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          ÜZENET
„Nyári élményeim”

Általános iskolában szinte minden 
szeptemberben ezzel a címmel kellett 
fogalmazást írnunk az iskolában. Sze-
rettem, mert szívesen meséltem és írás-
ból, nyelvtanból is jó voltam, így igazán 
örömteli volt egy ilyen fogalmazást írni 
(szinte potya ötös).

Most azonban nyilván nem a nyári 
élménybeszámolóm fog következni, ha-
nem csak annak egy része, ami fontossá, 
üzenetértékűvé lett számomra és talán a 
kedves Olvasónak is azzá válhat.
Augusztus közepén a FeTa bibliakörrel 
egy hétvégét töltöttünk együtt Porosz-
lón. Nagyon jó volt együtt lennünk min-
den kötöttség és elvárás nélkül. Nem 
határoztunk meg célokat, csak együtt 
akartunk lenni, nyitottan a másikra és 
Istenre. Úgy gondolom, nagyon áldott 
volt mindnyájunk számára. Nagy kí-
sértésünk az, hogy kitűzünk célokat, 
meghallgatunk elképesztő mennyiségű 
előadást, aztán hazamegyünk. Az elmét, 
az eszünket tömjük, utána még esetleg 
a gyomrunkat egy szeretetvendégség-
ben, de kicsit csendben lenni, együtt 
lenni, beszélgetni, örülni egymásnak, 
egymásra és Istenre figyelni: mintha ez 
csak semmittevés lenne. Pedig nagyon 
fontos. Még Jézus is törekedett erre a 
tanítványaival.

A közös hétvége egyik programja a 
gokartozás volt. Ott helyben elmentünk 
egy gokartpályára, ami láthatóan nem 
régen indulhatott és még sok tennivaló 

van hátra. Régi gazdasági épületeket lak-
tak be, készítettek egy nagy fedett részt, 
ami alá leülhetnek a maguk versenyére 
várók. Voltam néhány alkalommal már 
gokart pályákon, de ezt éreztem a legva-
lóságosabbnak. Nem volt makulátlan a 
rend, tisztaság, de teljesen rendben volt. 
Nem volt tökéletesen flottul beosztva a 
versenyzés menete, de minden rendben 
volt. Nem voltak hibátlanok a gokartok, 
néha nehezebben indult be valamelyik, 
de azonnal megjavították pár perc alatt 
és minden ment rendben. Szóval összes-
ségében teljesen rendben volt minden. 
A tulajdonos (és kollégái, barátai?) na-
gyon közvetlenek voltak, de a legkevés-
bé sem tolakodók. Amikor az asztalunk 
a napon volt, észlelve a problémát áttette 
árnyékos helyre. Amikor megkérdezte, 
hogy mehetne-e velünk még 2 fiatal és 
mi nemet mondtunk, mert a mieinkkel 
akartunk együtt lenni a pályán, azonnal 
elfogadta és nem volt gond. 

Nem a cégnek akarok reklámot csi-
nálni, hanem csak egy szép élményemet 
akarom megosztani, amit már ott a hely-
színen is megfogalmaztam többeknek. 
Nagyon tetszett, hogy az életet lehetett 
tapasztalni. Nem volt az a steril, ma-
kulátlanul tiszta és hibátlan, gépiesen 
tökéletes környezet, mégis rendkívül 
jól éreztem magam. Jó volt érezni az 
embert, a maga esendőségével, de jóra 
törekvésével. Jó volt, hogy egy kicsit 
mindenkit áthatott ez a jelenlévők kö-
zül. Nem voltak nagy problémázások, 
elégedetlenségek, mindenki tudott a 
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másiknak egy picit tűrni, ha kellett.
Pár nappal később visszamentem a 

Tisza-tóhoz és 2 napot még ott töltöt-
tem. Igyekeztem Istennel lenni és kicsit 
biciklizni, megnézni a szép tájat, amit 
korábban nem igazán ismertem. Ha-
sonló tapasztalataim voltak a tó körül 
kerékpározás közben. Rengeteg család, 
baráti társaság tekert, az egyes bódéknál 
ki-ki kereste a felfrissülés lehetőségeit a 
nagy melegben. Az egyiknél megállva 
ugyanazt az életteliséget tapasztaltam. 
Nem volt minden tökéletes, de emberi, 
jóra törekvő, igyekvő embereket láttam.

Ez pedig eszembe juttatta, hogy mi-
lyen rossz is az a steril világ, amibe 
egyre inkább bele-
csúszunk. Telefonos 
ügyfélszolgálaton 
számítógép és algo-
ritmus próbálja kita-
lálni, mit akarunk; a 
boltokban egyre többször találkozunk 
önkiszolgáló- és automata kasszákkal; 
terjeszteni akarják az önvezető autókat; 
ha nem tudunk valamit, nem egy mel-
lettünk állót kérdezünk meg, hanem a 
mobilért nyúlunk a zsebbe és megnéz-
zük a neten; már nem tévét nézünk, ha-
nem streamelünk magunknak azt, amit 
és amikor, ahol akarunk, stb. Egy steril, 
elidegenedő világba megyünk bele, ami 
kezdetben talán még izgalmas is volt a 
maga újdonságával (noha talán féltünk 
attól, hogy a robotok öntudatra ébred-
nek és ellenünk fordulnak), de ma lát-
juk, hogy egy bezárkózó, szorongó, ste-
ril világba kerülünk, ahol a kapcsolatok 
megtartása sem személyes már, hanem 

művi, internetes platformokra szoruló.
Ennek kapcsán pedig az is az eszem-

be jut, hogy milyen jó, hogy Isten sem 
a maga tökéletes sterilitásában létezik 
a mennyben, hanem igényel bennünket 
a magunk tökéletlenségével. Pedig Őe-
lőtte olyanok vagyunk a bűneink mi-
att, mintha otromba, mocskos, olajos, 
kátrányos, sáros, büdös emberekként 
jelennénk meg egy tökéletesen tiszta, 
fehér bútorzattal és szőnyegekkel ellá-
tott, rendkívül elegáns szalonban, ahol 
minden lépésünkkel, mozdulatunkkal 
borzasztó károkat okozunk és elrondí-
tunk mindent.

Isten pedig annyira szeret minket, 
hogy Jézus Krisztus 
által inkább ilyen 
emberré lett, mint 
mi, kivéve a bűnt, de 
élete végén viszont 
a kereszten magára 

vette mindnyájunk mocskát, hogy mi 
tiszták lehessünk Isten előtt és abba a 
tökéletességbe bemehessünk.

Olyan jó, hogy Isten minket ennyire 
szeret és elfogad! Ő nem a tökéletessé-
get várja tőlünk, hiszen tudja, hogy em-
berek vagyunk. Miután valaki elfogadja 
kegyelmét és bűnbocsánatot nyer, nem 
lesz továbbra sem tökéletessé, hibát-
lanná, makulátlanná. De az Úr nem is 
ezt nézi majd, hanem az indulatainkat, 
a szívünket. Mi motivál? Bánt-e, ha 
vétkezünk? Örömmel teszünk-e jót az 
Ő nevében másokkal? Hálából szolgá-
lunk-e Neki? – Hogy eközben követünk 
el hibákat, hogy tévedünk, ez nem ak-
kora baj. Bár nyilván nem öröm: min-

„Olyan jó, hogy Isten minket 
ennyire szeret és elfogad!” 
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     GYÜLEKEZETÜNK VETEMÉNYESKERTJE

den hívő ember vágyik hibátlanná lenni, 
csak jó döntéseket hozni, csak jól vála-
szolni egy kérdésre, tökéletesen kezelni 
egy konfliktust, stb. De ez nem megy 
mindig. Ahogy azonban nekem felüdí-
tő volt átélni ezekben az augusztusi na-
pokban a tökéletlenségben rejlő szépsé-
get a jóra való törekvésben, ugyanúgy 
hiszem, hogy Isten is gyönyörködik 
bennünk, ha olykor bukdácsolunk is. 
Ha valóban Övé az életünk. Ha valóban 
Krisztusban kegyelmet kaptunk. Mert 
Krisztus nélkül csak az önzés, a durva-

ság, a gyűlölet, a bűn jelenik meg ben-
nünk: ezt hordozzuk alapvetően Krisz-
tus nélkül a szívünkben.

Adjon Isten nekünk krisztusi indu-
latot és azt, hogy tudjunk közösségben 
lenni egymással és tudjuk ne csak el-
nézni a másik csetlését-botlását olykor, 
hanem akár örülni is annak, hogy Isten 
nem gépeket alkotott, hanem bennün-
ket: esendő, de megváltott embereket.
 

Almási Ferenc
                                           lelkipásztor

Áldás, Békesség!

1977. január 1-jén születtem Kazinc-
barcikán, ahol hitben nevelkedtem. Az 
iskolai szünetekben sok időt töltöttem 
nagyszüleimnél Bódvaszilason, ahol 
anyai nagyapám presbiteri tisztséget 

töltött be a gyü-
lekezetben. Ő 
tanított meg 
i m á d k o z n i . 
2013-ban kö-
töttem házassá-
got feleségem-
mel. Isten két 
év múlva áldot-
ta meg egybe-
kötött életünket 
k i s f i u n k k a l , 

Kornéllal. 2014-től presbiterként szol-
gálok a Kazincbarcika-alsói Református 
Egyházközség gyülekezetében. 

2000-ben végeztem az Eszterházy 

Károly Tanárképző Főiskolán biológia-
földrajz szakon. Sajószentpéteren 12 
évig dolgoztam a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolában, ahol szakos tanári fel-
adataim mellett munkaközösség-vezető 
és felső tagozatos koordinátor voltam. A 
teremtett világ szeretetére, megismeré-
sére neveltem mindig diákjaimat. 2002-
ben felsőfokú informatikai végzettséget 
szereztem.  2013-tól az akkor induló ál-
lami intézményfenntartás rendszerében 
folytattam pályámat a Kazincbarcikai 
Tankerületben tanügyigazgatási refe-
rensként. 

A tanulás végigkísér egész életemen 
át. 2015-ben közigazgatási szakvizsgát 
tettem, államigazgatás szakirányon. 
2017-ben szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatási vezető szakképzettséget 
szereztem, diplomamunkámban a tan-
ügyigazgatás történeti áttekintésén túl a 
fejlesztési lehetőségekkel foglalkoztam. 
2019-től köznevelési szakértő, 2021-től 
református köznevelési szakértő lettem. 
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Szakértői munkám során az intézmé-
nyek tanfelügyeletében és a pedagógu-
sok minősítésében veszek részt. 

Igazgatóhelyettesként a mögöttem 
álló négy évben sokat tettem az intéz-
ményben folyó nevelő-oktató munka 
színvonalasabbá tételéért. A pandémiás 
időszakban szükségessé vált online 
oktatásra történő zökkenőmentes át-
térésben központi szerepet játszott az 
általam bevezetett digitális oktatási 
környezet.  Idén nyáron a harmadik ke-
rékpáros vándortábort valósítottam meg 
kollégámmal, mely során a felső tago-
zatos tanulók egy 150 km-es útvonalon 
Bükkszentkereszttől egészen Szöglige-
tig ismerték meg a vidék természeti és 
kulturális értékeit. 

Egy intézmény vezetése, embert pró-
báló feladat. A pedagógiai, a pénzügyi, 
a működtetési feladatok szakszerű irá-
nyítása, a jogszabályi rendelkezések be-
tartása kihívás, melyben minden kolléga 
munkájára szükség van. Bízva az isteni 
gondviselésben, bátran tekintek a jövő-
be, amikor majd a vezetői programban 
megfogalmazott célok és az intézmény 
pedagógiai programjában lefektetett irá-
nyok évről évre megvalósulnak. 

Igazgatóként munkámmal az intéz-
mény jogszerű működését, gyermek-
központú szemléletét szeretném erősí-
teni. A keresztyén nevelés, a református 
értéktöbblet több hangsúlyt fog kapni. 
Intézményünkben minden dolgozónak 
közös célja, hogy az „isteni növéster-
ven” végigvezető úton segítse a ránk 
bízott ifjak törekvéseit, hogy annak az 
Úrnak lehessünk munkatársai, aki a nö-

vekedést adja gyermeknek és felnőttnek.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő 
módon, még ha megöregszik, akkor sem 
tér el attól.” (Példabeszédek 22, 6)

Gólya Zoltán
                                               igazgató

Jókai Mór Református Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 

AMI és Óvoda

Bemutatkozás

,,A szeretet és hűség ne hagyjon el té-
ged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a 
szíved táblájára! Így találsz kedvesség-
re és jóindulatra Istennél és embereknél. 
Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a 
magad eszére támaszkodj! Minden uta-
don gondolj rá, és ő egyengetni fogja 
ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önma-
gadat, féljed az Urat, és kerüld a rosz-
szat!” (Példabeszédek 3,3-7)

Kisvárdán születtem, itt nőttem fel szü-
leimmel és húgommal, aki szintén refor-
mátus lelkipásztor. 2009-ben költözött 
családunk Fényeslitkére, ahol szüleim 
jelenleg is élnek.  

Édesapám, édesanyám református 
vallásúak. Nem voltunk templomos csa-
lád, mégis fontosnak tartották, hogy hit-
tanra járjunk. Bevallom őszintén, sok-
szor elszöktem hittanóráról. Aztán eljött 
a konfirmáció ideje.  Szüleim fontosnak 
tartották, hogy azt az ígéretet, melyet 
keresztségemkor tettek, megtartsák. A 
konfirmációi felkészítők során azonban 
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valami kezdett formálódni a szívemben. 
Úgy éreztem, jó nekem a templomban 
lenni, jó nekem az Isten közelében len-
ni. Aztán eljött a bizonyságtétel ideje, és 
amikor az áldást kaptam, úgy éreztem 
egészen közel van hozzám az Úr, érez-
tem szinte átölel. Onnantól kezdve nem 
akartam ebből az ölélésből kicsúszni. 
,,Most pedig Izráel, mit kíván tőled Iste-
ned, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az 
URat féljed, járj mindenben az ő útjain, 
szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Is-
tenedet teljes szívedből és teljes lelked-
ből.” (5Mózes 10,12) 

Ez volt azaz ige, mely oly sokszor visz-
szatért, és vezérfonalként volt előttem. 
Segítettem a gyermekistentiszteleteken, 
a kántori szolgálatban a Tátra utcai ima-
házban. Tagja voltam a Kisvárdai Refor-
mátus Ifjúságnak. Hetedikes korom óta 
teológiára készültem. Általános iskolai 
tanulmányaimat a Teichmann Vilmos 
Általános Iskolában végeztem, majd a 
Szent László Katolikus Szakközépisko-
lában közgazdasági szakon szereztem 
érettségit. Ezután a felvételi jelentke-
zésemet csak a Debreceni Hittudomá-
nyi Egyetem teológus-lelkész szakára 
adtam be. 2009-ben sikeres felvételt 
nyertem. A teológia során sok mindent 
átélhettem, megélhettem, de mindig 
megtapasztaltam Isten őrző kegyelmét, 
szeretetét. 

A 2014-2015-ös tanévben Erasmus 
ösztöndíjjal Kolozsvárott tölthettem egy 
évet. Nagyon sok barátot, lelki testvért 
kaptam. Öröm töltötte el szívemet, mikor 
erdélyi gyülekezetekben szolgálhattam: 
Kolozsvár-Monostoron, Kolozsvár-

Kerekdombon, Tordaszentlászlón, 
Györgyfalván. Egy egészen különleges 
érzés kerített hatalmába, amikor láttam 
és érezhettem mit jelent az erdélyi ma-
gyarok számára a hit, a templom. 

2015-ben kötöttem házasságot Kilin 
Norbert Miklóssal, aki Erdély szívében 
Kolozsvárott élt, de mégis maga mögött 
hagyva mindent, Magyarországra költö-
zött.  Isten kegyelméből 2018-ban szüle-
tett meg gyönyörű kisfiúnk, Miklós, aki 
valóban Isten csodája a mi életünkben. 
Az ő születésével átélhettük, hogy ami 
embernek lehetetlen, az az Istennek le-
hetséges. Ahogyan ránézek, mindennap 
megerősödöm abban, hogy Isten milyen 
csodálatos alkotásai vagyunk. Egyedi-
ek, és páratlanok, akikért a legdrágábbat 
az Ő egyszülött Fiát adta:
  ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen”( János 3,16)

2015 augusztusában a kápláni vizsga 
megszerzése után segédlelkészi évemet 
a Kisvárdai Református Egyházközség-
ben kezdtem meg. Ezután meghívást 
kaptam a presbitérium részéről, így 
2016-tól beosztott és ifjúsági lelkipász-
torként tevékenykedtem a gyülekezet-
ben. Az ifjúsági lelkészi szolgálatban 
férjem is nagy segítségemre volt.  2018-
ban vallástanári diplomát szereztem és 
még ebben az esztendőben az idősek és 
fogyatékkal élő fiatalok között kezdtem 
szolgálni. Sokszínű volt a szolgálati te-
rület, mégis olyan, mint a szivárvány, 
amelynek színei, egy nagy egészet al-
kotnak, s emlékeztetnek az Úr velünk 



2022. nyár 7

Szégyellem magam, mert hazafelé egész 
úton szivárog belőlem a víz, és a fele el-
folyik.
A vízhordozó így szólt:
Észrevetted a virágokat a hazafelé veze-
tő ösvény mentén? Csak a te oldaladon 
teremnek. Tudtam, hogy repedt vagy, és 
elfolyik a víz, ezért virágmagokat szór-
tam az út szélére.
Te öntözöd ezeket a virágokat, minden 
nap. És én minden nap szedek belőlük 
egy szép csokorral, és ezzel díszítem a 
házamat. Ha nem lennél olyan, amilyen 
vagy, ez a gyönyörűség nem ragyogná 
be az otthonom.

Megrepedt cserépedény vagyok az 
Úr kezében, de hiszem, hogy így is tud 
majd használni, és alkalmassá tesz a 
szolgálatra. Előttem megy és hinti a vi-
rágmagokat, én pedig szeretném vinni a 
Vizet, és öntözni e magokat, a gyüleke-
zetben, de főként az iskolában. 
Szeretném minél jobban megismerni a 
szülőket, diákjainkat, pedagógustársai-
mat. Nem ellenük, hanem értük és ve-
lük szeretnék munkálkodni, szolgálni. 
Szeretnék a tudás mellett sok-sok lelki 
kincset tenni, helyezni diákjaink szívé-
re, lelki tarisznyájukba. Szeretném meg-
mutatni nekik, hogy milyen értékesek, 
hogy Isten csodálatos alkotásai. Meg-
láttatni, megéreztetni velük, Isten vég-
telen, gondviselő szeretetét, kegyelmét.

Hálás a szívem, és köszönöm az isko-
lalelkészi szolgálatra való meghívást a 
Miskolc-Tetemvári Református Egy-
házközség presbitériumának, nt. Almási 
Ferenc lelkipásztor testvéremnek és a 
gyülekezet közösségének. 

kötött szövetségére. Számomra a lelki-
pásztori szolgálat egy gyönyörű és fele-
lősségteljes hivatás. 
2020-ban az Úr egy új ajtót nyitott meg 
számomra, melyen szent félelemmel 
léptem be. Elkezdődött a vallásoktató 
lelkipásztori szolgálatom a kisvárdai 
Várday Kata Református Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégiumban, de 
emellett nem hagytam a fiatalokat, idő-
seket, fogyatékkal élőket sem.

Majd az Úr kezébe vette agyag éle-
tem, és megkezdődött egy nagy formá-
lódási, átalakítási időszak. Voltak nehéz-
ségek, mélységek, könnyek, imádságok, 
miértek. Az Áldott Fazekas formált en-
gem, és családomat.  De hiszem, hogy 
az Úr tudta, mit miért enged meg, és mit 
csinál.  

Volt egy vízhordó, volt annak két cse-
répedénye, egy bot két végére felfüg-
gesztve, azzal járt minden nap a vízhez. 
Az egyik edény tökéletes volt, és mindig 
teli; a másikon volt egy repedés, ahol 
szivárgott a kimert víz. A pataktól a há-
zig tartó hosszú út végén a repedt edény 
már csak félig volt vízzel, út közben el-
folyt a többi. A másik csordultig teli volt 
vízzel, de a vízhordó így végül csak más-
fél korsónyi vízzel tért haza. Így ment ez 
minden nap, hosszú éveken át. A tökéle-
tes edény titokban büszke volt magára, 
hiszen tökéletesen teljesítette feladatát, 
a repedt edény bezzeg szégyenkezett tö-
kéletlensége miatt, és amiatt, hogy csak 
fele annyi víz elhordására volt képes. 
Sokszor szégyellte magát. Egyszer, egy 
napon megszólította a patak partjára 
érkező vízhordót:
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Közös szolgálatunkra Isten áldását ké-
rem, és a testvérek imádságát!

,,Mert csak én tudom, mi a tervem ve-
letek - így szól az ÚR -: békességet és 
nem romlást tervezek, és reményteljes 
jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29,11)

Áldást kívánva: 
Kilin-Szikszai Andrea

Bemutatkozás

„A te házad iránti féltő szeretet emészt 
engem.” (Jn 2,17)

Kocsis-Halász Teodórának hívnak, 
kárpátaljai származású vagyok. Bemu-
tatkozásom kezdetének azért is válasz-
tottam ezt az igét, mivel szépen megfo-
galmazza életem számos momentumát. 
Szüleim mindketten lelkipásztorok, így 
Isten házának közvetlen közelében nő-
hettem fel, mely számos áldást hordo-
zott magában. Két testvéremmel már 
gyermekkorunkban is szívesen vettünk 
részt a gyülekezet alkalmain, egy idő 
után pedig magam is bekapcsolódtam 
a szolgálatok végzésébe. Majd miután 
megszereztem az érettségit a Bereg-

szászi Bethlen Gábor Magyar Gimná-
ziumban Isten világos hívását érezve 
felvételiztem a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémiára. Az itt eltöltött 
öt év alatt Isten elhalmozott áldásaival. 
Lehetőségem nyílt növekedni a hitben, 
felfedezni a teológia tudományát, mé-
lyebben megismerni a Szentírást. Meg-
tapasztaltam Isten kegyelmét a min-
dennapokban, az előadások során és a 
vizsgák alkalmával. Isten meghallgatva 
imámat kegyelméből megengedte, hogy 
megismerjem férjemet, Kocsis Sándort, 
akivel 2022.07.24-én kértük Isten áldá-
sát és megtartó jelenlétét házasságunk-
ra. Továbbra is szeretnék tanulni és fej-
lődni, hogy tudjam Isten Igéjét hirdetni. 
Hálás a szívem, azért, hogy az Ő háza 
közelében testvéreimmel együtt dicsőít-
hetem továbbra is Őt.

Kocsis-Halász Teodóra

Bemutatkozás

Kocsis Sándornak hívnak, Beregszász-
ban születtem 1996. 05. 28-án. Kárpát-
aljai magyarként tanulmányaimat 2002 
szeptemberében kezdtem meg a Csomai 
Középiskolában, majd folytattam 2004-
től a Benei Általános Iskolában. 2006-
tól már a Beregszászi Bethlen Gábor 
Magyar Gimnázium diákja voltam, ahol 
később érettségiztem. Az érettségi meg-
szerzése után felvételt nyertem a Sáros-
pataki Református Teológiai Akadémiá-
ra, ahol 2013 szeptemberében kezdtem 
meg a tanulmányaimat, majd 2020 szept-
emberében átvettem a lelkészi oklevelet.
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A teológiára küldő gyülekezetem a 
Beregszászi Református Egyházköz-
ség. Ebben a gyülekezetben konfir-
máltam, majd később itt kapcsolódtam 
be az ifjúsági munkába hétvégék és 
nyári táborok alkalmával. Ezzel pár-
huzamosan szintén bekapcsolódtam 
az ifjúsági munkába a Sámuel Alapít-
ványnál, ahol a családtípusú gyermekott-
honokban elhelyezett gyerekekkel fog-
lalkozhattunk különböző alkalmakkor.

Vezérigém az 1Sám 16, 7: „De az 
Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints 
a megjelenésére, se termetes növésé-
re, mert én megvetem őt. Mert nem 
az a fontos, amit lát az ember. Az em-
ber azt nézi, ami a szeme előtt van, de 
az Úr azt nézi, ami a szívben van.”.

A Teológián belül eltöltött évek 
alatt az Úr megannyi áldását tapasz-
talhattam meg, mellyel folyamatosan 
formált mind hitben és tanulmányok-
ban egyaránt. Az évek során voltam a 
Hallgatói Önkormányzat tagja, mint 
diákpresbiter, ahol együtt gondolkod-
hattunk különböző programok előké-
szítésénél és megvalósításánál. Később, 
a 6. éves gyakorlatomat a diákság kö-
rében végezhettem mint senior, majd 
további 2 évig  senior segédlelkész-
ként, később beosztott lelkipásztorként.

A Teológián belül ismertem meg fe-
leségemet, Kocsis-Halász Teodórát, 
akivel Isten kegyelméből 2022. 07. 
24-én házasságot kötöttünk az Úr szí-
ne előtt a bodroghalászi templomban.

Kocsis Sándor

Visszatérés a gyülekezeti 
hitoktatásba

Középiskolai tanulmányaimat a kilenc-
venes évek elején a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumában vé-
geztem. Személyiségem fejlődésében, 
hitem alakulásában és növekedésében 
nagy hatással volt rám az intézmény. 
Kiváló tanáraim és nevelőim voltak a 
gimnáziumban és az internátusban is. 
Felnőttként már régi vágyam volt, hogy 
egyszer én is egy református gimnázi-
umban taníthassak, és kipróbáljam ma-
gam tanárként a középiskolások között 
is. Három évvel ezelőtt vallás- és ne-
velőtanárként végzettséget szereztem 
a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen, levelező tagozaton, egy-
szakos osztatlan képzésben. Ezzel a 
diplomával már középiskolában is el-
helyezkedhettem vallástanárként vagy 
nevelőtanárként. 

Tavaly tavasszal a Lévay József Re-
formátus Gimnázium és Diákotthon 
meghirdetett egy férfi nevelőtanári ál-
láslehetőséget. Elhívást és megszólítást 
éreztem arra, hogy megpályázzam az ál-
lást, és végre nagyobb gyerekek között 
is dolgozhassam. Bár engem leginkább 
egy vallástanári állás érdekelt volna, 
erre egyelőre nem volt lehetőség. Úgy 
gondoltam azonban, hogy ha már a gim-
názium pedagógusa leszek, egy esetle-
ges későbbi vallástanári üresedés esetén 
könnyebb lesz a kollégiumból átkerülni 
a gimnáziumba tanítani. 

Egy munkahely változtatás soha nem 
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könnyű döntés, még inkább nem az, ha 
az addigi feladatkör megváltozásával is 
jár. Más korosztály, délutáni (esti) mun-
kaidő, más jellegű kihívások. Vonzott, 
érdekesnek és izgalmasnak tűnt. Nehéz 
szívvel hoztam meg a döntést a válto-
zás mellett, hiszen jól éreztem magam a 
kisebbek között, szerettem addigi szol-
gálati területemet és helyemet, gyüle-
kezetünk közösségét. De úgy éreztem, 
most van lehetőség váltani, és kipróbál-
ni magam egy másik területen, így meg-
pályáztam az állást, 
és el is nyertem. 

Néhány hónap 
után azonban nyil-
vánvalóvá vált szá-
momra, hogy nem 
jó döntést hoztam. 
Végül is jól éreztem 
magam a Lévay-
ban, az új kollégák 
sok segítséget nyúj-
tottak a beilleszkedésben, a diákjaimmal 
sem volt különösebb probléma. Nagyon 
nehezen viseltem azonban a délutáni és 
esti munkavégzést, gyakran fáradtan 
értem haza, másnapra nem tudtam ma-
gam kipihenni. És a hitoktatás, mint ak-
tív szolgálat is kezdett hiányozni, meg a 
kisebb gyermekek őszinte szeretete, bár 
Jókai Iskolánk jóvoltából volt alkalmam 
továbbra is gyakorolni heti 4 órában a 
tanítást. Sajnos a szakmai fejlődés lehe-
tőségét sem találtam meg a kollégiumi 
nevelőtanárságban. Tanév végén már 
pontosan tudtam, hogy a következő tan-
évet nevelőtanárként már biztosan nem 
szeretném elkezdeni. Vallástanárként 

szívesen maradtam volna, de ebben a 
munkakörben nem tudtak alkalmazni. 

Megkerestem nagytiszteletű urat, 
hogy lenne-e lehetőség rá, hogy vissza-
térjek a gyülekezetbe hitoktatóként is 
(természetesen a gyülekezet közösségét 
közben nem hagytam el). Az egyház-
község vezetősége a presbitériummal 
együtt nyitott volt a dologra, sőt örömü-
ket fejezték ki, hogy így döntöttem. Há-
lás köszönettel vagyok irántuk, hiszen el 
is utasíthatták volna kérésemet, mond-

ván, hogy aki egy-
szer elment, az már 
nem vágyjon újra 
visszajönni. Felada-
taim nem változtak, 
gyülekezeti hitok-
tatóként ugyanazt a 
szolgálati területet 
fogom ellátni, mint 
2008 és 2021 között 
13 éven át: hittan-

órák megtartása a gyülekezet területén 
található állami fenntartású általános is-
kolákban és óvodákban, valamint Jókai 
Iskolánkban, gyermek-istentiszteletek 
rendszeres tartása, lelkipásztori mun-
katársként adminisztrációs munka a lel-
készi hivatalban, gyülekezeti alkalmak 
szervezésének segítése. 

Urunk áldását kérem további hitokta-
tói szolgálatomra a gyülekezet közössé-
gében!

Plaszkó Zoltán
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         HÁZUNK TÁJÁN

Bibliakörök  évadzáró ünnepsége

2022. június 19-én egy csodás délutánt 
töltöttünk el a Varbói- tó mellett a bib-
liakörök évadzárója alkalmából. Vasár-
nap délután 2 órakor templomunk előtt 
gyülekezve mindenki kapott lehetőséget 
a kiutazásra. A helyszínre szép számmal 
érkeztünk a legkisebbektől a legidősebb 
testvérekig. A gyerekek hamarosan bir-
tokba vették a játszóteret, míg mi, a fel-
nőttek, igyekeztünk elrendezni és elő-
készíteni az élelmiszereket, melyeket az 
egyes bibliakörök hoztak a megbeszél-
tek alapján. A készülődés jó lehetőséget 
adott személyes beszélgetésekre. Na-
gyon örülök, hogy a gyülekezetből több 
testvért is megismerhettem közelebbről, 
akiket eddig csak a templomban láttam. 
Mindeközben lelkészünk elmélkedé-
sével, folytatva a délelőtti igehirdetést, 
és a közös imákkal lelki táplálékhoz is 
jutottunk.  A jó hangulatú szalonnasü-
tés és grillezés után körbeültük a nagy 
asztalt közös zenés áhítatra. Bartha Ár-
pád presbiter testvérünk vezetésével 
énekszóval is dicsértük Istent. Ez a kö-

zös éneklés most is nagyon lélekemelő 
volt számomra. A kellemes hangulatban 
gyorsan elröpült a délután! Közös fotó-
készítés után estefelé összepakoltunk, 
és elhagytuk a helyszínt. Tisztelete-
sünkkel és néhány vállalkozó szellemű 
társunkkal még körbesétáltuk a tavat. 
Gyönyörködhettünk Isten csodálatos 
teremtett világában, a tó tükrében pom-
pázó napsugarakban, a zöld szín ezer-
nyi árnyalatában. Már fél 8 is elmúlt, 
mikor élményekkel telve, hálás szívvel 
indultunk hazafelé. Köszönet a szerve-
zőknek, hogy lehetővé tették számunkra 
ezt az élményekben gazdag, léleképítő 
délutánt!
                                                                                                                               

Kozmáné Makrai Zsuzsa

 Gyülekezeti találkozó 
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 Sárospatak

2022. június 25-én került megrendezés-
re a Tiszáninneni Református Gyüle-
kezetek Találkozója. A találkozónak a 
Sárospataki Református Teológia Kol-
légiuma adott méltó helyszínt, amely 
immár felújított, megújult módon is 
hozzájárult a rendezvény lelkiségéhez.

Gyülekezetünkből tizenketten in-
dultunk útnak, hogy találkozhassunk a 
tiszáninneni református gyülekezetek-
ből érkező testvéreinkkel. A találkozó 
résztvevői igés kártyára írt üdvözlő üze-
nettel, áldáskívánással érkeztek, amelyet 
egy igekosárban helyezhettek el, majd 
ezt vihették útravalóul, otthonaikba.

Az alkalom kezdetén közös istentisz-
teleten vehettünk részt. Pásztor Dániel 
püspök úr igehirdetésében, a választ-
ható legkiválóbb útról, a keskeny út-
ról, a szeretet útjáról beszélt. Kiemelte, 
hogy az önmegvalósítás széles útján 
járó világ számára népszerűtlen út ez, 
s nekünk hívő, keresztyén embereknek 
fontos ezen a keskeny úton maradva 
cselekvő szeretettel élni, s azt felmu-
tatni, megmutatni a világ számára is.

Az egyházmegyék espereseinek kö-
szöntő beszédét követően, a Miskolc-
avasi Református Gyülekezetből érkező 
Záhorszki-Hangó Viola zenés műsorát 
hallhattuk. A Kovács család zenés bi-
zonyságtétele által tovább épülhettünk, 
majd a parasznyai Pitypalatty Ifjúsá-
gi Fúvószenekar tolmácsolásában él-
vezhettük a felcsendülő dallamokat.

Megismerhettük a szlovákiai Csicser 

községből származó Kincsem zene-
kart is, amelyben a lelkipásztor és gyü-
lekezet tagjai szolgáltak közöttünk.

A zenei program a sárospataki Bod-
rog Néptáncegyüttes előadásával zárult.
A nap folyamán az érdeklődőknek lehe-
tősége volt megtekinteni a Sárospataki 
Református Teológiai Akadémia épüle-
tét, valamint a szintén nagy múltú könyv-
tárat is. A gyermekek sem maradtak ak-
tív program nélkül, számukra kézműves 
foglalkozás, bábelőadás szerveződött.
„..ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást!”- szólít meg Jézus.

Istenünk szeretetét megtapasztal-
va, azt tovább adva jó együtt lenni.

Ebben megerősödve térhettünk haza. 
Úgy gondolom, hogy ez az alkalom le-
hetőséget adott egy olyan találkozásra, 
amely a gyülekezeti közösségek, testvé-
rek kapcsolatainak erősödését is szolgál-
ta. Megtapasztalhattuk Isten áldásaként 
az énekek, dallamok, a bizonyságtételek 
által is közvetített egységet, amelyet Ő 
készített el valamennyiünk számára.

Lenke Anita
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TANÍTVÁNYSÁG   

II. KRISZTUS-KÖVETÉS. 
UGYANAZON AZ ÚTON. 

ENGEDELMESSÉG

Az előző, tanítványsággal kacsolatos 
cikkben azt érthettük meg, hogy a ta-
nítványság nem a szolgálattal kezdődik. 
Azt megelőzi a felkészítés: először is 
az önmegtagadás, uralom-átadás, ami 
gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy  
Jézus szabad kezet kap a keresztyén em-
ber életében, és mindenben Ő dönthet.

Aztán láttuk, hogy hozzátartozik a ke-
reszthordozás, a Jézusért és az Ő országa 
terjedéséért vállalt áldozat, szenvedés.

Azt kellett azonban meglátnunk, 
hogy ezt meg kell, hogy előzze a Jé-
zus Krisztussal való szoros, személyes, 
élő, meghitt kapcsolat, vagyis Jézus 
Krisztus lényének egyre mélyebb meg-
ismerése, amely erőt ad, késszé tesz az 
áldozatra, a sikertelenség, visszautasí-
tás, megalázás, szenvedés vállalására.

Ezt pedig az Úr lábánál töltött hosszú, 
csendes órák, a Benne  való gyönyörkö-
dés, az Ige megismerése munkálja ki.

Aki sajnálja erre az időt, az le-
het, hogy szolgálni fog, de so-
hasem lesz belőle tanítvány.
Készek voltunk-e mérlegre tenni az 
életünket:Isten gyermeke, szolgá-
ja, vagy Jézus tanítványa vagyok?
„Ha valaki  jőni akar énutánam, ta-
gadja meg magát és vegye fel az ő ke-
resztjét, és kövessen engem.”  Mt 16,24.
Most az Igének azt a részét néz-

zük meg, hogy  „kövessen engem.”
Jézus Krisztus tanítványának len-
ni tehát azt jelenti: ugyanazon az 
úton. Vagyis a tanítvány-sághoz 
hozzátartozik az  engedelmesség.
Falusi házakon lehet látni zsalu-
gátereket.Éjszakára beakasztják, 
hogy a sötétben jól lehessen alud-
ni. Reggel azonban, amikor kinyit-
ják, szinte beözönlik, beárad a fény.
Nyissuk ki mi is a „szívünk zsalugátereit”, 
hogy Isten beáramló világossága meg-
vizsgálhassa az engedelmességünket.

Három tanítvány engedelmességét 
nézzük meg az Ige kapcsán, akiknek 
személyisége különböző, de az Isten 
szava iránti engedelmességük példa-
értékű.Az ő életüket, engedelmessé-
güket figyelve nézzük meg, kik is 
azok, akiket Isten hívhat és küldhet.

1. FÜLÖP: A FELTÉTEL NÉLKÜLI, 
AZONNALI   ENGEDELMESSÉG.

Samáriában hirdeti az evangéliumot és 
szolgálata kapcsán nagy ébredés van.
Amikor az Úr az Ő angyalán keresz-
tül megszólítja és küldi egy járatlan, 
Gázába vezető útra, azonnal engedel-
meskedik. Nem tesz fel kérdéseket, szó 
nélkül otthagyja a gyümölcsöző szolgá-
latot és máris indul. Tudja, Aki ezt kéri 
tőle, az Úr, megbízható! Ha Ő ezt kéri, 
akkor nincs más válasz, mint indulni.
Ezért nem meglepő, hogy amikor Isten 
utasítja, hogy csatlakozzon az arra el-
menő szekérhez, akkor nem odamegy, 
hanem odafut. És az Ézsaiás prófétát ol-
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vasó etióp kincstárnok élő hitre jut. Meg-
érti, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.

És Fülöp nem sütkérezik a szol-
gálat gyümölcsében, hanem máris 
Azótusban látjuk, majd Cézáreában, 
hogy ott is hirdesse az evangé-
liumot. (Ap.Csel. 8,5-13.26-40.)

2. ANÁNIÁS: AZ ANNAK 
ELLENÉRE  ENGEDELMESSÉG.

 /körülmények/

A következő tanítvány, Anániás. Ami-
kor Isten megszólítja, azonnal „ me-
net-készségbe” kapcsol.” Imhol va-
gyok Uram!” Ahogy meghallja a 
feladatot,  őszintén kiönti a szívét
Istennek, elmondja félelmét, aggá-
lyait: „Ez az ember sok bosszúság-
gal illette a Te szenteidet.” Olyan jó, 
hogy tudhatjuk, Isten mindig vála-
szol az őszinte imádságra. Most is!
Fellebbenti a függönyt a látha-
tatlan világról, sőt a jövőről is.

Az az ember, aki gyilkos indulat-
tól, öldökléstől lihegve érkezett ide, 
most imádkozik. Sőt, választott edény 
ő, aki majd elviszi Jézus nevét a pogá-
nyokhoz, királyokhoz és Izráel fiaihoz 
is. Erre a bátorításra Anániás elindul. 

Annak ellenére engedelmeskedik, 
hogy tudja, akihez megy főpapi levelek 
birtokában van, és nemrég még az volt 
az egyetlen célja , hogy elfogja azo-
kat, akik Jézus nevét segítségül hívják.
Gondolhatta volna: „ és, ha mégis?! ”

Nem a veszélyekre, körül-
ményekre néző, hanem az Is-
ten szavának hitelt adó engedel-

messég teszi késszé Anániás szí-
vét arra, hogy ennek az Isten népét 
pusztító embernek ezt mondhassa: 
„Saul, atyámfia.”   (Ap.Csel. 9, 1-17.)

3.PÉTER: AZ ANNAK ELLENÉRE 
ENGEDELMESSÉG.

 / zsidó kultúra, szokások/

Péter imádkozik, amikor látomást lát.
Egy nagy lepedő ereszkedik le, amiben 
a tiszta mellett, mindenféle tisztáta-
lan állat is van. És elhangzik a felszó-
lítás: „Kelj fel Péter, öljed és egyél!”
Péter határozott, tettrekész személyi-
ségét láthatjuk: ”Semmiképpen sem, 
Uram; mert sohasem ettem semmi kö-
zönségest, vagy tisztátalant.”

Péter mindig azonnal tud-
ja, hogy szerinte mi a helyes. Éle-
tének jellemzője a hármas szám
is: tagadása, Jézus iránti szere-
tetének megvallása és most is.

Beletekinthetünk Isten szívébe is. 
Kész háromszor is megmutatni a lá-
tomást, hogy meggyőzze Pétert. És 
erre a meggyőző, korrigáló szeretet-
re Péter engedelmességgel válaszol.

Annak ellenére engedelmes, hogy 
tudja, tilalmas zsidó embernek más 
nemzetbelivel barátkozni, vagy 
hozzámenni. Isten szavára elindul 
Kornéliusz házához. (Ap.Csel.10,1-35.)
             

ENGEDELMESSÉGÜK  ÁLDÁSA

Ezek a tanítványok készek voltak „ 
megfizetni az árát” az engedelmessé-
güknek.Készek voltak  áldozatot hoz-
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ni az Úrnak való engedelmességükért.
Fülöp feltétel nélküli engedel-

messége gazdag gyümölcsöt ter-
mett, és az evangélium eljutott a 
kincstárnokon keresztül  Etiópiába.

Anániás az életét kockáztatta az-
zal, hogy az Úr szavára elindult egy 
gyűlölködéssel, gyilkos indulattal teli 
ember felé.Bátor engedelmessége által 
az evangélium eljut nemcsak a zsidók-
hoz, de Pál életén keresztül majd a 
pogányokhoz is, Ázsiából Európába.

Péter a zsidó kultúrának, hagyomány-
nak, törvénynek ellentmondó engedel-
mességével; ha a gyülekezetből való ki-
rekesztést nem is, de a zsidó-keresztyén  
testvérek neheztelését, megrovását, fe-
lelősségre vonását vállalta.Engedelmes-
sége által megindult a pogány misszió.

SAJÁT  FELELŐSSÉGÜNK

Ezeket az engedelmességeket 
megáldotta Isten. De Ő Szuve-
rén Úr! Nem kötelessége meg-
áldani egy engedelmes lépést.

Jó lenne azonban a „szívünk zsalu-
gátereit” jól kinyitva, a beáramló vilá-
gosságban mérlegre tenni az életünket. 

Nem ment-e el „sok  szekér”   mellet-
tünk  a késlekedő engedelmesség miatt?
Nem maradtak-e el engedelmes lé-
pések, bizonyságtételek a bátorta-
lanság, a magunk-, vagy jó hírne-
vünk féltése, megbélyegzéstől való 
félelem, emberi elvárások miatt?

A tanítványságnak feltéte-
le az engedelmesség. Az engedel-
messég nem más, mint Isten ural-

mának gyakorlati elismerése.
Ahol Isten látja az engedelmes-

ség készségét, bizonyos, hogy le-
hajol az Ő bátorító, meggyőző 
vagy akár korrigáló szeretetével.
Az Úr Jézus azt mondta: „ Aki énutá-
nam akar jönni…kövessen engem!”

Jézus Krisztus megalázta ma-
gát és engedelmes volt mind-
halálig, a keresztfának haláláig.
Elvállalta a megalázást, meggya-
lázást, megcsúfolást, hogy be-
teljesítse az Atya akaratát. Elve-
szített mindent!, hogy nekünk 
újra közösségünk lehessen az 
Atyával. Kifizette bűnünk adós-
ságát, megszerezve ezzel szá-
munkra az örök életet, bocsánatot.

Amikor a szolgálati körutam során 
Debrecenben jártam, alkalmam volt lát-
ni Munkácsy Krisztus- trilógiáját. Jézus 
Krisztus keresztre feszítését nagyon sok 
művész ábrázolja úgy, hogy az Úr Jézus 
fejét lehajtva függ a kereszten. Munkácsy  
Krisztus-ábrázolása nagyon meglepő!

Amikor Jézus Pilátus előtt van, a 
kihallgatás során, Jézus Pilátusra néz.
Amikor Pilátus kivezeti a tömeg elé, 
az Úr Jézuson már töviskoszorú, bí-
borköpeny van; Jézus nem a tömeg-
re tekint, hanem fölfelé néz. És ami-
kor az Úr Jézus a kereszten függ, 
egészen magasra, a mennybe néz.

Ahogy néztem a képeket, Isten 
beszélt velem, és megérttetett va-
lamit, amit Jézus példájából meg 
kell tanulni: minél nehezebb a tanít-
ványság útja, annál inkább fölfelé, 
a  célra, a mennybe, Istenre tekinteni!
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      GYERMEKSAROK

Tanítványnak lenni, Jézust követni 
azt jelenti, hogy  ugyanazon az úton. 
Ezért fontos, hogy készek legyünk Is-
tennek engedelmeskedni, mindegy, 
hogy mi az ára, mibe kerül nekünk.
Egy Ige-hirdetésben hallottam, hogy 
az Úr szeretne eljuttatni bennünket 
arra a bizalomra, arra a szívbeli kész-
ségre, hozzáállásra, amikor valaki kész 
kimondani: „Azt nem tudom, hogy 
az Úr mit kér tőlem holnap, de azt 
már most tudom, hogy megteszem.” 

Ez nem rajongás, vagy fele-
lőtlenség! Ellenkezőleg! Krisz-

tus iránti határozott elköteleződés.
Olyan meggyőződés, amilyen Fülö-
pé is volt: Aki ezt kéri tőlem, min-
dent tud, megbízható és szeret.

Az engedelmes tanítvány Isten mun-
katársává válik, mert rajta keresztül 
az Isten terve valósulhat meg. Hív-
hat-e, küldhet-e bennünket is Isten, 
ahogy Fülöpöt, Anániást és Pétert?!

Az engedelmesség megdicsőíti Istent 
a látható és a láthatatlan világ előtt is!

                                                                          Dr. Keszi Krisztina                                                                            
gyülekezeti tag
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ovikóstoló
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            FÉNYKÉPALBUM

ovikóstoló

közös bibliaköri évadzáró, Varbó

egyházmegyei közgyűlés, Imola Dr. Tanka Zsigmond, gyülekezeti tagunk fogadalomtétele, 
egyházmegyei világi jogtanácsosként

FeTa nyári közös hétvége, Poroszló a parókia bejáratának festői a
 Fiatal Felnőttek köre
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