
munkra a döntéshozatalt. 

Pontosan mi is a feladata, mint presbiter? 
A missziói bizottság tagja vagyok két test-

véremmel együtt. A presbiteri ülések alkal-
mával pedig én vezetem a jegyzőkönyvet. 
Alkalmanként a templomban segédkezek. 

 
A családdal és a munkájával hogyan tudja 

összeegyeztetni ezt a szolgálatot? 

Szerencsémre a családom nagyon megértő. 
Amikor elvállaltam ezt a munkát, nem iga-
zán tudtam, hogy mit is takar ez a feladat a 
számomra, nem gondoltam, hogy sokszor 
éjszakába nyúlóan fogunk tanácskozni. Mivel 
a Baltazár Dezső Református Általános Isko-
lában tanítok, a kollégák is elismerik ezt a 
szolgálatot és többször érdeklődnek arról a 
témáról (pl. tornaterem építése), ami az is-
kolát is érinti.  

Milyen a presbiterek egymáshoz fűződő viszo-
nya? 

Tapasztalataim szerint jó a viszony a pres-
biterek között. Vannak akik nagyon sok ta-
pasztalattal rendelkeznek az építkezés, jog, 
pénzügy terén, igyekszem figyelemmel kísér-
ni a munkájukat és tanulni tőlük. Úgy látom, 
hogy türelemmel meghallgatjuk egymást és 
békésen megbeszéljük az ülésen felvetett 
feladatokat, így próbáljuk megtalálni közö-
sen a helyes megoldást. 

Az Úristen áldásait még inkább érzi mióta ezt 
a szolgálatot végzi? 

Nagyon szerencsésnek, áldottnak érzem 
magam, az életem mindig jó irányba fordult: 
család, munka, barátság. Azt hiszem az Úr-
nak igen nagy szerepe van ebben, nagyon 
sokat köszönhetek Neki, és a Bocskai téri 
gyülekezetnek is a hitbeli gyarapodásomért. 

A következő ciklusban is szeretné ezt a tiszt-
séget vállalni? 

Még csak most kezdek belemelegedni a 
presbiteri szolgálatba. Ha a következő ciklus-
ban is felkérnek, akkor ráérek gondolkozni 
azon, hogy vállalom-e továbbra is. Lehetősé-
geim szerint mindenképpen szeretnék a gyü-
lekezet hasznos tagja lenni. 

+1 Milyen vágyai vannak, akár rövid vagy 
hosszabb távon? 

Szeretném Isten segítségével megállni a 
helyem a családomban és a munkahelyemen. 
Szeretnék minél többet átadni a tudásomból 
és a hitemből az általam tanított gyermekek-
nek. 

  
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, 

mert ő munkálkodik: világossá teszi igazsá-
godat, jogodra fényt derít. Légy csendben, 
és várj az Úrra!” Zsolt. 37:5-7 

Tardiné Szilvi 
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A 25 éves Magyar Continental Singers 

koncertje 

Elment ma a csapat az istentisztelet után. 
Nagyon sajnáljuk, hogy már tovább kellett 
menniük. Jó volt újból találkozni a Contival, 
ezzel a régi, és mindig új és megújulni kész 
csapattal. 2009. júliusában voltak először 
templomunkban. Hálásak vagyunk Istennek, 
hogy ismerhetjük őket. 

Tegnap (augusztus 9.) este egy nagyszerű 
és lélekemelő élményben volt részünk. Több 
mint százan gyűltünk össze, hogy megnézzük 
és meghallgassuk ezeknek a fiataloknak az 
énekét és bizonyságtételét. Köszönjük az 
egyszerű, mégis 
szívből jövő szava-
kat, a bizonyságtéte-
leket, hogy ezek ál-
tal is építették a bö-
szörményi emberek 
lelkét. 

Nemcsak összessé-
gében, hanem a sok-
sok részletre gondol-
va is nagyon tetszik 
az együttes hozzáál-
lása. Egy–két dolgot, 
hadd emeljek ki, ami 
tükrözi, hogy a szép 
énekek, a bizonyságtételek és a fiatalok élete 
mind összhangban vannak.  

Nagyon tetszett: 

  az udvariasság és szerénység 

  mindent igyekeztek a tagok olyan rend-
ben hagyni, ahogy találták 

  a technikus precizitása, ahogy még a 
kábeleket is elrendezte, leragasztotta, 
hogy átlátható legyen, és ne akadjon 
bele senkinek a lába 

  az igés kártya, amit a párnára raktak a 
vendéglátóknál, ahol éjszakára meg-
szálltak 

  ahogy a mikrofonokat leengedték és egye-

nesbe állították, hogy minél kevésbé tud-
janak felborulni 

  hogy a koncertet megelőző hetekben 
rendszeres tájékoztatást és tanácsokat 
kaptunk a szervezéssel kapcsolatban 

  hogy mindennek volt felelőse: CD árusí-
tás, pakolás, szállásbeosztás, lelki háttér 
biztosítása a csoporttagok számára, hogy 
ki vigyáz az öltözőhelyiségek kulcsára 

  hogy minden koncerthelyen legyen va-
laki, de mindig más, aki beszél a hitéről, 
a hitre jutásáról. 

     A végén kaptam egy 
részletes értékelő la-
pot, egy kérdőívet, 
amelyen sokféle szem-
pont alapján kellett 
értékelnem a Continen-
tal Singers tagjainak itt 
eltöltött napját, hozzá-
állását, magatartását, és 
a koncert színvonalát. 
Nem sorolom tovább. 
Szinte semmi sem 
történt átgondolatla-
nul, szervezetlenül. 
Sőt, érdemes ezektől a 

fiataloktól tanulni, megtanulni azt, hogyan 
lehet mosolyogva, szerényen és felkészülve 
szolgálni az Urat. Úgy tűnik, hogy nagyon 
fontosnak tartják ebben a közösségben Pál 
apostolnak következő szavait: „Azonban 
minden illendően és rendben történjék.” 
1Kor. 14,40 

Azt kívánom, hogy Urunk gazdag áldása 
legyen mindnyájuk életén és szolgálatán, 
hogy sokfelé az országban hirdethessék Isten 
nevének dicséretét!  

Loment Péter lelkész  
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Végre elkezdődött! 
Nagy sóhajtás szakadt föl bennünk, amikor 

július közepén elkezdődött a Gyülekezeti 
Házunk felújítása.  

Hosszú évek, ha nem évtizedek óta ezért 
imádkoztak generációkon keresztül lelkészek 
és gyülekezeti tagok egyaránt. Erre gyűjtöt-
tünk már évek óta adományokat.  

Ahogy azt korábban már megírtuk, ennek 
a felújításnak, a felújítás I. ütemének az 
alapját egy pályázat képezi, melyen  
13,3M Ft-ot nyertünk. Sajnos ez az összeg 
nem fedezi még az I. ütem munkálatait sem. 
Kb. 10 millió forintot ehhez is hozzá kell ten-
nünk saját forrásból, adomá-
nyokból. 

Ebben a felújítási ütemben a 
következők valósulnak meg: az 
épület homlokzatának felújítása, 
homlokzati hőszigetelés, a külső 
ablakok és ajtók cseréje, a hom-
lokzat festése, a külső akadály-
mentesítés és a tetőfelújítás. 

Ez azt is jelenti, hogy kívülről 
ugyan nagyon szép lesz az épület, 
azonban belülről még teljesség-
gel használhatatlan, ún. szerke-
zetkész állapotba kerül. A belső 
felújítást majd az anyagi lehető-
ségeink szerint fogjuk folytatni.  

Tudom, hogy nagyon szokatlan 

és furcsa, hogy egy ilyen helyzet jön létre, de 
ezt ne tekintse senki a mi hibánknak. Ugya-
nis ez a pályázati rendszer hibája: tavaly, 
amikor pályáztunk, akkor csak az épület kül-
ső felújítására lehetett pályázni, de már sem 
a tetőfelújításra, sem a belső felújításra nem 
adott lehetőséget a kiírás. 

A felújítás mostani szakaszában természe-
tesen el kell végezni a Gyülekezeti Ház épü-
letének statikai megerősítését. Komoly vas-
szerkezetekkel kell összefogatni az épületet. 
Egy nagy termet alakítunk ki, mely átveszi a 
lebontott gyülekezeti terem funkcióját, ehhez 
azonban acél gerendákat is be kell most épí-
teni. Illetve egy régebbi csőtörés miatt az 
épület udvar felőli oldala megsüllyedt. Azon 
a részen pedig mélyen alá kellett betonozni, 
hogy a további süllyedést megakadályozzuk. 

Bár most a munka jól halad, mégis arra 
kell számítani, hogy el fog húzódni a késő 
őszi időszakra a munka befejezése, ugyanis 
az időközben felmerült műszaki okok miatt 
módosítani kell az építési engedélyt, ami 
sajnos több hetes késést fog okozni. 

Minden nehézség ellenére mégis hisszük 
azt, hogy az Úristen akaratából és áldásával 
kezdhettük el ezt az erőfeletti munkát. Kér-
jük gyülekezeti tagjaink imádságait, és pénz-
beli adományait, hogy mielőbb teljesen befe-
jezhessük a felújítást, és majd csoportjaink 
birtokba vehessék a megújult Gyülekezeti 
Házat. 

Loment Péter lelkész 
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Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter 
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Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

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

Szeptembertől újra induló református fakultatív hittan foglalkozásokra várjuk az 
óvodás és iskolás gyermekeket az állami óvodákban és iskolákban. A foglalkozások játékos 
formában segítik a gyerekeket ahhoz, hogy a bibliai történeteket megismerjék és azoknak 
igazságait alkalmazni tudják az életükben.  A foglalkozásokra heti egy alkalommal kerül sor. 
A részvétel ingyenes. A jelentkezés szülői hozzájárulással, jelentkezési lapon történik és a 
teljes tanévre szól. Jelentkezési lapok kérhetők az osztályfőnököknél és óvodapedagógusok-
nál. További információ a Bocskai téri Lelkészi Hivatal címén és telefonszámán kérhető. 

Szeptemberben újra induló gyülekezeti csoportjainkba  új tagokat várunk: 

 Az Ifibe középiskolásokra számítunk. 

 Gyermek istentiszteletre az ovisokat és alsósokat várunk. 

 A Baba-Mama klubba kismamákat, anyukákat és kisbabákat hívunk. 

 Férfikörbe bármilyen életkorú férfit szívesen látunk. 

 Imaközösségbe azokat várjuk, akik szívesen imádkoznak együtt is a gyülekezet életéért 
és más fontos kérdésekért. 

 Filmklubba azokat hívjuk, akik szeretik, ha egy film megérinti, elgondolkodtatja őket. 

 Tánckurzusra azok jöjjenek, akiknek fontos, hogy a házastársi kapcsolatukat ápolják, 
az életben és a táncban is összhangban legyenek.  

Várjuk ősszel induló csoportunkba azoknak az állami iskolába járó hetedik osztá-
lyosoknak a jelentkezését, akik szeretnék Jézus Krisztust megismerni, bibliáról, egyházról 
többet tudni.  Különösen várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik kicsi korukban 
meg voltak keresztelve. Itt az idő, hogy a szüleik akkori fogadalmát egy konfirmációi felké-
szülés és ünnepség keretében megerősítsék.  

Bővebb információ a Bocskai téri Lelkészi Hivatal címén és telefonszámán kérhető. 

Híreink 

„Az Urat szolgáljátok!” (Józs. 24,14)  
Július 13-án, vasárnap a délelőtti istentisz-

teleten énekkel és gitárkísérettel szolgált 
Dave Carter.  

Dave Nagy-Britanniában 
él hajdúböszörményi fele-
ségével és családjával. Egy 
Bibliaiskolában dolgozik, 
és mindenképpen fontos 
azt tudni róla, hogy Isten 
Lelke arra indította, hogy 
hitéről ne csak munkájá-
val, hanem minden lehet-
séges módon – így szép 

énekhangjával is – bizonyságot tegyen. En-
nek lehettek tanúi azok, akik ezen a vasárna-

pon ott voltak az istentiszteleten. 
   Azt kívánjuk Dave Carternek és  
családjának az újság lapjain ke-
resztül is, hogy Urunk áldása kí-
sérje életüket, és az Isten országa 
építése érdekében végzett szolgála-
tukat. 

Loment Péter lelkész 


