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„…mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje 

az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.” Ef 5,23  

 

1. Egyik lelkésztársam jut eszembe, aki igehirdetését egy 

alkalommal így vezette be: „kétféle ember létezik, van 

ilyen ember és van olyan ember”. Azt látom én is, hogy 

kétféle ember létezik, vannak vezetők, és vannak, akiket 

mások vezetnek. 

Azért mégsem ennyire egyszerű a helyzet, mert élethely-

zettől függ, hogy éppen valaki vezető vagy vezetett. Egy 

azonban biztos: az emberek többsége élvezi azt, ha máso-

kat vezethet, irányíthat, ha másoknak parancsolgathat. 

Sajnos olyan sokszor előfordul az, hogy valaki a munkahe-

lyén beosztott, de amikor hazamegy, akkor már parancso-

kat osztogat, és eljátssza a főnököt. Vagy egy gyerek az 

iskolában társai között mindig háttérbe szorul, de otthon a 

kistestvére felett már ő próbál rendelkezni.  

2. Akár a szűkebb környezetünket nézzük meg, akár 

őszintén magunkba tekintünk, vagy akár történelmi távla-

tokba tekintünk vissza, mindig azt látjuk, hogy a vezetés-

sel járó hatalom könnyen megszédíti az embert. Persze 

tudjuk jól, hogy a vezetés egyben felelősség is, mégis túl 

könnyen a hatalom domborodik ki, lesz hangsúlyossá. 

Ha visszatekintünk az egyházra, akkor ugyanezt láthat-

juk. Az természetes és szükséges, hogy egy közösségnek 

legyen vezetője. Először az apostolok voltak az első gyüle-

kezetek vezetői, majd nemzedékről nemzedékre jöttek az 

újabb vezetők, és közülük némelyeknek egyre nagyobb 

volt a befolyásuk. Később, ahogy az önálló gyülekezetek 

kezdtek hálózattá, egyházzá szerveződni, akkor a kezdeti 

nagyobb befolyás valódi hatalommá erősödött. Ezt még 

tovább fokozta a világi hatalommal való kapcsolat, össze-

fonódás.  

A középkorra pedig kialakult egy olyan egyházszervezet, 

melynek egyszerre volt gazdasági, politikai és katonai ha-

talma. És már az egyszerű, tanulatlan emberek is érezték, 

hogy ez régen nem az, mint amiről a Szentírás tanít. Krisz-

tus nem ilyen példát hagyott a tanítványainak. A képzet-

tebb és teológiában jártas emberek pedig időről időre pon-

tosan megfogalmazták és kimondták, hogy hol csúszott 

félre az egyház. 

A Máté evangéliumában így olvassuk Jézus tanítását a 

hatalomról: „Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: 

Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelme-

ik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne 

így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az 

legyen a szolgátok…” (Mt 20,25-26) 

3. Jézus Krisztus vezető volt, de alázattal és szolgálva 

vezetett. Ő mindenki másnál jobban megalázta magát, 

annyira, hogy még a kereszthalált is vállalta az övéiért, 

értünk.  

Megalázta magát, de mégis vezető volt. Vezette a tizen-

kettőt, és vezette/vezeti az egyházat. Ráadásul Jézus rend-

kívül határozott vezető volt. Egy pillanatig sem tétovázott, 

hanem pontosan tudta, hogy honnan és hova vezeti köve-

tőit. Pál apostol párhuzamba állítja Jézus vezetői mivoltát 

a családfő szerepével: mert a férfi feje a feleségének, aho-

gyan Krisztus is feje az egyháznak. 

Ez azonban nem jelenthet öncélú és önkényes uralko-

dást a férfi számára, mert az „ahogyan” szóban az önkény, 

a hatalmaskodás már nincs benne, hiszen Jézus nem ural-

kodott zsarnokkén, hanem szerette és most is szereti az 

egyházat. 

4. Luther Márton többek között a vezetés és a hatalom 

kérdésében is bibliai alapokon állt 1517-ben, és úgy gon-

dolta, nem méltó, ha az egyház visszaél hatalmával. Saj-

nos, mint tudjuk, nem volt sikeres Luthernek az a kezde-

ményezése, hogy a hatalom és az üdvösség kérdéséről ér-

telmes párbeszédben érvelhessen a Szentírásból felismert 

igazságok mellett. Ehelyett a hatalommal bíró középkori 

egyház Luther Mártont is eretnekséggel, tévtanítással vá-

dolta, és a pápa kiátkozta őt. Szerencsére azonban Bölcs 

Frigyes választófejedelem pártfogásába és védelmébe vet-

te őt, és így Luther Wartburg várába került. 

Istennek különös kegyelmét láthatjuk abban, hogy Lu-

ther életben maradt, és nem sikerült őt kivégeztetni, 

ahogy korábban kivégezték Pierre Valdes-t 1218-ban, Jan 

Hus-t 1415-ben, vagy Girolamo Savonarola-t 1498-ban. 

És azt is Isten kegyelmének kell tulajdonítani, hogy a 

sok tévút ellenére mégis lassan megtörtént a középkori 

katolikus egyházban megújulás, és a megújulás jegyében 

létrejöttek a protestáns egyházak is. 

5. Immár 499 év telt el Luther Márton 1517. október 31-i 

nyilvános kiállása óta. És az emberek most is vagy ilyenek, 

vagy olyanok. Vannak vezetők és vezetettek. De szinte 

mindenki kerül olyan élethelyzetbe, amikor valakik felett 

vezetővé válik. A kérdés most is rendkívül időszerű: ami-

kor te vezetőként vagy jelen emberek életében, akkor tu-

dod-e, hogy az igazi vezető, az igazi „fej” mégiscsak Jézus 

Krisztus? 

Isten Neki adott minden hatalmat mennyen és földön, 

ezért bármi kis vagy nagy hatalmunk nekünk embereknek 

lehet, az csak Krisztus isteni hatalma után következhet. 

Jézus ma is alázattal és szolgálva vezeti az övéit, a benne 

hívőket, ezért mi sem uralkodhatunk, zsarnokoskodha-

tunk egymás felett. 

Úgy látom, hogy ma is kell reformáció, mert a 21. száza-

di ember is ugyanúgy hajlamos arra, hogy akár egy pici 

hatalom is megszédítse, és embertelenné tegye a másik 

ember felett. Pál apostol a Krisztus-himnuszban így tanít: 

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is 

megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette 

zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítet-

te önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá 

lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta 

magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a ke-

reszthalálig.” (Fil 2,5-8) Vagy a Római levélben ezt mond-

ja Krisztusról: „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az 

erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvé-

re éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, még-

pedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magá-

nak kedvezett” (Róma 15,1-3). 

Ma is szükség van a reformációra. Szükség van arra ma 

is az egyháznak, az egyháztól távol élőknek, hívő ember-

nek és vallástalannak egyaránt, hogy megvalósuljon az 

életében a reformáció, a gyökerekhez való visszatérés, 

hogy élhető legyen és maradjon világunk. 

Loment Péter lelkész 

Ma is szükség van a reformációra! 
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Ezzel a címmel került megrendezésre az elmúlt 10 évben 

konfirmált fiatalok és felnőttek találkozója október 22-én 

templomunkban. A nyitó áhítat, majd Szabó Márton gond-

nok úr köszöntő szavai után Bráz Szilvia divattervező val-

lott személyes hitéről és sok próbát megjárt életéről. 

Megtérése komoly hatással volt munkájára is, ugyanis 

elhatározta, hogy olyan ruhákat tervez, melyek szépek és 

nőiesek ugyan, és összhangban maradnak a bibliai tanítá-

sokkal. 

Második előadóként ifj. Klucsik Péter fiatal trombitamű-

vész tett bizonyságot arról, hogy hite hogyan segített meg-

találni menyasszonyát és hivatását. Menyasszonya, Koós 

Bianka pedig fuvolán játszott, ezzel is színesítve a napot. 

A találkozón a Bárka Zenekar lelkesítette zenével és ének-

kel a jelenlévőket, az ebéd előtti utolsó megszólalók az Élő 

Kövek ifjúsági bibliakör tagjai voltak, akik vidám és elgon-

dolkodtató jeleneteket adtak elő. 

Az ebédet követően a fiatalok Lukács Levente segédlel-

kész, az idősebbek pedig Lomentné Szopkó Tünde és 

Loment Péter lelkészek vezetésével beszélgettek arról, saját 

életükben hogyan ismerték fel Jézus Krisztust, és hogyan 

próbálnak bizonyságot tenni környezetükben. 

Loment Péter lelkész 

„Felismerték Őt” 
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Megannyi élmény, sok új ismeret és még játékos vetél-
kedő is színesítette Csehországi és Németországi kirándu-
lásunkat. A Hajdúvidéki Egyházmegyéből 44-en keltünk 
útra, hogy 6 nap alatt bejárjuk Luther Márton életének 
legfőbb állomásait. 

Isten Igéje az úton is naponta megszólalt közöttünk, 
különös fényben láttatva a reformáció üzenetét, Isten tör-
ténelmet és egyházat formáló hatalmát. 

Még mielőtt a reformáció bölcsőjéig értünk volna, 
utunk első állomása Drezda volt, melynek festői óvárosát 
az Elbán sétahajóval közelítettünk meg. Útközben megis-
merkedtünk Erős Ágost történetével, aki egykor megál-
modta és pazar várossá építtette Drezdát. De hallottunk 
megrázó regény-
részleteket 
(K.Vonnegut: Az 
ötös számú vágó-
híd) a város máso-
dik világháborús 
bombázásáról. 
Majd az óvárost 
bejárva a Drezdai 
Képtárban, a Zwin-
gerben őrzött re-
mekművekkel is-
merkedtünk.  

Utazásunk har-
madik napján ér-
keztünk meg Wit-
tenbergbe, arra a 
helyszínre, ahol a 
reformáció folya-
mata 1517-ben mér-
földkőhöz érkezett. 
A hagyomány szerint az itt álló Schlosskirche kapujára 
tűzte ki egykor Luther a vitatételeit, melyeket ma is olvas-
hatunk az északi bejáratot borító bronztáblákon. Ez a 
templom lett Luther Márton és Melancton Fülöp végső 
nyughelye is.  Megtekintettük azt az Ágoston rendi kolos-
tort, ahol egykor Luther élt és munkálkodott. Majd elsé-
táltunk a Mária-templomba, a reformáció 
„anyatemplomába”, ahol a reformátor egykor elkezdett a 
Biblia alapján prédikálni. Ebben az evangélikus templom-
ban áll ma a reformáció oltára. A városka főterén megáll-
tunk Luther és Melancton szobra előtt. Itt már minden a 
reformációról szól! A tereken és utcákon járva olyan mo-
dern festményeket, ötletes térplasztikákat láttunk, melyek 
a reformáció üzenetét jelenítik meg az odalátogatók szá-
mára. Jó volt látni, hogy minden reformációhoz kötődő 
helyszínen, így itt is felújított épületekkel készülnek az 
500 évfordulóra. 

Kirándulásunk következő állomása Berlin volt. A fővá-
ros, amelyet nemrég még hatalmas fal hasított két külön 
világra, melynek sebét még ma is magán viseli. A buszos 
városnézést követően a Pergamon múzeum gyűjteményét 
tekintettük meg. Az ott felhalmozott ókori kincsek a bibli-
ai időkig vittek vissza minket. 

Kirándulásunk negyedik napját Wartburg várában 
kezdtük. 1521-ben, ebbe a lovagvárba menekítette Bölcs 
Frigyes választófejedelem Luthert a Wormsban kimon-
dott birodalmi átok elől.  Az ott töltött esztendő alatt for-
dította le Luther német nyelvre az Újszövetséget, megte-
remtve ezzel a német irodalmi nyelv alapját. A hegyen 
épített erős vár falai közt láthattuk a kicsi dolgozószobát, 
ahol Luther György lovag álnéven fordítói munkáját vé-
gezte. 

A hegy lábánál fekvő hangulatos városkában, Eisenach-

ban két ok miatt is megálltunk. Itt tanult Luther gyermek-
ként és itt született kétszáz évvel később a zenetörténet 
kiemelkedő alakja J.S. Bach is. Utunk során figyeltünk fel 
arra is, hogy mekkora kultúrája van az egyházi zenének és 
az orgonamuzsikának Németországban és hogyan őrzik 
zeneszerzőik emlékét. Mindenhol láthattuk (és gyakran 
hallhattuk!) a gyönyörű hangú orgonákat. Néha templo-
monként kettőt is! A templomok kiváló akusztikája felbá-
torított minket is arra, hogy ezeken a helyeken Luther 
szép énekeivel dicsérjük Istent.   

Eisenachból Erfurt felé vettük utunkat, ahol az 1300-as 
évek óta egyetem működik. Itt tanult, majd tanított 10 
éven át Luther. Megnéztük az egymás mellé épült két ha-

talmas katedrálist. 
Ekkorra kicsit elfá-
radt a szemünk a 
hatalmas gótikus 
templomok, boltíve-
inek és csúcsíveinek 
látványán. Jó volt, 
hogy minden este 
egy-egy útitársunk 
röviden összefoglal-
ta a nap eseményeit, 
ezzel is segített ren-
dezni az élményeket. 
Csak kirándulásunk 
ötödik napján jutot-
tunk el Eislebenbe. 
Ez a városka az, ahol 
Luther született és 
meghalt, bár kevés 
időt élt benne. Lát-
hattuk szülőházát, a 

templomot és a keresztelő kutat, amelyben 1483. novem-
ber 11-én, Márton napján megkeresztelték. Számomra a 
látott templomok közül az eislebeni volt a legszebb. Egy-
szerű szépsége, letisztult formája állt legközelebb a mi 
református gondolkodásunkhoz. Szép üzenetet hordozott 
a templom közepén kialakított kör alakú medence, mely 
körül a padló mintája is a tovább gyűrűző hullámokat mu-
tatta. Egyrészt az Igét, mint középpontot és tiszta forrást 
jelképezte. Másrészt Ezékiel látomását juttatta eszünkbe a 
templomból felfakadó forrásról, mely kifolyva egyre na-
gyobbra duzzad. Éppen így a reformáció törekvése is a 
kicsi kezdetből egyre duzzadó folyóvá vált az évszázadok 
során. 

Kirándulásunk során egy-egy rövid városnézés erejéig 
még Lipcsét és Prágát is bejártuk. 

Hogy a játékosság se maradjon el, idegenvezetőink jel-
igés vers-  és prózaíró vetélkedőt hirdettek meg küldöttsé-
günk tagjai közt. A rövid pályamunkáknak két - utunkhoz 
kapcsolódó - szót feltétlenül tartalmaznia kellett: „erős” 
és „burg”. A hazafelé vezető úton vidám perceket szerzett 
ezeknek az írásoknak a megosztása és díjazása. 

 Szabadi Árpád esperes úr volt az utazás fő szerve-
zője és a csoport vezetője. Idegenvezetőnk Porcsalmi Ta-
más és felesége Katalin volt, akik élményszerűen igyekez-
tek bővíteni földrajzi, irodalmi, egyetemes- és egyháztör-
téneti ismereteinket. Hálásak vagyunk, hogy a reformáció 
500. évfordulójára készülve bejárhattuk ezeket a helyszí-
neket. Illesse köszönet utunk szervezőit, támogatóit, de 
mindenekelőtt a minket Kegyelmesen hordozó Istent.  

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

„A templomból forrás fakad” 
(Ezékiel 47) 

Luther nyomában járt a Hajdúvidéki Egyházmegye küldöttsége 

www.bocskaiter.hu 
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Jelige: Nyomkövetés 

Luther nyomában 

Van kenyere és bora, 
Nője Katalin, Bora. 
Része asztali áldás, 
Társasága így hálás. 

 
Erős hit és erős vár, 

Jézusunk itt velünk jár. 
Őriz, véd Wartburg vára, 

Népnek lesz Bibliája. 
 

Erős Ágost Drezdája, 
Ágostai kolostor, 

Berlini dóm, Cotta-ház, 
Sok berg és burg nem ostor,  

befogadó monostor. 
 

Hitvitázik Eckkel, 
Melenchtonnal disputál, 
Lábunk lába nyomán jár. 

Ő mindnyájunknak mester. 
 

Láttunk halált, születést, 
Könyvek rejtik értelmét, 

Bach idézi szellemét. 
Köszönjük a vezetést! 

 
Gyulai Edit  

Az utazásunk résztvevői között meghirdetett vers és prózaíró pályázatra készültek az alábbi versek. Az írásokban szere-
pelnie kellett a „burg” és az „erős” szavaknak. Büszkeségünk, hogy a böszörményi pályázók szerepeltek a legjobban. 

Jelige: Apróhirdetés 
 

Várat keresek albérlet céljából, 
nem messze Eisenach városától. 

Benne tudományos munkámat végezném, 
Időmet másra nem fecsérelném. 

Lehet a környéke gyomos, vagy fala romos, 
csak „burg” legyen, lehetőleg koros. 

Barát voltam, ágoston rendi, 
kedvemet kényelmetlenség nem szedi. 

Szerénységem csak diszkréciót vár, 
mert a pápánál eléggé kihúztam a gyufát. 

Remélem nem jelent az problémát, 
ha a „bejelentőn” György lovag neve áll. 

Hálám felettébb erős lenne, 
ha asztalomra krumpli és sör kerülne. 

Fizetségem nem lenne más, 
mint hűséggel németre fordítanám a Bibliát. 

Nem Wartburggal érkezem, 
álarcos banditák kötik meg kezem. 

Estére már ott is lehetünk, 
Erős vár a mi Istenünk! 

 
Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Látogatóban „Énofalván” 

Imaközösségünk kapcsolatot tart a helybeli értel-
mi sérült fiatalokkal. Szeptember 5.-én lelkészeink-
kel érkeztünk hozzájuk. Nagy szeretettel és várako-
zással fogadtak. Sok helyen voltak kirándulni, erről 
közösen számoltak be, a vezetőjük Gacsóné Anikó 
segítségével. Lelkésznőnk is mesélt a gyülekezetünk 
életéről, majd két éneket közösen elénekeltünk. Ma-
guk készítette finom pogácsával kínáltak. Saját ké-
szítésű ajándékkal leptük meg egymást. Igével, vers-
sel köszöntöttük őket, amit örömmel fogadtak. Kö-
vetkezett a várva várt vetélkedő, amely vidámsággal 
és nevetéssel telt el. Ezek a gyerekek sérültek, de 
különös kézügyességgel alkotnak, szőnek, fonnak, 
varrnak. Alkotásaikból a múzeumban kiállítás is 
nyílt amely, október végéig megtekinthető. Urunk 
áldását kérjük életükre.  

Wartburg vára 

www.bocskaiter.hu 
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Október utolsó napja már. 

A látóhatár 

fénylő napkeltet ígér: 

„Az igaz ember hitből él…” 

 
Az a korszakváltó hajnal 

megajándékozta a világot: 

Szöget és kalapácsot 

adott egy szerzetes kezébe. 

…Amíg a vártemplomhoz ér: 

„az igaz ember pedig hitből él…” 

– suttogja, még csak önmagának, 

de az egész világnak 

szól attól kezdve az üzenet, 

a kapura kiszögezett hitvallása sok 

éjszakának… 

A kinyitott szent Bibliának 

fölismert igazsága beszél: 

„Az igaz ember hitből él!” 

 

…mert fújt a Szél 

azon a kora reggelen, 

nem maradt többé rejtelem, 

hogy Isten szereti a világot 

önmaga adott váltságot érte 

Fia halála által! 

S mert Ő mindent megfizetett, 

azért nem lehet elveszett, 

senki, aki hisz Benne! 

Hisz, szeret és remél… 

„Az igaz ember hitből él!” 

Lukátsi Vilma: WITTENBERG 

A wittenbergi vártemplom híres kapuja a 95 tétellel 

Ebben a házban volt Luther Márton kisdiák 

Cotta-ház, Eisenach 

www.bocskaiter.hu 



7 

Wittenbergi vártemplom 

Drezdai székesegyház és Luther Márton szobra 

és a böszörményi csoport 

Szent Péter és Pál Templom  

Luther szülővárosában Eislebenben 

„Forrás” a templomban 

www.bocskaiter.hu 
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Pappal vagy pap nélkül?.... 

  Egy székely bácsi kíváncsiskodó ismerőseinek így vála-

szolt: „bizony minálunk pap nélkül temetünk!”- Majd to-

vább menve még ezt is mondta: - mert minden temetés 

után szerencsésen hazatalált a 

tiszteletes- nem temettük be a 

halottunk mellé.” A gondolatot 

tovább szőve azon szeretnék  

gondolatokat ébreszteni, hogy jó 

lenne tisztán látni ebben a kér-

désben is, hogy miért ragaszko-

dom, s ragaszkodunk némelyek 

még mindig a református egyhá-

zi temetéshez? 

  Jó tudni azt, hogy 40-50 évvel ezelőtt nem volt így, 

hogy református keresztyént nem egyházi szertartással 

kísérték utolsó útjára, amint azt is, hogy a megszületette-

ket mind megkeresztelték, a házasságra Isten áldását kér-

ték az ifjú párok. Valami megváltozott! Ez a változás akkor 

indult el, amikor a Kádár rendszer idején azt a javaslatot 

éltették népünk számára, hogy a keresztelés helyett név-

adó ünnepséget tartsanak, a házasságkötéskor csak polgá-

ri szertartás legyen, a karácsonyi születés evangéliuma 

helyett fenyőfa  ünnepet tartsanak, az egyházi temetés 

helyett pedig polgári legyen. Ezzel sikeresen kisöpörték  az 

evangélium hirdetésének  ügyét benne Jézus Krisztust, 

Istenünket és Atyánkat,  teremtő gondviselőnket. Így az 

emberi élet emberi bölcselkedés szerint Isten nélkül indul, 

Jézus Krisztus kegyelme nélkül folytatódik, és azzal a testi 

halállal ér véget mely nem reménykedhet a feltámadás és 

örökélet ígéretében.  Ha pedig ezt a módot választottad, s 

még meg is fizetted a díjat, csak saját felelősségedet bizo-

nyítod ezzel. 

Pappal vagy pap nélkül? A helyes válasz így alakul: Én 

református keresztyén ember vagyok! Születésemtől kezd-

ve, életem minden idején éreztem gondviselő hűséges 

Atyám szeretetét, irgalmasságát. Hűtlen gonosz, ember 

lennék, ha Temetésemről másként gondoskodnék. Ő volt 

mindig megsegítőm, jó pásztorom, koporsóm felett se 

szólhasson senki más, csak 

Uram Jézusom bíztató szava. 

Emberi bölcselkedések szavai 

bárhol hangozzanak akár szé-

pen is! De azok múlandók. A 

lehulló falevelek és rögök elfe-

dik, érvényüket vesztik, mert 

minden ember múlandó. Az 

Úrnak Igéje egyedül örök.  

„Az ég és a föld elmúlnak, de az 

én beszédem soha el nem múlik”- mondja az Úr Jézus. 

Ezért az én életem számára az egyetlen méltó az hogy ko-

porsóm felett élő Uram Jézus örök igéje szólaljon meg! És 

aki életemben  hozzá imádkoztam, koporsóm felett ne az 

imádság szava keresse Uram irgalmát? Aki annyiszor víg-

asztalt meg nyomorúságomban, most ne az Ő vigasztaló 

szava kösse be a sebeket? Aki a Miatyánkot imádkoztam 

együtt népemmel, most hallgasson el a „ legyen meg a Te 

akaratod?! És hitvalló bizonyságom szava hallgasson el és 

ne zúgja a sírgödör felett: „ Hiszek egy Istenben”!? 

 Csodálkozom, hogy ilyen gyávák vagytok Testvéreim! 

Erősítsétek meg magatokat, legyetek erősek hitben és sze-

retetben. Légy buzgóságos és térj meg! 

Életedben az Úr mellett döntöttél. Most rendelkezzél 

temetésedről is ha kell írásban is az Úr Jézus mellett. Ne-

künk mellette van a helyünk, aki ezt mondta: „sem halál, 

sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek,.. semmi el 

nem szakíthat minket Istenünk szeretetétől mely Jézus 

Krisztusban nekünk adatott. Ámen. 

Czirmay Árpád  

 nyugalmazott lelkipásztor 

Számon tartjuk őket! 

Minden évben, így 
idén is megemlékez-
tünk a Lepramisszió-
ról. Az egyik istentisz-
teleten felidéztük 
Albert Schweitzer éle-
tének példáját.  
Gyülekezetünk 31 éve 
támogatja a Lepra-
misszió munkáját. Fő 
feladatunk az imád-
ság, és az anyagi tá-
mogatás. 2015 –ben, 
197 000 forintot küld-
tünk a támogatásuk-
ra. Minden adományt 
hálás szívvel köszö-

nünk a betegek nevében.  
Megoszthattuk azt az örömhírt, hogy nemrég a 

lepramisszióhoz rendkívüli adomány érkezett, mely-
ből az alábbi komoly orvosi készülékeket vásárolhat-
tak az általuk működtetett kórházban: digitális rönt-
genkészülék, ultrahang, mikroszkópok, laboratóriu-
mi vizsgálathoz szükséges műszerek, műtőlámpa, 

léghűtő berendezés, fizikoterápiás készülék, gyógy-
torna eszközök, számítógépek. Kívánjuk Urunk áldá-
sát továbbra is a misszió ügyére. 

 
Imádkozzunk! 
Köszönjük Urunk, hogy működhet a Lepramisszió. 

Köszönjük az első lépéseket, Albert Sweitzer orvos-
doktort, aki egész életét e nemes szolgálatra áldozta. 
Köszönjük, hogy adtál alkalmas utódokat szolgálatá-
ban. Köszönjük a meghallgatott imádságokat. Kö-
szönjük azt az ismeretlent, akinek nemcsak a szívét, 
de a pénztárcáját is megnyitottad, így sok új gépet és 
felszerelést vehettek a Leprakórházba.  

Köszönjük, hogy élő prédikáció lehet az élete. Kü-
lönösen fontos ez a mai időkben, amikor az emberek 
többsége tele torokkal hirdeti, hogy csak nekem le-
gyen, nekem bármi áron, még több és több. Áldd 
meg az ő életét, és add, hogy legyen, aki követi a pél-
dáját. Kérünk, áldd meg a kórházi munkát, az orvo-
sok és nővérek szolgálatát. Adj a betegeknek hitet, 
erőt, türelmet, hogy testükben –lelkükben gyógyul-
hassanak a Te dicsőségedre. Ámen. 

Szabó Margit 

www.bocskaiter.hu 



9 

„Megfeledkezni Krisztusról a világ miatt olyan, 
mint elcserélni egy kincset egy bóvlira, az örökké-

valóságot egy pillanatra, és a valóságot egy ár-
nyékra....” 

(William Jenkyn) 
 
„Amikor én még kislány voltam…” 
(Szörényi Levente dalcímének Halász Judit által használt-
változata) 
 

…nem nézték jó szemmel, ha valaki templomba járt. Az 
én szüleim nem törődtek ezzel és szinte minden vasárnap 
volt lehetőségem Isten igéjét hallani. 

Akkor még nem volt az istentisztelettel párhuzamosan 
gyermek-istentisztelet, de volt gyermekóra, szombaton, 
vagy vasárnap délutánonként. A legtöbb ilyen emlékem 
Szabó Mancika nénihez köt, nem is tudom volt-e akkori-
ban más, aki ezt a segítő szolgálatot ellátta rajta kívül.  

Sok évvel később már segítőtársaként én magam is be-
kapcsolódtam ebbe a szolgálatba. Ha jól emlékszem a 90-
es évek elején már párhuzamosan folyt az istentisztelettel, 
de akkor még nem a templomból, a közösségből elindulva, 
hanem külön gyülekezve zajlottak ezek az alkalmak. 
Sajnos voltak időszakok, amikor nem jöttek gyerekek és 
így nem volt szükség rá. 

 
IGEN, nagyobbacska gyerekként volt, hogy én is kibújót 

kerestem. Volt, hogy más program, vagy akár a tanulás is 
jobban vonzott. Volt, hogy nem volt kedvem menni. Még-
is, amikor már ott voltam mindig jól éreztem magam. 
Nem tudtam volna megfogalmazni, hogy miért, de tudom, 
valami odaláncolt. Ma már tudom, a KEGYELEM volt. Az 
Isteni Kegyelem, ami hitre indította az én parányi szíve-
met és tudom ehhez nekem csak ott kellett lennem. Ott, 

ahol hallhatok Róla, ott, ahol látható a ragaszkodásom 
Hozzá. 

A mai gyerekeknek könnyebb, mert vannak lehetőségeik 
„kényelmesen” a hittanórákon játékosan, élményszerűen 
megismerkedni a Mindenhatóval. 

Mennyivel több egy vasárnapi gyermek-istentisztelet 
annál, hogy kedves, lelkes, felkészült munkatársak, érde-
kes bibliai történettel várják a gyerekeket? 

Erre a negyedik parancsolat válaszol nekünk. A hetedik 
nap: Istennek szentelt nap. Nehéz a mai életvitelbe beleil-
leszteni a nyugalom napját? Talán nem mindig, vagy nem 
mindenkinek könnyű, de éppen ez adja a szépségét, az 
értékét is. Lemondani valamiről azért, hogy Isten szólhas-
son hozzánk és gyermekeinkhez. Nem csupán a saját éle-
temben, de a gyerekek életén is látom, hogy megáldja az 
ÚR a nyugalom napján túl az egész életünket is. 

Jézusnak sem volt könnyű. Neki is az akkori világ elvá-
rásaival kellett szemben állnia. Mégis értünk és gyerekein-
kért vállalta még a halált is, hogy mi közel kerülhessünk 
Istenhez. 

Kedves szülők, nagyszülők! Mi megtudjuk-e tenni, hogy 
odavezetjük a nyugalom napján is gyermekeinket az élő 
víz forrásához? Elhozzuk-e őket a templomba, és részt 
veszünk-e az istentiszteleten, amíg ők a gyermek-
istentiszteleten vannak? Szeretném, ha igennel válaszol-
nánk! 

 
Mi hitoktatók Isten iránt érzett hálával  reméljük, hogy 

minél több gyermekkel találkozhatunk vasárnaponként a 
gyermek-istentiszteleteken, hogy együtt részesülhessünk a 
kegyelemben. 

Legyen egyedül Istené a dicsőség! 
Szabó Judit (munkatárs) 

Gondolatok a gyerek-istentiszteletről 

Ifis hétvége Tokajban 

Magyar Balázs Dávid tanár úr nagy fába vágta a fejszéjét, 
amikor október első hétvégéjén elindult velünk, azaz 5 fia-
talemberrel Tokajba, ahol egy otthonos nyaralóban, idilli 
környezetben töltöttük el ezt a három napot. Ez a hétvége 
igen különleges volt számunkra, hiszen bővelkedett „mély 
beszélgetésekben”, önfeledt nevetésben, vidámságban és 
humorban. Kihasználtuk a hely adta lehetőségeket. Szom-
bat délután tettünk egy hosszabb sétát, mely 
során ellátogattunk egy közeli forráshoz és 
egy régi kőbányához. Élveztük a Bodrog parti 
csendet, gyönyörködtünk az őszi természet-
ben, továbbá megnézhettük az egykori tokaji 
várkapitány és egyházi költő (ld. RÉ 273. di-
cséret), Németi Ferenc készülő szobrát.  

Este pedig besétáltunk Tokaj belvárosába. 
Ott aztán egészen egyedülálló pezsgés foga-
dott minket, hiszen ekkor tartották az úgyne-
vezett Szüreti napokat, tele különféle koncer-
tekkel és borkóstolással. Vasárnap délelőtt 10 
órától részt vettünk a helyi református gyüle-
kezet  Istentiszteletén.  

Külön élményt jelentettek számunkra az 
étkezések, ugyanis a szülők jóvoltából fino-
mabbnál finomabb kolbászok, kenyerek és 
zöldségek álltak a rendelkezésünkre. Ezekből 
a finomságokból még a túránkra is vittünk 
magunkkal. A bohóckodás, vidámság mellett 
természetesen jutott időnk arra is, hogy ko-
molyabb erkölcsi etikai kérdéseket vitassunk 
meg. Ez a hétvége még jobban összekovácsol-

ta kis csapatunkat. Köszönjük a Gyülekezetnek és Balázs 
bácsinak ezt a tartalmas és élményekben gazdag kirándu-
lást. 

Dombi Máté (ifis) 

www.bocskaiter.hu 
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Mindannyian vezetők vagyunk 

„A vezető legfontosabb ismérvei közé kell, hogy tartoz-
zon, hogy tudja: mindig lehet és kell is jobban végezni a 
teendőit.” /László Viktor – a Magyar Evangéliumi Szö-
vetség alelnöke/ 
Mindannyian vezetők vagyunk, le-
gyen az család, munkahely, gyüleke-
zet, ahol Isten kijelölte helyünket. 
2016. október 7–8-án harmadik alka-
lommal került megrendezésre Buda-
pesten a GLS (Global Leadership 
Summit) Nemzetközi Vezetői Konfe-
rencia, melynek Loment Péter tiszte-
letes úrral, Balláné Bodai Judit igaz-
gatónővel és Gyulai Sándor igazgató 
úrral együtt én is részese lehettem. A 
kétnapos rendezvényen nyolc külföl-
di szakember – többek között ameri-
kai lelkészek, sikerkönyvszerzők és üzletemberek – elő-
adásai hangzottak el videóelőadások keretében.  A konfe-
rencia célja, vezetői készségfejlesztési eszközök átadása, 
új ismeretek feldolgozása, együtt gondolkodás, tapaszta-
latcsere. A résztvevők fontosnak ítélték meg, hogy minél 
jobb vezetővé váljanak, és elsajátítsanak egy olyan korsze-
rű, gyakorlatias és egyben keresztény vezetői szemléletet, 
melynek alapja Jézus tanítása.  

Személy szerint én nagyon sokat tanultam ezekből az elő-
adásokból, hiszen olyan vezetők mondták el saját tapasz-
talataikat, akik vezetéselméletben a legújabb ismeretekkel 
rendelkeznek, nagy gyakorlat áll mögöttük, és ragaszkod-

nak a bibliai értékrendhez. 
A sok „üzenetből” egyet szeretnék 
most kiragadni. Előadója Nathan 
Burl Cain, a louisiani büntetés-
végrehajtási intézet igazgatója volt, 
aki a gyakorlatban is igazolta, hogy 
minden kilátástalan helyzetből 
van kiút Isten segítségével, Is-
tenre hallgatva. 
A konferencia lelki feltöltődést nyúj-
tott számunkra az előadások közötti 
közös éneklések, dicsőítések által is. 
Szeretettel ajánlom ezt a konferenci-

át minden vezetőnek, akik megújulásra vágynak és szíve-
sen meghallgatják világhírű vezetők tapasztalatait, szín-
vonalas, lelkesítő előadásait. 

Kissné Rácz Ildikó  

Október 8-án útra kelt a Baltazár Dezső Református Ál-
talános Iskola 6. a. osztálya. Az ötletet és a lelkes szervezést 
a két pedagógusnak, Magyar Balázs Dávidnak és Győri Im-
réné Nórikának köszönhettük. Az utazás egyik különleges-
sége, hogy a történelmi Magyarországon belül, mégis sze-
mélyi iratokkal mehettünk, a másik, hogy a teljes családo-
kat: szülőket, testvéreket, nagyszülőket is szeretettel fogad-
tak. A megszokott aktivitás most sem maradt el, megtelt az 
50 fős autóbusz. 

A gyermekek kisebb csoportokban készültek fel egy-egy 
híres helyi nevezetességből, s ők maguk ismertették meg 
azokat a közösséggel. Így jártuk körbe a Római Katolikus 
Bazilikát a Kincstárral, a Szent László szobrot, majd a Püs-
pökséget. A Kanonok-soron futóversenyt is tartottunk: osz-
lopokat pontosan megszámolva kellett végigjutniuk a vál-
lalkozó szellemű diákoknak. Megnéztük a Barátok templo-
mát, az Ady Endre Múzeumot, a Magyar Színházat, a Neo-
lóg Zsinagógát. A sétáló utcán körbezsongták a gyermekek 
költő nagyjaink szobrait, és akár le is ülhettek a Holnap 
Irodalmi Társaság alapító tagjai közé. A főtéren finom sül-
tek illata, futóversenyzők és zenei fesztiválozók, színpad 
látványelemei fogadtak minket.  

A Holdas templomnál egy ifjú párnak is tapsolhattunk az 
épp kifelé jövő ünneplő vendégekkel karöltve. A kellemes 
napsütésben elsétáltunk a Várhoz, ahol a szabad terület 
játékra, fogócskára és bújócskára adott alkalmat a gyerme-
keknek, a szülők pedig a várfalnál csapatokban beszélget-
hettek. A busz-hintót odarendeltük, így visszafelé már ké-
nyelmes székekben ülve tekintettünk ki a korábban látot-
takra, kicsit megpihenve is. A határon még átélhettük, mi-
lyen az, buszról leszállítva, egyesével átjutni a túloldalra. 
De az izgalmak után annál oldottabbá vált a hangulat, ami-
kor az osztályfőnököt születésnapja alkalmából kis megle-
petéssel, együtt köszöntöttük fel. Zárásként, a 6.a.-sok és 
testvéreik a Titanic Játszóházban tombolhattak egy órát, 
miközben a szülők kicsit fáradtan, de aktívan elevenítették 
fel az emlékeiket. 

Úgy érzem, a 6.a. osztály apraja-nagyja ezen a tartalmas 
kiránduláson ismét jól érezhette, s valós közösségként mu-

tatta meg magát. Az időjárás mindvégig kegyes volt hoz-
zánk, hála érte! Köszönjük az élményeket! 

Spitzmüllerné László Gabriella (szülő)  

Nagyváradon járt a 6. a. osztály  

www.bocskaiter.hu 
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Az új tanév új munkatársai 

Pluhár Gáborné Szűcs Eni-
kő vagyok. Egy szabolcsi 
kis faluban, Nagyvarsány-
ban nőttem fel. Innen indí-
tott el utamra a szerető, 
gondoskodó család és a 
gyülekezet. Érdeklődésem 
korán az emberekkel való 
foglalkozás felé fordult. A 
gimnáziumi évek végére az 
is eldőlt bennem, hogy sze-
retném a hivatásommal is 
közvetlenül Isten Igéjét 
hirdetni. Ehhez a küldetés-
hez  kapcsolódott ezután 
életem formálódása, mind 

a tanulás, mind a család, mind a szolgálat területén. 
Rendkívül fontos számomra, hogy milyen lelki háttér-

ből indulhatok a szolgálatra, és melyek azok a tartalmak, 
amelyekhez visszanyúlhatok, amelyekből meríthetek 
munkám során. Ezért szólok elsőként tanulmányaimról. 
A teológiai tanulmányok debreceni éveit igazi lelki és szel-
lemi növekedésként éltem meg. Örömmel foglalkoztam 
azzal, ami leginkább érdekelt és közben lelki táplálékot is 
nyújtott. A teológia után néhány évvel úgy éreztem, jó 
lenne még behatóbban foglalkozni a szolgálat 
„hogyanjával”. Ezért beiratkoztam a Debreceni Egyetem 
pedagógia szakára. Ebben a keretben négy éven át, több 
oldalról megközelítve ismerkedhettem a gyermekekkel és 
a felnőttekkel való kapcsolatteremtés és a tanítás rejtel-
meivel. A tanulás tekintetében ezek után egy láncszem 
hiányzott: a teológia és a pedagógia területének kapcsoló-
dása, a valláspedagógia. Ezt a szerepet töltötte be, hogy 
lehetőségem volt elvégezni a református vallástanár és 
nevelőtanár szakot. 

Isten ajándékának tekintem azt a családot, amelyet ne-
kem adott. Férjemmel, Pluhár Gáborral, aki szintén refor-
mátus lelkész, hasonló habitussal kezdtük közös életün-
ket. Egymást támogatva és kiegészítve szolgálunk a csalá-
dunkban is. Négy gyermekünk van. Ikerlányaink, Anna és 
Enikő 7. osztályba járnak, 13 évesek. Két kisebb gyerme-
künk, Zsófia és Gábor 5 és fél, ill. 4 és fél évesek. Jóma-
gam egykeként örömmel vetem bele magam a nagycsa-
ládról való gondoskodásba. Úgy érzem, semmivel nem 
adhatnánk többet gyermekeinknek, mint azzal, hogy test-
véreik vannak. 

A lelkészi szolgálatot férjemmel együtt Békés megyé-
ben, Füzesgyarmaton kezdtük. Ezután két kis gyülekezet, 
Nyírlövő és Lövőpetri meghívását fogadtuk el Szabolcs-
ban. A gyermekek nevelése mellett mindvégig aktív lehet-
tem a gyülekezeti munkában is, amiben nagy szerepe volt 
a bennünket segítő édesanyámnak. Bekapcsolódhattam a 
szolgálat minden területébe, de a hangsúly mindig a gyer-
mekekkel és családokkal való foglalkozáson és a 
lelkigondozás feladatán volt. 2014 tavaszán költöztünk 
Debrecenbe, ahol én a kisgyermekeim mellett tankönyv-
írással foglalkoztam. Ezután a Debrecen - kerekestelepi 
gyülekezetben szolgáltam lelkészként és hitoktatóként. 

Örömmel fogadtam azt a lehetőséget, hogy iskolalelké-
szi feladatkört tölthetek be szeptembertől. Ebben a szol-
gálatban lelkészként és pedagógusként is közelebb kerül-
hetek a gyermekekhez és segíthetem hitbeli formálódásu-
kat az Ige hirdetésével. 

Hadd kívánjam a következő gondolatokkal mindenki-
nek azt, amiért magam számára is imádkozok: 

 
„Áradjon rád az Áldás: 

Hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni téged, 
Hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként rád bízott 

És öröméből élj.” (Varga Gyöngyi sorai) 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 

Ó. Szabó Andrea 
Ó. Szabó Andrea matematika-
földrajz szakos tanár vagyok. 
Szabolcs-Szatmár Bereg megyei 
kis településről Ilk községéből 
származom. Középiskolai tanul-
mányaimat a kisvárdai Szent 
László Egyházi Gimnáziumban 
végeztem, francia-német nyelvta-
gozatos osztályban. Érettségi 
után a Nyíregyházi Főiskola ma-
tematika-földrajz szakán szerez-

tem diplomát. Ezt követően Etyeken, Tiszaugon, majd 
Hajdúböszörményben tanítottam matematikát. Itt is-
merkedtem meg férjemmel, akivel 2009-ben kötöttünk 
házasságot, és 2011-ben megszületett első kisfiunk Áron. 
Ezután Hajdúböszörményből, Debrecen-Józsa település-
re költöztünk, ahol újabb fiúgyermekkel, Andrással bő-
vült a családom.  

2016. szeptember 1-től a Baltazár Dezső Református 
Általános Iskolában tanítok matematikát.  

Balogh Judit 
Balogh Judit vagyok, Miskolcon születtem. Helyben, a 

Zrínyi Ilona Gimnázium angol tagozatán érettségiztem, 
de egyetemre már Debrecenbe jártam. A Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen végeztem 2000-ben magyar nyelv 
és irodalom, illetve angol nyelv és irodalom szakon. Ez-
után fél évet önkéntes segítőként - pedagógiai asszisztens 
munkakörben- az angliai High Wycombe melletti Little 
Fishes Óvodában dolgoztam a Wycliffe Bibliafordító Tár-
saság központjában. 

2001-től kezdődően két tanévet a Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában tanítottam. 
Miután Hajdúböszörménybe költöztem, 2003 őszétől a 
Veress Ferenc Szakképző Iskolában kezdtem el tanítani, 
ott tettem szert sok kedves helybéli barátomra és váltam 

lassan „böszörményi polgárrá”. 
Gyermekeim is már Hajdúbö-
szörményben születtek, Bálint 
iskolás, Zsófi 5 évesként még 
óvodába jár. 

Ez év őszétől tanítok a Baltazár 
Dezső Református Általános Is-
kolában: magyar nyelv és iroda-
lomból „ötödikeseim vannak”, 
míg angolból hetedik és nyolca-
dik évfolyamon vannak tanítvá-
nyaim. 

www.bocskaiter.hu 
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Rövid hírek iskolánkról 

Hajdú futás 

Szeptember 11-én iskolánk tanulói nagy 
számban vettek részt a Város napja alkal-
mából rendezett Hajdú futáson, ahol a me-
gye igazolt sportolói között is derekasan 
helyt álltak 

Kutatók Éjszakája 

2016. szeptember 30-án került megrendezésre a Kutatók Éjszaká-
ja országos rendezvény, amelyen iskolánk is részt vett immár 4. 
alkalommal, 47 tanulóval a Debreceni Egyetemen. A gazdag prog-
ramok mellett a diákok betekintést nyerhettek az egyetem életébe 
is. 

Zenei világnap 

2016. október 3-án, délután a zenei világnap alkalmából 
felemelő örömzenélésnek lehettünk tanúi zeneiskolás diák-
jaink és a Bartók Béla Alapfokú Művészeti intézmény Gitár-
zenekara által.  

Október 3-án a hétindító áhítat keretében emlékez-
tünk meg az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi 
vértanúról. Korabeli fényképek, megindító dallamok 
és a 6.b osztályosok szolgálata tette meghitté ünnep-
lésünket.  

Október 5-én megnyitotta kapuit a Csodavár: 
Az első foglalkozáson a mesék, a másodikon a számok 

birodalmában jártak a nagycsoportos óvodás gyerekek. 
Egészen márciusig minden szerdán készségfejlesztő, 

játékos foglalkozásokra várjuk a gyerekeket Mozgat-óra, 
Mesevár, Angolka és Számvarázs alkalmainkra. 

Megyei diákolimpia 

Iskolánk 20 tanulója vett részt a Debrecenben 
megrendezésre kerülő Mezei futóbajnokságon, ahol 
diákjaink számos dobogós helyezést tudhattak ma-
gukénak.  

Idősek köszöntése 
Október 12-én az idősek hónapja alkalmából iskolánk 

2.b osztályos néptánccsoportja  és Bárdos Zsófi 7.b osz-
tályos tanuló szavalata köszöntötte az Idősek klubja és a 
Fazekas Gábor Idősek Otthona lakóit. A gyerekek kis 
összeállítása örömkönnyeket csalt az ünnepségen részt-
vevő nénik és bácsik szemébe. 

Köszönet és hála a sok színes programért! Soli Deo 
gloria! Egyedül Istené a dicsőség! 

Balláné Bodai Judit igazgató 

www.bocskaiter.hu 
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Mire jut idő? 
/ Egy négyéves gyermek panasza / 

Szeretném tudni, hogy miért kék az ég? 

Meg azt is, hogy miért ég az ég? 

De nincs senki, aki válaszoljon, 

Vagy szóljon nekem, amikor rosszul teszek. 

Vesznek nekem villanyautót, melyet hajt valami elem, 

De nincs senki, senki, aki beszélgessen velem. 

Az óvodában beszélnek sokat, de legtöbbször máso-

kat, 

mint ami engem érdekel. A mama hazajön és megölel. 

De amikor kérdezem, így felel: A fejem se tudom hol 

áll, 

nem érek rá! 

És mindig újabb munkát talál. Nincs ideje beszélgetni 

velem. 

Ha a papa megjön, köszön, hogy kölyök, szia! 

De, hogy mi a napnak vége, arra nem felel. 

Aztán meg a tévét nézzük, melyben egy bácsi hegedül, 

Én meg élek e világban, EGYEDÜL, EGYE-

DÜL, EGYEDÜL… 

Egyszer egy kérdést tett fel a gyerek az apának.  

Mennyi neked az órabéred? 

Ezer forint. – jött a rövid válasz. 

Tudnál nekem kölcsön adni ötszáz forintot? 

Minek kellene az neked? 

Mert nekem is van ötszáz forintom, és akkor vennék 

tőled egy 

órát, hogy csak velem lehess EGYEDÜL, EGYEDÜL, 

EGYEDÜL... 

Egy alkalommal felkeresett egy házaspár egy olyan 

intézményt, ahol kisgyermeket lehetett örökbe fogad-

ni. Ki is választottak egy fiúcskát, és felsorolták neki 

azt a sokféle játékot, ami náluk várja. Egy kis idő után 

megszólalt a gyermek: - Ha csak ezek várnak, akár itt 

is maradhatok!  

Erre dühösen felcsattant a férfi: - Hát te kölyök, ne-

ked mi bajod? – Mi más kellene még? 

Valaki, aki engem szeretne, EGYEDÜL, 

EGYEDÜL, EGYEDÜL… 

 

Egy nagymama panaszkodott a napokban, hogy 

nagyon rossz az unokája. Az ő fia is rossz volt annak 

idején, de nem ennyire, ennek még a keze is eljár. 

Talán még egy kistestvért is bevállalnának, de fél-

nek, hogy azt is megveri. Az édesanya tizenkét órá-

zik a Klinikán, a beteg gyermekek között. Az apa 

pedig huszonnégy órázik a munkahelyen, küzd a 

megélhetésért, és a kölcsön törlesztéséért. Még egy 

nagy keresztet is cipel a család, egy házaspárt gon-

doznak, akik nagy betegek. Ha egy kis ideje van az 

anyának, hordja őket a kórházba. Még jó, hogy ott 

van a nagymama, aki rohangál az oviba a gyerekkel. 

Miközben hallgatom, nagy levegőt veszek. – Vajon 

mennyi idő marad beszélgetésre? – Istenem, hol 

csúszott hiba a gyermek nevelésében?  

De sok gyerekre nem jut ma idő, és úgy ér-

zi, hogy egyedül van, EGYEDÜL, EGYEDÜL, 

EGYEDÜL… 

Egy Ige jutott eszembe: Engedjétek, és ne akadályozzá-

tok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyene-

ké a mennyek országa. Máté 19,14 

Szívem, fejem, meghajtom… 

Szívem, fejem meghajtom előtted Édes Atyám, hogy 

megköszönjem a gyermekeket, azokat a családokat, aho-

vá gyermekáldást küldtél. Együtt dobban a szívem ezek-

kel a tomboló, toporzékoló gyermekekkel. Én is ilyen 

voltam, így toporzékoltam. Én is vettem volna egy órát az 

édesanyámtól, de ő még azt sem tudta mondani, hogy 

nem érek rá, mert kint hagytuk a temetőben. Ki ne tudná 

átérezni annak a hat éves gyermeknek a jajkiáltását, aki 

nem találja azt, akire a legnagyobb szüksége lenne, az 

„édesanyját”. De Istennek legyen hála, nem hagyott soká-

ig árván. Ha nem is gyermekkoromban, de amikor tizen-

nyolc éves lettem, hozzám is eljutott az ő szerető, hívoga-

tó szava. Nekem, a legutolsónak, a legidétlenebbnek, a 

legbűnösebbnek ígérte, és ajándékozta, bűnt megbocsá-

tó, kegyelmes szeretetét, amelyet hálás szívvel elfogad-

tam. Azóta is vele járok, és a több mint fél évszázados út, 

és a rengeteg megpróbáltatás után, azt mondhatom, hogy 

nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás, mert nem va-

gyok árva. 

Nektek szülőknek pedig, akik magatokhoz ölel-

hetitek csemetéiteket, egy drága Igét szeretnék 

szívetekre helyezni: K özeledjetek az Istenh ez, és 

Ő is közeledni fog hozzátok. 

Jak. 4,8 

Úgy legyen! 

közreadta: Szabó Margit 
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November 6-án, vasárnap 18 órai kezdettel Rákász Gergely orgonakoncertje lesz a 

Bocskai téri Református Templomban. Jegyek elővételben 2.200 Ft-os áron vásárolhatók a Sillye 

Gábor Művelődési Központban, illetve az előadás előtt a helyszínen. 

„A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési 

Karának nyugalmazott főigazgatóját, tanszékvezető főisko-

lai tanárát, az óvodapedagógus képzésben országosan elis-

mert szakemberét, mint jövőbe mu-

tató új szakok alapítóját oktatásszer-

vezési tevékenységéért, a külföldi 

kapcsolatok kiépítésének kezdemé-

nyezéséért, mint a hazai és nemzet-

közi tudományos publikációk és 

konferenciák elismert előadóját és 

számos kitüntetés tulajdonosát, őt, 

aki a hajdani falusi óvodásgyerme-

kek nevelésétől fogva, mind az okta-

tók, mind a jelen és a jövő óvodape-

dagógusai számára a mai napig az 

emberi tisztességből példát mutat, 

városunk képviselő-testülete a 

191/2016.(VI.9) Z. önk. számú hatá-

rozatával Hajdúböszörmény Város 

Díszpolgárává fogadta.” 

Az idézet a díszpolgári oklevélen 

olvasható. Kövér Sándorné, dr. első 

nő, akit díszpolgári elismerésben 

részesített városunk képviselőtestülete. Bennünket, Bocskai 

téri Gyülekezeti tagokat és lelkipásztorokat is büszkeség 

tölt el, hiszen Kövér Sándorné, dr. közösségünk aktív tagja, 

ahogy nem olyan régen még néh. 

Csiha László is az lehetett, aki szin-

tén Hajdúböszörmény díszpolgára 

volt. 

Amikor hírül vettem, hogy Icuka 

kapta idén ezt az elismerést eszembe 

jutott egy számomra is fontos ige: 

„Fáradozzatok annak a városnak a 

jólétén, ahová fogságba vitettelek 

titeket, és imádkozzatok érte az Úr-

hoz, mert annak a jólététől függ a ti 

jólétetek is!” (Jer 29,7) Tehát mind-

az, aki Isten Igéjét fontosnak tartja, 

az lehetőségeit és erejét városa érde-

kében is használja. Imádkozik és 

cselekszik ma is minden hívő refor-

mátus ember. 

Loment Péter lelkész 

Kövér Sándorné, dr. városunk díszpolgára 

Lapzárta az ünnepre tekintettel: december 5. 


