
Molnár Irma zsoboki lelkipásztor laudációja  

a CZELDER MÁRTON díj átadásának alkalmával 

 

Kedves Testvéreim, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! 

 

Ismerek olyan szolgatársakat, akiknek az életén, szolgálatán igenis érződik és látszik az, hogy 

mindig minden helyzetben a helyükön vannak, tudják, mit akarnak mi célra teremtette őket Isten 

e világra. Mások egy életen keresztül csak sopánkodnak, segítségért kiáltanak, és nem találják 

helyüket e világban. 

Nagytiszteletű dr. Molnár Irma, született Csoma Irma zsoboki református lelkésznő 

testvérünk nem az utóbbiakhoz tartozik. Ő azért született meg 1957. június 16-án, 

Marosvásárhelyen e világra, hogy Isten szeretetének és kegyelmének az ajándékát, melyet Ő 

teremtő Urától kapott református lelkipásztori hivatásán keresztül, mint világító és a szeretet 

lángját tápláló gyertyafény szétsugározza e világban. Életét, családját, szeretteit, szolgálatán 

keresztül Istennek szentelte. Ha most feltenném a kérdést, miért pont ezt a hivatást választotta, a 

választ az Ő eddigi három évtizedes szolgálata adná meg, úgy, mint: hirdetni az Igét alkalmas és 

alkalmatlan időkben, vigasztalni a csüggedőket, felemelni az elveszetteket, bátorságot önteni 

annak a szívébe, aki fél, aki retteg, és szeretni édesanyai szeretettel az árvát, a beteget, az idős 

egyedül élőt. 

Kedves Testvéreim, Molnár Irma lelkipásztornő testvérem eddigi életét, szolgálatát 

lehetetlen az alábbi pár száraz adatba belesűríteni. Az Ő élete és szolgálata valójában egy életre 

kelt szobor Isten kezében. Ő engedte és hitte azt, hogy Isten ezt a törékeny, a Szent-Lélek által 

betöltött hús-vér templomot kezébe vegye, és azt nap, mint nap formálja és építse. A Kolozsvári 

Protestáns Teológia elvégzése után a nagyvárad-réti református gyülekezetben három évig 

szolgál, mint segédlelkipásztor. Ezen esztendők a teológián megszerzett tudásának a további 

elmélyítésére szolgáltak. Utána a Monospetrin eltöltött három esztendő következett.  

1990. január elsejétől Isten Erdély tündérkertjébe, Kalotaszegre, közelebbről a középlaki 

gyülekezetbe hívta. A középlaki lelkészi teendők mellett 1991 áprilisától a megüresedett zsoboki 

gyülekezet pásztorolását is elvállalja. Mint beszolgáló lelkipásztor, sok álmatlan éjszaka után 

hitben egyre inkább megerősödött. Irányítása alatt, új arcot nyer renoválás következtében a 



zsoboki templom és parókia épülete. 1992. október elsején a Zsobokon végzett szolgálatának 

elismeréseként választotta meg önálló lelkipásztorának a zsoboki gyülekezet.  

Kedves Testvéreim, ami ezután Zsobokon következik az két szóban foglalható össze: 

ISTENI CSODA. Mert csodák igenis napjainkban is vannak. Ilyen csodákat élhetett át, ilyen 

csodákba részesült a kalotaszegi zsoboki református gyülekezet is nagytiszteletű dr. Molnár Irma, 

lelkipásztornő szolgálatának köszönhetően. Ennek a csodának a legfontosabb látható és 

megfogható, megvalósult eredményei az alábbiak voltak: 

 Zsobok a gödörfalu, az új Sárvásárról való bekötött úttal sokkal könnyebben 

megközelíthetővé és mindenki számára elérhetővé vált.  

 A templom és a parókia felújítása után következett az iskola és a régi óvoda újjáépítése. 

Az utóbbiban kezdi meg működését a szórványiskolaközpont a gyermekotthonnal 

karöltve.  

 1994-1996 között épül fel az új Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskolaközpont. 

 1996-1998 között a csodával határos módon emelkedik ki a földből az új iskolaközpont 

épülete, a malom, a pékség és még számos gazdasági épület.  

 1997-2007 között Farnason megépül a Silóám Idősek otthona, mely 2008-ban nyitja meg 

kapuját, jelenleg 19 idős embert gondozását felvállalva. 

 Az Úrnak 2000-ik esztendejében a nőszövetség kezdeményezésére 25 gyerekkel, 

Kolozsváron nagytiszteletű dr. Molnár Irma vezetésével megnyílik az AKSZA 

Utcagyerek Missziós Ház. 

Jelenleg Zsobokon, a 18 évet betöltött árva és szórványközpontból kikerült 8 fiatalnak az 

Immanuel Ház nyújt otthont. Ugyancsak adományokból sikerült megvásárolni és felújítani 

Zsobokon egy, két szobás házat, mely 2 félárva fiatalnak a tulajdona. 

Kedves Testvéreim, Molnár Irma zsoboki lelkipásztornő testvérünk férje oldalán, mint 

hűséges feleség, fő állásban 5 gyermek édesanyja és 3 unoka nagymamája, jelenleg, mint önálló 

zsoboki lelkipásztor még az alábbi intézményekben sáfárkodik, mint Istenünk hű és jó sáfára: 

1. A Bethesda Gyermekotthon és Iskolaközpontban, melynek lelkészi igazgatója  

2. A Bethesda Egyesületben, mint annak alelnöke  

3. Az AKSZA Missziós Ház kuratóriumában, mint kuratóriumi elnök  

4. A farnasi idősek otthonában, mint ügyvezető elnök 



Molnár Irma 21 éves zsoboki szolgálata alatt a Bethesda Gyermekotthon és 

Szórványiskolaközpont 370 lakójából, 270 gyermek a szórványvidékről Zsobokra érkezve talált 

otthont, szerető gondoskodást és nem utolsó sorban magyar lelkületet.  

Kedves Testvéreim, zárszóként egy őszinte vallomással tartozom. Nagyon szerettem volna 

laudációm végén egy bibliai ige segítségével összefoglalni nagytiszteletű dr. Molnár Irma 

lelkipásztornő testvérem eddigi életét és szolgálatát. Több mint 3 napig vívódtam az Igék 

labirintusában, úgy érzem nem sikerült a megfelelő Igét megtalálnom, ezért engedtessék meg az 

alábbi vallomás: Molnár Irmát, a lelkipásztornőt, a szolgatársat, a bennünket sokszor 

megszégyenítő erejével nem egyszer könnyezni látom, láttam. Köszönöm Kedves Irma a zsoboki 

gyülekezet, a kalotaszegi református magyar népünk és jómagam nevében e szerető, hitet és 

reményt sugárzó könnyeket, melyeket az árvákért, a szórványból jött és Zsobokon új otthont 

talált gyerekekért és érettünk mindannyiunkért napjainkban is hullatsz. 

 

ISTEN ÁLDJON MEG A TOVÁBBIAKBAN IS SZOLGÁLATODBAN! 

 

 

 

Románújfalu, 2013. október 14.     Vincze Minya István 

kalotaszegi református esperes 


