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Advent a kórteremben 

Szokatlan módon kezdődött számomra, számunkra az 
adventi időszak. Advent első vasárnapján kerültem kórház-
ba trombózis gyanújával. Hamar beigazolódott, hogy való-
ban az. Istennek legyen hála, nem „mélyvénás”, ezért a tü-
netek is, a következmények is enyhébbek. Legalábbis most 
nagyon bízom abban, hogy nem fog komolyabbra fordulni a 
dolog. 

Tudjuk jól mindnyájan, hogy advent a várakozás 
ideje. Persze ez csak a másodlagos jelentése a szónak. Ad-
vent szó eredeti jelentés: eljövetel. Mégpedig az Úr eljövete-
le, második eljövetele. Tulajdonképpen kétezer éve, mióta 
Krisztus mennybe 
ment áldozócsütörtö-
kön, a világ – különö-
sen is a hívő emberek – 
Krisztus visszajövetelé-
re várakoznak. 

Évről évre a Kará-
csony előtti négy hetes 
adventi időszak erre 
emlékeztet bennünket, 
segít bennünket, hogy 
várakozásunk ne csu-
pán passzív időszak, 
tétlenség legyen, ha-
nem hitünkben elmé-
lyülve, a Szentlélek ere-
jét kérve a maga teljes-
ségében élhessük meg 
az Úrra való várakozá-
sunkat. 

Itt a kórházi ágyon fekve különös hangsúlyt kap szá-
momra az adventi várakozás. Hiszen itt mindenre várni 
kell. Várja az ember, hogy szólítsák. Behívják. Elmondja az 
ember az ápolónak, mi a panasza. Leveszik a vért, majd 
kiküldik, hogy várakozzon, míg megint nem szólítják. Lát-
szólag nagyon sokáig nem történik semmi.  

Aztán szólítják egy másik rendelőbe. Elmondja az or-
vosnak, mi a helyzet. Az orvos megvizsgálja, mond valamit, 
amiből általában nem minden érthető az átlagembernek. 
Újból a váróteremben találja magát, hogy várakozzon. És 
megint mintha órákon át nem történne semmi.  

De végre jön a beteghordó: „megyünk az ultrahangra”, 
ahol kezdődik minden elölről: várakozás, beszélgetés az 
orvossal a panaszokról, vizsgálat, és újból várakozás. 

Eszembe jutott az, hogy az angol nyelvben ugyanaz a 
szó van a beteg emberre és a türelemre: patient. Mintha a 
beteg ember türelmes lenne, vagy mindenképpen türelmes-
nek kell lennie, mert ezt várják el tőle, mert úgysem tehet 
mást. 

Mi is ismerjük ezt latinul: páciens. A Magyar etimológi-
ai szótár ezt írja: „páciens az orvos által kezelt beteg. Nem-
zetközi szócsalád a latin patiens, patientis (‘tűrő, szenvedő’) 
nyomán, amely a pati, passus (‘tűr, szenved’) folyamatos 
melléknévi igeneve. Lásd még passió, pasziánsz, passzió, 
passzív.” 

 Ez csodálatosan összefüggést teremt a beteg ember 
(páciens, aki tűrő, szenvedő) és a Golgotán szenvedő Jézus 
Krisztus között, Aki értünk tűr és szenved a kereszten. 

Krisztus tűr és közben türelmes (Ézs 53,7 Amikor kí-
nozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bá-
rány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tű-

ri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.) Mi vele szemben 
türelmetlenek szoktunk lenni. Krisztus tudta, hogy mi lesz 
vele. De legfőképpen tudta azt, hogy az Atya megadja neki a 
végső győzelmet, és a Sátán vereséget szenved. Mi azonban 
nem tudjuk, mi történik a háttérben. Pedig folyik a munka 
a laborban, konzultálnak az orvosok, teszik a dolgukat az 
ápolók, a kiszolgáló személyzet, a konyhai dolgozók, stb. 
Csak mi alig látunk ebből valamit, de a háttérben. És ezért 
leszünk türelmetlenek. Nem tudunk és nem akarunk vára-
kozni. 

Áldott az az Ige, ami a Siralmak könyvében olvasható: 
Jó csendben várni 
az ÚR szabadításá-
ra. 

Ez számomra először is 
azt jelenti, hogy az Úr 
munkálkodik a háttér-
ben, akkor is, ha mi 
nem látunk abból sem-
mit.  

Másodszor, hogy az Úr 
nem feledkezett el ró-
lam, rólunk, akkor 
sem, ha mi esetleg így 
érezzük. Ézs 49,15 
Megfeledkezik-e cse-
csemőjéről az anya, 
nem könyörül-e méhe 
gyermekén? De ha ő 
meg is feledkeznék, én 
akkor sem feledkezem 

meg rólad! 

Harmadszor, hogy az Úr szabadítást készített számunk-
ra. Megoldást a legnagyobb bajunkra az bűn általi rabul 
ejtettségünkre. És ha az az Ő kegyelmes akarata és terve, 
akkor betegségünkből gyógyulást is ad. Hiszen Ő mondja: 
Mert én, az ÚR vagyok a te gyógyítód. (2Móz 15,26) 

Az advent a várakozás ideje, még akkor is, ha olykor 
valami színesíti is ezt a várakozást, a karácsonyi készülő-
dést. Nagyon fontos azonban, hogy figyelmünket az Úr eljö-
veteléről, érkezéséről ne vonja el semmi. Mert nagyon fon-
tos az egészség. Sokszor úgy is szoktuk mondani, hogy a 
legfontosabb az egészség. Azonban az örök élet szempontjá-
ból az egészségünk is, vagy ha betegek vagyunk csak annyi-
ra fontos, hogy mennyire segít minket az Isten közelébe az 
egészségünk miatti hálaadás, vagy betegség miatti könyör-
gés és segítségkérés. 

Mindkettő vihet közel minket az Úrhoz, de akár el is 
távolíthat bennünket az Isten közeléből. Urunk azonban 
szeretettel, és sokszor egészen szokatlan módszerekkel von 
minket közel Önmagához. Nem tudom, hogy kit hogyan 
vezet az Úr, vagy kinek milyen örömökön vagy bánatokon, 
sikereken vagy kudarcokon keresztül vezet élete útja. Eb-
ben mindannyiunknak személyesen kell és lehet tanácsot 
kérni az Úrtól. És ez a negyedik üzenete Jeremiás próféta 
szavainak, Igéjének: ha csendben, ha nyitott szívvel várjuk 
az Úr szabadítását, akkor jó esélyünk van arra, hogy meg is 
érthetjük valaminek az okát, vagy a célját, vagy azt, hogy 
mindaz hogyan lesz javunkra, bennünket meggazdagító 
életeseménnyé. Ámen. 

 

Loment Péter lelkipásztor 
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Házi úrvacsora 

Újságunk új rovatot indít „Hogy is 

van ez?” címmel. Rövid írásainkban 

olyan szokásokról olvashatnak, me-

lyek hozzátartoztak ugyan reformá-

tus egyházi életünkhöz, ám kezdenek 

kikopni gyülekezeti gyakorlatunkból. 

Fiatal felnőttként, új gyülekezeti tag-

ként nem értjük az eredetüket, talán 

még a megnevezésük is idegenül 

hangzik. Kár lenne, ha feledésbe me-

rülnének, hiszen hozzá tartoznak a 

történetünkhöz, és gazdagítják hit-

életünket. Ma a házi úrvacsoráról, 

hagyományos néven „beteg úrvacso-

ráról” szeretnék írni. 

Fontos számunkra az úrvacso-

ra? 

A konfirmációkor azt fogadjuk, 

hogy egyházunknak rendszeresen 

úrvacsorázó tagjai leszünk. Ez nem 

véletlen, hiszen az úrvacsora, mint látható Ige, kifejezi 

az evangélium tartalmát. Emlékeztet minket arra, hogy 

Krisztus halála és feltámadása által Isten gyermekei 

lehetünk. Áldozatával ugyanis elnyerte számunkra a 

bűnbocsánatot és az örök életet. A Szentlélek által pe-

dig erőt kapunk ahhoz, hogy Isten akaratát cselekedjük 

az életünkben. Az úrvacsora felkészít ugyan minket az 

örök életre, de nemcsak az élet utolsó szakaszához köt-

hető gyakorlat, (mint a katolikus testvéreknél az utolsó 

kenet)! Tehát nemcsak az kívánhat az otthonában úr-

vacsorát venni, aki a földi élet befejezésére készül. 

Kik élhetnek a házi úrvacsorai gyakorlatával? 

Ha valaki idős kora miatt nem tud jelen lenni a 

templomi úrvacsorás istentiszteleteken, vagy hosszabb 

betegségben szenved az otthonában, kórházban vagy 

idősek otthonában, akkor sem kell lemondania a rend-

szeres úrvacsora lehetőségétől! Természetes, ha a be-

tegség erőtlen állapotában nagyobb vágyakozás ébred 

valakiben az úrvacsora sákramentuma iránt. Az úrva-

csora nem attól érvényes, hogy a templomban vesszük 

magunkhoz, hanem hogy az úrvacsorázó hit által talál-

kozik Jézus Krisztussal. Urunk valóságos jelenléte nem 

a helyszín által, hanem a Szentlélek által valósul meg, 

és hit által éljük át vele a személyes találkozást. 

Akik a templomban szoktak úrvacsorázni, tehát egy-

házunk rendje szerint a konfirmált egyháztagok, kér-

hetnek házi úrvacsorát is. Jó, ha az otthonunkba érke-

ző lelkészen és az úrvacsorát kérő betegen kívül család-

tagok, vagy református ápolók is jelen vannak a házi 

úrvacsorán, hiszen így jobban megvalósulhat a közös-

ség megélés. 

Emlékeznek még a Testvérek arra, hogy 2020-ban a 

Koronavírus járvány idején, a templomok bezárása 

miatt sem tudtunk gyülekezeti közösségben úrvacso-

rázni? Akkor a képernyőn keresztül követtük a liturgiát 

vezető lelkész szavait családtagjainkkal az otthonaink-

ban. Akkor sem a templomban ünnepeltünk, mégis 

érezhettük az úrvacsora egymással és Krisztussal ösz-

szekapcsoló erejét! 

Milyen előkészületet igényel a 

házi úrvacsora? 

A lelkipásztoroknak kell jelezni, ha 

szeretné valaki a házi úrvacsorát. Ez 

történhet személyesen vagy telefonon. 

Gyakran a hozzátartozók, beteglátoga-

tó gyülekezeti tagok segítik a kapcsolat 

felvételt a lelkésszel. Az egyeztetés so-

rán a lelkipásztor tájékozódik a beteg 

állapotáról. Megbeszélik a pontos 

helyszínt és időpontot. Az úrvacsorai 

jegyek előkészítése megegyezés szerint 

történik, vagy a lelkipásztor viszi, vagy 

a család készíti elő. Fontos, hogy a be-

teg tudjon arról, hogy a családtagok 

lelkészt hívtak, hogy lélekben készülni 

tudjon! Ahogyan a templomi környe-

zetben is fontos a jó rend, a méltó öltö-

zék, a szépen megterített úrasztala, 

úgy otthon is igyekezzünk ezt a beteg 

állapotához igazítva megteremteni. Ha ágyban fekvő 

beteg mellett történik az úrvacsora osztás, akkor is le-

gyen legalább egy olyan éjjeliszekrény, melynek a felü-

letén az előkészített kenyér és bor elhelyezhető. A szel-

lőztetés, fésülködés, a tiszta ágynemű a beteg testi-lelki 

felkészülését is segíti. 

Hogyan történik? 

A házi úrvacsora a templomi úrvacsorás istentiszte-

lethez hasonló, de egyszerűbb és rövidebb formában 

történik. Fontos, hogy a rendje mindig a beteg állapo-

tához és teherbírásához igazodik! A lelkipásztor palást-

ban van jelen és vezeti az istentiszteletet. A lelkész rö-

vid igei üzenete után elhangzanak Jézus szavai, mely-

ben az úrvacsorát elrendelte. Ezt követően a bűnvalló 

imádság és a hitvalló kérdések következnek, majd a 

jelenlevők magukhoz veszik a kenyeret és a bort. Végül 

hálaadó imádságra és az Úri imára kerül sor. A házi 

úrvacsoránál is éneklünk a jól ismert úrvacsorai éneke-

inkből. 

Ne vonakodjunk kérni a házi úrvacsorát, ha 

az állapotunk vagy református hozzátartozónk 

állapota nem engedi meg a templomi úrvacso-

rai részvételt! Segítsük és bátorítsuk egymást 

arra, hogy beteg állapotunkba is rendszeres 

úrvacsorai közösségben legyünk Krisztussal! 

„Ha pedig hihetetlennek tűnik, hogy Krisztus ekkora 

távolságból adja nekünk eledelül testét, emlékezzünk 

csak rá, hogy a Szentlélek titkos ereje mennyire felül-

múlja minden érzékünket, és mekkora ostobaság len-

ne, ha a magunk mértékével akarnánk mérni véghe-

tetlenségét. Ha tehát elménk nem képes felfogni, hadd 

ragadja meg a hit: a Lélek valósággal egyesíti, amit a 

távolság elválaszt.”  (Kálvin, institúció 4.17.10.) 

Lomentné Szopkó Tünde 

lelkész 

Hogy is van ez? 
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Szívünkben reménnyel és hittel teli várakozással vet-

tük kézbe és adtuk tovább a színes hívogató lapokat, 

melyeken ez volt olvasható: „Őszi hitmélyítő esték” nov-

ember 3-6 között. Majd alább a négy alkalom témái 

szerepeltek az igehirdetők nevével, mintegy felsorakoz-

va a központi üzenethez, ahhoz a négy szóhoz, mely a 

Filippi 1,21. versében olvasható: „Nékem az élet Krisz-

tus”…  

Ebből az igéből kiindulva hangzottak el a szolgálatok 

az alábbi címek alapján: 

1. Vele bátorítok – Vincze Márta lelkipásztor 

Balmazújváros 

2. Vele vígasztalok – Gacsályi Gábor lelki-

pásztor Hajdúnánás 

3. Vele szolgálok – Hajdú Zoltán Lelkiszolgá-

lat Háza misszióvezető Piliscsaba 

4. Vele élek – Hajdú Zoltán Lelkiszolgálat Há-

za misszióvezető Piliscsaba 

Ha pedig most nagyon röviden akarnánk befejezni ezt 

a beszámolónkat annyit mondhatnánk: igen „VELE”, 

mert csak így érdemes! 

Jézus Krisztus mondja: „Nálam nélkül semmit sem 

cselekedhettek” János 15,5 

Szeretnénk azonban megosztani azokat az üzeneteket, 

melyek elgondolkodásra, magunkba nézésre adattak, 

vagy megerősítésül szolgáltak. 

Vele bátorítok 

Vincze Márta lelkésznő a Filippi 1,12-15; 27-30 igéket 

olvasta fel. Ebben a témakörben hallhattunk arról, hogy 

mi mindnyájan rászorulunk a bátorításra, hisz sebezhe-

tők vagyunk, vannak félélmeink, bizonytalanságaink, s 

ettől hitbéli elődeink sem voltak mentesek. Sok bibliai 

példa alapján azonban tudhatjuk, hogy az Úrban való 

bizodalmuk átsegítette őket. Akkor már az Ő védelmé-

ben bízva kaptak biztatást, erőt arra, hogy isteni ígére-

tekkel bátorítsanak másokat. Úgy lehetünk mi is eszkö-

zök az Úr kezében, ha mi magunk is előbb általa báto-

ríttatunk meg és igéjére, biztatására támaszkodunk. 

Fontos ismernünk, hogy a bátorításra szoruló személy 

milyen problémákkal küzd, mert enélkül könnyen és 

felületesen beszélünk és sokszor csak közhelyeket mon-

dunk. Legyen a szavunk valóban bíztatás, szeretetteljes, 

együttérző és Istenre mutató! Hassa át a „VELE” való 

kapcsolatunk bizonyossága. Ne felejtsük el azonban azt 

sem, amikor mi szorulunk bátorításra, fogadjuk el alá-

zattal. 

Vele vígasztalok 

A második estén Gacsályi Gábor lelkipásztor Lukács 

24,13-35 verseit hozta közénk. Az Emmausi tanítványok 

története alapján mondta el Isten üzenetét számunkra. 

Két tanítvány Jeruzsálemből Emmaus felé haladva – 

nem tudva még, hogy Jézus feltámadt – szomorúan 

beszélgettek egymás között azokról az eseményekről, 

ami Jézus Krisztussal történt azokban a napokban. Tele 

voltak kérdésekkel, értetlenséggel. Jézus melléjük sze-

gődött, akit ők nem ismertek fel. Emlékeztette őket 

mind arra, ami felőle megíratott az Írásokban. Behívták 

magukhoz, asztalhoz telepedtek és felismerték Őt a ke-

nyér megtöréséről. Visszafordulva Jeruzsálembe elbe-

szélték, ami az úton történt, s miként ismerték fel Őt. 

Ezek a tanítványok a „melléjük szegődött” Jézusban 

vígasztalásra leltek, hisz a feltámadottal találkoztak. 

Lelkünkben sokszor érezzük mi is a vígasztalás szüksé-

gét, úgymint pl. betegség, fájdalom, gyász, elhagyatott-

ság érzése, csalódás stb. Az elmondottak most főleg a 

gyászban való vígasztalódás köré csoportosultak. Élete 

során mindenki szembenézett már vagy szembenézésre 

kényszerül ezzel az élethelyzettel. Bekövetkeztekor 

mindnyájan pótolhatatlan veszteséget érzünk és vígasz-

talásért kiáltunk. Az igehirdető hitelesen vallott arról, 

hogy ő maga is miként kapott vígasztalódást rövid, egy-

mást követő időben, több ízben is szerettei elvesztésekor. 

 A gyász a hitben élő ember számára az örök élet felől 

érthető meg. Nincs helye miérteknek. Urunk rendelke-

zik a mi- és szeretteink élete felett. Mondhatjuk: Isten-

nel való személyes kapcsolat nélkül szinte értelmezhe-

tetlen. Vele megértjük: lesz feltámadás, Jézus Krisztus 

által legyőzetett a halál. Ha megvan ez a vígasztalásunk, 

akkor tudunk mi is „VELE VÍGASZTALNI”. 

A fenti gondolatok bennünket, e cikk íróit is a közel-

múltban személy szerint mélyen érintettek. Hálásak 

vagyunk az Úrnak minden hitből fakadó szóért, imádsá-

gért, vígasztaló, testvéri együttérzésért. Az Igéért, ami-

ből naponta erőt meríthetünk. Valljuk, hogy mindeze-

ken felül Urunk mellénk szegődött, és Ő segít tovább 

menni utunkon. 

Vele szolgálok 

Hajdú Zoltán Lelkiszolgálat Háza Piliscsaba 

Ige: János ev. 12,26 verse: „Aki nekem szolgál, engem 

Evezz a mélyre! 

www.bocskaiter.hu 
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kövessen! Akkor, ahol én vagyok, a szolgám is ott lesz 

velem. Aki pedig engem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” 

A hívő ember életében egyszerre kell jelen lennie az 

imádságnak, igeolvasásnak, a közösség gyakorlásának 

és a szolgálatnak. Ezeket hasonlította ahhoz a székhez, 

mely akkor áll stabilan, ha mind a négy lába megvan. 

Bármelyik hiánya gyengíti a 

többi meglévőt, erőtlenné 

teszi a hívő életet. Az, aki 

megismerte az Urat, szolgá-

latára kíván élni, mintegy 

hálából és örömmel. Fon-

tos, hogy ki-ki találja meg a 

maga helyét, feladatát és jó 

szívvel végezze azt, ne kép-

mutatásból vagy dicsőség-

vágyból. Ebben nincs rang-

sorolás, nincs alantas mun-

ka, értékes vagy kevésbé 

értékes, az Úr a hűséggel 

végzett munkánkat fogja 

megáldani, legyen tálentumunk sok vagy kevés. 

„Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akar-

nátok tetszeni”. Efézus 6,6. 

 Jézus Krisztus a legjobb követendő példa a szolgálat-

ra. Ő mondja: „Az embernek Fia nem azért jött, hogy 

néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és életét 

adja váltságul sokakért”. Máté 20,28. 

Vele élek 

Hajdú Zoltán Lelkiszolgálat Háza Piliscsaba 

Ige: Galata 2,20. Úrvacsorás istentisztelet 

„Krisztussal keresztre vagyok feszítve, élek többé nem 

én, hanem Krisztus él bennem”. 

Halál és élet egyszerre jelenik meg ebben az igében. 

Az igazi élet a halálon át kezdődik. Aki megismeri az 

Urat mintegy nyugalmas, békességes szigetre talál, így 

nyer élete igazi értelmet, melyben nem a mulandó, ha-

nem az örökkévaló értékek válnak meghatározóvá.  

A megosztott élet boldogtalan élet, két úrnak szolgál-

ni nem lehet. 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem 

mehet az Atyához csakis énáltalam.” János 14,6. Idézte 

Jézus szavait az igehirde-

tő, s hogy nélküle nincs 

értelme az életnek. Vele 

élni azt jelenti, hogy még a 

nehézségek ellenére is 

hálásak tudunk lenni. 

Vallott a saját életében 

végbement változásokról, 

amit az Úr végzett el ben-

ne: Nagy mélységből ki-

fosztott, kisiklott életből 

vonta ki őt. Mindent kár-

nak és szemétnek ítélt, 

életét halálra adta. Ezzel 

egy új értékrend tárult fel 

előtte, s amiképpen az ő életében is voltak emberek, 

akik segítették őt, s akik által eljuthatott az Isten megis-

meréséig. Jézus Krisztus személyes megváltója lett, VE-

LE ÉLVE szolgálatai által kíván részt venni a lélekmen-

tésben a piliscsabai Lelkiszolgálat Háza keretében vagy 

ahova éppen Ura küldi őt. Bizonyságtétele után Úrva-

csorai közösségre került sor. Hálás a szívünk azért, 

hogy részesei voltunk ezeknek az alkalmaknak és sok 

más gyülekezeti taggal együtt épülhettünk, elmélyülhet-

tünk Krisztus hitünkben és bátorítást kaptunk a Róla 

való bizonyságtételre.  

Azzal a reménnyel osztjuk meg mindezeket, hogy má-

sok számára is áldásul lehessen. „Mert minden értetek 

van, hogy kegyelem sokasodjék és egyre többen adjatok 

hálát az Isten dicsőségére.” 2Kor.4,15. 

Testvéri szeretettel: Tóth Zsigmond és felesége, Aranka 

1. A kanonikus Szentírás. Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok mindkét szövetségbeli kanonikus írásai 

Istennek tulajdon igaz igéje, és elégséges tekintélyük önmaguktól van, nem emberektől. Mert Isten maga szólt az 

atyákhoz a szent írások által. A második. helvét hitvallás 1 fejezet. A Szentírás Isten igaz igéje  

A Második Helvét Hitvallás I. fejezet (A Szentírás Isten igaz Igéje) 

1. Itt van szívem, neked adom, Uram, 

Neked, ki alkotád! 

"Rossz a világ, énnékem add, fiam!" 

Szád ily parancsot ád. 

Itt van, szerelmed áldozatja, 

Hűségem hű kezedbe adja. 

/: Itt van szívem! :/ 

 

2. Itt van szívem! fogadd kegyelmesen, 

Bár sok hibája van; 

Amint vagyon, kezedbe úgy teszem, 

Ne vesd meg, jó Uram! 

Sok bűnös vággyal van betelve, 

Száz bűnnek nyomja régi terhe. 

/: Bűnös szívem. :/ 

 

3. Itt van szívem! üdve Krisztusban van, 

Keresztednél pihen, 

Így szól: "Uram, Te vagy minden javam, 

Halálod életem!" 

A megváltó sebébe mélyed, 

És ott lel vigaszt, békességet. 

/: Hívő szívem! :/ 

Hastings 1830 

Fordította Michlei Sándorné 

Régi Magyar Református énekeskönyv 462. ének 

Itt van szívem (Megtérés)  

Kö zreadta: Id. Szabö  Ma rtön nyugalmazött göndnök, aki ezu tön kö szö nti az u jsa g ölvasö it e s a ldött kara csönyi 

u nnepeket ki va n mindenkinek! 

Rappard D.  Liebich 



6 www.bocskaiter.hu 

Presbiteri csendes nap 
Gyülekezetünk presbitériuma 2022. október 9-én a 

délelőtti istentisztelet után egy presbiteri csendesnap 

keretein belül lehetett együtt. 

A presbiterek csendesnapja kezdetén már javában 

rotyogott a gyülekezeti ház udvarán Fehér László pres-

biter jóvoltából a marhapörkölt. (Presbiter testvérünk-

nek innen is köszönjük értünk tett munkáját.) Főztje 

illatával szinte odavonzotta a presbitereinket. A csen-

desnap középpontjában azonban nem csak a csodás étel 

állt, hanem a lelkészek által előkészített bemutató is. 

Gyülekezetünk múltja és jövője egyaránt szóba került 

ezen a tájékoztatón. Rengeteg megvalósított terv és 

álom van a Bocskai téri gyülekezet háta mögött, amely-

re hálával tekintettünk vissza. Szívmelengető volt erre 

visszatekinteni minden egyes presbiter testvérnek és 

lelkésznek, akik ebben vállvetve, kéz a kézben részt vet-

tek az elmúlt tizenöt évben, mióta a Loment házaspár 

vezeti ezt a gyülekezetet. Isten iránti köszönettel a szí-

vünkben adtunk hálát a házaspárnak a gyülekezetünk-

ben végzett mindennemű szolgálatáért. 

Mindemellett Istenbe vetett hatalmas reménnyel te-

kintünk előre az időben, és a körülöttünk éppen megje-

lenő nehéz helyzet ellenére sem veszítettük el hitünket a 

fejlődésben és gyarapodásban. A megbeszélés keretein 

belül ugyanis szó esett gyülekezetünk jelenéről és jövőé-

ről is. Egy jól működő infrastruktúra képét festi a Bocs-

kai téri gyülekezet. Istentiszteleti- és hétköznapi alkal-

maink ugyanis sok érdeklődőt, és Isten iránt nyitott, 

igéjére szomjazó embert vonzanak. Hétköznapi alkal-

maink ezekben a napokban érik el maximális számukat, 

hiszen elkezdődik a férfikör, a Hazaváró délutánok a 

már jól működő Biblia- és imaórák, az ifi- és egyéb, al-

kalmi programok mellett. Hálával a szívünkben tervez-

tünk előre ezekkel és egyéb programokkal kapcsolat-

ban. Hiszen igen, vannak terveink. Rengeteg tervünk 

van. Ugyanis arról is szó esett, hogy hogyan tudnánk 

bővíteni azokat az alkalmakat, amelyek már eddig is sok 

embert segítettek Istennel és az Anyaszentegyházzal 

való kapcsolatukban a fejlődés, szeretet, kegyelem útjá-

ra. Felemelő érzés volt azt hallani, hogy van igény arra, 

hogy amit mi szerény szolgái a Teremtő Istennek - szol-

gálattevők és lelkészek – eddig végeztünk, azt nagyobb 

körre, több alkalomra kiterjesszük. Mindig azt hallot-

tam a Bocskai téri gyülekezetről, hogy igényes igehall-

gatók, és igénylik az Isten közelségébe hívogató, és kö-

zösséget formálni kívánó alkalmakat, most azonban 

szinte kézzel foghatóvá vált számomra ez a gyönyörű 

kijelentés. Isten Hajdúböszörményben élő 

népe a hét minden napján, kisebb-nagyobb létszámmal, 

de igényesen, Isten népe és szolgája kíván maradni. 

Azonban kijelenthetjük, hogy egy dolog még hátra van 

ezek megvalósításához.  Én ezt így fogalmaznám meg, 

egyik szép énekünk sorait idézve: ,,A munka sok, a 

munkás oly kevés”. Arra a következtetésre jutottunk, 

hogy új munkatársak bevonása mellett bővíteni tudjuk 

azokat a szolgálatokat, amikkel Isten országát építeni, a 

gyülekezetet pedig bővíteni tudjuk. A terveink tehát a 

jövőre nézve ebbe az irányba indultak el. Hiszen ezek a 

tervek a jelen kihívásai, és a nehéznek ígérkező napok-

ban is megvalósíthatók. Sőt! Isten igéje pont ezekben a 

nehéz helyzetekben lehet a legjobban a segítségünkre, 

vigasztalásunkra, és lehet áldásunk forrásává. 

Ezután a megbeszéléssel, ötleteléssel telt áldott 

együttlét után került sor a jól megérdemelt finom ebéd-

re. A finom ízek mellett, melyről a presbiterek feleségei 

és Fehér László presbiter gondoskodott, nagyszerű be-

szélgetések kerekedtek. Nem csak meghallgatói, de 

megértői is lehettünk egymásnak. Sok esetben elme-

gyünk, elrohanunk egymás mellett akár istentisztelet 

előtt, akár istentisztelet után. Most azonban volt időnk 

és lehetőségünk egymásra hangolódni, egymás problé-

máiról, örömeiről is beszélgetni. Gyülekezetünk vezető 

testületeként fontos egymás dolgairól tudnunk, és egy-

mással közösségben lennünk. Isten kegyelméből ezen 

az alkalmon sok mindenről szó eshetett. Közös és egyé-

ni örömeink, közös és egyéni terheink egymás elé vitelé-

vel együtt sírhattunk a sírókkal, és együtt örülhettünk 

az örülőkkel Jézus nekünk adott parancsa szerint. 

Összességében egy áldott 

napot tölthettünk együtt 

szeretetben, testvériség-

ben, jó és hasznos beszél-

getések és csodálatos ízű 

ételek mellett. Isten le-

gyen presbitériumunk és 

gyülekezetünk őrző pász-

tora.  

Gellén Máté   

exmisszus-gyakornok lelki-

pásztor 
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Szeptember 15-én csütörtökön, 16-án pénteken és 17-

én szombaton délután 5 órakor indultunk Hajdúbö-

szörményből, a Bocskai téri Református Gyülekezet 

lelkészi hivatala elől. A gyülekezet két lelkipász-

tora, Loment Péter és Lomentné Szop-

kó Tünde, valamint segédlelké-

sze, gondnokai, presbiterei és 

gyülekezeti tagjai. Azért 

mentünk Pródra, hogy 

elvigyük az örömüzene-

tet, az evangéliumot 

arról, hogy Isten szeret, 

gondot visel ránk, és az 

örök életet ajándékozta 

nekünk. 

A 18. Zsoltár alapján arról 

szóltak az igehirdetések és a be-

szélgetések, hogy Milyen az Isten? Mit 

tett értünk Isten? és Mit tehetünk mi? 

Nagyszerű volt Isten Igéjében elmélyedni, és újból 

átélni azt, hogy az Úr mennyire szeret bennünket, és 

hogy az ember megváltásáért feláldozta a Golgota ke-

resztjén Fiát, Jézus Krisztust. Jó tudni azt, hogy az Úr 

nemcsak a böszörményieket szereti, hanem a pródiakat 

is. És jobban szeret téged és engem még a saját Fiánál 

is. De az üdvösség mégsem automatikus, és nem jár 

mindenkinek. Sőt, bármennyire is meg akarja menteni 

Isten az embert, az üdvösséget, az örök életet és Isten 

bűnbocsánatát el is lehet veszíteni, ha nemet mondunk 

Isten hívásának. De mindenki, aki segítségül hívja az 

Úr nevét, az megmenekül – mondja a Szentírás (Római 

levél 10,13). 

Csütörtök este 15-en mentünk Pródra, pénteken 12-

en, szombaton pedig 10-en. Sajnos, a pródi lakosok kö-

zül senki nem jött egyik este sem. Így veletek együtt 

nem tudtunk imádkozni, de minden este imádkoztunk 

értetek, pródiakért. Veletek együtt nem tudtunk igét 

hallgatni, de minden este gazdagodtunk Isten 

Igéje által. Veletek együtt nem tud-

tunk beszélgetni, de minden 

este jó volt beszélgetni és 

nevetni, és így mégis gaz-

dagodhattunk a testvéri 

közösségben és barát-

ságban. 

De van, amit nem tud-

tunk megtenni: he-

lyettetek nem tud-

tunk sem imádkozni, 

sem Isten szavát meg-

hallani. Istennel csak szemé-

lyesen, Jézus által lehet kapcsolatba 

kerülni, emberi közvetítők által nem. Csak Jézus 

Krisztus által kerülhet bárki is kapcsolatba a Minden-

ható Istennel (1Tim2,5), mert Ő az út, az igazság és az 

élet, ezért senki sem mehet az Atyához, csakis általa 

(János ev 14,6).  

Erre szeretnélek bátorítani Téged is – kedves Testvé-

rem – fogadd be a szívedbe Jézus Krisztust, mint életed 

Megváltóját, Üdvözítőjét! Ha szeretnéd Őt befogadni, 

csak mondd el hittel ezt az imádságot: 

Úr Jézus Krisztus! Szeretnélek szívembe fogadni Té-

ged. Szeretnélek jobban megismerni, és szeretnék hinni 

Benned, mint Megváltómban! Kérlek, fogadj el engem, 

úgy, ahogy vagyok, és bocsátsd meg, hogy mostanáig 

nélküled éltem. Szeretnék követőd lenni és hozzád tar-

tozni egész életemben! Úgy legyen! Ámen. 

Loment Péter református lelkipásztor 

Ilyenek voltak a „Pródi Református Esték” 

Most próbálok pár nem túl finom-

kodó választ írni arra a kérdésre, 

hogy miért nem vagyunk többen a 

templomban, gyülekezeti alkalma-

kon. Elnézést kérek érte. 

 Miért nem maradok? 

 Mert otthon is tudok hinni. 

 Mert akkor tudok tovább pi-

henni. 

 Mert nagyon unalmas, újíthat-

nának már valamit. 

 Mert távol vagyok testben és 

lélekben is. 

 Mert több megértést vártam. 

 Mert ők sem különbek másnál. 

 Mert félek a betegségektől. 

 Mert túl sokszor fegyelmeztek. 

 Mert nem jöttek oda hozzám, ami-

kor szükségem lett volna nagyon rá. 

 Mert nem tudok annyit adni. 

 Mert nem kapok annyit, hogy 

megérje. 

 Mert haragszom Istenre. 

 Mert nem tudok már menni. 

 Mert….mert...mert… 

Mert Jézus még nem adta meg 

nekik a feltétel nélküli hit csodála-

tos ajándékát, de nekünk szabad, 

sőt kell példával és állhatatos hívo-

gatással elöl járnunk, bármilyen 

nehéz is és látszólag sikertelen! 

Tardiné Szilvi  

Miért nem vagyunk többen? 
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Ezzel a címmel jelent meg egy cikk a Reformátusok 

Lapjában. Egy családról szól, illetve a feleségről, aki 

gyógypedagógus, 4 gyermek édesanyja. A férje szülész-

orvos. Ha nem jutna hozzá a kedves olvasó az újsághoz, 

úgy tudom az interneten is megtalálható. Mikor elol-

vastam egész testemben remegtem, átérezve azt, hogy 

mekkora nagy az Istennek hatalma. Ez az édesanya 

köt, lekvárt főz, nyaralni jár, unokázik. 

Dr Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus, a fasori 

református gyülekezet női körének vezetője, élvezi az 

Istentől kapott éveket éppenséggel vakon. Tizennyolc 

évesen így szólt az Úrhoz: ”Uram, legyen üres papír az 

előttem álló élet, akármit ráírhatsz!” 

Elmondta, hogy egyszer Izraelben jártak, és megáll-

tak a Betesda tavánál és így imádkozott: „Istenem, em-

berileg lehetetlen, de neked nem, te itt mást is meggyó-

gyítottál. Itt vagyok!”  Ha akarod meggyógyíthatsz. 

Volt benne nyitottság, hit, hogy megnyílnak a szemei, 

de Isten nem így döntött és a látáskérés számára itt 

lezárult. Isten válaszolt. „Elég neked az én kegyelmem, 

mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.” 

2Korinthus 12:9. Ez erőt adott neki. 

Egyszer előadást tartott szembetegeknek, világtala-

noknak. Egy idő után az egyik hallgató megindulva 

felcsattant. -Mit beszél maga! Azt sem tudja, mit jelent 

vaknak lenni! -Pontosan tudom -válaszolta-, mert én is 

vak vagyok. Máskor meg a férjéről mesélt, aki mikor 

hazajön a munkából, bemegy a gyermekekhez és órák 

hosszat játszik velük. Eljátsszák az irgalmas samaritá-

nus történetét. Inkább, minthogy velem foglalkozna. 

Na de hát miért nem megyek be hozzájuk? Nem folyta-

tom. Elképesztő mekkora megaláztatás neki is, meg az 

egész családnak egy ilyen beteggel élni. Ezt a terhet 

csak Istennel hordozva lehet elviselni, és hogy mi min-

denre képes, ez is az Ő hatalmas csodája. 

Nem tudom, mikor eldőlt, hogy ez a cikk bekerüljön 

az újságba, tudva volt-e, hogy most a médiában a 

szembetegekre, a vakokra gondolnak. („Jónak lenni 

jó”) Évente egyszer valamelyik beteg embercsoport jön 

számításba, hogy pénzadománnyal gondolnak rájuk. A 

napokban egy nagyobb összeg érkezett, pontosan egy 

millió forint, nem tudni honnan, de elképzelhető, hogy 

olyan embertől, akinek közel áll a szíve egy ilyen beteg 

emberhez vagy emberekhez. A pénzadományból arra is 

fordítanak, hogy vakvezető kutyákat képezzenek ki, 

ami nagy segítség a közlekedésben az ilyen emberek-

nek. Kívánom, hogy a hatalmas Isten áldó kegyelmét 

árassza továbbra is Isten bizonyságtevő gyermekeire, 

akik Vele járva úgy hordozzák mázsás terhüket, hogy 

napnál világosabban láthassák Istennek hatalmas cso-

dáit a látó, és mégis sötétségben élő emberek. 

 

Közreadta: Szabó Margit 

Láthatatlan öröm 

Nagy hálával a szívemben gondolok vissza tavaly 

szeptemberére a biatorbágyi házaspárospári hétre, 

ahol Dr Tolnayné Csattos Márta és férje Dr Tolnay 

Lajos szolgáltak csoportvezetőként, segítőként. Bi-

zonyságtételük, egymás iránt tanúsított figyelmük, 

gyengédségük, szeretetük örökre belém vésődött.  

Most is előttem van ahogy Mártika főzi a teát, készí-

ti a kávét, közben mesél a családjáról, munkájáról, 

könyvet ír , elemi rehabilitációban dolgozik, rengeteg 

újításával, ötletével segíti a sorstársait. Különösen 

hálás vagyok az Úrnak, hogy megismerhettem, beszél-

gethettem vele.  

Az Felséges Isten áldja meg életüket szolgálatukat, 

amivel példát adnak valamennyiünknek! .Az Úr cso-

dásan működik! (a szerk) 
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Bódás János: Valahol ki van jelölve helyed… 
Azért van síró, hogy vigasztald, 

az éhező, hogy teríts neki asztalt. 

Azért van seb, hogy bekösse kezed, 

vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. 

Azért van annyi árva, üldözött, 

hogy oltalmat nyerjen karjaid között. 

Azért roskadnak mások lábai, 

hogy terhüket te segíts hordani. 

Az irgalmat kínok fakasztják. 

Mélység felett van csak magasság. 

Hogyha más gyötrődik, szenved – azért van, 

hogy te befogadd szívedbe boldogan. 

Megmutattad néha legalább, 

hogy lelked által enyhült, szépült a világ? 

Vagy tán kezedtől támadt foltra folt 

ott is, ahol eddig minden tiszta volt? 

Mi vagy? 

Vigasznak, írnak szántak, 

menedéknek, oszlopnak, szárnynak. 

Valahol rég… siess… keresd, 

Ki van jelölve a helyed. 

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt, 

másként céltalan lesz az életed, 

s a sors ekéje bármily mélyen szánt, 

mag leszel, mely kőre esett. 

Elkallódott levél leszel, 

mely a címzetthez nem jut el. 

Gyógyszer, mely kárba veszett, 

mit sohasem kap meg a beteg. 

Rúd leszel, de zászlótalan, 

kalász leszel, de magtalan. 

Cserép, melyben nem virít virág, 

s nem veszi hasznát 

sem az ég, sem a világ. 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

 

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 

Kitündököl és ragyog egyre szebben 

És melegít, mint kandalló a télben, 

Derűs szelíden és örök fehéren. 

 

Szemünkben tükrözik tekintetük még 

S a boldog órák drága, tiszta üdvét 

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 

És élnek ők tovább, szűz gondolatként. A verset közreadta: Barakné Sipos Katalin 

Kép: Horváth Tamás 

Elveszíteni valakit, mindegy, hogy jó, vagy rossz em-

ber volt, kifogástalan életet élt, vagy sokat hibázott, 

mindenképpen nagyon fájdalmas dolog. Fájdalmas, ha 

fiatal korban ér a veszteség, mert kevés együtt töltött 

idő, kevés lehetőség adatott, így még nehezebb elfogad-

ni, átélni. Fájdalmas, akkor is ha idősebb korban követ-

kezik be, mivel az együtt átélt hosszú évtizedek bizton-

ságot, támaszt jelentettek, hogy jóban-rosszban, egész-

ségben, betegségben, minden nap és minden körülmé-

nyek között ott vagyunk egymásnak, számíthatunk egy-

másra. 

Amikor elveszítjük a „másik felünket”, amikor egye-

dül maradunk, meginog ez a biztonság. A szeretett társ 

hiánya, jelenléte a mindennapokban, egyik napról a 

másikra megszűnik, amit lelkileg nagyon nehéz feldol-

gozni. Idő kell hozzá, hogy a lelkünk legmélyében is 

megértsük, idő kell, hogy megszokjuk, hogy ne csak az 

eszünkkel, hanem a szívünkkel is elfogadjuk, hogy neki 

ennyi adatott és ezután nélküle kell tovább élni… 

A napokban valaki azt mondta nekem: „Gondolom 

nem viselt meg nagyon?” Hát … nagyon rosszul esett! -

De igen!- Nagyon is megviselt! 

Igaz volt hibája, de élete utolsó percéig szerettem, 

hűséges voltam hozzá, és ez a szeretet nem fog elmúlni 

az én életem utolsó percéig sem… 

Amikor elveszítünk valakit a Jó Isten valami különös 

módon kitöröl a fejünkből és a szívünkből is minden 

rossz emléket és csak a jóra, a szépre, a szeretetben 

eltöltött évekre emlékezünk vissza. 

A gyerekekkel fát ültetünk az emlékére. Igaz az ő 

életfája örökké ott fog virágozni a szívünkben, de sze-

retnénk, ha egy igazi, élő fa is emlékeztetne az életére, 

munkájára. Legyen áldott az emlékezésünk! Nyugod-

jon békében! 

Isten erősítsen, vigasztaljon, vezessen mindnyájun-

kat, akiknek át kellett élnünk valamelyik szerettünk 

elvesztését, át kellett élnünk a legnagyobb fájdalmat az 

életben… 

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít en-

gem. Fil. 4,13 

Nagy Sándorné Margitka 

Jobb kettőnek, mint egynek … 

Közreadta: Szabó Margit 
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Majd meglátjuk… 
„Majd meglátjuk, mit hoz a holnap!” 

„Majd meglátjuk, mint jelentenek be a hírekben…” 

Majd meglátjuk, mit csinálok 2 óra múlva, vagy csak 

egyszerűen, mit hoz ki Isten ebből az írogatásból most, 

ezekben a sorokban. 

Gyülekezetünk ifjúsági közösségének néhány tagjával, 

2022. október 1-jén Hajdúsámsonban jártunk, ahol a he-

lyi gyülekezet szervezésében megtartott Ifinapon vettünk 

részt. A helyi lelkész, Szanyi György lelkipásztor úgy gon-

dolta, az ottani Ifi-csoportnak tervezett programot egy-

házmegyei szintűre kiterjeszteti, s milyen áldott is volt az 

ötlet, több mint 250 fiatal gyűlt össze a rendezvényen, 

állíthatom, nem eredménytelenül. 

A nap a Hajdúsámsoni Református Általános Iskolában 

került lebonyolításra, témája pedig a beszámoló elején 

már erősen hangsúlyozott MAJD köré összpontosult. A fő 

kérdés az volt, hogy nekünk, tizen-/huszonéves fiatalok-

nak, minek van most, jelenleg ideje az életünkben, s mi 

az, amivel még várhatunk. 

A nyitóáhítatot és egy kis közös éneklést követően, Ve-

res Péter lelkipásztor járta körbe a kérdéskört előadásá-

ban. Először kitért arra, hogy a mai fiatal generációknak 

mennyire nehéz a helyzetük, hiszen ez a sokszor liberális, 

túlságosan is nyitott, ráadásul állandó rohanásban levő 

világ mindent azonnal követel tőlünk. Az élet kis és nagy 

kérdéseiben rögtön döntést kell hoznunk, alapos átgon-

dolás szinte lehetetlen. Ezt sugározza a média, erre buzdí-

tanak a reklámok is, valamint a mobiltelefonjaink, melye-

ken bármit elérünk a másodperc törtrésze alatt. Hozzá-

szokunk, hogy könnyen megkaphatunk és lecserélhetünk 

bármit. De milyen nagy veszélye van annak, ha ezt a kap-

csolatainkra is elkezdjük alkalmazni. Egy barát jött és 

ment. Egy párkapcsolat: „már unom, cseréljük le!”. A szü-

leim? „Őket ugyan lecserélni nem tudom, de máris köl-

tözzünk el, a beleegyezésük nélkül.”. Ha ezek nem is fel-

tétlenül igazak ránk maradéktalanul, egy biztos, az éle-

tünk számtalanszor kerül káoszba, éppen azért, mert 

nincs időnk megállni. Azért, hogy ennek feszültsége ne 

őröljön bennünket, a lelkész a Bibliára hagyatkozva hívta 

fel a figyelmünket, hogy bizony van egy szintén bármikor 

elérhető forrásunk, akitől tanácsot kérhetünk, mit is kell 

tennünk adott élethelyzeteinkben. Ő meg fogja mutatni, 

mire mondjunk igent, s mire nemet. A bölcsesség kezdete 

az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő 

dicsérete örökre megmarad. (Zsolt 111,10). Egyedül Isten 

bölcsességével választhatjuk a helyes utat, ha Őrá hagyat-

kozunk. Csak így élhetünk az Ő dicsőségére! A bölcsesség 

kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése 

ad értelmet. (Péld 9,10). Minél inkább megismerjük az 

Urat, melyben nagy segítségünk lehet a Szentírás, annál 

jobban fogjuk tudni cselekedni akaratát! 

A napi programsorozatot többször szakították meg di-

csőítő blokkok, melyek alkalmával az intézmény aulájá-

ban együtt áldottuk Istenünk szent nevét a Kabát zenekar 

kíséretében. Az énekes, Mike Nóra, gyönyörű hangjával a 

szívünkig hatolt, ahogyan az egyes énekek szövegét tőle 

hallhattuk. Kedvenc énekemmé vált az alábbi: 

Jézus, leborulok szent színed előtt. 

Most már tiéd vagyok, hadd hallja meg a föld. 

A mennyben az angyalok magasztalják őt, 

Vágyam, minden álmom, hogy megláthassam őt. 

Egész lényem átadom, 

Tiéd legyen minden gondolatom, 

Az életem rád bízom,  

Nálad van az otthonom,  

Nálad van az otthonom. 

A délelőtti előadás befejeztével kivonultunk az udvarra, 

ahol játékos formában be kellett állni a résztvevőknek 

térképszerűen arra a pontra, ahonnan csoportjával érke-

zett. A centrum volt Hajdúsámson, hozzá viszonyítva a 

négy égtájnak megfelelően helyezkedtünk el. Ezután kö-

zös fénykép is készült a megjelentekről. 

Az ebédet az emeleti étkezőben fogyasztottuk el, a 

konyhai dolgozók finom töltött káposztával vártak ben-

nünket, nem beszélve a bőséges desszertkínálatról, 

amellyel a gyülekezeti idős asszonyok járultak hozzá az 

ételhez. 

Mindezt csoportbeszélgetések követték az intézmény-

nek különböző helyszínein 8-9 különálló csoportban. 

Loment Katinkával és Pluhár Annával egy csapatba let-

tem beosztva, örültem, hogy nem a teljes ismeretlenség 

érzésével kell ott lennem. A foglalkozás elején megvitat-

tuk, miket vagyunk leginkább hajlamosak eltolni, halo-

gatni a mindennapokban. Olyanok sorakoztak fel, mint 

tanulás, takarítás, a lelki életből pedig az imádkozás, bib-

liaolvasás, templomba járás. Szóba kerültek apró straté-

giák, amik segíthetnek a kiküszöbölésben (pl. olvasni tö-

megközlekedési eszközön, míg utazunk az iskolába vagy 

haza; imával kezdeni, és nemcsak zárni teljesen elfáradva 

a napot; vagy egy lyukas órában Istent keresni, stb.). A 

kérdés megfordítva is elhangzott: mi az, amit úgy érzünk, 

hogy talán túl hamar megtettünk az életben. Voltak, akik 

egészen személyes élettapasztalatokat is megosztottak. 

Körkérdésben kifejtettük, hol vagyunk most az Istennel 

való kapcsolatunkban. Végül röviden az is felvillant, hogy 

míg itt vagyunk a földön, addig van időnk Krisztusnak 

átadni az életünket, s ez nemcsak magunkra nézve, ha-

nem társaink felé is felelősségünk. Ezért attól sose sajnál-

juk az időt és energiát, hogy a legegyszerűbb módon, akár 

csak annyit megosszunk társunkkal, miben éreztük Isten 

erejét, elmondjuk, amit hallottunk az istentiszteleten, 

vagy ha látjuk elkeseredett testvérünket, ejtsünk el egy 

biztató mondatot vagy mosolyt. Nemcsak saját, hanem 

embertársaink örök életéért is felelünk! Az együtt gondol-

kodást imaközösséggel zártuk. 

A délután hátralévő részében Mike Pál evangelizációjá-

nak lehettünk fültanúi. Igehirdetésének alapját az ApCsel 

17, 22-34 képezte. Az indítás nagyon érdekes volt. Miért 

szeretjük a MARVEL filmeket? Egyrészt, mert a szuper-

hősökéhez hasonló hírnévre, különleges képességekre 

vágyunk, másrészt vágyjuk, hogy mint a filmekben sze-

replő Jó és Gonosz harcában, a mi életünkben is a sok-

szor nevén nem nevezett Örök Jó, Isten győzedelmesked-

jen. Az athéni polgárság, bár láthatóan vallásos volt, de 

mégis oltárukon csak ez állt: AZ ISMERETLEN ISTEN-

NEK. Mi több, kezük csinálmányaiban bíztak, s hozzájuk 

hasonlóan mi is számtalan bálványt gyártunk magunknak 

a hétköznapi életben, mint például a pénzt, a híressége-

ket, vagy épp házastársunkat is hajlamosak lehetünk iste-

níteni. 
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Ezek után a lelkipásztor 3 pontban kifejtette, mi az oka 

annak, amiért a mai fiatalok nem akarnak megtérni jelen 

állapotukban. Első és legrosszabb eshetőség, hogy azt 

mondják, ők sosem akarnak megtérni és hinni, bízni sen-

kiben, mert az ő életüket ne irányítsa senki, nem akarnak 

függeni senkitől. Pedig Isten, tudhatjuk, csak egy bizton-

ságos keretet nyújt életünknek, amin belül békében élhe-

tünk egymással. Második Isten elleni érv, hogy még nem 

akar megtérni az illető, mert előbb a Bibliából kiollóz ne-

ki tetsző igehelyeket, valamint a divatot követve, média-

sztárok életvezetési tanácsait gyűjti össze, és ezeket ösz-

szefésülve egy saját „istent” gyárt, amit már szerethet, 

mert az övé, mert neki így jó. De ez az istenség csak addig 

tart, amíg a „megtervezője” irányítani tudja, s ha a fiatal 

élete összedől, ott az eszkábált bálvány sem tud segíteni. 

Harmadik lehetőség, hogy az ifjú már nem akar hinni 

Istenben, mondván ő már megtalálta az ő istenét valami 

vagy valaki másban, neki már teljes az élete, nincs szük-

sége a valós Istenre. 

A MOST szót betűnként új kifejezésekre bontva, meg-

érthettük, hogy mit kell még addig megtennünk, míg tart 

a kegyelmi idő. Ennek komolyan vételét fokozta a 

„Siessetek, hamar lejár” kezdetű ének. 1) Merj! – Vállal-

juk fel Krisztust bármilyen közösségben és merjünk hitre 

lépni Őbenne! 2) Olvass! – Ne mulasszuk el minden nap 

kezünkbe venni és tanulmányozni Isten Igéjét, hogy kö-

zelebb kerülhessünk Őhozzá! 3) Siess! – Ha Isten egy 

változatlan Isten, aki ugyanúgy szeretett tegnap, ahogyan 

ma is és mindenkor fog, akkor miért tétlenkedünk, és 

nem választjuk Őt, míg lehet? 4) Térj meg! – Térjünk 

meg, hisz ezért jöttünk össze, térjünk meg naponként, 

minden reggel Isten kezébe letéve az életünket, újra Jé-

zus alapjára állva! 

Az eseményt egy koncert zárta, melynek legvégén a 

„Táncol a menny” című ifjúsági énekre, a dalszöveghez 

hűen tapsoltunk és táncoltunk közösen. Búcsúzásképpen 

ajándékkönyvjelzőt, és nyakláncot kaptunk a gyülekezet 

lapjának aktuális példányával kiegészítve. Hálatelt szív-

vel, feltöltődve indultunk haza, annak örömével, hogy a 

jövő évben ott és ugyanekkor, nagy szeretettel várnak 

vissza mindannyiunkat, sokadmagunkkal együtt. 

Az Úré, a mi Szerető Istenünké a dicsőség mindörökké! 

Övé az érdem a program megvalósulásáért, a nagyfokú 

érdeklődésért, s a lelki élményekért. Köszönjük Szentlel-

kének, hogy megelevenítően jelen volt közöttünk és Jézus 

Krisztust visszaállította életünk centrumába! A mi Meg-

váltónkat illeti a dicséret, hogy megérintődhettünk és 

hosszú távra szólóan magunkkal hozhattuk a meghallott 

és szívünkbe zárt üzeneteket! 

Isten áldja meg és formálja a fiatalság életét ezentúl is! 

 

Kiss Regina 
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Elkészült fejlesztések és karbantartások a Bocskai téri templomban 
Örömmel számolok be arról, hogy az elmúlt egy esz-

tendő során számos fejlesztést és karbantartást sikerült 

templomunkban megvalósítani, befejezni. Ahogy azt 

bizonyára mindenki jól tudja, hogy a Bocskai téri Re-

formátus Templom felújítása 2009-ben történt meg. 

Azóta 13 év telt el, ami bizony sokféle módon meglát-

szik már az épületen. 

1. Csapadékvíz-elvezetés megépítése: Évek óta 

látható és tudható, hogy a csapadékvíz elvezetés rosszul 

volt megoldva. A templomtetőről 8db csatornán jön le 

az esővíz, vagy éppen télen az olvadt hó. Ezek eddig el 

lettek szikkasztva a templomkertben. Gyakorlatilag ez 

azt jelentette, hogy minden lefolyó víz a templom alap-

ját áztatta. Emiatt pedig több helyen már megrepedt a 

templom fala. 

Ezen a rossz megoldáson sikerült változtatni úgy, 

hogy a függőleges lefolyócsöveket a föld felszíne alatt 

összekötöttük a templom északi és déli oldalán, majd 

pedig a városi csapadékvíz-elvezető hálózatba bekötöt-

tük. Így a templom tetején (kb. 1000 m2 nagyságú felü-

let) összegyűlő esővizet már néhány hónapja elvezetjük 

a templomunk alapjától. 

2. A lábazat karbantartó javítása: Látható volt 

már régóta, hogy a templom lábazata helyenként na-

gyon rossz állapotba került. Több helyen a ráfolyó, 

majd ráfagyó víztől lemállott a vakolat. Az elmúlt nyá-

ron sikerült a rossz állapotú vakolatot leverni, majd 

felújítani, és végül az egész lábazat egy új festékréteget 

is kapott. 

3. Mosdók, wc-k kialakítása, kiépítése: Már a 

templom 2009-es felújítása idején felmerült az igény 

arra, hogy a templom oldalsó lépcsőházában ki lehetne 

alakítani 2db vizesblokkot, ami kézmosóból és wc-ből 

állna. Ezt az ötletet sok-sok megbeszélés követte éveken 

keresztül. Hiszen sokak számára meglehetősen szokat-

lan gondolat az, hogy egy templomban wc legyen. 

Ugyanakkor az elmúlt években minden koncert, esküvő 

és egyéb rendezvény alkalmával felmerült a kérdés, 

hogy szükség esetén hova mehetnek az emberek. Az a 

család, akinek kicsi gyermeke van éppúgy küzd ezzel a 

problémával, mint az idős vagy beteg ember, aki sok 

esetben ezért nem mer eljönni istentiszteletre vagy 

koncertre, mert fél, hogy baj lesz, szégyenbe kerül. 

Amikor végül megszületett a presbitériumban az el-

határozás, hogy építsünk ki vizesblokkokat a templom-

ban, akkor szintén hosszú időt vett igénybe a tervezés. 

Különösen a műemléki szempontokat és előírásokat 

kellett szigorúan figyelembe venni. A tervek elkészülte 

után pedig az Örökségvédelmi Hivatal engedélyét is 

meg kellett szerezni a munkálatok elkezdéséhez. 

De végül ez az akadály is elhárult, és megkezdődhe-

tett a kivitelezési munka. A csapadékvíz elvezetés átépí-

tését Deák Lajos vállalkozó végezte el, a lábazat javítá-

sát és a vizesblokkok megépítését pedig a TÖMB Kft. 

végezte el. Munkájukat ezúton is köszönjük! A vizes-

blokkokra az ajtókat és az ablakokat az Ajtó-Ablak-

Profil Kft.-n keresztül szereztükbe, a karcagi Laboncz 

Fa Kft. gyártotta le. 

Ez a három munka mintegy 15 MFt-ba került. A Mi-

niszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkársága a „Magyar Templom-

felújítási Program” keretében A műemlék Bocs-

kai téri Református Templom állagmegóvása és 

korszerűsítése támogatási célra 14.042.445,- fo-

rint támogatásban részesítette egyházközségün-

ket. Így ezeknek a munkáknak a fedezete nagyrészt pá-

lyázati forrásból volt biztosítva. Így saját gyülekezeti 

forrásból még más feladatokat is el tudtunk végezni. 

4. Akadálymentes járda megépítése: Szintén 

hosszú évek óta szerettük volna, ha a templomunkat 

kerekesszékkel vagy babakocsikkal akadálymentesen 

meg tudják közelíteni az arra rászorulók. Mintegy 10 

évvel ezelőtt az északi oldalon az egyik bejárat faajtaját 

kicseréltettük olyanra, ami lehetővé teszi a könnyű be-

jutást kerekesszékkel is. Az akadálymentesítés azonban 

akkor abbamaradt anyagi forrás hiányában. A temp-

lomkertben elvégzett földmunkák most lehetőséget ad-

tak arra, hogy elkészítsük ezt az akadálymentes járdát, 

ami torony felől indul az első oldalsó bejáratig. 

5. A templom rácsos kapuinak felújítása: A két 

főbejáratnál egy-egy kétszárnyú rács is védi a bejáratot. 

Ezeknek is szükségessé vált a felújítása, mert erősen 

rozsdásodtak már. Gajdán Márton kovács végezte el a 

kapuk javítását, melynek során elvégezte a kovácsolt 

vas elemek díszítését (ez ugyanis annak idején valami 
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Ősz van. Nemrég két osztálynyi 

kisgyermek lépett be a református 

tanulói közé. Életük egy szakasza, 

az óvodás kor lezárult. A család és 

az óvoda közössége után most egy-

szerre ismerkednek az iskola és a 

gyülekezet közösségével. Szeret-

nénk, ha a családok azt tapasztal-

nák, hogy fontos a gyermekük, fi-

gyelemmel kísérjük a személyes 

fejlődésüket, lelki növekedésüket. 

Csodálatos utazás ez, amihez sok 

felnőtt összhangjára van szükség. 

Ezért szeretnénk, ha a szülők bizal-

ma épülne az iskola, a gyülekezet 

és a minket hordozó Isten iránt. 

Jó, ha a gyermekük látja, hogy bíz-

nak abban, Akire, akikre a gyerme-

küket bízták! 

Azért, hogy ez a bizalom az épül-

hessen, szerveztük meg ebben a 

tanévben is az első osztályosok 

családjának befogadását. Október 

11-én az 1a osztályosokat, október 

18-án az 1b osztályosokat vártuk a 

gyülekezeti házban családtagjaik-

kal együtt. Többen most jártak elő-

ször a gyülekezeti házban. Egy rö-

vid mesével indult az áhítat, mely a 

Krisztus nevében történő befoga-

dásról szólt. Bármennyire is külön-

bözünk egymástól, mégis sokan 

elférünk az Ő közelében. Ha en-

gedjük, hogy Ő szabja meg a rendet 

közöttünk, akkor mind megtaláljuk 

a helyünket az iskolában és a gyü-

lekezetben.  

Majd Balláné Bodai Judit igazga-

tónő köszöntötte a családokat. Ez-

után a gyülekezetünk lelkészei 

ajánlottak olyan lehetőségeket, 

amelyek a családok hitbéli erősö-

dését segítik. Ezután a gyerekek 

ajándékoztak meg minket néhány 

olyan énekkel, melyet az iskola 

kezdés óta ismertek meg. 

Majd a terített asztal mellett to-

vább ismerkedtünk egymással. A 

szülők szívesen beszéltek az első 

hetekben átélt örömeikről, nehéz-

ségeikről, gyermekükről, és az éle-

tükről. Most először látták a gyere-

keket az osztálytársaikkal kötetle-

nül játszani, beszélgetni. Jó volt 

együtt tölteni ezeket az esti órákat. 

Nem siettünk, engedtük, hogy nyu-

godtan szövődjenek az ismeretség 

szálai. 

„Ezért fogadjátok be egymást, 

ahogyan Krisztus is befogadott 

titeket Isten dicsőségére.” Róm 

15,7 

Lomentné Szopkó Tünde 

Fogadjátok be egymást! 

miatt elmaradt). Majd szemcse-

szórással le lett fémtisztára tisztít-

va a rács vasanyaga. Nagy Antal 

vállalkozó tiszacsegei üzemében 

horganyozták, utána pedig feketé-

re festették. 

Így gyakorlatilag kettős védel-

met kapott a vasanyag. Bízunk 

abban, hogy így évtizedeken át 

megmarad szépsége és méltó lesz 

ez a kapu is a templom szépségé-

hez. 

6. Elektromos hálózat kar-

bantartása: A templomunk 

elektromos hálózatának a karban-

tartása igaz, még nem készült el, 

de reménységünk van arra, hogy 

még idény Karácsony előtt sikerül 

a kapcsolószekrényt korszerűsíte-

ni, biztonságosabbá tenni és átépíte-

ni. 

Mindezekért a munkákért az Örök-

kévaló Istennek adunk hálát, hogy 

volt szándék és egyetértés a presbi-

tériumban, hogy megadta az Úr a 

rávaló anyagi forrást. Szeretnénk, ha 

templomunk minden elemében, 

részletében az Úristen dicsőségét 

hirdetné, ha szép, a hagyományokat 

és a műemléki értékeket tiszteletben 

tartó, de korszerű épület lenne, ahol 

a hívők és az idelátogatók egyaránt 

biztonságos környezetben és ottho-

nosan éreznék magukat. Várjuk sze-

retettel Önt is és Szeretteit is a Bocs-

kai téri Református Templomba. 

Loment Péter  

vezető-lelkipászto  
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Hittanos kuckó a Gyakorló Óvodában 

Az őszi időszakban kiemelten fontos feladat számunkra 

a hittanoktatás beindítása. Az iskolákban összegyűjtjük a 

tavasszal jelentkezett gyerekeket és a korábbi hittanoso-

kat. A tantermek előtt a hittanoktatók hívogatják kis 

„nyájaikat”. Könyvet osztunk, ismerkedünk, igyekszünk 

megtalálni a hittanórák állandó helyét, tervezgetünk, las-

sacskán összeszokunk. 

Az óvodákban a jelentkezések is ősszel történnek. Nem 

is olyan könnyű eljuttatni a szülőkhöz az óvodai hittanok-

tatás lehetőségét! A bőséges szakköri kínálat és a tanév 

eleji új információk közt könnyen elkerüli a figyelmüket 

egy plakát vagy egy kis szórólap, amit az ovis zsák mellett 

találnak. Nagy segítség szá-

munkra, ha egy-egy óvodape-

dagógusnak szívügye a kicsik 

hitben való nevelése és sze-

mélyesen is a szülők figyel-

mébe ajánlja a hittant. Vagy 

ha a szülői értekezleteken 

kapunk néhány percet a sze-

mélyes bemutatkozásra. 

Ebben az évben lehetőségünk 

volt a Debreceni Egyetem 

Gyakorló Óvodájában szerve-

zett őszi családi napon bemu-

tatkozni egy októberi péntek 

délután. A családok az óvoda 

udvarán több helyszínen 

játszhattak, beszélgethettek, 

falatozhattak. Itt kapott helyet egy „Hittanos kuckó” is. 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő lelkésztársammal sietve ren-

deztük be az amúgy is barátságos kis udvari faházikót. A 

gyerekek betérhettek, a hittan foglalkozásokon használa-

tos bábokba bebújtathatták a kezüket. Fellapozhattak 

többféle gyermekbibliát és kipróbálhattak néhány társas-

játékot. A kis kunyhó előtt játékos feladatokhoz teleped-

hettek le a kis érdeklődők. Közben a szülőkkel is tudtunk 

néhány szót váltani az óvodai hittanfoglalkozás formájá-

ról és hasznáról. Jó, hogy a vásári forgatagban mi is he-

lyet kaphattunk. Ezúton is köszönjük a lehetőséget és a 

segítséget a Gyakorló Óvoda vezetőjének és munkatársai-

nak. Továbbra is várjuk a hittanoktásra jelentkező gyere-

keket! 

Lomentné Szopkó Tünde 

„Az én igém, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 

hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem” 

Ézs.55,11 

Megbántottak? Lépj túl rajta, 

ne mérgezze lelkedet! 

Engedd el és ne vidd tovább 

bánatodat, terhedet! 

Gondold végig, kit is mérgez, 

a harag, az indulat? 

Emelkedj a bántás fölé, 

védjen meg az öntudat! 

Belemenni a játszmába, 

az csak neked ártana, 

energiád megcsappanna, 

és az egód játszana. 

Csatázni és háborúzni, 

erről szól ma a világ! 

Ne engedd a gyűlölködést 

ilyen könnyen hatni rád! 

Bocsáss meg a másik félnek, 

és nem is kell tudnia! 

Teremts békét a lelkedben, 

a fénybe kell jutnia! 

Saját dühöd téged bánt csak, 

s ha nyugalmad nem leled, 

haragoddal a szívedből 

kiürül a szeretet. 

Gondolj arra, aki bántott, 

ennél többet nem tudott, 

ennél jobbra nem képes még, 

ha ily döntésre jutott. 

Nem számít, hogy más mit gondol, 

te csak érezd jól magad, 

ne zárd harag ketrecébe 

lelkedben a madarat! 

Kalitkában nem tud szállni, 

megbénul a képzelet, 

bocsáss meg és éld nyugodtan, 

boldogan az életed! 

Szabadítsd fel önmagadat, 

engedd el azt, ami fáj, 

ne lehessen teremtésnek 

harag és düh, akadály! 

Szabadítsd fel a lelkedet, 

tisztítsa meg szeretet. 

Hidd el, ez a legtöbb, 

amit Isten érted tehetett! 

Engedd el, tanulj belőle, 

s az utadon lépj tovább, 

fordítsd fejed a fény felé, 

s inkább éld meg a csodát! 

 

Közreadta: Barakné Sipos Katalin 

Aranyosi Ervin – Nyugtasd meg lelkedet!  
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Magyar királyok és fejedelmek nyomában, Erdélyben 

Wass Albert – Magyar Miatyánk  

Sajnálatos, de az elmúlt 2021/2022-es iskolai tanév 

második féléve során Oroszország és Ukrajna között ki-

robbant -és azóta is tartó- katonai konfliktus nem tette 

lehetővé a Baltazár Dezső Református Általános Iskola 

akkori 7. osztályos -most végzős- tanulói számára, hogy 

részt vegyenek egy, a Határtalanul! Program által támo-

gatott külföldi utazáson, Erdélyben. A szülőket és kísérő 

tanárokat aggodalom töltötte el az esetlegesen Romániá-

ra is átterjedő fegyveres cselekmények miatt. Ám végül -

a harcok Kijevtől való keleti irányba történő elmozdulása 

miatt- úgy döntöttünk, nem szeretnénk lemondani az 

utazásról. A Program visszamondásával sokat veszítet-

tünk volna, hiszen a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 

támogatott pályázati rendszer célja a magyar-magyar 

kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, 

elmélyítése az anyaországtól elcsatolt területeken élő 

honfitársainkkal. A Program igen fontos nemzetpolitikai 

célokat is betölt, úgy mint a magyarság összetartozás-

tudatának kialakítása, erősítése és formálása. Ennek 

okán a magyarországi iskolák tanulói a Magyar Állam 

támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szom-

szédos országok magyarlakta területein, így személyes 

tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról. Szá-

mokban kifejezve pedig a Program jelentőségét mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy a Határtalanul! kereté-

ben 2010 óta megközelítőleg 200 ezer magyarországi 

diák vehetett részt a határon túli régiók feltárását célzó 

tanulmányi utakon. A baltazáros diákok és kísérő peda-

gógusaik ebben a pályázati évben az erdélyi fejedelmek 

legjelentősebb magyar városait látogatták meg. Felkeres-

ték a legjelentősebb fejedelmek és államférfiak szülőhá-

zát és síremlékét, majd megkoszorúzták az 1848-as nagy-

szebeni vérengzés emléktábláját. A történelmi visszaem-

lékezések mellett, azonban perszonális élményt jelentett 

ellátogatni a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekott-

honába, ahol a baltazáros diákoknak különleges lehető-

sége nyílt megismerkedni az alapítvány működésével, 

valamint a bennlakó gyermekek örömével és nehézségei-

vel. Az otthonban élő diákok részére felajánlásokat vit-

tünk. S mert a meg-

annyi helyszín és 

program bemutatása 

szétfeszítené e visz-

szaemlékezés kere-

teit, csupán példáló-

zó jelleggel emlékez-

zünk meg az alábbi 

látogatásokról: Nagy 

László királyunk 

szobra a Székesegy-

ház Nagyváradon, 

csoportkép a Királyhágón, Mátyás király szobra és szülő-

háza, valamint Bocskai István szülőháza, a Házsongárdi 

temető Kolozsváron, a Tordai hasadék bejárása, a Hu-

nyadi család síremléke Gyulafehérváron, majd pedig Vaj-

dahunyad és Arad.  

Illesse itt külön köszönet a kísérőtanárok áldozatos 

munkáját: Balogh-Pankotai Nikolett, Nagyné Mező Esz-

ter, Süvöltős Marianna, Szabó Tünde, valamint Dr. Ma-

gyar Balázs Dávid. 

Legyen Istené a dicsőség, hogy megőrzött bennünket 

utazásunk során, és segített megtapasztalni a magyarság 

szellemi és lelki gazdagságának összetartó erejét. 

Dr. Magyar Balázs Dávid 

(vallástanár, 8.a osztályfő-

nöke) 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 

Tarts meg minket szeretetben, 

Áldott Szemed ne vegyed le rólunk, 

Akkor se, ha méltatlanul szólunk. 

Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk, 

Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk. 

Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk, 

Rég fizetett érte, magyar népünk. 

Szenteltessék meg a Te neved, 

A bölcsőinktől a sírunkig Teveled 

Igaz magyar hitben megmaradjunk, 

Magyar voltunk mellett hitet valljunk, 

Ne foghasson rajtunk, mi idegen, 

Áruló közöttünk sohase legyen. 

Hű gyermekként kövessünk Téged, 

És örökké áldjuk Szent Nevedet. 

Jöjjön el a Te országod, 

Legyen velünk atyai jóságod, 

Minden magyar szerte e világban, 

Térdre hulljon hálaadó imában! 

Add, hogy egymás kezét megtaláljuk, 

Kopogtató testvért ki ne zárjuk. 

Fülünk úgy figyeljen magyar szóra, 

Mintha hozzánk Édesanyánk szólna. 

Közreadta: 

Barakné Sipos 

Katalin 
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A Bocskai téri Református Gyülekezet lelkipásztorai-

nak szervezésében 2022. október 4-5-én iskolánk 8.a és 

8.b osztályos tanulói konfirmandus csendesnapon vehet-

tek részt Mátraházán. A tavalyi nyolcadikosoktól renge-

teg pozitív élménybeszámolót hallottunk, így mi is nagy 

lelkesedéssel vártuk az utazás napját. 

Október 5-én kedden reggel 7 órakor indultunk el Haj-

dúböszörményből a Mátraháza Református Üdülőköz-

pontba. A szállás elfoglalása és egy rövid pihenő után 

összegyűltünk a konferenciateremben egy kis közös 

éneklésre. Ezt követően Lomentné Szopkó Tünde tiszte-

letes asszony által tartott áhitattal és Szatmári Éva tanár-

nő személyes bizonyságtételével hangolódtunk rá a cso-

portbeszélgetésekre. A kiscsoportos foglalkozásokon a 

Milyen vagy Istenem? témával foglalkoztunk. A finom 

ebéd elfogyasztása és egy kis pihenő után túrázni indul-

tunk. Felkerestük a Rákóczi-forrást, majd az Ó-Farkas 

kút nevű forráshoz is elsétáltunk. Útba ejtettük a Mátra-

füred és Mátraháza között megbújó Sástót is. Feltöltődés 

volt számunkra a gyönyörű, napsütéses őszi időben sé-

tálni a természetben. Jó hangulatban, kellemesen elfá-

radva érkeztünk meg a késő délutáni órákban az Üdülő-

központba. Vacsora után dr. Magyar Balázs Dávid indí-

totta el az esti beszélgetést, aki arról mesélt a gyerekek-

nek, hogy számára mit jelent, jelentett a konfirmáció. 

Ezt követően segédlelkészünk, Gellén Máté pedig arról 

tett tanúbizonyságot, hogy mikor és milyen úton jutott el 

ő Istenhez, mit jelent számára a Biblia. Ezek a személyes 

bizonyságtételek, az általuk megteremtett bensőséges 

hangulat semmihez sem hasonlítható légkört eredmé-

nyezett a teremben. Elindult egy kötetlen, szabad beszél-

getés. Ez is volt a cél: Kérdezz bátran! Tabuk nélkül! Az 

este méltó lezárását adta a közös filmnézés. Egy megha-

tó, igaz történetet feldolgozó filmet néztünk meg, mely - 

mint a másnapi záró beszélgetésen kiderült - a gyerekek 

többségére mély benyomást tett. 

A szerda délelőttöt a közös éneklés után Loment Péter 

lelkipásztor témafelvezetésével kezdtük: Mit tett értem 

Isten? Mit tehetek én?  Ezután játékos csoportbeszélge-

téseken folytattuk a téma feldolgozását. Szívet melengető 

volt hallgatni a záró beszélgetésen a gyerekek élményeit, 

észrevételeit, azt, hogy ki mit visz innen magával, kiben 

mi hagyott mély nyomot. Ebéd után elhagytuk a szállást, 

és elsétáltunk a közeli Adrenalin pályához. Tökéletes 

zárása volt a csendesnapunknak az itteni libegőzés. A 

kora esti órákban érkeztünk vissza Hajdúböszörménybe. 

Hálás vagyok, hogy részese lehettem mindennek. Bí-

zunk benne, hogy a tavaly útjára indított kezdeményezés 

a jövő tanévben, a következő évfolyam tanulóinak is 

ilyen meghatározó élményt nyújt majd. Tanulóink és 

munkatársaim nevében köszönöm a lelkipásztorok oda-

adó munkáját. Kívánom, hogy még sok hasonló élmény-

ben legyen részünk!  

Tünde néni gondolataival zárom soraimat: „Fel kell 

jönnünk a hegyre, hogy átéljük, megtapasztaljuk ezt az 

érzést.” 

Balogh-Pankotai Nikolett 

8. b osztály osztályfőnöke, magyar-történelem tanár 

„In medias res”: a mátraházi kirándulás számomra 

egy igazán jó élmény volt, mert sok szép értékes pilla-

nattal gazdagodhattam. Ugyanis az eltöltött idő alatt 

közelebb érezhettem magam Istenhez és a Szentlélek-

hez. Ma már úgy érzem, ez volt a legfőbb indítéka eme 

két nap megszervezésének. 

Október 4-én 6:50-kor volt a gyülekező a Bocskai téri 

református templom melletti parkolóban. Az út Mátra-

házára mindössze 2,5 óra volt. Megérkezés után a tájat 

nézve, rendkívüli nyugodtság kerített hatalmába, csend 

és aranylóan sárga levelek mindenhol. A szállásunk 

igényes és tiszta volt. A sikeres bejelentkezés és a szo-

bák elfoglalása után a harmadik emeleten lévő konfe-

renciateremben gyülekeztünk, ahol Tünde néni tartott 

áhítatot. Egy igazán érdekes témával foglalkoztunk: 

Milyen az Isten? Ez a két szó önmagában is sok kérdést 

vet fel, s ezeket tiszteletes asszony jobban kifejtette. Ez 

után csoportfoglalkozáson vettünk részt, ami kellemes 

hangulatba telt el. Az ebéd ízletes és bőséges volt. Utó-

lag is nagyon köszönjük a szakácsnak és a konyhások-
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nak, hogy nem szenvedtünk hiányt semmiben sem  Egy 

kis pihenés után vette kezdetét a délutáni program, a 

túrázás. A szállástól indulva 15 perc gyaloglás után egy 

forráshoz értünk, amit egy ösvényen keresztül közelí-

tettünk meg. A forrásnál Tünde néni kérdéseket tett fel 

nekünk, és a helyes válaszokat csokoládéval jutalmazta. 

Mit ne mondjak, a csoki jól ösztönzött minket, ezért ezt 

egy igazán leleményes ötletnek tartottam. A sok séta 

után kellemesen elfáradtunk, a szállásra visszaérve újra 

pihenés vette kezdetét, amit a vacsora követett. Később 

a konferenciaterembe mentünk, ahol az esti áhítat, va-

lamint Éva néni és Balázs bácsi bizonyságtétele után 

filmet néztünk. A filmnek nagyon fontos üzenete volt, s 

úgy érzem mindenkit megérintett a történet. Ezt köve-

tően 21:30 körül mindenki  visszament a saját szo-

bájába , ahol a szobatársainkkal való beszélgetést 

követően eltettük magunkat másnapra. Reggel 8:00 

órakor volt az ébresztés, a 2. emeleten lévőknek, azaz a 

8.a osztálynak már össze kellett pakolnia, és levinni a 

csomagokat az aulába, hogy a takarítók elkészíthessék a 

rendrakást. Reggeli után újból a konferenciaterembe 

vettük az irányt, a záró áhítat és csoportfoglalkozás vé-

gett. S mert sikeresen bepakoltunk a minket hazaszállí-

tó buszba, elindultunk a kirándulást lezáró utolsó prog-

ramra. Tiszteletes úr 20 percre tervezte a sétát, de eb-

ből 45 perc lett , mert egy kis kavarodás után voltakép-

pen eltévedtünk. Ám ez a kis „baki” is jó kedvvel telt, 

főleg akkor, amikor egy igazán hosszú lépcsősorral ta-

láltuk szembe magunkat, de végül sikeresen feljutot-

tunk a hegyre. Eredetileg a programtervben az szere-

pelt, hogy bobozunk és libegőzünk, de időközbe kide-

rült, hogy szinte minden zárva van. Hálásak vagyunk 

Tünde néninek, hogy a korábbi telefonbeszélgetésekre 

hivatkozva, nem hagyta annyiban a dolgot! Bár végül 

bobozni nem tudtunk, de libegőztünk egy jót, és sze-

mély szerint nekem ez volt az egyik kedvenc élményem. 

A hazaút zökkenőmentesen telt, és igazán jó hangulat-

ban, énekléssel.  

Összeségében, szerintem mind két osztály nevében 

beszélhetek: nagyszerűen éreztük magunkat. Természe-

tesen nagyon szépen köszönjük tiszteletes úrnak és asz-

szonynak, hogy megszervezték nekünk, és ennyi időt 

meg energiát szenteltek ebbe a két napba. 

Maszlag Zoé (8. a osztály) 

 

 

A reformáció hónapjában gyermekbibliát 

ajándékoztunk azoknak a hajdúböszörményi 

óvodáknak, ahol évek óta hittanoktatással 

szolgálunk. Négy óvodai telephelyen, össze-

sen 23 csoportba jutott el így Isten Igéje. Kö-

szönjük az óvodáknak, hogy helyet biztosíta-

nak hittancsoportjaink számára és segítik a 

szolgálatunkat! 

„Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel for-

gattam a számban, igéd vidámságot szerzett 

nekem és szívbeli örömöt.” Jer 15,16 

 

Lomentné Szopkó Tünde 



18 
www.bocskaiter.hu 

A Baltazár Dezső Református Általános Iskola 3. b 

osztályos tanulói nagy lelkesedéssel, izgalommal ké-

szültek a reformáció hónapjában a tanév első családi 

vasárnapjára. 

Sok minden eszünkbe jutott a szabadság szó hallatán. 

A nyári vakáció, az otthon töltött hétvégék és délutá-

nok, amikor szabadon játszhatunk, futkározhatunk, 

kertészkedhetünk, vásárolhatunk…! Nincsenek akadá-

lyok…. 

A gyerekek közreműködésével egy jókedvű fecske 

család életébe csöppentünk bele október 9-én. A kis 

fecskék a hosszú útjukra készülve, a számukra oly fon-

tosnak tűnő dolgokkal megtömött bőröndjükkel akar-

tak elrepülni. Úgy gondolták ez a teher nem jelenthet 

számukra akadályt a repülés során. 

Szüleik, viszont a szabadságra, a könnyed repülésre 

ösztönözték őket.   

Ha teherrel, nehézséggel vagyunk felpakolva, az mind 

fölösleges. – mondogatták nekik! 

Isten szabadságra teremtett minket. Meg akarja sza-

badítani az életünket minden fölösleges akadálytól. A 

reformációban Luther azt ismerte fel a Római levél 

alapján, hogy a szabadság, a bocsánat és az örök élet az 

Isten szeretetéből fakadó ajándék számunkra. Meg sze-

retne tanítani minket arra, hogyan éljünk okosan és 

boldogan! Hogy szabadon szárnyalhassunk, mint egy 

madár. 

„Mivel tehát megigazultunk hitből, 

 békességünk van Istennel a mi 

 Urunk Jézus Krisztus által 

 Őáltala kaptuk hitben a szabad utat…”  

Róm.5,1 

Vargáné Hagymási Anita  

tanító 

Isten szabadságra teremtett minket 
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Karácsonyra készülünk, ajándékok után futkosunk 

tudva, vagy tudatlanul, de valamennyien megajándéko-

zottak vagyunk. Isten az ő Egyszülött Fiát küldte el hoz-

zánk, erre emlékezünk. Most kisgyermekként, majd 

megváltóul, szabadítóul a mienk lehet hit által. Kétféle 

család vonul végig előttem. Az egyik, akik a nagy Ő ki-

vételével mindennel el akarják halmozni gyermekeiket, 

hogy boldog kis gyermekek legyenek. Akik, amikor az 

utólsó csomagot is feltépik, már lépni sem lehet a la-

kásban annyi van. Aztán, hogy meddig tart? Minősége 

válogatja. Vagy elromlik, vagy elunják, végül kacat lesz 

belőlük. A másik család, akik ahol a szülők már meg-

ajándékozottak, mert elfogadták Krisztust hit által és 

ezt át szeretnék adni a gyermekeiknek is. Ők úgy ünne-

pelnek, hogy énekelnek, imádkoznak, a Bibliából elol-

vassák a karácsonyi történetet, had tudják meg a gyer-

mekek minél előbb, hogy mire ünnepeljük. Olvastam 

egy kis gyermekről, aki egyetlen ajándékot kapott és 

olyan ügyesen bontotta fel, hogy el ne szakadjon, mert 

este újra becsomagolta, másnap újra felbontotta, és 

sokáig így örvendezett, mintha minden nap ajándékot 

kapott volna. Hát így is lehet. Ha mellé képzelem a ma-

gam gyermekkorát egyikhez sem hasonlítok. Nekem 

nagyon nehéz gyermekkorom volt. Szegények is vol-

tunk, de a legnagyobb baj az volt, hogy az Édesanyámat 

hat éves koromban kint hagytuk a temetőben. Ha köz-

tünk maradhatott volna nem tudom milyen lett volna, 

de áldom az Istent, hogy a félárvaságomat csak 18 éves 

koromig kellett szenvedni, ekkor rám talált az én drága 

Megváltóm, azóta én az övé, Ő az enyém! Életutamat 

Vele jártam végig, ami egyáltalán nem volt mindig 

könnyű. Nem csak rózsából állt, tövis is volt rajta nem 

kevés. De Vele szeretném járni életutamat az utólsó 

percig. Soraimat Túrmezei Erzsébet versével szeretném 

zárni. 

Túrmezei Erzsébet: Újévi kérés 

Láttam, Uram! 

Egyik béna volt, a másik aszott, sárga… 

vagy nem volt lába… 

De a Te fényed hullt a betegágyra! 

Hitükkel elrejtőztek Nálad, 

és úgy hordozták mázsás terhüket, 

a Te erőddel, mint a szalmaszálat. 

 

És láttam szalmaszál alatt roskadókat. 

Mert mázsás teher 

könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. 

De nélküled 

a szalmaszál is mázsás súly lehet. 

 

Új évbe indulok, 

és nem tudom, mi vár rám. 

Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván. 

Csak azt tudom: utam már kijelölted. 

Mint bízó gyermek, járhatok előtted. 

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, 

s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

 

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak, 

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! 

És ha szereteted mázsás teherrel 

tenné próbára ezt a gyenge vállat – 

segíts úgy vinni mázsás terhemet 

a Te erőddel – mint a szalmaszálat!  

Közreadta Szabó Margit 

Készülődés 
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Filmajánló: Esélytelenből halhatatlan 
Egy újabb Jon Gunnhoz fűzhető 

igaz történeten alapuló film, mely-

ben mint forgatókönyvíró társ van 

jelen. Kurt Warnernek, az amerikai 

foci kétszer megválasztott legérté-

kesebb játékosának és a halhatatla-

nok sorába is beiktatott hívő spor-

tolónak a példaértékű életéről szól 

a film. 

Az elején láthattuk, hogy már 

kiskamaszként is ez volt az álma, 

hogy ennek az Amerikában oly 

népszerű sportnak részese lehes-

sen, fő célként mint irányító. Egy 

élelmiszerboltban polcfeltöltőként 

dolgozik, s mellette játszik is. Az-

tán amikor komolyabb megméret-

tetésre kerül sor, elhibázza, nem áll 

készen rá. Emiatt nem kap új 

esélyt, hacsak nem egy sportolók 

által lenézett, de a nézőknél na-

gyon népszerű, távoli Arénabeli 

játékban, amit ő is lenéz és így ka-

pásból elutasít. 

 Aztán megismerkedik egy két 

gyerekét egyedül nevelő anyával, 

akivel hamar jól megértik egymást. 

A nő, Brenda nagyobbik fia vak és 

nagyon érzékeny gyerek, de szoros 

barátság alakul ki közöttük Kurttal. 

Nehézségek jönnek az életükbe, 

pénztelenség, betegség, s ezek rá-

bírják a parlagon vesző sportolót, 

hogy csak vállalja el azt az Aréna-

beli játékot, melyben egyre na-

gyobb hírnévre tesz majd szert.  

 Közben a magánélete kátyúba 

kerül a távkapcsolat miatt, az asz-

szony szakít vele, noha látszik 

mindkettőjükön, hogy szenvednek. 

Így viszont eljut egy újabb esélyig 

az őt már egyszer elutasító csapat-

ban. Nagyon keményen bánnak 

vele, igazságtalanul is bántják, de ő 

nagy alázattal tűri ezeket, ezért 

tisztelni kezdik és bíznak benne. 

Amikor Brenda váratlanul elveszíti 

szüleit, Kurt mellette áll, s ez újból 

összehozza őket.  

A híres játékos, a nagy vetélytárs 

lesérül, ő pedig önként jelentkezik 

az egész életében áhított 

„főszerepére”, de a csapatkapitány 

nem hisz neki, s ő alázattal kéri, 

hogy hadd bizonyíthasson. A ne-

velt fia bátorító verse külön lendü-

letet ad a nagy megmérettetéséhez. 

Megkapja az esélyt és nyer a csa-

pata.  

A film végén bejátszásokat látha-

tunk a valódi meccsből és életké-

pekből, melyből kiviláglik, hogy 

milyen jól választották ki a szerep-

lőket és mennyire hűek maradtak a 

cselekményhez. Hét gyermeket 

neveltek fel. 

Aki teheti nézze meg a filmet, 

mert biztosan hat rá az elszánás, 

alázat és a hit ereje, ha nem is kezd 

el rögtön amerikai focizni! 

Tardiné Szilvi  

Én nem születtem varázslónak 

Csodát tenni nem tudok 

És azt hiszem, már észrevetted 

 A jó tündér sem én vagyok 

De ha eltűnne az arcodról ez a sötét 

szomorúság 

Úgy érezném, vannak még csodák 

Mit tehetnék érted 

hogy elűzzem a bánatod? 

Hogy lelked mélyén megtörjem 

a gonosz varázslatot 

Mit tehetnék érted 

hogy a szívedben öröm legyen? 

Mit tehetnék, áruld el nekem! 

Nincsen varázspálcám 

Mellyel bármit eltüntethetek 

És annyi minden van jelen 

Mit megszüntetni nem lehet 

De ha eltűnne az arcodról ez a sötét 

szomorúság 

Úgy érezném, vannak még csodák 

Mit tehetnék érted 

Hogy elűzzem a bánatod? 

Hogy lelked mélyén megtörjem 

a gonosz varázslatot 

Mit tehetnék érted 

Hogy a szívedben öröm legyen? 

Mit tehetnék, áruld el nekem! 

Nincsen hétmérföldes csizmám 

Nincsen varázsköpenyem 

Hogy holnapra már máshol leszünk 

sajnos nem ígérhetem 

De ha eltűnne az arcodról ez a sötét 

szomorúság 

Úgy érezném, vannak még csodák 

Mit tehetnék érted 

hogy elűzzem a bánatod? 

Hogy lelked mélyén megtörjem 

a gonosz varázslatot 

Mit tehetnék érted 

Hogy a szívedben öröm legyen? 

Mit tehetnék, áruld el nekem! 

Mit tehetnék, áruld el nekem! 

Hát mit tehetnék, áruld el nekem! 

 

Ez egy nagyon csodálatos dal, egykor 

a Sajósenye-i Református Szeretet 

Otthon gondozottai előadásában hal-

lottam, s nagyon megérintett. 

Tardiné Szilvi 

Mit tehetnék érted: Bródy János dalszövege 


