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Konfirmáció 

Kedves Fiatalok és Felnőttek! 

A mai nap egy nagyon különleges állomáshoz, mérföld-

kőhöz érkeztetek el mindnyájan, és szüleitek és rokonai-

tok pedig örömmel vesznek körül benneteket ez alkalom-

ból. Ez a mérföldkő a konfirmáció. A Szentlélek általi kül-

ső és belső megerősödés és megerősítés alkalma. Annak a 

napja, hogy azt a fogadalmat, amit annak idején, keresz-

telésetek alkalmával elmondtak szüleitek és keresztszüle-

itek, vagy akik felnőttként keresztelkedtek meg, azok sa-

ját maguk által kimondott fogadalmat, most megerősíthe-

titek és megújíthatjátok. 

Ennek a konfirmációi felkészítésnek egyik nagyon fon-

tos segédeszköze a Heidelbergi Káté. Egyházunknak ez a 

hitvallása rendkívüli módon jól van megszerkesztve. 

Ugyanis 52 nagyobb egységben, 52 úrnapjára, vagyis va-

sárnapra osztva összesen 129 kérdésben és feleletben fo-

galmazza meg a Káté a Biblia legfontosabb tanításait az 

emberről, az ember megváltásáról, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek Istenről, a keresztségről, az úrvacsoráról, az 

ember Isten iránti hálájáról és az imádkozásról. 

Ennek a Káténak én most az első kérdéséről szeretnék szólni.  

A hittanvizsgán mindenkinek el kellett mondani az első 

kérdésre adott feleletet. Egyikőtök feleletének különösen 

is örültem, mert nemcsak a választ mondta el, hanem a 

Káté 1. kérdését is elmondta. Azért tartom fontosnak, 

hogy ne csupán a feleletet tudjátok, mert a kérdés és a 

felelet szorosan összetartozik. Fontos tudni, hogy milyen 

kérdésre ad választ. 

Így hangzik az 1. kérdés: Mi életedben és halálodban 

egyetlen vigasztalásod? 

Azon gondolkodtam el, hogy miért kell már most, ilyen 

fiatalon három ennyire nyomasztóan komoly hangzású és 

tartalmú szóval foglalkozni, mint élet, halál és vigaszta-

lás? Amikor én 13-14 éves voltam, és konfirmációra jár-

tam, akkor eszembe sem jutott, hogy ezzel a három szó-

val, három fogalommal foglalkozzak. És szerintem ezzel 

nagyon sokan ti is így vagytok. Mit érdekel az benneteket, 

hogy élet és halál kérdésével foglalkozzatok? Mit érdekel 

az benneteket, hogy a vigasztalás forrásáról gondolkodja-

tok? Hiszen alapvetően nem vagytok szomorúak! Sőt, 

ahogy közeledik a nyár, egyre jobb lesz a kedvetek is. 

Valamiért azonban csak benne van ebben a kérdésben a 

vigasztalás! Valamiért mégiscsak kell a vigasztalás még 

egy fiatalnak is. Még egy tinédzsernek is, egy nyolcadi-

kosnak is időnként kell a bátorítás, a remény!  

Azt hiszem, hogy neked is szükséged van vigasztalásra, 

bátorításra és reményre. 

Erős vagy és fiatal. De szereted, ha sokkal erősebbnek 

látnak, mint a valóságban. Pedig időnként belülről azt 

érzed, hogy „most aztán, ha valaki tudná, hogy milyen 

gyenge vagyok, akkor nem is hinné el”. A barátod néha 

olyat mond, ami mélyen, a lelked mélyéig megbánt téged. 

Máskor csinálsz valami hülyeséget, és rájössz arra, hogy 

ebből igazán nagy baj is lehetett volna. Rájössz arra, hogy 

valamit elrontottál, vagy megbántál egy döntést, mert úgy 

döntöttél, hogy nem akartad senkivel sem megbeszélni 

azt a dolgot. Most pedig keresed a megoldást, keresed az 

elvesztett békességedet, keresed a vigasztalást és azt, 

hogy legyen új bizalmad és reményed a következő lépés-

hez és döntéshez. 

Ezekről a dolgokról én sem akartam hallani, amikor 

ilyen idős voltam, mint ti. És még kevésbé akartam meg-

hallani azokat a mondatokat, melyek az élet végére, a ha-

lálra emlékeztettek engem. Erről azt gondoltam, hogy 

csak az öregeknek való gondolatok. Csak az idős emberek 

foglalkoznak ilyen lehangoló és szomorú gondolatokkal. 

Én még fiatal vagyok, és nem érdekelnek a lehangoló be-

szédtémák.  

Valahol azonban a lelkem mélyén mégis azt éreztem, 

hogy ezekkel is muszáj foglalkozni. Nagyon nagy viszoly-

gást és rossz érzéseket kelt bennem, amikor a halálra, az 

élet végére gondolok. Nem is akarok erre gondolni. De 

mégis megtalálnak ezek a gondolatok, hiszen voltam már 

temetésen, vagy hallottam azt, hogy egy ismerős, egy idős 

rokon elment a minden élők útján.  

És én ilyenkor legszívesebben elmenekülnék. Bedugom 

a fülest, és belefeledkezek a zenébe. Minél hangosabban 

hallgatom a zenét, annál kevésbé hallom ezeket a nyo-

masztó gondolatokat. 

Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalá-

sod? Mi az, am i m egvigasztal engem , és rem ény-

séget és békességet ad nekem, amikor ezek a kérdések 

nem hagynak nekem békét? 

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – 

nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és 

Heidelbergi Káté 

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? 

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megvál-

tómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. 

Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. 

Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre 

kell szolgálnia. Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy 

szüntelenül neki éljek  
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Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. 

Amikor a lelkem nyughatatlan és nem találja a helyét, és 

nem találja a válaszokat, az ad nekem megnyugvást, hogy 

Isten Fiához, az Úr Jézushoz tartozom. Pál ezt 

mondja a Korinthusi gyülekezetnek: „Ti viszont Krisz-

tuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.” (1Kor 3,23) 

Krisztus az Úr, és mi az Ő tulajdonba vett népe va-

gyunk. Azt mondja Péter apostol rólad, hogy nem vagy 

akárki. Nem vagy olyan jelentéktelen figura, akit lenéz-

hetnek vagy kigúnyolhatnak. „Ti azonban választott 

nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, 

Isten tulajdonba vett népe…” (1Pt 2,9) Isten, a világ-

mindenség Teremtője választott ki téged, hogy hozzá tar-

tozz, hogy a tulajdona legyél.  

Isten hatalmas árat fizetett azért, hogy hozzá tartozhass: 

Fia, Jézus Krisztus életét áldozta a Golgotán, a kereszten. 

Talán most azt mondod magadban: te nem akarsz senki-

hez sem tartozni. Nem akarsz senkinek sem a tulajdona 

lenni. Hiszen nem vagy valami tehetetlen tárgy. Ez így igaz. 

De az is igaz, hogy ha nem Krisztus tulajdona vagy, ak-

kor az ördög, a Sátán tulajdona vagy, akkor hozzá tartozik 

az életed. És egyáltalán nem mindegy, hogy kihez tartozik 

az életed! 

Jézus az „Ő drága vérével minden bűnödért maradékta-

lanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadí-

tott.” Szabad ember vagy, aki elmondhatja magáról, hogy 

Isten az ő mennyei Atyja. Jézus azért fizetett érted a halá-

lával, hogy te szabad lehess. 

Szabad vagy arra, hogy jó döntéseket hozzál. Szabad 

vagy arra, hogy jót tegyél. Szabad vagy arra, hogy ha el-

rontasz valamit, ha hibázol, akkor újrakezd. Szabad vagy 

arra, hogy igent mondj az életre és igent mondj az örök-

életre, az üdvösségre. 

Meg vagyok arról győződve, hogy boldog akarsz lenni. 

Azt szeretnéd, ha sok öröm és nevetés lenne az életedben. 

Arra vágyol, hogy ne érjen téged semmi kudarc, semmi 

szomorúság, csalódás. Ha minden, amit eltervezel, sike-

rülne. Egy szóval jó életre vágysz.  

Ezzel én is pontosan így vagyok. Ebben hasonlítunk 

egymáshoz, pedig már régen voltam nyolcadikos, és a 

konfirmációm is régen volt. 

Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ki szeret társasoz-

ni? Társasjátékot játszani? Ki az, aki szeret nyerni? De 

mivel mindenki nem nyerhet, lesznek vesztesek is. De ki 

az, aki nehezen viseli el, ha veszít? 

Tudom, mostanában nagyon sokak szeretnek társasjátékot 

játszani. A társasok között sokféle táblás játék van. Ezeken 

általában végig kell menni egy úton, vagy és közben építkezni 

kell. Ilyen pl. a Catan telepesei, vagy a Ticket to Ride.  

Gyakran ezekben a játékokban sokáig nem is lehet tud-

ni, hogy ki fog nyerni. Sőt, az is sokszor megtörténik, 

hogy nem az lesz a nyertes, aki a játék legnagyobb rész-

ében nyerésre állt. Az egyik régi társasjátéknak erre utal a 

címe is: „Ki nevet a végén?” 

Azt hiszem, hogy az életünk nagyon hasonló ezekhez a 

társasjátékokhoz. Sokszor azt érezzük, azt látjuk, hogy el 

fogjuk veszíteni ezt a játékot.  

Van, aki ilyenkor egyre véresebben komolyabban küzd 

csak azért, hogy mindenképpen ő legyen a győztes. És 

ebben a véresen komoly küzdelemben keresztülgázol má-

sokon. Nem számít neki semmi sem: tisztességtelen esz-

közökkel, erkölcstelenül és gátlástalanul küzd az életben, 

mert minden áron győzni akar. 

Mások pedig, amikor azt látják, hogy lemaradnak ebben 

a küzdelemben, akkor egy idő után már nem is akarnak 

küzdeni. Feladják. És csak sodródnak az eseményekkel. 

Hadd mondjam el nektek, hogy van egy harmadik út, 

amit Isten kínál nektek: hogy a végén győztesek lesztek. 

Ahogy egy társasjátékban sem az számít, hogy ki van elő-

rébb, csak az, hogy ki lesz a győztes a játék végén, úgy az 

életben is az számít igazán, hogy a végén győztesek legyünk.  

Mennyei Atyánk olyan életet ad nektek, ha hisztek az 

Úr Jézusban, mely élteben nemcsak egy győztes lehet. 

Mivel Jézus legyőzte a Sátánt, és az ördög hatalmából 

megszabadított, ezért Ő a legnagyobb győztes. És, aki 

Benne hisz, az győztes életet élhet. 

Erre a győztes életre pedig az jellemző, hogy „Úgy 

megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy 

hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üd-

vösségemre kell szolgálnia.” Jézus maga mondja a 

Mt 10,30-ban, hogy Nektek pedig még a hajatok szála is 

mind számon van tartva. 

Igen. Ennyire értékes a te életed Isten számára. Ő min-

dig figyel rád, és számon tartja az életed. És megőriz, 

hogy elvégezhesd azt a küldetést, amit rád bízott. 

Kedves Fiatalok! Ma van a konfirmációtok. Tudjátok 

jól, hogy ez a szó, konfirmáció, azt jelenti: megerősítés. 

Egyrészt ti most megerősítitek azt a fogadalmat, ami a 

keresztelésetekkor elhangzott. Másrészt pedig Isten 

Szentlelke is megerősít benneteket, és megerősíti a szíve-

tekben ébredező hitet. 

A Káté 1. kérdésére adott válasz utolsó mondata éppen 

erről a belső megerősítésről szól: Ezért Szentlelkével bi-

zonyosságot ad örök életemről, és szív szerint 

hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül 

neki éljek. 

Isten az Ő Szentlelke által cselekszik a ti életetekben. 

Megerősíti azt a gondolatot, azt a hitet, hogy van örökéle-

tetek, és hogy az életetek valóban győztes élet. 

Ezen túlmenően még valamit tesz a Szentlélek: hálát ad 

a szívetekbe. Hála és köszönet lesz bennetek az 

Isten iránt, hogy Urunk szeret titeket, értékesnek és drá-

gának tart benneteket, és győztes életet ad nektek.  

Pál apostol szavaival szeretném befejezni igehirdetése-

met. Ezt írja a Római gyülekezetnek levele 8. fejezetében: 
14Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fi-

ai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy 

ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, 

aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16Maga a Lélek 

tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, 

hogy Isten gyermekei vagyunk. 

Adjunk ezért most hálát együtt imádságban! Ámen. 

Loment Péter lelkész 

(Elhangzott: 2021. május 16-án vasárnap délelőtt) 
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Presbitérium 1967  

A templomok megnyitása előtti napokban találkoztam először az alábbi novellával. Egy másik korban és másik 

helyzetben íródott, mégis elemi erővel kérdez minket ma: Van-e bennünk is olthatatlan vágy a templom után, Ige 

után, gyülekezet után? Szeretettel ajánlom elolvasásra! 

Lomentné Szopkó Tünde 

 

Móricz Zsigmond: Egy akol, egy pásztor 

Kétezer év óta munkál Krisztus igéje az „egy akol és egy 

pásztorról”. Kétezer éve, kivetve az útfélre, hogy minden-

ki könnyen árnyába juthasson, ha majdan terebélyfa lesz 

belőle: de míg ezrivel s milliárdjával látható életünk me-

zein minden gyom, ritkán, ritkán látunk itt-ott egy-egy 

boldog palántát, hogy ez az isteni ige is él… 

Íme, följegyzek egy bizonyságot, hogy e mindnyájunk 

szívének oly kedves Mag él és virulásra kész. 

Él Bánságban egy földbirtokos, régi parlamenti ember, 

volt főispán. Egy ismerősöm minapában odaát volt, túl a 

határon… (Oh a határon, az országhatáron túl… már úgy 

megkeményedett az emberek nyelvén a szó, hogy a Bán-

ságot tőlünk országhatár választja el, mint a behegedt 

seb, régi égés után… bennem még mindig új és elven fáj-

dalommal szakad fel ahányszor hallom: én még nem lép-

tem át e határt, nem idegződött belém a trianoni térkép s 

mint a horog, véresre tépi fel szívem, ha az integer Ma-

gyarország szív határait tépik.) 

Él a Bánságban egy úriember… (Hogy útlevéllel lehet 

eljutni Temesvárra… Kassára… Kolozsvárra… és Csáktor-

nyára… és mindenüvé, ahol még nem voltunk… Mennyi 

mulasztásunk van nekünk mindnyájunknak magyarok-

nak, hogy míg lehetett, be nem jártuk, meg nem hódítot-

tuk tündéri szép hazánkat magunknak, a személyes fölél-

ményezés legbékésebb s legmélységesebb hódításával…) 

Tehát, él a Bánságban valaki, akit a román kormány 

figyelmeztetett, hogy… (talán a pontos nevek és adatok 

kimondására nincs szükség!) hogyha meg akar maradni 

Nagy-Romániában, akkor tartózkodjék attól, hogy Te-

mesváron, vagy más városokban megjelenjen, hogy ven-

dégeket fogadjon s hogy egyáltalán magyarokkal érint-

kezzék. 

Az illető úr sem birtokát eladni, sem a magyarság bir-

tokló elvét feladni nem akarva, remeteségre ítélte magát s 

hagymatermesztéssel foglalkozik. 

Egy napon megáll háza előtt egy kocsi s kiszáll belőle 

egy katolikus pap, idegenszerűen öltözve, mert a román 

kormány még arra is ügyel, hogy a katolikus pap a román 

papokhoz hasonlóan öltözzék. 

A földbirtokos protestáns ember, de boldogan fogadta 

házában a katolikus papot: magyar a magyart. 

-Azért jöttem – szólt a pap –, mert meghívást kaptam, 

hogy az ön vidékének lakosai misét akarnak hallgatni. 

A gazda kételkedően rázta a fejét: 

-Nem tudok a faluban két katolikus családot sem, azok 

is románok, soha jelét nem adták, hogy különbözni akar-

nának a falutól. 

-Pedig ez mégis úgy van. Számos hívást kapunk, sőt a 

módját is megtalálták, hogy lehet megtartani az istentisz-

teletet. A román kormánytól ugyanis szigorú parancsunk 

van, hogy misét kiszolgáltatnunk csak templomban sza-

bad. Minthogy azonban a katolikus templomok vagy le 

vannak foglalva, vagy tilalom alatt állunk: így biztosítva 

vannak, hogy a pap nem férhet a néphez. Engem azonban 

idevalósiak értesítettek, hogy az ön birtokán van egy régi 

kápolna, amely nincs fölvéve a lajstromokba. Engedje 

meg azért, hogy itt a misét megtarthassam. 

Természetesen a legnagyobb örömmel, csak azt jegyez-

te meg, hogy magyar prédikáció lesz-e? A pap szelíd mo-

sollyal mondta: 

- Ez volt a hívek kérése éppen. 

Minden különösebb feltűnés nélkül, csak a tanyabeliek 

útján adták ki a hírt, hogy másnap istentisztelet lesz a 

régi kápolnában. 

A hír suttogva szállott ki s egy éjjel bejárta a szomszéd 

helységeket, s mikor másnap délután a pap és házigazdá-

ja megjelentek a templomnál, annak egész környéke térd-

elő néppel volt körülvéve. A földbirtokos megilletődve 

nézte a tömeget. A vidék teljesen el van már évtizedek óta 

románosodva. Magyar szó nem zeng a zöld halmok táján. 

Szívós, elszánt s könyörtelen agitáció tépte ki a dörgő ma-

gyar igéket az ajkakról. 

És most a földbirtokos megrendülve nézte a föld porá-

ba, a füvek torzsáiba térdelőket s lelke elfacsarodott, nem 

egyedül szenvedi hát az egyénre maradt nagy felelősségű 

harcot s szíve tágasra gyúlt: a faj szerelmében való mártí-

romságot. 

Mint református ember, a mise latin szavait csupán, 

mint mély kegyeletbe patinázott nemes kegyszereket fo-

gadta, de most e szavak is közelebb voltak lelkéhez, ez 

idegen szavak mintha magyarul zengettek volna fel… 

Közben, könnyfátyolos szeme a hívek arcán merült el s 

minden arc újabb szenzáció. Ott látta a községnek min-

den tagját, akinek magyar érzéséről volt valami sejtelme, 

de látott sok olyat, aki két év előtt dákóromán agitátor 

volt s különben is szót sem tudott magyarul… Ott találta a 

katolikusokat, de a reformátusokat is és a lutheránus né-

meteket s a zsidó boltosokat… Ott volt a falu jó része, de 

maga a tömeg messze vidékről jött, ki szekérrel, ki gyalog, 

bocskorban, mezítláb… Egyetlen hírre, amelyet se dob-

szóval, se trombitával nem harsogtak a fülekbe! egy sut-

togó, meleg hírre, amely szívből szívbe röppent; huszon-

négy óra alatt, napijáróföld távolságról, mind, mind ott 

voltak, aki csak magyar igére éhezett és magyar sírásra 

szomjúhozott. 

És tüdőt megszaggató, szívet meghasogató hangos zo-

kogás szakadt fel a templomban s a templomon kívül, 

mikor a küszöbön belül fölcsendül a pap száján a magyar 

szó. 

És nem volt felekezet. Nem volt ott katolikus és refor-

mátus és zsidó. Együtt voltak ott az ódon, elhagyott, elfe-

lejtett romkápolna körül, az Isten szabad ege alatt, a ba-

biloni vizeknél ott szakadt, hazasíró árva magyarok…

(1923) 
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Presbitereink válaszolnak - Tóth Zsigmond 
Ismeretségünk Tóth Zsig-

mond presbiterrel rég-

múltra vezethető vissza. 

Az „Egy üzem - egy iskola 

együttműködés keretében 

a hajdani Vörös Csillag 

Termelőszövetkezet föld-

jén kerültünk ismeretség-

be és munkakapcsolatba. 

Irányításával zajlott a 

diákmunka. Mindig is jó 

emberi kapcsolatban vol-

tunk. Csendes, szerény 

embernek ismerem. 

Szerettem volna többet tudni róla, és személyes életéről 

érdeklődtem. Hitben élő családban nőtt fel két fiú testvér-

ével együtt. Gyemekéveinek szép, maradandó emlékei a 

bibliai történetek, esti imádságok, a gyermekórákon való 

részvételek. A hit a szülői házból indult. Édesapja a Bocs-

kai és Kálvin téri gyülekezet közös gondnoka volt 1983-ig. 

Munkájával, együttműködésével segítette a mindenkori 

lelkipásztorok szolgálatát. Tóth Zsigmond presbiter szak-

mai végzettséget először Szarvason szerzett, majd munka 

mellett a Debreceni Agrártudományi Egyetemen. Munká-

ját, megélhetését tekintve a mezőgazdaságban töltötte 

egész életét. Kezdetben brigádvezetőként, majd üzemegy-

ségvezető-helyettesként, később kerületi agronómusként 

tette a dolgát. Szorosan kötődve a földhöz, mezőgazdasági 

vállalkozóként is jó néhány évet tudhat maga mögött. 

Most már fiai folytatják, amit elkezdett. 

Hitbeli megtérése a gyermekkori emlékeken túl, 32 éves 

korában történt. Egy bizonyságtételi alkalmon kapott elhí-

vást az Úrtól. Az ott hallott Ige szívéig hatolt és felismerte, 

hogy élete további szakaszában az Úrral járhat. Azóta soha 

nem tért le erről az útról. 

Említette hitoktatói munkáját is, amely a Bocskai téri és 

Kálvin téri gyülekezethez, azok lelkipásztoraihoz kötötte. 

Hitoktatói munkájához 1990 -1993 között végzettséget is 

szerzett a teológián. A város szinte minden iskolájában 

megfordult hitoktatóként egy negyedszázadon át. Szemé-

lyes élményem vele kapcsolatban, hogy lányomnak is hit-

oktatója volt az egykori Maróthi György Általános Iskolá-

ban. 

Négy felnőtt gyermek édesapja és három unoka boldog 

nagyapja. 

Hívő emberként, gyülekezeti tagként gondolt-e ar-

ra, hogy presbiterként segítse a gyülekezet életét? 

Mivel megtérésem több évtizeddel ezelőtt történt, akkor 

még úgy gondoltam, presbiter idősebb, tapasztaltabb em-

ber lehet, így őszintén szólva, nem gondoltam erre. Később a 

gyülekezetben eltöltött évek, kötődésem és tapasztalatom 

megérleltek arra, hogy igent mondjak a felkérésre. 

Több ciklusban a Kálvin téri gyülekezetben végeztem ezt a 

szolgálatot. Az általános iskolai hittanórák, ifjúsági órák kap-

csán otthon éreztem magam a Bocskai téri közösségben is. 

Így a 2018-as választás során elfogadtam a jelölést a gyüleke-

zet bizalmából. 

Ismerte-e a  presbiteri munka szépségét és ne-

hézségeit? 

A presbiteri szolgálatban eltöltött évek alatt megtapasz-

taltam mindkettőt. Mondhatom, így teljes, így egész ez is. 

Mint ahogy életünk bármely területén megélünk felemelő 

és magasztos pillanatokat is. Ugyanakkor problémákkal is 

szembesülünk. Mindig az vezérel, hogy jó megoldást talál-

jak. Szeretettel szolgálni az Úrnak, mások javára élni, erre 

szívből vágyom, és ehhez kérem az Ő segítségét. Kedves 

énekemmel kifejezve: „Tégy Uram engem áldássá…” - 

bizonyára sokaknak ismerős. Én úgy ítélem meg, hogy 

több benne a szépség, mint a nehézség. Felismerhetem 

Istentől kapott ajándékaimat, amellyel gazdagíthatom a 

közösség életét. Minél többször Isten vezetésére figyelve 

formálhatok véleményt, helyesen foglalhatok állást egy-

egy kérdésben. Ha ez így van, mindenképpen örömöt je-

lent a szolgálat, helyemen vagyok. Bevallom, a türelmes 

várakozás is okoz nehézséget, még akkor is, ha ismerem az 

Igét: „Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig…” 

Jer 3,26. 

Hogyan tudja összeegyeztetni munkáját a pres-

biteri tevékenységgel? 

1992 óta önálló mezőgazdasági gazdálkodást folytatok, 

ahol a munkálatok végzése önmagam által meghatározott 

időben történik. Néha kellett rangsorolni, hogy mi a fonto-

sabb. Így az én munkám lényegesen nem befolyásolta 

presbiteri vállalásaimat, tevékenységemet. 

Milyen a kapcsolata presbitertársaival a hétköz-

napokban? 

Többségükkel csak istentiszteleti alkalmakkor találko-

zunk. A hétköznapokban, különösen most a pandémia ide-

jén, egy-egy telefonhívás erejéig keressük egymást, érdek-

lődünk a másik testi-lelki egészsége iránt. A presbiteri 

gyűléseken értjük egymást, fontos a másik véleménye. A 

nézetkülönbségek esetén pedig keressük a közös nevezőt. 

Az így végzett munka gazdagítja életemet, sokat tanulok 

belőle arról, hogy még jobban figyeljünk egymásra. Ahogy 

Jézus is odafigyelt a tanítványokra, félelmeikre, szükségle-

teikre, és feltétel nélküli szeretettel fordult feléjük. Szolgá-

latomban mindezt van lehetőségem megélni. Bízom ben-

ne, hogy a közösség építéséhez is hozzá tudok tenni. 

Érzi-e saját életében az Úr áldását, mióta ezt a 

szolgálatot végzi? 

Életemben többször megtapasztaltam, hogy az Úr min-

dig megadja a szükséges erőt, bölcsességet és áldást is a 

feladatokhoz. Így van ez a presbiteri munkában is. Sokat 

imádkozom az Úrhoz azért, hogy világosítsa meg elmémet, 

jó úton vezessen abban, hogy segíteni tudjak mások életé-

ben, elősegítve szeretetteljes épülésüket a mi Urunkban. 

Melyik bibliai gondolat lehet meghatározó és kö-

vetendő példa személyes életében, hivatásában? 

Nem régen testvéreimmel beszélgetve, hálás szívvel gon-

doltunk vissza arra, hogy gyermekkorunktól szüleink 

imádsága kísért bennünket. Milyen felemelő, hogy az Úr 

meghallgatta imáinkat. Életemben ma is példaértékű ez, s 

arra biztat, hogy mi se lankadjunk ebben. Istenhez kiál-

tunk a mostani járványhelyzetben is, könyörüljön rajtunk, 

mert neki van hatalma mindezek felett. Jézus bátorít min-

ket: „Kérjetek és adatik nektek…”   Mindnyájuknak kívá-

nok ebben állhatatosságot! 

Igaz érzésekkel kívánom, így legyen! Tisztelettel 

köszönöm a beszélgetést. 

Tamus Elvira 
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Egyszer egy hívő embertől megkérdezte valaki. Te honnan tudod olyan biztosan, hogy van Isten? Erre ő azt válaszolta, 

tegnap beszéltem vele. 

Írásomat Frances Ridley Havergal imájával kezdem: 

 Uram, szólj hozzám, hogy én is szólhassak 
lehessek élő visszhangja szavadnak, 
és ahogyan Te kerestél engem,  
engedd, hogy én is azokat keressem, 
akik elvesztek, vagy magányosak. 
 
Uram taníts, hogy közkinccsé tegyem 
mindazt, amit Te közöltél velem, 

és erő legyen a szent Igében, 
az emberszívek rejtett mélységében! 
 
Uram, Te tölts meg a teljességeddel, 
hogy túláradó, dobogó szívemmel, 
a drága gondolat, és izzó Ige 
mindenhová az életet vigye! 
S Téged dicsérjen az emberek szíve!    Ámen 

Imádságos szívvel veszem kezembe Bibliámat, és kérem az én Istenemet, hogy nyissa meg fülemet, 

szívemet, hogy jól értsem, amit közölni akar velem.  

Most két napra szólót olvastam az április 8. és 9. napit. Beleremeg a szívem, hogy Jézus háromszor is megkérdezi 

Pétert: Szeretsz-e engem? Már unja Péter, Uram te tudod! Persze, hogy tudja, csak figyelmeztetni akarja arra, ami né-

hány napja történt, amikor háromszor tagadja meg Őt.  

Sajnos ilyenek vagyunk. Egyszer belelkesülünk, máskor meg, amikor megkérdeznek, amikor bizonyságot kellene ten-

ni, úgy válaszolunk, azt sem tudom mit beszélsz! 

 

Egy gyönyörű vers jutott eszembe: 

 

Túrmezei Erzsébet: Meddig? 

Uram, Teneked sok a Pétered, 

sokak a nagycsütörtök éjszakáid. 

S olyan kevés a csendes Jánosod, 

aki nem ígér, nem fogadkozik, 

de elkísér egész a Golgotáig. 

 

Mert olyan könnyű azt kimondani 

egy izzó percben: Meghalok Veled! 

De annyi minden visszahúzna még, 

ha ránk borul a szörnyű éjszaka, 

ha megérint a fagyos lehelet. 

 

Talán csak egy kis gyermek mosolya, 

vagy a hitves könnyfátyolos szeme… 

Susognak a szélben ringó habok: 

a halászbárka, otthon képe hív… 

Ó, legalább búcsúzni kellene! 

 

Hamu alól az életösztön is 

felparázslik: Ó, oly hirtelen? 

Egy percre oly an szép lesz a világ, 

átölel minden színe, illata! 

…S már el is hangzott a „Nem ismerem”! 

 

Uram, Teneked sok a Pétered, 

sokak a nagycsütörtök éjszakáid. 

Ó, bár lehetnék csendes Jánosod, 

aki nem ígér, nem fogadkozik, 

de hű marad egész a Golgotáig! 

 

Aztán megragadott az Ószövetségi Ige is, amikor a nép zú-
golódik Mózes ellen a 4 Mózes 20-ban, ahol ezt olvassuk: 

1Izráel fiai, az egész közösség megérkezett a Cin-

pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádés-

ban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. 2De nem 

volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és 

Áron ellen. 3A nép perelni kezdett Mózessel és ezt mond-

ták: Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink 

elpusztultak az Úr színe előtt! 4Miért hoztátok el az Úr 

gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt haljunk 

meg állatainkkal együtt?! 5Miért hoztatok el bennünket 

Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz 

helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, 

sem gránátalma, még ivóvíz sincs? 6Mózes és Áron pe-

dig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejá-

ratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr 

dicsősége. 

7És az Úr így beszélt Mózeshez: 8Vedd a botodat, és 
gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és 
szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy ad-

jon vizet. Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a kö-
zösségnek és állataiknak. 9Mózes tehát elvette a botját az 
Úr színe elől a kapott parancs szerint. 10Azután össze-
gyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt 
mondta nekik: Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e 
vizet nektek ebből a sziklából? 11Azzal fölemelte Mózes a 
kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz 
fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. 

12Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivel 
nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izráel 
fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a 
földre, amelyet nekik adok. 

Valaki egyszer azt mondta: A legnehezebb dolog embe-
rekkel bánni. Igen, mert bármi történik, azt mondják, a 
vezető a felelős. Úgy a szívemre nehezedett a nagy kérdés, 
hogy tudunk-e alázatos szívvel a vezetőkért imádkoz-
ni, úgy az egyházban, mint a társadalomban, a poli-
tikában, hogy a kegyelmes Isten adjon nekik böl-
csességet, és ha megengedi nekik, hogy sikerélmé-
nyük legyen, ne próbálják maguknak tulajdonítani, 
mert mindenkor és minden időben a dicsőség egye-
dül az Istené. 

Közreadta: Szabó Margit 
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Jn7,37-39 
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és 
igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a 
Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott Lélek, mivel Jézus még nem di-
csőült meg.” 

Rendkívüli időt éltünk ebben az évben, semmi sem tör-

tént a megszokott rendben. Közösségi és istentiszteleti 

alkalmaink rövidebb-hosszabb ideig szüneteltek. Szembe 

néztünk mi is bennünket fenyegető ismeretlen járvány-

nyal. A Covid-19 elleni küzdelem évében -Istennek hála- 

minden eddigi évet felülmúló segítséget tudtunk nyújtani 

a Magyarországi Lepramissziónak imádságban és pénz-

ügyi segítségben. Gyülekezeti perselypénz: 159.000 Ft; 

adomány közvetlen átutalással 80.000 Ft (5 fő). Össze-

sen: 239.000 Ft került átutalásra misszió javára. Közös, 

testvérek közötti és egyéni imádságok hangzottak el a 

betegekért. Többen és egyre többen vagyunk gyülekeze-

tünkben, akik szívükön viselik a leprabetegek sorsát, még 

akkor is, ha magunk is megtapasztaltuk ebben az évben a 

járvány fenyegetését, mindennapjainkat felforgató erejét. 

A lepra az Egészségügyi Világszervezet szerint az elha-

nyagolt trópusi betegségek közé tartozik. A fejlett orszá-

gokban ritkán fordul elő, de világszerte évente több szá-

zezren fertőződnek meg, elsősorban Indiában és Brazíliá-

ban. A lepra gyógyítható betegség, ha idejében elkezdik a 

kezelést, 6-12 hónap alatt három antibiotikum kombiná-

ciójával legyőzhető. Sokan azonban nem jutnak el az or-

voshoz, mert nem mernek, vagy nem tudnak jelentkezni a 

társadalmi kiközösítés vagy a mélyszegénység miatt. Az 

elmaradott térségeknek ebben az évben egyszerre kellett 

megbirkózniuk a Covid-19 által súlyosbított járványhely-

zettel. A Nemzetközi Lepramisszió vezérigazgatója írja: 

„Már a járvány kezdetétől fogva fel-felröppentek monda-

tok, megnyilatkozások arról, hogy a bezártság, elszigetelt-

ség miatt sokan úgy érzik magukat, mint egy leprás.” 

 A világ lepraszervezetei azonnal közösen emelték fel 

szavukat emiatt. A történelem során a „leprás” szó min-

den nyelvben megbélyegző, félelmet keltő tartalmat hor-

dozott. Rossz fényt és előítéletet vet nagyon sok, ártatla-

nul szenvedő embertársunkra. A lepraszervezetek elszánt 

harcot folytatnak minden megbélyegzés, diszkrimináció 

ellen. Nem „lepratelepeken” tartják, hanem teljesen kul-

turált, higiénikus, korszerű kórházakban, rendelőkben 

méltó módon gyógyítják a betegeket. A Covid-19 járvány 

kapcsán fellebbenő tudatlanság és félreértések tisztázása 

fontos feladat. A koronavírus sajnos, komoly veszély, 

mely ellen tudatosan és fegyelmezetten védekeznünk kell. 

A lepra könnyen megszüntethető lenne a Földön, ha több 

segítséget kapnának az extrém-nyomorban élők, hogy 

legyen tiszta ivóvizük, egészséges táplálkozásuk, minimá-

lis higiéné. Ebben tudunk segíteni ebben az évben is. És 

adományainkkal nemcsak a betegek testi gyógyulását, 

hanem lelki megtérésüket, Jézus útján járásukat is segít-

hetjük. 

„Legmegrendítőbb, legmagasztosabb élményeim, ame-

lyekre nincs semmiféle emberi magyarázat: írástudatlan 

cigány emberek magyarázzák az igét, Tibet hegyei között 

senyvedő gyógyult leprabetegek bizonyságot tesznek Jé-

zusról… a Szentlélek valóságos, kézzelfogható munkája!”- 

írja Riskóné Fazekas Márta, a Magyarországi Lepramisz-

szió vezetője. 

Hajdúböszörmény, 2021. január 15. 

Gyulai Edit 

Elhitetjük magunkkal, hogy 

ami örömmel tölt el, 

és mások megelégedésére szol-

gál, 

az a saját erőfeszítésünk ered-

ménye. 

Aztán egy pillanatra leveszed 

rólunk 

a kezedet, 

és mindjárt fals lesz a hang, 

üres a mondat, 

unalmas a perc, 

kopott a szín. 

Csöppents belénk 

egy kevéske alázatot 

Isten szent Lelke, 

hogy neked tulajdonítsuk 

a szépet, a jót, a hasznosat. 

Még szebb lesz. 

Még jobb. 

Még többek hasznára. 

Ámen 

Kereskényi Sándor 

Michael Alfano szobra „Imádság” 
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Gondolatok az idei hittan vizsgáról… 

A május 16-án megtartott konfirmációi fogadalomra 4 

felnőtt és 44 fiatal készült, 4 csoportban. 

Az diákok felkészülése személyes jelenléttel kezdődött a 

szeptember elején, majd a márciustól bekövetkezett távok-

tatás miatt online formában folytatódott. Hálásak vagyunk, 

hogy a tudásukról már személyesen adtak számot a hittan-

vizsgák alkalmával. A diákok a felkészülést a járvány miatti 

nehezített körülmények között is komolyan vették. Nagyon 

örültünk annak is, hogy sok szülő tisztelte meg jelenlétével 

a fiatalok vizsgáját. Illesse köszönet a szülőket, nagyszülő-

ket, keresztszülőket a fiatalok támogatásáért, konfirmáció-

ra való bátorításáért, imádságáért. A református iskolás fia-

talok felkészítő voltak: Szabó Judit hitoktató alsó tagozat-

ban, Pluhár Gáborné Szűcs Enikő lelkipásztor 6-7 évfolya-

mon, Dr. Magyar Balázs Dávid vallástanár 7-8 évfolyamon.  

Az állami általános iskolás csoportból egy fiatal tett fogadal-

mat. Felkészítője 8 éven át Lomentné Szopkó Tünde volt. 

Az ünnepi istentiszteleten jó volt látni a fiatalok népes 

táborát. Bátorítsa ez a gyülekezetet a hitvalló, imádkozó 

életre! Nem hiábavaló a családi környezetben hallott imád-

ság, igeolvasás, és a hitben járás jó példája. Az ünnepi is-

tentiszteleten volt közöttünk három idősödő férfi, akik 

édestestvérek, és már mindhárman nagyapák. Gyermekko-

ruk óta gyülekezetünk tagjai. Ebben az évben mindhár-

muknak egy-egy unokája tett konfirmációi fogadalmat. 

Nagy hála van ezért a család és a gyülekezet szívében. Pél-

dájuk bíztatás mindannyiunknak arra, hogy így ívelhet át 

generációról-generációra a megőrzött hit.  

A felnőtt konfirmálók felkészülési folyamata februárban 

kezdődött, majd márciusban a járvány miatt online formá-

ban folytatódott. A próbatétel ellenére a csoport tagjai szin-

te egyetlenegy alkalommal sem hiányoztak. Személyes for-

mában adtak számot ők is az ismereteikről, hitbeli fejlődé-

sükről a gyülekezet elnöksége előtt. Volt közöttük olyan 

édesanya, aki a fiával együtt tett konfirmációi fogadalmat. 

Volt közöttük lelkipásztori hivatásra készülő fiatal. Volt, aki 

iskolánk pedagógusaként most látta elérkezettnek az időt a 

konfirmációra. Volt közöttük, akinek a hite több éve ifjúsá-

gi csoportunkban fejlődött és érett meg a konfirmációra. 

Más-más utat jártak be. Hála legyen azért, hogy elkötelezték 

magukat Krisztus követésre. A felnőttek felkészülését a gyü-

lekezet lelkészei segíthették. 

Az ünnepi istentiszteleten került sor a konfirmálók első 

úrvacsorájára is. Kísérje áldás az életüket, további hitbeli 

fejlődésüket, gyülekezethez tartozásukat! 

Lomentné Szopkó Tünde 

Konfirmandusaink bemutatása 
www.bocskaiter.hu 

Meglátásom szerint egy pedagógus életének egyik fény-

pontja, amikor az iskolavezetés bizalmából felkérést kap osz-

tályfőnöki feladatok ellátására négy esztendős terminusra. 

Ám kétségtelen az is, hogy az egész osztályfőnöki munka 

megkoronázása, betöltése az, amikor a ballagás alkalmával a 

végzős diákok felsorakoznak az osztályfőnökük mögött. Ta-

lán így érez a legtöbb tanár és szülő: „Igen, együtt kezdtük, s 

most együtt is fejezzük be ezt a meghatározó életszakaszt. 

Volt miért küzdenünk együtt.” Covid 19 ide, vagy oda, egy 

ballagás mindig markáns élmény és mérföldkő egy diák élet-

ében. Valami véget ért, s íme, eljött az idő, hogy az ifjú felnőtt 

már nehezebb és komolyabb célok felé haladjon, nem kevés 

küzdelemmel.  

Valahogy ilyen, és ehhez hasonló érzések kavarognak e 

sorok írójának fejében is a Baltazár iskola, végzős diákjai-

nak egyetlen tantárgyi vizsgájával, az ún. hittan vizsgával 

kapcsolatban is. Nagyszerű élmény volt a 8. a osztályt ket-

tő, a 8. b osztályt pedig négy éves közös munkát követően 

az idei hittan vizsgáig elvezetni, jóllehet a felkészülést je-

lentősen megnehezítette a március elejétől elrendelt tanter-

men kívüli, digitális oktatás. Tény, az ismeretanyag átadása 

és értelmezése, megvitatása mellett, a legnagyobb kihívást 

a diákok motiválása és nyomon követése jelentette. Ugyan-

akkor, a vizsga „jelenléti elbeszélgetés” jellege, szemláto-

mást, jótékony hatást gyakorolt a diákok hozzáállására, 

mert belátták, „ezt a vizsgát tényleg komolyan kell venni.” 

Annak köszönhetően, hogy korántsem könnyű feladat egy 

kiválasztott bibliai, vagy éppen egyházismereti téma élőszó-

ban történő kifejtése, a vizsgát megelőzően a diákokkal, 

szem előtt tartva a hatályos Covid 19 protokollok előírásait, 

10-10 perces időkeretben kötetlen hangulatú, mégis tárgy-

szerű „próba vizsgát” tartottunk az iskolában, ahol fény 

kerülhetett az esetleges hiányosságokra, vagy tévesztésekre. 

Ilyen előzmények után, május 6-7-én került sor a hittan 

vizsgára a Bocskai téri Református Egyházközség szolidan 

feldíszített gyülekezeti termében. A pandémia miatt, a diá-

kok kisebb, 7 fős csoportokban érkeztek, levizsgáztak, majd 

távoztak. Azonban a szigorú előírások ellenére, igen fontos 

szempont volt, hogy a gyülekezet lelkipásztorai és az intéz-

ményvezetők mellett, a támogatásra nyitott osztályfőnökök, 

valamint tanulókként egy-egy kísérő is jelen legyen. Noha a 

vizsga eredményessége érdemjegyek szempontjából is kivá-

lónak mondható, mégis külön ki kell emelni a diákok kitar-

tó és alapos felkészülési munkáját. Jó volt látni, sőt, meg-

tisztelő volt felfigyelni a végzősök alázatos, mégis kellőkép-

pen határozott kiállására, mely a „szóbeli feleleteket” bi-

zonyságtételekké emelte. 

Istené legyen a dicsőség azért, hogy ennek mindnyájan, 

így diákok, szülők, tanárok, lelkipásztorok és iskolavezetők 

a részesei lehettünk. 

dr. Magyar Balázs Dávid 
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Konfirmálók névsora: 
8.A 8.B 

Andorkó Csaba Bódi Ábel Csaba 

Balogh Zsolt Boros Enikő Zsuzsanna 

Csatári Ferenc Fazekas Emese 

Frájter Noémi Juhász Róbert 

Hadházi Szabolcs Juhos Tamás István 

Kapusi Boglárka Kiss Gréta 

Kiss Dániel Koós Boglárka 

Kiss Eszter Koós Zsófia 

Kiss Fanni Nagy Dóra Viktória 

Kiss Karolina Nagy Viktória 

Krakkó Sándor Nyisztor Dorottya 

Marton Bettina Orbán Sándor 

Mirkó Péter Pásztor Péter 

Oláh Boglárka Olívia Pinte Dóra Anikó 

Oláh Hanna Sőrés Tibor 

Szabó Máté Spitzmüller Lilla Réka 

Szekeres Luca Szabó Balázs 

Szolnoki Fruzsina Szabó Boglárka Kamilla 

Tóth Orsolya Szabó Milán 

Varga Ákos Széll Kitti 

  Tatár Máté Attila 

  Tóth Zsuzsa 

  Trippó Milán 

Állami iskolás és felnőtt:   

Szabó Anna Sára   

Kiss Regina   

Mező Mária   

Szabó Ágnes Kata   

Szatmári Éva   

Hittanvizsgát tettek még a következő tanulók:   

Bodnár Dorottya Éva Baja Dávid Olivér 

Kovács Dominik Bereczki Anna 

Móricz Anna Kocsis Kitti 

Radácsi István Nyíri Zsófia 

 Székelyhidi-Szabó Kristóf Orosz Lídia Rózsa 

  Szabó Csaba 
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Miért olyan nehéz mostanában Bibliát olvasnom? 

Megrendülve szorongatom 

a kis igés kártyát, melyen a 

fenti ige áll, mintegy hitval-

lásként és vigaszként, a há-

tulján pedig szép, cirkalmas 

betűkkel a név és a telefon-

szám. Régebben is kaptam 

egy hasonló igés kártyára írt 

telefonszámot, arra is ilyen 

betűkkel volt írva, úgy lát-

szik a lelkészek így írnak. 

Könny áztatja arcomat, 

mégis közben, ahogy megjelennek előttem az emlékek 

arról, aki ezt írta, mosolyognom is kell, mert annyira vi-

dám volt mindig, végtelen energia fűtötte, annyi szeretet 

és annyi hit erősítette, mely csak ritkán adatik meg egy 

emberben. Úgy mesélt el és adott elő egy történetet, mint 

nagymamám és én is: részletesen, látványosan, szórakoz-

tatóan. Sok csalódás is érte, de nem hagyta, hogy legyűr-

je. Hosszú és kanyargós utat járt be száján igével és mo-

sollyal, még a szomorú, fájdalommal teli, gyászos helyze-

tekben is tudott derűt, békességet teremteni az összeku-

szálódott lelkekben. Egy ideje gyakran tekintgetett hátra-

felé, a maga mögött hagyott virágzó völgyre, emberekre, 

talán sajgott eközben a lelke. A jelenben két gyülekezet 

között élt, talán az újabbikhoz jobban húzott a szíve.  A 

harangok hívó, jelző, csengő hangjai, élete meghatározó 

öröm, hír és lelki feltöltődés forrásai voltak, akárcsak a 

szőlőbeli munkálatok, vidám kapcsolattartások, vendég 

igehirdetések, csendes napok, hetek. Megemlítette, hogy 

van egy színdarabja is. Segíteni próbáltam, hogy színre 

tudja vinni mielőbb, de várt, halogatta. Továbbra is szív-

ügyemnek tekintem, hogy a közönség elé kerüljön, ahová 

szánta! A látogatást, melyet meglepetésnek szántunk, a 

lakásába szoruló gyülekezeti tagunknál, Papp Mihályné 

Juliska néninél, megvalósítottuk, s nagy öröm volt mind-

kettejük számára a viszontlátás, hiszen réges-régen ez a 

kedves, vidám ember a leveleket, s a pénzforgalmat intéz-

te akkori munkája során. Mesélt egy homokszínű autóról 

is a régebbi portré írása, javítása közben, továbbá renge-

teg fotót is mutatott, tárgyakat, az életét. És imádkoztunk 

is közösen! Egyszer megjegyezte, „mi hasonlók vagyunk”. 

Igazi elismerésként tartom azóta is számon az életemben. 

Tervei voltak, szeretett élni, de a Teremtőnk másképp 

rendelkezett, hiába kérdeznénk, miért szenvedett, nincs 

felelet, csak az értetlenség, a hiány. Mígnem meghalljuk a 

csendben jellegzetes nevetését, s ahogyan ezt mondja, ne 

bánkódjatok, jól vagyok. Örüljetek az Úrban mindenkor. 

Erdélyben, Körösladányban, Hajdúböszörményben és még 

e helyeken túl is hiányzik, maga mögött mély nyomot hagy-

va, Dienes Sándor nyugalmazott lelkész.  

Tardiné Szilvi 

Örüljetek az Úrban mindenkor   Filippi 4,4 

Mielőtt még a plágium bűnébe esnék, 

más tollával ékeskednék, igyekszem 

leszögezni, hogy a címet is és az írásom-

ban előforduló idézeteket is, de magát a 

gondolatot is a Vetés és aratás című 

evangéliumi folyóirat 58. évfolyamának 

3. számából vettem Megan Hill írásából. 

Amikor elolvastam ezt az írást, úgy 

éreztem rólam szól. Mert valóban én 

is fellelkesülök és örömmel olvasom 

a Bibliát. Különösen, ha van, ami 

erre késztet: egy igehirdetés, vagy 

bibliaórára készülés, egy ének, egy 

beszélgetés… Máskor meg hanyago-

lom, mert nincs időm, sok a mun-

kám, vagy nincs kedvem hozzá. Eset-

leg erőltetem, mert tudom, hogy az 

helyes, ha olvasom, de nem tudok 

teljes odaszánással ráfigyelni. 

„A Barna Group és az Amerikai 

Biblia Társulat által végzett friss 

(koronavírus idején végzett) kutatás 

szerint összefüggés van a gyülekezet-

be járás és a bibliaolvasás között. Ha 

ugyanis az emberek kevesebbet jár-

nak gyülekezetbe, valószínűleg keve-

sebbet olvassák a Bibliát is.” 

Mi is ebben éltünk. Meg kellett ta-

pasztalnunk az otthonainkban megélt 

hitéletet. Sokféle új lehetőség kínálko-

zott erre. A bőség zavarában én is meg-

tapasztaltam, hogy a kevesebb néha 

több, hogy a templomi alkalmakat, a 

gyülekezetet nem pótolja az internet. A 

Bibliaolvasást pedig semmiképpen 

nem helyettesíti. Rá kellett jönnöm és 

Megan Hillel együtt belátnom, hogy a 

legfőbb baj az, hogy „nem értékelem a 

Bibliát annyira, amennyire kellene.” 

„A Biblia Isten szava-tévedhetetlen, 

hibátlan, tekintéllyel bíró, elegendő. 

Úgy kellene kívánnom, mint a mézet, 

és olyan nagy becsben kellene tarta-

nom, mint az aranyat. De ha egyedül 

maradok, elsodródok, és úgy kezdek 

tekinteni a Bibliára, mintha csak egy 

lenne a sok könyv közül. Jó, de nem 

életbe vágó. Hálásak lehetünk, hogy 

az Úr nem magányos hitre hívott 

minket, hanem gyülekezetbe helye-

zett. Az istentisztelet hétről hétre 

megerősíti a Biblia központi szerepét 

a keresztyén életben. Együtt hallgat-

juk az ige olvasását és hirdetését, 

énekeljük az Igét, imádkozunk.” 

A gyülekezetben, a kiscsoportos 

közösségekben, imaközösségben, 

bibliaórán, ifiben, gyermek istentisz-

teleteken és egyéb alkalmakon egy-

más hite által is erősödünk. A Szent-

lélek munkája nyomán a bizonyság-

tevők által erősödik a hitünk. Az ol-

vasott igéről beszélgetve közelebb 

kerülünk a Szentíráshoz és egymás-

hoz is. „Ahogy kapcsolatba kerülök a 

gyülekezet tagjaival, olyan emberek 

lesznek rám hatással, akiket mélyre-

hatóan megváltoztatott Isten Igéje.” 

„Nem mindig látom az Ige életformáló 

erejét saját életemben, azonban világo-

san látom az ő életük kisugárzásában.” 

„Járj gyülekezetbe, hogy töb-

bet olvasd a Bibliát! Engedd, 

hogy Isten Igéje hatással legyen 

rád az Ő népével együtt!” 

Imádkozzunk, az igehirdetőinkért, 

kisköreink vezetőiért, bizonyságtevő-

kért, gyülekezetünk tagjaiért, hogy va-

lósuljon meg életünkben Isten beszéde! 

Ezért mi is szüntelenül hálát adunk 

Istennek, hogy amikor hallgattátok 

Isten általunk hirdetett igéjét, nem em-

beri beszédként fogadtátok be, hanem 

Isten beszédeként, aminthogy valóban 

az, és annak ereje munkálkodik is ben-

netek, akik hisztek. (1Tesz 2,13) 

Ajánlom mindenki figyelmébe a teljes 

írást a fent említett folyóiratban  (Amit 

sokan megkaptak a gyülekezetből kará-

csony környékén a nyomtatott igehirde-

téssel együtt.), vagy az interneten: http://

www.vetesesaratas.hu/pdf/va583.pdf  

Barakné Horváth Eszter 

http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va583.pdf
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va583.pdf


13 www.bocskaiter.hu 

268 - Bár szétszakadva él 
Dallam: Ki dolgát mind az Úrra hagyja 331 

 

1. Bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Ha el is választ any-

nyi korlát, Testvérnek adj testvérkezet! Ha egy a Pásztor, egy a nyáj, Őnála mind 

helyet talál. 

2. A bölcs tanító mind csak szolga: Nem léphet Jézusunk elé. Szeretet útján ván-

dorolva, Tekintsünk mind az Úr felé! Hű keresztyén az nem lehet, Ki csak beszél 

tettek helyett. 

3. Elrejtve él a Krisztus népe, Bűn és halál takarja még. Nem látszik szent, örök re-

ménye: Hordozza a kereszt jelét. De egykor véget ér az út, S a szent hajó majd 

célba fut. 

4. Jézus, tebenned egy az egyház: Ne engedd szétszakítani! S mit elront annyi 

sok tanítvány, Siess te meggyógyítani! Utunkra hulljon tiszta fény: Szeretet, hit s 

örök remény! 

Samo Chalupka 1812-1883 (szlovák). 

Közreadta: id. Szabó Márton 
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Pünkösdi imaséta 
www.bocskaiter.hu 

Rövid sétára és imádságra hívtuk pünkösd hetében a 

4.a és a 4.b osztály tanulóit és pedagógusait a gyülekezeti 

terembe. A gyermekek 5-6 fős csoportokban, egy-egy fel-

nőtt vezetésével járták végig a négy állomást.  

Minden asztalnál megtudhattak és átélhettek valamit 

arra nézve, kicsoda a Szentlélek Isten és hogyan cselek-

szik az életünkben. Közösen kirakták egy templom képét, 

és átgondolhatták: a Szentlélek közösségbe hív.  

A Lélek vigasztalására figyeltek, amikor könnycseppek 

formájáról olvasták fel gyermeki fájdalmaikat, és olyan 

türelemmel válogatták a színes gyöngyöket, ahogyan Iste-

nünk tapintatos szeretete számon tartja szomorúságun-

kat és tömlőkbe gyűjti könnyeinket.  

A lángokra írt bűnbánó imák azzal szembesítették őket, 

hogy a Szentlélek képes kiégetni szívünkből a rosszat, 

megtisztít bennünket. Isten Lelkének titokzatos, láthatat-

lan erejét pedig a szélforgó elkészítése és kipróbálása tet-

te érthetőbbé számukra. 

 

Örömmel vettünk részt az élménydús imasétán. Jó volt 

találkozni a gyülekezeti imaközösség tagjaival, akik segí-

tették munkánkat és finom teával kínálták a gyermeke-

ket. Kívánom mindannyiunknak, hogy folytassuk az 

imádkozást Isten Lelkének jelenlétében egyen-egyenként 

és közösségeinkben is! 

 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 



15 

Papp Karolina: Mustármag  példázata 
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Horváth Kamilla: Mustármag példázat 

Iskolánk 4. évfolyamának tanulói csatlakoztak az idei 

Szeretethíd programhoz. A Szeretethíd a Református Sze-

retetszolgálat önkéntes, szeretetből fakadó tevékenysé-

gekre buzdító országos felhívása minden év májusában. 

Az a célja, hogy minél több gyermek, fiatal és felnőtt 

szánjon időt arra, hogy 

valaki másnak segítsen, 

örömöt okozzon, köztere-

ket szépítsen. Tekintettel 

arra, hogy ebben az évben 

óvatosnak kell még len-

nünk a személyes találko-

zásokkal, a lelki segítség-

nyújtás, az idős emberek-

nek való ajándékkészítés 

formáját választottuk ne-

gyedikeseinkkel. Szabó 

Judit hitoktatóval együtt 

beszélgettünk a két osz-

tályban a gyerekekkel ar-

ról, milyen fontos, hogy 

az idős emberek átélhes-

sék, gondoltunk rájuk, 

szeretjük és tiszteljük 

őket. Kedves ajándékot 

készítettünk 53 idős em-

bernek, a következő igei biztatással: 

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben 

teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a re-

ménységben a Szentlélek ereje által” (Róma 15,13) 

Az ajándékok egy részét eljuttatjuk azokhoz a testvérek-

hez, akik papír alapon kapnak otthonukban olvasható 

igehirdetéseket. A bátorító üzenetek másik részét az Idő-

sek Napközi Otthonába visszük el. Szeretnénk, ha mind a 

gyermekek, mind az idő-

sek megéreznék, Isten 

szeretete egymás felé for-

dít bennünket. Bárcsak 

láthatóvá lenne közöt-

tünk Isten munkája, 

ajándékozó igyekezetünk 

és elfogadó lelkületünk 

által! Így lehetünk felkiál-

tójellé, Urunkról tanús-

kodó tanítványokká. 

„Legyetek felkiáltójellé!” 

– ezt a felszólítást olvas-

hatjuk azokon a színes 

pólókon, amelyekkel a 

tevékenykedő gyermeke-

ket ajándékozta meg a 

szeretetszolgálat. Imád-

kozzunk értük, hogy vi-

seljék egészséggel a pólót, 

és viseljék szívükön egyre 

inkább a „szeretethidak” építésének feladatát! 

 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 

Legyetek  felkiáltójellé! 
Szeretethíd program – Híd az idősek és a gyermekek között 
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Az előre megadott 1 hónapos ha-

táridőre nézve először elmosolyod-

tunk, hogy mennyi időnk lesz meg-

csinálni a feladatokat. Szinte végte-

lennek tűnt az idő 7 egyszerű 

"próbára". Viszont így az utolsó na-

pokban rá kellett jönnünk, hogy 

minőségi időt együtt tölteni nehe-

zebb, mint valaha. Azért a feladato-

kat becsületesen végrehajtottuk, 

sajátossá tettük. Új élményekkel 

gazdagodtunk, elmerengtünk azon, 

hogy milyen lenne ugyanez évek 

múltán, házasként. Reméljük, hogy 

hasonló próbákat lesz lehetőségünk 

akkor is ilyen szervezett keretek kö-

zött megélni. 

Érdeklődve csaptunk bele a rajzo-

lós feladatba egy-egy finom, habos 

kávé mellett, örömmel szerveztünk 

egymásnak meglepi randit a Tisza

-partra a sétálós "próbához". A 

körülmények miatt alternatív 

megoldáshoz folyamodtunk, ami-

kor a halászlevet hazahoztuk Bö-

szörményig megenni. De ezzel is 

csak emlékezetesebb lett ez a ran-

di. 

A többi próbát is építő élményként 

éltük meg, sokat beszélgettünk 

egymással, az előadást is kíváncsi-

an hallgattuk, az imádságnak pe-

dig írásos nyoma is marad. A fil-

mezésnek ugyan még ma este lá-

tunk csak neki, de ami késik, nem 

múlik! 

Köszönjük az élményt, a 7 randit! 

 

Loment Viola és Katonka Attila 

„Szerelmes hétpróba” 

Divinyi Gerda Húsvéti képe Fehér Gertrúd festménye 
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G Y E R M E K O L D A L 
Pál apostol a Galatákhoz írott levelében felsorolja a Lélek gyümölcseit. Ez kilenc olyan 
tulajdonságot jelent, amelyekre minden családban szükség van. Ha megtaláltad mind-
egyiket az alábbi szófelhőben, írd le őket a kipontozott helyre! (Gal. 5:22-23) 

1. ………………………………... 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 

9. ………………………………… 

Tudtad? A vasárnapi istentiszteletekkel egy időben gyermek-istentiszteletet tartunk a 

Gyülekezeti Házban. Téged is szeretettel várunk! 

Tóth Dorina Húsvéti rajza Kovács Barnabás alkotása 
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P Ü N K Ö S D I   G Y E R M E K O L D A L 

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, az egyház 

születésnapja. Mégis a három nagy ünnep közül 

(karácsony, húsvét, pünkösd) talán a pünkösdről tudunk 

a legkevesebbet, gyakran a családok sem ünneplik úgy, 

mint a karácsonyt vagy a húsvétot. Karácsonykor meg-

született Jézus, nagypénteken meghalt a mi bűneinkért, 

ezután húsvét vasárnapján feltámadt. Kereszthalála által 

a bűneink meg vannak bocsátva, de a pünkösdkor közénk 

jött Szentlélek nélkül nem lenne erőnk bizonyságot tenni 

Isten szeretetéről. 

Az első pünkösdkor nagy szélzúgás támadt, és a Szent-

lélek lángnyelvek formájában szállt az apostolokra. Ké-

sőbb azonban csendesebb jelenlétét tapasztalhatjuk. Min-

den hívő emberben ott lakik, aki bűneit megvallva Isten 

akarata szerint akar élni. A Szentlélek a Biblia bizonyság-

tétele szerint Isten harmadik személye: Atya, Fiú, Szent-

lélek, teljes Szentháromság, egy, örök, igaz Isten. 

Pünkösd a húsvét utáni 50. napon kezdődik, és a kará-

csonyhoz és a húsvéthoz hasonlóan kétnapos ünnep. 

 

Mint minden ünnepünkhöz, pünkösdhöz is számos 

népszokás kapcsolódik. Ti hányat ismertek ezek közül? 

Íme a két legismertebb: 

Pünkösdi királyválasztás 

 A pünkösdi királyi címet az ekkor rendezett ügyességi ver-

senyek nyertese érdemelte ki. A legügyesebb legényt egy 

évig minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre meg-

hívták. 

 Pünkösdi királynéjárás                

A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami 

nagy tisztesség volt. Házról házra jártak jókívánságokkal, 

versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat. 

Benedek Elek: Pünkösdi harangok 

Olyan szépen cseng a harang, 

mintha nem is harang volna, 

hanem ezer harangvirág 

imádságos szava szólna. 

Piros pünkösd vasárnapján 

piros rózsa nyíl a kertben, 

kis szívünkben tiszta öröm 

imádsága énekeljen. 

Piros pünkösd vasárnapján 

szálljon reánk a Szentlélek, 

s térde hullva mondjunk hálát 

a mindenség Istenének.   

Az oldalt összeállította: Kissné Mező Marianna 
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ANYÁK NAPJA  
 

 

„Anyának lenni a legszentebb dolog. 

Így volt mindig és lesz, míg a Föld forog. 

Egy anya tudja csak, hogy mi az élet titka, 

ő lát bele meg sem születetett álmainkba. 

Ő életünk örök védelmezője. 

Bármikor életét áldozza értünk.  

Azt is megadja, amit soha nem is kértünk.” 

 

 

Május első vasárnapja anyák napja. Rendhagyó kere-

tek között, a Bocskai téri református templomban kö-

szöntötték iskolánk 3.b osztályos tanulói az édesanyá-

kat, nagymamákat, keresztanyákat.. Hosszú idő után 

most nyitotta ki először kapuit a templom, hosszú idő 

után ez volt az első szolgálat, melynek részesei lehet-

tünk. Izgatottan, lelkesen készülődtek a gyerekek és a 

felkészítő tanító nénik is erre az ünnepi alkalomra. Sok 

szép szavalatot, éneket hallhattunk a gyerekek tolmá-

csolásában. Nagyon hálásak lehetünk Tiszteletes Asz-

szony szívhez szóló igehirdetéséért, a sok-sok imáért, a 

megható szavakért. Köszönjük az őszinte, gyermeki 

gondolatokat! Köszönjük az áldozatos felkészítő munká-

ját Csukásné Bernáth Krisztinának és Debreczeniné 

Szolnoki Szilviának. Zongorán kísért: Nagy Borbála 

 

Kissné Rácz Ildikó 
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