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Elhangzott: 2019.12.24., Szenteste  

Lk.1,51-53 

51
Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük 

szándékában felfuvalkodottakat. 
52

Hatalmasokat döntött le 

trónjukról, és megalázottakat emelt fel; 
53

éhezőket látott el 

javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.  

Sokféleképpen találkozunk a karácsonyi történettel gyerek-

korunktól kezdve. Pl. úgy, is, hogy karácsonyi jeleneteket 

nézünk, hallunk, vagy úgy, hogy játszhatunk benne. Bele-

bújhatunk valamelyik szereplő jelmezébe és bőrébe. De ha 

nem is játszottunk soha még karácsonyi jelenetben vagy 

pásztorjátékban, akkor is érezhetjük, hogy személyes isme-

rőseink a jászolhoz igyekvő pásztorok, a csillagot követő 

bölcsek, a betlehemi mezők felett zengedező angyalok. 

Nézzük meg, hogy kik vannak ott Betlehemben? Kik az első 

tanúi a Megváltó születésének? Akik keresnek, akik éhez-

nek, akik vágynak valami igazira, istenire, valami teljesre. 

Talán mi is így érkeztünk el mi is az ünnephez. Őszinte 

vággyal a szívünkben, mint akik keresünk, éhezünk, vá-

gyunk valami igazira, istenire, teljesre. 

Egy fontos eseménynél azt szoktuk mondani, hogy nemcsak 

az a lényeges, ami elhangzik, hanem az is, ami nem, annak 

is üzenete van. A karácsonyi történetben is: nemcsak az a 

lényeges, hogy kik vannak ott, hanem az is, hogy kik nin-

csenek ott. Kik azok, akik nem jutnak el Jézus jászlához? 

Vannak olyan kifejezések, amelyek nincsenek benne ebben 

a történetben. Pedig, ha ma egy fontos eseményt szervez-

nek valahol, (akár egyházi eseményt is) akkor ezeket a sza-

vakat használják. Milyen jó, hogy nincsenek benne ebben a 

történetben: rendezvény, tiszteletjegy, fővédnök, díszven-

dég, ülésrend, fő helyek, köszöntések, kimentések, köszön-

tések a távolból, támogatók, megrakott svédasztal, sajtó 

képviselői. És nem olvasunk kínos feszengésről, kapcsolat-

építő beszélgetésről a folyosón. Nem olvasunk sok-sok jól-

lakott emberről. Milyen jó, hogy nem olvassuk benne eze-

ket a kifejezéseket. Nem illenének bele. Pedig Jézus szüle-

tése a világ legmeghatározóbb eseménye. Milyen jó, hogy 

Isten rendezett el benne mindent. Ő készítette elő az idő-

pontot. Az isteni tervben megvolt a maga ideje, az idők tel-

jessége. Ő jelölte ki a helyszínt, gondoskodott róla, megjö-

vendölte prófétáin keresztül. Ő jelölte ki a meghívottakat. 

Nincs protokoll, terített asztal, nincsenek jó nevű támoga-

tók. Mi van itt? Mária énekében így olvastam: „Éhezőket 

látott el javakkal”. Ez nagyon szépen fejezi ki a Karácsony 

lényegét. 

Két megközelítésben is igaz ez a mondat: 

1. Ott vannak a jászol mellett a távolról jövők, a pogány vi-

lág képviselői a bölcsek, akik messze keletről érkeztek. Ott 

más isteneket ismertek, más isteneknek hódoltak. Mégis 

úgy jönnek, mint éhezők, mert sem a mesés kelet kincsei, 

sem az ott tisztelt istenek nem töltik meg igazán a szívüket. 

Gazdag a ruhájuk, terített az asztaluk a maguk világában, 

de a szívükből hiányzik valami, Valaki. Hátha most, hátha 

ott, hajtja őket az éhes vágy a jászolhoz. 

De nemcsak a bölcsek tartoznak a pogány világhoz, hanem 

mi is. Mert mi mindannyian azok voltunk. Pogányként ér-

keztünk Jézus közelébe. Mind így indultunk távolról. Aztán 

egyszer csak megérkeztünk Isten kegyelméből a jászolhoz, 

ahol Jézus minden keresgélésünket betöltötte. Jó Jézus 

közelében lenni. Lehet, hogy még úton vagy távolról a po-

gány világodból, de tudd, hogy jó lesz ide megérkezni.  

2. Jöttek a közeliek is. Akik már hallották az Igét. Már elér-

te őket a jó hír, már ráléptek a jó útra, de újra éheznek Is-

ten közelségébe. Lehet, hogy ez vagy Te. Már tudod, tapasz-

taltad, hogy Isten közelségében megnyugvást kapsz, választ 

kapsz, vezetést, bocsánatot, hitbeli erősödést kapsz. És erre 

újra és újra megéhezel. Újra és újra át akarod élni. 

Akár közeliként, akár távoliként jövünk Isten terve az, hogy 

beteljen az életünk. Pál az Efézusiaknak 2,17: „Eljött, bé-

kességet hirdetett nektek a távoliaknak és békességet a kö-

zelieknek. Mert általa van szabad utunk egy Lélekben az 

Atyához.” 

3. Vannak, akik még ott vannak, de se nem közeliek, se nem 

távoliak. Az égi, mennyei világ képviselői is ott vannak, az 

angyalok. Sietnek, mosolyog, megzendül a menny. Számuk-

ra is betelik az ígéret, valóra válnak a próféciák. Olvassuk, 

hogy később Jézus, amikor felnőtt és azokról beszélt, akik 

távol voltak tőle (elvesztek), de megtaláltattak: „Örülni fog-

nak Isten angyalai a mennyben egyetlen megtérő bűnös 

miatt.”- Aki már nem éhezik, nem szomjazik, nem tékozol, 

nem koldul, hanem megtért gyermeke Istennek. Nemcsak 

az első karácsonyon zendült meg a menny, amikor megszü-

letett a Megváltó, hanem amikor itt megtér hozzá valaki. 

Ha valaki megtalálja őt, akkor igaz lesz, hogy megzendül a 

menny az örömtől a megtérése miatt. 

Amikor innen hazamegyünk. Az otthonainkban lesz gyer-

tyafény is, fenyőillat is, örülünk a gyermekek nevetésének. 

Körbe üljük az asztalt, megosztjuk egymással a javainkat, 

az ajándékainkat. Ne feledjük el, hogy a Megváltó megszü-

letése ezt jelenti: „Éhezőket látott el javakkal…” 

…és bővölködőket küldött el üres kézzel.” Jaj, azoknak a 

bővölködőknek! Hogy érkezel el az ünnepre? Bővölködő-

ként? Kihúzva magad? Ezt gondolod: „Nekem már nem 

lehet újat mondani. Nem lehet már nekem újdonságot mu-

tatni Isten szavából. Mindenre van válaszom. Mindenem 

megvan, mindent tudok már én.” Így jössz? Jaj, azoknak, 

akik így jönnek. Az éhezők kezét, szívét megtölti. A bővöl-

ködőként tele a kezem, nincs mit adni nekem.  

Isten szeretne megajándékozni Téged, betölteni a javaival. 

Érkezz meg hozzá éhezve, szavát lesve, kíváncsian, hogy 

betöltse az ünnepedet, meggazdagítsa az életedet! Ámen. 

Lomentné Szopkó Tünde  

lelkipásztor 

Éhezőket látott el javakkal 
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Forrás: http://www.veszpremkukac.hu 

„Az élettől mindig bizonyítékokat kaptam erre.” 

Interjú: Kövér Imrével, aki 45 évig dolgozott a 

sajósenyei ”Fészek” Fogyatékosok Református 

Ápoló-gondozó Otthonában.  

„45 év hosszú idő. A több évtizedes szolgálatuk véget 

ért, augusztus elsejével nyugdíjba ment a sajósenyei 

„Fészek” Fogyatékosok Református Ápoló-gondozó Ott-

hona intézményvezetője, Kövér Imre lelkész és felesége, 

az ugyancsak az otthonban dolgozó Zsuzsa. Kövér Imré-

vel beszélgettünk. 

Hosszú idő… 

1975 szeptemberében csöppentem a történetbe Hajdú-

böszörményből. A kiindulási pont nagyon fontos, az az 

Istenhez tartozás pontja volt. Akkor Böszörményben egy 

élő, pezsgő református ifjúsági gyülekezet tagja voltam, 

melynek életét színes programok szőtték át. Gitároztunk, 

énekeltünk, rádiójátékot készítettünk, kirándultunk, bica-

joztunk, szóval nem egy betespedt dolog volt. Az egyik 

összejövetelünkön arról volt szó, hogy Isten ott tudja 

megáldani az embert, ha az a helyén van. Én akkor aszta-

los szakmunkás voltam, jártam a munkahelyemre, és ez a 

gondolat nem hagyott nyugodni. Nem a fizikai munkával 

volt bajom, de ott motoszkált az agyamban, hogy ha egy 

festőművész csak egyetlen festményt készít, és azelőtt 

milliók megállnak és megértenek valamit, nem nyújt-e 

többet a világnak, mint ha én rengeteg nyílászárót készí-

tek. Vártam, és kértem, hogy Isten mutassa meg, mit akar 

velem. Ha azt akarja, hogy asztalos legyek, legyen. Aztán 

egyszer megpillantottam egy református újságban egy 

kicsike felhívást, hogy Sajósenyén munkatársat keresnek, 

és ez számomra úgy csapódott le, olyan bizonyossággal, 

hogy ide kell jönnöm. Ismerős volt valamennyire az itteni 

közösség, hiszen a böszörményi gyülekezettel jártunk már 

itt segíteni. Húsz-évesen egy addig számomra teljesen 

ismeretlen világba, a fogyatékosok közé csöppentem. Így 

visszagondolva ebben semmi ráció nem volt. Az elmúlt 

évtizedekben többször kontroll alá tettem: biztos, hogy ez 

az én utam? Nem csak egy magam által kigondolt törté-

net? És nem. Miért nem? Az élettől mindig bizonyítéko-

kat kaptam erre. Sokszor voltunk olyan helyzetben, hogy 

megterveztünk, megszerveztünk valamit a racionalitás 

talaján állva, de Isten keresztülhúzta a számításunkat, 

majd egy hét múlva tálcán hozta a megoldást más módon. 

Akkoriban nem nagyon számíthattak sok se-

gítségre… 

Amikor idekerültem, az első tíz-tizenöt év szolgálata 

rendkívül küzdelmes időszak volt. Nem volt mozdulási 

lehetőség, az egyházon kívül mástól támogatást nem na-

gyon kaptunk. Nem mindig azt ettünk, amit szerettünk 

volna, hanem ami éppen volt itthon, és az épített környe-

zetünk sem volt ideális. Reggeltől estig dolgoztunk, hogy 

megmaradjunk. Abban az időben 16-18 lakónk volt, és a 

problémák ellenére próbáltuk úgy fenntartani a létünket, 

hogy a srácok (a férfiotthon lakóit így hívja Kövér Imre – 

a szerk.) ebből semmit se vegyenek észre. Van a Bibliában 

egy utalás az önként megtett mérföldre. Van egy köteles-

ségünk, egy utunk, és van önként vállalt plusz, többet ad-

ni akarás. Voltak olyan évek, amikor ezen a mérföldön túl 

is sokkal többet kellett megtennünk. Ekkoriban többször 

éreztünk egy kis megkeseredést. De csak másnap regge-

lig, akkor el is illant, mert jött az újabb megoldandó fel-

adat. Aztán a helyben járás évei után, úgy a ’80-as évek 

közepétől már több lehetőségünk nyílt a fejlődésre. Tud-

tunk új munkatársakat felvenni, picikét felújítani az épü-

letet. Fokozatosan lépegettünk előre, egyre bővültünk, 

szépültünk. A gondolkodásmódunk az volt, hogy mi in-

kább – hiszen a feleségem, Zsuzsa is itt, velem dolgozott 

– vállalunk többet magunkra, annak érdekében, hogy a 

megtakarításból például az udvar térburkolatos legyen, 

mert eső után 5 perccel is ki tudunk menni. Vagy ki tud-

juk cserélni a nyílászárókat az öreg épületen… 

 2020. 08. 23. 11:30  

Fotó: Bujdos Tibor 

Pásztor Attila  
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Mi adott erőt? 

Meggyőződésem, hogy Isten kiszabja mindenkinek a 

maga útját. Az biztos, hogy mi másképpen tekintünk a 

fogyatékosok világára, mint az átlagember. Mindannyian 

a korlátaink és lehetőségeink között élünk, a fogyatékos 

embereknek is megvan a saját világa, amit mi kiegészí-

tünk, élhetőbbé teszünk. Melléjük rendeltek vagyunk, 

segítőtársak nekik az életben. Nem helyettük tesszük a 

dolgokat, hanem megtanítjuk őket, ha mód van rá, és ezt 

örömmel tesszük. Ez a világ is rengeteg poénos szituációt 

tartalmaz, amit észre kell venni, és ezzel rehabilitálódik a 

mi lelkünk is. A fogyatékosok világa, a szociális szféra úgy 

általában nem könnyű, nem egy karrierterület. Nem is 

ezért végeztük, hanem a szolgálat érdekében, mert ezt 

bízta rám az Isten. Egyébként mi nagyon is a földön járó 

emberek vagyunk, hiszen nem is lehetne egy fogyatékos -

otthont más módon vezetni. 

Rengeteg foglalkozás, program színesíti a la-

kók életét. 

A lakók foglalkoztatását tudatosan építettük fel. Hamar 

rájöttünk, hogy az jó, ha a pocakjuk tele van a srácoknak, 

jó a hangulat és szép a környezet, de ezen túlmenően is 

kell számukra tevékenységet biztosítani. Ebben több pél-

da is segítségünkre volt. Egyrészt a külföldiek – jártunk 

Németországban, Hollandiában szakmai utakon –, más-

részt a hazai szakmai tanácskozások, melyeken sok ta-

pasztalatot gyűjtöttünk össze. Egyre erőteljesebben dom-

borodott ki bennünk, hogy a foglalkoztatás nagyon fontos 

területe a fogyatékosok ellátásának is. Azt viszont nekünk 

kellett kitalálni, hogy milyen egyszerű, de tevékeny és 

hasznos dolgot végezzenek. 20 éve tudatosan, kis lépé-

sekkel, de haladunk előre. Van egy jó kis barkácsműhe-

lyünk; nem tudunk annyit termelni, hogy elég legyen. 

Ezek többnyire dekorációk, dísz- és egyszerű használati 

tárgyak mint például szalvétatartó, kis postaláda, ülő an-

gyalka, virágos csipesz vagy éppen egyedi ajtók. Van több 

éve egy jól működő kertészetünk is, ahol bio zöldségeket 

– uborkát, hagymát, salátát, retket – termesztünk ma-

gunk számára. Persze itt is olyan a foglalkoztatásuk, amit 

meg tudnak oldani. Például felásnak, el tudják duggatni a 

hagymát, a kiszedésében is segítenek, és öntözni is na-

gyon szeretnek. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot is. Sőt! 

Nálunk csoportokban vannak a srácok. Vannak, akik reg-

gel a felkelés után tisztálkodnak, majd átmennek egy má-

sik, „súlyosabb” csoportba, és segítenek a társaiknak fel-

öltözni, tehát a gondozásban is hasznosat cselekszenek, 

és még a takarításból is kiveszik a részüket. Ösztönzőket 

találtunk ki, minden hétvégén kis kitűzőt kap a hét leg-

jobb dolgozója, amit nagyon büszkén viselnek, nagy becs-

ben tartanak. Ezenfelül sokat kirándulunk, nyaralunk, 

ezek is motiváló hatásúak. Mindent úgy kell kérni, ami 

elvárható tőlük. Ezt a határt jól ismerjük, és jól és hasz-

nosnak érzik magukat benne. 

Még jelen időben beszélünk mindenről; a 

nyugdíjba vonulás után ki lehet kapcsolni? 

Igazából ez egy életformává vált számunkra a hosszú 

évek folyamán. Nem lehetett kikerülni azt, hogy Zsuzsá-

val a munkahelyen megkezdett mondatot ne folytattuk 

volna otthon a vacsoránál… Most tudatosan bölcsnek kell 

lennünk. A stafétát átadtuk, az új intézményvezető Victor 

Sámuel lett, aki már hat éve munkatársunk, tehát minden 

rezdülést jól ismer. Hozzánk hasonló gondolkodású és 

értékrendű ember, úgyhogy nyugodtak vagyunk a jövőt 

illetően. Az is igaz, hogy öt házzal lakunk odébb, de ez 

nem fogja azt jelenteni, hogy naponta át fogunk járni; 

viszont ha megkérnek, készséggel segítünk. 

Milyen volt ez a 45 év? 

Azon az úton jártam, amin járnom kellett, nem térített 

el róla semmi. Zsuzsával együtt igyekeztem megvalósíta-

ni, amit Isten rám bízott, és csak hálát érzek, hogy ide 

hozott. Olyan utat adott, ami nem volt könnyű, de nagyon 

áldásos volt. Engem is megerősített, hiszen megmutatta, 

hogy az asztalosfiú hogyan tud formálódni a sok tanulás 

és tapasztalat után, és alkalmassá válni egy olyan feladat-

ra, mint ennek az otthonnak a vezetése volt. Nagyon jó 

kapcsolatunk van nemcsak a gondozottakkal, hanem a 

hozzátartozóikkal is, és sok köszönetet és elismerést is 

kapunk. Sikerült elérni azt az állapotot, amire vágytunk; 

mindenből a lehető legtöbbet kell kihozni, ezen voltunk, 

úgy gondolom, hogy eredményesen. És a végére még egy 

példa jutott eszembe. Megállt egyszer egy nagy nyugati 

autóval egy barátom, aki narancsot és mandarint hozott. 

Nem akart bejönni az otthonba, szabadkozott, hogy siet, 

sok munka van, nincs ideje, rohannia kell, de végül csak 

ráállt. A srácok körbevették, nagyon örültek neki, kérdez-

ték – válaszolt. Eltelt vagy negyedóra, akár mehetett is 

volna, de vette a frekvenciát. Aztán kifelé menet már nem 

arról beszélt, milyen magas az ára ennek-annak, milyen 

gondjai vannak, hanem arról, hogy milyen értékkel talál-

kozott. Új impulzust kapott, amit magával vitt. Ha nyitot-

tak vagyunk a fogyatékosok világában, sok esetben nem is 

kell hozzátenni, csak szemlélődni. Sok mindent megért-

hetünk és megtanulhatunk, olyat, amit sehol nem taníta-

nak. 

Forrás: https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/ott-

szolgaltak-ahol-lenniuk-kellett-4495814/ 

 

Olyan ez a bizonyságtétel, mint ők maguk, olyan 

lélekmelegítő. Nincs benne semmi tüske. Isten 

kegyelméből sikerült néhányszor eljutni hozzá-

Kövér Zsuzsanna és Kövér Imre | Fotó: Bujdos Tibor 
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juk, hogy közelebbről is megismerjük őket. Kato-

nai fegyelemmel várják a munka menetét a fiúk. 

Te felmosol, te a poharakat rakod fel, te a kanala-

kat stb. Istentől kapott bölcsesség, türelem kellett 

hozzá, hogy mindezekre megtanítsák őket. 

45 év hosszú idő egy munkahelyen. Voltak ben-

ne megpróbáltatások jócskán. Műtét műtét után 

mindkettőjüknél. Azután olyan is előfordult, 

hogy otthagyták őket a konyhások. Több hónapon 

keresztül a forró nyári hónapokban Zsuzsa főzött 

a több mint 50 főre. De ezekről szó sincs, eltűn-

tek a történelem süllyesztőjében. Én sem emlege-

tem. Egy gyönyörű vers jutott az eszembe, és ez 

legyen a záró szó. 

Presbitérium 1967  

A járvány határt szabott az őszi és téli gyülekezeti 

találkozásainknak. A vasárnap délelőtti istentiszteleteken 

még együtt lehettünk, de vágytunk a kötetlenebb szemé-

lyes találkozásokra is. Novemberben vasárnap esténként 

ilyen alkal-

makon vehet-

tünk részt. 

Egyszer fil-

met néztünk, 

egy másik 

este közös 

imasétára 

indultunk a 

városban. 

Sétánk során 

megálltunk 

néhány épü-

let mellett, 

ahol Ige és 

néhány beve-

zető gondolat 

után imád-

koztunk an-

nak a helynek vagy épületnek a „népéért”, a küzdelmei-

kért, szolgálatukért, hitre jutásukért.  Az utolsó alkalom-

mal kedves versünket, novellánkat hoztuk el és olvastuk 

fel egymásnak. A résztvevők szívesen beszéltek arról is, 

hogy hitben járó 

emberként, miért 

jelent sokat szá-

mukra az a vers 

vagy novella. 

Gazdagító, lelki 

felüdülést jelentő 

estéken vehet-

tünk részt. 

Lomentné  

Szopkó Tünde  

Őszi vasárnap esték 
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Én nem tudom, miért szeretek  

A templomba járni? 

 A harang, hogy megkonduljon, 

Alig győzöm várni.  

A szent egyház tárva-nyitva,  

S úgy ölel magához 

S én röpülök, mint a gyermek az édes 

anyához. 

A küszöböt, hogy átlépem,  

Szárnyat ölt a lelkem. 

Minden földi búm, keservem  

Odakint felejtem. 

Nem sóhajtok, nem sóvárgok 

Földi gazdagságra,  

Az a kincsem, ami nincsen 

S csak az Isten látja. 

Itt virágok illatával  

Szállok a magasba,  

Könnyhullásom a lelkemet 

Hófehérre mossa. 

Hallom bíztatásod, 

Jóságod megértem, 

Krisztusom, ki a keresztfán  

Meghaltál értem. 

Zeng a drága, régi zsoltár, 

Mindőnk ajka zengi 

Fönt vigyázó Istenünknek  

Jóvoltát esengi. 

S mintha mennybe nyílna ablak, 

Fényesen sugárzón: 

Ihletét e pillanatnak  

Én szívembe zárom. 

Óh tudom már, mért szeretek  

A templomba járni: 

Itt tudok az jó Istennel  

Bátran szóba állni. 

Itt a szívem úgy megenyhül,  

Titkait kitárja 

Árvaságom elkesergem, 

S nem vagyok már árva. 

 

Baja Mihály (Óh szép ifjúságom című 

kötetéből) 

Még annyit elmondanék, hogy én egy kicsit a Kálvin 

téri gyülekezethez is kötődöm. Hiszen ott konfirmáltam, 

ott tértem meg, és 40 éves koromig odatartoztam. Egy-

szer gyülekezetünk akkori lelkésze felkeresett, hogy baj-

ban vannaka Bocskai tériek, nincsen gyermekmunkásuk. 

És mivel körzetileg is oda tartozom, jó lenne, ha engedel-

meskednék és kisegíteném őket, mert rám gondolt. Hát 

nekem meg végzettségem nincsen, amit ő is tudott, de 

mivel éreztem, hogy rajta keresztül az Úristen hívogat, 

ezért engedelmeskedtem, és végeztem a gyermekmunkát 

kisebb-nagyobb buktatókkal 20 éven keresztül még a töb-

bi munka mellett. 

De egy gyönyörű emlékem is maradt az első gyülekeze-

temből. Gellén János bácsi, egyszerű cipészmester volt a 

kántorunk. (Hát ezt biztosan nem tudom, de mintha úgy 

lett volna, hogy önkéntesen, hiszen ő sem volt szakember, 

akárcsak én.) Töretlen hűséggel minden csütörtök este és 

vasárnap jött fél hatra éneket tanítani. Mivel nagyon sze-

rettünk énekelni, oszlopos tagok voltunk. Három este 

mindig megtanultunk egy éneket a zsoltárból, 15 év alatt 

vagy 200-at. Egyszer valaki meg is kérdezte: Te minden 

éneket tudsz? Á nem csak ennyit, feleltem. 

Egyik kedvenc igém ide kívánkozik a végére. 

„Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod ke-

zedet.” (Zsolt 139:5) 

Közreadta: Szabó Margit 

Úgy szeretek templomba járni 

Szórádi Márta Kunszentmiklóson 

élt, tanult, de amikor elérkezett a 

továbbtanuláshoz, városunkban ta-

lált hozzá iskolát az Óvóképzőben. 

Ezért nálunk lakott hat évig. Aztán 

férjhez ment, később gyermekei szü-

lettek, már felcseperedtek, óvodások, 

négy évesek. De a titkok titkát még 

nem közölte velük, hogy bizony ő is 

óvó néni, gondolván, hogy lesz még 

idejük megtudni, hiszen majd csak 

januárban megy dolgozni. De hirte-

len változás történt, mert a munka-

társa kisbabát vár és nem dolgozik 

tovább. Kedden, december elsején 

mennie kell dolgozni. Nem lehet to-

vább titok, ami eddig az volt. Azt 

mondta nekem: Mancika, olyat mon-

dott a kisfiam, hogy míg élek nem 

felejtem el: „Anya, hogyha te igazi 

óvónéni leszel, akkor most már ki 

lesz a mi anyukánk?” - És ezzel küsz-

ködött még álmában is, sírt is. Aztán 

visszakérdeztem, hogy szerinted ki az 

igazi óvónéni? „Hát a Marika néni, 

aki ott is alszik az óvodában és soha 

nem jön haza.” 

Én meg elgondolkodtam. Hat éves 

voltam, amikor kint hagytuk az édes-

anyámat a temetőben, ahonnan az-

tán tényleg nem jött haza soha. Kívá-

nom, hogy soha ne jusson el a füle-

mig a 4, 5 vagy 6 éves gyermek se-

gélykiáltása, hogy akkor most ki lesz 

nekünk az édesanyánk?  Mert ezt 

még hallani is rettenetes, nemhogy 

átélni, hogy egy kisgyermeknek nin-

csen anyukája. 

És most tovább megyek. Egy rádiós 

beszéd ütötte meg a fülemet a napok-

ban. Egy házaspár beszélt túláradó 

örömmel arról, hogy mit végeznek ők 

most. A két tizenéves saját gyerme-

kük mellé, még kihoztak öt pici kór-

házban hagyott gyermeket - még 

Down-kóros is van közöttük. Így, 

amikor lefekszenek a gyerekek, ő 

még 1-2 óráig fenn marad és rendez-

geti a ruhákat, amit reggel felvesz a 

hét gyermek. Elgondolkodtam. Hon-

nan az a túláradó szeretet? Ennyire 

szeretni a más gyermekét? 

És megint tovább megyek. Eszem-

be jutott Riskóné Fazekas Márta 

Nagytiszteletű Asszony, aki nem öt, 

se nem ötven, de ki tudja hány beteg 

leprás gyermeket ölel át az ő szerető 

karjával, hogy legyen nekik édesany-

juk. 

Elmaradott országokban élnek 

ezek a gyermekek, ahol nagy a sze-

génység. Mivel hosszú ideig voltam 

lepramissziós gondnokvezető, to-

vábbra is tartjuk a kapcsolatot és 

évente néhányszor megosztják velem 

az eseményeket.  

Az elmúlt hónapban is jött a levél, 

hogy náluk aztán nagyon nagy a baj, 

Bízd Újra Életed Krisztusra 
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Várdai Gáborné Julikával -bár kollégák voltunk-, most 

találkoztam először szemtől szemben. Pályafutásunk alatt 

nem voltak közös szakmai pontok. 

Találkozásunk apropóját az adta, hogy szeptember 13-

án, a Város Napján kitüntetésben részesült. Kérésemnek 

eleget téve az alábbiakat mondta el. Hajdúbüszörményi 

születésű, mély kötődése van a városhoz. Itt végezte isko-

láit, itt érettségizett. Élete során csak a diploma megszer-

zése szólította Debrecenbe. 

1980/81-ben kezdte tanítói munkáját a Bocskai István 

Általános Iskolában. Igazi mélyvíznek, valódi kiképzésnek 

bizonyult a kezdő tanítónőnek az akkori első osztály. Egy 

év után áthelyezéssel került az újonnan épült Bethlen Gá-

bor Általános Iskolába, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 

Szerény egyéniségével mindvégig a rábízott kisdiákok fejlő-

désére koncentrált. Ezt tartotta legfontosabb küldetésének. 

Tanítói pályája első szakaszában kis felmenő rendszer-

ben 1-2. osztályban mindent tanított. Ez embert próbáló 

feladat volt. Mindenki tudja, aki kollégaként, szülőként 

látta ezt a munkát. Egy idő után ő javasolta az iskolaveze-

tésnek, hogy továbbviszi diákjait a tagozatváltásig. Ez si-

kertörténet lett, hiszen így látta a diákok folyamatos, jó 

irányú fejlődését. Így volt kerek egész a tanítói pályafutá-

sa. Óriási nevelőerő, kötődés ez tanító és tanítvány között. 

A nagy felmenő rendszerben természettudományi tár-

gyakat, informatikát, testnevelést tanított. Mindenkor, 

minden feladat megtalálta. 25 évig volt tankönyvfelelős, 

amely munka az iskola minden diákját érintette. Tartott 

városi bemutató tanítást, segítette a tanítóképzős hallga-

tók tanítási gyakorlatát. Az Apáczai Tankönyvkiadóval is 

kialakította a megfelelő kapcsolatot. Bábszakkört vezetett.  

40 évi szolgálat után nyugdíjba vonult. Jelenleg felmen-

tési idejét tölti. A Város Napján vehette át a Dobó Sándor 

díjat, mint a legmagasabb városi pedagógus kitüntetést. 

Korábban nem részesült semmilyen hivatalos elismerésben. 

Megérdemeltem, jól dolgoztam? - vetődtek fel benne a 

kérdések. Nehezen tudta most is szavakba önteni, hogy 

milyen meglepetéssel, örömmel vette át a kitüntetést. Ér-

tem és érzem, hogy ilyenkor vegyes érzelmek csapnak ösz-

sze az emberben. Végül úgy zárta gondolatait, hogy 40 év 

pedagógiai munkáját, a kollegális együtt munkálkodást 

minősítette a kitüntetés. 

„Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt, de 

a szívek vizsgálója az Úr” Péld. 21,2  

Kitüntetéséhez és további terveihez a gyülekezet és a ma-

gam nevében szívből gratulálok. Isten áldását kérem életére!   

Elekné Tamus Elvira 

Kitüntetettjeink a gyülekezetben 

mivel beköszöntött a járvány. Sír, 

ordít a gyermek, hogy éhes és nem 

érti meg, hogy nem mehet ki az apu-

kája napszámra, mert járvány van. 

Elgondolkodtam, de hiszen nem is 

nekik kellene megérteni, hanem ne-

künk. Istennek legyen hála, hogy 

vannak gyülekezetek, akik komolyan 

veszik az ő segélykiáltásukat. Mert az 

ő gyógyításuk csak a gyülekezetek 

támogatásával működnek. Aztán az 

elmúlt nyáron azt kérte a Tiszteletes 

Asszony, hogy beszéljünk ezekről a 

beteg gyermekekről a mi gyermeke-

inknek is, akiknek megadatott, hogy 

iker, vagy még nagyobb fagyi gombó-

cot is nyalogathatnak. Ha egy évben 

egyszer, ilyen együtt érző szívvel tud-

nánk rájuk gondolni, könnyebbülne 

a sorsuk. 

Drága újságot olvasó Kis Testvé-

rem! Ha megérintette a füledet, a 

szívedet az ő segélykiáltásuk, az 

anyukád segítségével erre a számla-

számra elküldheted a fagyigombó-

cod egyik felének az árát. 

11702036-20705549 

LEPRAMISSZIÓ 

1151 Budapest, Alag u. 3. 

 Hát nem fagyira, csak kenyérre 

meg tejre, a gyógyszerről még nem 

is beszélek, amitől gyógyulhatnának 

is. A betegek nevében azt is hálásan 

megköszönöm, és kívánom, hogy 

életutadat és adományodat Isten 

gazdag áldása kísérje! 

Szabó Margit 

Meg azt is, hogy miért ég az ég? 

De nincsen senki, aki válaszoljon 

Vesznek nekem villanyautót 

Melyet hajt valami elem 

De nincsen senki, senki, 

Aki beszélgessen velem. 

Az óvodában beszélnek sokat, 

De mindig másokat, 

Mint ami engem érdekel. 

A mama haza jön, és megölel, 

 De amikor kérdezem, így felel 

És mindig újabb munkát talál. 

Nincs ideje beszélgetni velem. 

Ha a papa megjön 

Köszön, hogy kölyök szia 

De, hogy mi a napnak vége,  

Arra nem felel. 

Aztán meg a TV-t nézzük, 

Melyben valami bácsi hegedül. 

Én meg élek a világban egyedül. 

Közreadta: Szabó Margit 

Szikszai Béni: Négy éves gyermek panasza 

www.bocskaiter.hu 
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Presbitereink válaszolnak 
Pongor Mihály presbiterrel életünk egy pontján össze-

köt a múlt. 25 évvel ezelőtt érettségizett a Veress Ferenc 

Szakképző Iskolában. Ott, ahol én tanár voltam. Bár 

nem volt tanítványom, de az első érettségiző osztályunk 

20 fővel kezdett, így mindenkit névszerint ismertünk 

közülük. Volt osztályfőnökétől tudom, hogy megbecsült 

tagja volt osztályközösségének. Szerény, de aktív, jóked-

vű diák. Szakmai tanulmányait komolyan vette. Az or-

szágos versenyen eredményesen szerepelt. Felsőfokú 

tanulmányai miatt egy ideig nem volt a látókörömben. 

A Bocskai téri Református templomban találkoztam vele 

évekkel ezelőtt. Tudom, hogy második presbiteri ciklusát 

tölti a gyülekezet megelégedésére. Tudom azt is, hogy 

készült már vele interjú 2016 nyarán. Azóta több mint 4 

év telt el. A feladatokban és a gyülekezetben is voltak, 

vannak változások. Nem utolsó sorban pedig én is új 

vagyok az interjúkészítésben. Ezért Pongor Mihály pres-

biternek most én teszem fel kérdéseimet. 

Hívő emberként, gyülekezeti tagként gondolt-e 

arra, hogy presbiterként segítse a gyülekezet 

életét?  

Második presbiteri ciklusomat töltöm gyülekezetünk-

ben. Újból bizalmat szavazott nekem a gyülekezet erre a 

szolgálatra, amelyet Isten segítségét kérve vállaltam.  

Milyen feladatokat kapott, illetve vállalt újbóli 

megválasztása után?  

Az előző ciklushoz képest – ahol az építési bizottságban 

tevékenykedtem – a gazdasági bizottságban kaptam 

konkrét szerepet. Végzettségem és tapasztalataim alapján 

erre a feladatra kért fel a gyülekezet vezetése. Tagja va-

gyok a Baltazár Dezső Református Iskola igazgatótaná-

csának. A gyülekezet tulajdonában lévő Paraklétosz Kft. 

felügyelő bizottságában is tevékenykedem. Mindezek vál-

tozatos feladatok, melyek mindegyike kihívás számomra. 

Továbbra is végzem feladatomat a Bárka zenekarban. 

Hogyan tudja összeegyeztetni presbiteri köte-

lezettségeit mindennapi munkájával, családi 

életével? 

Jelenleg vezető beosztásban, kötetlen munkaidőben 

dolgozom egy helyi gépgyártó vállalkozásnál. Így össze 

tudom egyezetetni presbiteri feladataimat a munkámmal. 

Családi életemben annyi a változás, hogy gyermekeim 

már nagyobbak és megértőbbek, ha később érek haza a 

megszokottnál egy-egy presbiteri gyűlésről. Második 

presbiteri szolgálatomat feleségemmel teljes konszenzus-

ban vállaltam.  

Milyen a kapcsolata presbitertársaival a hét-

köznapokban? 

A presbitertársakkal a hétköznapokban nem nagyon 

találkozunk. Rohanó, felgyorsult világban élünk, elég a 

lépést tartani. Mindenkinek megvan a saját élete. Próbá-

lunk egymásra odafigyelni. A gyűléseken tisztelettel va-

gyunk egymás iránt, figyelmesen meghallgatjuk mindenki 

véleményét. A legtöbb esetben egyhangúlag döntünk. 

A következő ciklusban is szívesen vállalná ezt a 

megbízatást?  

Most azt tudom mondani, hogy igen. Ezt persze majd az 

akkori élethelyzetem is befolyásolhatja. Isten akarata is 

kell hozzá, amelyet a gyülekezeten keresztül mutat majd 

meg akkor. 

Milyen tervei vannak a jövőt illetően? 

Nagyon összetett kérdés. Isten segítségét kérem abban, 

hogy jelenlegi munkahelyem fejlődését, lehetőségeit a 

legjobb tudásom szerint tudjam segíteni. Családomat sze-

retetben, egyetértésben, békességben tudjam vezetni. 

Gyermekeimet úgy szeretném felnevelni, hogy Istennek 

tetsző emberekké válhassanak. Presbiteri munkámban 

arra törekszem, hogy a rám bízott feladatokat jól el tud-

jam látni és presbitertársaimmal jó sáfárai lehessünk a 

gyülekezetnek. 

Melyik bibliai ige lehet a meghatározó és köve-

tendő példa az Ön életében? 

Erre a kérdésre az alábbi ígével tudok válaszolni: 

„Jézus pedig így válaszolt: 

Szeresd az Urat, a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből 

és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat” 

Tiszta szívből kívánom, hogy így legyen és kö-

szönöm az interjút! 

 

Elekné Tamus Elvira  
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Elhangzott: 2020.11.08.-án 

Mt 10,32 Aki tehát vallást tesz rólam az emberek 

előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei 

Atyám előtt… 

1. Kedves Testvérek! Mielőtt elkezdeném az igehirdetést, 

szeretném megkérdezni azt, hogy ki hisz abban, hogy van-

nak még csodák? Emelje fel a kezét az, aki szerint Isten ma 

is tesz csodákat! Most emelje fel a kezét az, aki maga is átélt 

már csodát! 

Egy szótár ezt mondja a csodáról: „A csoda olyan esemény, 

amelyet nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek ta-

pasztalataink és ismereteink fényében. A csodát ezért főleg 

különböző vallások hívői élik meg, fogadják el és magyaráz-

zák úgy, hogy az az Isten és/vagy természetfeletti erők 

munkájának eredménye.” (www.wikipedia.org)  

Mindennapos tapasztalat az, hogy egyre kevesebb dologra 

tud az ember úgy tekinteni, hogy ott csoda történt. Ahogy 

az ember egyre okosabb, tanultabb lesz, úgy egyre több 

mindenről kimondja, hogy nincs semmiféle csoda, hanem 

valamilyen megmagyarázható dolog történt.  

Az a furcsa, hogy mi, emberek igyekszünk mindent megma-

gyarázni, mindennek megadni a pontos magyarázatát, mert 

nem szeretjük, ha valamit 

nem tudunk ellenőrzésünk 

alatt tartani. Vagyis a csodá-

kat, a hit és az isteni hatalom 

által befolyásolt területét az 

életnek, igyekszik az ember 

kiszorítani még a gondolko-

dásából is.  

A magyarázható dolgokkal 

kapcsolatban mégis csoda az, 

hogy éppen akkor történik 

valami, vagy éppen úgy tör-

ténnek események, olyan 

sorrendben, hogy az nem 

lehet a véletlen műve. Mégis 

ezekről is szívesen mondja az 

ember az, hogy véletlen történtek, szerencsésen jöttek össze 

a dolgok, csakhogy ne kelljen arra gondolni, hogy Isten cse-

lekedett csodálatosan. 

Aztán mégis történnek olyan események, belekerül az em-

ber olyan élethelyzetekbe, amikor hirtelen semmi másra 

nem tud gondolni, csak arra, hogy „bárcsak történne egy 

csoda, mert itt már csak a csoda segíthet!” Az ember, aki 

mindent elkövetett, hogy ésszerű magyarázatot adjon min-

denre, hogy csodátlanítsa az életét, hirtelen semmi más 

megoldást nem lát a bajára, csak a csodát. És talán még fel 

is sóhajt, még imádkozik is: Istenem segíts, tégy csodát! 

De sajnos teljesen elfelejtette azt tudást, hogy mi módon 

veheti észre a csodát, hogyan fedezheti fel a csodát, és ho-

gyan válhat ő maga késszé a csoda átélésére. Ennek pedig 

az lesz a keserű következménye, hogy habár vágyódik a cso-

da után, de egyáltalán nem hiszi, hogy megtörténhet vele a 

csoda. És nem is készül fel arra, hogy most hamarosan cso-

dát fog átélni. 

2. Testvérek! Látjátok, hogy az emberek közül sokan tagad-

ják a csodákat, mások azonban hisznek a csodákban. Olya-

nok is vannak, akik azt mondják, hogy régen voltak csodák, 

de mivel azokat meg lehet magyarázni, ezért igazából azok 

nem is csodák. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, 

hogy vannak még csodák! És ez szerintem fantasztikus do-

log, hogy vannak még csodák. Csodálatos az, hogy Isten 

mind a mai napig olykor beavatkozik a világ folyásába, és 

csodákat tesz.  

Sőt, igazából, amikor hittel és kellő alázattal szemléljük a 

körülöttünk lévő természetet, a világot, akkor számtalan 

dologra csodálkozhatunk rá, hogy az maga a csoda. Maga 

az emberi test is csoda, ahogy működik, ahogy minden 

szervnek a legapróbb sejtekig megvan a maga feladata. Ha 

megbetegszik, akkor a gyógyulás folyamata is csoda. Ter-

mészetesen fontosak az orvosok és ő magasszintű tudásuk, 

a kezelések, az orvosságok, vagy a műtétek. Mégis a gyógy-

ulás Istentől, az emberi test alkotójától való csoda. 

De csoda az, amikor valami olyan dolog történik velünk, 

amit nem tudunk semmilyen 

ész érvvel, logikával megma-

gyarázni. Csak két példát 

hadd említsek: 

Csodának tartom azt, ami 

egyszer édesapámmal tör-

tént, aki elmesélte, hogy az 

autópályán a belső sávban 

halad, majd a túloldalról egy 

másik autó átszakította az 

elválasztó sövényt, és vele 

szemben száguldott. Ő csak 

egy porfelhőt látott, semmi 

mást. És hihetetlen módon 

elrántotta a kormányt, és 

sem neki, sem senkinek nem 

lett semmi baja. Mindez ta-

lán egy másodpercig sem tartott. Ott nekik össze kellett 

volna ütközniük frontálisan, annyira gyorsan mentek 

mindketten, mégsem történt baleset. 

És csoda az, ahogyan egyszer én is meggyógyultam a tüdő-

gyulladásomból, amikor imádkoztak értem a barátaim a 

gimnáziumban. Hétfőn a röntgen kétoldali tüdőgyulladást 

mutatott, és nagyon rosszul voltam. Az orvos azonnal kór-

házba akart utalni, de kértük, várjunk egy pár napot, hátha 

javulni fog az állapotom.  

Majd pénteken újra készítettek egy röntgenfelvételt. Az or-

vos nem akarta elhinni, hogy tökéletesen tiszta és egészsé-

ges lett a tüdőm, amikor megnézte a második röntgenfelvé-

telt. Hiszem, a gyógyulásom csoda volt, az imádság meg-

hallgatás csodája. 

Vannak még csodák 1.— Vállalni Krisztust a világban 
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3. Vannak még csodák! Ezt a címet adtuk az új igehirdetési 

sorozatunknak. És most szeretném, ha megnéznénk egy 

képet, amit a kivetítőn láthatunk. Ennek a három szónak a 

betűi alapján szeretnénk sorra venni azokat a tulajdonságo-

kat, vagy éppen feladatokat, melyek jellemzik a hívő keresz-

tyén ember életét, és jellemzik a biblikus gyülekezetet. 

Hiszem azt, hogy ha mindezeket megéljük, ha ezek jelle-

mezni fogják életünket és gyülekezetünk egészét, akkor cso-

dákat fogunk átélni, mert Urunk áldása még inkább rajtunk 

lesz. 

És hiszem azt is, hogy ma nekünk mindannyiunknak szük-

ségünk van csodákra. Mert a csodák jelek. Azt jelzik, hogy 

Isten nem mondott még le rólunk, hanem hatalmával és 

erejével, hatalmas erejével értünk cselekszik. 

Persze mi emberek szeretünk erősek lenni. Szeretjük azt, 

ha nem szorulunk rá senkinek a segítségére, hanem min-

dent meg tudunk magunk oldani. Ez a mostani helyzet, a 

vírus terjedése, az egyre több megbetegedés azonban arra 

döbbent rá bennünket, hogy bizony törékenyek vagyunk. 

Egyáltalán nem vagyunk olyan erősek, mint amilyenek sze-

retnénk lenni, vagy amilyennek sokszor mutatjuk magun-

kat.  

És szükségünk van csodákra nekünk is, mert eljutottunk 

egy határpontra, ahol már csak a csoda, az isteni csoda, a 

kegyelemből megtapasztalt és átélt csoda segíthet. 

4. Az evangéliumok leírják azt, hogy Jézus bármerre járt, 

mindenütt felmutatta a csodák által Isten hatalmát. Meg-

szaporította a kenyereket és a halakat, és hatalmas tömeg 

lakhatott jól. Lecsendesítette a háborgó tengert, meggyó-

gyított vakokat, sántákat és bénákat. Meggyógyított leprá-

sok, megszabadított megszállott őrjöngőket. És halottakat 

támasztott fel. 

Azonban a Szentírás feljegyzi azt, hogy amikor a saját hazá-

jában, azaz Názáretben járt, akkor „Nem is tett ott sok cso-

dát hitetlenségük miatt.” (Mt 13,58) Igen, Jézus kezét is le 

lehetett fogni, hogy ne tegyen csodát. És a kételkedők, a 

hitetlenek Názáretben lefogták Jézus kezét. 

De tudjuk azt is az evangéliumokból, hogy Jézust az embe-

rek hite motiválta, ösztönözte arra, hogy csodát tegyen. A 

Mk 9-ben egy apa könyörög beteg fiáért, hogy Jézus gyó-

gyítsa őt meg. Ezt a beszélgetést olvassuk: De ha valamit 

tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk! 23Jézus pe-

dig ezt mondta neki: Ha tehetsz?! Minden lehetséges an-

nak, aki hisz. 24A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Se-

gíts a hitetlenségemen! 

Csodákra vágyunk, mert már csak a csoda segíthet, hogy 

elkerüljük a megbetegedést, hogy megállítsuk a járvány 

terjedését, hogy megfékezzék az erőszak terjedését. Csak a 

csoda segíthet, hogy ez a világ ne rohanjon a vesztébe, hogy 

Európa nagyhatalmú vezetői végre ne az emberek ellen 

döntsenek, ne a józan ész, és ne a tiszta erkölcs ellen hozza-

nak törvényeket.  

Csak a csoda segíthet nagyon sok mindenben – hadd ne 

kezdjem most ezeket sorolni! De a csodához hitre van szük-

ség. Mégpedig igaz, keresztyén hitre. Az Isten Fiába, a Jé-

zus Krisztusba vetett hitre van szükség. És minden lehetsé-

ges annak, aki hisz. Ahogy a Zsid 11,6-ban meg van írva: 

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert 

aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és meg-

jutalmazza azokat, akik őt keresik. 

5. Az istentisztelet elején a 7. a osztályosok szolgáltak. A 

szolgálatukban elhangzott egy nagyon szép vers. Azt a kér-

dést teszi fel nekünk ez a vers, hogy átragyog-e rajtunk a 

Nap?! Mert azok az igazi keresztyének, akiken átragyog a 

Nap, az Isten mennyei fénye, akik nem takarják el, hogy 

Isten cselekszik hatalmával, kegyelmével és erejével. Arra 

van ennek a világnak szüksége, hogy mi, krisztus-követő 

emberek engedjük Isten fényét átragyogni az életünkön. A 

teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelené-

sét – olvassuk a Római levél 8. részében.  

6. Testvérek! Az Úr Jézus egy alkalommal elküldte tanítvá-

nyait, hogy menjenek el minden városban és faluba. A ta-

nítványok feladata az volt, hogy a Szentlélek erejével tanít-

sanak és gyógyítsanak. Jézus természetesen felkészítette 

őket erre a feladatra. Majd azt is mondta nekik: Aki tehát 

vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást 

teszek mennyei Atyám előtt. Azt is feladatul kapták, hogy 

engedjék Isten fényét átragyogni az életükön.  

Ahhoz, hogy átéljünk csodákat, ahhoz elengedhetetlen az, 

hogy Krisztusról és a mi győzelmes hitünkről bizonyságot 

tegyünk. Igehirdetési sorozatunk címe: Vannak még cso-

dák. Az első betű a „V”. V azt jelent: Vállalni Krisztust a 

világban. Vállald az emberek előtt azt, hogy hiszel Krisztus-

ban.  

Ezt jelenti a bizonyságtétel. Vállalom azt az emberek előtt, 

hogy hiszek Istenben. Vállalom azt, hogy Istenben bízok, 

Tőle várom azt, hogy megőriz a járványban, hogy meggyó-

gyít, ha megbetegszem, hogy megsegít minden nehézség-

ben. 

Vállalom azt, és bizonyságot teszek arról, hogy Isten ma is 

tud csodát tenni, ha ez kedves Őelőtte. De ha nem tenné is, 

ha másként dönt is az én életem felől, ha nem tesz velem, 

vagy értem csodát, akkor is hiszek benne, akkor is enge-

dem, hogy az Ő fénye átragyogjon életemen. 

Tudom, hogy a bizonyságtétel, a Krisztusról való hitvallás 

sokak számára nagyon nehéznek tűnik. Úgy érzitek, hogy 

erre nem vagytok alkalmasak, és nem tudtok Krisztusról és 

a hitetekről beszélni. Ezt inkább csinálja a lelkész, hiszen 

azért végezte el a teológiát. 

Igen, igaza van annak, aki azt mondja, hogy ez nehéz fel-

adat. Soksor én is ezt érzem. És érzem azt is, hogy alkal-

matlan vagyok erre a feladatra. De emlékezzünk néhány 

híres bibliai alakra: Noé részeges volt, Ábrahám hazudott, 

Sára türelmetlen és gúnyos, Jákób csaló volt, Mózes dado-

gott, Gedeon bizonytalan, Jónás gyáván elfutott az Úr elől, 

Illés depressziós, Péter forrófejű és hirtelen haragú, Márta 

aggódó, Zákeus visszaélt a hatalmával ,Tamás kételkedő, 

Pál bosszúszomjas. 

Láthatjuk, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja el a szol-

gálatra, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Adj te is 

hálát Istennek az elhívásáért, és Ő alkalmassá tesz téged is 

a szolgálatra. Ámen. 

Loment Péter lelkipásztor 

www.bocskaiter.hu 
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G Y E R M E K O L D A L 
Kedves Gyerekek! 
Amikor ezt az újságot kézbe veszitek, éppen advent időszakában járunk. De tudjátok-e, mit is jelent az 

advent? A szó a latin „adventus Domini” kifejezésből ered, melynek jelentése „az Úr eljövetele”. Az ad-

venti időszak karácsony előtt négy hétig tart, magában foglalva négy vasárnapot. Az advent a karácsony, 

azaz Jézus születésére való felkészülés időszaka, amikor az Istenben hívő emberek újra átélik a meg-

ígért Megváltó eljövetele utáni vágyódást és várakozást. 

Az adventi időszak jelképe az adventi koszorú, amelyen négy gyertya található. Ahogy közeledünk kará-

csony ünnepéhez, minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg. A négy gyertya a hit, a remény, 

az öröm és a szeretet szimbóluma. 

 

Minden Advent 
 
Minden advent kegyelem: 
vétkem jóvátehetem. 

Minden advent vigalom: 
Isten Úr a viharon! 

Minden advent érkezés: 
Átölel egy drága kéz! 

Minden advent alkalom: 
győzhetsz saját magadon! 

Minden advent ítélet: 
így kellene – s így élek! 

Minden advent remegés: 
Isten felé epedés! 

Minden advent ima is: 
Uram, fogadj be ma is! 

Minden advent Szeretet: 
Betlehembe vezetett, 

Köszönd meg hát a csodát: 
a világ karácsonyát! 

(Ürögdi Ferenc) 

Szókereső 
Az alábbi betűhálóban 11 adventhez kapcsolódó szó bújt 

meg. Megtalálod mindegyiket? 

 

angyal, ünnep, jászol, gyertya, koszorú, Megváltó, 

várakozás, hit, remény, öröm, szeretet 

Segíts Máriának és Józsefnek megtalálni a Betle-

hembe vezető utat! 

 

www.bocskaiter.hu 
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November 11-e és 13-a között az iskola tanulói a 

már hagyományosnak mondható Baltazár-napokon 

vehettek részt. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel korláto-

zottabb keretek között, de nagy örömmel vehettek 

részt diákjaink különböző programokon. Tanára-

ink mindent megtettek, hogy rendben folyhassa-

nak a különböző események. Tornacsarnokunk-

ban osztályonként részt vehettünk a testnevelő, 

illetve táncoktató tanáraink által szervezett játé-

kos vetélkedőkön, akadálypályákon és tánccal 

mérhettük össze tudásunkat. Mielőtt iskolánk 

névadójáról, Baltazár Dezsőről tudhattunk meg 

többet kvízkérdések és hitoktatónk előadása által, 

egy rövid megemlékezés során koszorút helyez-

tünk el intézményünkben. Eközben osztálytermi 

tisztaságverseny is zajlott, melynek 

eredménye mindig nagy izgalom-

mal tölti el az alsósokat és felsősö-

ket egyaránt. A végzős diákok is 

gondtalanabbul élik meg ezt az idő-

szakot, hiszen ezeken a napokon 

felelés-, dolgozat- és házi feladat 

mentességet kaphattunk, mely nagy 

könnyebbséget jelentett számunk-

ra. A diákbál az az esemény, ahol 

rendkívüli szórakozással lezárhat-

juk ezeket a programokat, viszont a 

kialakult helyzet miatt ennek meg-

tartására nem volt lehetőség.  

Ezúton is köszönjük a diákönkor-

mányzati tanáraink munkáját. 

Fazekas Emese 8.b   

Baltazár-hét 

G Y E R M E K O L D A L 
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2001 óta a nemzeti gyásznapok egyike október 6. Az 

1848–49-es szabadságharc és forradalom leverését köve-

tően ezen a napon végeztek ki Aradon tizenhárom ma-

gyar honvéd-

tisztet, Pes-

ten pedig 

gróf Batthyá-

ny Lajost, az 

első felelős 

magyar kor-

mány minisz-

terelnökét.  

Az ő füg-

getlenségért 

vívott küzdel-

mükre és 

példátlan 

helytállásuk-

ra emlékeztek iskolánk 7. és 8. évfolyamos tanulói az idei 

városi ünnepségen. A diákok a történelmi eseményeken 

keresztül idézték fel a tisztek hazáért, a magyar szabadsá-

gért való összefogását, harcát, majd az elfogásukat és el-

ítélésüket. A megtorlás kegyetlenségét, a mártírok halá-

lát, s az ezt követő gyászt a vers- és népdalrészletek tették 

még fájdalmasabbá. Az emlékműsor során a hősök arcké-

pe elé elhelyezésre kerültek a kegyelet virágai, így is tisz-

telegve a nagyságuk előtt. A megemlékezést Kossuth Lajos 

torinói be-

széde zárta, 

aki példa-

ként emelte 

ki a vértanúk 

haza iránti 

hűségét az 

utókor szá-

mára.  

A gyerekek 

hiteles tol-

mácsolói 

voltak a sza-

badságért 

való áldozat-

vállalásnak, s általuk méltó módon tudtunk emlékezni a 

171 évvel ezelőtti történésekre. Köszönet érte! 

(Az ünnepi műsor összeállítója Kiss Szilvia, rendezője Csu-

kásné Bernáth Krisztina voltak. A felkészítést dr. Nagy Nán-

dorné Lini Beatrix is segítette.) 

Kiss Szilvia (igazgatóhelyettes) 

„Tizenhárom vértanúra/emlékezünk leborulva” 
(Szuhanics Albert: Október hat) 

Október közepére tanító is, diák is felveszi az iskola rit-

musát. Ebben az évben az összeszokás nehezebben ment, 

hiszen több mint fél év kihagyás után járhatunk újra isko-

lába. A munkatársak lelki feltöltődésének rendhagyó for-

máját választottuk az októberi pedagógus bibliaórán. Pál 

Római útjának, hajótörésének és csodálatos megmenekülé-

sének történetét gondoltuk át együtt. A négy szakaszra 

osztható utazás történetét először együtt tekintettük át, 

majd az iskola négy jelképes helyszínén mélyítettük el és 

vonatkoztattuk magunkra. Minden helyszínen rövid imád-

ságokat fogalmaztunk meg. 

Az elindulásra egy első osztályos teremben tekintettünk 

vissza. Hasonlítunk-e Júliusz századosra, akire az Úr em-

beréleteket bízott és emberségesen, személyre szabottan 

bánt velük? Milyen volt számunkra a tanév eleje, nyugodt 

kikötőket érintve haladtunk, vagy inkább nehéz előre hala-

dást tapasztaltunk? 

A történet tomboló viharának helyszínét a tanári szoba 

jelképezte. Itt az iskola vezetőire és saját vezetői döntése-

inkre gondoltunk. Mi vajon kire hallgatunk, amikor dönte-

nünk kell? Megkérdezzük-e az Urat? Tudunk-e a biztató 

szóval jelen lenni a vihar idején? Mi az, ami nem élet-halál 

kérdés, elhagyható a viharos időkben és mi az, amihez ra-

gaszkodnunk kell? 

Az iskola étkezője volt a harmadik jelképes helyszín. A 

történetben a kifáradt, kiéhezett hajónépet Pál arra biztat-

ja, hogy egyenek, hogy megmeneküljenek. Az utolsó óráit 

élő hajó a sötét éjszakában úrvacsora helyszínévé lesz. A 

testi és lelki táplálék fontosságára gondoltunk. Mit jelent 

nekünk Igével táplálkozni és másokat táplálni? 

Pálék útjának máltai állomását egy nyolcadik osztályos 

terem jelképezte. Megmenekülnek a hajótörésből, de Pált 

megmarja egy vipera. Egyik próbatétel éri a másikat. Azon-

ban Isten szolgája küldetéses ember, aki minden helyzet-

ben nyugodt marad. Tudja, hogy mindenhol és mindenkor 

Isten kezében van. Megfogalmaztuk, hogy szeretnénk mi is 

úgy végigmenni a tanéven, hogy biztosak vagyunk abban, 

hogy az az Isten, aki Ura volt a viharnak és viperamarás-

nak, Ura lesz a vírusnak is, és mindennek, ami ránk vár! 

 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

„Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.” 
Rendhagyó pedagógus bibliaóra 

(ApCsel. 27,1-28,10). 
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Lapzárta: február 20. 

A megtérésemhez tartozik egy nagyon fontos dolog. 

Mindennek, amit vet az ember, megvan a gyümölcse. 

Mert milyen ember voltam én a megtérésem előtt a 

börtönben? Ha csoszogtak, ha csámcsogtak – ugye ez egy 

kényszerközösség, össze vagyunk zárva -, ha nem azt a 

műsort nézték a televízióban, amit én akartam, én gondo-

latban napi rendszerességgel öltem. Csak azért, mert a 

másik nem emeli meg a lábát, hanem húzza a cipőjét. 

Ennyire ki voltam készülve. S amikor megtértem, azt vet-

tem észre, hogy ezek a dolgok nem idegesítenek. 

Hazudnék, ha ezt mondanám, hogy most már szere-

tem, ha csoszognak vagy ha csámcsognak a fülembe. 

Szó sincs róla! De nem készít ki, mert békességet 

adott nekem Isten. 

A bizonyságtételemben elmondtam a rabtársaim-

nak, hogy békességet kaptam Istentől. S már nem 

zavar, ha csoszognak, ha csámcsognak. Nincs az a 

megfeketedett bűn a gondolatvilágomban, hogy ho-

vá és hogyan kellene betörni. Ha korábban vittek a 

rabszállító autóval, s kinéztem az ablakon, és láttam 

egy éttermet, egy házat, azt fürkésztem, honnan le-

hetne betörni oda. Ilyen természetem volt. Ha láttam 

egy jó nőt, már fantáziálgattam, mint egy „normális 

rab”, vagy a világ mércéjével mért egészséges férfi. 

A megtérésem után ez megváltozott. A rabszállító 

kis ablakán kinézve áldást kértem az emberekre, 

akiket láttam. Nyeltem a könnyeimet, amikor egy 

idős asszonyt látva hallottam némelyek gúnyolódá-

sát. Bennem ez volt: „Áldd meg, Uram, azt az idős 

asszonyt!” Már másképp néztem a körülöttem levő 

világot. Valóban mindent átalakított bennem az Isten, 

és én ezt elmondtam a rabtársaimnak. 

Amíg beszéltem, valamit észrevettem a szemük-

ben: mohó vágyakozást, majdnem minden tekintet-

ben. Van ilyen? Meg lehet szabadulni? Akkor ez ne-

kem is kell! Mert, amit én ott elmondtam az előző 

életemből, az a bűnöző ember gondolatvilága. Hogy 

van, aki betöréssel kel és fekszik. Hogy úgy kerül be 

az ember a börtönbe, hogy itt már azt tervezi, mi 

lesz kint. Hogy a rendőrségi fogdában is egy újabb 

betörésen járt az eszem. Akkor nem a bűnöm fájt, 

hanem az, hogy otthagytam a pénzt a nagybátyám 

házában. Hogy nem azt az ékszerboltot raboltam ki 

másnap, ahová leadtam a gyöngyöket. A bűntársa-

mat elfogták, nekem menekülnöm kellett Szegedre. 

Nekem ezek a dolgok fájtak! Mégis azt gondoltam, hogy 

jó ember vagyok. Ilyen az a világosság, mely a pokol láng-

jától fénylik. Az Úr Jézus mondja: „Ha tehát a benned 

levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötét-

ség!” (Mt.6,23) 
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