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Életképek- BaloghImre 
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A templom másik oldalán szokott ülni vasárnaponként, 

velem szemben. Nem tudtam még a nevét sem, ezért utá-

na érdeklődtem és megtudtam, hogy Balogh Imrének hív-

ják. Vele beszélgettem otthonában nagyon közvetlenül és 

kötetlenül az életéről, nehézségekről és a hitről. 

 

Megkérdeztem a szomszédját, Kovács Istvánt, hogy mi 

jut eszébe róla: Korrekt ember, jó viszonyban vagyunk, 

sőt a gyermekeivel is. Nincs egy hangos szóváltás sem, de 

az egész utcában sem, senkivel. Aztán Erdős Pál presbi-

tert kérdeztem, akit ő is megemlít a riportban nagy-nagy 

szeretettel: Víg kedélyű, boldog ember, aki a társait is 

segíti. Mindig felvidította az embereket, kedvet csinált a 

munkahelyen, lazán fogta fel a dolgokat, zsoltár énekeket 

is énekelt! Uzonyiné Katika így fogalmazott: Rendes em-

ber, mindig köszön, ha találkozunk a városban jártunk-

ban keltünkben. Uzonyi Antal presbiter, gondnok helyet-

tes is tudott róla beszélni: Néha szoktam vele beszélgetni 

napi szintű dolgokról, segítettem is neki. Kértem, hogy 

hozza a családját is magával az istentiszteletekre. Bízom 

benne, hogy eljutnak ide egyszer! Bátorítom, ahogy tőlem 

telik! 

- Gyermekkora meghatározó élményei melyek voltak? 

Anyám református vallású volt, apám pedig katolikus. 

Tizenegyen voltunk testvérek, én a hetedik vagyok. A re-

formátus vallás szerint kereszteltek meg bennünket. 

Nyolcadikos koromban a bátyámon keresztül ismerked-

tem meg a római katolikus plébánossal, Hárosi Antallal, 

ott segédkeztem a templom körül. A pap 1983-ban halt 

meg, s neki köszönhetően nagyon sok segítséget, támoga-

tást kapott a családom, ugyanis hárman dolgoztunk csak. 

A hitem elmélyülését is neki köszönhetem. 1967-től 2009

-ig, negyvenhárom éven keresztül a Hunép Rt.-nél dol-

goztam. 1968-ban esküdtünk meg a feleségemmel, s az 

anyósomékhoz költöztünk, itt folytattuk az életünket. Két 

fiunk született. Van négy unokánk és három dédunokánk! 

– meséli büszkén a fiatalos dédpapa. 

- Mióta tagja gyülekezetünknek és hogyan erősíti azt? 

Már Kiss József Tiszteletes Úr idejében is jár-

tam a gyülekezetbe, sőt harangoztam is. Ré-

gebben ritkábban jártam a templomba, két éve 

pedig rendszeresen járok. Családtagnak érzem 

magam a gyülekezetben, sok ismeretségem 

van, szívesen köszönnek és nagyon sok segítsé-

get kapok úgy a lelkészektől, mint a gondnok 

úrtól és a Balogh Gyárfástól és kedves feleségé-

től, Editkétől, amiért nagyon hálás vagyok! 

Takarításokat is végeztem, például az új sport-

csarnokban. Ha szólnak, megyek. Rendszere-

sen járok látogatni is. 

- Hogyan élte, éli meg a hitét a családjában és 

azon túl az emberek körében? 

Szoktam beszélni Istenről, a hitemről a család-

ban. Az unokáim vagy a dédunokáim gyakran 

mondják is, ha nem találnak itthon: „ Biztosan 

elment a templomba!” A munkahelyemen is 

leszólítottam a munkatársaimat, ha károm-

kodtak, s azt mondtam nekik: „Ha beteg vagy, 

te is csak az Istenhez kiáltasz, nem?” Olyan is volt, aki az 

én hívásomra jött a templomba, meg is változott az élete, 

de sajnos már meghalt. Erdős Pali lelki testvérem, na-

gyon sok évig dolgoztunk együtt. – árulja el mosollyal az 

arcán, látszik rajta, hogy szép emlékeket őriz vele kapcso-

latosan. 

- Milyen kudarcai, vívódásai voltak és mit tanult belő-

lük? 

Voltak, s vannak is nehézségek, pénzügyiek különösen, 

de mindig van segítség! Az Önkormányzattal nem vagyok 

túl jó kapcsolatban, mert mindig elutasították a kérése-

met, még egy tábla csokit sem kaptam tőlük, pedig negy-

venhárom évet dolgoztam le! – meséli csalódottan, kese-

rűen. Nem sok a nyugdíj, az Úrhoz imádkozom és úgy 

megnyugszom. Vannak jó emberek. Nem vagyok tekergő, 

mindig is ilyen voltam, a hanyag embereket nem szere-

tem. És haragosom sincs. – jön meg ismét a kedve. 

- Hogyan lehetne az embereket közelebb vinni Isten-

hez? 

Sok embernek hiába mondom, hogy jöjjenek a temp-

lomba, nem szívesen jönnek vagy egyáltalán nem is jön-

nek. Pedig ott tanulni is lehet és a hitünk is erősödik! – 

mondja el szűkszavúan e nehéz kérdésre a meglátásait. 

-A jövőben mit szeretne megvalósítani? 

Egy ötös a lottón jól jönne! – vágja rá kacagva, gondol-

kodás nélkül. – Segítene a családon. Meg vagyok elégedve 

a lelkész úrékkal is, mindenben segítenek. Jó érzés, hogy 

sokan ismernek a gyülekezetben és ők jó emberek! Min-

den igét szeretek, nincs külön kedvencem. Fellángol az 

emberben valami, miközben olvassa vagy hallgatja az 

igét! A tévében is megnézem az istentiszteleteket, ha te-

hetem. Bátorításként azt üzenem a testvéreknek, hogy: 

Higgyetek az Istenben!    

 Tardiné Szilvi 
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Tudom milyennek kéne lenni: 
Szolgálni, adni, szeretni, ragyogni, 
Az örvendezőkkel együtt örülni, 
Sírni a sírókkal, – könnyet törölni. 
 
Mások javára élni csupán, 
Menni, menni az elveszett után. 
Menteni drága lelkeket, 
Erősíteni a lankadt kezeket. 
 
A holnapnak szemébe nevetni, 
Bízni, bízni és szeretni. 
Jézust a szívembe zárva 
Adni, semmit se várva. 
 
Példává kellene lenni, 
A Mester nyomában menni, 
Csak Rá figyelni, csak Őt keresni, 
A bűnöst Hozzá odavezetni. 
 
Úgy, mint Ő járt, kellene járnom, 
Felfelé nézve csodákra várnom. 
Aki meghalt értem, élni Annak, 
Hogy meghalva önmagamnak 
Egy szenvedély ejtsen rabul: 

Elégni égő áldozatul. 
 
Tudom, ilyennek akarsz látni, 
Mesterem! – Hogy tudsz Te várni, 
Míg kendőzöm önző magam, 
S hazug a szám, szívem, szavam. 
A bűnömet tudod Te jól, 
S mégis várod, míg a bimbó 
Neked nyílik, Feléd hajol. 
 
Ernyedten hull le a két karom, 
Fakó a mosoly az ajkamon. 
Vergődve kínos tehetetlen, 
Ó, Rád mutatnom lehetetlen. 
 
Nem látnak meg bennem Téged! – 
Szegény – Uram – így az élet. 
Formálj, formálj! Formálj mássá, 
Csodás égi-ragyogássá. 
 
Ó, vegyen munkába engem a Lélek, 
Hadd legyen enyém a győzelmes élet! 
 

Közreadta: Szabó Margit 

Varga Gyuláné 
Győzedelmes élet felé 

Menet közben észrevette 
 

Egy 12 év körüli gyerek derékig belehajolva turkál a 

kukában, keresne valamit, amit megehetne. Arra jár egy 

hívő ember és megáll mellette. Magához veszi, haza viszi, 

megmosdatja, tiszta ruhába öltözteti és az asztalhoz ülte-

ti. Miközben édesen eszegeti a finom falatokat csöndesen 

megszólal. „Te vagy az Úr Jézus?” És itt vége a történet-

nek. Az én szívemben, szememben pedig elerednek a 

bűnbánat könnyei. Ez a gyermek már biztosan hallott az 

Úr Jézusról, aki menet közben észreveszi az embert. Aki 

ismeri az élettörténeteinket, a küzdelmeinket és tud segí-

teni. Rám szakadtak a bűneim, mert a lélek megvizsgálta 

a szívemet és hiányosnak találta azt.  

Együtt dobban a szívem ezzel a gyermekkel, mert bizto-

san nagyon jó érzés olyan felnőttel találkozni, aki át tudja 

érezni az ő sanyarú sorsát. 

Közreadta: Szabó Margit 

A Nagy Világjárvány 

2020. év III. havában kezdődött. "Ne félj! Veled van 

Istened az Úr! Ő erős és megsegít." (Zofóniás 3,16) 

Kegyetlen vírus ért el bennünket, amelyből sajnos vi-

lágjárvány lett. Hiába voltak a megelőző óvintézkedések. 

Ez az új koronavírus nem kímélt senkit. Főleg az időseb-

bek vannak veszélyben, mivel kevésbé ellenálló a szerve-

zetük. Március elején kezdődött. Most június 25-e van, 

talán most csendült. De még mindig vannak betegek és 

áldozatok. Világszerte nagyon sok áldozatot követelt. Sok

-sok imádság hangzott el a templomokban, amelyek saj-

nos sokáig üresek voltak. A keresztyének maguk is odaha-

za imádkoztak, imádkoztunk. Kértük a Jóistent, hogy 

segítsen rajtunk, állítsa le a járványt. Csendült, de most is 

itt van közöttünk, és egyes országokban erősödik. De bí-

zunk Istenben. 

 "Ne félj! Mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én 

vagyok Istened! 

 Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbom-

mal támogatlak." (Ézs. 41,10) 

 
Gál Sándorné (Tóth Katalin Mária) 
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A Bocskai téri Református templom mint az erő, a ma-

kulátlan tisztaság és a puritán szépség épületben öltözött 

rendje áll Hajdúböszörmény főterén. Ám tudjuk-e, hogy 

az egyszerűségnek eme gyönyörű épületét hány templom-

ház előzte meg? És az elődöket hányszor rontotta az em-

beri természet bűnös szenvedélye? S az egykori templom-

elődökre hányszor szakadt baljóslatú jelekkel a történe-

lem vihara, és lettek romokká, porrá meg hamuvá. Ha 

nem, hát eme írás keretei között egy pillanatra tekintsünk 

bele a sok titkú történelem nagy könyvébe. 

A naptárak 1681 szeptemberét mutatták. Nyugaton, 

különös időszakot. Hadak járásától, seregek vonulásá-

tól volt nehéz a három részre szakadt ország földje. Haj-

dúböszörmény határában is seregek mozgolódtak. A fia-

tal kuruc király, Thököly Imre talpasai, meg a török Porta 

által megsegítésükre kiparancsolt Apafi Mihály fejedelem 

erdélyi katonái, s velük a váradi pasa török portyázó csa-

patai. Magában bent a városban pedig Cobb császári ge-

nerális német zsoldosai. No és a hajdúk. Afféle mindenki 

harca mindenki ellen időszak. S hogy konkrétan város-

unkban mi történt, arról Czegei Vass György diáriuma 

tájékoztat. Erdély egyik főrendű családjának ivadéka, aki 

maga is részt vett Apafi fejedelem magyarországi hadjá-

rataiban, ugyanis napi pontossággal jegyezte a történése-

ket naplójába. Miközben Debrecen és Böszörmény között 

táboroztak, a következőket rögzítette: 

"12 Septembris szállanak meg Böszörmént, azon estve 

az gróf és Vesselényi uram  őnagysága talpasai valóban 

ostromlották, de derék ostrom nem volt... 13 Septemb-

ris mind itt a mi táborunkban, mind pedig ott bent a vá-

rosban csendességben voltunk egész délig, mivel itt az mi 

táborunkon készültek az ostromhoz, hogy estvére kelve 

az ostromhoz fogjanak. Délután az úr Teleki uram kime-

ne, én is ő kegyelmével, hogy járja meg, honnét lesz alkal-

matosság az ostromhoz, ott járván hallánk nagy zajt; hát 

ostromolja valóban az talpasság; azonban kijöttek az ka-

pitányok s fejér zászlókat rakának ki az bástyákra s az 

várost feladák.... 14 Septembris ott naplottunk, az várost 

pedig felgyújtották; kicsoda légyen, bizonyosan nem tud-

hatjuk, jóllehet az gyanu törökre vagyon; mind elégett, 

csak az templom az belső várral együtt maradt meg." Bö-

szörmény akkoriban 12 utcás település volt, s a lakosság 

21 tizedre tagolódott. A történés előtt három évvel még a 

városban szolgáló református lelkipásztor, Rápóti 

Papp  Mihály szerint "egyik-egyik tizedben 15, 18, 20, és 

25 bokor emberek voltak." vagyis olyan 400-420 család 

élhetett a városban. Maga a település föld bástyákkal, 

árkokkal és palánkkal erődített vár volt, s középpontjá-

ban, a mai Bocskai téri templom helyén egy erődtemplom 

állott, melyet Vass György "belső várnak" nevezett. E bel-

ső várban talált menedéket a lakosság, hiszen a gyújtoga-

tás következtében a város porig égett. Az Úrháza viszont 

épen maradt, mondhatnánk hálaadással. Csakhogy a tör-

ténetnek még nincsen vége. Czegei Vass György ugyanis 

így folytatta a naplót: " 16 Septembris a készülőt jó haj-

nalban megverték, hogy már ennét reggel megindul-

junk... 17 Septembris indultunk meg Beszerménytűl, dél-

után szállottunk Hatház és Téglás közé. Eodem gyújták 

fel az beszerményi templomot." Szóval 1681szeptemberé-

ben Böszörmény a kuruc király, Thököly Imre kezére ke-

rült,s a város megvétele utáni napokban nemcsak a tele-

pülés, de a református templom is a tűz áldozata lett. A 

lángnyelvek mohón nyaldosták az Úr házának falát, majd 

feljutottak a tetőre, s pillanatok alatt recsegett ropogott 

minden. Száraz ősz lévén hirtelen hamvadt el a gerendá-

zat, a tetőzet a padok, a szószék, az úrasztala és a vászon-

nemű. Miközben parázslott, izzott az egész templom, da-

rabokra hulltak a gótikus ablakok mérművei, s csak üsz-

kös romok maradtak a templom helyén. Egy pillanat volt 

csupán és a toronyban lévő 750 kg súlyú harang végleg 

elnémult. Az alig pár éve, 1673-ban, öntetett hangszer az 

iszonyatos tűzben lezuhant és megrepedt. 

 

Czirmayné Kocsis Róza 

 

06-52-219-800 
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Gyülekezeti délutánok – Krisztussal szabadon 
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak 

Enyém vagy." - Ézsaiás próféta szavai tökéletesen illenek 

annak a három embernek az élettörténetéhez, akikkel 

augusztus utolsó hétvégéjén volt alkalmunk találkozni a 

Bocskai téri Református Templomban. 

A program - Krisztussal szabadon címmel két gyüleke-

zeti délutánt foglalt magában. Augusztus 28-án a Bocskai 

téri Egyházközség meghívására érkezett Hajdúböször-

ménybe Széles István és felesége, Hajnalka.  

Mindketten megjárták a pokol mélységeit, az alkohol 

rabságában éltek, nehéz megkötözöttségben. Történetük 

külön-külön indult évekkel ezelőtt. Családjukat vesztett 

lelkileg, fizikailag, erkölcsileg mélyre süllyedt emberek 

voltak. Ebből a mélységből Isten hívó szava, a kinyújtott 

kéz elfogadása jelentette a legtöbbet. Nehéz helyzet övez-

te ismeretségüket Isten színe előtt házassági szövetséggel 

is megpecsételték. 22 éve Isten kegyelméből más ember-

ként, a beléje vetett hitben élik életüket. Szigetszentmik-

lóson, ahol élnek, István presbiter az újvárosi református 

gyülekezetben. Presbiter társai hasonló sorsú emberek. 

Alapító tagja a településen a Magyar Kékkereszt Egyesü-

letnek és tagja az országos szervezetnek, mely az alkohol 

rabságában élő embertársaik megmentésére vállalkozott. 

Bizonyságtételük hiteles volt. Egy szép, új élet reményé-

ben szövetkeztek azzal a céllal, hogy megkötözöttség-

ben élő embertársainkon segíthessenek. Isten adjon erőt 

szolgálatuk végzéséhez, szenvedélytől szabadon! 

Augusztus 29-én újabb vendéget fogadott a Bocskai téri 

Egyházközség Boross Lajos személyében. Ő egymaga be-

töltötte a templomot szintén hiteles bizonyságtételével. 

Fél életét töltötte börtönben, megjárta a mélységeket. 14 

éves korában lépett a bűnözés útjára, amelyből önerőből 

nem volt menekvés, nem volt szabadulás. 1994 egyik dec-

emberi estéjén, míg rabtársai kártyáztak, tv-t néztek vele, 

ott, akkor csoda történt. A pokróc alatt - ahogy ő fogal-

mazott- minden bűnét bevallotta Istennek és reményked-

ve várta az isteni segítséget. És Isten kinyújtotta kezét 

felé, felkínálta a kegyelmet és Lajos élt vele. A börtönben 

töltött évek -amelyekben semmi romantika nincs-, ahogy 

fogalmazott, neki rendkívül sokat adtak. Megtanulta a 

fazekas mesterséget. Teljes szívvel és odaadással vette 

kezébe a Bibliát. Itt előttünk jelesre vizsgázott bibliaisme-

retből. A templom csendjében lenyűgöző volt hallani azt 

az embert. Annál is inkább, hogy köztudott, a társadalom 

hogyan rekeszti ki, hogyan fordul el a hasonló sorsú em-

berektől. Boross Lajos teljes hitelességgel tett tanúbi-

zonyságot az emberi élet mélységeiről és magasságairól. 

Isten szövetségében ő is társra talált, aki gyermekkel 

ajándékozta és ajándékozza meg az elkövetkező hónapok-

ban. Nemcsak szabadult a rabságból, hanem missziós 

tevékenységet folytat embertársai megmentéséért. En-

gem megérintett a sorsuk. Isten áldását kérem életükre! 

 

Elekné Tamus Elvira 
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Presbitereink válaszolnak 
A most bemutatásra kerülő Molnár Antalné Ágiról min-

dig is az az emlék fog eszembe jutni, amikor jó pár éve a 

Baltazár iskolában előadást tartott az egészséges étkezés-

ről, a cukorbetegségről, annak megelőzéséről és még sok 

hasznos, hivatásába vágó dologról, látványos, humoros 

módon kaptunk tanácsokat. Édesapám jutott az eszembe 

az elkötelezettségéről és hivatásának ilyen nagyfokú sze-

retetéről, ritka nagyon, hogy ennyire szeresse valaki azt, 

amivel a kenyerét keresi! S tudunk neki szívből nagyon 

örülni, gratulálni, amikor állami elismerést kap magas 

színvonalú munkájáért! 

Hogy a hite, hivatása, szolgálatai mennyire összhang-

ban van az életében, arra a családja a példa. Íme Domini-

ka lánya kedves szavai róla, a család nevében. 

Anyukám egy nagyszerű, sokszínű  egyéniség, aki pró-

bálja kihozni a maximumot magából az élet minden terü-

letén. Azon kívül, hogy fantasztikus édesanya és feleség, a 

munkájában is nap mint nap arra törekszik, hogy az 

egészségügyben másoknak tudjon segíteni. Elmondhatat-

lanul büszkék vagyunk rá a testvéremmel, hogy ilyen okos 

és nagyszerű anyukánk van. A mindig jó kedvű, mosoly-

gós arc mögött egy csodálatos ember áll, akiért nagyon 

hálásak vagyunk az Úrnak! Apukámmal együtt hatalmas 

szeretetben, békességben és hitben nevelnek bennünket, 

náluk jobb szülőket még csak elképzelni sem tudnánk! 

1. Vágyott-e valaha is arra, hogy presbiter le-

gyen? 

Azon, hogy presbiter legyek, nem gondolkoztam és nem 

is vágyakoztam. Ez valószínű azért volt, mert akkor még 

nem régóta voltam a gyülekezet tagja. 2011 óta veszek 

részt a Bocskai téri Gyülekezet hitéletében. Abban az év-

ben keresztelkedtem, konfirmáltam. Korábban nem jár-

tam templomba, még gyerekkoromban vittek el egy-egy 

Istentiszteletre a nagyszüleim. Nekik köszönhetem, hogy 

rátaláltam Istenre. Mai napig hálás vagyok nekik érte. 

Emlékszem arra a napra, amikor Loment Péter Tiszteletes 

Úr felhívott telefonon, hogy szeretne velem valamit meg-

beszélni. Akkor még nem sejtettem, hogy erre a szolgálat-

ra kér fel. Eljött hozzánk és azt kérdezte tőlem „Tudom-e, 

hogy miért van Ő most itt?” - Kicsit zavarba is jöttem és 

kérdeztem tőle, hogy talán segítenem kellene-e valami-

ben? Először mindig arra gondolok, hogy a segítségemre 

van szükség, hozzátartozik az igazsághoz, hogy valami 

erős belső indíttatást érzek arra, hogy segítsek az embere-

ken. Erre Ő, „Nem, nagyon kedves vagy, de nem segítség-

ért jöttem, hanem tudod-e milyen választásra kerül sor az 

idén?” - Mondtam, hogy szerintem talán presbiter válasz-

tásra. „Igen.” – Még akkor sem értettem, hogy miért kér-

dezi ezt Tiszteletes Úr. „Hát azért vagyok itt, hogy tolmá-

csoljam a presbitereket jelölő bizottság felkérését. „ – Mi-

szerint, hogy induljak és jelöltessem magam a következő 

Presbiter választáson. Nagyon meglepődtem a felkéréstől. 

Kérdeztem, hogy milyen feladatok várnának rám. Meg-

hallgattam, s nem volt kérdés számomra, igent mondtam. 

De az járt a fejemben, hogy a készségeimen túl meg van-

nak-e a képességeim is? Mivel még csak néhány éve ve-

szek részt a gyülekezet életében. Bár mindig szívesen szol-

gálok, de hát ez mégis egy nagy feladat. De úgy gondol-

tam, hogy Isten kegyelmének és szeretetének jele ez a 

megbízatás, s valószínű, hogy csak azért hívott el erre a 

szolgálatra, mert alkalmasnak talált rá. 

2. Nehezebb vagy könnyebb a feladat, mint azt 

előzőleg gondolta? 

Erre nem tudok egyértelmű választ adni. Nem nehézsé-

get, hanem felelősséget érzek a rám bízott gyülekezetért. 

A feladatok ellátása és a kötelezettség közben nem feled-

hetem el azt, amivel a beiktatásomkor útnak indítottak. 

„Viseljetek gondot, tehát magatokra és az egész nyájra, 

amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessé-

tek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szer-

zett.” (Ap.Csel 20,28)  

Fontos, hogy a szolgálatot az úr iránt érzett hálából, 

örömmel és hűséggel végezzem. 

3. Presbiterként mi a feladata? 

Havonta veszünk részt presbiteri megbeszéléseken, ahol 

a gyülekezet dolgait vitatjuk meg. A presbiterek feladata 

nagyon sokrétű. Vannak úgynevezett szervezési, vezetési 

feladatok. S emellett folyamatosan ellátandó feladat az 

anyagi és lelki élet szervezésében szükséges döntések 

meghozatala, végrehajtása s annak ellenőrzése. S kérjük 

Istent, hogy adjon nekünk bölcsességet, hogy jó döntése-

ket tudjunk hozni, s hogy áldja meg tanácskozásunkat. 

Tagja vagyok a missziói bizottságnak, ahol a missziói 

munkatervet kell előkészíteni, elfogadni és a feladatokat 

szétosztani. Istentiszteleteken igyekszem kivenni része-

met a feladatokból. Rendszeresen veszek részt családom-

mal az Istentiszteleteken és igyekszünk egyéb gyülekezeti 

alkalmakat is látogatni. 
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4. Hogyan tudja összeegyeztetni ezt a szolgálatot 

a családjával és a munkájával? 

Mondanám, hogy könnyű dolgom van, mivel a csalá-

dom mindig mindenben támogat. Bár nagyon elfoglalt 

vagyok, mivel a munkámra nem csak elvégzendő feladat-

ra tekintek, hanem hivatásként élem meg. De ezt nem is 

lehet másként végezni, mivel emberekkel, beteg emberek-

kel foglalkozok. S tőlem várják a segítséget.  

A presbiteri szolgálat teljes mértékben összeegyeztethe-

tő a családdal és a munkámmal is. Igyekszem úgy szer-

vezni a dolgokat, hogy ne érezzem fáradtságosnak vagy 

tehernek, s ebben maximálisan partner a családom. 

5. Milyen a presbiterek kapcsolata? 

Mi presbiterek leginkább csak a vasárnapi Istentisztele-

teken és presbiteri gyűléseken, gyülekezeti alkalmakon 

találkozunk, mivel még a megválasztott presbiterek közül 

sokan aktívan dolgozunk. Igyekszünk jó kapcsolatot ápol-

ni, s ha valakinek segítségre van szüksége, akkor abban 

nyitottak lenni, s a terheik elhordozásában Imádsággal 

gondolni rájuk. 

6. Az Úr Isten áldásait még inkább érzi-e mióta 

ezt a szolgálatot végzi? 

Igen, hisz nem magától érthető dolog az, ha valaki pres-

biteri szolgálatra kap elhívást. Minden nap és minden 

cselekedetemben érzem az Úr Isten Áldásos munkáját, s 

kérem, hogy bölcsességgel áldjon meg. Áldásnak tartom, 

hogy kicsiny dolgoknak is tudok örülni. Naponta többször 

vagyok vele kapcsolatban, hálát adok az apróbb örömö-

kért is, s ha nehéz döntések előtt állok, mindenképp kiké-

rem útmutatását. S ha valami nem úgy történik, ahogyan 

én azt elterveztem, már nem keseredek el, hanem igyek-

szem megérteni annak okát. 

7. A következő ciklusban is szeretné ezt a tiszt-

séget vállalni? 

Ha a gyülekezet érdemesnek tart rá, akkor mindenképp 

szeretnék presbiterként tovább szolgálni, már csak azért 

is, mert még ez az első választási ciklus, melyben szolgál-

hatok. Még tanulási fázisban vagyok s ahhoz, hogy jó és 

hasznos presbiterré váljak, még sokat kell tanulnom, ta-

pasztalnom. 

8. Milyen vágyai vannak akár rövid, akár hosz-

szabb távon? 

Mindig tele vagyok tervekkel. De az egyik legfontosabb, 

hogy a hitem erősödjön. S a gyülekezeti életben is jobban 

ki szeretném venni a részemet, de még tanulnom kell jól 

beosztani az időmet. Szeretnék egy rovatot a gyülekezeti 

újságban, ahol életmódbeli kérdésekre kaphatnának vá-

laszt az olvasók. 

 

„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én va-

gyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzel-

mes jobbommal támogatlak. „ Ézs 41,10 

Tardiné Szilvi 

Jó mulatság, férfi munka volt… 
Szeptember 12-én, szombat reggel gyülekezetünk a pa-

rókia előtt. Mindenki szerszámokkal felfegyverkezve, sa-

játos „játszó ruhában”, vagyis munkásruhában. Majd ve-

zényszóra megtámadtuk a kerítés elkorhadt, töredezett 

deszkáit, és mintha mindennap ezt csináltuk volna, olyan 

összehangolt munkával szedtük le őket a tartóvasakról. 

Amint elhaladtunk a deszkák leszedésével, ketten-

hárman egy akarattal álltak neki, hogy előbb drótkefével 

megtisztítsák a vasat, majd pedig ecsettel és festékkel 

széppé varázsolják a kerítés tartó elemeit. 

Nem sokkal később pedig, ahogy a festék kezdett meg-

száradni, egy következő csapat már szerelte is fel az előre 

legyártatott festett fém kerítés-elemeket. Voltak, akik 

közben halomba rakták a leszedett deszkákat, mások pe-

dig fejszét, fűrészt fogtak, és az udvaron kezdték alakítani 

az elvadult növényzetet. Kivágták, ami kiszáradt, tönkre-

ment. Megmetszették, ami túlságosan elterült és terebé-

lyes lett. Egyszóval rendet tettek. Na persze ez némi ren-

detlenséggel is járt, hiszen a levágott ágak még néhány 

napig kényszerűen ott maradtak az udvaron, de mostanra 

ezeket is sikerült teherautóval elszállítani. 

A kerítés újjáépítése olyan szépen és gyorsan haladt, 

hogy mire a toronyóra elütötte a delet, addigra már min-

denki otthon volt, és a gőzölgő ebéd fölé hajolva adott 

hálát. 

Ha sikerült a munka hevében jól számolni, akkor össze-

sen tizenhárman szorgoskodtunk a kerítés megújításánál 

és az udvar rendbetételénél. Nagyon jó volt az, hogy mi-

közben a szorgos kezek haladtak a munkával, lehetőség 

volt arra is, hogy sok mindenről beszélgessünk egymás-

sal. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy épült és erő-

södött köztünk a testvéri és a baráti közösség. Legyen 

ezért Istené a hála, és legyen köszönet minden segítőnek! 

 

Loment Péter lelkész 
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Forrás: http://www.veszpremkukac.hu 

Hálával gondolok vissza a nyári gyülekezeti gyermek-

hétre. Nagyon vártuk a találkozást egymással és a gyere-

kekkel, hiszen a távoktatás miatt fél éve nem lehettünk 

együtt személyesen. A tábor kis beharangozó filmje any-

nyira felkeltette a szülők és gyerekek érdeklődését, hogy 

két nap alatt beteltek a jelentkezések. A maximum ötven 

főre tervezett napközis tábor végül 60 fővel indulhatott 

el. Sok imádság, sok gyakorlati feladat előzte meg a tábor 

első napját. No, és az a kérdés, hogy vajon a járvány miatt 

a szervezés eljuthat-e a megvalósításig. A gyerekek létszá-

ma és életkora miatt sok-sok segítő munkatársra volt 

szükség. Jó volt, hogy több mint harminc önkéntessel 

szolgálhattunk együtt a hét folyamán. Különböző terüle-

teken szolgáltunk, pl. igehirdetés, csoportvezetés, foglal-

kozások vezetése, gyerekfelügyelet, muzsikálás, konyhai 

feladatok, fertőtlenítés. Ezeken kívül sokféle segítséget 

kaptunk a szülőktől, az iskola vezetésétől és technikai 

munkatársaitól is. 

A hét során a küldetésünk az volt, hogy megfejtsük a 

„Szavak nélküli könyv” titkát. A biblia legfontosabb üze-

neteit színeken keresztül értsük meg. Minden nap egy 

szín és a hozzá kapcsolódó történet nyílt ki előttünk. A 

„Szavak nélküli könyvet” Charles H. Spurgeon használta 

először 1866-ban londoni gyülekezetében, hogy szemléle-

tesen és egyszerűen hozza közel híveihez az üdvösség tör-

ténetét. Az aranyszínű lap a biblia két végpontját köti ösz-

sze. A teremtésnek és a mennynek tökéletességére utal. A 

fekete szín a bűnre, a piros szín Krisztus értünk hozott 

áldozatára, a fehér a Krisztus által elnyert új életre, tiszta 

szívre emlékeztet. Végül a zöld szín a hitbeli növekedés 

fontosságára utal. A délelőtti templomi téma felvezetőkön 

ezeken a színeken keresztül szólalt meg az evangélium 

üzenete közöttünk. A tolmácsolásban lelkipásztoraink és 

hitoktatóink segítettek. 

A téma felvezetők mellett naponta sor került csoport-

foglalkozásokra és játékos vetélkedőkre. A gyerekek min-

den nap örömmel vettek részt a titkosügynök perceken, 

ahol érdekességeket hallhattak híres bibliai kémekről, 

regénybéli nyomozókról, az általuk használt eszközökről, 

kódokról, rejtőzködési technikákról. Drámás és kézműves 

délutánokon is részt vehettek kis ügynökeink. Egyik dél-

után még egy muzsikáló kalózcsapatot is vendégül láthat-

tunk. Tartalmas napjaink a templomban értek véget, ahol 

a gyerekekért érkező szülőkkel együtt, fáradtan, de hálá-

san tekintettünk vissza a mögöttünk levő napra. 

A hét során Isten Szentlelke munkálkodott köztünk!

Tapasztaltuk az áhítatokon, láttuk a gyerekek csillogó 

szemében, hallottuk a szívből zengő énekhangokon, átél-

tük abban, ahogyan szépen összerendezett mindent. 

Gyermekeket is, munkatársakat is, gyülekezetet is gazda-

gító hét volt! 

Emlékeztetés képpen álljon itt a „Szavak nélküli köny-

vet” összefoglaló gyermek ének szövege: 

Rút volt szívem, sötét, de Jézus oda betért. 

S mert megmosott a vér, már szívem hófehér. 

Ott járok majd tudom, a színarany úton! 

Ó, micsoda nagy Szeretet, lemossa bűneimet. 

 

Lomentné Szopkó Tünde 

Színes titkosügynök tábor 
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Konfirmáció 2020

8. A osztály: Bácsi Fruzsina, Balogh Hanna Fruzsina, Király Sándor, Konyári Péter, Rácz Imre, Szabó Benedek, Szanics Emese, Szarv
Turgyán Kristóf Levente, Vas Botond

 
8. B osztály: Balogh Lili Katalin, Cselei Máté Péter, Hajdu Kinga Szilvia, Kovács Dóra, Sós Brigitta, Sőrés Imre, Takács Lász

 
Állami iskolából: Balogh Csenge

 
Felnőttek: Balogh Ildikó, Balogh Valéria, Cserép Imre, Pásztor Béla, Pásztor-Gellén Claudia, Debreczeni Sándor, Debreczeniné Szo

erősítése)
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Konfirmáció 2020 

Bácsi Fruzsina, Balogh Hanna Fruzsina, Király Sándor, Konyári Péter, Rácz Imre, Szabó Benedek, Szanics Emese, Szarvas Antal, Tóth Zsófia Klára, 
Turgyán Kristóf Levente, Vas Botond 

 
8. B osztály: Balogh Lili Katalin, Cselei Máté Péter, Hajdu Kinga Szilvia, Kovács Dóra, Sós Brigitta, Sőrés Imre, Takács László, Tóth Izabella, Uzonyi Katalin 

 
Állami iskolából: Balogh Csenge 

 
Gellén Claudia, Debreczeni Sándor, Debreczeniné Szolnoki Szilvia (fogadalom meg-

erősítése) 
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„A szívemet átadom én”  

Konfirmáció a gyülekezetben  
Minden évben a gyülekezet örömteli eseménye a kon-

firmáció. Idén azonban nehezített helyzetbe került a kon-

formációi felkészítés folyamata is a járvány miatt. A már-

ciustól bekövetkezett távoktatás miatt az iskolás konfir-

mandusok közös felkészülése megszakadt, ismereteikről 

online vizsga formájában adtak számot. Velük az iskolai 

ballagás után csak egy-

szer tudtunk találkozni. 

Nem volt így teljes a kon-

firmációi folyamat: hi-

ányzott felkészülés utolsó 

szakasza, a személyesség 

és hiányzott a szülők tá-

mogató jelenléte a vizs-

gán. Az a mi hitünk, hogy 

Isten látja azt a mustár-

magnyi hitet, ami a fiata-

lok szívében van. Látja, 

hogy ki-ki hol tart a hit-

beli növekedés útján. Az a reményünk, hogy Ő teljessé 

tudja tenni, ami most még hiányos.„Aki elkezdte benne-

tek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára” (Fil1,6) 

Illesse köszönet a szülőket, hitben járó nagyszülőket, 

családtagokat, tanárokat és osztályfőnöket imádságai-

kért, szolgálataikért, mellyel a fiatalokat segítették! Töb-

ben felkészültek, de sajnos a járványügyi karantén miatt 

a fogadalomtételre és első úrvacsorára nem jöhettek el. A 

felnőtt konfirmálók felkészülési folyamata januárban 

kezdődött, majd márciusban a járvány miatt megszakadt. 

Ez a próbatétel megerősítette a csoport tagjaiban azt az 

igényt, hogy amint lehetett újra találkozzanak és együtt 

készüljenek tovább. Augusztus óta heti két alkalommal 

találkoztunk. Szeptember 14-én számot adtak ismerete-

ikről, hitbeli fejlődésükről. Van közöttük édesanya, aki 

egykor a lányával együtt keresztelkedett és ma együtt 

tesznek konfirmációi fogadalmat is. Van közöttük házas-

pár, akik az esküvői készülődéssel együtt készültek a 

konfirmációra, együtt 

erősödtek a közös hitben 

is. Van, akit szerettének 

elvesztése hozott közel a 

vigasztaló Istenhez. Van, 

akiben ápolói hivatásának 

gyakorlása, a betegek és 

idősek között végzett 

szolgálat kapcsán ébredt 

fel a vágy arra, hogy Isten 

felé közeledjen. Van, akit 

a családjában ért nagy 

betegség hozott még kö-

zelebb Istenhez. Van, aki férje oldalán megerősítette a 

fiatalon letett konfirmációi fogadalmát. Más-más utat 

jártak be, de összesen 28-an elérkeztek az ünnepi isten-

tiszteletig, hogy Krisztushoz tartozásukat Isten és a gyü-

lekezet előtt megerősítsék. A négy csoportban zajló felké-

szítést Dr. Magyar Balázs Dávid vallástanár, Loment Pé-

ter és Lomentné Szopkó Tünde lelkészek végezték. 

A konfirmációi istentiszteleten Loment Péter lelkész a 

2Móz 20,8-11 és Mt.4,4 alapigék alapján szólt az ünnep-

lőkhöz. A fogadalomtétel és kézrátétellel való megáldás 

után sor került a konfirmálók első úrvacsorájára gyüleke-

zetünk közösségében. Legyen valósággá az életükben a 

zenekarral együtt énekelt imádság: 

„A szívemet átadom én. 

Ó nézd, leteszek mindent, lábad elé. 

Mi nélküled benne volt kár és szemét. 

Uram szívemet átadom én. 

A szívemet átadom én, 

Ó nézd, könyörög lelkem új életért 

És elhiszem, üdvömért véred elég. 

Uram, szívemet átadom én.” 

Lomentné Szopkó Tünde 

www.bocskaiter.hu 
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Konfirmáltaknak ajánljuk 

Önismeret 
Uram Jézus Krisztus, 

Te látod a szívemet, 

Ismered minden gondolatomat. 

Abból, mi bennem lejátszódik, 

Semmi sincs rejtve Előtted. 

Nem Neked van szükséged rá, 

Hogy nyilvánvaló legyen, 

Mi lakik a szívemben, 

Hanem nekem… 

Te mindent tudsz: 

Múltam, jelenem, jövőm. 

Én azonban olyan vagyok, 

Mint tanítványod, Péter: 

Önmagam valójában nem ismerve, 

Túlságosan magabiztosan 

Ígérek olyasmit, amit aztán 

Nem tartok meg. 

Hiszem, hogy életemben minden 

Tőled van, s azért adod, 

Hogy végre rádöbbenjek: 

Ki vagyok valójában. 

Látva önmagam, megértem, 

Hogy Rád van szükségem. 

S ezért így könyörgöm: 

Jöjj, teremtő Szentlélek, 

S formálj át engem, 

Hogy láthatóvá váljék rajtam 

A Te munkád nyomán 

Megváltó Jézusom arca. 

Ámen. 

www.bocskaiter.hu 
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A szabadság útjelzői – a 4. parancsolat 
Konfirmációi istentisztelet 2020.09.20. 

Egy lelkipásztor elbeszélgetett egyik hívével. Megkö-
szönte neki, hogy minden vasárnap kitüntető figyelemmel 
hallgatja a prédikációját. 

- Tudja, tiszteletes úr, inkább én tartozom önnek kö-
szönettel. Remek dolog ugyanis az egész heti nehéz munka 
után kényelmesen elüldögélni a padon úgy, hogy végre 
nem kell semmire se figyelni, és szabadon mindenféle lé-
nyegtelen apróságon gondolkozhatom… 

 

Bev.:Kedves Fiatal és Felnőtt Konfirmandusok! Ked-
ves Testvérek! Ez a vicc jól mutatja azt, hogy a vasárnap 
áldását és lehetőségét milyen könnyű félreérteni. 

Folytatjuk tovább a Tízparancsolatról megkezdett so-
rozatunkat. Ahogy az előbb az igeolvasásnál már hallhattá-
tok, a mai istentiszteleten a 4. parancsolat következik.Ez a 
parancsolat a nyugalom napjáról, a vasárnapról szól. Isten 
két fontos dolgot kér tőlünk a nyugalom napjával kapcso-
latban. Egyrészt ne feledkezzünk meg a nyugalom napjá-
ról, másrészt pedig szenteljük meg azt. 

Egyetlen rövid mondatban van leírva a 4. parancsolat-
nak ez a két része. Majd következik egy viszonylag hosszú 
magyarázat arra, hogy mit is jelent az, hogy meg kell emlé-
kezni a nyugalom napjáról. Illetve Isten elmondja azt is, 
hogy mindezt miért tartja fontosnak. Nézzük ezeket sor-
ban! 

1. Isten rendet adott a zsidó népnek. Hat napon 
keresztül dolgozzanak, de utána tartsanak egy pihenő na-
pot. Izrael népe évszázadokon keresztül, egészen pontosan 
430 éven át élt Egyiptomban. Ennek a 430 esztendőnek 
pedig legnagyobb részben rabszolgák voltak, akiket kény-
szermunkán dolgoztattak a fáraók gigantikus építkezésein.  

Nem volt megállás, minden egyes nap dolgozniuk kel-
lett. Fel sem merült a kérdés, hogy elmenjenek szabadság-
ra vagy nyaralni. De még egy kis strandolásra sem volt le-
hetőségük a hétvégén a Vörös-tengernél.  

Valósággal a génjeikbe ivódott már az, hogy minden 
egyes nap dolgozzanak. Így amikor Isten csodálatos mó-
don megszabadította őket Egyiptomból és már nem voltak 
rabszolgák, akkor nem tudták, hogyan élhetnek szabad 
emberként. A napok ugyanúgy összefolytak egymással. 

A 4. parancsolat a mindennapokban adott számukra jó 
rendet és ritmust. A 7. nap a nyugalom napja, a szabadság 
ünnepe lett szám ukra. Ez azt jelenti, hogy a ke-
gyelmes Isten megszabadította népét a rabszolgaságból, 
megszabadította őket a szakadatlan munkából. Szabadok-
ká váltak arra, hogy abbahagyják a munkát és ünnepelje-
nek, ahogyan ez a világ teremtésekor is történt. 

 

Kedves Barátaim! Úgy érzem, hogy ez a parancsolat a 

mi időnkben is rendkívül időszerű. Olyan helyzetben va-
gyunk, olyan világban élünk, amelyben bennünket is sok 
minden kényszerít arra, hogy minden nap, még szombat és 
vasárnap is dolgozzunk.  

A felnőtteknek, a szülőknek nagyon nehéz megfelelni-
ük a munkahelyükön. És örülnek, hogy ha egyáltalán van 
még munkájuk. Sokan most a tavasszal elvesztették állásu-
kat a járvány következtében. A vállalkozások pedig szintén 
nagyon megszenvedik ezt a járványhelyzetet. És ott vannak 
a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben dolgozók. Nekik 
az időjárás vagy a jószág diktálja a munkatempót. És sok 
területét fel lehetne sorolni az életnek, ahol az ember úgy 
érzi, teljesen ki van szolgáltatva valaminek, vagy valakinek. 
És nincs megállás.Nincs megállás még hétvégén sem. Mert 
az otthoni feladatokat is el kell valakinek végeznie. 

Ezt látják, és ezt élik meg a fiatalok is. Nekik az iskolá-
ban kell helytállni, és az sem egyszerű. 

Igaz, hogy március közepe óta egészen szeptember 1-ig 
tartott a hosszú tavaszi és nyári szünet. De ez egy meglehe-
tősen furcsa időszak volt, amiben teljesen felborult az ad-
digi jó rend. A digitális oktatással, az otthoni tanulással 
minden teljesen egybefolyt. Nem különültek el a hétközna-
pok és az ünnepek. De még a hétvégék sem. És valljuk be, 
egy idő után már nem éreztük igazán jól ebben magunkat. 
Hiányzott sok minden. És hiányzott az, hogy normális 
rendje legyen az életünknek. 

Isten a te életedbe is új rendet szeretne adni: 8Emlé-
kezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg 
azt! – mondja most neked is. Ez pedig azt jelenti, hogy 
jöhet bármilyen összevisszaság az életben, bevezethetik 
újra a távmunkát, a digitális tanítási rendet, de Isten rend-
je fontosabb mindennél. A nyugalom napja szent. Legyen 
számodra is szent az a nap, hogy az Istentől való jó 
rend uralkodjon az életedben! Ha vasárnap dol-
goznod kell, akkor legyen a hét egyik napja a te nyugalom-
napod, amikor pihensz, Istenre tekintesz és hálát adsz. 

2. Másodszor azért fontos a nyugalom napjának meg-
tartása, megszentelése, mert fontos, hogy legyen az éle-
tünkben egy kiindulási pont, egy origó ahonnan elindulha-
tunk, és ahova mindig visszaérkezhetünk, és amihez tájol-
hatjuk és viszonyíthatjuk magunkat. 

A hetedik nap megszentelése nem más, mint hogy Is-
ten személyét, az Ő Igéjét, szavát és az Ő dicsőségét újra 
életem középpontjává teszem. Minden vasárnap újra az Úr 
lesz a középpontban. Ő tőle indulok el, és Ő hozzá érkezek 
vissza. Isten és az Ő Igéje a tájékozódási pont lesz az éle-
temben. 

Autós példával élve: az autóval nem  tudunk 
mindig csak menni, hanem rendszeresen meg is kell tan-
kolni, fel kell tölteni az üzemanyagtartályt. És rendszere-
sen el kell vinni a szervizbe is, hogy megbízhatóan működ-

Ige: 2Móz 20,8-11  

8Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld 
meg azt! 9Hat napon át dolgozz, és végezd minden-
féle munkádat! 10De a hetedik nap a te Istenednek, 
az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne 
végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se 
szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tar-
tózkodó jövevény. 11Mert hat nap alatt alkotta meg 
az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami 

azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. 
Azért megáldotta az ÚR a nyugalom napját, és meg-
szentelte azt. 

 
Mt 4,4 Ő (azaz Jézus) így válaszolt: Meg van írva: 
„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából származik.” 
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jön. Ugyanígy a mi lelkünk üzemanyagtartályát is rendsze-
resen fel kell tölteni, hogy ne legyen üres a mi lelkünk, ne 
lélektelenül és ne gépiesen éljünk, dolgozzunk vagy tanul-
junk. És lelkünket is karban kell tartani. 

Zenei példát is említek: a hangszerek is csak 
akkor szólnak szépen, ha be vannak hangolva. Amikor ját-
szunk pl. egy gitáron, akkor játék közben is elhangolódik. 
De elég átvisszük egy másik szobába, vagy eltelik néhány 
óra, egy nap, már akkor is újra be kell hangolni.  

És mihez szokták hangolni a hangszereket? Az „A” 
hanghoz, ami 440Hz hangmagasságú. Régebben egy fém 
hangvillához hangolták a hangszereket, mostanában pedig 
mindenféle digitális hangológép vagy a telefon hangoló-
programja segít a hangolásban. De a lényeg nem változott: 
a hangszert hozzá kell hangolni az „A” hanghoz, hogy szé-
pen szóljon. 

Ilyen számunkra a nyugalom napján az istentisztelet: 
lehetőséget teremt számunkra, hogy újból Isten 
Igéjéhez hangoljuk az életünket. Lehetőség, hogy 
összhangba kerüljünk Teremtő Urunkkal és egymással is. 

3. A harmadik fontos üzenete a 4. parancsolatnak az, 
hogy segít felfele, az Istenre tekinteni. A Máté ev. 4. rész-
ében az Úr Jézust kísérti meg a Sátán, amikor böjtölt és 
már negyven napja nem evett, és nagyon megéhezett. Azt 
mondta Jézusnak a Sátán, hogy „Ha Isten Fia vagy, mondd, 
hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus erre vála-
szolta azt, hogy „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely Isten szájából szárma-
zik.” 

Azt látom, és azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember 
szemében ma csak annak van értéke, amit meg lehet vásá-
rolni az üzletben, ami ráadásul menő, mert márkás cucc. 
Egy márkás cipő, ruha, 
táska, óra, telefon, 
vagy autó. Menő dolog 
különleges étteremben 
megenni egy pizzát, 
vagy meginni egy sört 
vagy bulizni. 

És sokszor az a 
menő, ami nagyon 
sokba kerül, vagy amit 
a csillogó plázákban 
lehet kapni. És egyik 
erre az üzletre eskü-
szik, hogy ami ott kap-
ható, attól lesz menő 
az ember. A másik pe-
dig éppen a szemközti 
üzletben kapható cipő-
ket vagy nadrágokat 
veszi meg, mert akkor 
érzi azt, hogy ő most menőbb a többieknél. 

Jézus határozottan és világosan azt mondja most ne-
künk, hogy persze ezek is nagyon fontosak, de vedd észre, 
hogy a lelkedet is táplálnod kell Isten Igéjével. 
Vedd észre azt, hogy nem minden az, ha menő cipőd és far-
mered vagy dzsekid van, ha a lelked közben éhezik és üres 
lesz. 

Honnan tudod, hogy éhezik a lelked? Pl. onnan, hogy 
ha véletlenül csend van körülötted, mert véget ért a zene, és 
nem szól semmi a fülesben, akkor már ürességet érzel. 
Vagy onnan tudod, hogy éhezik a lelked, hogy megveszel 
egy király cuccot, de egy hét múlva már megunod, és egy 
másik után vágyakozol. Ami nemrég még örömmel töltött 
el, mert végre a tied lehet, az most már nulla, és nem jelent 
semmit. 

Ilyenkor jusson eszedbe, hogy nem az a nadrág vagy 
cipő ment ki a divatból, hanem a lelked éhezik Isten Igéje 
után. De ezt nagyon könnyű összekeverni valami új cucc, 
vagy új technikai eszköz iránti vággyal.  

A Sátán be akar csapni bennünket, és elhiteti velünk, 
hogy ha megvesszük, és megszerezzük magunknak azt a 
valamit, amire vágyunk, akkor a szívünkben lévő üresség 
elmúlik. De nem. Legfeljebb egy rövid időre jelent pótszert 
a vásárlás. Aztán újból érezzük az ürességet. Érezzük, hogy 
a lelkünk éhezik Isten Igéje után. 

A Sátán pedig azzal is be akar csapni bennünket, hogy 
képes elhitetni, hogy az ital, az alkohol vagy a drog mámora 
kielégíti a szívünk vágyait. De nem, ez sem tölti ki az üres-
séget a szívben. Ez is hatalmas tévedés! „Mert nemcsak ke-
nyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten 
szájából származik.” 

Amikor megszenteljük a nyugalom napját, ak-
kor lehetőséget adunk Istennek, hogy szívünket 
betöltse Igéjével és Szentlelkével. Úgy táplál ben-
nünket, hogy tudjunk megelégedni, tudjunk örülni és 
örömmel éljük életünket. 

Amikor az Úr megszólít bennünket Igéje által, akkor 
megérezzük azt, hogy nagyon értékesnek tartja életünket és 
nagyon szeret bennünket. Amikor Igét kapunk, akkor tud-
hatjuk, hogy az Úr még hajunk szálait is számon tartja, 
mert fontosak vagyunk neki. 

Amikor az istentiszteleten mi éneklünk, vagy imádko-
zunk, akkor hálát adunk az Úrnak, és még a hálaadás is 
bennünket gazdagít meg. 

4. Végül a negyedik haszna a 4. parancsolat megtartá-
sának az, hogy elveszi az ember közönyösségét. Segít, hogy 

odafigyeljünk egymás-
ra, és meglássuk azt, 
hogy a másik is ember, 
akinek szüksége van a 
nyugalomra, az Isten 
áldására és a pihenés-
re.  

A 4. parancsolat segít 
odafigyelni egymásra 
különösen itt a gyüle-
kezetben. Lássam meg 
azt, hogy az Úr neked 
és neked éppen úgy 
akarja adni az áldását, 
az éltető, a bíztató, a 
vigasztaló, az erőt adó, 
a reménységet jelentő 
Igét, ahogyan nekem. 

Emlékezzél meg a nyu-
galom napjáról, és 

szenteld meg azt – mondja a 4. parancsolat. Ez az Ige irá-
nyítsa most a gyülekezeti tagok figyelmét a konfir-
máló fiatalokra és felnőttekre. A régebbi gyüleke-
zeti tagok felelőssége az, hogy imádkozzanak azokért, akik 
most konfirmálnak, akik a hit útjának elején járnak még. A 
régebben konfirmáltak felelőssége az, hogy Isten Igéjét to-
vább tudják adni a saját életük jó példájával most konfir-
málók számára. Mert ők már jól tudják, mi már jól tudjuk, 
hogy az ember nemcsak kenyérrel él, hanem minden igével, 
amely Isten szájából származik. Ezért emlékezünk meg a 
nyugalom napjáról, és ezért szenteljük meg azt örömmel és 
hálaadással. Ámen. 

 

Loment Péter lelkész 

www.bocskaiter.hu 



16 

Hittanosok írták! 

Nagylelkű Istenem! 

Ajándék az élet, melyet tőled kaptam. 

Dicsőség Rólad tanulni, 

Imával szólni hozzád, 

Neked elmondani gondjaimat. Ámen. 

  (Fábián Nadin Titanilla) 

 
 
Világunk Teremtője! 

Imádkozok hozzád, 

Ragaszkodok jelenlétedhez. 

Áhítattal nézek fel Rád. 

Gyermeked vagyok. 

  (Szabó Virág) 

 

Világ Teremtő Isten! 

Igazságos vagy, 

Kedves vagy mi hozzánk. 

Téríts minket jó útra! 

Óvj meg minden rossztól! 

Repesek az örömtől, ha itt vagy velem. 

Irányíts engem. 

Amen. 

 (Kondacs Viktória) 

Hetedikes hittanosaink számára az volt a feladat, hogy írjanak imádságot magukról Istennek úgy, hogy az imádság sorai 
a keresztnevük betűivel kezdődjenek! A Bethlen iskolás hetedikesek tollából és szívéből születtek az alábbi imádságok!  

Hejcén volt az ifi 
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és remény-

teljes jövőt adok nektek.  Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.  

Jer 29, 11-13 
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2020 nyarán sajnos nem volt többgenerációs tábor. 

Sokan kétségbeeshettünk, tehetetlenné válhattunk, hogy 

akkor most mi lesz, szomorúságot, reménytelenséget is 

érezhettünk. A mi Csodálatos Urunknak azonban nincs 

olyan nap, hogy ne lenne terve velünk, s természetesen 

most is volt. A legkilátástalanabbnak tűnő helyzeteket is 

javunkra tudja fordítani. 

A járvány senki által sem várt korlátozásokat hozott, 

megnehezítette életünk, júliustól viszont enyhítettek a 

szabályozásokon, hamarosan újból ki lehetett mozdulni, 

programokon részt venni. Isten augusztus elejére elhozta 

nekünk is kegyelmi ajándékát, bár nem a megszokott 

módon, de mégis lehetőséget teremtett a közös feltölte-

kezésre, élményszerzésre. (Őneki köszönhetjük a nyár 

többi együttlétét is, akár a gyerekhét vagy a bizonyságte-

vő estek alkalmával.) 

Július 31-én délután mondhatatlan örömmel elindul-

tunk ifisek, s a Hejcei Keresztény Ifjúsági Táborig meg 

sem álltunk. Itt a Zemplénben egy valaha parókiaként 

funkcionáló épületben szálltunk meg, igazi tábori hangu-

lat várt minket, emeletes ágyak, az étkezőben kockás terí-

tős összetolt asztalkák, „do it yourself” ételek, s még so-

rolhatnám. Érkezésünkkor Viktor István nyugdíjazott 

lelkész fogadott bennünket, kedves szóval, jókívánsággal, 

igével köszöntött. 

Másnap még áhítatot is tartott nekünk, mi pedig ének-

lésre invitáltuk őt. A talentumok példázata alapján arról 

beszélt, hogy ne gazdálkodjunk úgy hitünkkel, mint aho-

gyan az a szolga, aki csak egy talentumot kapott és elásta 

azt. Társai bátran vállalták a kockázatot, s az Úr gyümöl-

csözővé tette igyekezetüket, gazdájuk is dicséretben ré-

szesítette őket. Megértettük, hogy már fiatalon is mer-

jünk hitvalló keresztyének lenni! „Jól van jó és hű szol-

gám… jöjj, és osztozz urad örömében!” – Amint a törté-

netben szereplő földesúr, úgy Gondoskodó Atyánk is hív 

minket, buzdít, hogy terjesszük az örömhírt, melyet 

Krisztusban nyertünk el, meghálálja azt, sőt bőségesebb 

jutalomban részesít, mint ahogy mi azt kérnénk vagy 

gondolnánk! Mint a hűséges szolgák, mi is, ha kell, néz-

zünk szembe a talán lesújtó tekintetekkel, környezetünk 

megvető véleményével, de ne tagadjuk meg egyetlen 

Urunkat, aki örök életet adott nekünk. 

A hétvége a gyülekezetben maradás köré épült. Ez első-

sorban azért volt aktuális, mert közösségünk tagjai közül 

a legtöbben most lettek egyetemisták, s így elhagyni 

kényszerültek az otthoni környezetet, s a tanulás mellett 

csak ritkábban tudnak hazajönni. 

Két ágra bontva merültünk el a témában. Először csopor-

tokban rajzok, ábrák segítségével vizsgáltuk, miképp 

őrizhető meg a kötelék a jelenlegi gyülekezettel. Minden-

ki hozzátett a feladathoz, egyéni ötletek követték egy-

mást: felírtuk, hogy járjunk továbbra is a templomba, 

vegyünk részt a gyülekezet által szervezett rendezvénye-

ken, ne hagyjuk ki a kirándulásokat, nyári táborozásokat, 

zenével és énekkel szolgáljunk a Bárka zenekarban. El-

hangzott a Csillagpont és hasonló reformátusokat össze-

fonó események látogatása, önkéntesség, valamint segít-

ségnyújtás gyermek-istentiszteleteken, -foglalkozásokon. 

Továbbá felmerült a későbbi presbitériumi munka gon-

dolata is, vagy egy őszintén elmondott ima testvérein-

kért. 

Ezek után a jövőre vonatkozó elképzeléseinket vetettük 

papírra, összehasonlítottuk azokat, s szavainkkal támo-

gattuk egymást. Kívánom, hogy Szentséges Istenünk te-

reljen minket álmaink megvalósítása felé, az Ő áldások-

kal teli útján! Adjon nekünk elszántságot, hogy bárhová 

is sodorjon, keressük a keresztény közösségeket, társasá-

gokat, hogy tovább növekedhessünk velük együtt. Egyen-

ként megfogalmaztuk, hogy személy szerint ki mit tart 

legfontosabbnak a hívő életformában. A mindennapok-

ban is hasznos, erkölcsileg is építő tulajdonságokat gyűj-

töttünk (pl.: segítőkészség, áldozathozás, feltétel nélküli 

szeretet, megbocsátás, reménység, őszinteség, türelem, 

kitartás, alázatosság, stb.) 

Utazás előtt mindenkinek ki kellett választania kedvenc 

igeversét a Bibliából és az ittlétünk alatt ezeket megosz-

tottuk egymással. Többnyire egy-egy jelentőségteljes em-

lék, élettapasztalat kötődött ezekhez a sorokhoz. Volt, 

akinek erőforrást jelentettek, bármikor elővette és elol-

vasta azokat, vagy egy célt, amit kitűzött maga elé. Épp ez 

a sokféleség volt a varázsa, még jobban megismerhettük 

egymás személyiségét általa, közelebb kerülhettünk egy-

egy igeszakaszhoz, szívmelengető volt mindenkinek a 

mini bizonyságtétele. "Mert ahogy egy testben több ta-

gunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy 

test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai 

vagyunk egymásnak.” /Róma 12,4-5/ 

Szombaton ebéd után egy nagyon tisztalelkű túravezető 

bácsi kíséretében erdei sétára kerekedtünk, felmásztunk 

a koszovói békemisszió szlovák katonáit hazaszállító re-

pülőgép 2006-os lezuhanásának színhelyére, s néhány 

perces csönddel tisztelegtünk az áldozatok előtt. 

Vasárnap reggel elmentünk a szálláshelytől körülbelül 

2 lépésre lévő templomba, s bepillantást nyerhettünk az 

ottani hagyományokba, végighallgattuk a lelkipásztor 

prédikációját, szép dalokkal foglaltuk keretbe az igehir-

detést. 

Az utolsó nap megkoronázásaképp csak egy kis kitérőt 

követően vettük hazafelé az irányt. Strandolással-

fürdőzéssel, vicces momentumokkal vált teljessé a kép, s 

kellőképpen kimerülten térhettünk otthonainkba. 

Ez a pár nap rettentő hamar elrepült. Szerintem nyíltan 

írhatom, hogy a Szentlélek jelen volt közöttünk. Ő mun-

kálta magát az együtt töltött időt, de lelkünket is felüdí-

tette, bevilágította, s kapcsolatainkat is mélyítette. Re-

mek élményekkel gazdagodhattunk, rengeteget nevet-

tünk, mosolyogtunk, sokat játszottunk. Békét árasztott a 

tábortűz melegében ücsörögni, beszélgetni, Isten átölelt 

bennünket szeretetével. 

Hálásan köszönjük Mennybéli Urunknak ezt a felejthe-

tetlen kalandot, hogy vigyázott ránk, hogy úgy tekinthe-

tünk az IFI-re, mint egy nagy, boldog családra. 

"Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő 

Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben 

ajándékozott nekünk." /1Korinthus 2,12/ 

Kiss Regina 

www.bocskaiter.hu 
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FOTÓ SEBESTYÉN LÁSZLÓ 

Szülőknek ajánljuk 
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A gyermek-istentisztelet 

„A gyerekeknek szüksége van olyan istentiszteletre, ahol 

Isten igéje úgy hirdettetik a nyelvükön, hogy az bátorít, vi-

gasztal, erősít, reménységet ad. Olyan értékeket közvetít, 

amelyek már most és a jövőben is segítenek a felelősségtel-

jes döntésben. 

»Első osztályos voltam, 

amikor az unokatestvé-

remmel elmentünk meg-

nézni a karádi templo-

mot. Valahogyan vonzott 

oda az Úr, hogy nekem 

ezt látnom kell. A lelkész 

éppen kint állt, és beinvi-

tált minket: meghívott 

istentiszteletre, elmondta, 

hogy itt mindenki szeret 

majd bennünket, jól elbe-

szélgettünk, mi pedig 

éreztük, hogy ott a he-

lyünk. Lenyűgözött, mi-

lyen hatalmas belül, és 

onnantól fogva folyamatosan részt vettünk a gyerek-

istentiszteleteken. Közel hat évig jártam oda, az Úr pedig 

megáldott, hiszen az első tiszakarádi cigánygyerek voltam, 

aki lekonfirmált, majd az unokatestvérem is követte a pél-

dámat.« 

Témáit tekintve a gyermek-istentiszteletek foglalkozhatnak 

bibliai történetekkel, kisebb témasorozatokkal, hitélet 

szempontjából fontos fogalmakkal, a hit- és erkölcstan tan-

tervben nem szereplő történetekkel, napi igével, vagy az 

adott ünnephez kapcsolódó bibliai szakasszal. A gyülekeze-

tek szabadon döntenek ebben a tekintetben. A gyakorlatban 

egy-, vagy többéves tervezeteket is alkalmaznak. 

A liturgia nyelvezete, de az énekek, az ige magyarázata is 

korosztályhoz igazított. Ebben a közegben a Szentlélek se-

gítségül hívásával Isten szent jelenlétében ünnepi keretben 

találkozik a gyermek Isten megszólító üzenetével. A liturgia 

keretet ad az alkalomnak. Isten segítségül hívásával kezdő-

dik, és áldásával végződik. Ez az ív szimbolikusan feszül a 

résztvevők élete fölött is. Amit talán szavakkal még nem is 

tudnak kifejezni, azt szimbolikus cselekedetekkel és mozdu-

latokkal megtehetik. A gyermek-istentiszteletek liturgiájá-

nak alapvetően nem lenne szabad különböznie a felnőtt-

istentiszteletek liturgiájától, a gyakorlatban azonban a hit-

tanórák befolyása miatt sokszor iskolai tanóra jellegűvé vá-

lik. Az önkéntesek óvakodnak a liturgusi szereptől, ezért a 

szimbolikus cselekmények, rítusok sokszor háttérbe kerül-

nek. Célzott továbbképzések, munkacsoportok felkészítése 

sokat segíthet a félelmek leküzdésében. A liturgia, a rítusok 

erősítik a kötődést Istenhez és a közösséghez. Minden cso-

portnak lehetnek saját rítusai, amelyek növelik a csoportko-

héziót (összetartást, a szerk.). A rítusok biztonságot nyújta-

nak, megóvnak a félelemtől és az elhagyatottság érzésétől. A 

gyermek-istentiszteletek során átélt bátorító, reménységet 

hirdető liturgiának nagy jelentősége van ebben az életkor-

ban. A gyermek Isten szemében mindentől függetlenül érté-

kesnek és szeretetre méltónak láthatja magát, olyannak, 

akit teljesítményétől függetlenül, csak azért, mert létezik, 

Isten elfogadja, akit szeret, és akiért Fiát is adta. Később a 

serdülőkorban biztonságos keretet jelenthetnek ezek az él-

mények. A gyermek-istentiszteletek rítusai állandóságukkal 

segítséget nyújthatnak a 

kisiskolásoknak egy vesz-

teség vagy nehéz élethely-

zet esetén is. …. 

Ima dsa gra neve-

le s a gyermek-

istentiszteleten 

A magukat vallásosnak 

nevező családok gyerme-

keinek is sok esetben ta-

nulni kell az imádkozást. 

Bár az iskolai hittanokta-

tásnak rész az imádságra 

nevelés, erre sok esetben kevés az iskolai hittanóra kerete. A 

gyermek-istentiszteleten időt kell szánni arra, hogy a gyere-

kek az imádkozás során Isten közelségét átéljék, közvetlenül 

megtapasztalják a közelségét, elfogadását és támogatását. 

Mivel egyre inkább képesek szavakba foglalni a gondolatai-

kat és érzéseiket, az Úri imádság mellett gyakorolhatják a 

saját szavaikkal megfogalmazott imádságokat. Megértik, 

hogy az imádság számukra lelki segítséget jelnet, már nem-

csak úgy tekintenek Istenre, mint akinek a kívánságaikat 

elmondják, és ő majd teljesíti a kéréseket. Ebben az életkor-

ban már az is fontos, hogy az imádság során biztonságos 

védelmet találnak Isten előtt. 

Mivel az imádságra nevelés színtere a hittanoktatásra illetve 

a gyülekezeti alkalmakra tevődött át, ezért ennek folyamatát 

érdemes lépésekre bontani, elegendő időt és gyakorlási le-

hetőséget adni a gyerekeknek arra, hogy megtapasztalják az 

Istennel való kapcsolatnak ezt a módját. A gyülekezeti alkal-

mak előnye, hogy sokkal nagyobb időkeretet adhatunk az 

imádkozásra, mint az iskolai tanórákon. 

É nekle s a gyermek-istentiszteleten 

A gyermekek vallásos szocializációjában fontos szerepet tölt 
be az éneklés. Mivel a szövegek bevésődnek, ezért fontos, 
hogy teológiailag korrekt keresztyén üzeneteket rögzítsenek. 
Az éneklés meg tud nyugtatni és fel is tud pörgetni, segíthet 
a fókuszálásban és az energia levezetésében is. Erősíti a kö-
zösséghez tartozás érzését, és azzal, hogy rá kell hangolódni 
a másikra, fejleszti az empátiát.” 

(Együtt a hit útján, Gyülekezetpedagógiai kézikönyv, szerk: 
Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszky Ágnes, Kál-
vin Kiadó, 2019, 160-161., 164. old.) 

Közreadta: Loment Péter lelkipásztor 

A kép forrása: internet 
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Gyermek oldal 

Kedves Gyerekek! 
Szeptember óta általánossá vált, hogy maszkot 

viselünk az iskolák folyosóján, a templomban az áhí-

taton, vagy ha boltba, könyvtárba megyünk. Most ez-

zel védjük magunkat a fertőző betegségek ellen. Sok 

kisgyerek visel színes, figurákkal díszített maszkot. A 

nagyobbak egy focicsapatnak vagy egy autóklubnak az 

emblémájával díszített maszkot hordanak inkább. So-

kan boldogan veszik fel az édesanyjuk vagy nagyma-

májuk által varrt maszkot, hiszen ez is a gondoskodá-

sukra emlékezteti őket. De bármilyen szép is a 

maszkunk, mégis jó érzés levenni, amikor szabad le-

vegőre megyünk vagy hazaérünk. 

 Nemcsak a járványok idején szeretnek az embe-

rek álarcot viselni, hanem például farsang idején. 

Olyankor azt szeretnénk, hogy az emberek mosolyog-

janak, nevessenek rajtunk. 

 Persze vannak más álarcaink is. Nem farsangiak 

és nem is vírus ellen védő levehető álarcok. Ezeket 

akkor használjuk, ha nem akar-

juk megmutatni igazi arcunkat. 

Egy egész készletet tartunk belő-

le! Egyet, ha gyávák vagyunk; 

egyet, ha hazudunk; egyet, ha 

durcáskodunk… és folytathat-

nánk. Az álarcban természetesen 

bátraknak, őszintének, kedves 

mosolyúnak látnak minket. Jaj, 

ha tudnák, mi rejlik alatta!...  

 Ezek nem jó álarcok, akkor 

vesszük fel, ha a szeretet megfo-

gyatkozik a szívünkben. Vagy 

amikor azt gondoljuk, hogy álar-

cot kell hordanunk mások szere-

tetének megtartásáért. Milyen 

ostobák vagyunk! Isten előtt 

egyikünk sem viselhet álarcot. Ő 

olyannak lát, amilyek valójában 

vagyunk. Ismeri a gondolatain-

kat, a szívünk vágyait, minden 

tulajdonságunkat, hiszen Ő te-

remtett minket. Ő olyannak sze-

ret, amilyennek vagyunk. Nem 

kell előtte álarcot viselnünk. Sőt 

azt szeretné, ha egymás előtt se 

lennénk képmutatók, hanem 

őszinték. 

 A Bibliában volt egy anya, 

aki jelmezbe bújtatta az egyik fiát 

és ennek bizony rossz vége lett. 

Rebeka és fia Jákob azért tették 

ezt, hogy ezzel becsapják a család többi tagját. A gyen-

gén látó édesapát és a távol levő fiútestvért. Jákob 

olyan „jelmezt” öltött, melynek illata és tapintása 

megegyezett a testvéréével. Az édesapja úgy áldotta 

meg a „jelmezbe” bújt Jákobot, mintha a testvére áll-

na előtte. Csalásának, amit anyjával együtt eszelt ki, 

tragédia lett a vége. Összetört a bizalom a családban. 

Megszomorították egymás szívét. Jákobnak menekül-

nie kellett a testvére haragja elől. Húsz évig nem is 

láthatták egymást, nem békülhettek ki. Az idős szülők 

és Jákob pedig nem találkozhattak többé egymással. 

Bár a képmutatásnak ilyen súlyos következménye lett, 

sok-sok évvel később Isten mégis eljuttatta Jákobot 

egy egyenes, őszinte életre.   

 
Jegyezd meg! 

„A szeretet ne legyen képmutató!” Róma 12,9 

       

 Lomentné Szopkó Tünde  



20 www.bocskaiter.hu 

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor. Szerkesztők:  
Barakné Horváth Eszter, Uzonyiné Béres Edina és Loment Péter. Lektorálás: Barakné Sipos Katalin Kiadványunkat adományokból 
tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk 

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

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

Lapzárta: november 20. 

Kedves Testvérek! 
Az újágunk következő számaiban (amennyiben igény van rá) szeretnénk a Benneteket érdeklő 
kérdésekre az újság hasábjain - egy erre hivatott szakértőt vagy hozzáértőt megkeresve- válaszolni. 
Amennyiben a hitélettel, lelki problémákkal… kapcsolatban kérdésetek van, az iratterjesztéshez 
kihelyezett ládába (név nélkül) behelyezhetik.  
Segítségeteket, kérdéseiket köszönettel vesszük! 

          (a szerkesztők) 

Szeretnék választ kapni.... 

Imádság járvány idején 
Urunk, Istenünk! 

Add, hogy mi, akiknek csak kellemetlenség ez a járvány, 

ne feledkezzünk meg azokról, akiknek az élete forog koc-

kán. 

Add, hogy mi, akiknek alacsony a rizikófaktoruk, ne 

feledkezzünk meg azokról, akik a leginkább sebezhetők. 

Add, hogy mi, akiknek megadatott a luxus, hogy tudunk 

otthonról dolgozni, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek 

dönteniük kell aközött, hogy az egészségükre vigyáznak, 

vagy megkeresik a havi betevőt. 

Add, hogy akik rugalmasan meg tudjuk oldani a gyere-

keink felügyeletét, amikor bezár az iskola, ne feledkez-

zünk meg azokról, akiknek nincs erre lehetőségük. 

Add, hogy mi, akiknek le kell mondanunk az utazásain-

kat, ne feledkezzünk meg azokról, akiket nem vár bizton-

ságos otthon. 

Add, hogy akik elveszítjük a megtakarításaink hozamát 

a pénzügyi piac felfordulásai között, ne feledkezzünk meg 

azokról, akiknek egyáltalán nincsenek megtakarításaik. 

Add, hogy mi, akik berendezkedünk az otthoni karan-

ténra, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek nincs ottho-

na. 

Add, hogy amikor a félelem szorongatja hazánkat, a 

szeretetet válasszuk. 

Ezekben az időkben, amikor a karunkkal nem ölelhet-

jük át egymást, segíts megtalálni a módját, hogy szerető 

ölelésedet kiterjesszük embertársainkra. 

Ámen. 

 

Cameron Bellm imádsága 

https://karlbarthfordummies.wordpress.com/2020/03/14/prayer-for-a-pandemic/

