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Forrás: http://www.veszpremkukac.hu 

Hitoktatóinkat kérdezzük - Szabó Judit 
Új sorozatunk első vendége Sza-

bó Judit, a Baltazár Dezső Refor-

mátus Iskola tanítója, hitoktatója, 

Szabó Márton volt gondnokunk 

leánya, a tanítványok kedves Csuti 

nénije. Unokám hitoktatója is.  

Judit hitben élő családból szár-

mazik. Általános iskolai tanulmá-

nyait Hajdúböszörményben végez-

te. A középiskolai tanulmányok a 

debreceni Református Kollégium 

Gimnáziumába vezérelték. Érett-

ségi után az Óvónőképző Főiskolá-

ra jelentkezett, mert már akkor 

tudta, hogy mindenképpen gyere-

kekkel akar foglalkozni. Örvende-

tes családi esemény miatt - ugyan-

is gyermekáldás előtt állt - nappali 

tagozaton nem tudta tanulmányait 

megkezdeni. Levelezős képzés pe-

dig akkor nem indult. 

Hogyan lett hitoktató és mióta végzi ezt a szol-

gálatot? Második gyerm ekem  születése után a 

református gyülekezetből, Szabó Margit testvérünktől 

felkérés érkezett, hogy a gyermekmunkában, Tacsi Erika 

mellett segítő munkatárs legyek. A gyerekek szeretete, a 

szolgatársak elismerő véleménye elgondolkodtatott, hogy 

talán ez az én utam is. Ebben igei megerősítést kértem és 

kaptam Istentől. 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, - így szól az 

Úr - békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes 

jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29,11). Jelentkeztem a Ká-

roly Gáspár Református Hittudományi Egyetem nagykő-

rösi főiskolai karára, hitoktató szakirányra. 1998-ban dip-

lomáztam, de már 1997-2000 között a végzettségemnek 

megfelelő munkát végeztem. Emellett a gyülekezeti gyer-

mekmunkában végig tevékenykedtem. Akkor is, amikor 

2000-ben rajtam kívülálló okok miatt életem elkanyaro-

dott a Baltazár Dezső Református Iskolától. A Kisegítő 

Iskolában gyesen lévő kollégát helyettesítettem. Időköz-

ben gazdasági informatikus végzettséget szereztem, s eb-

ben a munkakörben dolgoztam a NAGÉV Kft-nél. 2010-

ben az akkori igazgató hívására, és a magam lelki örömé-

re visszatérhettem a Baltazár Iskolába, és az iskola tanító-

ja lehettem. Ismét munka mellett fejlesztő pedagógusi 

végzettséget szereztem. 

Határozott időre szól a szolgálat vagy ameddig 

vállalja? Határozatlan idejű m unkaszerződéssel 

rendelkezem. Hitoktatóként és fejlesztő pedagógusként 

minden erőmmel arra törekszem, hogy legjobb tudásom 

szerint lássam el feladataimat. A Sárospataki Teológiai 

Akadémián pasztorál pszichológiai szakreferensi végzett-

séget szereztem, ami keresztyén alapú lelki gondozást 

jelent. A Jóatya döntése alapján végzem munkámat és 

ebben jelenlegi férjem teljes mértékben támogat. 

Hogyan érzi magát ebben a sokrétű feladatban? 

Áldottnak és áldásosnak érzem ma-

gam, hogy a Jóatya erre az útra vezé-

relt, rajta tart, bölcsen igazgat és támo-

gat. 

Mit ad ez a szolgálat Önnek és az 

Önre bízottaknak, vezetetteknek? 

Ajándék nekem ez a szolgálat a gyer-

mekek és a felnőttek között, akik vala-

milyen mértékben rám bízatnak. A kis-

gyermekeknél a magvetés munkája 

folyik gazdag bibliai ismeretekkel. Az 

Istenhez szeretgetés talán a legfonto-

sabb feladat. Mindennap Istennek azo-

kat a teremtményeit látom, akiket -

majd ha eljön az idő - maga köré akar 

gyűjteni. Hálával a szívemben ezen az 

úton szeretném őket vezetni. Az Isten-

hez kötődés sokszor azonnal látható, 

sokszor csak évek múlva érik be a gyü-

mölcse. De az Istent kiábrázoló szere-

tetben mindenki sütkérezik. 

Mennyire érzi sikeresnek hitoktatói tevékeny-

ségét, mikor diákjai teljesítményét értékeli? Itt is 

van egy törzsanyag, amit el kell sajátítani, ami segít meg-

érteni a lelki látásmódot, az események láncolatát és az 

összefüggéseket. Ez az egyik oldal. A másik oldal a tanári 

szubjektum, ezt nehezebb jegyre váltani. Nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy minden gyerek más-más csalá-

di háttérből érkezik. 

Melyek a szépségei és nehézségei ennek a gyö-

nyörű hivatásnak? Mindenképpen kihívást jelen-

tő feladat a magánemberi nehézségek mellett is hiteles-

nek maradni. Segítem a mentoráltak pályakezdését, dip-

lomamunkájukat, zárótanításukat. Mindig küld a Jóatya 

olyan embereket, akiknek szükségük van a segítségemre, 

támogatásomra. Ami pedig a nehézsége a hivatásnak, 

abban rejlik a szépsége is. Eszköz lehetek Isten kezében a 

szolgálatommal. 

Melyik bibliai gondolat vezérli legjobban mun-

káját, hitbeli meggyőződését? „Boldog az a szolga, 

akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön.” (Máté 

24,46) 

Nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy hitét gyakor-

ló keresztyén családba teremtett és megtart engem. Ép-

pen ezért, nem tudom napra pontosan meghatározni 

megtérésem idejét. Azt viszont tudom, hogy lelki fejlődé-

sem folyamatos. A nehézségek és megpróbáltatások során 

újra és újra lehetőséget ad a mellette való döntésre. Ér-

zem, hogy ő előbb szeretett engem, hogy én is szerethes-

sem Őt! 

Ehhez a gazdag lelki élethez az Úr mindennapi 

áldását kérem életére és választott hívatására! 

Legyen ez így mindenkor!  

Tisztelettel köszönöm a beszélgetést!     

Tamus Elvira     
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Perzsa Tábor 
Visszatekintés a nyári gyülekezeti napközis tá-

borra 

Nagy érdeklődés kísérte a június és július fordulóján 

megtartott gyülekezeti napközis táborunkat. Az alsó tago-

zatos gyermekek számára meghirdetett táborra pár nap 

alatt betelt a jelentkezés. 73 kisgyermekkel és naponta kb. 

30 önkéntes munkatárssal töltöttük együtt a nyár első 

forró napjait.  

Idén gondolatban a mesés Perzsia világába vitt minket 

a tábor témája, a bibliai Eszter könyve. A templomunk 

belseje egy hétre perzsa palotává változott. A díszes jel-

mezekbe és a történet szereplőinek bőrébe hol gyerekek, 

hol fiatalok bújtak. Így a drámajáték eszközével élhették 

át a résztvevők pl. a fenyegetettséget és a szabadulást, a 

félelmet és bátor helytállást, a mélységet és a felemelke-

dést. Megláthattuk, hogy egy elnyomott nép leányát, ho-

gyan használta fel Isten az Ő nagy megmentő tervének 

megvalósításában. Noha Eszter könyvében nem szerepel 

Isten neve, mégis ott van minden történés hátterében. 

Ahogyan az életünk hátterében is! Szeretné, ha keresnénk 

és észrevennénk Őt. Isten üzenetének tolmácsolásában 

lelkipásztoraink és hitoktatóink segítettek. A bibliai üze-

netet minden nap a jelmezbe bújt „perzsa ötvösök” hu-

moros jelenetei és a koronára kerülő drágakövek is erősí-

tették. Jó volt újra felszabadultan együtt énekelni a temp-

lomi alkalmakon. Ebben minden nap a Bárka zenekar 

segített. 

Naponta sor került csoportfoglalkozásokra is, ahol öt - 

drágakőről elnevezett - csoportban dolgozták fel a gyere-

kek a hallott történetet. Illesse köszönet a 10 csoportveze-

tő önkéntes szolgálatát! Számos színes kisérő program is 

gazdagította a hetet. Volt például „láthatatlan színház”, 

perzsa fonás és bojtkészítés, koronakészítés és 

„palotajátékok” sportverseny. Pénteken egy játékos hála-

ünnep keretében zsidó táncházra és tábori kvízre is sor 

került. Az ünnepi lakomán a gyerekek megkóstolhatták a 

gyülekezet tagjai által sütött „Hámán fülét” is. 

Nagyon jó élmény volt, hogy a hét során minden cso-

port ellátogatott a Hajdúsági Múzeumba. A múzeumpe-

dagógus munkatársak segítségével voltak, akik íjászaton 

és „fegyvermustrán” vettek részt. Mások a drágakövekkel, 

és az ötvösmesterség eszközeivel ismerkedhettek meg. 

Emellett sok érdekességet megtudtunk hajdú őseinkről és 

Bocskai Istvánról is. Ezúton is köszönjük a lehetőséget! 

A napok végén a gyerekekért érkező szülőkkel együtt 

rövid napzáró áhítaton vettünk részt a templomban. Va-

sárnap pedig ünnepi istentiszteleten adtunk hálát Isten-

nek a hétért. 

Hála legyen Istennek a gyerekekért, az ötletekkel tele, 

jókedvű munkatársakért. Hála legyen azért, hogy engedte 

a tervezésünket eljutni a megvalósításig. Legyen hála 

azért is, hogy sokunkat összekapcsolt egymással: kisdiá-

kot az öreg diákkal, ifist a diákönkéntessel, szülőt a gyüle-

kezeti taggal, iskolát a gyülekezettel. 

„Úgy ragyogjon a világosságotok az emberek előtt, 

hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti meny-

nyei Atyátokat” (Mt 5,16) 

Lomentné Szopkó Tünde 

lelkipásztor  
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Az ima hatalma 

Barbara férjhez ment egy hívő lelkipásztorhoz, aki Kár-

pátalján szolgált. Négy év alatt Isten három gyermekkel 

ajándékozta meg őket. Amikor a legkisebbik betöltötte az 

ötödik életévét az édesanya egyik napon egy különös cso-

mót tapintott meg a testén. Orvos lévén hamar megálla-

pította, ez valószínűleg rosszindulatú daganat. Mivel sür-

gősen orvosolták a dolgot, úgy tűnt, minden rendben 

van. Aztán még egy CT vizsgálat következett, ami egészen 

másról mesélt. Csontáttét volt. Orvos kollégáitól megtud-

ta, hogy akit ez a betegség elkap, nem igen éli túl az öt 

évet. Közben az igéket, amelyeket Istentől kapott, egy 

füzetbe írta le, nehogy később azt gondolja, talán csak 

álmodta őket. Az orvosa tájékoztatta, hogy ha ilyen ag-

resszíven viselkedik ez a betegség, nem sok jóval tudja 

bíztatni. Az édesanya elkeseredett- akkor most hol az 

ígéret? Ekkor akcióba léptek a gyermekei. Ők mostantól 

minden órában imádkozni fognak az édesanyju-

kért. Az édesapjukat is m egkérték, hogy bárm er-

re visz az útjuk, amikor elérkezik az imádkozás ideje, ál-

lítsa le az autót és imádkozzanak. Néhány nap múlva egy 

újabb vizsgálat kimutatta: a CT tévedett. Itt egy gyulladás 

van. Ekkor megszólalt az egyik gyermek. „De anya, hát 

mi ezért imádkoztunk”. 

Erről eszembe jutott egy gyermekkoromban tanult 

vers: 

Szabó Virág: Az ima ereje 

Feldúlta a szél a fákat,  

s velük együtt a tanyákat. 

Az állatok fejvesztve menekültek, 

az emberek sikongattak, rettegtek. 

 

Mikor már a rettegett vihar mindent elpusztított, 

a puszta földön egy elveszett kisgyermek bolyongott. 

Egyedül volt, de mégsem félt a szélben, 

bízott az életnek Teremtőjében. 

 

Letérdelt a földre és fejét lehajtotta, 

Kis kezeit maga előtt összekulcsolta. 

Elmondott egy imát, melyben arra kérte Istent, 

Hogy adjon békét végre a földnek és az égnek. 

 

Adja vissza neki drága szüleit, és az ő pici testvérkéit. 

Álljon vissza újra a természet megszokott rendje,  

melyben ez a vihar enyhe szellővé csendül le. 

 

Majd az ima végén egy halk „Ámen”-t mondott, 

fölemelte fejét és könnye a földre hullott. 

Ahogy megtörölte szemeit, s egy kis erőt gyűjtött,  

egy kedves öreg ember hozzája szegődött. 

 

Elvezette a fiút egy menedékházba, 

ahol szeretett kis családját megtalálta. 

Egy kis idő múlva a szél is lecsendesült, 

s a gyermek imája meghallgatásra került. 

 

Bakonynána, 2006. 07. 10. 

 

Közben meghajtom fejemet, térdemet, szíve-

met a gyermek hithősök előtt! 

 

Közreadta: Szabó Margit 

Egy Istenfélő doktornő bizonyságtétele: itt röviden, de a Reformátusok Lapja 2021/28. számában 

vagy az interneten (https://www.youtube.com/watch?v=UJmbxaU9qtQ) részletesen megtalálható. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJmbxaU9qtQ)%20részletesen
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Csukás Csaba (férfikör) beszámolója 

„…emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes 

hozzám nagy szereteted szerint!” Nehémiás 13,22b 

 

Az idei tábor különleges volt több szempontból is. Az 

egyik, hogy egy év járvány miatti kihagyás után jó volt 

újra ebben a családias, szeretetteljes közösségben lenni. A 

másik, hogy idén főként a gyermekeink kérésére jelent-

keztünk: ők már akkor vágytak a táborba, amikor mi még 

csak tervezgetni sem kezdtük a nyarat. 

A tábori jó hangulat idén sem maradt el, hiszen a túrá-

zásokon, a délelőtti beszélgetéseken, a hétzáró alkalmon 

való előadásokon, a kávézóban és még számos alkalmon 

megtapasztalhattuk, hogy ahol „ketten vagy hárman ösz-

szegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt, 18,20)   

A személyes beszélgetések ilyenkor olyan erőt adnak, 

ami elengedhetetlen a hétköznapokban, és még hetekig, 

hónapokig tudok belőle töltekezni. Látva a sok fiatalt, ők 

hogyan élik meg a hitüket, példa a gyermekeim számára. 

Öröm volt megtapasztalni, hogy mennyire jól érzik magu-

kat a közösségükben, ahol meghallgatják őket és segítsé-

get kapnak főként ebben a nehéz korban is. 

A tábor témájaként a „vezető” és a vezetéssel kapcsola-

tos kérdésekre kerestük a választ Nehémiás könyvén ke-

resztül. Már az első beszélgetésen kiderült, hogy nem is 

áll messze tőlünk ez a téma, hiszen a hétköznapokban 

sokszor kell helytállnunk mint vezető, pl. a családban, a 

munkahelyen, egy-egy feladat kapcsán. Beszélgettünk 

szervezésről, külső-belső ellenállásról. Az imádság fon-

tossága a héten is előjött. Tudunk-e imádkozni azért az 

ügyért, amivel megterhelt az Úr, vagy akiket ránk bízott 

az Úr? 

Rácsodálkoztunk egymás szokásaira, a munka előtti 

imádsággal, valamint a jól végzett munka után a 

„hálaadással” kapcsolatban. De az kiderült, hogy érdemes 

Istenre bíznunk a dolgainkat. Vannak az életben nehe-

zebb időszakok, amikor szükségünk lenne Nehémiás jó 

szervező képességére, hogy ügyünk előre mozduljon. Na-

gyon tetszett, hogy a beszélgetések közben a hétköznapi 

problémák is szóba kerültek, az orgona felújítással, a 

templomi vízelvezetéssel vagy akár a gyerekneveléssel 

kapcsolatban. S habár megoldás nem született, jó volt 

megismerni a különböző nézőpontokat ezekkel kapcsolat-

ban. Szerencsére a humornak is volt a helye a beszélgeté-

sekben, gyakran előkerült egy-egy vicces anekdota a napi 

témához kapcsolódóan. És akkor ott volt még az utolsó 

esti előadás kérdése.  

Minden táborban meglepődöm, hogy mennyire gyorsan 

összeáll ez a zenés kis műsorszám - természetesen mindig 

az utolsó napon – hisz ahogy a mondás tartja, a határidő 

a legjobb múzsa. Visszagondolva úgy tudnám magunkat 

jellemezni, hogy „férficsoport gyermeki lélekkel”.  

Az egész családom jól érezte magát a héten. A gyereke-

ink életkoruknak megfelelő csoportban, példaértékű fia-

talok, vezetők mellett voltak. Szinte alig láttuk őket, csak 

étkezéskor és este. Volt idő a héten sokat olvasni, tiszta, 

hegyi levegőn sétálni, nyugodtan beszélgetni, elcsende-

sülni. Hálás vagyok a tábor megszervezéséért, az igehir-

detésekért, a bizonyságtételekért, hogy részese lehettem 

mindezeknek! 

„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítsé-

gem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet al-

kotta. … Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi 

életedet. ” (121. Zsoltár 1-2.7) 

 

Csukás Csaba 
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Bodnár Judit beszámolója 

Egy csipet csoda 

Augusztus első hetében Mátraházán került sor a gyüle-

kezet többgenerációs táborozására. Festői környezetben, 

a teljes ellátás kényelmében, nyugalomban pihenhettünk. 

A hét folyamán az ószövetségi Nehémiás könyvét vet-

tük végig. Részekre bontva, a reggeli és esti áhítatok ke-

retében kísértük figyelemmel Nehémiás jellemét, hitét, 

istenszeretetét, istenfélelmét, kitartását, őszinteségét, 

elhivatottságát. 

Az áhítatok témáiról zajlottak a délelőtti csoportfoglal-

kozások beszélgetései. Ezeken az alkalmakon megtár-

gyaltuk és megismerhettük, hogy ki hol és miben vezető, 

milyen vezető, milyen belső vagy külső ellenállásba ütkö-

zik mindennapi életében, családi-munkahelyi környezet-

ében, vezetői feladatai végzése közben. Elmeséltük egy-

másnak, meddig bírtuk önerőből és hol kellett Isten se-

gítségét kérni. „Építhetsz rá azért, mert nagy az ereje, rá 

tudod-e bízni a magad munkáját?” (Jób 39,11) „Szíved 

minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen 

hagyatkozz.” (Péld 3,5) 

Jó volt egymást meghallgatni, megismerni, osztozni 

egymás örömeiben, bánatában. „Azokkal, akik örülnek, 

örüljetek, s a sírókkal sírjatok.” (Róma 12,15) Igazi lelki 

felüdülést, teljes feltöltődést nyújtott az együtt töltött idő. 

Első táborozóként úgy gondoltam, hogy majd teljes 

láthatatlanságban, a magam szürkeségébe burkolózva 

eltöltöm ezt a pár napot. Ebből semmi sem lett, mert a 

Testvérek befogadása, kedves szeretete, mosolygása, su-

gárzó arcuk úgy ragyogta be minden percemet és melen-

gette meg a szívemet, mint a nap fénye és melege egy 

rózsabimbót, és nyílt közeledésük, érdeklődésük úgy se-

gített nekem napról napra megnyílni, ahogy a rózsa szir-

mai nyílnak ki sorra. 

A délutánok fakultatív módon, szabadon választható 

programokkal teltek. A beköltözést megelőzően Parádon 

megnéztük a Kocsimúzeumot, majd elsétáltunk az Ilona-

völgyi vízeséshez. Másnap újabb gyalogtúra következett a 

Rákóczi-forráshoz és Sástóra. Folyamatosan zajlott a hé-

ten a pingpongbajnokság, amely Barak Laci győzelmével 

zárult, és egy rajzpályázat a heti témánkhoz kapcsolódó-

an. 

Szerda délután kézműves foglalkozáson vettünk részt 

néhányan a kisebb gyerekekkel, ahol még én is megis-

merhettem új alapanyagokat, technikákat. Egyes csalá-

dok kirándultak a környéken, ki-ki gyalog vagy autóval. 

Az esti áhítatot követően kvízjátékon, majd közös filmné-

zésen vehettünk részt. 

Csütörtökre volt meghirdetve a hétzáró, összefoglaló 

gálaest, ahol minden csoport feldolgozva a tanultakat, 

tréfás hangulatban, vicces módon tartotta meg előadását. 

A női csoport „Nehémiás és a fándli” címmel készített, 

átírt dalokkal tűzdelt, bohókás műsort. 

Érzéseim, érzelmeim állandóan ingadoztak, változtak a 

történések tükrében. Hol felhőtlen jókedv, hol könnyes 

elérzékenyülés vett hatalmába. Például Kiss Ingrid bi-

zonyságtétele olyan meghatóan szép és felemelő volt, 

hogy könnyezve hallgattam végig, míg a gálaműsor pró-

báin a nevetéstől könnyeztünk. Megható volt minden 

igefelolvasás, közös imádkozás. Egyik áhítaton Lelkész 

Úr azt mondta: „Nemcsak ebből az egy hétből áll az év”, 

de azt gondolom, hogy e pár nap annyi élményt és lelki 

feltöltődést adott mindnyájunknak, hogy abból táplálkoz-

hatunk egész évben, a többi 51 héten át. 

E néhány együtt töltött nap volt a „csipet” azokból a 

csodákból, amelyekkel az Úr megajándékoz bennünket. 

Istené a dicsőség és a hála, amiért ezt a lehetőséget 

megteremtette, megadta az együtt tölthető időt és a sok-

sok örömöt. 

Óriási köszönet a Loment lelkészházaspárnak és csa-

ládjuknak a szervezésért és a lebonyolításért. Köszönet a 

segítőknek a programok megvalósulásáért, a Bárka zene-

karnak, akik minden közös éneklésen a zenét szolgáltat-

ták, jókedvük és lendületük ragályos volt, csodálatossá 

varázsolták a napjainkat, estéinket. Isten áldja meg 

Mindnyájukat és segítse Őket életük minden percében! 

Köszönöm mindenkinek a befogadást, az őszinte érdek-

lődést, a nyílt beszélgetéseket, a vidám perceket és a ren-

geteg felejthetetlen élményt! 

Bodnár Judit 



11 www.bocskaiter.hu 

Kiss Regina beszámolója 

„Nehémiás és a romok” 

ROMOK: Ezt a szót meghallva sokunknak más és más 

asszociáció ébred a fejében. Itt a nyár, újra szabadon jár-

hatunk-kelhetünk, vannak, akik a nyaralás aktívabb for-

máját választva meglátogatnak egy-egy várromot. De be-

szélhetünk olyan viharos kapcsolatokról is, melyek odáig 

fajulnak, hogy megoldatlan problémákat, mély sebeket, 

egyszóval romokat hagynak maguk után. Legtöbbünknek 

eszébe juthat a kifejezés: „Az életem romokban hever”, és 

hozzá tudunk kapcsolni valamilyen történést, akár a jár-

vány okozta űrt.  

Sokan érezhették a hosszas elzártságban, a találkozások 

hiányában, a korlátozásokban, hogy már-már elég, az 

életem eddigi ritmusa megszűnt, elszemélytelenedett, 

soha nem lesz már olyan, mint volt.  

A jó hír az, hogy a reménység sosem fogy el: a mi Meny-

nyei Urunk mindig gondoskodik rólunk, mindent időben 

megad, amire csak szükségünk van, arra törekszik, hogy 

már itt e földön minél több örömben, szeretetben, él-

ményben legyen részünk. Egyedül Övé a hála idei nyári 

táborunkért is. A tavalyi évben nem sikerült, viszont idén 

augusztus 2-án annál nagyobb várakozással telve, lelke-

sen indultunk útnak Mátraházára, a Ráday Konferencia 

Központba. Egy hetet töltöttünk együtt, mialatt nevetés-

ben, tartalmas programokban, nyugalomban, lelki feltöl-

tődésben nem volt hiány. A közösen megélt pillanatok 

ismét megízleltették velünk a szabadságot, mely csakis 

Isten segítségével tapasztalható meg igazán. Gondviselő 

Atyánk feloldotta a gátakat, lerombolta a köztünk lévő 

vastag falakat, bátran mertünk újból nyitni egymás felé, 

megelevenedtek eddigi kapcsolataink egymással és Ővele, 

sőt újdonsült táborozókat is fogadhattunk, kik 5 nap alatt 

egészen részévé váltak gyülekezeti nagycsaládunk befoga-

dó közösségének. 

A hét során Nehémiás könyvével foglalkoztunk részle-

tesebben, s napról napra a jó vezető jellemvonásaival, 

értékes tulajdonságaival ismerkedhettünk meg, mond-

hatni Nehémiás naplóbejegyzésein keresztül. Ő ugyan 

nem rendelkezett katonai tapasztalatokkal, pap sem volt, 

mégis a 70 év babiloni fogság letelte után Izrael élére állt, 

s Istentől kapott küldetését maradéktalanul betöltötte, a 

lerombolt jeruzsálemi templomot újjáépítette és különö-

sebb helyismeret, szervezői-irányítási érzék nélkül a fog-

ságban maradt zsidók nagy részét hazavezényelte. Életé-

ben egyértelműen megmutatkozik, hogy ha Isten valaki-

nek elhívást ad, minden szükségessel felruházza a feladat 

végrehajtásához. Isten vezetésében Nehémiás nem tévedt 

el, a szó szoros értelmében földrajzilag sem, és a kitűzött 

célt sem veszítette szem elől. A perzsa király pohárnoka-

ként nem ült rendkívül magas méltóságban, tulajdonkép-

pen egyszerű közhivatalnok volt, mégis sejthetjük, Min-
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denható Urunk jóindulatot ébresztett Artahsaszta király 

szívében Nehémiás és a nép iránt. Többel áldotta meg 

őket, mint gondolnánk: királyi levelekkel támogatta a 

könnyebb átkelést Júdába, valamint alapanyagot és vé-

delmet biztosított a hazatérőknek. „Aki pedig mindent 

megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük 

vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé 

a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedék-

ről nemzedékre, örökkön-örökké.” (Ef 3,20)  

Nehémiás személye példa lehet előttünk. Áldozatkész-

ségéről tanúskodik, hogy a rábízottakról való gondosko-

dás előbbvaló volt számára, mint önös érdekei, nem saj-

nált a saját javaiból adni mások megélhetésére, boldogu-

lására. Szolgáló vezetőként nem élt vissza tekintélyével, 

mindinkább kivette részét a júdaiakkal együtt a kemény 

munkából. „A korábbi helytartók viszont, akik előttem 

voltak, megterhelték a népet, mert kenyérre és borra 

több mint negyven sekel ezüstöt szedtek be tőlük, és legé-

nyeik is hatalmaskodtak a népen. De én nem tettem így, 

mert istenfélő vagyok. Ennek a várfalnak az építésénél 

magam is dolgoztam […]. Az én asztalomnál étkeztek a 

júdaiak, a százötven elöljáró meg mindazok, akik a kö-

rülöttünk levő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az 

én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, hat 

kövér juhot és szárnyasokat [...]. De én nem követeltem 

a helytartónak járó jövedelmet, mert nehéz munkát kel-

lett végeznie a népnek.” (Neh 5,15-18)  

Ha valami gond történt az építkezés folyamán, vállalta 

a felelősséget intézkedéseiért, nem kereste a bűnbakot. 

Amikor más hibázott, nem erőszakkal, hanem szeretettel, 

ugyanakkor jogosan kérte számon az illetőt. Nehémiás 

Isten rendelése, parancsa mellett mindvégig hűen kiállt, 

ha ezt valaki megpróbálta megzavarni, Nehémiás rögvest 

beavatkozott, például amikor a nyugalomnapján árusító 

kereskedőket elküldte vagy az Úr adományainak szentelt 

kamrát visszaállította. A külső támadások, fenyegetések 

és az olykor feltörő belső elégedetlenkedések, viszályok 

sem tántorították el, egy percig nem állt meg a munka, ha 

kellett, fegyverrel az oldalukon építettek, de Nehémiás 

abban, amit Isten rábízott, az utolsó mozzanatig kitartott. 

Nem volt megvesztegethető, becsapható, ellenségei hiába 

kísértették, ő határozottan és nyilvánvalóan a világossá-

got, magát Istent és az Ő útját választotta minden egyes 

helyzetben. „Mert egykor sötétség voltatok, most azon-

ban a világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a 

világosság gyermekei.” (Ef 5,8) 

Ahogyan Nehémiás tette egykor,merjük mi is felvállalni 

Istent ebben a mai, jelen világban is! Látszódjék életvite-

lünkön, hogy kié is vagyunk, kihez tartozunk! 

Végül talán az egyik legfontosabb üzenet, amit magam-

mal hoztam az imádság fontosságáról szól. Nehémiás 

minden döntése, vállalása előtt Istenhez szólt, tőle kért 

erőt, segítséget, értelmet, hozzáértést. Luther Márton 

egyszer azt mondta: „Ma sok a dolgom, ezért többet kell 

imádkoznom." – Ha őszinte hittel imádkozunk Istenhez 

feladataink elvégzése előtt, Ő megáldja munkánkat és a 

lehető legtökéletesebbé teszi azt. 

A reggeli és esti áhítatokat a Bárka zenekar színesítette 

a már jól ismert és az újdonság varázsával ható dicsőítő 

dalaival. Délelőttönként csoportbeszélgetéseken vettünk 

részt, külön a nők, a férfiak és az ifjúság. Idén 27 fiatal 

tartott velünk, ezért két kisebb csoportban zajlottak a 

foglalkozások. Én is ifisként voltam jelen a táborban, 

bennünket mindig egy-egy bevezető játék hangolt rá az 

adott napi témára, majd körkérdések megvitatásával gon-

dolkodtunk együtt, osztottuk meg egymással vélemé-

nyünket, érdekes felvetéseken tanakodtunk. Elhangzot-

tak kérdések, mint például: Hogyan szerveznénk meg egy 

rendezvényt? Mennyire bíznánk rá másokra feladatokat, 

vagy csak az a jó, amit mi magunk végzünk el? Szoktunk-

e rágalmazni, vagy ért-e már bennünket rágalmazás? 

Vannak-e vezetők az életünkben, akikre felnézünk? Ilyen 

és még sok hasonló kérdést tettek fel csoportvezetőink, 

Bohus Csaba és Nagy Viktória. Legnehezebben a keresz-

tény és nem keresztény vezetők közötti különbségeken 

tudtunk dűlőre jutni.  

Összegezve arra a megállapításra jutottunk, hogy ke-

resztényként a szeretetben, vérmérsékletben, alázatos-

ságban ragadható meg legjobban, hogy Ki is a vezető a mi 

életünkben, Kire mutatunk fel, Kit is követünk. 

Első nap az Ilona-vízeséshez látogattunk el, kedden 

Balogh Gyárfás testvérünk jóvoltából pedig a Rákóczi-

forrást közelítettük meg és Sástó környékét derítettük fel. 

Szerda délután a gyerekek Uzonyi Antalné Katika nénivel 

kézműveskedtek. Este a héthez, a gyülekezet és a Bocskai 
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téri templom történetéhez kapcsolódó izgalmas kvízt töl-

töttünk ki egy kis memóriapróbaképpen. Lelki növekedé-

sünket, megerősödésünket az áhítatok mellett bizonyság-

tételek szolgálták, melyek Isten különleges életformáló 

erejét tették nyilvánvalóvá előttünk, mély gondolatok, 

érzések kavarogtak bennünk a személyes, egyedi életutak 

meghallgatása által. Gyülekezetünk leendő segédlelkésze, 

Kiss Ingrid is ekkor mutatkozott be, s szívből örülünk, 

hogy már a táborban is közöttünk lehetett. 

Az utolsó estére minden csoportnak egy megadott, a hét 

tematikájához köthető címhez valamilyen produkciót kel-

lett összeállítania. A megvalósításhoz kreatív eszközök, 

hangszerek is felhasználásra kerültek, zenés vagy épp 

szerepjátékkal történő megvalósítások is előfordultak. Az 

ifisekkel, a cikkel azonos című előadást rendeztünk: egy 

bírósági tárgyalást keltettünk életre, ahol maga Nehémiás 

volt a döntéshozó, a bíró. Egymást különféle légből ka-

pott, humoros vádakkal támadtuk, de az egésszel mégis 

azt sikerült kifejezni, hogy milyen is a gyarló ember álta-

lában: a felelősséget áthárítja, ujjal mutogat, másra keni a 

gyanút, még akkor is, ha ő is vétkes. Tanulságként levon-

hattuk, hogy igenis vállaljuk fel saját hibáinkat és azok 

következményét, ne ítélkezzünk társaink fölött és járas-

suk le szándékosan, nyílt színen őket, rájöttünk, hogy 

milyen jó, ha helyet adunk a megbocsátásnak minden-

napjainkban és akár hibásak vagyunk akár nem, a közös 

célért inkább fogjunk össze és annak boldogító eredmé-

nye lesz.  

„Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, 

és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza 

van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj 

el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és 

vidd fel ajándékodat!” (Máté 5,23-24) „Ha pedig vétke-

zik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy-

szemközt: ha hallgat rád, megnyerted a testvére-

det.” (Máté 18,15) 

A fiatalokkal többnyire éjfélig (vagy még tovább) tartó 

ébrenlét ellenére sem éreztem fáradtnak magam, csodála-

tos, ahogyan az Úr betöltött minket egytől-egyig Szentlel-

kével. Olyan lelki feltöltődést, megújulást élhettem át, 

amire a megfelelő szavakat nem is igazán találom, de az 

biztos, hogy hosszú ideig táplálkozhatunk itt szerzett él-

ményeinkből. Kívánom, hogy a hallott ige, a tanúságtéte-

lek gyümölcsöt termő, cselekvő hitté, Isten szerint való 

életté érlelődjenek bennünk. 

Amikor a templom felépült, a néphez így kiáltottak: „Az 

Úrnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, 

és ne sírjatok!” – Mi a tábor teljes ideje alatt ezt érezhet-

tük, az Úrnak hete volt ez. Isten felépítette lelkünk temp-

lomát, reménységünket, bizalmunkat, kötelékeinket meg-

szilárdította. 

Jövőre is tárt karokkal várjuk a bátor és buzgó jelentke-

zőket, hogy együtt élhessük, tapasztalhassuk meg a szere-

tetteljes, Jó Urunk megáldotta, testvéri közösséget több-

generációs gyülekezeti táborunkban. Az Úrban van re-

ménységünk a következő nyárra nézve és egyedül Övé a 

dicsőség a lélekemelő élményekért, hogy Jeruzsálem falá-

val párhuzamosan, testünk-lelkünk is újjáépülhetett! 

Kiss Regina 
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   Czirmayné Kocsis Rozika: Nagy hittel, csendes hu-

morral” című könyvét olvastam. 

Hát a Jó Isten adjon neki erőt, hogy folytassa munká-

ját, írjon még több könyvet. 

Csodálatos olvasmány ez. Szórakoztat, nevel és felemel. 

Bizonyítja, hogy a humor segítője az életnek – segít az 

élet bajait, nehézségeit elviselni. A magyarság, a magyar 

emberek keserves történelmi sorsát – és ezt a sorsot Is-

ten adta- humorral viselő emberek történeteit tartalmaz-

za. A humor isteni adomány. Rozika belülről ismeri a 

lelkészek életét, maga is lelkész feleség. Így gyűjtötte ösz-

sze történeteit egy kívül-belül szép könyvben. Ahogy 

mondják „a külcsín és a belbecs” is fontos. Ezt a könyvet 

mindenkinek el kellene olvasni, hogy emberséget tanul-

jon és hitet merítsen belőle. A „nem panaszkodás”, a 

„soha fel nem adás” könyve. Igen, tudjuk: „mert akit sze-

ret az Úr, azt megfenyíti.” (Zsid. 12,6) 

  De erőt is ad neki, hogy elviselje azt! Történetek, a 

végükön finom csattanóval. Ez nem harsány, hanem 

„csendes humor”, amint a cím is mondja. 

A negyvennyolcas szabadságharctól a mai korig tarta-

nak a történetek. Lelkészek s hívek élete, sorsa elevene-

dik meg. Finom stílus, jó ízlés és felelősség. A hasznos, 

tanulságos történetek megőrzésének felelőssége. Mert az 

ember erkölcsi lény – és felelőssége a tudás átadása is. ha 

pedig az szórakoztat – az többlet. Ezek az esetek megtör-

téntek és jó olvasni, jó megismerni. Elvallástalanodó, sőt 

elembertelenedő korunkban egy igazi kikapcsolódás, lé-

lekemelő olvasmány.  

Köszönet érte a Legfőbbnek is! 

 

                                                                 Balla Sándor Attila 

Nagy hittel, csendes humorral... 
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Földrészek énekesei 
Templomunk felhevült falai között lépett fel turnéjuk 

első állomásaként a Magyar Continental Singers együttes 

augusztus 8-án. Valójában több formációjuk járja az or-

szágot nem kevés emberrel, több szervezéssel és a legtöbb 

lelkesedéssel, melynek fő forrása: a Hitük. De szükségsze-

rű még a lelki és az anyagi támogatás is a zökkenőmentes 

működésükhöz. Mindig is közel állt hozzám ez a fajta Is-

tendicsőítés, mert vidám - bár olykor szomorkás is tud 

lenni, s az is igencsak lélekemelő -, továbbá modern is és 

hiterősítő!  

Nyolc barátom jött el erre a koncertre - mondjuk, tízet 

is hívtam - s mindegyikük pompás hangulatban lépett ki 

kettő órával később a templomból. Egyikőjük külön is 

hangsúlyozta, hogy kifejezetten jót tett a lelkének ez a sok 

szép dal, erősítőleg hatott rá. Bízom benne, hogy Isten és 

persze én is közre fogunk működni abban, hogy egyre 

inkább átélje ezt a megerősödött lelkiállapotot, s talán 

még többek fognak Isten közelségébe vágyni! Lássuk meg 

küldetésünket Isten és az emberek összekapcsolásában!  

Köszönöm az együttesnek a szolgálatot, az őszinte, 

megindító bizonyságtételeiket, gyülekezetünk lelkészei-

nek, presbitereinek a közbenjárást, meghívást, s még sok 

technikai szolgálatot, a MAMRE szállónak az együttes 

kényelmének, komfortjának a biztosítását, de legfőképp 

Istennek azt a szeretetét, mely ezt a sok embert összehan-

golta, a dalok szerzőit, íróit megihlette, az énekesek körü-

li szervezéseket, hogy a hangtechnikai munkálatokat tel-

jesítőket állhatatos emberekre bízta, s az énekesek hang-

ját ily szépre kicsiszolta! 

A barátaim észre sem vették azt a balgaságomat, hogy 

amikor meghívtam őket erre a koncertre, egy másik, leg-

alább ilyen híres, de más stílusú együttes nevét mondtam 

kapkodásom következtében, a King Singerst, de most úgy 

gondolom, nagyon is illik rájuk a királyi jelző! 

 

Tardiné Szilvi 
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Lapzárta:  október 20. 

Július 27. és 31. között került megrendezésre Debre-

cenben a tizedik Csillagpont református ifjúsági találkozó. 

Erre a teljesen keresztény fesztiválra az Élő Kövek ifi je-

lentős része is ellátogatott. Volt, aki csak egy-két napot, 

többen viszont végig ott voltak, és élvezték a rendezvény 

nyújtotta lehetőségeket. Segítségünkre volt még Gyüleke-

zetünk is, mivel megtámogatta az ott tartózkodásunkat, 

ezáltal könnyebb döntés volt elkötelezni magát a fiatalok-

nak a részvételre. Az idei téma a szabadság volt, amely 

nagyon is illett a mögöttünk lévő időszakra. Mindegyik 

napot egy témafelvezető előadás indította, amiben igye-

keztek az aznapi üzenetet röviden megfogalmazni, és a 

kiscsoportos beszélgetések alapját is ez a fél óra adta meg. 

Minden délután szabad foglalkozással telt, amikor is kü-

lönböző programokkal vártak minket, mint például plüss-

mackó varrás, különböző előadások, „Szólj be a papnak!” 

esemény és roma táncház. Esténként lelkipásztorok tar-

tottak áhítatot, amellyel igyekeztek elmélyíteni az aznap 

tanultakat. A koncertek is jók voltak, azonban aki nem 

tombolta ki magát, annak utána még egy óra „dj szettnyi” 

ideje volt kiadni a bennmaradt energiákat. A szombati 

úrvacsorás záró istentisztelet zárta a programok sorát, 

ahol felekezettől függetlenül, közösen éltünk ezzel a sák-

ramentummal.  

Az egész fesztivál valódi lelki feltöltődés volt számom-

ra, igazi elindító az új tanévre, és támasz a nehézségeim-

ben. Itt újra megerősíthettem a hitem, és bizonyságot 

nyertem abban, hogy jó úton haladok. Segített megtalálni 

azokat a helyeket, helyzeteket és embereket, amik/akik 

segítségével szabad lehetek. Remélem, ezt az élményt má-

sok is átélték az alatt az öt nap alatt, és hasonlóan bizako-

dóan néznek a jövőbe, mint én. Addig is Kanye West sza-

vaival búcsúzom: „God's not finished”, azaz Isten még 

nem fejezte be.  

Szegedi Vilmos 

Mert miénk az örök szabadság! 


