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Aki az otthonunkba érkezik, csodálkozva szokta észre-

venni, hogy a nappalinkban két kard van a falra feltéve. 

Mindig szívesen mondjuk el a történetét. Két évtizeddel 

ezelőtt találtunk rájuk egy kicsi, de annál zsúfoltabb  régi-

ségkereskedésben Budapesten. A párban levő, szép, régi 

díszkardokba azonnal beleszerettünk. Mivel akkor éppen 

hosszabb külföldi tanulmányútra készült a család, min-

den anyagi forrásunkat arra kellett tartalékolnunk. Egy-

másra néztünk és azt mondtuk: „Ha egy év múlva még 

meglesznek, megvesszük”. Egy év múlva Pesten lemen-

tünk a kicsi, zsúfolt régiségkereskedésbe, és ott voltak!!! 

Párban a szép, régi kardok. Minden kicserélődött körülöt-

tük, de a kardok ránk vártak. Ennek 20 éve. Az évek során 

rájöttünk, hogy számunkra már nem a kardnak mint 

tárgynak az értéke fontos, hanem az átélt örömünk teszi 

igazán értékessé. 

Valahányszor ráné-

zünk, a megtalálás 

örömét juttatják 

eszünkbe. Azt, hogy 

elengedtük, elvesz-

tettük, de nem feled-

keztünk meg róla és 

aztán újra megtalál-

tuk. Kicsiben, de 

mégis azt az Atya 

örömét juttatja 

eszünkbe, amikor 

újra magához ölelhe-

ti az elveszett fiút. 

Amikor elveszettsé-

günkből hazavár. 

Elérkezünk a Jézus 

példázatairól szóló 

sorozatunk utolsó 

igehirdetéséhez. A 

Tékozló fiú példázata 

van előttünk, amely 

egy három részes 

történetfüzér darab-

ja: az elveszett bá-

rány, az elveszett 

drahma történetét 

követi. Mindhárom 

ugyanúgy épül fel: 

Elmondja, hogy mi-

lyen nagy volt a vesz-

teség. Azután, hogy 

milyen nagy a megta-

lálás miatti öröm. 

Végül ünnepléssel fejeződik be. Azt kérdezi Jézus ezekkel 

a példázatokkal a hallgatóitól, az ott álldogáló farizeusok-

tól és írástudóktól: „Akarjátok tudni, hogy hogyan érez az 

Isten irántatok? Hallgassátok!” És belekezd a három pél-

dázat elmondásába. 

Bár nagyon személyes hangvételűek ezek a rövid törté-

netek, mégis a reformáció ünnepén az egyházunk történe-

te felől közelítsük meg a tékozló fiút! 

Eltávolodás 

A kisebb fiú kikéri az atyai örökség rá eső részét. Íratlan 

emberi szabály, hogy amíg a szülők bármelyike él, addig a 

gyermekek nem osztoztatnak az örökségen, hacsak nem a 

szülők döntenek így. A vagyon kikérése tehát már önma-

gában is tiszteletlen volt az Apával szemben. Úgy gondol-

ja, hogy a rá eső rész sokkal jobb helyen lesz nála, mint az 

ódivatú apja kezében. Majd ő megmutatja, mire megy a 

maga erejével, maga álmaival! Talán fiatalos hévnek, am-

bíciónak, természetes felnőtté válásnak is gondolhatnánk, 

melybe még a generációk közti feszültség is belefér. De 

ezzel a kéréssel a fiú elveti a sulykot. Büszke lesz és elbiza-

kodott. Elveti az 

Apa tekintélyét és 

elfordul mindattól a 

biztonságtól, gaz-

dagságtól, vezetés-

től, amit az apai ház 

légkörében kap. 

A fiú helyzete egé-

szen személyesen is 

megmutatja az Is-

tenhez fűződő gyer-

meki kapcsolatun-

kat. Mi hol va-

gyunk? Még otthon, 

távol vagy újra ott-

hon? 

De megláthatjuk az 

egyházunknak is az 

Atyához való viszo-

nyát. Vajon a refor-

máció előtti kor 

egyháza nem azt 

tette, amit a kiseb-

bik fiú? Nem egy 

csapásra szakította 

el magát, de fokoza-

tosan lebecsülte az 

Atya közelségét, 

egyre távolabb sza-

kadt tőle. Az Atya 

gazdagságát lassan-

lassan másra cse-

rélte. A 16. századra 

ég felé mutató góti-

ka helyét a rene-

szánszban az evilági pompa hangsúlyozása, a szépség él-

vezete, az egyéniség kibontakozása veszi át. Amerika fel-

fedezésével kitágult a világ. Forrongott, minden megmoz-

dulni látszott a világban (politika, gazdaság, tudomány, 

művészet). Ezeknek az erőknek a vonzása elviszi az Atya 

Olvasando : Te kozlo  fiu  pe lda zata Lk 15,11-32 

„Elveszett és megtaláltatott” 

Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése 
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közelségéből az egyházat. A reneszánsz pápák és főpapok 

világias élete semmiben nem különbözött a nemesekétől. 

Igaz lett rájuk az ének: „… e világ bája gyakran hívogat, 

nagy csalárdul kínál hitványságokat.” Eljutnak odáig, 

hogy a hivatásukkal, az evangélium hirdetésével, a lelkek 

mentésével már nem törődnek. Szinte teljesen elfelejtik a 

Szentírást. Az egyház büszke lett, elbizakodott, és hátat 

fordított az Atya közelségének. És tartottak egy darabig a 

víg napok, de idővel olyan lett, mint a tékozló fiú a disz-

nók vályúja mellett: magára maradt, üresen, torzan, éhe-

sen és rongyosan. 

Hazatérés 

Aztán jött a fordulat. Megszületik az elhatározás a fiú-

ban: Kudarcos, csődbe jutott életemet vállalva, koszosan-

rongyosan éhesen hazamegyek.  Tisztán látom mire men-

tem a magam erejéből. Tudom, hogy nem vagyok méltó 

apám szeme elé kerülni, mégis „jövök semmit nem hoz-

va, keresztedbe fogódzva, meztelen, hogy felruházz, ár-

ván bízva, hogy megszánsz”. 

Valahogy így szakadt fel az előreformátorok és refor-

mátorok szívéből is a vágy a visszatérésre, a reformáció-

ra, a régi jó rend visszaállítására. Felszakadt egy Ágoston

-rendi szerzetesből, Lutherből a kérdés: „Kegyelmes Is-

tent kicsoda találhat?” Már látom hová jutottunk, milyen 

távolra, milyen mélyre kerültünk. Van egyáltalán innen 

visszaút? Van kegyelem? Kiút a kárhozatból? 

A fiút az Atya a keresztútnál várta, minden nap az utat 

kémlelte. Várta, hogy visszafogadhassa, megölelhesse, 

tisztába öltöztethesse, szeretetét, biztonságos karját, gaz-

dagságát újra megoszthassa vele. Hazaérkezve pedig nem 

volt dorgálás, nem voltak feltételek, nem volt próbaidő, 

lassan felengedő bizalom, feltételes szabadlábra helyezés, 

lassan kiérdemelt bocsánat. Így mi szoktunk visszafogad-

ni. Az Atya nem méricskélt, feltétel nélküli volt a bocsá-

nata. Sola Gratia, „Egyedül kegyelem által”. 

A reformáció ünnepén gondoljunk hálával az Atya kö-

zelségét kereső és újra megtaláló egyházunkra! Milyen jó, 

hogy a Kegyelmes Isten nem bűneink szerint bánt ve-

lünk. Személyes életünkben talán már többször is átéltük 

ezt. De ott a 16. században visszafogadta, helyre állította, 

feltáplálta, és új küldetésbe állította az egyházát is. Mi-

lyen nagy dolog ez! Tudunk-e ennek örülni 504 év eltel-

tével is? Tudunk-e vigyázni a reformációban visszanyert 

kincseinkre, az Atya személyesen megélhető közelségére? 

Mi református fiak szívesen vagyunk-e az Atyai házban? 

Hisszük-e a Sola Gratia-t, hogy egyedül az Ő érthetetlen, 

mindent felülíró kegyelme miatt nincs még végünk? 

Hisszük-e a Sola Scriptura, a Szentírás reformáló, életet 

megújító erejét? Szívesen olvassuk, hallgatjuk-e a szava-

it? Szívesen emeljük-e magunkhoz a kelyhet és a kenye-

ret, melyek a Solus Christusra, egyedül Krisztus által 

megnyert örök életünkre emlékeztetnek? Hit által elfo-

gadjuk-e, Sola Fide, hogy a legjobb helyen az Atya közel-

ében vagyunk? 

Vagy most is elvágyódunk? Vagy most is lassan elsod-

ródunk, elvonzódunk? Mert vonz a világ, vonzanak a vi-

lágot most is felbolygató nagy változások? 

Ha távol vagy az Atya közelségétől, akkor tudd, hogy 

visszajöhetsz, mert most is vár! (Személyesen is és közös-

ségként is). Ha már tudod, milyen visszafogadottnak len-

ni, akkor legyen tele a szíved hálával! Vigyázz, el ne vá-

gyódj, el ne sodródj, el ne vonzzon mellőle semmi! 

„Semmi titeket el ne szakítson Istennek attól a szereteté-

től, melyet kijelentett és megbizonyított…” 

Az otthon maradt fiú 

A tékozló fiú példázatának másik szereplője az idősebb 

fiú. Valójában ez a legnehezebb része. A testvér is ember. 

Bár otthon marad, mégsem becsüli sem az apai ház, sem 

a testvérkapcsolat gazdagságát. Tele van féltékenységgel. 

Be sem megy a házba, amikor megtudja, hogy hazatért a 

testvére. „Az a te fiad”-ként említi a testvérét. Kizárja 

magát a találkozásból, az ünnepi örömből. Csak a bánat 

és a keserűség fűti. Ott volt az apai házban minden nap, 

de soha nem jutott el arra felismerésre, hogy ez mekkora 

kincs, és mekkora szüksége van az Atyára. Soha nem ren-

dült bele abba, hogy mire is menne ő az Atya nélkül, és 

hogy mekkora ajándék volt neki az Atya közelsége. Az őt 

is ugyanúgy szerető apa pedig kimegy hozzá és kérleli. 

Ismerős ez a nagy testvér a Jézust hallgató farizeusok-

nak: „Azért irigykedsz te farizeus, mert a pogányok előtt 

az utolsó körben mégis megnyitottam az üdvösség kapu-

ját?” 

De ismerős lehet más bibliai szereplőknek is: „Az zavar 

benneteket, hogy egy lator előtt, aki élete utolsó percében 

bűnbánatot tartott, bejutott a paradicsomba?” 

„Azért zúgolódsz, te reggel jött napszámos, mert a dél-

után jövőnek is ugyanannyit adtam, mint neked. Bará-

tom, nem bánok veled igazságtalanul.” 

A nagytestvér alakja ismerős nekünk is. A gyermekko-

runk óta templomba járó önmagunkra ismerünk benne. 

Hiszen itt voltunk minden vasárnap, felöltöttük a legjobb 

énünket egymás előtt és Isten előtt. És talán egyszer sem 

rendült bele a szívünk, hogy a templom az a hely, ahol 

őszintén önmagunk lehetünk. Egyszer sem rendültünk 

bele, hogy nekünk is ugyanolyan sebeink és hibáink van-

nak, mint a frissen közénk érkező. Nagytestvérként talán 

mi is kimondtuk, vagy gondoltuk már: „Ez az én helyem, 

az én gyülekezetem, az én egyházam. Én küzdöttem érte, 

én tettem bele az adományaimat, a szolgálataimat. Ha ők 

itt vannak, én nem is akarok itt lenni. Még hogy ő keresz-

telkedik, református iskolába hozza a gyermekét, konfir-

mál, hogy egyházi temetést kér a hozzátartozójának?” 

Igazi egyház ott van, ahol a kegyelem lencséjén keresztül 

tudjuk egymást látni. Ahol kegyelemre éhes testvérek 

vannak, függetlenül attól, hogy ki milyen messziről és 

mikor érkezett. Mert egyikünk sem azt kapta, amit érde-

melt. De jó, hogy Jézus a világot nem precíz könyvelési 

módszerekkel mentette meg, hanem Sola Gratia, kegyel-

me által.  Mind büntetést érdemeltünk volna, de bocsá-

natot kaptunk. 

A reformáció ünnepén érezzük át annak ajándékát, 

hogy egy Atya gyermekeiként, egymásnak testvéreiként 

már itt részünk lehet az Atya ajándékaiban. Egykor az 

örök életben pedig a teljesség, a menny minden kincse a 

miénk lehet. Ámen. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Elhangzott: 2021.10.31. Reformáció ünnepén 
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Ravasz László temetési igehirdetése Baltazár Dezső felett 
Dr. Makkai Sándor, Dr. Ravasz 

László, Dr. Baltazár Dezső. Három 

sokak által ismert név, három kü-

lönböző személyiség. Egyek viszont 

az Úr iránti alázatban és hűségben. 

Személyesen egyikőjükkel sem volt 

találkozásom, mégis sorsomba íród-

tak. Makkai professzor édesapát 

pallérozta a kolozsvári akadémián. 

Ravasz László abban a városban, 

Bánffyhunyadon, született és töltötte 

gyermekéveit, ahol tíz éven át pász-

toroltam kalotaszeg népét. Baltazár 

pedig feleségem szeretett Böszörmé-

nyének a fia. És abban a böszörmé-

nyi Kálvin téri eklézsiában hirdette 

Isten Igéjét esperes lelkipásztorként 

1904-1911 között, ahol az 1990-ben a 

Reformátusok Világtalálkozója ke-

retei között vendéglelkipásztorként 

szolgálhattam. Illetve ahova 2009-

ben nyugdíjasként 8 hónapra kisegí-

tő szolgálatra meghívtak. Szóval 

nem valóságos, de hallott, vagy fel-

kutatott történések okán kötődöm 

hozzájuk. Most pedig nyugalmazott 

lelkipásztorként böszörményi ottho-

nunkban feleségemmel, Rozikával, a 

könyvtárunkat rendezgetve Dr. 

Makkai egyik tanulmányára akad-

tam. Címe: Ravasz László igehirde-

tői útja. Ebben leltem rá a Dr. Balta-

zár Dezső temetésekor elhangzott 

Ravasz prédikáció teljes szövegére. 

A következő szemelvényekben és 

jegyzetekben ezt a temetési igehirde-

tést próbálom közkinccsé tenni.  

Íme: 

Az igehirdetés címe: Az erős fegy-

veres. Alapige: Lukács ev 11, 22

-23. „Mikor az erős fegyveres 

őrzi az ő palotáját, amije van, 

békességben van. De mikor a 

nálánál erősebb reá jövén le-

győzi őt, minden fegyverét el-

veszi, melyhez bízott, és amit 

tőle zsákmányol, elosztja. Aki 

velem nincs, ellenem van, és aki 

velem nem takar, tékozol.” 

Két jól elhatárolt részre oszlik az 

igehirdetés. Az első részben a földi 

pályafutásáról van szó. „Ebben az 

igében megtalálom Baltazár Dezsőt 

egészen. Mi volna ő más, mint erős 

fegyveres, aki ébren, elszántan őriz 

egy drága palotát, s annak rábízott 

kincseit… Már külsejében is a férfias 

erő élő szobra volt. Testét is remekbe 

alkotta a Mindenható, aki bizonyára 

kedvét leli a pompás magyar embe-

rek megmintázásában… Egészsége és 

munkabírása valóságos őserő… Szá-

zadok óta éppen az ő nemzedékére 

szakadt a történelmi idők legnagyobb 

próbája - azokra, akik a világháború 

kitörésekor vezéri polcon állottak… 

Jelleme és sorsa - idegzete bírta ezt a 

feszültséget, sohasem láttam türel-

metlennek sem kapkodónak. Szelle-

miségének alapvonása a bátorság 

volt… Nem a próféta, nem a pásztor, 

nem a teológus, vagy az evangelista 

jellemző benne, hanem a Miles 

Christi, a Jézus Krisztus igaz egyhá-

zának jó katonája. Az Úr palotáját 

őrizte. A magyar református egyház 

ősi örökségét. Három kincset kell 

megvédenie: azt a tiszta tant, mely a 

Krisztus váltságát fejezi ki, azt a sza-

badelvűséget, mely az egyetemes 

emberi méltóság útját egyengeti és a 

tiszta kálvinista magyarságot, nem-

zeti történelmet és hivatást, mint 

örökséget. - Az erős fegyveres őrzi 

palotáját. Így áll Baltazár Dezső alak-

ja előttünk, viharban és éjszakában, 

hévségben és fagyban, egymaga egy 

egész tábor. Körülötte mindenki zak-

latott és nyugtalan, szidják és csodál-

ják, nógatják és vissza akarják ránta-

ni, de ő áll, ércből öntött nyugalom 

és erő. - És amije van, békességben 

van” 

Második rész a halál és ami még 

van… gondolat köré épül. „Van egy 

erősebb fegyveres ellenség. Ez a ha-

lál. Más nem bírt vele, de ez igen. Ő 

ettől sem félt. De a félelmek királya 

erősebb, és íme, gazdag zsákmánnyal 

vonul, viszi Baltazár Dezsőt. Ellenség 

ostorát, fajtája címerét, seregek zász-

laját, nagy éjszakánk egyik fényes 

csillagát. De a halálnál is van erősebb 

fegyveres. A legerősebb fegyveres 

Jézus Krisztus. Nem engedi, hogy a 

halálé legyen. Tulajdonába veszi, 

mert az övé volt az örök szeretet jo-

gán, és az Ő szeretete erősebb mint a 

halál. Nincs hatalom, amelyik ennek 

az erőnek ellenállna. Igen, ez a Krisz-

tus megőrzi az Ő palotáját: Krisztus 

az erős fegyveres. Baltazár Dezső 

azért győzött, mert Krisztusra bízta 

magát. Csakugyan elég volt neki az Ő 

kegyelme. Békén bírja az övéit, meg-

tartja ezt a zsákmányt - és elosztja. 

Eredményeit átadja a történelemnek: 

késő korok számbaveszik és felírják. 

Ugye visz magával mindenki innen 

egy drága virágszirmot?  

Most mikor a mi régi ellenségünk a 

Sátán Háborog velünk, a reformáció 

nyelvén így válaszolunk: Viaskodik 

az Úr érettünk, kit az Isten küldött le 

nekünk… Jézus Krisztus az. Seregek 

Ura, kinél nincs több Isten, nála va-

gyon a győzelem - Ez az erős fegyve-

res őrzi palotáját: a vihartépte, felhő-

szántotta, tűzégette magyar Siont, 

amelynek oszlopai alá eltemetjük 

Baltazár Dezsőt, a boldog feltámadás 

reménysége alatt.” 

Makkai Sándor találóan jegyzi 

meg: „Ravasz László ezekben a be-

szédekben arcképeket ad… az Ige 

szolgájának valóságszemléletéből, 

aki csak egy természetet ismer és 

hirdet: Isten örök valóságát a mulan-

dó felett. Ezért igehirdetői képei 

mind a hit bizonyságtételei, győzelmi 

jelek a Krisztus diadaláról a halál 

felett.” 

Befejezésül csak egy megjegyzés 

minden emlékbeszéd, nekrológ bár-

milyen szép hangzású is, csak hori-

Dr. Baltazár Dezső püspök 
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Egy bibliai bejegyzésről 
Szeretem a régi könyveket. Külö-

nösen szeretem az ódon illatú öreg 

bibliákat. Több szempontból is von-

zódom hozzájuk. Legfőképpen nyil-

ván azért, mert a „könyvek könyvét” 

tisztelhetem bennük, s hitünk mély 

titkait kínálják megértésre és meg-

élésre. Ám szeretem 

őket azért is, mert gyű-

rődött, megsárgult lap-

jaikat böngészve, a 

hajdani tulajdonosok 

bejegyzései, lapszéli 

jegyzetei révén emberi 

sorsok, küzdelmek sej-

lenek fel előttem. Az 

emberi élet magasságai 

és mélységei. Példának 

okáért mindjárt Balta-

zár Dezső református 

püspök bibliáját emlí-

teném. Ebben, az egyik 

unoka által őrzött csa-

ládi ereklyében, a 90-

ik és a 91-ik zsoltárt 

tartalmazó oldal felső 

szélén a következő be-

jegyzés olvasható: „Az 

oláh rablógyilkos katonák, mikor 

rettegésünk után (1919. július 19-

ikén éjjel egy órakor) a zeleméri nya-

ralóból eltávoztak: e helyt jelentette 

az Úr”. 

Miről is van itt szó? Hogy tudjuk, 

képzeletben tegyünk egy utazást a 

múltba. A naptárak az Úr 1919. esz-

tendejét mutatják. Magyarországra 

rendkívül súlyos idők nehezednek. A 

proletárdiktatúra üli torát, miközben 

a haza darabokra esik szét. Egyfelől 

Szamuelly „vért szagoló” emberei 

tobzódnak, másfelől idegen, oláh 

katonák tapossák a meggyötört or-

szág földjét. S különítményeik rabol-

nak, fosztogatnak. Minden törvé-

nyességet felülírva rekvirálnak. 

Baltazár püspök családjával az elvi-

selhetetlenségig fokozódó bajok kö-

zepette némi nyugalmat remélve 

Debrecenből Zelemérre húzódik visz-

sza. A Hajdúböszörmény külterüle-

tén lévő nyaralójában remélve ideig-

óráig menedéket. 1919. július 19-én, 

a kelet-magyarországi területek ro-

mán megszállása után hetekkel, ide 

érkezik előbb két román katonatiszt 

mintegy szemrevételezve a körülmé-

nyeket. Aztán néhány órával később 

tizedmagukkal térnek vissza. És kö-

vetelőzni kezdenek. 20 ezer koronát 

akarnak, vagy kiírtják a családot. 

Később már 10 ezer korona is meg-

tenné, meg a püspök négy lányának 

kiadása. Közben az oláh katonák 

(akkoriban a román katonáknak ez 

volt a közszájon forgó megnevezése!) 

fegyvert töltenek. A 

töltött fegyvereket 

vállhoz emelik, s a 

szakaszvezető tűz pa-

rancs kiadásához elő-

re lép. A püspök hir-

telen jobb kezét az 

égre emeli és felzúg a 

hangja. Románul 

üvölti: „Az Isten lát-

ja!” Az oláh katonák 

káromkodva engedik 

le a fegyvert. Aztán 

kezdődik minden 

elölről. Három órán 

át pattognak az ide-

gek, és a zeleméri 

püspöki nyaralóban 

bújócskát játszik a 

halál. Majd az isteni 

gondviselés legyőzi a 

sátáni erőket, s az éj leple alatt az 

oláh katonák eltűnnek a zeleméri 

erdő sűrűjében. A püspök pedig 

„áhítatos szorongással” nyitja fel a 

bibliáját, s családjával együtt „Isten 

feléjük forduló orcáját látja fényesed-

ni.” Aztán hálaadással bejegyzi a fent 

említett lapszéli jegyzetet. 

Czirmayné Kocsis Róza 

zontális, földi vagy földhözta-

padt tud lenni. Isten Igéje a ho-

rizontális gondolkodásunkat 

áttöri, utat nyit a felfelé látás, az 

örökkévalóság fel, az igaz vigasz-

talódásra. 

 

Részlet Czirmay Árpád ref. lelki-

pásztor hagyatékából 

Dr. Makkai Sándor püspök Dr. Ravasz László püspök 
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Október 31-én, délután 3 órakor a 

Kálvin téri Református Templomban 

ünnepi istentiszteleten adtunk hálát 

az 504 évvel ezelőtt Wittenbergben 

elindult eseményekért, mely úgy vo-

nult be a történelembe, különösen is 

az egyháztörténetbe mint az egyház 

reformációja.  

Martin Luther, vagy ahogy magya-

rosan mondjuk, Luther Márton 

Ágoston-rendi szerzetes arra kereste 

a választ, hogyan engesztelhetné ki a 

haragvó Istent, hogy elkerülhesse az 

ítéletet és a kárhozatot. 

A Szentírást tanulmányozva végül 

arra a felismerésre jutott, hogy ő, 

emberként a saját erejéből, saját jó-

cselekedetei által semmiképpen sem 

juthat üdvösségre. Megértette azt is, 

hogy teljesen hiábavalók azok az erő-

feszítések, hogy pénzért vásároljon 

úgy nevezett bűnbocsátó okiratokat 

(cédulákat), mert Isten Igéje világo-

san fogalmaz az üdvösséggel, a bűn-

bocsánattal és az örök élettel kapcso-

latban. 

Az Ige leírja azt, hogy „hit által iga-

zul meg az ember, a törvény cselek-

vésétől függetlenül” (Róma 3,28); 

„Az igaz ember pedig hitből fog él-

ni.” (Róma 1,17); „És nincsen üdvös-

ség senki másban, mert nem is ada-

tott az embereknek az ég alatt más 

név, amely által üdvözülhet-

nénk” (ApCsel 4,12). 

Igehirdetésében Somogyi László 

lelkipásztor tisztázott néhány nagyon 

sarkalatos teológiai kérdést, melyek-

ből következnek a reformátorok által 

vallott tézisek: Egyedül hit által 

nyerhetjük el üdvösségünket (Sola, 

Fide), egyedül Isten kegyelme által 

lehet üdvösségünk (Sola Gratia), 

egyedül a Szentírás az Istennek ihle-

tett és hiteles szava (Sola Scriptura), 

és egyedül Jézus Krisztus a közvetítő, 

a közbenjáró Isten és ember között 

(Solus Christus). 

Somogyi László lelkipásztor a 2Kor 

5,1-10 versei alapján hirdette az Igét 

a gyülekezetnek. Az istentiszteleten 

mindkét református gyülekezetből, 

valamint a baptista gyülekezetből is 

sokan részt vettek. Az igei alkalom 

elején és végén a Jó Pásztor Refor-

mátus Óvoda női kara énekelt. Ezen 

az ünnepi istentiszteleten emlékez-

tünk meg Nagy István lelkipásztorról 

is, akinek számos éneket köszönhet 

Református Egyházunk. 

Loment Péter lelkipásztor 

Reformációi istentisztelet 

www.bocskaiter.hu 
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G y e r m e k o l d a l 

I. Luther 1483. november 10-én született. De miért 

kapta éppen a Márton nevet? 

1. Mert az apját is így hívták, és akkoriban a fiúkat az 

apjuk után nevezték el. 

2. Mert a Márton név nagyon divatos volt akkoriban. 

x. Mert november 11-én, Márton-napon keresztelték. 

II. Márton diákoskodása során több iskolát is ki-

próbált. Vajon miért?  

1. Mert sokkal okosabb volt társainál, és már a kérdés 

előtt tudta a választ. 

2. Mert az apja mindig jobb iskolába szerette volna járat-

ni. 

x. Mert halott nyelvnek nevezte a latint és fekete szalag  

gal jelent meg az osztályban. 

III. Egy alkalommal komoly viharba keveredett és 

rendesen megijedt. Milyen fogadalmat tett arra az 

esetre, ha túléli a vihart? 

1. Szerzetes lesz. 

2. Apáca lesz. 

x. Professzor lesz. 

IV. Melyik élményét nevezhetjük döntő fontosságú-

nak Luther Márton hitbeli fejlődésében? 

1. Pinceélmény. 

2. Toronyélmény. 

x. Padlásélmény. 

V. Milyen jelentős mozgalom nőtt ki ebből a felis-

merésből? 

1. Konfirmáció. 

2. Reformáció. 

x. Predestináció. 

VI. Mi által lett Luther Márton híres ember? 

1. Kiszögezte a vártemplom kapujára a tételeit. 

2. Megrendezett emberrablás áldozata lett. 

x. Ott halt meg, ahol született. 

VII. Mi volt a kezében 1517-ben, a Mindenszentek 

ünnepét megelőző napon? 

1. Kasza és kapa. 

2. Sarló és kalapács. 

x. Szög és kalapács. 

VIII. Milyen átkot mondtak ki rá? 

1. Pápai átok. 

2. Birodalmi átok. 

x. Mindkettő. 

IX. Melyik várban élt György lovagként? 

1. Trabant. 

2. Wartburg. 

x. Zaporozsec 

X. A várban töltött idő alatt milyen könyveket for-

dított le németre Luther? 

1. Ószövetség. 

2. Újszövetség. 

x. Mindkettőt. 

XI. Luther esküvőjét komoly érdeklődés övezte. 

Hogy hívták a mennyasszonyt? 

1. Christina von Aguilera. 

2. Katharina von Bora. 

x. Gauda von Due. 

XII. Luther Márton 1546-ban halt meg.  Számold 

ki, hogy hány évet élt. 

1. 62. 

2. 63. 

x. 64. 

XIII. Mikor ünnepeljük a reformációt? 

1. 1517. október 31-én. 

2. 2017. október 31-én. 

x. Minden évben október 31-én. 

 
 
 

 

 

 

Ellenőrizd magad! Megfejtés: 

I.x; II.2; III.1; IV.2; V.2; VI.1; VII.x; VIII.x; IX.2; X.2; 
XI.2; XII.2; XIII.x 

LUTHER-TOTÓ 

www.bocskaiter.hu 
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Zene, mint misszió 

Gyermekkorom óta gyülekezethez 

tartozok, belenőttem az egyházba. 

Kisgyermekként gyermek-

istentiszteletre, majd ifire jártam. Így 

természetes módon kapcsolódtam a 

„nagy istentisztelet” közösségébe is 

Budapesten, ahol születtem és fel-

nőttem. Gyülekezetünkben termé-

szetes módon volt jelen az éneklés 

orgonakísérettel, illetve alkalman-

ként voltak klasszikus zenei szolgála-

tok, zenés áhítatok. Az ifis bibliaórá-

kon és istentiszteleteken mindig 

nagy lelkesedéssel énekeltünk. Az 

ifin főleg ún. ifjúsági énekeket, míg 

az istentiszteleten kizárólag a 

„fekete” gyülekezeti énekeskönyvi 

éneket. 

Majd a teológia elvégzését követő-

en ösztöndíjas lettem Atlantában 

(USA), ahol találkoztam azzal, hogy 

az ottani teológiai hallgatók közül 

milyen sokan zenélnek különböző 

hangszereken, és milyen természete-

sen hozzátartozik a mindennapjaik-

hoz a zene és az ének. Az ottani teo-

lógia kórusának egy japán lány volt a 

karnagya, aki büszkén beszélt arról, 

hogy Japánban tanulta a híres Ko-

dály-módszert. Én meg azóta is szé-

gyenkezem, hogy hazánkban meny-

nyire nem szeretnek az emberek éne-

kelni, és mennyire nem tartozik hoz-

zá az emberek mindennapjaihoz a 

zene és az ének. Persze nagyon sokan 

hallgatnak zenét, de maguk nem ját-

szanak semmilyen hangszeren, és 

nem énekelnek. Sőt, még a Himnusz 

vagy a Szózat éneklése sem termé-

szetes az emberek számára. Azt gon-

dolják, hogy azt elég csak meghall-

gatni. 

Lelkészi pályám első időszakában 

falun szolgáltunk feleségemmel. Tel-

jes meggyőződéssel hittem, hogy a 

fiatalok megszólításának egyik nagy 

lehetősége, ha fiatalos, modern, mai 

szóval „dicsőítő” énekeket éneklünk, 

és ha lehet, akkor az éneklést zene-

karral kísérjük. Sajnos ezt ott a gya-

korlatban nem volt lehetőségünk 

megvalósítani. Majd később hajdú-

böszörményi lelkészként adatott meg 

az, hogy gyülekezetünk lelkes fiatal 

és középkorú tagjaiból egy dicsőítő 

zenekar alakulhatott. A Bárka Gyüle-

kezeti Zenekar immár 10 éve szolgál, 

és ebből 5 éve már minden vasárnapi 

istentiszteleten zenél. A gyülekezeti 

éneklés nagyobb része orgonakísé-

rettel történik, míg 1-2 éneket mo-

dern zenei kísérettel énekel a gyüle-

kezet. 

Ezzel próbáljuk azt elérni, hogy a 

gyülekezet minden korosztálya ott-

honosan érezze magát az istentiszte-

leteinken, és a különböző zenei stí-

lust kedvelők is megtalálják a hozzá-

juk közel állót. A 

vasárnapi isten-

tiszteleteken túl 

természetesen 

egész évben tö-

rekszünk arra, 

hogy legyenek a 

templomunkban 

különböző zenei 

stílusú koncertek 

és zenés áhítatok. 

Tapasztalat, hogy 

így szélesebb lesz 

azoknak köre, 

akik alkalman-

ként eljönnek 

templomunkba. 

Nagyon fontos-

nak tartjuk azt is, 

hogy a zene és az 

ének szépen szó-

laljon meg, hi-

szen Isten szá-

mára a legjobbat 

és a legszebbet 

akarjuk adni. 

Ezért is törekszünk arra, hogy mind 

a zenekar hangszerei (gitár, basszus-

gitár, ukulele, dob, zongora) legye-

nek jók, mind pedig a hagyományos 

orgona legyen méltó kísérője az 

éneknek. Jelenleg folyamatban van a 

templom régi Angster-orgonájának a 

teljes felújítása. Bízunk abban, hogy 

felújított és korszerű állapotban még 

jobban fogja szolgálni Isten dicsősé-

gét. 

Remények és valóság. A hittel lát-

ható valóság és szemmel látható va-

lóság. Ez a kettő legtöbbször feszült-

ségben áll egymással. E kettő között 

képez utat a misszió. Az a küldetés, 

melyet a mi Urunk bízott ránk, hogy 

a földi valóságból elősegítsük az em-

bereket a hittel látható valóságba. 

Reménnyel nézünk arra a feladatra, 

amit Isten bízott ránk, és hittel vé-

gezzük szolgálatunkat. 

Ugyanakkor benne élünk a sok kí-

sértéssel, közönnyel és bűnnel ter-

helt világban. Hisszük azt, hogy a 

zenének és az éneklésnek helye és 

része van a misszióban, ugyanakkor 

látjuk és tapasztaljuk azt, hogy csak 

azért mert van modern zene és zene-

kar, vagy van tökéletes felújított or-

gona és professzionális orgonista-

kántor még nem lesznek többen a 

templomban, és ezek önmagukban 

nem fejtenek ki olyan missziós ha-

www.bocskaiter.hu 
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Felújítások a temetőben 
Sok éves reményeink és terveink váltak valósággá 

ezekben a hetekben a Kálvin téri és a Bocskai téri 

Református Gyülekezetek tulajdonában lévő városi 

köztemetőben. Végre megvalósulhattak nagyon fon-

tos fejlesztések és felújítások. A temető egyik legrosz-

szabb útszakaszát újíthattuk fel, aszfaltozhattuk újra. 

Ez a gépkocsi bejárattól a ravatalozókig vezet, illetve 

azt öleli körbe. Az ősz során több útszakaszt sikerült 

zúzott kővel borítanunk, ezzel is segítve a látogatók 

mozgását a temetőben. 

Az útfelújítással párhuzamosan megtörtént a víz-

hálózat bővítése is. Több száz méter új vízvezeték 

került kiépítésre, és így több új vízvételi lehetősség-

gel bővült a temető. 

Bár kevésbé látványos, mégis nagyon fontos, hogy 

sikerült felújítani a ravatalozó épületében a hűtőhelyisé-

get is. 

Szeretnénk még egy használt, de jó állapotú teher-

gépkocsit is beszerezni, ugyanis a jelenlegi már nem 

javítható gazdaságosan, így szükségessé vált a cseré-

je. 

Mint a tulajdonos gyülekezetek egyik képviselője, 

szeretnék ezúton is köszönetet mondani a Paraklé-

tosz Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Tályai-Gajdán 

Ibolyának és minden munkatársának kegyeletteljes 

munkájáért, mellyel a gyászolók és minden temetőlá-

togató méltó emlékezését segítik. 

 

Loment Péter lelkipásztor 

www.bocskaiter.hu 

tást, amit az emberek, a gyülekezeti 

tagok vagy a lelkipásztor esetleg vár-

na tőlük. 

Most akkor van vagy nincs a zené-

nek missziós hatása? Igen, ez nagyon 

fontos kérdés. Fiatalként azt gondol-

tam, hogy szinte önmagában is elég a 

jó és szép zene ahhoz, hogy az embe-

rek vágyakozzanak Istenhez. Azt 

gondoltam, hogy szinte elég a dicsőí-

tő zene a fiatalok megszólításához, és 

elég a gyönyörű orgonamuzsika vagy 

a klasszikus 

zene, hogy meg-

ragadja az idő-

sebbek lelkét. 

Mostanra már 

tudom, hogy 

ezek önmaguk-

ban legtöbbször 

nem elegendő-

ek. Hiszem azt, 

hogy Isten tud 

ezek által is cso-

dát tenni és hit-

re juttatni fiata-

lokat, felnőtte-

ket és időseket 

is, de a zene önmagában mégsem 

elegendő missziós eszköz. 

A zene is, mint minden egyéb mű-

vészet, segítségére lehet a missziónak 

abban, hogy Krisztus beszédét eljut-

tassuk az emberekhez. Hogy az ige 

eljusson az emberek füléig és szívéig. 

Érzékenyebbé teheti az emberek lel-

két az ige befogadására. Megnyithat 

olyan csatornákat, melyek egyébként 

nehezen nyílnak meg, és így Isten 

igéje, a megváltás üzenete megérint-

heti a bűnös embert. 

Figyelmeztető és eligazító szá-

munkra Pál apostol kijelentése: A hit 

tehát hallásból van, a hallás pedig 

Krisztus beszéde által. (Róma 10,17) 

Ezért senki se gondolja azt, hogy van 

könnyebb út, más út ahhoz, hogy 

missziót végezzünk, hogy hitre segít-

sünk embereket, mint az ige hirdeté-

se és a bizonyságtétel.  

Loment Péter lelkipásztor  
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Bemutatkozik Kiss Ingrid Csenge lelkésznő  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm lelkésznőt a 

gyülekezet, olvasóink és a magam nevében. Kérem ossza 

meg velünk életének legfontosabb állomásait! 

Honnan, milyen családból származik? 

Partiumi lány vagyok. Nagyvárad mellől, egy kis 

magyarlakta településről – Tótiból – jöttem. Hitben élő 

családból származom. Édesanyám presbiter településünk 

gyülekezetében. Felmenőim közül nem voltak lelkészek.  

Hol végezte tanulmányait?  

Az általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban 

végeztem, majd a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnáziumban érettségiztem. 

Hogyan vezetett útja a debreceni Hittudományi 

Egyetemre? 

Gyermekkoromban családomban valamennyien 

gyakoroltuk hitünket, de az én hitbeli megerősödésem 

igazából akkor történt, amikor 8. osztályos koromban 

konfirmációra készültünk. Akkor kezdtem olvasni a 

Bibliát, amit szinte le se tudtam tenni. Ott kaptam egy 

olyan megerősítést, amikor is eldöntöttem, hogy én is 

Isten szolgája akarok lenni, így a lelkipásztori szolgálatot 

választom élethivatásul. Az egyházi középiskolában a 

tanulmányok mellett egyre inkább erősödött 

elköteleződésem. Jelentkezésemet a debreceni és a 

kolozsvári Hittudományi Egyetemekre adtam be. Az 

alkalmassági vizsga Debrecenben előbb volt, mint 

Kolozsváron. Mivel sikeresen felvételiztem, eldőlt a 

sorsom, Debrecenbe kerültem a Hittudományi 

Egyetemre. Ezt a döntésemet azóta sem bántam meg. 

Életem 5 legemlékezetesebb évét tölthettem 

Debrecenben, ahol tanulmányaimban sikeresen haladtam 

és új élmények, új tartós barátságok születtek. Hitemben 

mindig csak erősödtem és soha nem inogtam meg 

tanulmányaim alatt. Tudtam, hogy tizenévesen jól 

döntöttem. Nagyon szeretek tanulni, érdekelnek a 

nyelvek és nem okozott gondot a héber és a görög nyelv 

egyidejű tanulása sem. A héber nyelv segítette az OTDK-n 

való sikeres szereplésemet. Az Ószövetségből választott 

témámmal és nyelvismeretemmel 3. helyezést értem el. 

Boldogsággal töltött el az eredmény.  

Hogyan készült itteni első szolgálatára? Hogyan 

érezte magát a bemutatkozó istentiszteleten? 

Az indíttatás családi gyökerű. Nagymamám szavai 

jutnak eszembe, aki mindig azt mondta: „Az Úr legyen 

veled!” S ha ez így van, minden megoldódik, bölcsen 

igazgatódik az életem.   Ha az Úr velünk, bármilyen 

nehézséget el tudunk viselni könnyű szívvel. A 

bemutatkozó istentisztelet textusa Máté evangéliuma 6. 

részének 25-34. igeversei voltak, amelyben a fő hangsúlyt 

a személyes életem által az isteni gondviselésre 

helyeztem. Felemelő volt látni a szószékről a mosolygó 

arcokat, a figyelő tekinteteket ebben a szép templomban. 

Úgy éreztem, itthon leszek ebben a gyülekezetben, 

örömteli volt a fogadtatás. Újbóli pozitív megerősítést 

kaptam, hogy a helyemen vagyok az Úr szolgálatában. 

Milyen feladatok várnak lelkésznőre a 

gyülekezetben és a hitoktatásban? 

Augusztusban érkeztem a Bocskai téri gyülekezetbe, 

ahol szeretettel és segítőkészséggel fogadtak. 

Mondhatom, így október közepén, hogy idáig is sok 

tapasztalatot szereztem. Most már belelátok a szükséges 

adminisztratív munkába is. A kauzális szolgálat 

(keresztelő, esküvő, temetés) legnehezebb része a 

temetés. Már volt alkalmam búcsúztatásra, amely nagyon 

nehéz, de egyben áldott feladat is. Isten szavát hirdetni és 

vigasztalódást nyújtani a hozzátartozóknak szép és nemes 

küldetés. Különösen akkor, amikor tapasztalhattam, 

milyen szeretettel és hálával beszéltek a családtagok 

elhunyt szerettükről. A hétköznapi teendők sorában ott 

van a hétköznapi hitoktatás. A Bocskai és Bethlen Gábor 

iskolában, valamint a nyolcévfolyamos gimnázium egy 

csoportjában végzem ezt a szolgálatot. Nyugodt szívvel 

mondhatom, hogy sikerült minden csoporttal megtalálni 

a közös hangot. Minden csoport másképpen működik, de 

ha közös nevezőn vagyunk, akkor jól alakul a közös 

munka is. Befogadó közösség várt mindenütt. Nagyon 

hasznos volt a Baltazár Dezső Református Iskola 

pedagógusaival töltött csendes nap Göncruszkán. Sok 

mindenkivel sikerült beszélgetni, ismerkedni. 

Nemrégiben Mátraházán voltunk a konfirmációra 

készülő 8. osztályosokkal és osztályfőnökeikkel. Ezek a 

csendes napok tartalmaztak előadást és 

csoportfoglalkozást. Nekem is volt egy leánycsoportom. 

Különböző feladataimon keresztül mindig az a cél 

vezérel, hogy minél jobban  megismerjem a gyülekezetet, 

a gyülekezeti munka különböző területeit. Így az 

imaközösségek, az Élő Kövek ifis csoport hitéleti 

munkáját is igyekszem megismerni és minden erőmmel 

segíteni. A Fazekas Gábor Idősek Otthonában is végzek 

szolgálatot, tartok istentiszteletet. A szeretetet 

tapasztalhattam meg az idős emberek részéről is. 

Természetesen a presbiteri gyűléseknek és a havonta 

esedékes egyházmegyei testületi üléseknek is részese 

vagyok. Lehetőség számomra, hogy az ott folyó munkát is 

megismerjem.  A lelkészi munka sokrétű, áldozatos 

tevékenység, amelyet hittel, szeretettel lehet végezni. 

 Milyen tervei, céljai vannak a jövőt illetően? 

Mivel szeretek tanulni, mindig újabb és újabb 

ismereteket szerezni, ezért szeretnék felvételizni a 

Hittudományi Egyetem doktori képzésére és azt 

sikeresen elvégezni. Tanulással teli 4 esztendő vár rám a 

sikeres felvételi után. Tanulmányaim mellett szeretném 
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Lelkészszentelés volt a Debreceni Nagytemplomban 

majd leendő férjemet segíteni új gyülekezetében. 

Melyik bibliai gondolat áll legközelebb a lelkéhez, 

amely meghatározza egész életét és szolgálatát? 

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne 

félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, 

mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9) Ez az az 

idézet, ami számomra oly fontos és amiből mindig is erőt 

tudtam és tudok meríteni, s amely másokat is bátoríthat. 

 A gyülekezet és a magam nevében kívánok nagyon 

sikeres, gyümölcsöző esztendőt gyülekezetünkben! Isten 

gazdag áldását kérem életére és szolgálatára!  

 

Köszönöm a beszélgetést! 

Tamus Elvira 

Október 30-án a Debreceni Nagy-

templomban ünnepi istentisztelet 

volt, melyen ünnepélyes keretek közt 

46 teológiát végzett fiatalt szenteltek 

lelkipásztorrá. Mint emlékezetes, a 

COVID-19 járvány miatt 2020-ban 

nem lehetett megtartani a lelkész-

szentelést, ezért most két évfolyam 

lelkészei kaptak lelkipásztori okleve-

let és felhatalmazást a lelkészi szol-

gálat végzésére. 

Az ünnepi egyházkerületi közgyű-

lésen, istentiszteleten Püski Lajos a 

debreceni Nagyerdei Református 

Gyülekezet lelkésze, egyházkerületi 

főjegyző hirdette az igét az 1Tim 3,1-

7 alapján. Az igehirdetésben nagy 

hangsúlyt helyezett arra, hogy a lelki-

pásztorok arra kaptak Istentől elhí-

vást, arra vállalkoznak, és kapnak 

felhatalmazást, hogy az Isten igéjét 

hirdessék, a lelki magvetés szolgála-

tát, nehéz munkáját végezzék az egy-

házban.  

Az igehirdetést követően került sor 

a fiatal lelkipásztorok ünnepélyes 

esküjére, majd az egy-

házkerület esperesei 

ősi szokás szerint kéz-

rátétellel részesítették 

őket áldásban. Gyüle-

kezetünk segédlelké-

szét, Bohus Csabát is 

most szentelték fel lel-

kipásztorrá. Isten áldá-

sa kísérje őt lelkészi 

szolgálatai során egész 

életében! 

Az egyházkerületi 

közgyűlés kitüntetések 

átadásával folytatódott. 

Nagy örömünkre szol-

gált, hogy református 

iskolánk igazgatója, 

Balláné Bodai Judit a 

Tiszántúli Református 

Egyházkerület Pedagó-

giai Díjában részesült 

magaszszintű és hűség-

gel végzett pedagógiai 

és intézményvezetői munkájának 

elismeréseként. Ezzel az elismeréssel 

a Baltazár Dezső Református Általá-

nos Iskola minden pedagógusának és 

dolgozójának magaszszintű munká-

ját elismerte a Tiszántúli Református 

Egyházkerület Elnöksége. Soli Deo 

Gloria – Egyedül Istené a dicsőség! 

 

Loment Péter lelkipásztor 
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Addig, míg a lelkészeink és a fiata-

lok csendesnapokon voltak, mi itt-

hon az imakörben rögtönzött színhá-

zi előadás keretében próbáltuk meg-

érteni az igét. Olyan királyt szerettem 

volna keresni az Ószövetségből, aki 

kedves volt az Úr szemei előtt. Hát, 

nem volt könnyű dolgom. Végül Jósi-

ás királynál maradtam, de sajnos, 

mint kiderült, ő sem tudott teljesen 

hűséges lenni, legalábbis egyes értel-

mezések szerint. Az előtörténetből 

kiderült, hogy eltörli a bálványimá-

dást, kijavíttatja a templomot, majd 

amikor megtalálják a törvényköny-

vet, megszaggatja ruháit, mert meg-

értette, hogy atyáik eltértek az Úr 

beszédétől. Aztán felkérte alattvalóit, 

hogy tudakolják meg a könyv értel-

mezését az Úrtól. Ők elmentek Hulda 

prófétanőhöz, aki az Úr ítéletéről 

számol be, de a veszedelem csak 

majd a király halála után következik 

be. 

Nos, mi többféle magyarázatot ve-

tettünk fel - komolyabb tudás híján! - 

arról, hogy miért 

ment szembe Jósi-

ás király Nékó 

Fáraóval, azok 

után, hogy annyi-

ra komoly ünne-

pet tartottak, min-

den részletre vi-

gyázva, hibát vé-

letlenül sem kö-

vetve el, mint sen-

ki azelőtt vagy 

azután. Volt olyan 

testvér, aki azt 

kérdezte, hogy 

akkor Istennek 

nem Jósiással kel-

lett volna lennie? 

Volt, aki a próféta-

asszony mondata-

iból is azt olvasta 

ki, hogy Jósiás 

király így fog eles-

ni. Sokan pedig hallgattak. Én ma-

gam arra gondoltam, hogy nem kel-

lett volna keresnie a bajt, hiszen a 

háborúskodás, öldöklés nem valami 

vágyott dolog, örülnie kellett volna, 

hogy békén hagyják. Azt pedig, hogy 

Nékó Istenre utalt, hogy vele van, az 

Ő szándékát hajtja végre, nem olyan 

egyszerű elhinni, hiszen csak egy 

erőszakos ellenségről van szó. Félel-

metes és túl nagy szerintem a király 

engedetlenségének a következménye. 

Nehéz dolog ezt így, ilyen távlatból és 

a lelkészek hiányában megfejteni!  

Abban maradtunk, hogy forgatjuk 

a szívünkben és elménkben azt, hogy 

nem könnyű ilyen rendkívüli alkal-

makkor - de hétköznapi esetekben 

sem! - helytállni, jól dönteni! Imád-

kozásunk alatt az óriás harmonika 

ajtó mögül a gyermekkórus csoda-

szép tolmácsolásában hallhattuk az 

„Itt van Isten köztünk” zsoltáréneket. 

Úgy láttam, hogy tetszett a testvé-

reknek a színházasdi, de azért komo-

lyak maradtunk, ezt támasztják alá a 

fotók is. 

Ja, és a szerepekből sem felejtet-

tem ám el kivenni a testvéreket és 

visszaállítani eredeti élethelyzetükbe, 

hogy ott folytassák az Isten által rá-

juk ruházott szolgálataikat, ahol ab-

bahagyták! 

Tardiné Szilvi 

Már régebben születtem, azt is 

mondhatnám, kenyerem javát már 

megettem. Éltem jót is, meg rosszat 

is, de ki tudja megmondani, hogy mi 

a jó és mi a rossz? Nagyon sokáig 

nemigen tudtam, mert ha a legjobb 

jót is tettem, az sokszor rosszra for-

dult. E két nagyon fontos szó megin-

gathatatlan cövekként állt mellettem 

az életem során. Gyermekkoromban 

csodáltam a felnőtteket, hogyan bol-

dogulnak e bonyolult világban! Hát 

nem igazán vágytam felnőttnek lenni. 

Volt két drága jó nagyanyám, persze 

édesanyám és édesapám, meg két 

fiútestvérem. Mindkét nagyanyám 

tanított a jóra, félni az Istent. Féltem 

is. Megtanítottak a Miatyánkra, a 

Hiszekegyre és énekekre is pl. Vezess 

Jézusunk, Szívemet hozzád emelem, 

Fel barátim, Az Isten bárányára, stb. 

Meg a Tíz parancsolatra is, hogy ne 

lopj, ne hazudj, mindig csak az igazat 

mondd és tedd. Szeresd felebaráto-

dat, tiszteld apádat és anyádat. 

Templomba nem igen jártunk, vagyis 

csak apai nagyanyám. Az minden 

gyülekezetet sorba járt, és mindig 

segített másokon is, ahogy tudott. 

Nagynéném 90 éves korában mesélte 

el nekem, hogy a nagymamával Had-

házról Böszörménybe is átjöttek gya-

log a baptista imaházba imádkozni, 

azután még elmentek itt rokont láto-

gatni. No, ez a nagyanyám 5 gyerme-

ket nevelt fel. Egyedül Isten segítség-

ével, mivel nagyapa az 1914-es hábo-

rúban életét vesztette. (Öt kicsi gyer-

mek maradt árván 1, 3, 5, 7, 9 éve-

sek.) Nem lehetett könnyű, de sike-

rült. Ugyan két fia 16, illetve 42 éve-

sen tragikus körülmények között 

vesztette életét, de a másik három 

80, 80, és 92 évesen adta vissza lel-

két teremtőjének. Ez is egy bizony-

ságtétel nekem, élő táplálék ma is. 

Isten gondviselése, szeretete és áldá-

sa, kegyelme. 

Anyám egyedüli gyermek, nem volt 

testvére. 1913-ban született Farkasla-

kán (Erdélyben). Nagyapa Debrecen-

Bizonyságtétel 
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ben volt katona. Mama Hadházon 

élt. Házasságkötés és leszerelés után 

nagyapa falujába költöztek. Nagy-

apát ismét behívták katonának. Szü-

lei már nem éltek, ezért az én nagy-

anyám anyámmal visszajött Had-

házra, a nagyanyám szüleihez. Köz-

ben Trianon miatt határzár lépett 

érvénybe, így bár volt apja anyám-

nak, soha többet nem láthatta. Ezt a 

fájdalmat haláláig hordozta.  

Anyai nagyanyám haláláig velünk 

élt. 82 évesen halt meg. Sok-sok 

konfliktus volt anyám és nagyanyám 

között. Talán az a tudat, hogy neki 

van apja és még sincs, elfogadhatat-

lan volt számára, nem tudta feldol-

gozni, ezért mindig a nagyanyámat 

hibáztatta. A nagyi halála után 6 

évvel ő is távozott az élők sorából. 

Ekkor voltam én 17 éves. 

Az én utam ezután sodródás. Mi-

ért, hogyan? De legbelül az a bizo-

nyos „mag” az megmagyarázhatat-

lan. érzés? Tudás? Lehetséges? Le-

hetetlen? Mit kell tennem, hogy 

minden jó legyen? Általában ami 

jónak tűnt, utóbb kiderült, hogy 

mégsem az. Csupa zűrzavar volt az 

élet bennem és körülöttem. Enyém a 

világ, meg kell találni a helyemet 

benne, de nem találtam meg. Egye-

dül nekifeszülve minden helyzetnek, 

feladatnak, hogy reményeim szerint 

minden jó lesz. De ez inkább nem 

vagy csak részben igazolódott be. 

Folyton háborgott a lelkem, nem 

volt nyugtom, sem nappal, sem éjjel. 

Éjjel ugyan fizikailag csend volt, 

csak a lelkem háborgott a múltam és 

a jövőm miatt. Csalódtam magam-

ban, a körülöttem lévő emberekben, 

a helyzetekben, amit meg akartam 

jól oldani, sokszor még rosszabb lett. 

Most már tudom, hogy nagy volt az 

EGÓM. Pedig visszanézve pontosan 

tudom, hogy Isten mindig a tenye-

rén hordozott. Annyi jót kaptam Tő-

le, csak én észre sem vettem. Úgy 

gondoltam, ez természetes, ez ne-

kem jár. De hálát soha nem adtam 

érte. Nagy hiba volt. Évtizedekig 

vergődtem az általam kreált mocsár-

ban. Míg Isten keményen tanított és 

megvilágosított. Életem az Ő kezé-

ben van. A sok hiábavalóság tönkre-

tette az egészségemet, szívinfarktust 

kaptam. No, itt már könyörögtem az 

Istenhez, hogy 47 évesen, ugyan ne 

vegye már el az életemet. A kórházba 

lelkész jött, Gál Katalin. Az egyik 

igehirdetés után a 463-as éneket 

énekeltük: „Isten élő lelke jöjj”. Fel-

emelő érzés volt. Aztán az állapotom 

jobbra fordult, megmaradtam. Hálát 

adtam az Úrnak érte, azt gondoltam: 

ezután csak Neki élek, de az is csak 

részben valósult meg. Megint én áll-

tam a kegyelem útjába 10-ből leg-

alább 9-szer. 

 Már jártam a Bocskai téri temp-

lomba Isten igéjét hallgatni. Igaz 

eleinte szinte szégyelltem, de itt ta-

láltam két-három olyan emberre, 

akik érdeklődtek felőlem. Ki vagyok, 

honnan jöttem? Tiszta szívvel báto-

rítottak: jó helyen vagyok. Menjek 

velük kiscsoportos foglalkozásokra 

is! Bevallom nem mindig értettem az 

Igét, mégis jó volt. Sokszor áthatott. 

Szívtam magamba, mint száraz szi-

vacs a vizet. Jártam imaórára, jó volt 

nagyon. Egyik imaórán, talán még 

öten sem voltunk, amikor a Kálvin 

téri gyülekezetből Bertalan Juliska 

néni jött igét olvasni és ismerkedni a 

kiscsoporttal. Ő ekkor így kezdte: 

Énekeljük a 460. éneket, Amint va-

gyok sok bűn alatt. Hát ez nekem 

szólt! A végén az utolsó a 479. ének, 

Hinni taníts Uram, kérni taníts. Hát 

idő kellett hozzá, de megtanított az 

Isten. Az asszonytestvérek sokszor 

nagy segítségemre voltak. Isten tart-

sa meg őket! Sok mindent már más-

képp láttam, értékeltem, sokat jegy-

zeteltem az istentiszteleteken is, 

hogy újra és újra elővehessem és 

elmélkedjek rajta. Jó volt a csend, 

már nem hatott meg a külvilág zaja, 

csendesen elmélkedtem a Jóisten-

nel. Kértem, bocsássa meg bűnei-

met, adjon értelmet, időt, békességet 

a szívembe, türelmet, hogy tudjam 

átgondolni Isten kegyelmét, szerete-

tét, vezetését. Mindezt meg is kap-

tam. A Jóisten közelségét érezni, 

tanítását követni, ajándékát hálával 

megköszönni, a mindennapi életet, 

erőt, egészséget, vezetést, nyugal-

mat, a csendet, a lelki békét. Hála 

örök kegyelméért. Köszönöm napon-

ta többször is! 

Isten vezérfonalába kapasz-

kodva haladok lassan a kegye-

lem útján. A betegségeimet 

próbának élem meg, abban a 

biztos tudatban, hogy az Isten 

örök szeretete és kegyelme 

mindig jelen van. Semmi olyan 

nem történhet, ami nem az én 

jobbításomra és Isten tetszésé-

re ne lenne. Köszönöm, hogy 

vele élhetek! Ő a szívem mélyén 

lakik és szüntelen figyelmeztet 

a lélekjelenlétével. Köszönöm a 

bűnbocsánatát, azt a sok időt, 

türelmet, áldást, amit a meg-

váltó jó Atyámtól kaptam! 

Ámen 

 

HÁLAADÁS 

Mennyei Édesatyám! 

Köszönöm, hogy magadhoz 

vonzottál és oly sokat kellett 

velem dolgoznod, míg helyet 

találtál a szívemben. Minden 

hiábavalót és rosszat kidobni 

onnan, hogy nyugodt, békés 

otthonra találj bennem.  

Köszönöm az időt, a türelmet, 

szeretetedet, amit nekem adtál 

és hogy szüntelen velem vagy, 

vezetsz és helyreigazítasz.  (ref. 

ének 459. Az Isten bárányára)  

Azt mondtad „a test a lélek 

temploma.” A testem rozoga, 

folyton renoválásra van szüksé-

ge. Segítségeddel sikerült javít-

gatni. Köszönöm, hogy nagy 

fájdalmaim nincsenek már, 

csak még bizonytalan a járá-

som. 

A lelkemet naponta táplálom 

a lélekemelő szavaiddal, öröm-

re, békességre, reménységre, 

türelemre és szeretetre taní-

tasz folyamatosan. 

Megadod a csendes időt, a 

mindennapi vezérfonalat a Bib-

liaolvasó kalauzban, és a Mai 

Ige folyóirat szerint. Segítséget 

és bátorítást jelent nekem a Jé-

zus Krisztussal való igazi kö-

zösségben élni. Újra és újra a 

helyes utat megtalálni és rajta 

maradni és azon járni.  

Kérlek Uram, maradj velem 

örökké, szüntelen! 

Miatyánk, ki vagy a Mennyek-

ben… Köszönök mindent! 

Elég nekem az Úr kegyelme! 

Ámen 

Ábrókné  Erzsike 
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Forrás: http://www.veszpremkukac.hu 

Isten hozta első osztályosaink családját! 
Két szeptemberi délután hagyományteremtő szándék-

kal találkoztak gyülekezeti tagjaink az iskolánkba lépő 

első osztályosokkal és családtagjaikkal. Mivel az elmúlt 

tanévben a járvány miatt az iskolára előkészítő foglalko-

zásokat nem lehetett személyes formában megtartani, 

ezért ez volt az első alkalom, amikor a családokkal kötet-

len formában találkozhattunk, beszélgethettünk. Célunk 

volt az ismerkedés és az egymás iránti bizalom erősítése. 

A gyülekezeti ház szép környezetében hamar otthon 

érezte magát mindenki. Balláné Bodai Judit igazgatónő 

köszöntötte a családokat. Majd az 1Pét 5,7 alapján szólalt 

meg köztünk Isten üzenete: „Minden gondotokat őreá 

vessétek, mert neki gondja van rátok!” Egy iskolatáskát 

töltöttünk meg olyan jelképes tárgyakkal, melyek teher-

ként, feladatként nehezednek az iskolakezdő gyermekek 

vállára. Majd egy másik iskolatáskát olyan jelképes tár-

gyakkal raktunk tele, melyeket a szülők visznek, hordoz-

nak mostani életszakaszukban. A két súlyos táska mellett 

Isten Igéjéből jó volt megérteni, hogy nekünk olyan 

Urunk van, aki segít hordozni a legnehezebb terheket is, 

és úgy állít minket egymás mellé, hogy a teherhordozás-

ban egymást is segítsük. Az áhítat után bemutatkoztak 

gyülekezet lelkipásztorai, akik a családok számára szerve-

zett rendszeres alkalmakra és programokra hívták a je-

lenlevőket. A gyerekek a hitoktatójuk segítségével, éne-

kekkel köszöntötték a résztvevőket. A találkozás jó han-

gulatban, kötetlen beszélgetéssel és játékkal folytatódott 

a terített asztalok körül.  A gyülekezeti tagok sütemé-

nyekkel, gyümölcsökkel fogadták a közénk érkező csalá-

dokat. 

Urunk segítsen minket abban, hogy a családok és a 

gyülekezet között a testvéri kötődés tovább erősödjön! 

Legyen bizalmunk és bátorságunk egymást megszólítani, 

Isten közelébe hívogatni, formálni! A nyolc iskolai tanév-

re szülőként és gyermekként tekintsünk páratlan lehető-

ségként, amikor Istent jobban megismerhetjük, és ma-

gunkat mellette hittel elkötelezhetjük! 

 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész  

Konfirmandus csendesnapok (beszámoló) 
Nagy dolog a konfirmáció, de talán 

még nagyobb dolog elindulni, és 

megmaradni azon az úton, amely 

elvezet a templomban történő ünne-

pélyes fogadalomtételig. Mi elindul-

tunk ezen az úton, melynek egyik 

megállója Mátraháza volt, ahol há-

rom fergeteges napot tölthettünk. A 

jókedv, játékok, kirándulások mellett 

volt alkalmunk elidőzni egy kicsit az 

ige fényében az elindulás-elbukás-

újrakezdés témakörénél. Na de lás-

suk, milyen élményekkel gazdagod-

tunk. 

2021. október 11-én, hétfő reggel a 

megszokottnál is nagyobb volt a for-

galom a Bocskai tér és az Újvárosi 

utca sarkán, ugyanis nemcsak az is-

kolába igyekvő gyerekek és szülők 

érkeztek, hanem a Baltazár Dezső 

Református Általános Iskola két 

nyolcadik osztálya is, osztályfőnöke-

ikkel, Nagyné Eszterrel és Pinténé 

Tóth Anikóval az élen, akiknek ez-

úton is köszönjük, hogy velünk tar-

tottak és segítették munkánkat. Tor-

nyosultak a bőröndök, táskák, izga-

tott beszélgetések töltötték meg a 

teret, s még nagyobb lett a nyüzsgés, 

amikor végre megérkezett a várva 

várt busz. Pontban 8:00-kor kezde-

tét vette a három napos kaland és 

minden kilométerrel közelebb kerül-

tünk a célhoz, Mátraházához.  

Amikor megérkeztünk és kiszáll-

tunk a buszból, az volt az első gondo-

latom, hogy nemcsak mi vártuk, 

hogy megérkezhessünk, hanem bi-

zony ez a hely is ránk várt: szemünk 
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elé tárult a festői őszi táj, a vendég-

házban meleg, tisztaság és baráti 

fogadtatás biztosította a jó hangula-

tot. A hosszú buszozás után kénytele-

nek voltunk megmozgatni a végtagja-

inkat, tehát egy kiadós túrával kezd-

tük meg programunkat, amely kiváló 

lehetőséget adott az ismerkedésre, a 

kötetlen beszélgetésre is. Visszatérve 

a szálláshelyre pótoltuk erőnket a 

számunkra elkészített ebéddel, majd 

ezt követően a lelki tápláléké volt a 

főszerep. Az elindulásról, annak ne-

hézségeiről, útvesztőiről tartott szá-

munkra érdekes előadást Dr. Magyar 

Balázs hitoktató, amit csoportfoglal-

kozás követett. A fiúk és a lányok 

négy külön csoportban vonultak el, 

amelyeket a gyülekezet lelkipásztorai 

Loment Péter, Lomentné Szopkó 

Tünde, Bohus Csaba és Kiss Ingrid 

vezettek. Itt játékos, kreatív módon 

dolgoztuk fel az előadást, annak üze-

netét. Az este pedig a játékról és a 

jókedvről szólt: csapatjátékok, sor-

verseny, móka és kacagás. Így ért 

véget az első napunk. 

Kedd reggel frissen és lelkesedve, 

már összeszokott csapatként gyűl-

tünk össze a konferenciateremben, 

ahol folytatódott az előadás-sorozat. 

A következő téma az elbukás volt, 

amelyet Loment Péter lelkipásztor 

igyekezett közelebb hozni a hallgató-

sághoz, és sikerült is neki. Ezt mi 

sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 

ismét jó hangulatú, áldott beszélgeté-

sek következtek. Egy ilyen komoly 

elmélkedés után mire van szüksége 

az embernek? Hát persze, hogy arra, 

hogy kiszellőztesse a fejét, s erre volt 

is lehetőségünk. Egy remek délutánt 

töltöttünk ugyanis az Oxygen Adre-

nalin Parkban. Voltak, akik a libegő-

nek köszönhetően a magasból cso-

dálták az őszi tájat, mások a bob 

nyújtotta élményt választották, a leg-

bátrabbak pedig mindkettőt kipró-

bálták. Közben beszélgettünk, nevet-

tünk és ismét szintet léptünk, mert 

azt hiszem, azt tapasztaltam, hogy 

még összeszokottabban tértünk visz-

sza a szálláshelyre. A konferenciate-

rem ismét megtelt élettel, az újrakez-

dés lehetőségéről pedig Kiss Ingrid 

exmisszus-gyakornok beszélt, majd a 

téma részletesebb kibontása ismét a 

csoportbeszélgetések keretei között 

zajlott. Sok-sok igemag hullott el a 

szívekbe ezeken a napokon, és hisz-

szük, hogy nem kemény talaj várta 

őket. A téma-sorozat lekerekítése-

képpen megnéztük a „Remény baj-

noka” című filmet, ami nagyon szé-

pen elénk tárta a csendes napok 

mondanivalóját: bárki, még a legjob-

bak életében is előfordul a bukás, 

kapunk pofonokat az életben, úgy 

ahogyan a bokszolók is, van, hogy 

padlóra is kerülünk, a lényeg az, 

hogy Istenbe kapaszkodva mindent 

megtegyünk azért, hogy felálljunk és 

elkezdjük újra. 

A harmadik, utolsó napunkat is-

tentisztelettel kezdtük, ahol Bohus 

Csaba lelkipásztor István vértanú 

példáját állította elénk, rajta keresz-

tül tanulhattunk az elkötelezett ke-

resztyén életről, a keresztyén közös-

séghez, a gyülekezethez való ragasz-

kodásról, hiszen a konfirmációval 

ilyen felelős élet kezdődik el a fiata-

lok számára azzal, hogy teljes értékű 

egyháztagokká lesznek. A kiscsopor-

tok is összegyűltek még utoljára és 

„szedegették a morzsákat”, azaz ösz-

szegyűjtöttünk minden olyan üzene-

tét ennek a néhány napnak, amit ma-

gunkkal vihetünk és később hasz-

nunkra válhat. Kiértékeltük a Mátra-

házán töltött közös napokat, és 

örömmel jelentem, hogy a legtöbb 

szájból elhangzottak a következő 

mondatok: „Maradjunk még!”, „Nem 

akarok hazamenni!”, „Jó, hogy eljöttem!”  

Valóban jó, hogy ott voltunk, jó 

volt együtt lenni! És bár felszálltunk 

a buszra, ami visszahozott minket a 

szürke hétköznapokba, mégis úgy 

gondolom és úgy érzem, hogy nem 

úgy tértünk vissza, ahogy elmentünk, 

hanem meggazdagodva, csordultig 

tele szívvel, hálával és széles moso-

lyokkal. Istennek adok hálát, hogy 

ilyen áldott napokat tudhatunk ma-

gunk mögött, jó volt megtapasztalni 

a Vele és az egymással való közössé-

get, jó volt tanulni egymástól, gazda-

godni az ige és egymás által. Jó volt 

megerősödni akár konfirmáció előtt 

állóknak, akár már rég konfirmáltak-

nak abban, hogy vannak ugyan buká-

sok az életünkben, Isten mégis ki-

nyújtott karral áll mellettünk, hogy 

felsegítsen. 

Kiss Ingrid Csenge  

exmisszus-gyakornok 
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Pedagógus csendesnap 
„Legyetek szilárdak, rendíthetetle-

nek, buzgólkodjatok mindenkor az 

Úr munkájában.” 1.Kor 15,58. 

A Baltazár Dezső Református Álta-

lános Iskola tantestülete szeptember 

27-én Göncruszkára utazott. A csen-

desnapi kirándulásunkat a fenntartó 

egyházközség lelkészei, Lomentné 

Szopkó Tünde Nagytiszteletű Asz-

szony és Loment Péter Nagytisztele-

tű Úr szervezték. 

Nyolc órára érkezett meg a bu-

szunk, s a felszállás és elhelyezkedé-

sünk után rövid reggeli áhítattal in-

dítottuk a napot, melynek szolgálatát 

Loment Péter Nagytiszteletű Úr vé-

gezte. Jézus tálentumokról szóló pél-

dázatáról osztotta meg velünk a gon-

dolatait, és egyben ezzel hangolód-

tunk a Göncruszkai Református Gyü-

lekezet fenntartásában működő Ta-

lentum Református Tehetséggondo-

zó Általános Iskola, Óvoda és Alap-

fokú Művészeti Iskola meglátogatá-

sára, amely utunk egyik célpontja 

volt. 

Megérkezésünk után Sohajda Le-

vente, a göncruszkai gyülekezet lel-

késze fogadott bennünket. Majd a 

templomba indultunk, ahol lelkészi 

elhívásukról, Göncruszkára kerülé-

sükről, az iskola indításának és meg-

erősödésének rögös, de áldott útjáról 

beszélt. Isten áldása, vezetése és a 

lelkész házaspár elhivatottsága ered-

ményeként ma már egy szép, tágas, 

jól felszerelt, torna- és táncteremmel 

rendelkező iskolában folyik a refor-

mátus szellemiségű oktató-nevelő 

munka. 

A templomból az iskolába vezetett 

az utunk, ahol rövid sétát tettünk az 

iskola épületében, a sportpályákon és 

az udvaron. Mindenhol láthattuk a 

gyülekezet és a tantestület odaadá-

sát, a gondos tervező munkát és a 

folyamatosan fejlesztő, újító szándé-

kot. A sétánk során az iskola életébe 

is bepillantottunk. 

Palestyák Veronika Mónika, az is-

kola igazgatója tájékoztatott bennün-

ket az intézményben folyó munkáról. 

Az iskola a miénkhez hasonlóan alul-

ról építkező volt. Ma nyolc évfolya-

mon folyik a gyerekek hitbeli nevelé-

se, oktatása. A tanulói létszám 180 

fő, s nagy igény mutatkozik az egyhá-

zi oktatás iránt a szülők részéről. Az 

iskolának nagy a vonzáskörzete, 70 

km-es távolságról is utaznak a gyere-

kek a környező településekről az is-

kola buszaival az intézménybe. Alap-

fokú művészetoktatás is folyik zene-, 

tánc-, képzőművészeti ágakon. A 

gyülekezet méhészettel is foglalkozik, 

melynek bevételét - egyebek mellett - az 

iskola tárgyi feltételeinek fejlesztésére 

fordítják. 

Az iskolából a gyülekezet „Tejjel- 

mézzel” elnevezésű ebédlőjébe sétál-

tunk, ahol jó hangulatban fogyasztot-

tuk el a finom ebédet. 

Ezután a vizsolyi templomba utaz-

tunk, ahol a templom történetéről, és 

az első magyar nyelvű teljes Biblia 

elkészüléséről (fordításáról, nyomta-

tásáról) hallottunk összefoglalást az 

idegenvezető által. 

Jó hangulatban, tartalmasan töl-

töttük el ezt a napot. A hétköznapi, 

olykor monoton munkából kilépve 

szükségünk van az építő, feltöltődést 

nyújtó együttlétekre, kirándulá-

sokra. 

Isten áldását kívánjuk a vendéglá-

tó göncruszkai gyülekezet és lelki-

pásztoraik, valamint az iskola ne-

velőinek életére, munkájára.  

Köszönjük szépen lelkészeinknek 

az átgondolt, odaadó szervezőmun-

kát! 

Preku Erzsébet 

Szolfézs terem 

Folyosó 

Ebédlő 

Torna terem 
Tanterem 



17 www.bocskaiter.hu 

Mozogni öröm! - Csatlakoztunk a Magyar Diáksport Napjához 
„Az életünkben túl gyakran tekin-

tünk a mozgásra feladatként, miköz-

ben megfeledkezünk az öröméről.” 

Francie Healey 

Az idei tanévben először csatlako-

zott iskolánk a szeptember 24-én 

megrendezett Európai Diáksport 

Naphoz. Ezen a napon minden tanu-

ló újra megtapasztalhatta a közösségi 

sport erejét és örömét. A testnevelés 

órákon a pedagógusok kreatív mó-

don segítik megszerettetni a gyere-

kekkel a mozgás különböző formáit. 

Megtanulják a siker és a kudarc elvi-

selését, az ítéletalkotás felelősségét, a 

konfliktustűrést és kezelést, mindazt, 

amire az életünk során szükségünk 

van, a sport tehát mindenre megta-

nít. Ezért fontos, hogy a tanórákon 

kívül is megtalálják a tanulóink azo-

kat a mozgásformákat, amiket öröm-

mel végeznek. 

Ez a nap ehhez adott egy kis segít-

séget. A pedagógusok változatos, szó-

rakoztató és minden diák számára 

teljesíthető feladatokat, játékokat 

állítottak össze erre az alkalomra. 

A délelőtt a 7. és a 8. évfolyam 

megmozgatásáról szólt. A diákok a 

2021 évhez igazodva lefutották a 

2021 métert, akadálypályán bizonyít-

hatták ügyességüket és különböző 

labdajátékokban vehettek részt. 

Délután az alsó tagozatos és az 5. 6. 

évfolyamra járó gyerekek sportolhat-

tak. Forgószínpad szerűen csapatok-

ban küzdöttek az állomásokon. Az 

akadálypálya, zsámoly fogó, mozgá-

sos amőba, bójaszerző és labdás 

ügyességi játékok során öröm volt 

látni a kipirult arcokat, öröm volt 

hallani a gyerekek kacagását és azt, 

hogy egymást segítve, buzdítva élik 

át a mozgás adta lehetőségeket. 

Pedagógusként is jó volt részese 

lenni ennek a napnak, hiszen azt 

érezhettük, hogy maradandó élmény-

nyel gazdagodtak a tanítványaink. 

Bodnár Éva 

Idén ünnepeltük az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc 65. évforduló-

ját. 

Ebből az alkalomból emlékeztünk az 

akkori hősökre, akik életüket áldoz-

ták a kommunista diktatúra megdön-

téséért és a magyar nemzet szabadsá-

gáért. Az iskolai és a városi megemlé-

kezést közel két hónapos felkészülési 

folyamat előzte meg. A gyerekekkel 

együtt mi, felnőttek is nagy odaadás-

sal, lelkesedéssel készültünk ezekre 

az alkalmakra.  

Ünnepi műsorunkban felelevenítet-

tük a korszak mindennapjait, az ak-

kor élt emberek nehézségeit, küzdel-

meit, hősies helytállásukat egy szebb 

jövő reményében. Ennek a történel-

mi korszaknak az eseményei és az 

előadott jelenetek személyessé vál-

tak, közel kerültek mind a szereplők-

höz, mind a nézőkhöz. Ebben nagy 

szerepet játszottak a teljesen átélt, 

hiteles alakítások.  

A megemlékezés szereplői a Baltazár 

Dezső Református Általános Iskola 

4.b, 7.a, 7.b, 8.a és 8.b osztályos ta-

nulói voltak. 

A műsor forgatókönyvét összeállítot-

ta: Baloghné Németh Anita. 

 A műsort betanította: Baloghné Né-

meth Anita magyar-történelem sza-

kos tanár, Csukásné Bernáth Kriszti-

na drámapedagógus és Kiss Szilvia 

magyartanár.  

Kiss Szilvia 
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„A zene hatalmas dolog. Egy dal megváltoztatja a ked-

ved, emléket teremt, megváltoztathatja az életedet.”- 

ezekkel a gondolatokkal kezdődött az idei, ám már hagyo-

mányosnak számító koncert, amit minden évben október 

elsején, a zene világnapja alkalmából rendezünk. Idén az 

éneklés fontosságáról, testi-lelki pozitív hatásairól kaptak 

a diákok néhány fontos gondolatot, majd a Bartók Béla 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola néhány növendéke vál-

lalta, hogy zenei tudását megmutatja iskolatársai számá-

ra. Külön öröm látni, amikor tanár és növendéke együtt 

lép fel színpadon, ez alkalommal több ilyen produkciót is 

hallhattunk. A műsorban felcsendült többek között hege-

dű és fuvolaszó,vers, illetve a zeneiskola gitárzenekara is 

vállalta, hogy képviselteti magát a rendezvényünkön. 

Idén a dzsessztörténet egyik legnagyobb alakjának, Louis 

Armstrong születésének 120., halálának 50. évfordulójára 

emlékeztünk. 

Bízom benne, hogy sikerült lelki feltöltődést nyújtani a 

gyerekeknek, valamint a megjelent vendégeknek, és remél-

hetőleg egyre több gyereknek adtunk kedvet és késztetést 

arra, hogy valamilyen formában elkezdjék a zenetanulást.   

Orbán Istvánné  

„A gyermek olyan, mint egy pil-

langó a szélben: néhány magasabb-

ra tud repülni, mint mások, de 

mindegyik a legjobb tudása szerint 

repül. Miért is hasonlítanád össze 

őket? Mindegyik más, mindegyik 

különleges, mindegyik gyönyö-

rű.”(Ismeretlen szerző) 

Intézményünk minden évben nagy 

gondot fordít a gyerekek beiskolázás-

ra, ennek érdekében az iskola fenn-

tartói, vezetősége és tantestü-

lete igyekszik jó kapcsolatot 

ápolni a város óvodáival, a 

szülőkkel és a gyerekekkel 

egyaránt. 

A világjárvány okozta hely-

zet miatt sajnos nem volt al-

kalmunk megtartani a meg-

szokott, személyes Csodavár 

alkalmakat, ezért tavaly dec-

emberben az iskola vezetősé-

ge létrehozta a „Suliváró a 

református iskolában” nevű 

Facebook csoportot, melyhez 

személyesen kivitt tájékoztató 

segítségével tudtak csatlakozni az 

iskola iránt érdeklődő szülők. Ezen a 

közösségi fórumon mint leendő elsős 

tanító nénik, kéthetente nagy öröm-

mel készülve kedveskedtünk a gyere-

keknek játékos, interaktív, iskolakez-

dést támogató feladatokkal, videók-

kal, mesékkel. Igyekeztünk a szülők-

nek is segítséget nyújtani abban, 

hogy gyermekük zökkenőmentesen 

élje meg az iskolakezdést. Ezúton is 

szeretnénk megköszönni a beiskolá-

zással kapcsolatos támogató, segítő 

munkáját Balláné Bodai Judit intéz-

ményvezetőnek és Kissné Rácz Ildikó 

igazgatóhelyettesnek. 

Hálás szívvel tolmácsoljuk köszö-

netünket minden kedves családnak, 

hogy a 2021/2022-es tanévben a Bal-

tazár Dezső Református Általános Is-

kolát választották legféltettebb kin-

csüknek, a gyermeküknek, így 57 apró-

sággal kezdhettük az elsős iskolaévet. 

A szülőkkel és a gyerekekkel való 

első személyes találkozás a májusban 

megrendezésre kerülő szülői értekez-

let, majd a családlátogatások alkal-

mai voltak. Nagyon hálásak vagyunk 

a kedves anyukáknak, apukáknak, 

hogy megtiszteltek bennünket bizal-

mukkal, személyes jelenlétükkel és 

szeretettel fogadtak minket. 

A nyár folyamán a gyermekek érke-

zésére már izgatottan készültünk 

mindannyian. Nagyon szerettünk 

volna közelebbről is megismerkedni 

a leendő kis elsősökkel, hogy a szep-

temberi iskolakezdés és elválás már 

könnyebb legyen, ezért megrendez-

tük a két napos Baltazár Csodasulit. 

Erre a napra számos kézműves fel-

adattal, játékos mesefeldolgozással, 

zenével, tánccal kísért foglalkozással 

készültünk.  

Ezen a két napon nagy örömünkre 

szolgált, hogy lehetőségünk nyílt a 

tanévnyitó istentiszteletre is készül-

ni. Ez egy olyan ünnepi alkalom, 

mely minden család életében fontos 

mérföldkő. Megható és szívbe mar-

koló pillanatok részesei lehettünk, 

hiszen a hagyományokhoz híven a 

leendő elsős gyerekek és a ta-

nító nénik köszöntő műsorral 

kedveskedtek a gyülekezet, az 

iskola tanulói és a családok 

számára. Az 1. osztályos tanu-

lókat végzős diákjaink, Kiss 

Panna és Szoboszlai Hanna 

verssel köszöntötték. A gyere-

kek nagyon lelkesen szerepel-

tek a műsor alatt, melyért kö-

szönet jár a kedves szülőknek, 

hiszen ők segítettek a versek és 

a dalok megtanulásában. Né-

hány kedves sor a tanévnyitó 

istentiszteletműsorából: 

„A gyermekszív az Úr előtt, kedves 

ajándék mely őszintén dicséri őt.  

Oly kemény, mint a hó és fénylik, 

mint az égen a nap, a gyermekszív 

mindig tiszta marad.” 

(Pintér Béla: Gyermekszív) 

„Szeretünk majd téged, hisz mi ér-

ted vagyunk, 

te aranyozod be nékünk, minden 

egyes napunk… 

…Azért vagyunk neked, hogy uta-

don kísérjünk,  

hogy az légy, ami lenni akarsz…

mert fontos vagy nékünk.” 

(Habarics Kitty: Elsősköszöntő) 
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Szeptember 1-jén boldog, mosoly-

gó, „igazi” kis elsősök lépték át az 

iskola kapuját. Az első iskolai napok 

nagy izgalommal és kíváncsisággal 

teltek. Ügyesen alkalmazkodtak a 

gyerekek az iskolai élet kihívásaihoz. 

Többen ismerték már egymást az 

óvodából, és azóta is sok barátság 

alakult ki.  

Számos programmal igyekszünk 

kovácsolni az osztályközösséget. En-

nek érdekében mindkét osztály ren-

dezett közös családi főzést, mely re-

mek hangulatban telt. Ezen az alkal-

mon a szülők közelebbről is megis-

merkedhettek egymással. 

Egyéb szabadidős tevé-

kenységekkel is igyek-

szünk színesíteni a gyer-

mekek mindennapjait. 

Egy szép, októberi dél-

után például mindkét el-

sős osztály ellátogatott a 

Dancsi Almáskertbe, ahol 

„Szedd magad akció” kere-

tében igyekeztünk betekin-

tést nyerni az almaszedés örömteli 

élményébe. 

Az Országos Könyvtári Napok ren-

dezvénysorozaton belül meghívást 

kaptunk a Hajdúböszörményi Kert-

ész László Városi Könyvtárba, ahol a 

Böszörményi erdők állatvilága című 

diaképes előadást tekinthettük meg, 

valamint lehetőségünk nyílt részt 

venni a Beporzóink védelme című mé-

hészkedést bemutató foglalkozáson is.  

A debreceni Vojtina Bábszínházban 

is jártunk, ahol a Libapásztorlány 

című színvonalas előadást tekinthet-

tük meg elismert színészek előadásá-

ban. Süsüvel és barátaival is találkoz-

tunk a Sillye Gábor Művelődési Köz-

pont színháztermében. 

Az iskola fenntartóitól meghívást 

kaptak az első osztályos gyerekek és 

szüleik egy kellemes, kötetlen beszél-

getésre, melyen megismerkedhettek 

lelkipásztorainkkal, Loment Péter 

tiszteletes úrral, és kedves feleségé-

vel, Lomentné Szopkó Tünde tiszte-

letes asszonnyal. Ezen a szeretetven-

dégséggel egybekötött alkalmon a 

családoknak lehetőségük nyílt bete-

kintést nyerni a gyülekezeti élet min-

dennapjaiba. Hálás szívvel köszönjük 

a jó hangulatban telt pillanatokat. 

A sok osztályprogram mellett ré-

szesei voltunk az iskola által szerve-

zett programoknak is, például az Ál-

latok világnapja, Európai Diáksport 

Nap. 

A 2021. november 28 -án tartandó 

családi vasárnapon az elsősök foga-

dalomtételt tesznek, melyre örömmel 

készítik az 1. osztályosokat Pluhár 

Gáborné Szűcs Enikő és Szabó Judit 

hitoktatók. Erre a meghitt alkalomra 

is szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt! 

„A csillogó szemek meg-

örvendeztetik a szívet, a 

jó hír felüdíti a testet.” 

(Példabeszédek 15,30) 

Bízunk abban, hogy is-

kolánkban minden 

gyermekre csoda vár! 

Győriné Percze Julianna, 

Oláhné Molnár Hajnalka, 

Győri Imréné és Nyitrainé 

Gellén Gabriella  

1.osztályos tanító nénik 

„Megalkotta Isten a különféle vad-

állatokat, a különféle jószágokat és 

a különféle csúszómászókat. És látta 

Isten, hogy ez jó.” 1Mózes 1, 25 

Nagy örömmel készültünk az Álla-

tok Világnapjára, több rendezvényt 

is szerveztünk ez alkalomból a refor-

mátus iskolában. A kis diákokat raj-

zos feladattal ösztönöztük arra, hogy 

megjelenítsék milyen módon vannak 

jelen életükben, mindennapjaikban 

az állatok, hogyan gondoskodnak 

házi kedvencükről. A sokszínű, vidám 

alkotásokból kiállítást rendeztünk. 

Lehetőség nyílt arra is, hogy a gye-

rekek elhozzák, és bemutassák saját 

kis kedvencüket. Az iskola udvara 

megtelt a sokféle állattal. A különle-

ges kaméleontól kezdve nem min-

dennapi cicákat, kutyákat, de még 

kecskét, csigát, óriásnyuszit és póni-

kat is elhoztak a lelkes szülők. Ez-

úton is köszönjük az együttműködő 

családoknak, hogy megismerhettük 

kis állataikat. 

Élvezetes bemutatónak lehettünk 

részesei a hajdúböszörményi Alfa 

Dog kutyaiskola jóvoltából. Láthat-

tuk az őrző-védők engedelmességét, 

megtapasztalhattuk, hogy milyen 

erős barátság alakulhat ki a kutyu-

sok és az emberek között. Odafigye-

léssel, megfelelő bánásmóddal, gon-

doskodással hű segítőtársaink lehet-

nek. 

Fontosnak tartottuk, hogy felhív-

juk a diákok figyelmét a felelős állat-

tartásra, az állatvédelemre is. Ado-

mánygyűjtést szerveztünk a Pacsi 

Kutyamenhely számára. A iskola 

tanulóinak felajánlását személyesen 

adták át a gyerekek. A látogatás so-

rán megtekintették a menhelyen lévő 

kutyusokat, ezáltal az állatok iránti 

szeretetük erősödött. 

A rendezvények fontos üzenete sok 

kisdiákhoz elért. Átélhették az álla-

tokkal való együttélés fontosságát, 

érezhették, hogy boldogabbá teszi 

életüket egy-egy házi kedvenc. 

Czifráné Tóth Zsuzsanna, Vargáné 

Fejes Anikó tanító nénik 

Állatok világnapja 
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Rajzpályázati felhívás az Ökumené jegyében 

„ …Ami testtől született, test az, és ami a Lélektől, lélek az. …” 

( János evangéliuma 3,6) 

Pályázni lehet az alábbi korcsoportokban és témákban 

I. 1-4.évfolyam: 

Kedvenc ószövetségi történetem   -Kedvenc újszövetségi történetem 

Hittantábori élményem   - Hitélményem 

Mit jelent számomra a hit? 

II. 5-8. évfolyam, III. 9-12. évfolyam, IV. felnőtt: 

Lélek és művészet    - Hit és művészet 

Lélekbarátság     - Lélek és valóság találkozása 

Lélek és művészet terápiája   - Hitélményem 

Pályázat időtartama:   2021.10.20. – 2022.01.05. 

A pályázatokat az iskolákban az osztályfőnökök, és hitoktatók gyűjtik össze, erre kihelyezett gyűjtő-

ben. A felnőttek pályaműveit a Művész Megálló Galériában kérjük leadni (Hajdúböszörmény, Újvá-

rosi út. 28). 

Pályázat feltételei: 

A3, A4 méret 

grafikai munka, festmény (tempera, vízfesték, filctoll stb) kiállítható formában 

az alkotásokon kérjük feltüntetni: 

- alkotó neve   - alkotás címe  - korcsoport 

 - elérhetőség (telefonszám, email cím)  - kapcsolódó bibliai idézet  

 - felekezeti hovatartozás (nem kötelező, a pályázat elbírálásánál nem számít) 

Eredményhirdetés: 

Ünnepélyes keretek között történik, a Nemzetközi Ökumenikus Imahét keretében, a Hajdúbö-

szörményben élő egyházközösségek vezetőinek közreműködésével, januárban. 

Díjazás: Korcsoportonként 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül. 

Minden alkotó oklevélben részesül. 

Támogatók: Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközösség, Hajdúböszörmény Bocskai téri Reformá-

tus Egyházközösség, Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközösség, Hajdúböszörményi Római Katolikus 

Egyházközösség, Hajdúböszörményi Baptista Egyházközösség, Hajdúböszörményi Önkormányzat 

Bővebb információ: Benke- Molnár Renáta: 06706286886  Takács László: 06307693718 


