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„És a Lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság. 
Mert hárman vannak, Akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge 

és a Szent Lélek: és Ez a három Egy.” (I.Ján.5,6-7.); (Mt.3,16-17.)
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Előszó
Lélek. Szent Lélek. Az Élet csodálatos 
Lelke. Teremtő Lélek. Egyedül imá-
dandó Lélek. A lét értelmezhetetlen 
Nélküle. Mindenütt jelenlévő. Felfog-
hatatlan entitás, megfoghatatlan léte-
ző. Minden korban elgondolkodtatta 
az akkor élő embereket az ember lel-
kének létezése, illetve az a gondolat, 
hogy minden létező felett kell lennie 
magasabb rendű létezőnek. Emberi 
lelket még soha senki nem tudott lét-
rehozni. Az emberi lélek életre „hozá-
sa”, „létrehozása”, teremtése csak is 
kizárólag a Szentháromság Istennek 
lehetséges. Ezt a Bibliában olvashat-
juk (I.Móz.1-3. fejezetek) és rajtunk 
áll, hogy elhisszük-e? De miért is ne 
hinnénk el, hiszen olyan sok más 
egyéb dolgot, állítást, törvényszerű-
séget, filmet, énekszöveget, amit a 
szemünk lát, stb. elhiszünk. Minden-
esetre akár el hisszük, akár nem hisz-
szük el, ez így van. Ezt az igazságot 
akkor tudjuk elfogadni, elhinni, ha 
lelki kapcsolatba kerülünk az ÚR Jé-
zussal és megkapjuk Tőle ajándékba 
az Ő Szent Lelkét, Aki most is jelen 
van közöttünk az ÚR Jézus helyett. És 
az is igazság, hogy akkor él a lelkünk 
örökké, ha hiszünk az ÚR Jézusban. 
Ekképpen szeretetének vonzásában 
élhetünk, élete, beszéde hatással lesz 
az életünkre, megváltozik az érték-
rendünk, többé már nem önmagunk 
dicsőségére akarunk élni. Ne féljünk 
kézbe venni, olvasni és elhinni a Bib-
liát, hiszen Isten szava van benne a mi 
javunkra.! Kérjük a Szent Lelket, hogy 
tegyen képessé megismerni, követni, 
imádni, gyönyörködni Istenben. Mert 
erre lettünk alkotva. Miért ne akar-
nánk Szeretetből a Szeretetért élni, 
amikor még van lehetőségünk? Isten 
hatása legyen velünk a mindennapja-
inkban!  

Ez a pünkösdi lapszám most rend-
kívül sok bizonyságot tartalmaz arról, 
hogy az emberi lélek, az emberi élet 
milyen változáson megy keresztül, 
ha Isten Szent Lelkének befolyása alá 
kerül. A szerkesztői csoport nevében 
Istentől áldott Pünkösd ünnepet kívá-
nok minden kedves Olvasónak!
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Köszönjük, ha adományával támogatja a lap folyamatos megjelenését!

„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel 
és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben 

a Szentlélek ereje által.” (Rm.15,13.)

Online igehirdetések: www.hbrefkalvinter.hu/Média/Jó hírt hallhatsz!

Online áhítatok: www.hbrefkalvinter.hu/Média/Láss, ne csak nézz!/Futó kockák rólunk

„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert Istennek szerelme kitölte-
tett a mi szívünkbe a Szentlélek által, Aki adatott nekünk.” (Rm5,5.)
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Szentlélek = Paraklétosz, 
Vígasztaló, Pártfogó

Maradnak-e mellettünk, 
mire megöregszünk? 
Számíthatunk-e hálára 

mindazért, amit másokért teszünk? 
Előbbre vitte-e az életünk a világ dol-
gait? 

Van azonban ezeknél egy sokkal 
fontosabb kérdés: Vajon hol töltöm el 
az örökkévalóságot? 

Már rég elfelejtenek minket az 
újabb nemzedékek, amikor még min-
dig viseljük annak következményeit, 
amit a földi életünkben hittünk. Nem 
azokét, amit cselekedtünk, hanem 
amit hittünk! Ugyanis mindent hitbe-
li döntés előz meg: azért cselekszem, 
hogy ezzel magamnak elismerést és 
javakat szerezzek, vagy azért, mert 
egy felülről kapott Ajándékot szeret-
nék meghálálni? Miben bízom, miért 
fogok örök életet kapni: a saját jósá-
gomért, vagy valaki máséért? 

A Szentírás világossá teszi: „Nin-
csen igaz ember egy sem, mind elhaj-
lottak, valamennyien megromlot-
tak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs 
egyetlen egy sem.” (Róma 3,10-12) 

Sem én, sem a kedves Olvasó nem 
üti meg Isten igazságának mércéjét.  
„Nem megy abba be semmi tisztáta-
lan” - azaz csak hibátlant engednek 
be a mennybe. (Jel 21,27)

Az emberiség történelmében egye-
dül a názáreti Jézus „ütötte meg a 
mércét”! „Ő nem tett bűnt, álnokság 
sem hagyta el a száját, mikor gya-
lázták, nem viszonoz-
ta a gyalázást; ami-
kor szenvedett, nem 
fenyegetőzött, hanem 
rábízta ezt arra, aki 
igazságosan ítél. Bű-
neinket maga vitte fel 
testében a fára, hogy 
miután meghaltunk a 
bűnöknek, az igazság-
nak éljünk.” (1. Péter 
2,22-24) Ezért egyedül 
azok töltik az örökkéva-
lóságot Isten közelében, 
akik behívták Jézust az 
életükbe, mint Urukat 
és Megváltójukat! „Akik 
pedig befogadták, azo-
kat felhatalmazta arra, 

hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az ő nevé-
ben.” (János 1,12)

Ő azért halt meg a kereszten, hogy 
valamennyi bűnünk büntetését el-
szenvedje. Egyetlen dolgunk maradt, 
hogy megvalljuk előtte, amit már 
megláttunk a gonoszságainkból: „Ha 
megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket, és megtisz-
tít minket minden gonoszságtól.” (1. 
János 1,9) Hálából pedig cselekedjük 
a jót, amennyire csak tőlünk telik, hi-
szen akik Neki engedelmeskednek, 
azok kapják meg a pünkösdi Lélek 
ajándékát! (ApCsel 5,32)

Vajon készek vagyunk-e itt és most, 
az újság hasábjait olvasva, szívből 
elmondani a következő imát: „Úr Jé-
zus, szükségem van Rád! Köszönöm, 
hogy meghaltál értem a kereszten. Ki-
nyitom az életem ajtaját és elfogadlak 
Téged, mint Megváltómat és Uramat. 
Köszönöm, hogy drágán megfizettél 
bűneim bocsánatáért, és örök éle-
tet adsz nekem. Foglald el az életem 
trónját, és formálj olyanná, amilyen 
akarod, hogy legyek! Ámen.”

Aki hittel mondta, annak az életébe 
belépett a Mindenható Isten! Gyer-
mekévé fogadta, és Jézus Krisztus 
igaz voltát neki ajándékozta. Aki pe-
dig Jézusért a bűnei alól felmentést 
kapott, annak helye van a mennyben! 
Nincs többé mitől félnie, pártfogót 
kapott, Isten az Atyjává lett, Krisztus 

pedig személyes Megváltójává. Most 
már hozzá szól az Ige: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítot-
talak téged, enyém vagy!” (Ézsaiás 
43,1) Ezentúl teljes meggyőződés-
sel vallhatja: „Mi életedben és ha-
lálodban egyetlen vigasztalásod? 
Az, hogy testestől-lelkestől, mind 
életemben, mind halálomban, nem 
a magamé, hanem az én hűséges 
Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a 
tulajdona vagyok, aki az ő drága vé-
rével minden bűnömért tökéletesen 
eleget tett s engem az ördögnek min-
den hatalmából megszabadított és 
úgy megőriz, hogy mennyei Atyám-
nak akarata nélkül egy hajszál sem 
eshetik le a fejemről, sőt inkább min-
den az én üdvösségemre kell, hogy 
szolgáljon. Ezért Ő, Szentlelke által 
az örök élet felől engem is biztosít, 
és szív szerint hajlandóvá és késszé 
tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.” 
(Heidelbergi Káté 1.)

Somogyi László

„Mert hárman vannak, Akik bizonyságot tesznek a Mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három Egy.” (I.Jn 5,7.)
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Szentlélek öröm lelke, 
te vigaszul jöttél…

„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.” (Róma 14,17.)

ÉNEKEINK

Ö röm tölt el, hogy újból kö-
zeleg a Pünkösd ünnepe. Az 
év csodálatos időszakában 

van ez az egyházi ünnep. Hálás szív-
vel figyelem, hogy Mennyei Atyánk 
mennyi szépséggel ajándékozott meg 
bennünket. Nyílik a pünkösdi rózsa 
az udvarunkon, illatozik a gyöngy-
virág, a kopár fák zöldbe öltöztek. A 
természet a megújulást hirdeti. Örö-
möm forrása mégsem csak ez, több 
ettől. Jézus Krisztus mennybe mene-
tele előtt ugyanis megígérte tanítvá-
nyainak a Pártfogó, a Vigasztaló eljö-
vetelét. „Nem hagylak titeket árván, 
eljövök hozzátok” (Jn, 14, 18). „A Vi-
gasztaló pedig a Szentlélek, akit az 
én nevemben küld az Atya, ő tanít 
majd meg titeket mindenre…” (Jn 
14, 26/a). Ennek az ígéretnek a betel-
jesedését ünnepeljük Pünkösdkor. A 
Szentlélek Isten jelen van az életünk-
ben, ennek a valóságát sokszor éltem 
át. Legelőször egy kis szatmári temp-
lomban, ahol megítélt a Szentlélek, 
mert megláttam, az Isten nélküli 
állapotomat. Azután vágyat adott az 
Ige hallgatására, a hívő közösség ke-
resésére. Későbbi életemben is Ő az 
erőforrás számomra, a Vigasztaló.  
A kiválasztott pünkösdi énekünk is 
egy hitvallás. Dallama világi eredetű 
Lyonban keletkezett 1557-ben. 1572-
ben már kegyes német szöveggel vált 
ismertté. Magyarul először az Eper-
jesi Graduálban találjuk Mi adventi 
énekként ismertük eddig: Várj ember 
szíve készen… (390.sz. RÉ21.). A dal-
lam a pünkösdi szöveggel most került 
be az új énekeskönyvünkbe. A szö-
veg írója Gerhard Paul (1607-1676) 
evangélikus lelkész, akit Németor-
szág legnagyobb himnuszírójaként 
tartanak számon. Grafenheinichben 
született 1607-ben (Szászország). 
A wittenbergi egyetemen tanult te-
ológiát és himnológiát. A 30 éves 
háború miatt Berlinbe megy, ahol 
előbb tanárként kezdi a pályafu-
tását. Itt ismerkedik meg Johann 
Crügerrel, akivel szoros barátságot 
köt, és együtt dolgoznak egy énekes 
gyűjteményen. Ezután Mittenwalde 
vidéki plébánia lelkésze lesz, majd 
9 évig szolgál a berlini Szent Miklós 

templomban.  Himnuszai (129) több 
gyűjteményben jelentek meg, az új 
református énekeskönyvünkben 13 
található. Az ének fordítása Szénási 
Sándor református lelkipásztor és 
Túrmezei Erzsébet költő, műfordí-
tó nevéhez fűződik. Az ének szövege 
versszakonként más-más oldalról 
mutatja be a Szentlélek munkáját. 
A Szentlélek az öröm Lelke, mely 
megvigasztal (1. vsz.). Erő árad be-
lőle, mely védi Krisztus harcosát (2. 
vsz.). A Szentlélek a szeretet Lelke, 

mely összeköt és képes győzni a gyű-
lölet felett (3. vsz.). Az utolsó vers-
szak fohászt tartalmaz: „Jöjj áldott 
Szentlélek! Jöjj Atya Fiú Lelke, Hogy 
szüntelenül zengje erődet új ének!”. 
Ehhez a magasztaláshoz, fohászhoz 
csatlakozzunk mi is, és a Szentlélek 
Istent dicsérjük az énekünkkel!        
        
Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánok: 

Karácsonyi –Kis Lászlóné Ibolya
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„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, 
hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róma 15,13.)

Hittanos tanulók Pünkösd 
ünnepi rajzos gondolatai
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„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, 
amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” (I.Kor. 6,19.)

Bizonyságtételek a konfirmált 
felnőttek és ifjak köréből:

Bizonyságtétel

A keresztyén vallással elő-
ször, - habár nem is em-
lékszem rá -, 1992. június 

7-én kerültem kapcsolatba, amikor 
megkereszteltek. Gyermekkoromban 
sok időt töltöttünk húgommal nagy-
mamámnál, akinek egész életében 
fontos szerepet játszott a hit. Számos 
történetet hallottunk tőle, hogy az 
Istenbe vetett hite, hogyan segítette 
át az élet nehézségein, s még akkor 
sem ingott meg a bizalma a Megvál-
tó iránt, amikor fiatalon elvesztette a 

férjét, mert tudta, hogy Isten tervé-
ben nem szabad kételkedni. Számos 
estét töltöttünk nála és tanulhattuk 
meg többek között a Miatyánkot és 
az Apostoli Hitvallást. Habár akkor 
még nem éreztem, de úgy gondolom, 
hogy mamám ültette el bennem a hit 
iránti érdeklődést. 

Az élet serdülő koromban elsodort 
a rendszeres vallásgyakorlástól. Ak-
koriban fontosabbnak gondoltam a 
sportolást, majd később a tanulást. 
Már most 30 éves fejjel tudom, hogy 

nem lett volna szabad ennyire távol 
kerülni Istentől és meg kellett volna 
hallani nagymamám szavait, amikor 
arra kérlelt, hogy „Kisfiam, menj el 
konfirmálni”. Igaz, ha igazán akar-
tam volna, össze tudtam volna egyez-
tetetni a dolgokat. Sajnos ebben az 
időszakban nem jártam a vasárnapi 
istentiszteletekre, még karácsonyi 
időszakban sem, pedig a szüleim 
mindig kérleltek, hogy menjek el ve-
lük. 

Egyetemi éveim alatt megismer-

A Lélek gyümölcse

Amikor a Szentlélekről, 
és annak a munkájáról 
hallunk, akkor sokszor 

eszünkbe jutnak a karizmák, a ke-
gyelmi ajándékok. Nyelveken szó-
lás, gyógyítás, a lelkek megítélése 
mind-mind egy olyan fogalom, ami-
ről egyesek azt gondolják, hogy csak 
ezekkel lehet, és érdemes szolgálni a 
gyülekezetben.

 Pál apostol azonban még a kariz-
mákat is a Szeretet alá veti, gondol-
junk csak a Szeretet Himnusz beve-
zető soraira. A Galatákhoz írott levél 
ezt a kérdést máshogy járja be. A hívő 
élet megkívánja azt, hogy hálából az 
ember igyekezzen Isten szerint élni, 
és ne csak szájával, hanem szívével, 
cselekedeteivel is kimutatni a Krisz-
tushoz való tartozását. Az itt felsorolt 
tulajdonságok teljesen a hívő ember 
személyiségjegyeivé kell, hogy válja-
nak.

 Mert szeretet nélkül nem működ-
het semmilyen kapcsolat. Szeretnem 
kell Isten, ha vele akarok járni, és azt 
akarom, hogy ott legyen az életem-
ben. Szeretnem kell a felebarátomat, 
mert ő is kegyelemre szoruló bűnös, 
akárcsak én. Szeretnem kell még ak-
kor is, ha terhemre van! Az örömnek 
ott kell lennie a keresztyén ember ar-
cán. A hívő lélek „sugárzik”, és sok ke-

reső a mi örömünkön méri le az egy-
ház állapotát. Az Úr őrizzen minket 
a „besavanyodott” keresztyénségtől, 
ami semminek sem tud örülni, még 
az Isten áldásának sem, de ugyanígy 
káros, a rajongók, az örömködők, 
vihogása és komolytalansága. Egy 
kedves mosoly, a közös éneklések és 
imádságok, a jó lelki beszélgetések 
legyenek azok az örömök, ami által 
megismernek bennünket.

Békességnek kell lennie a szívük-
ben, még akkor is, ha úgy érezzük 
az élet nehézségei, mint a bősz hul-
lámok, a fejünk felé tornyosulnak. 
Krisztus is lecsendesítette a vihart, a 
te életed nehézségét is meg tudja ol-
dani, várd Őt! Légy türelmes, hiszen 
aki hívő szívvel tűr, az átadja Isten-
nek az élete irányítását, és hagyja, 
hogy az Úr mindent a megfelelő idő-
ben kimunkáljon.

A hívő szív tud szívességet és jót 
tenni úgy, hogy viszonzásképpen 
semmit sem vár el. Hűséges, első-
sorban az Istenhez, és az Ő Igéjéhez, 
majd a felebarátjához, házastársá-
hoz, mindenkihez, és nem köpönyeg-
forgató. Szelídlelkű azaz, el tudja azt 
is fogadni, ha nem neki van igaza, ha 
nem ő van a középpontban, hanem 
az Isten, aki elég erőt, időt, tehet-
séget, egészséget adott ahhoz, hogy 

bárminemű feladatot véghezvigyen. 
Végül pedig önmegtartóztató, azaz 
nem olvad fel a világi örömökben, 
hanem az, amit károsnak ítél Isten 
Igéje, azt kerüli.

 Pál apostol nagyon bölcsen fogal-
maz, amikor a Lélek GYÜMÖLCSÉ-
RŐL, és nem GYÜMÖLCSEIRŐL 
beszél. A legtöbb tanító ezért szokta 
szőlőfürtként ábrázolni a Lélek gyü-
mölcsét. Mert ahogyan a szőlősze-
mek is egyszerre érnek, úgy a Lélek 
gyümölcsének a „szemeinek” is ha-
sonlóan kell beérnie. Nem mondha-
tom azt, hogy tele vagyok szeretettel, 
de a szívesség, a jóság, vagy a türe-
lem hiányzik belőlem. Egyszerre kell, 
hogy dolgozzon bennünk!  Kívánom, 
hogy a Szentlélek ezt munkálja ki 
bennünk minden nap!

Rácz Gábor

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem,
 szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal, 5, 22-23)
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„Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,” (II.Kor. 6,6.)

Konfirmandus bizonyságtétele

G yerekkorom óta foglal-
koztat, hogy nem vagyok 
megkeresztelve, és ennek 

folyamatosan éreztem a hiányát!
Egész életemben éreztem, hogy 

mindig mellettem állt az Úr Jézus. 
Folyamatosan segített a döntéseim 
meghozatalában, illetve utat muta-
tott. Ahogyan telt az idő, egyre job-
ban megfogalmazódott bennem, 
hogy szeretnék megkeresztelkedni!

Pár évvel ezelőtt úgy hozta a sors, 
hogy egy nagyon kedves házaspár-
ral barátkoztunk össze. Ők a Kálvin 
téri Református Egyházközség tagjai. 

Nagyon tetszik nekem, ahogyan él-
nek, ahogyan nevelik a gyerekeiket.

Közben folyamatosan munkálko-
dott bennem a gondolat, hogy nem 
vagyok megkeresztelve! Öt évvel ez-
előtt eladtuk a házunkat. Egy nagyon 
kedves fiatal pár vette meg egy kis 
gyerekkel. Ők is református vallásúak 
és a Kálvin téri közösséget választot-
ták, amikor a városunkba költöztek. 
Közben született egy másik kisfiúk, 
Danika, és egy nap megkértek engem 
és a férjemet, legyünk a keresztszülei 
a kisfiuknak! Nagy örömmel fogad-
tuk el ezt a megtisztelő feladatot! Ez-

után elhívtak a barátaim egy ünnepi 
Istentiszteletre, ahol nagyon jól érez-
tem magam. Éreztem az Úr közel-
ségét, nagy nyugalom szállta meg a 
lelkem. Éreztem, hogy itt a helyem és 
végre jó helyen vagyok! Ettől a naptól 
kezdve más lett az életem, még job-
ban érzem az útmutatást, a nyugal-
mat és jól alakulnak a dolgaim.

Itt fogalmazódott meg bennem tel-
jes egészében, hogy akkor én is sze-
retnék megkeresztelkedni és az Urat 
szolgálni! Szeretnék a Kálvin téri 
Egyházközség tagja lenni!                

  Nagyné Eszenyi Csilla (felnőtt)

kedtem a menyasszonyommal, Fan-
nival, aki református gimnáziumba 
járt. Családja gyakorló hívő család, 
édesapja presbiter a helyi gyüleke-
zetben, nagynénje pedig a Barcsi 
Református Gyülekezetnek lelkésze. 
Számos beszélgetésünk volt a pá-
rommal a vallásról, és rádöbbentem 
arra, hogy rengeteg hiányosságom 
van, ezért többször eljártam vele a 
Kálvin téri templomba. Úgy gondo-

lom, hogy Lelkész úrnak köszönhe-
tem, hogy a Szentlélek megérintett, 
és talán Mamám szavainak, aki az 
egyik nap azzal hívott fel az ősz fo-
lyamán, hogy látta, hogy elindult a 
felnőtt konfirmáció, és ha úgy gondo-
lom, beszél a Tiszteletes úrral, hogy 
csatlakozhatok-e a felkészítő cso-
porthoz. Egy baráti beszélgetés során 
említettem meg Gajdán Sanyinak és 
leendő feleségének, Annának, hogy 

nincs-e kedvük csatlakozni a felnőtt 
konfirmációs csoporthoz. Így habár 
később, de hárman csatlakoztunk a 
felkészítőhöz. Azóta beszélgetéseink 
egy újabb témakörrel bővültek.

Mióta részt veszek a felkészítőn 
számos kérdésre választ kaptam hét-
fő esténként, és úgy érzem, hogy a 
Szentlélek munkálkodik bennem.

     
 Barkó Sándor (felnőtt)
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„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.” (II.Kor. 13,13.)

Kedves Gyülekezet! Kedves Testvérek!

Amikor a konfirmációs elő-
készítőn tudomást szerez-
tünk arról, hogy bizonysá-

got kell tennünk a hitünkről, arról 
hogyan kerültünk kapcsolatba Isten-
nel, hogyan jutottunk el a konfirmá-
lási szándékunkhoz, több gondolat-
menet is megfogalmazódott bennem.

Ahogy végigtekintettem az eddi-
gi életemen felismertem, hogy már 
születésem óta Isten szeret engem és 
gondomat viseli. Már a születésem-
kor tenyerén hordozott. Bizonyítja 
ezt az, hogy születésem előtt a köl-
dökzsinór a nyakamra tekeredett, 
mely által a természetes úton történő 
születés kockázatossá vált. Az orvos a 
helyzetet felismerve a császármetszés 
mellett döntött és épségben, egészsé-
gesen megszülethettem. Nem úgy, 
mint nővérem 4 évvel korábban. Ak-
kor a szülészorvos mulasztása miatt 
olyan súlyos oxigénhiányos állapot 
merült fel, melynek következtében 
testvérem súlyos fogyatékossággal él 
a mai napig. A miértek keresését kö-
vetően hiszem és hisszük a családdal, 
hogy mindez okkal, Isten rendelke-
zése szerint történt. Bízunk abban, 
hogy Isten szerető gondossággal 
vigyáz nővéremre, részünkre pedig 
kellő erőt ad az ő gondozásához.

A másik fontos állomás (ha szabad 
így fogalmaznom), amikor a Szentlé-
lek érezhetően elkezdett munkálkod-

ni bennem a következő: az általános 
iskola 2. osztályától zeneiskolába 
jártam. Volt olyan év, amikor nem 
szerettem volna folytatni, azonban 
Édesapám meggyőzött arról, hogy 
továbbra is tanuljak zenét. Hiszem, 
hogy így volt elrendelve, ugyanis en-
nek köszönhetően ismerhettem meg 
egy hívő embert. Általa bekerültem 
egy keresztyén gyülekezet fúvósze-
nekarába, melynek éveken keresztül 
aktív tagja voltam. Számos Isten-
tiszteleten, evangelizáción, táborban 
szolgáltunk a zenekarral, ahol Istent 
dicsőítő énekeket adtunk elő. Ezen 
kívül gyakran jártam Istentisztele-
tekre, gyülekezeti eseményekre, ahol 
megtapasztalhattam, hogy csodála-
tos dolgokat képes tenni Isten. Egyre 
közelebb kerültem hozzá, megismer-
hettem őt és tevékenységeit a prédi-
kációkból. Ekkor éltem át először azt, 
amikor egy családi ebéden az étkezés 
megkezdése előtt a családfő imád-
kozott. Megtapasztalhattam, hogyan 
élik mindennapjaikat a keresztény 
hívek. Egyszer születésnapomra egy 
öröknaptárt kaptam, amelyben Bib-
liai idézetek vannak. Minden nap 
olvastam az adott napra szóló Igét. 
Volt, amikor a tanulásban, a nehéz 
egyetemi vizsgákra való felkészü-
lésemben nyújtottak támaszt, volt, 
amikor egyes kérdések eldöntésében 
nyújtottak segítséget.

Sajnos a kapcsolatunk megsza-
kadásával, az Istennel való kapcso-
latom is hanyatlásnak indult. Nem 
jártam Istentiszteletre, nem jártam 
a gyülekezeti fúvószenekarba. Azon-
ban a Szentlélek nem mondott le 
rólam és tovább munkálkodott. Idő-
vel éreztem a hiányát, így alkalman-
ként, nagyobb ünnepeken elmentem 
Istentiszteletekre, mely melegség-
gel töltött el. Ezzel kapcsolatban a 
Zsoltárok könyve 42. fejezet jutott 
eszembe, melynek 2. verse így szól: 
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a fo-
lyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem 
hozzád, Istenem!”

Eleinte félelemmel, mégis öröm-
mel jöttem Vőlegényem barátjának 
hívására a konfirmációs előkészítő-
re. Ismét közelebb kerültem Isten-
hez. Hála a lelkészünknek, Somogyi 
Lászlónak számos kérdésre választ 
kaphattunk és megerősödhetett az 
az elhatározásunk, hogy befogadjuk 
Istent az életünkbe, hiszen az Ő aján-
déka ez. Az Ő kegyelméből juthat-
tunk el idáig.

                                                                                       
Bízom abban, hogy hitem nem ren-

dül meg, hanem tovább erősödik és 
fejlődik, valamint további életemben 
Istennel kézen fogva, az Ő Igéje sze-
rint élhetek. 

     Bártfai Anna (felnőtt)

Bizonyságtétel
Áldás, Békesség!
„Ne félj, csak higgy az Úr Jézusban!” 
- Ez az Ige maradt meg bennem, már 
kicsi korom óta. A családomtól is so-
kat hallottam az Úr Jézusról. Főként 
nagymamámtól, aki mindig bibliai 
történeteket és tanulságos állatmesé-
ket olvasott esténként, amit én nagy 
érdeklődéssel hallgattam. A kedvenc 
könyvem a „Buyufa alatt” volt, ami-
ből az a rész volt a legnagyobb ha-
tással rám, amikor a kismajom nem 
hitte el, hogy van krokodil és az éle-
tével fizetett meg érte. Ekkor értet-
tem meg, hogy milyen fontos a hit, 
bizalom és engedelmesség. „Tudom, 
hogy van szem, mely szüntelen figyel 
ránk, van Isten, aki nem hagy el.” 3 

éves koromban is ő vigyázott rám, 
amikor befulladtam és kórházba ke-
rültem. Mamám sokat imádkozott 
értem, amit a Jóisten meghallgatott, 
és azóta sem volt olyan rohamom, 
pedig akkor egy hajszálon múlt a 
gégemetszés. A szobájában volt egy 
kép, ami a széles és a keskeny utat 
ábrázolta. A szélesen nagyon sok em-
ber járt és a végén a pokol tüze égett. 
A keskeny út pedig a mennyországba 
vezetett fel. Erről az útról nagyon so-
kat beszélt, hogy keressük, mert csak 
az vezet az örök élethez és tudom, 
hogy ő már ott a legjobb helyen van. 
Hűséges tagja volt a Kálvin téri gyü-
lekezetnek, ezért boldog lenne, ha 
látná, hogy én most itt állok, mivel 13 

éve itt lettem keresztelve. Papám itt 
volt presbiter, Anya pedig pénztáros-
ként dolgozik és a nyári szünetekben 
többször volt alkalmunk a gyüleke-
zeti táborokban részt venni. Hálás 
vagyok az óvó néniknek is, Zita né-
ninek és Mariann néninek, akik so-
kat foglalkoztak velem „csengettyűs” 
éveimben. Köszönöm Istennek, hogy 
később a Baltazár Dezső Református 
Általános Iskola tanulója lehettem, 
ahol sok szép emlékem született és 
jobban megismerhettem az Úr Jézust 
Csuti néni hittan óráin. Bár Istennek 
más terve volt velem, ezért az utam a 
kisgimibe vezetett, ahova jelenleg is 
járok és tudom, hogy az élet bármer-
re sodor, én a keskeny utat fogom 
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„Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, 
hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;” (II.Thessz. 2,13.)

keresni. Hiszem, fentről kapok erőt, 
hogy megtegyem, ami rám van bízva 
és érzem, hogy a Jóisten a minden-
napokban is velem van. Pl. amikor 
márciusban a fél éves sérülésem után 

a 70. percben, az imám után 1-1-es 
állásnál csereként beálltam és 2 gól-
lal eldöntöttem a meccset. Hiszem, 
hogy Isten meghallgatja az imáinkat. 
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem 

imádságaitokban és könyörgésetek-
ben minden alkalommal hálaadás-
sal tárjátok fel kívánságaitokat Isten 
előtt.”

  Cseresznyés Róbert

Bizonyságtétel

C saládunkban anyai nagy-
papám részesült római ka-
tolikus vallási nevelésben. 

Esetemben azt gondolom, szüleim 
kijelölték a hit és Isten felé vezető 
utam akkor, amikor 4 évesen meg-
kereszteltek. Óvodás éveimet is a Jó 
Pásztor Református Óvodában töl-
töttem, ahol kisgyermekként folya-
matos kapcsolatban lehettem Isten-
nel, majd amikor általános iskolás 
lettem, hittanra is jártam, melyet 
örömmel tanultam. Tartott mindez 
3. osztályos koromig, akkortól kezd-
tem eltávolodni Istentől. Én is az 
„egyszerűbb” utat választottam, mint 
oly sokan és az emberek elvárásainak 

akartam megfelelni. A sikereimet, a 
jó dolgokat, önző módon magamnak 
tulajdonítottam, viszont, ha kudarc 
ért, akkor másokat és Istent okoltam 
és azt gondoltam, hogy saját erőmből 
kell mindent megoldani.

Bevallom őszintén, hogy a kon-
firmációi hitoktatásra is Anyukám 
unszolására kezdtem el járni. Az át-
törést a családunkban történt sajná-
latos dolog hozta meg számomra, s 
mikor ezt megtudta a család, akkor 
fordultam Istenhez, kértem a segít-
ségét. IGEN, ismét csak akkor for-
dultam Istenhez, mikor rossz dolog 
történt az életemben.

Még messze vagyok az „igaz úttól”, 

de hétről hétre bomlik le az a bizo-
nyos fal, amit Isten és közém felépí-
tettem.

A Zsoltárok könyvében (37. rész) 
olvastam egy Igét, mely a most ve-
lünk történtek miatt különösen meg-
érint és ad erőt:

„Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; 
e földön lakozzál és hűséggel élj.

Gyönyörködjél az Úrban, és meg-
adja néked szíved kéréseit. Hagyjad 
az Úrra a te útadat, és bízzál benne, 
majd ő teljesíti.”

Ámen!
Horváth Aliz

Konfirmációi bizonyságtétel

I sten dolgairól először ak-
kor hallottam, amikor 
anyu beíratott hitoktatás-

ra. Eleinte nem értettem, hogy mit 
tanítanak a hittantanárok, de ahogy 
fejlődtem, kezdtem egyre jobban 
érteni. Pl. emlékszem arra, hogy 5. 
osztályban tanultunk a tékozló fiú-
ról. Azóta egyre érdekesebbek lettek 
a bibliai történetek. 

Így érkeztem el a vakációs egyházi 

gyerektáborba, ahol megismerked-
tem többek között Vitolddal, a gyü-
lekezet egyik beosztott lelkészével. Ő 
volt az, aki hívogatott engem konfir-
mációra, ifjúsági órára, illetve egyhá-
zi alkalmakra, egyben abban is sokat 
segített, hogy hitem legyen. Ezt az 
Igét is tőle hallottam, hogy: ,,Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szólí-
tottalak, enyém vagy!” Ő általa el is 
kezdtem járni ezekre az alkalmakra, 
amelyeken sokat tanulhatok Isten-
ről. Hiszem, hogy Jézus Krisztus él, 
aki értem is meghalt a kereszten és 
az Ő vére megtisztít minden bűntől. 
Ő nekem az igazbarátom és uralko-
dóm. Emlékszem, amikor egyik este 
gondolatban elmondtam az Apostoli 
hitvallást, elképzeltem, hogy akkor 
mi is történt valójában és hiszek is 
benne. Hiszem, hogy meghallja imá-
imat, mert sokat imádkoztam azért, 
hogy felvegyenek a Bocskai Gimná-
ziumba. Egyik délután jött a levél az 
értesítésről, hogy felvettek. Minden 
este szoktam gondolatban imádkozni 
testvéreimért, a szüleimért, nagyszü-
leimért, és másokért is. Imádkozom 
azért, hogy bocsássa meg minden 

bűnömet és vétkemet, melyeket el-
követtem ellene, még akkor is, ha 
nem is csináltam semmit, vagyis le-
het, hogy csináltam, csak nem vet-
tem észre. Hálás vagyok Istennek, 
hogy az az édesanyám, az, aki. Hálás 
vagyok Istennek, hogy édesanyámat 
is elvezette, hogy ő is bizonyságot 
tudjon tenni hitéről. Hálát adok az 
Úrnak, azért, mert amikor a baj volt, 
akkor is fogta a kezem, és hiszem, 
hogy soha nem fogja elengedni. Ezt 
úgy tudom tanúsítani, hogy történt 
velem egy olyan esemény, amikor Ő 
ott volt mellettem, csak még akkor 
nem vettem észre, mert akkor még 
nem tudtam hitemet megerősíteni, 
mint most. 2020. március 23-án, 
egy hétfői napon elszöktem otthon-
ról, mert egy volt barátnőm nem hit-
te el, hogy bármit megtennék érte, 
még azt se, hogy akár el is mennék 
hozzá. Amikor útnak indultam, volt 
nálam egy vöröses piros bőrönd és 
azt húztam magam után. Nem sok-
kal később már az autópályán ha-
ladtam és megállt mögöttem egy 
autó, amiből egy idegen férfi jött ki 
és megszólított, hogy én mit keresek 
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„Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő (Isten) 
irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,” (Tit. 3,5.)

Rostás Jázmin bizonyságtétele

itt. Erre én nem feleltem semmit. De 
Isten tudta, hogy mi folyik ott, ezért 
Isten odarendelte egy régi ismerő-
sünket. És itt van a bizonyíték arra, 
hogy Isten mindig ott van mellet-
tünk, amikor kell, és soha nem fordul 
el tőlünk. Mert ha az Úr nem küldte 
volna oda őket, akkor komoly bajom 
is eshetett volna. De Ő szeretett en-
gem és segített rajtam, hogy ne essék 
semmi bántódásom. És hiszem, hogy 
Isten, aki megmentett sok bajtól, 
még akkor is szeretett és szeret en-
gem, annak ellenére, hogy sok bűnt 
követtem el ellene, mert Ő nem csak 
akkor van mellettünk, amikor kell, 
hanem mindig, minden nap. Isten 
nem az, akinek a legtöbb ember gon-
dolja. Mert Róla azt gondolják, hogy 
rossz, minden az Ő hibája, és ami a 
legrosszabb, hogy nincsen. De nem 
igaz. Mert Isten van. És Isten soha, 
de soha nem követett el bűnt. Isten 
szeretne minket megváltoztatni. Sze-
retne bennünket a jó útra terelni. És 

azok az emberek, akik rosszat gon-
dolnak a Teremtőről, azoknak nincs 
hitük és mindig csak másban keresik 
a hibát, ami nem jó, mert bűn. Ahol a 
hiba van, az csakis mi bennünk, mint 
emberekben van, csak sokan nem 
akarják megvallani. Többek között 
én sem vagyok kivétel. Én is bűnös 
vagyok. De ha megvalljuk bűneinket, 

Ő hű és igaz, mert bűnbocsánatot ka-
punk Tőle és megtisztít minket min-
den gonoszságtól. 

Mert hittem, hiszem és hinni is fo-
gom, hogy Isten velem volt, van és 
lesz is mindörökre és hiszem, hogy 
az Úr által örök életem van.  

Simon Dóra

Á ldás, békesség! Rostás Jáz-
min vagyok Bodaszőlőről, 
a Zeleméry László Általá-

nos Iskolából. – Köszönöm, Istenem, 
hogy segítettél nekem a konfirmáció-
ra felkészülni, mert nélküled ez nem 
ment volna, hisz Te adod nekem az 
erőt! –

Én Istenről gyerekkoromban hal-
lottam először a családtól. Én is já-
rok gyülekezetbe, református hittan-

órákra, illetve jöttek hozzánk más 
felekezetből lelkészek és hívők is, 
hogy együtt dicsőítsük Istent.

Amióta én konfirmációra járok, 
úgy érzem, sokat változtam lelkileg 
is, és ezt nagyon köszönöm az Úr-
nak! Bibliát is szoktam olvasni, most 
már sűrűbben Natival is, aki unoka-
testvérem és konfirmandus társam, 
de a családommal is előfordul, hogy 
elővesszük a Bibliát. 

Nekem nagyon sokat jelent a kon-
firmáció, mert egy új élet felé nyit. 
Sok régi jó emlékem is van tábo-
rokról, pl. tavaly Bodaszőlőn is volt 
a pihenő házban egy tábor, és ott is 
nagyon sokat tanultunk Istenről. 
Énekeltünk, imádkoztunk, és ezek a 
jó élmények örökre a szívemben fog-
nak maradni!

     
Rostás Jázmin

Szabó Nikolett bizonyságtétele

Áldás, békesség! Szabó Niko-
lett vagyok, 15 éves. Nekem 
már a fogantatásom is egy 

csoda volt, mivel Anyának nem lehe-
tett gyereke. Így én és az ikertestvé-
rem a 3. lombikprogrammal sikerül-
tünk. 

A kiírt időhöz képest majdnem 
2 hónappal hamarabb születtünk, 
egészen kis súllyal, de hála Isten-
nek, csak asztmás betegségünk volt, 
aminek aztán sosem volt tünete. 10-
13 éves korunkban kigyógyultunk 
belőle. A következő isteni csoda az 
életemben, hogy természetes úton 
megfogant az öcsénk. Neki van egy 

szívbetegsége, és hiszem, hogy Isten 
őt is meggyógyítja.

Óvodás éveimet a Jó Pásztor Re-
formátus Óvodában töltöttem. Én a 
Bárányka csoportba jártam, ahon-
nan emlékszem egy történetre, az 
elveszett bárány történetére. Ma már 
így visszagondolva értem, hogy a 
bárány az elveszett ember, akit a Jó 
Pásztor megkeres.

Iskolában elkezdtem járni hittan-
órára, de a folyamatos nagy hangza-
var miatt nem éreztem, hogy lelkileg 
építene, ezért átiratkoztam etikára. 
Emiatt eltávolodtam Istentől és nem 
foglalkoztam vele. De tavaly nyáron 

barátnőm és osztálytársam hívott 
ifibe, és én félve, de elmentem vele. 
Azért félve, mert nem hittem, hogy a 
hittanból kihagyott évek miatt meg-
találom a közös hangot a többiekkel. 
De hála Istennek, ez máshogy sült el, 
és a mai napig járok Ifibe, és akármi 
közbe jönne, próbálom úgy szervezni, 
hogy el tudjak menni. Most már úgy 
tekintek Istenre, mint életem veze-
tőjére, aki nélkül nem lenne értelme 
egyik tettemnek sem. Pl. Isten mun-
kájának tekintem azt is, hogy elveze-
tett egy másik sportegyesületbe, ahol 
többet és jobb szinten tanulhatok.

Szabó Nikolett 
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„Annak okáért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az Ő (Isten) szavát halljátok,” (Zsid. 3,7.)

Üdvözlöm a kedves gyülekezetet, 
áldás, békesség!

M egmondom őszintén, 
hogy egy évvel ezelőtt, 
mikor még 7-edikes 

voltam, kissé bosszankodtam is, hogy 
miért csak nyolcadiktól lehet konfir-
málni. Most mégis örülök, hogy nem 
tavaly, hanem idén konfirmálok.

Isten Igéjéről már születésem óta 
hallok: Emlékezetem óta hordanak 
a szüleim gyülekezetbe, a Jó Pásztor 
Református Óvodába jártam, az első 
4 évet a Baltazár Dezső Református 
Általános Iskolában végeztem; vala-
mint több keresztyén táborba is elju-
tottam.

Egy ilyen táborban, Nyékládházán 
11 éves koromban, vallottam meg 
először, hogy hiszek az Úr Jézusban. 
Hiszem, hogy Isten ezt komolyan 
vette, de ez nem azt jelentette, hogy 
én már megtért hívő ember vagyok. 
Ezzel csak az idén télen lezajlott 

Refisz (Református Fiatalok Szövet-
sége) hétvégén néztem szembe.

Az elmúlt pár évben nem fogtam 
fel, hogy Isten milyen nagyon sze-
ret minket, nem fogtam fel Jézus 
kereszthalálának jelentőségét. Sőt, 
olyan gondolatokat is végigvittem a 
fejemben, melyek arra vezettek, hogy 
Isten nem szereti az embert. Ezen a 
ponton ragadt meg az életem egy jó 
ideig.

 Csak az elmúlt időszakban vezetett 
rá Isten a tisztánlátásra, hogy ennek 
oka az, hogy az eddigi életem során 
nem fogtam fel a bűneim igazi súlyát. 
A kettő között az összefüggés, - amire 
nem rég jöttem rá, - hogy Jézus a bű-
neimért halt meg. Ha a bűneim súlyát 
nem veszem komolyan, akkor Jézus 
kereszthalálát sem, akkor pedig nem 
is érthetem, hogy miért olyan nagy-
dolog az, amit a Biblia úgy jellemez, 

hogy „Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, és ember szíve meg sem sej-
tett,…” (I.Kor. 2,9.), így pedig okom 
sincs arra, hogy én miért szeretném 
Istent, azaz nincs meg bennem a kel-
lő Isten-szeretet. Így tehát, hiába val-
lom meg, hogy Isten van, bűnbánat 
nélkül nem tudok megtérni.

Azért vagyok hálás Istennek, hogy 
idén konfirmálok és, hogy a konfir-
mációmat beillesztette egy ébredés 
sorozatomba, és - ha lehet, - meg is 
koronázta azt. Mostanra meglátatta 
velem Isten, hogy ha beismerem a 
bűnöket, akkor Ő szeretetből ad bűn-
bocsánatot, és nekem is lehetőségem 
van arra, hogy az övé legyek. Erre 
igent mondva, szeretnék a gyülekezet 
teljes jogú tagjává válni. 

Magi Sarolta

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,

örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

Apostolok szívében lángoló tűz,
és bűnbánatra hajtó hatalom vagy,
eklézsiát teremt élő szívekből
erőd, mely tartja népedet ma is.
Ó, egység drága Lelke áldva légy!

Mert Jézusunkban Istent láttatod meg,
s imádni Őt, amint kell, megtanítsz,
és elvezetsz Te minden igazságra,
s bennünk maradsz ígéreted szerint,
ó, dics neked, tanító bölcs Vezér!

Hálám jeléül vedd szívem lakásul,
legyen szolgálatodnak székhelye,
hogy én is szolgáló lélek lehessek,
Lényednek teste, áldott eszköze!
Balog Miklós (Ünneprontás, 64. old.)

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám, 
Égi lángod járja át szívem és a szám! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!
2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, 
Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

Himnusz a Szentlélekhez
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„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig 
én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én 

hordozlak, én mentelek meg” (Ézs. 46,4.)

S zeretem a Jóhírmondót, 
azaz a jóhírt (sajnos 
van sok rosszhír is), de 

a Jóhírmondóba jóhírt írjunk, ami 
hála Istennek sokkal több van. Ezeket 
nem akarom most felsorolni, nem is 
tudnám mindet. Egy néhányat: a leg-
jobbakat. Jézus Krisztus feltámadott, 
valóban feltámadott! Ő elmondhatta: 
„nékem adatott minden hatalom…” 
ő ezt a hatalmat az emberek javára 
gyakorolja, nem megtorlásra, amiért 

őt keresztre, azaz halálra juttattunk. 
Jézus Krisztus azt mondja: „jöjjetek 
énhozzám mindnyájan akik megfá-
radtatok és meg vagytok terhelve és 
én nyugalmat adok nektek”. Azt is 
mondja: „aki én bennem hisz nem lát 
halált soha örökké”. Így mi keresz-
tyén hívők, teljes bizalommal mehe-
tünk hozzá. Én is, aki már, úgymond 
benne vagyok a szépkorban, egészen 
másképp nézhetek az öregedésre. Az 
öregség akkor kezdődik, amikor le-

gyintünk, és nem vagyunk kíváncsi-
ak sem keresők. Amikor már valaki 
azt mondja: hagyjanak nekem békét, 
van nekem elég bajom. Telik-múlik 
az időnk csak múlik-e vagy közben 
megtelik, de nem keserűséggel, le-
mondással, hanem úgy, ahogy a zsol-
táros mondja: „Én pedig szüntelen 
remélek, Isten nagy tetteivel járok.” 
(Zsoltárok 71. fejezet). Ezt az örege-
dést kívánom mindannyiunknak. 

Egy volt presbiter

Tisztelt Gyülekezet!

BIZONYSÁGTÉTELEK

A ki még nem ismer, szeret-
nék bemutatkozni: Tóth 
Gyula vagyok, Hajdúbö-

szörményben születtem 1968-ban. 
Tősgyökeres hajdúböszörményi re-
formátus felmenő ősökkel rendelke-
zem, így büszkén gondolhatom, ere-
imben az elődöktől örökölt tradíció is 
csörgedezik.  

Megtérésem története nem egy 
drámai, hirtelen változáshoz köthető 
az esetemben, részemről úgy érzem, 

mindig is hívő ember voltam. 
Tudatom eszmélésétől kezdve fog-

lalkoztattak az olyan gondolatok, 
hogy hogyan keletkezett a világegye-
tem, az élet, valami előállhatott-e a 
semmiből, tehát a létező dolgoknak 
valami magyarázatuknak kell lenni. 
Az ember sem csak egyszerűen hús-
vér szerzet, hanem gondolataink 
vannak, és milyen csodás dolgokra 
vagyunk képesek: zeneszerzés, ver-
sek alkotása, művészeti remekmű-

vek. Tehát csak önmagában az anyag 
nem létezhet, nekünk is lelkünk van 
és rajtunk kívül, fölöttünk is léteznie 
kell egy hatalmasabb LÉLEKNEK. 

Ezen túlmenően az egyetlen igaz 
KÖNYV, a Biblia, állandóan szinte 
hívott magához. Sokszor elővettem, 
egy-egy részletet olvastam belőle, és 
bizony sokszor olyan is volt, hogy 
kudarcot vallottam, letettem, mivel 
nem értettem. Ha valamilyen újabb 
ismeretet szereztem, újra belelapoz-

Isten élő Lelke, jöjj, légy Vezérem itt!
3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek 
szent, 
Jézusommal légyek egy már e földön 
lent! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek 
szent!
4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet 
adj, 
S majd a végső harcon át mennybe 
fölragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 
(*BGyÉ. 168. A hit hangjai: 304)

Jövel, Szentlélek Úr Isten! Töltsd 
be szíveinket épen
Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli 
szent buzgósággal; 

Melynek szentséges ereje Nyelveket 
egyező hitre 
Egybegyűjte sok népeket, Kik mond-
ván így énekeljenek: 
Halleluja! Halleluja!
2. Te, szentségnek új világa, Igédnek 
vezess útjára, 
Taníts Téged megismernünk, Istent 
Atyánknak neveznünk!
Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi 
ne tanuljunk mástól;
És ne légyen több más senki, Hanem 
Krisztus, kiben kell bízni!
Halleluja! Halleluja!
3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy ke-
gyes megoltalmazónk, 
Hogy maradjunk útaidban, Ne csüg-
gedjünk háborúnkban!
Erőddel elménket készítsd, Gyenge 
hitünket erősítsd, 

Hogy halál és élet által Hozzád sies-
sünk hamarsággal!
Halleluja! Halleluja! 
(*BGyÉ. 159. A hit hangjai:  4ö9)

Lelked által, Istenem, Hadd le-
gyen Tiéd szívem!
Bennem bálványtrónokat Döntsön 
össze szent szavad!
2. Lelked védjen szüntelen, Bűntől 
oldozd fel szívem!
Átkos vágyak láncait Törje szét ben-
nem a hit!
3. Lelked lángja, Istenem, Fénnyel 
járja át szívem!
Bűnök éje múljon el, Áldj meg újult 
élettel! 
(*BGyÉ. 170.   A hit hangjai: 447)

„Kicsoda az istenek közt olyan, mint Te Uram? Kicsoda olyan, mint Te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő?” (II.Móz.15,11.)
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„Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,” (Zsid. 6,4.)

tam. Mint a mágnes a vasat újra-újra 
magához vonzott. 

Fiatal felnőttként léptem az útke-
resés fázisába. Ez az útkeresésem 
rögösnek bizonyult. Szüleim ekkori-
ban sokat hívtak volna az istentisz-
teletekre, de valahogy volt bennem 
egy ellenállás. Sajnos rosszul sáfár-
kodtam képességeimmel, mai szó-
val mondva rosszul menedzseltem 
magam. Vizsgáim nem sikerültek, 
elhanyagoltam a tanulmányaimat, 
több munkahelyet kipróbáltam, rosz-
szul megválasztott baráti társasá-
gokba keveredtem, akik bűneimre 
nem figyelmeztettek, jómagam pedig 
ezekből nem tudtam kilábalni. A vá-
gyaim végtelenek voltak, ugyanakkor 
a lehetőségeim pedig be voltak kor-
látozva. Valószínűleg ekkor lehettem 
életem mélypontján. Tudjuk jól az 
idézetet Pál leveléből a Rómaiakhoz, 
6. fejezet: „A bűn zsoldja a halál”. Az, 
hogy mégsem lett ilyen súlyos követ-
kezménye akkori bűneimnek, csalá-
dom, igaz barátaim szerető gondos-
kodásának köszönhetem. Akkor még 
ez ilyen világossá nem vált számom-
ra, nem állt össze egy képpé, hogy ez 
nem lehet véletlen műve, fölöttünk is 

léteznie kell egy magasabb szeretet-
adománynak, valakinek, aki szerete-
tét kiapadhatatlanul mintegy hitelezi 
részünkre. 

Életem további részében is része-
sülhettem ebben a szeretet-hitelben. 
Megismerkedtem leendő feleségem-
mel, házasságot kötöttünk, boldog 
házasságban élünk, született két szép 
gyerekünk, akiket kiegyensúlyozott 
szeretetben nevelünk. Közben az 
évek telnek-múlnak felettünk, és a 
bennem élő hívő ember is gondolko-
dik, hogy a magam boldogsága, vagy 
a szeretet hitele meddig is tart, mikor 
kell visszafizetni. 

Részemre tanulságos gondolatokat 
találtam János első levele 4. fejeze-
téből: „Szeretteim, szeressük egy-
mást, mert a szeretet Istentől van, 
és aki szeret, az Istentől született, 
és ismeri Istent.” (1 Jn. 4,7) Logiku-
san ezt tovább gondolva a következő 
mondatnak is itt kell állnia: „Abban 
nyilvánult meg Isten irántunk való 
szeretete, hogy egyszülött Fiát küld-
te el Isten a világba, hogy éljünk őál-
tala.” (1 Jn. 4,9)

Családunkban először fiunk konfir-
mált, feleségemmel úgy döntöttünk, 

hogy mi is ezt megtesszük. Közben 
ismereteimben is gyarapodva, rá 
kellett jönnöm, hogy hívőnek val-
lani magamat az önmagában nem 
elegendő, hisz annak mértéke is vál-
tozik bennem. A bennem levő hit az 
olyan, mint egy élő fa: terebélyesed-
het, metszeni kell, gyümölcsöt ad, de 
ugyanakkor ki is pusztulhat, ha nem 
ápoljuk. Hitben gyarapodni egy ak-
tív tevékenységet, hozzáállást takar, 
felszabadult érzéssel fel kell vállal-
nom nézeteimet. Az összefüggések 
felismerése, hogy Jézus, mint ember 
a történelem legnagyobb tettét haj-
totta végre és évszázadokkal később 
ebben én is érintve leszek, én is ezál-
tal nyerek dolgokat, és ezt ki is nyil-
váníthatom. 

Az előbb befejezetlenül maradt az 
idézet Pál apostol Rómaiakhoz írt le-
veléből: 

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten 
kegyelmi ajándéka pedig az örök 
élet Krisztus Jézusban, a mi Urunk-
ban.”

Áldáskívánással:
Tóth Gyula

CSAK EGY PERC

Érzések helyett: hit!

Olvasandó: 1Mózes 22,1–24                

M i történik itt?! Hát 
egyáltalán nincsenek 
Ábrahámnak érzései? 

Szó nélkül megragadja a fiát, egyet-
len gyermekét, megkötözi, és az ol-
tárra teszi? – Mi lett belőle: egy pa-
rancsvégrehajtó, szívtelen gép?!

Ezt is gondolhatnánk, de téved-
nénk. Az apában dúló érzelmi viha-
rokról egyszerűen nem tudósít a Bib-
lia. Nem mintha nem tudná Isten, 
milyen iszonyúan nehezet kért Áb-
rahámtól, de Ő azt is tudja, hogy mi 
lesz a történet vége, - és azt is, hogy 
az első Nagypénteken senki sem fog 
Őreá kiáltani: Azonnal állj meg, és ne 
tégy kárt a Fiadban! Neki – iszonyú 
önmegtartóztatás árán – valóban vé-
gig kellett néznie Jézus kínhalálát. 
Nem mozdult, hogy minket meg-
mentsen. Igazságossága megkövetel-
te, hogy valakinek meg kell halnia a 
bűneink miatt, hiszen „a bűn zsoldja 
a halál.” (Róm 6,23) - Ábrahám még 
nem tudhatta, nem érthette mindezt. 
Ő még nem láthatta át, hogy Utóda 
által hogyan nyer áldást a föld vala-
mennyi nemzete, csak egyet tudott: 
teljes szívvel megbízik abban, aki 100 
éves korában gyermekkel ajándékoz-

ta meg. Kavargó, viharzó érzésein 
felülkerekedett a hite: Nem tudom 
hogyan lesz, de „Isten majd gon-
doskodik áldozati bárányról, fiam!” 
– Nem tudom, hogyan lesz a tovább-
tanulásom, a párválasztásom, a meg-
élhetésem, nem tudom, hogyan ma-
radhat hozzám, bűnöshöz hűséges 
egy szent Isten, de egyet hiszek, sőt 
tudok: „Aki tulajdon Fiát nem kímél-
te, hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk Vele 
együtt mindent?” (Róm 8,32) 

Kétségeid szorításában mindig 
nézz Jézusra: a gyötrelmek után ott 
a feltámadás! Engedd, hogy érzéseid, 
reménytelenséged felett úrrá legyen 
a hited!

Somogyi László
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„Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” (Róm. 8,27.)

Szenvedélybetegségek

Bizonyságtétel a Szabadítóról

Ö römmel és hálás szívvel 
teszek bizonyságot az Úr 
Jézus életemben megta-

pasztalt dicsőséges kegyelméről: 
„Kiemelt a pusztulás verméből, a sár-
ból és az iszapból. Sziklára állította 
lábamat, biztossá tette lépteimet. Új 
éneket adott a számba, Istenünknek 
dicséretét.” (40. Zsoltár 3-4.)

 „Ha egyszer téged az Úr Jézus 
megragadott, vedd azt komolyan és 
tedd teljessé a döntést. Mivel pedig 
mi annyira ragaszkodunk önnön 
szegényes dicsőségünkhöz s annyira 
nincs szemünk Isten dicsőségének 
a Krisztusban való megpillantására, 
Isten kénytelen sok esetben súlyos 
életpróbákkal segítségünkre sietni. 
Ott, ahol mi nem akarunk enged-
ni, ő szakítani és tépni fog. Sokszor 
az önigazult ember erényeire való 
büszkeségét töri szét és olyan bukást 
enged meg nála, ami súlyos módon 
meggyőzi önigazságának semmis 
voltáról. Nagyot kell zuhannunk ah-
hoz, hogy elfogadjuk nyomorult bű-
nös voltunkat, melyben nem tudunk 

többé semmi jót találni. Az ilyen em-
bernek ajándékozza oda Jézus önma-
gát.” 

(Carl Eichhorn: "Isten műhelyé-
ben" című áhítatos könyvéből)

Görög katolikus falusi környezetbe 
születtem, ahol a tisztes földművelő 
szüleim kérésére meg is keresztel-
tek. Az a rendszeresség volt az éle-
tünkben, hogy - bár a Bibliát nem 
olvastuk - minden vasárnap szépen 
kiöltözve a templomba misére men-
tünk. Az első áldozás után szívesen 
éltem a gyónás lehetőségével. Mivel 
szófogadó gyereknek neveltek, az en-
gedetlenségeim miatt sokszor tilta-
kozott a lelkiismeretem, de a gyónás 
után meg tudtam nyugodni, noha 
csak néhány imát kellett többször 
elmondanom. Bizony nagyon sajnál-
hatom, hogy ebből a gyakorlatból ak-
kor gyerekként nem ismertem meg a 
bűneimet megváltó Urunkat. Hittem 
és vallottam a Teremtő Istent és szí-
vesen tanultam a természettudomá-

nyokat, elsősorban a kémiát, ami-
vel rácsodálkozhattam a teremtett 
világunk ékes rendjére. Debrecen-
ben voltam középiskolás, szerettem 
vegyiparisnak lenni. A hazautazások 
alkalmával még hálás szívvel jártam 
misére és gyónni. Megnyugvással 
töltött el, hogy szüleimre és tanára-
imra hallgattam, jó tanuló voltam. 

A katonaság után egyetemistaként 
a „felnőtt” koromban már nem men-
tem templomba és csak ritkán gon-
doltam arra, hogy nekem szükségem 
van közösségre az Istennel való kap-
csolatomhoz. Nem tagadtam meg Őt, 
de úgy véltem egyedül is boldogulok.

A végzés után az Orvosi Egyetemen 
maradtam, tanítottam, kutattam, 2 
évig külföldön is. A házasságomhoz 
sem kértem Isten segítségét és bár 
tudtam, hogy vannak közöttünk tu-
lajdonságbeli eltérések, azt gondol-
tam, hogy majd ezt is megoldom. 
Talán már akkor túlságosan elbiza-
kodott voltam. 

Először Édesanyám halála rendí-
tett meg, aki külföldi munkám alatt, 

SZERETETSZOLGÁLAT

Magyar Református Szeretetszolgálat

A Magyar Re-
f o r m á t u s 
S z e r e t e t -

szolgálat híreiből, 
együttműködéseiből, 
tevékenységeiből né-
hány információ:
- A beregdaróci rak-

tárból útnak indult a „Remény 
magjai” program keretében 11 ton-
na vetőmag (22 féle mag), megse-
gítve tízezer kárpátaljai család gaz-
dálkodását. 

- Magyar zeneoktatási intézmények 
összefogásával (77 hazai zeneisko-
la vett részt az ország 64 települé-
séről) a ZeneVarázslat Mozgalom 
országos kezdeményezésére több 
mint 6 millió forinttal támogatták 

a kárpátaljai testvéreket. 
- Idén tizenkétezren csatlakoztak a 

14. Szeretethíd programba. A „Sze-
retethíd – Kárpát-medencei Refor-
mátus Önkéntes Napok” a Magyar 
Református Szeretetszolgálat egyik 
legnagyszabásúbb programja.

- Digitális oktatási eszközöket ado-
mányozott öt magyar iskolának a 
Yettel Magyarország Zrt. támoga-
tásával összesen 10 millió forint 
értékben „Digitális ugródeszka” 
elnevezéssel.

- Az Ungvári Központi Városi Klini-
kai Kórház számára 3,2 millió fo-
rint értékben gyógyszeradományt 
ajándékoztak. Ilyen jellegű ado-
mányt első alkalommal Munkácsra 
vittek.

- A Koreai Diakóniával együttműkö-
dési megállapodást kötöttek, ek-
képpen számíthatnak a koreai test-
vérekre a kialakult menekültügyi 
krízis helyzetben. 

- A Magyar Református Szeretetszol-
gálat híreiről, az adományozási le-
hetőségekről tájékozódni a szolgálat 
honlapján a https://jobbadni.hu/ 
weboldalon lehet. A központi iro-
da telefonszáma: 06 (1) 273-0449                                                                                                                            
A debreceni iroda címe: Debre-
cen, Leány utca 2.; telefonszám: 
52/615-357, 52/615-967; foga-
dóóra: hétfő és csütörtök 9:00-
12:00; e-mail cím: iszlai.gergely@
jobbadni.hu 
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„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nekünk.” (Róm. 5,5.)

50 évesen halt meg a rendszeresen 
gyógyszerre ivott alkoholtól. Akko-
riban még egyáltalán nem szerettem 
sem az alkohol ízét, sem a hatását. 
Világi életemben a tanulással, a spor-
tolással sikereim voltak, a munkám-
ban örömömet leltem és elhittem, 
hogy mindazt, amit elértem, azt ma-
gamnak köszönhetem. Hitetlen és 
hálátlan voltomban kezdtek megerő-
södni jellemhibáim: önhitt, büszke, 
makacs, türelmetlen lettem. Nehe-
zen tudtam elfogadni, ha nem várt, 
a komfortzónámat zavaró problémák 
adódtak, a kényelmetlenségre és a 
hibázástól való félelmemre kezdtem 
el alkoholt inni. 

38 évesen már rendszeresen ittam. 
Később, amikor először elvették a jo-
gosítványomat, másfél évig még tud-
tam szárazon, alkohol nélkül lenni. 
Bár a tiszta időszakom alatt újfent 
megtapasztalhattam Isten áldásait, 
megint nem tudtam hálás lenni és 
visszaestem. 41 évesen - 1995-ben 
- kértem először orvosi segítséget a 
Klinikán. Alkoholistának mondtam 
magam „de én nem az alkoholt szere-
tem, hanem azt a nagy feszültséget, 
ami az életemmel jár, azt kell vala-
hogy csillapítani…” mentegetőztem.

Aztán 7 éven keresztül csak abban 
bíztam, hogy segít egy orvos vagy va-
lamilyen gyógyszer, amivel le tudom 
tenni az alkoholt. Többször voltam 
kórházban, saját kérésemre ötször 
ültettek be a bőröm alá gyógyszert 
(Esperál), hogy rosszullétet okozzon, 
ha alkoholt iszok rá. Sajnos a kezelé-
sek alatt semmiben nem változtam, 
nem változtattam, így idővel mindig 
visszaestem. Nem ment a szabadu-
lás, még ha többször hónapokat vagy 
akár egy évet is alkohol nélkül éltem 
meg. 2002-ben elváltam, bűntudat-
tal szinte mindent a gyerekeknek és 
édesanyjuknak hagytam. Fiam 17, lá-
nyom 13 éves volt.

2001 nyarán még nem teljes józan 
állapotomban többször elmentem 
- több mint 20-25 év után újra - gö-
rög katolikus misére az akkoriban 
átadott Megtestesülés templomba. 
Tele voltam önsajnálattal, önváddal 
és sokszor ott sírtam, hogy miért va-
gyok ilyen szerencsétlen… 

2002-ben tértem be először a 
Debrecen-Nagyerdei Református 
Egyházközség Bolyai úti templomá-
ba és ültem le a hátsó sorok egyikébe. 

Még akkor is alkoholistaként pusztí-
tottam magam, háromszor is gondol-
tam öngyilkosságra.

Aztán valaki - Isten küldötteként 
- 2002 őszén az asztalomra tette a 
Bibliát magyarázó előadássorozat 
hirdetését: „Ismerjük meg a Bibliát”, 
előadó Reisinger János, irodalomtör-
ténész. Valami elkezdődött bennem, 
mert 2010-ig jártam az alkalmakra 
és csatlakoztam a Bibliaiskolák Kö-
zösségében a Biblia-olvasókörhöz. 

Utolsó kórházi kezelésemkor lát-
tam meg egy másik hirdetést: 2002. 
október 30-án, szerdán 18 órakor, a 
Varga u. 1/B alatt - egy hónapos jó-
zanságomban - találkoztam életem-
ben először az Anonim Alkoholisták-
kal (AA). Azóta veszek részt az AA 
debreceni és Debrecen környéki cso-
portjainak szervezésében, munkájá-
ban. Rendszeresen összejövünk, de 
szervezünk a kórházak pszichiátriai 
osztályaira is AA gyűléseket, hogy az 
újra józan életű társaimmal - és saját 
példámmal is - tápláljuk a reményt a 
gyógyulást kereső betegekben. 

2002. szeptember 30-án, hétfő 
délután ittam utoljára alkoholt. Meg-
értettem, hogy az alkoholizmusom 
egy progresszív betegség és csak az 
Úr Jézus kegyelmével tartható meg 
a felépülés állapota: „Ha tehát a Fiú 
megszabadít titeket, valóban szaba-
dok lesztek.” (János 8,36.)

Fokozatosan alakult ki bennem a 
Biblia jobb megismerésének igénye, 
ezért jelentkezem 2004-ben a Sola 
Scriptura Teológiai Főiskolára, ahol 
2009-ig látogattam az előadásokat, 
a vizsgákra viszont nem jelentkeztem 
be.

2004 decemberében - Karácsonyt 
követően - a Bibliaiskolák Közössé-
gének evangelizációján lettem a hir-
detett Ige által megszólítva, és adtam 
át életem irányítását Urunknak, Jé-
zus Krisztusnak. Megértettem, hogy 
Krisztus tanításai és példázatai a sze-
retetről szólnak, életem zsinórmérté-
két jelentik. 

Ez után azt is felismertem, hogy 
nem tudok teljesen azonosulni az 
adventisták gyülekezeti elvárásaival 
és 2005 januárjában csatlakoztam 
a nagyerdei református gyülekezet 
kiscsoportos alkalmaihoz. A Tiszte-
letes Úrral történt többszöri beszél-
getésünket követően szeptembertől 
kezdtem járni a gyülekezeti Biblia-

iskolába. 2006. április 9-én konfir-
máció alkalmával tettem bizonyságot 
hitemről és a Krisztusban hozzám 
közeljött Isten szabadításáról. 

A Biblia olvasása és az önsegítő 
csoport gyűléseinek látogatása so-
rán jutottam el a lelki újjászületésre. 
Különösen fontos volt számomra, 
hogy mindkét közösségben megta-
pasztaltam: nem vagyok egyedül. 
Nekem - a többeknek sokat ártó 
szenvedélybetegnek - különösen so-
kat jelent elfogadni és hálásnak len-
ni az Istenünknek Krisztusban adott 
áldozatát:

„Ha Isten velünk, ki lehet elle-
nünk? Aki tulajdon Fiát nem kímél-
te, hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyan ne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent?” (Róm. 8,31-32.)

A megtérésem óta bőségesen visz-
szakaptam mindent, amit elittam. 

Bár 2005 és 2006 őszén az előző 
életem utóhatásaként csípőprotézis 
beépítéses műtéteim voltak, ezekből 
a kegyelmes Atya teljes felépülést 
ajándékozott. 

2006-ban találkoztam Bertalan 
Máriával, akit az egyetemről már is-
mertem. Beszélgetéseinkből tudtam 
meg, hogy Ő is hitben járó. 2007-ben 
Karácsonykor volt eljegyzésünk és 
2008. május 10-én az Istentől kapott 
társammal házasságot kötöttünk, 
aki fogadta, hogy velem, a kegyelmet 
nyert alkoholistával megelégszik… 

Házasságkötésünket követően reg-
gelente együtt imádkozunk, naponta 
olvassuk a Bibliát és keressük Isten 
akaratát, hogy dicsőségére élve töb-
bet tudjunk tenni egymásért és má-
sokért. Gyermekeimmel rendszeres 
a kapcsolatunk, imádkozunk az Ő 
megtérésükért.

2009. januárban Bertalan Péter 
sógorommal először vettem részt 
csendes héten, Biatorbágyon. Azóta 
még 10 alkalommal volt ott lelki épü-
lésem. 

2012-től presbiterként szolgálha-
tok a Debrecen-Nagyerdei gyüleke-
zetben. 

2011 és 2013 között kémia taná-
ri Msc. végzettséget szereztem a DE 
Természettudományi Karán. 

Munkahelyemen megbízási szer-
ződéssel továbbra is részt vehettem/
vehetek (2018-tól nyugdíjasként) az 
orvosi kémia magyar és angol nyelvű 
oktatásában. 2007 és 2012 között ta-
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„Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.” (Júd. 1,21.)

IFJÚSÁGI CSOPORT (IFI)

nulmányi felelősként szervezhettem 
az oktatási feladatok elvégzését. 

Nyári gyülekezeti táborokban 
veszek részt 2006-tól a Debrecen-
Nagyerdei gyülekezettel, 12 alkalom-
mal Sátoraljaújhelyen, 1 alkalommal, 
2021-ben Felsőtárkányon. 

A Hajdúböszörmény Kálvin téri 
gyülekezettel 2019-ben Székelyjón 
(Erdély), 2020-ban Várhosszúréten 
(Felvidék), 2021-ben Ligetalján tá-
boroztunk. 2019-től a Derékhad kis-
csoport vezetését vállaltam el a gyü-
lekezetben. 

Bizonyságot teszek, hogy Isten ir-
galma egyre inkább érvényesül az 
életemben, annak ellenére, hogy ezt 
egy kicsit sem érdemlem, de tudom, 
hogy ez a kegyelem. Hálával tarto-
zom Istennek az Anonim Alkoholis-
ták csoportjáért. A tanítás mellet az 
életem része lett, hogy segítsem a 
még szenvedő szenvedélybetegeket, 
hálát adva az Istennek, hogy lenyúlt 
értem és én észrevettem, képes vol-
tam belekapaszkodni, hogy felemel-
hessen.

Úgy gondolom, - amint ezt a 7165. 
józanul eltöltött nap után látom – 
hálás és boldog felépülő vagyok, 
mert megtaláltam a saját helyemet 
az Isten nekünk szánt világában. 

Onnan indultam, hogy a hitem 
segítségével talán én is abba tudom 
hagyni az önpusztító alkoholizálást, 
ha eljárok az Anonim Alkoholisták 
közösségébe. Most ott tartok, hogy 
nem szeretném abbahagyni a felépü-
lésért folytatott mindennapos embe-

ri ténykedésem, mert szeretem ezt 
a megváltozott életet, amit az Isten 
Jézus Krisztusban, az én „Felsőbb 
Erőmben” megadott nekem, hogy hi-
tem és a 12 Lépéses felépülési prog-
ram segítségével dolgozhassak jel-
lembeli hiányosságaimon.

Életemnek ebben az utóbbi szaka-
szában van már célom, ami nem nagy 
dolgok megvalósításában, hanem a 
mindennapi élet megélésében nyil-
vánul meg. A korábbi évek félelme és 
bizonytalansága helyére a bátorság 
lépett. A régi türelmetlenséget, mely 
alig bírt magával, és folyton le akarta 
győzni az egész világot, fölváltotta a 
türelem, hogy fogadjam el a dolgokat 
úgy, ahogy vannak. Abbahagytam a 
szélmalomharcot, és helyette inkább 
az apró, mindennapi feladatokat 
igyekszem végrehajtani, amelyek ön-
magukban ugyan nem nagyon fonto-
sak, de a teljesebb élet szerves részét 
képezik.

Ahol azelőtt szenvedő alkoholis-
taként talán csak gúny, nevetség és 
megvetés tárgya voltam, ott most sok 
ember tiszteletét élvezhetem. Ahol 
régebben csak alkalmi ismerőseim 
voltak, akik kivétel nélkül csak addig 
tartottak ki mellettem, amíg jól men-
tek a dolgok, ott most sok jó barátom 
van, akik olyannak fogadnak el, ami-
lyen vagyok. Az Istennek szentelt jó-
zan évek alatt sok igazi, becsületes és 
őszinte barátságot kötöttem. Szeret-
ném ápolni és megtartani őket. 

A világ szerint mérsékelten sike-
res embernek számítok. Anyagi ja-

vakban nem bővelkedem. De ami a 
baráti kapcsolatokat, a bátorságot, a 
magabiztosságot és saját képessége-
im reális felismerését illeti, ezekben 
Istentől megáldottnak mondhatom 
magam.

Mindenekfölött pedig elnyertem 
a legnagyobbat, amit egy ember el-
nyerhet, annak az irgalmas Isten-
nek a szeretetét és megértését, aki 
fölemelt engem az alkoholizmus 
szemétdombjáról a megbízhatóság 
állapotába, ahol bőséges jutalom-
ban van részem. Ez abból származik, 
hogy egy kis szeretetet mutatok má-
sok iránt és segítem őket, amennyire 
erőmből telik.

Ráadásul a Gondviselő Isten adott 
nekem Marikában egy olyan társat, 
aki a feleségem lett, és akit tisztelek, 
becsülök és szeretek. Hisszük, hogy 
részesei vagyunk az Isten üdvözítő 
tervének. Hisszük, hogy Jézus Krisz-
tus, a mi Urunk meghalt a mi bűne-
inkért is, miattunk, helyettünk, éret-
tünk. Közös életünk legfontosabb 
vágya a Mindenható Isten velünk 
kapcsolatos akaratának megismeré-
se és ehhez mindennapi közös imád-
ságunk által kérünk és kapunk erőt. 
Életünk célja lett az Isten dicsőségét 
hirdetni életünk minden megnyilvá-
nulásával, és kérjük, vezesse életün-
ket Szentlelke által.

 Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a 
dicsőség!   

                                       
Tóth Béla

Ifjúsági Istentiszteleten (március 27.) 
elhangzott bizonyságtétel

E lőször általános iskolá-
ban hallottam Istenről, 
itt volt az, ahol egy fajta 

alapot kaptam az ő dolgairól. Akkor 
még nem volt olyan nagy a hitem, 
mint most. Nem vettem annyira ko-
molyan Isten dolgait, mint most és 
nem is tudtam megérteni igazán. Bár 
akkor is Keresztyénnek neveztem 
magam, azért, mert azt gondoltam, 
hogy Keresztyénnek lenni csak any-
nyit jelent, hogy hiszek Istenben és 

semmi más, ennek ellenére sok olyan 
dolgot követtem el, amikre nem 
szívesen szeretek emlékezni. Dió-
héjban, olyan életet éltem, amiben 
egyértelműen nem lelheti örömét az 
Úr, így eljutottam bűnös életem leg-
mélyebb pontjára, ugyanis hosszú 
időkön át függőségben szenvedtem. 
Az egész olyan váratlanul kezdődött, 
hogy el se kezdtem az egészet és már 
benne is voltam. Szépen lassan szin-
te már rendszerré vált számomra, 

hogy ezeket a tartalmakat, amikben 
megannyi fényűző dolgok történnek 
újra és újra megtekintsem. Eleinte 
azt gondoltam, hogy ez teljesen nor-
mális, elvégre nem okozok kárt sen-
kinek sem, és a saját egészségemet 
sem veszélyeztetem, viszont miután 
elkezdtem észrevenni, hogy meny-
nyire is rossz irányba befolyásolja 
ez a tevékenység az életemet, meg-
kíséreltem az első letétel kísérletet. 
Ami egyértelműen nem sikerült. Ez 



Kálvin téri JÓHÍRmondó • XVIII. évfolyam 2022/2. szám 17

„Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.” (II.Ján. 1,3.)

Áldás Békesség! Kedves Testvérek!

alatt az idő alatt még számtalanszor 
próbáltam megkísérelni, hogy felha-
gyok ezzel a dologgal, de ugyanúgy 
kudarc ért minden alkalommal. Saját 
erőmből 5 napig tudtam felhagyni 
vele, azután visszatértem oda, ahol 
voltam. Ezt az 5 napot kétszer si-
került véghezvinni, ezen kívül csak 
kevesebb napig tudtam meglenni 
nélküle vagy egyáltalán nem tudtam 
meglenni nélküle. Hittem benne, 
hogy előbb vagy utóbb képes leszek 
arra, hogy felhagyjak ezzel, viszont 
fogalmam sem volt arról, hogy mi 
lesz az áttörés számomra. Az online 
oktatás idején viszont a helyzetem 
csak rosszabbodott. Egyáltalán nem 
tudtam meglenni nélküle. Már kezd-
tem felhagyni a reményt, amikor egy 

nap megjött az áttörés. Egy nap egy 
videóra bukkantam, aminek az volt 
a címe, hogy „Mit fog tenni Isten 
egy Keresztyénnel, aki folyamatosan 
vétkezik?" Én önmagamban tudtam, 
hogy amit teszek az rossz, éppen 
ezért úgy éreztem, mintha ez a videó 
nekem szólna. Röviden a videó azt 
foglalta össze, hogy Isten meg fogja 
keresni azt a Keresztyént és lelkiis-
meret fordulást fog előidézni benne, 
viszont ha őszintén megvallja bűneit, 
Isten megbocsát neki. És ekkor volt, 
hogy megérintette Isten a szívemet 
és megdöbbentem, hogy ennyi idő 
után, mind azt a szörnyű dolgot, amit 
tettem, képes lenne nekem megbo-
csátani? Ekkor volt a forduló pont az 
életemben, hogy elhatároztam, hogy 

lehelyezem életemet Isten elé és ha-
gyom, hogy Jézus vére által megtisz-
títson engemet. Mondtam korábban, 
hogy saját erőmből le tudtam tenni 5 
napig. Jézus erejével viszont 98 nap-
ja nem irányítja az életemet. Jézus 
felszabadított engem, letörte kezeim-
ről a láncokat és újra helyre állította 
az életemet, és ha ez nem volna elég, 
átformálta és megtisztította a szíve-
met. Ekkor volt, hogy elhatároztam 
azt, hogy Keresztyén leszek, de ezút-
tal viszont valódi Keresztény akarok 
lenni és olyan életet élni, ami dicsőíti 
az Urat. 

az egyik Ifis szolgáló

„a Húsvét azt jelenti, hogy a megváltó Isten SZERET és ezt a szeretetet nem számon kéri 
rajtatok, rajtunk, hanem választ vár tőletek, mindnyájunktól az Ő szeretetére.”

A fenti idézet április 16-án 
hangzott el abból a bizony-
ságtételből, amit Nemes 

Vitold nagytiszteletű úr Igehirdetése 
alapján kaptunk Bodaszőlőn, Nagy-
szombaton a Lukács evangéliuma 23. 
fejezetének 50-56. verseinek Igema-
gyarázata alapján. Igen, az Élő Isten 
Szeret, és tőlünk is azt várja, hogy 
Szeressük egymást, minden körül-
mények között, akár dolgos hétköz-
napok, akár ünnepnapokat élünk. Mi 
akkor, és ott a bodaszőlői közösségi 
házunkban, ünnepre, közös ünnepre 
készültünk. És legyen áldott az Élő 
Isten, hogy Ünnepünket Igéjével, 

annak magyarázatával kezdhettük, 
majd önfeledt „kézműves foglalkozá-
sok” keretében tölthettünk el egy vi-
dám délutánt. Igazán felemelő érzés 
volt látni együtt mindazokat akikért, 
akikkel együtt dolgoztunk idestova 
három és fél éve, hogy Élő közössé-
get építsünk itt Bodaszőlőn romák 
és nem romák, felnőttek és gyere-
kek között. Boldog volt a szívünk, 
hogy önfeledten lehetett „Gyermek 
a felnőtt”, és - zsibongva -, minden 
gyermek kibontakoztathatta a ké-
pességeit, a tojásfestés, a „szalvéta 
technika”, ragasztás, festés és sok 
más kézműves technikák adta alko-

tás, örömmel végzett munkája köze-
pette. Sok előkészítés előzte meg ezt 
a közösségi együttlétet. Isten iránti 
hálával köszönjük meg mind azt a 
sok adományt, amit a Hajdúböször-
mény Kálvin téri Református Egy-
házközség tagjai, presbiterei adtak 
nekünk erre az Ünnepre. Talán nem 
vagyok ünneprontó, ha kiemelt sze-
retettel köszönöm meg a Gyülekezet 
Ifjúságának a szolgálatát. Hogy mi-
ért is? Azért mert régen láttam már 
ilyen önfeledten, SZERETETTEL, 
türelemmel szolgálni fiatalokat (pe-
dig némelyik „gyerekünk” igencsak 
sok türelmet igényelt). Azért is, mert 
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Isten nyugalma

Á prilis 23-a szombaton 
került megrendezésre a 
Refisz tábor, ahol több 

mint 100 fiatal vett részt, a környező 
településekről. Ez az esemény igazán 
mély érzéseket, élményeket adott 
mindenki számára, igazán közel 
érezhettük magunkat Istenhez.

  A program reggel 9 órakor kez-
dődött és egészen 17 óráig eltartott. 
A regisztráció során mindenki kapott 
névtáblát, és egy karszalagot is. Nyu-
galom felirattal és egy csoportszám-

mal.             Az esemény egy rövid 
bemutatkozóval, és a kezdeti feszült-
séget oldva egy rövid játékkal kezdő-
dött. Ezután közösen hangolódtunk 
a témára, mint az ember és az Isten 
nyugalma. Vendég és helyi előadók 
(Őz Lajos, Somogyi László, Pál Lász-
ló) tartottak igei bevezetőt, áhítatot, 
előadást, ami igazán fiatalos hangvé-
telű volt, és elgondolkodtató. Ezután 
dicsőítés következett, majd kiscso-
portokba rendeződtünk, korosztály 
szerint, a karszalagon álló szám alap-

ján, ahol meg tudtuk beszélni a sze-
mélyes véleményeket az Igével kap-
csolatban. Ez volt az egyik kedvenc 
részem az eseményen belül, hisz a 
csoportos beszélgetésen elmélyül-
ten, saját tapasztalatokat megosztva 
tudtunk beszélni Isten nyugalmáról, 
a főbb alappilléreiről, mint a Békes-
ség, Biztonság, Jólét. Mindenki bi-
zonyságot tehetett az egyéni életével 
kapcsolatban megélt nyugalmáról, 
hogy hogyan tapasztalta meg Isten 
nyugalmát. Kiegészítettük egymás 

a mi megkezdett munkánknak ŐK 
lesznek a folytatói, és reménységem 
szerint Isten megajándékozza őket, 
hogy le fogják, tudják bontani a most 
még minket „elválasztó falakat”. Sze-
retettel kérem a Gyülekezet tagjait, 
legyenek büszkék a fiataljaikra, az ő 
elfogadó, szolgálatkész életükre. Mi 
itt Bodaszőlőn készülünk a legköze-
lebbi közös szolgálatunkra az immár 

harmadik alkalommal szervezésre 
kerülő „nyári Hittan táborra”. Kérjük 
erre a Gyülekezet támogatását imá-
ikban, személyes szolgálattételben, 
anyagi áldozatvállalásban.

Hálásan köszönjük, a Hajdúbö-
szörmény Kálvin téri Református 
Gyülekezet vezetésének, presbitéri-
umának, tagjainak szeretetét, támo-
gatását.

Mindezekért legyen Istené a Dicső-
ség!

Szeretettel: 
Oláh Zoltán                                                                                                           

az Opre Roma Egyesület elnöke

„Mert nagy az Úr és igen dicsérendő, és rettenetes minden istenek felett;” (I.Krón.16,25.)
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„Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. 
Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” (II.Pét. 3,18.)

gondolatait, felismertük saját hibá-
inkat, és tanultunk a másiktól, egy 
önismeret fejlesztésen mentünk ke-
resztül. Külön-külön is értékeltük a 
nyugalmat, kinek mit is jelent, mivel 
tudná leírni, a békességet is ki mikor 
érzi magát békésnek, kinek mit je-
lent a biztonság, és mit is értünk jó-
lét alatt, anyagi jólét, vagy egészség, 
mint jólét? Érdekes volt meg tapasz-
talni, hogy teljesen idegen emberek 
és mégis ugyanazon a véleményen 
vagyunk.

 Másik kedvenc részem az ese-
ményen belül, a dicsőítés volt, amit 

élőzenés zenekar vezényelt, és át-
szellemülten, tiszta szívből tudtunk 
énekelni együtt. Az együtt éneklés 
mindig felemelő érzés, élő hangsze-
rekkel, másik 100 emberrel együtt 
meg még magasabb szinteket tud 
elérni. Zengve a dicsőítő énekeket, 
leírhatatlan, amit az ember ez alatt 
érez, teljesen átadjuk magunkat a hi-
tünknek. 

Napokig az ott kapott tudást for-
gattam magamba, és igyekeztem át-
ültetni a saját életembe. Remélem, 
nem kell sokat várni a következő 
eseményig, mert hihetetlen nagy 

erőt, nyugalmat, békességet, feltöl-
tődést ad. Így mindenkit biztatnék 
arra, hogy vegyen részt a következő 
Refiszen, még az is, aki most hezitált, 
hogy részt venne-e, vagy tetszene-e 
neki az esemény, higgyétek el nagy 
élmény!

Tulipán Viktória

Szolgálatra készen!  - Bozsidárné Károlyi 
Márta Klaudia bemutatkozása

Áldás békesség!
Bozsidárné Károlyi Márta Klaudia 
vagyok, Gyulán 1998.07.12-én szü-
lettem. 

Egy békés megyei kisfaluban, 
Zsadányban nőttem fel. Ott jártam 
óvodába, iskolába.  Az általános is-
kolában megismertem egy szimpa-
tikus hittanoktatót, aki hívogatott a 
hittanórákra, és akivel nagyon meg-
kedveltük egymást. Először csak kí-
váncsiságból mentem, de később úgy 
éreztem, hogy megszólított Isten, és 
elkezdtem hinni.  Úgy gondoltam, 
hogy hitemmel a közösséget kell 
erősítenem. Számomra ezek nagy 
dolgok voltak, hisz nem keresztény 
családból származom. Nyolcadikos 
koromban önszántamból megkeresz-

telkedtem és konfirmáltam. Az ifjú-
sági gyülekezet tagja lettem, szolgál-
ni kezdtem rendszeresen a zsadányi 
gyülekezetben (hol az ifjúságban, hol 
egyénileg). Legtöbbször imádkoztam 
a gyülekezet előtt, ez volt az egyik 
ajándék, amit kaptam az Úrtól. Egy 
évig jártam a Debreceni Református 
Gimnáziumba, ahonnan átiratkoz-
tam Békésre, a Szegedi Kis István 
Református Gimnáziumba, ahol 3 
csodálatos, szolgálatteljes évet töl-
töttem. Sikeresen szerepeltem az is-
kolai bibliai versenyeken. Átvételem 
után nem sokkal a Soli Deo Glória 
Református Diákmozgalom (SDG) 
tagja lettem. Még abban az évben 
SDG vezetővé választottak. Közben 
otthon Zsadányban is lehetőségem 

nyílt ifjúsági alkalmakat vezetni, va-
lamint esetenként a gyerekeknek a 
vasárnapi istentiszteletek alatt a bib-
liaórákat. Hétfőnként az áhítatokon 
vetítettem a gyülekezeti zsoltárokat, 
dicséreteket. Számos egyházi prog-
ramban vettem részt idősek ottho-
nában, anya otthonban, táborokban. 
Úgy éreztem, Isten világossá tette 
számomra, hogy a hitélet útján ha-
ladjak. Érettségi után jelentkeztem 
és felvételt nyertem Nagykörösre a 
Károli Gáspár Református Főisko-
lára hittanoktató alapszakra. Az élet 
azonban mást hozott, és immár Haj-
dúböszörményben élek a családom-
mal. Gyermekeink 3 és 1 évesek lesz-
nek az idei évben. Végre csatlakozni 
tudtam a Kálvin téri gyülekezethez, 
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„Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak, 
és a királyiszék előtt arccal leborulnak, és imádják Istent,” (Jel.7,11.)

JÓ PÁSZTOR ÓVODA

A legtudósabb prédikátor
450 éve hunyt el Szegedi Kis István

és itt is szeretnék szolgálatkész tag 
lenni. Elhivatást érzek. Kijelentést 
kaptam az Úrtól, újra tanulni sze-

retnék, ezúttal a Debreceni Hittudo-
mányi Egyetemen, hittanoktatónak. 
Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy 

bemutatkozhattam. Isten áldását ké-
rem a gyülekezet minden tagjának!

Bozsidárné Károlyi Márta Klaudia

EGYHÁZTÖRTÉNET

A magyar reformáció első ge-
nerációjának jeles képvise-
lője volt Szegedi Kis István, 

aki tanítói, és lelkipásztori szolgálata 
mellett komoly egyházszervezői szol-
gálatot is végzett.

1505-ben született Szegeden. Te-
hetsége, jó esze már korán meg-
mutatkozott, így a latin iskolákat 
(gimnázium) Szegeden, Lippán, és 
Gyulán végezte. 1535-ben a bécsi, 
majd 1537-ben a krakkói egyetem di-
ákja. Komoly hatást váltott ki belőle 
Buda, 1541-ben török kéz alá kerülé-
se. Ekkor kezd el foglalkozni a refor-
máció tanaival. Ekkor még a lutheri 
tanokat ismeri meg.

1541-42 között a lippai és gyulai is-
kolában, ahol maga is diák volt, már 
tanító, és a reformáció tanait hirdeti. 
1543-ban Wittenbergbe megy tanul-
ni, ahol Luther és Melanchton tanít-
ványa lesz.

Hazatérve Csanádon folytatja pe-
dagógusi pályáját és hirdeti a luthe-
ri tanokat. De Perusicsnak, Fráter 
György sógorának, nem tetszik a re-
formátori tevékenység. Szegedi Kist 
többször bántalmazzák, vagyonát 
elveszik, több mint 200 kötetből álló 
könyvtárát a szeme láttára semmisí-
tik meg. Ő azonban nem háborgott, 
hanem ezt a Krisztusért elszenvedett 
sebeknek tekintette a vele történte-
ket.

Ezután Gyulán, Cegléden és Makón 
működött. 1548-ban Temesvárott te-
vékenykedett Perényi Péter földesúr 
védettsége alatt. Ez időben szerették 
volna szuperintendenssé (püspök) 
választani, de Szegedi ekkor még 
nem volt felszentelt lelkész, ezért ezt 
elutasította. Idő közben Temesvárt át 
kellett adni a buzgó katolikus Loson-
czy István földesúrnak, így Szegedi 
Mezőtúrra menekül, majd Békésen 
lesz iskolarektor (igazgató). Itt is 
több atrocitás érte őt Losonczy részé-
ről.

1554-ben lelkésszé szentelik 
Laskón, majd megkapja a szuperin-
tendenssé való kinevezését, ekkor 
már a kálvini reformáció irányához 
csatlakozott a reformátor. Ezután 
Tolnában, majd 1558-ban Kálmán-
csán lesz lelkész. Sok időt fordít a 
végvári katonák lelkigondozására, a 
velük való törődésre. Sajnos a török 

perbe fogja, hogy kémkedik a végvári 
katonák számára. Ezért Kaposvárott, 
Pécsett, és Szolnokon raboskodik.

A bég engedélyezte Szegedinek, 
hogy a piacon, vasba verve prédikál-
jon. Ekkor hallja meg a szolgálatát 
Mező Ferencné, egy ráckevei keres-
kedő felesége, aki a halálos ágyán 
megígérteti a férjével, hogy kivásá-
rolja a rabságból a prédikátort.

A bég többször emeli a váltságdíjat, 
ami 1200 aranytallérban (mai ára kb. 
1 400 000 Ft) állapítja meg. Gyűjtést 
szerveznek Szegedi kiszabadítása 
céljából, de csak 800 tallér jön össze, 
a hiányzó összeget Mező Ferenc tette 
hozzá.

Ezután Ráckevére kerül ahol halá-
láig, 1572. május 2-ig szolgál.

Milyen ember volt Szegedi Kis Ist-
ván? Komoly tudású, de végtelenül 
szerény, és alázatos férfi, aki nem vá-
gyott a rangra. Tudása, személyisége 
és szolgálatai által vált a Dunamelléki 
Református Egyházkerület első püs-
pökévé. Életéről hiteles életrajzot, 
valamint korabeli arcképet tanítvá-
nya, Skarica Máté készített.

Latin nyelven írt művei halála után 
jelentek meg, jórészt Genfben! Precíz 
szolgálataival mindenkor a Krisztus 
ügyét szolgálta tanítóként, és lelki-
pásztorként. Legyen áldott emléke-
zete!

Rácz Gábor

A Halacska csoport szolgálata

A március 20-i böjti hétvé-
gén, amikor már lélekben  
készültünk a Húsvétra, a Jó 

Pásztor Református Óvoda Halacska 
csoportja szolgált az istentiszteleten. 
A kisgyermekek lelkesen készültek 

erre az alkalomra, melyen előadhat-
ták az óvodapedagógusokkal együtt 
azt a sok verset és éneket, melyet 
nagy szeretettel tanultak be erre az 
alkalomra. Ezen a családi istentisz-
teleten, nemcsak a gyerekek, hanem 

a szülők is lelkesen szerepeltek, ki 
verssel, ki énekkel. A versek közül ki-
emelhető Túrmezei Erzsébet: Csodát 
virágzik a jelen című műve, mely ma-
gyarázat nélkül is példázza a minket 
körülvevő csodás életet, mely gyer-
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A Halacska csoport szolgálata

„Dicsérlek Téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökké!” (Zsoltárok 86,12.)

Nagypénteki készülődés!
Köszöntöm a kedves Olvasókat, 

áldás, békesség!

Nagypéntek nem egy zenés, vígságos 
ünnep, hisz Jézus kereszthaláláról 
emlékezünk meg. Ezért minél keve-
sebb hangszerjátékot választottam a 
nagypénteki alkalomra. Versfeldol-
gozás és egyszerű, egyszólamú ének-
lés mellett döntöttem a készülődés 
során. Így emlékezve meg a nagyheti 
eseményekről, Virágvasárnaptól – 

Húsvétig. Dr. Kovács Anett két gyö-
nyörű szólóéneke ékesítette szolgála-
tunkat, melyet Király Hunor kántor 
testvérünk kísért orgonán, kiknek 
gyermekei óvodánkban járnak. Há-
lás vagyok, hogy Isten szeretete be-
tölti a szívünket és alakít, formál 
Lelke által mindennap bennünket. 
Hálás vagyok a munkatársaimért, 
mindig számíthatok erre a közösség-
re. Így jöhetett létre a nagypénteki 
szolgálatunk is. 

„Ó, mily szép és mily gyönyörű-
séges, ha a testvérek egyetértésben 
élnek! ... Csak oda küld az ÚR áldást 
és életet mindenkor.” (Zsoltárok 133, 
1.3/b versei)

Testvéri szeretettel: 

Bertalan Jánosné
Jó Pásztor Református Óvoda 

dolgozója

mekeink szeméből tükröződik vissza. 
Az istentisztelet során meghallgat-
hattuk a gonosz szőlőművesek pél-
dázatát, ahol a bérlők a gazda szol-
gáit megverik, mikor azok a bérleti 
díjért mennek, majd mikor a gazda a 

fiát küldi, akiről úgy gondolta, hogy 
őt meg fogják becsülni a bérlők, de 
azok kegyetlenül meggyilkolják őt. 
A történetből áthallik a húsvéti ese-
mények előrevetítése, ahol a gazda 
az Isten, aki egyszülött Fiát küldte 

az emberekhez, amiből nagypéntek, 
majd feltámadás lett. 

Szabóné Dr. Kovács Anett szülő
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„Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az Ő kegyelme.” (Zsoltárok 106,1.)

Tehetségkonferencia

A Jó Pásztor Református 
Óvoda két óvodapedagógu-
sa vett részt a Református 

Pedagógiai Intézet szervezésében 
2022. április 21-én Debrecenben 
megrendezett „Csoda.Gyerek- tehet-
ségkonferencián”. A konferencia cél-
ja, hogy a református köznevelési in-
tézményeinkben dolgozó pedagógus 
kollégák, óvodáktól a középiskolákig, 
segítséget kapjanak a tehetségazo-
nosítás és felismerés mind elméleti, 
mind gyakorlati szakmai alkalmazási 
lehetőségeihez. A konferencia első 
részében a tehetségről, mint definí-

cióról, felismerésének és azonosítá-
sának legújabb módszereiről hall-
hattunk szakmai előadást. Majd a 
Református EGYMI Országos Érték-
termő Tehetségközpont munkájának 
bemutatása következett. A konferen-
cia második részében a „Jó gyakor-
lati szekcióülések" alkalmával pedig 
az óvodai gyakorlatban alkalmazha-
tó, tudásmegosztó beszélgetésekre 
került sor. A tehetséges gyermekek 
felismeréséhez, illetve fejlesztéséhez 
a konferencián jelen lévő négy óvoda 
saját tapasztalatait, eredményeit osz-
totta meg.

Gajdánné Tóth Éva
óvodapedagógus

A tavasz köszöntése 
a Jó Pásztor Református Óvodában

Április 22-én, a Föld napján 
tartottuk intézményünkben 
Tavaszköszöntő napun-

kat, amelyre gyermekprogramokkal 
készültünk minden korosztály szá-
mára. Ovifoci akadálypálya, kézmű-
ves tevékenység és táncház várta 
különböző helyszínen a gyerekeket. 
Óvodásaink a népi hagyományok-

kal, nemcsak a néptánc foglalkozás 
keretein belül ismerkedhettek játé-
kos formában, hanem a Sokadalom 
játékpark számtalan ügyességi népi 
játékán keresztül is. A gyerekek ki-
próbálhatták a célbadobóst, horgá-
szatot teknőből, a páros síelést, óriás 
társasjátékokat, de a kedvenc mégis 
az óriáskosaras körhinta volt. Há-

latelt szívvel mondunk köszönetet 
Urunknak a jó időért, a tartalmas 
programokért és a közösségben töl-
tött vidám délelőttért. 

Testvéri köszöntéssel: 
Dobóné Tanczig Anita óvodavezető
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„És a négy lelkes állat mondta: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádja az örökkön örökké Élőt.” (Jel.5,14.)

De jó a DIOO

Április 26-án kedden meghí-
vást kaptam a hajdúhadházi 
Városi Óvoda, Szilágyi Dá-

niel úti telephelyére, ahol lehetősé-
gem nyílt megismerkedni a DIOO, 
azaz a Digitális Okosjáték Óvodá-
soknak képességfejlesztő program-
mal, amely teljes egészében egy új, 
innovatív, magyar fejlesztésű digi-
tális játék. A szakmai bemutató első 
részében a környékünkön munkál-
kodó óvodapedagógusokkal megte-
kintettük a csoportszobákat, megis-
merkedtünk a gyerekekkel és az ott 
dolgozó szakemberekkel. A csoport-
szobákban nagy sürgés-forgás volt, 
minden csemete megtalálta a szá-
mára megfelelő tevékenységet. Kü-
lönösen nagy élmény volt számomra, 
hogy szabadjáték ideje alatt minden 
csoportban volt egy gyermek, aki 
a DIOO játék okosképernyője előtt 
játszott. Az érintőképernyős készü-
lékhez mindenkinek jellel ellátott 
programindító érzékelője volt, amit 
önállóan használhattak. A fejlesztő 

program lehetővé teszi, hogy a sike-
res iskolakezdéshez szükséges kész-
ségeket játékos formában fejlessze. A 
készüléken megjelenő tündérfigura 
hangutasításokat ad, ezzel segíti a 
gyerekeket az adott feladatok elvég-
zésében. Számos képességet fejleszt, 
amely által a gyerekek önmagukat 
differenciálják. A fejlesztőjáték ideje 
mindenkinek 15 perc, ha az idő lete-
lik, a program leáll és a játékot csak 
a következő napon lehet folytatni. 
Ez a megoldás szintén nagyon jól át-
gondolt, mivel így elkerülhető, hogy 
valaki tovább használja a készülé-
ket, valamint ezzel a megoldással 
több gyermeknek is lehetősége van 
a játékkal játszani. A szakmai nap 
második részében, előadást tartott a 
program feltalálója Konkolyi Sándor, 
aki színvonalas előadásában feltárta, 
hogy milyen lehetőségek rejlenek 
még az okoseszközben, gondolok itt 
a gyerekek fejlettségének mérésére, 
mérések értékelésére, amely meg-
könnyítené a pedagógusok munká-

ját, valamint beszámolt nekünk táv-
lati terveiről is. A szakmai nap végén 
a kollegák megosztották egymással 
jó tapasztalataikat és megköszönték 
az intézmény vezetőjének és a meg-
hívott előadónak ezt a fantasztikus 
betekintést az okoseszközök világá-
ba.

       Baloghné Tóth Beatrix 
óvodapedagógus
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„Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik.” (Zsoltárok 112,1.)

Április 27-28-án történt meg 
az új kiscsoportos gyerekek 
beiratkozása a Jó Pásztor 

Református Óvodába. Két év online 
beiratkozás után végre személyesen 
is találkozhattunk az óvodánkba ké-
szülő szülőkkel és gyermekeikkel. 
Nagy érdeklődéssel zajlott a jelent-
kezés az intézménybe, több olyan 
családunk is volt a beiratkozók közül, 
akiket régi ismerősként üdvözülhet-
tünk.

Nagy örömmel osztom meg a ked-
ves olvasókkal azokat a szülői véle-
ményeket, melyeket a jelentkezési 
lapon az óvodaválasztás indokaként 
tüntettek fel a jelentkezők.

„Azért szeretnénk ezt az óvodát kis-
fiunk számára, mert a mi életünkben 
is jelentős szerepe van a vallásnak, a 
hitnek. Szeretnénk, ha ez a vallásos 

neveltetés az óvodai, intézményesí-
tett kereteken belül is elérhető lenne. 
A látottak és hallottak alapján ez a 
legjobb választás gyermekünk testi-
lelki fejlődése érdekében.”

„Azért választottuk a Jó Pásztor 
Református Óvodát, mert szeretnénk 
a gyermekeinket egy olyan óvodába 
járatni, ahol a hit alapkövét elsajátít-
ják. Nagyon sok ismerősünk gyerme-
kei járnak az óvodába, nagyon szere-
tik és dicsérik.”

„Szakképzett, lelkiismeretes és ki-
váló pedagógusok, belső légkör és 
gondos odafigyelés a gyerekek neve-
lésében.”

„Nagyobb testvér idejár, teljesen 
meg vagyunk elégedve.”

„ Ajánlották az óvodát, illetve a be-
mutatkozó kisfilmben látott szakmai 
tapasztalat alapján.”

„Fontosnak tartom, hogy gyerme-
kem megismerkedjen a református 
vallással, és egy szeretetteljes közös-
ség tagja legyen. Rokonoktól és is-
merősöktől is csak jót hallottunk az 
óvodáról.” 

Hálásak vagyunk az elismerő sza-
vakért, hogy munkánk nem hiábava-
ló, legyen ezért is Istené a dicsőség.

A 2022/23-es nevelési évre 29 fő 
iratkozott be, 18 kisfiú és 11 kislány, 
a Csengettyű csoport fogadja majd 
szeptemberben őket. A következő 
nevelési évben intézményünkben, 
református óvodai nevelésben része-
sül 131 óvodáskorú kisgyermek. Hála 
és dicsőség érte Istennek!

Áldáskívánással: 
Dobóné Tanczig Anita óvodavezető

Beiratkozás 
a Jó Pásztor Református Óvodába

„…az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh 
gyümölcse jutalom.” Zsoltárok könyve 127,3.

2 022. május 1-én vasárnap a 
Szivárvány csoport szolgált 
templomunkban. E kedves al-

kalmon voltunk együtt a délelőtti 
istentiszteleten. Hónap első vasár-
napja lévén magyar népünk körében 
május első vasárnapja ünnepnap. 
Anyák napját ünnepeljük. Tettük ezt 
mi is, az Isten házában, hálát adva az 
édesanyákért, nagymamákért. Tet-
tük ezt örömmel, imádságos szívvel, 
őszinte köszönettel. Emlékező sze-

retettel gondoltunk rájuk, kik együtt 
voltak velünk a templomban, kik a 
temetőben pihennek már, kik otthon 
voltak – éppen a vasárnapi ebéden 
munkálkodva szorgosan. Az anyák 
gondoskodó szeretetét, értünk ho-
zott áldozataikat illő megköszönni. 
És nemcsak ma, az év minden napján 
legyünk hálásak nekik! Együttlétünk 
meghittségét gyermekeink anyák 
napi köszöntője tette emlékezetessé! 
Izgatottan készültek, s mi, szolgála-

tot tevő édesanyák is, erre a napra. 
Gyermekeink szépen csengő hangja 
megtöltötte a templomot szeretettel, 
hálával, meghatottsággal. Köszönjük 
gyermekeink felkészítését, az egye-
di ajándékokat, a gyönyörű virágot! 
Boldog vagyok, és áldott, hisz az 
Úr háromszor is megajándékozott, 
ÉDESANYA lehetek.

Inczéné Konyári Ágnes
  szülő

Anyák napi ünnepség 
a Jó Pásztor Református Óvodában

2 022. május 03-án 17:00-tól 
volt megtartva a Bárányka cso-
port anyák napi ünnepsége. 

Isten kegyelméből minden gyermek 
rész tudott venni ezen a számunkra 
(anyák, nagymamák, keresztanyu-
kák, dédnagymamák) fontos ese-
ményen. Biztos vagyok benne, hogy 
mindenki nagyon várta már a csoport 

műsorát. A gyerekeket az óvó nénik, 
és a dajka néni segítették, hogy iz-
galmukat leküzdve és lelkesedésüket 
beleadva nagyszerű anyák napi mű-
sorral örvendeztessenek meg min-
ket. És hát vártuk mi is, hiszen olyan 
ügyesek, talpraesettek, és vidámak 
voltak, hogy úgy gondolom nem csak 
az én szemembe sikerült könnyeket 

csalniuk. Hálás szívvel köszönjük 
a felkészítést, mert egy megható és 
rendkívüli anyák napi műsornak le-
hettünk tanúi.

 
Kathiné Orosz Erika

szülő
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„Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, 
tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor;” (I.Pt.1,7.)

Anyák napja a Halacska csoportban

M ájus 4-én került meg-
rendezésre óvodánk 
Halacska csoportjá-

ban az anyák napi ünnepség.  Az ün-
nep alkalmából a gyerekek nagyon 
ügyesen felkészültek a köszöntőre. 
Énekek és versek mellett saját ke-
zűleg készített ajándékkal kedves-
kedtek anyák napja alkalmából az 
édesanyáknak és nagymamáknak. A 
megható műsor a legtöbb szülő sze-
mébe könnyeket csalt.

Hálás szívvel köszönjük a felkészí-
tő pedagógusoknak,  hogy ilyen szép, 
megható műsorral kedveskedtek ne-
künk,  Isten áldása kísérje további 
munkájukat.

                    Kapusi Zsanett szülő

Anyák napja a Csillag csoportban

M ájus 5-én került meg-
rendezésre a Csillag 
csoport anyák napi 

műsora az óvoda udvarán. A gyere-
kek hitéleti dalokat, imádságokat, 
mondókákat és anyák napi verseket 
adtak elő, majd az általuk készített 
kis ajándékkal, virággal kedvesked-
tek az anyukáknak, nagymamáknak.

Nagyon örülök, hogy a járványügyi 
helyzet engedte a rendezvény meg-
tartását, igazán bájos előadásnak le-
hettünk részesei, ahol természetesen 
az anyai szív is megdobbant és könny 
szökött a szemeinkbe, látva boldog 
katicaként szálldosó csemetéinket.

Kiscsoportosok lévén meglepően 
sok mindennel készültek, ráadásul 

egy igen nagy létszámú csoportról 
beszélünk, így az óvónőknek ezúton 
is köszönöm, sok munkájuk volt ben-
ne, hogy az apróságokat felkészítsék.

Gajdánné Szabó Mária
szülő
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„Naponként hétszer dicsérlek Téged, a Te igazságodnak ítéleteiért. (Zsoltárok 119,164.)

Anyák napja a Csengettyű csoportban

A Csengettyű csoportos gyer-
mekek 2022. május 6-án 
egy napsütéses péntek dél-

után köszöntötték az édesanyákat, az 
édesapákat és a nagymamákat anyák 
napja alakalmából. A virágba borult 
óvoda udvara adott helyet ennek a 
szeretetteljes ünneplésnek. A gyere-
kek versekkel és dalokkal fejezték ki 
hálájukat a szüleikért és a nagyszüle-
ikért. Emellett a „Tulipánná változott 
királyfi” című mese dramatizálására 
is örömmel készült a csoport apra-
ja-nagyja, majd a köszöntés további 
részében egy dalcsokorral és énekes 
körjátékokkal tették feledhetetlen-

né ezt a napot a gyerekek. Ezzel a 
lelkesedéssel és izgalommal köszön-
tötték a Csengettyű csoportosok az 
EMMAUS Idősek Otthona lakóit is, 
akik nagy-nagy örömmel fogadták 
a csillogó szemű és mosolygós arcú 
gyermekek anyák napi műsorát. Há-
lás szívvel köszönjük ezt a lehetősé-
get, amely során Isten nevét dicsér-
hette ez a két generáció. Végezetül 
Kárász Izabella versével foglalnám 
össze ezen alkalmak üzenetét.
Az az édesanya
a legtöbbet tette,
aki a gyermekeit
Jézushoz vezette.

A legszentebb ösvényt
nekik megmutatta,
az az édesanya
a legtöbbet adta.

Én sem kívánok mást,
mint hogy megérhessem:
gyermekeim lelkét
tudni szent kezedben.
Ösvényeden járva
házadban szolgálni
velük együtt Téged
örökre imádni!

Fülöp- Pipó Mariann 
óvodapedagógus
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„Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen Téged, és a Te ítéleteid segítsenek rajtam!” (Zsoltárok 119,175.)

A multimédia a gyakorlatban

A mai felgyorsult világunk 
magával hozza a technikai 
eszközök széles körű hasz-

nálatát, alkalmazását a pedagógiá-
ban is. Nemcsak az iskolában, de az 
óvodában is használjuk az úgyneve-
zett IKT-s, vagyis az információs és 
kommunikációs technológiai eszkö-
zöket. Zenét hallgatunk, kisfilmeket 
nézünk különböző témákban, bemu-
tatókat készítünk egy vershez, vagy 
meséhez. A technika fejlődésével, 
nekünk, pedagógusoknak is halad-

nunk kell. Éppen ezért szervezett 30 
órás továbbképzést az Oktatási Hi-
vatal az elmúlt hetekben.  „A multi-
média elemeinek használata a peda-
gógus munkájában” című képzésen a 
Jó Pásztor Református Óvodából 4 
óvodapedagógus vett részt. A képzés 
középpontjában a mindennapi gya-
korlat állt és interaktív jellegű volt. 
Feladatunk volt a különböző multi-
médiás források (szöveg, kép, hang, 
videó, animáció) felkutatása, ezek át-
alakítása és tárolása, egyszerű doku-

mentumok készítése szöveg és gra-
fikai elemek használatával, grafikai 
és képanimációk készítése, valamint 
szerkesztett videó- és hanganyagok 
létrehozása. Az intenzív képzés so-
rán sok új ismerettel gazdagodtunk, 
új technikákat sajátítottunk el, me-
lyeket igyekszünk beilleszteni a min-
dennapi munkánk során, ezzel is új 
élményeket, örömteli pillanatokat 
biztosítva a gyerekek számára. 

Dobó Tímea 
óvodapedagógus

Értékorientált vezetés

I ntézményvezetőnk felve-
tésére örömmel jelent-
keztem a továbbképzés-

re. Vállaltam a budapesti helyszínt, 
ám nagyon megörültem, hogy végül 
Debrecenben került megrendezés-
re a kétnyelvű, négynapos képzés 
„Értékorientált vezetés” címmel. 
Köszönet és hála a szervezőknek. 
A képzésnek a fenti igeszakasz volt 
a fókuszában, amely Krisztus kö-
vetőjeként életem minden napját 
végig kell, hogy kísérje nemcsak az 
óvodámban helyettesként, gyüleke-
zetemben presbiterként, hanem az 
óvodai csoportomban óvodapeda-
gógusként, sőt a családban feleség-
ként, édesanyaként. Szolgálni úgy, 
hogy legfőképpen nem embereknek, 
hanem az Úr Jézus Krisztusnak szol-
gálok. Örömmel és érdeklődéssel 
vártam a továbbképzést és nem csa-
lódtam. Nagyon tetszettek holland 
előadónk, Kees van der Vloed pro-

fesszionális, interaktív előadásai „A 
keresztyén vezetés esszenciája” cím-
mel. Fontosnak tartom a keresztyén 
értékrendű oktatást, különösen az 
óvodákban, ahol nevelésünk alapja 
a keresztyén értékrend.  A négy nap 
alatt több kollégával dolgozhattam 
csoportmunkában, ami egymásra fi-
gyelve, jó hangulatban telt. Örömmel 
tapasztaltam, hogy helyettesként is 
be tudtam illeszkedni a vezető kollé-
gák közösségébe. (Az online értekez-
letek után jó volt találkozni régi és új 
ismerősökkel.)

Az egyik legmélyebb nyomot ha-
gyó ismeret volt számomra a Dr. 
Szontagh Pál, az RPI igazgatójának 
előadásában megismert „Mesterel-
me-módszer”, amit azóta már ki is 
próbáltam a kollégáimmal és terve-
zem alkalmazni a további munkám 
során is. A kollégáknak is nagyon 
tetszett ez a módszer. Márkus Gá-
bor előadásában a keresztyén ve-

zetőről, mint magányos pásztorról 
hallottunk, valamint a négy kritikus 
pontról a keresztyénvezető életében. 
Dr. Ábrám Tibor előadásában rávilá-
gított a hiteles keresztyén intézmény 
működtetésére. Számomra a sok ér-
tékes gondolat között az volt a leg-
hangsúlyosabb, hogy hitet nem tu-
dunk adni, de utat mutatni tudunk, 
sőt kell is mutatnunk a ránk bízottak 
számára. Dr. Illéssy János „Értékori-
entált pénzügyi vezetés” című elő-
adása során megerősödtem abban, 
hogy az Úrnak szolgálva továbbra 
is hűséges sáfárként kell végeznem 
szolgálatomat az óvodában, gyü-
lekezetben és családban egyaránt. 
Nagyon sokat jelentett számomra, 
hogy ebben a négy napban nemcsak 
tudásban, de hitben is erősödtem. 
Hálás szívvel köszönöm, hogy részt 
vehettem a képzésen. 

Osváthné Katona Zita
óvodavezető-helyettes

„… aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.”  
(Lukács 22,26/b)

Kálvin Szolgáltató Központ

Kálvin otthon képes beszámolója 
a fagyi napról

„És megevém azt, és lőn az én számban, 
mint az édes méz." 

Ezékiel 3,3. 
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„Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. 
Örülök és örvendezek Tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a Te nevedet.” (Zsoltárok 9,2-3.)

Egy különleges kezdeményezés-
nek köszönhetően, 2013 óta, min-
den év május 8-a, a Fagyi Napja. Ez 
alkalmából a Kálvin János Refor-
mátus Szociális Szolgáltató Központ 
lakóotthonos és nappali ellátásban 

résztvevő fiataljaival egy kellemes 
délelőttöt töltöttünk el a Kerekes 
Cukrászdában. Bár a választás végül 
nem a fagyira esett, de úgy láttuk 
senki nem bánta meg ezt a döntést. 

Képes beszámolónk az alkalomról:

Bertalan-Gellén Viktória
A Kálvin János Református 

Szociális Szolgáltató Központ
fejlesztőpedagógusa
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„Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!” (Zsoltárok 135,3.)

Föld napja a Kálvin János Református 
Szociális Szolgáltató Központban

„Mert ímé a tél elmúlt, az eső elmúlt, 
elment. Virágok láttatnak a földön”

Énekek éneke 2, 11-12.
A Föld napja alkalmából az idősott-
hon lakóival ellátogattunk a Marga-

réta Kertészetbe, ahol megcsodáltuk 
a gyönyörű virágokat és egy szép 
délelőttöt töltöttünk el. Hálás szív-
vel köszönjük a kedves fogadtatást 
és a felajánlást. A sok szorgos kéznek 

köszönhetően gyönyörűvé vált intéz-
ményünk udvara. 

Molnár-Kovács Mária
a Kálvin János Református Szociá-

lis Szolgáltató Központ munkatársa                                               
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Egyházi temetésben részesültek: 
Tóth Gábor (83), Sóvágó Margit Katalin (85), Balogh Antalné (92) Benke Mihály (87)

Keresztségben részesült: 
Fehér Judit, Nagyné Eszenyi Csilla, Horváth Natália, Rostás Jázmin, Simon Dóra, Tardi István, Tardi Zsófia, Szekeres 
Natasa Mirella, Varga Milán

Konfirmációi fogadalmat tettek: 
Barkó Sándor, Dr. Bártfai Anna, Fehér Judit, Gajdán Sándor Máté, Nagyné Eszenyi Csilla; Balogh Bernadett Nóra, 
Cselei Magdolna Sára, Cseresznyés Róbert, Horváth Aliz, Horváth Natália, Molnár Ádám Mihály, Rostás Jázmin, 
Simon Dóra, Szabó Nikolett, Szücs Vilmos

„Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az Ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!” (Zsoltárok 145,21.)

Szent Szellem vagy Szentlélek?

S ok zavart okoz, hogy a 
magyar nyelvben a kisebb 
közösségek a „szellem” és 

a „lélek” szavakat felcserélve hasz-
nálják. A magyar nyelvben a 19. szá-
zadig csak a „lélek” szó létezett. Ezzel 
fordították a bibliai „pneuma” kifeje-
zést is, amely Isten leglényegére utal. 
„Az Isten Lélek (görögül pneuma), 
és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk.” (Ján 
4,24) 

A nyelvújítás idején azonban a má-
sik, nem anyagi „részünk” leírására 
használt kifejezésre a nyelvújítók új 
magyar szót alkottak, már csak azért 
is, mert az európai nyelvekben léte-
zik a „pszüché” megfelelője is. (pl. 
németül Seele, angolul Ghost) Így 
született meg a magyar „szellem” szó, 
amit azonban - a többi európai nyelv-
hez hasonlóan - nem használtak Is-
ten lényének leírására. (A német erre 
a Geist, az angol a Spirit kifejezést 
használja, ebből képzik a Szentlélek 
megfelelő alakját: Heiliger Geist, il-
letve Holy Spirit.)

A magyarban sajnálatos módon 
néhány bibliafordítás (pl. Csia Lajos) 
a 20. század elején megfordította a 
két szó alkalmazását, pedig addig-
ra már a „szellem” sokkal inkább a 
palackba zárt szellemet idézte fel a 

magyar olvasó előtt, mintsem Isten 
áldott Lelkét.

Ez a félreérthetőség lett az oka an-
nak, hogy a széles körben elterjedt 
magyar bibliafordításokban (amelye-
ket a történelmi egyházak adtak ki) 
nem tudott meghonosodni a szellem 
szó. Így aztán a „pszüchét” körülírás-
sal adják vissza az általunk használt 
Bibliák, de abban végig következe-
tesek, hogy a „pneuma” helyén, akár 
Istenről, akár az emberről van szó, 
mindig a „lélek” fordítást alkalmaz-
zák. Ezt, az eredeti magyar megfelel-
tetést javasoljuk használni mi is, azaz 
Isten áldott Lelkének neve legyen és 
maradjon mindig Szentlélek!

A „pszüché” a Bibliában időnként 
jelenti az egész embert, máskor pe-
dig a nem materiális lényünknek azt 
a részét, amivel szellemi munkát vég-
zünk, vagy éppen szellemeskedünk. 
Istennel kapcsolatban sohasem for-
dul elő ez a kifejezés (Isten mindig 
"pneuma"), ezért olyan zavaró, ami-
kor mégis "Szent Szellemről" beszél-
nek vagy írnak egyesek. 

Megjegyezzük még, hogy a pszi-
chológiának - ahogy a neve is jelzi - a 
„pszüché"” az illetékességi területe. 
Az ember „pneumájához” (tehát lel-
kéhez) csak Isten Igéjének és Szent-
lelkének van módosítani, illetve gyó-

gyítani képes hozzáférése. (vö.: 1Pét 
1,23  Ján 3,5) Ezért a lelkigondozás 
lényegét tekintve más, mint a pszi-
chológiai tanácsadás. 

Ebből következik az is, hogy az un. 
pszicho-szomatikus betegségek jó ré-
sze valójában „pneuma-szomatikus” 
betegség, vagyis az Istennel (az Ő 
pneumájával) való kapcsolatunk 
megromlása, illetve hiánya okoz 
testi megbetegedéseket. Ezeket pe-
dig nem lehet gyógyszerrel, elektro-
sokkal vagy bármilyen pszichiátriai 
módszerrel rendbe hozni, hiszen 
ilyenkor nem a pszüchénk a beteg, 
hanem a pneumánk! (Megjegyzen-
dő itt, hogy a hitetlen pszichológia, 
mint tudomány, tagadja a pneuma 
létezését. Azért teszi persze, mert az 
emberi pneumát egyedül Isten Igéje 
és áldott Szentlelke képes gyógyíta-
ni, vegyszerek és pszichés terápiák 
nem!) Vö.: „Minden utadon gondolj 
rá, és Ő egyengetni fogja ösvényei-
det. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, 
féljed az Urat, és kerüld a rosszat! 
Gyógyulás lesz ez testednek, és fel-
üdülés csontjaidnak.” (Példabeszé-
dek 3,6-8)
Vagyis ápold a lelkedet: Olvass Bibli-
át és imádkozz rendszeresen! Keress 
lelkigondozót!

          Somogyi László

„…valóban így vannak-e ezek…?” ApCsel.17,11c

ANYAKÖNYVI HÍREK
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„Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!” (Zsoltárok 146,1.)

KÖZELMÚLTUNK ÖRÖMEI

EGYHÁZMEGYEI CSENDESHÉT 
Berekfürdő, 2022.03.28-04.01

A  Hajdúböszörmény Kálvin 
téri Református Gyüleke-
zetből ketten vettünk részt 

ezen a csendeshéten.
• Ezen az öt napon (hétfőtől-pénte-

kig) egy lelki utat járhattunk be. A 
színvonalas, áldott tartalmú elő-
adások ennek a lelki életútnak a 
valóságos és lehetséges állomásait 
világították meg a Biblia fényé-
ben: BEZÁRKÓZÁS-ÚTKERESÉS-
MEGOLDÁS-MEGMARADÁS fő 
címszavakban       

• B E Z Á R Á S - B E Z Á R K Ó Z Á S : 
Ján.20,19. (pl. járvány, háború) 
Ok: „Kívül harc, bennem féle-
lem...” Külső körülmények, prob-
lémák, nehézségek. Belül növekvő 
félelmek, aggodalmak. A félelem-
re a válasz: a bezárkózás. Igény: 
védelem, biztonság. A bezárkózás 
következményei lehetnek pl.: lelki 
bezárkózás, betegségek, elmagá-
nyosodás, elszigetelődés, stb. Sok 
emberi kérdés. Bibliai válasz: Jé-
zus a feltámadása után „a hét első 
napján...., az ajtók zárva voltak” (a 
tanítványok féltek) Jézus azonban 
a zárt ajtón keresztül is bement és 
megállt a középen. Isten előtt nincs 
zárt ajtó. De Jézus nem betörő, sze-
líden kopogtat. A kilincs belül van, 
nekünk kell kinyitni az ajtót. Isten 
tehát soha nem erőszakolja ránk 
magát, mégis sokan tudatosan ki-
zárják Őt az életükből. (Elsőként 
Ádám és Éva). Az élet forrásától 
fosztjuk meg magunkat. Jézus mi-
kor ott megjelent a bezárkózott 
tanítványoknak, így köszöntötte 
őket: „Békesség néktek!” Tehát a 
megoldás: elsősorban az Istennel 
való békesség, a nyitott ajtó. Ez azt 
jelenti, hogy velünk az Isten, aki 
körülölel, megvéd bennünket. Erre 
van szükségünk.

• Érthető módon sok mindentől fé-
lünk. Ki volt az első karantént vi-
selő ember? Nóé, aki maga csinálta 
magának. Mikor végre kiszabadult 
a bárkából, első volt a hála (oltárt 

épített). József Egyiptomban, mi-
kor börtönben volt, ebben a hely-
zetben is képes volt másoknak se-
gíteni. Mi mire használtuk ezt az 
elmúlt karantént? A félelem, bár-
honnan is ered, bezár bennünket. 
A gyógyulást csak a békesség tudja 
adni. Új dolgokat akar Isten adni, 
ha kinyitjuk az ajtót.

• ÚTKERESÉS: Máté 7,13-14. Mi 
lehet a mi életünk célja? Fontos 
az útismeret, a helyes út. Az Isten 
mindig mutatott utat és mutat ma 
is (Édenkert, Mózes, Jézus stb.). 
Mi a különbség a keskeny út és a 
széles út között? pl. a kapu mérete. 
A keskeny út kapuja alacsony, csak 
lehajtott fejjel, alázattal lehet át-
menni rajta. Néha rossz helyre ve-
zet az út. A jónak vélt út nem min-
dig vezet helyes útra, újratervezés 
szükséges. Zsoltárok 25,4.: „Útaid 
Uram, mutasd meg...” Útkeresés: 
kiutat kell keresni eddigi életünk 
zsákutcáiból, fogságából. Mert le-
het az út bizonytalan, göröngyös, 
sima, stb. A mi emberi életünk te-
hát nagyon hasonlít az úthoz, amin 
járunk. Ez az életút. De ki vagyok 
én? Az élet nagy útkeresése egye-
dül nem megy. Ezért életbe vágó 
az Isten és ember közötti bizalmi 
kapcsolat, ami a HIT. De a hit egy 
változó valami, ami önmagában 
nem elég. Csak Jézus tudja újra és 
újra erőssé tenni: „Én vagyok az 
ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET.” Em-
beri életünkben sokszor váltakozik, 
hullámzik a hit és a hitetlenség. De 
„Ami lehetetlen az embernek, az az 
Istennek lehetséges.” Mózes életút-
ja erre kiváló példa. Tehát mindig 
van kiút, azaz szabadulás! Pél-
daértékű, szívet melengető Rúth 
élettörténete. Ő igazán útkereső 
volt. Csodálatos a Rúth ragaszko-
dása, Istenben megtalált élő hite 
(Rúth1,16-17.), tudatos döntése. 
Szabad volt erre a döntésre, senki 
nem kényszerítette. Gal.5,13.: „ti 
testvéreim szabadságra vagytok 

elhívva..., szeretetben szolgáljatok 
egymásnak”. Kit hogyan, mikor hí-
vott el Isten, mikor hallottuk meg 
a „szabadságra” való elhívást? Ha 
megértettük, igazából a kegyelem-
re van szabadságunk. De ez nem 
korlátlan szabadságot jelent. Tehát 
a kegyelem a bűntől tesz szabad-
dá, de nem lehet visszaélni ezzel 
a szabadsággal. Mindig két farkas 
küzd bennünk: szüntelen harc a 
jó és a rossz között. Melyik farkas 
győz? Az, amelyiket etetjük, táp-
láljuk. Arra való a szabadság, hogy 
másokat szerethessünk. Szolgálat-
ra szólít a keresztény szabadság. 
Kontrolálhatjuk-e az életünket? 
„Az emberi értelem tervezget...” 
(Péld.16,1.) Megoldásokat kere-
sünk. Ma ezt így mondjuk: pro-
jektek (tervek) készülnek. A tudás 
hatalom. József  kivételezett volt 
a családban, de mikor testvérei a 
kútba dobták, megszűnt a védett-
sége. „De az Úr Józseffel volt....” 
József ekkor a kút mélyén elgon-
dolkodott és Istenhez kiáltott (be-
látások, kilátások járhattak a fejé-
ben). Egyiptomban rabszolgaként 
bántak vele, de volt egy bizonyos 
szabadsága, így az Istentől kapott 
tálentumait felhasználhatta. „Mily 
drágák nekem szándékaid, Iste-
nem....” (Zsoltárok 139,17.) Az Is-
ten által adott megoldás áldás lehet 
mások számára is. Tehát életünk 
nem mentes a félelmektől. Mély-
pontok, majd ki-és felemelkedések 
váltogatják egymást, megoldásokat 
keresünk. A megoldás sokszor nem 
úgy, és nem akkor érkezik, ahogy 
mi elvárjuk. Jézus bátorító szóval 
szól, amikor a viharzó vízen éj-
szaka a tanítványokhoz közelített: 
„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” 
A félelmet sokszor nem lehet, nem 
tudjuk leküzdeni. Mikor Jézus azt 
mondta Péternek, hogy „Jöjj!”, Pé-
ter tudott a vízen is járni, nem süly-
lyedt el, míg Jézusra nézett. Ez a 
bátorság nem a félelem hiánya volt. 



Kálvin téri JÓHÍRmondó • XVIII. évfolyam 2022/2. szám32

„Dicsérjétek Őt angyalai mind; dicsérjétek Őt minden Ő serege!” (Zsoltárok 148,2.)

„A mélységnél nagyobb a kegyel-
med és megtart engem...” Ha nem 
kiáltok Jézushoz, ha magam aka-
rom megoldani a problémát, vagy 
ha megijedek, mint Péter, erőtlen-
ség, gyengeség, megoldatlanság, 
kudarc lesz a következmény. Jézus 
azt mondta Péternek: „Miért kétel-
kedtél kicsinyhitű?” A tanítványok 
felismerték Jézusban a valóságos 
Isten Fiát. SAULUS-ból PÁL: PÁL-
FORDULÁS - közismert mindenki 
számára. A damaszkuszi úton meg-
rázó traumatikus Isten-élménye 
lett (fény és hanghatás egyszerre). 
Testi-lelki megrázkódtatás: eddigi 
hite, életfelfogása meginog, 3 nap-
ra megvakul, magabiztosságból 
bizonytalan lesz, lelkifeszültség: 
VÍVÓDÁS! Pál a trauma után meg-

semmisül, gondolkodik. Elismeri a 
régi gondolkodás tévedését.„Ha Is-
tent teszed az első helyre az életed-
ben, minden más a helyére kerül”. 
Kezd kialakulni a MEGOLDÁS: 
„gyógyító” döntés történik Krisztus 
mellett (megadás, feladás, enge-
delmesség).       

                                   
MEGMARADÁS: Ján.15,1-8.: „Én 
vagyok az igazi szőlőtő....”, „aki én-
bennem marad,és én őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt,...” (5.v.) A 
mi mennyei Atyánk a szőlősgazda. 
Azt teszi a szőlővel, amit jónak lát 
(metsz, tisztogat, stb.: próbák, nehe-
zek). Tóth Árpád: Isten oltókése.... 
"„Még a nagy keserűség is a javamra 
válik.” Kulcsszó: JÉZUS-ban marad-
ni. Az élet áramlása csak így biztosí-

tott. Ez pedig a gyümölcstermés biz-
tosítása. Az életet a Teremtő adja, a 
tartalmas életet az újjáteremtő ERŐ 
biztosítja. I.Kor.13,13.: „Most azért 
megmarad... a SZERETET.”   

Tatár Erzsébet

„Egy lángot adok, ápold, add tovább.”
(gondolatok a Reményik Sándor irodalmi est kapcsán)

I gen szép emléket hordo-
zunk a hajdúböszörményi 
Kálvin téri Református 

Egyházközség irodalmi csoportja 
2022. április 9-i előadása jóvoltából.

A gyülekezet lelkes irodalom ked-
velő és azt igényes feldolgozásra 
és előadására kész csoportjának 
Reményik Sándornak munkásságára 
és a trianoni sebre emlékeztető ese-
ménynek lehettünk részesei.

Örvendetes az az igyekezet, mellyel 
a lelkes csoport a részleges homály-
ból igyekezett a nagy erdélyi költő 
egy-egy művének előadásával felkel-
teni az érdeklődést iránta, és ezáltal a 
trianoni tragédiára.

A jelen kor adta technikai lehetősé-
gek – a képek, az aláfestő zene – fo-
kozták az élményt. 

Sajnálatos tudomásul venni, hogy 
a költő számára milyen nagy megráz-

kódtatást jelentett a trianoni döntés. 
Ugyanakkor a magyarsága, munkás-
sága ismeretében azonban felmerül a 
gondolat, hogy ez így volt természe-
tes.

A rendezvény címeként felvett idé-
zet számunkra, első gondolatra egy 
súlyos, életre szóló feladatot jelent. 
Miután végig hallgattuk az előadást 
megerősítette az eddig tapasztalt, át-
élt tragédiát, amelyet a trianoni dön-
tés rótt a magyar nemzetre.

Reményik Sándor élete, tragédiája 
tükrözi népünk lelkének súlyos ter-
hét.

Száz év telt el és még nincs „kibe-
szélés”, megoldás. Mai napig az el-
csatolt területeken élő testvéreink 
számtalan megbántásnak vannak 
kitéve.

A láng hol erősen, hol alig pislákol-
hatott az évek során, attól függően, 

hogy az adott hatalom (határainkon 
belül és kívül) milyen „tűzoltás”-t vé-
gezhetett.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy 
egy ilyen színvonalas irodalmi műsor 
hallgatói lehettünk, hogy most őszin-
tén, félelem nélkül beszélhetünk a 
történtekről.

Reménykedünk, hogy ez a mécses 
több emberhez eljutva megannyi tü-
zecskét gyújt.

Egyre többször jut eszünkbe 
Aponyi Albert hajdani beszédének 
azon része, amelyet a diktátum alá-
írása után mondott: „Önök most 
megásták Magyarország sírját, de 
Magyarország ott lesz mindazon or-
szágok temetésén, amelyek most itt 
Magyar Hazám sírját megásták.” 

Mi erre csak annyit tudunk mon-
dani, hogy ÁMEN! 

 Balássy Szabolcs és neje, Ibolya

Gyermekszolgálatok a Gyülekezetünkben
„Jézus pedig így szólt: Engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tiltsátok meg nekik, 

hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Máté 19,14.)

V asárnaponként a gyüle-
kezetünkbe érkező gyer-
mekek részére vasárnapi 

iskolai foglalkozásokat tartunk, kü-
lön-külön a kisiskolásoknak és a felső 

tagozatosoknak. A Biblia üzenetét, az 
örömhírt, játékos formában közvetít-
jük a résztvevők felé. Természetesen 
gyermekénekeket is gyakorolunk és 
beszélgetünk. 

Kedves nagymamák és tisztelt szü-
lők! Szeretettel bíztatjuk és várjuk 
önöket a gyermekeikkel és unokáik-
kal együtt ezekre az alkalmakra. Hi-
szem és tudom, hogy gyermekeink 
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„Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az Ő neve dicső egyedül; az Ő dicsősége égre-földre kihat!” (Zsoltárok 148,13.)

Presbiteri csendes nap Bodaszőlőn

M ájus 7-én csendesnapot 
terveztünk a Presbité-
riummal, kicsit kötet-

lenebb formában beszélgetni gyüle-
kezetünk mindennapjairól, jövőjéről. 
Nem akartunk hosszabb útra vállal-
kozni, viszont szerettünk volna ki-
szakadni a megszokott környezetből, 
ezért Bodaszőlőre esett a választás, 
amelyről többször is szó esett mosta-
nában a presbiteri gyűléseken, mint 
elhanyagolt „parókiális” területről. A 
helyszínt a helyi cigányság felemel-
kedéséért küzdő Opre Roma Egyesü-
let biztosította az általuk bérelt, volt 
tanoda épületében. Somogyi László 
bevezető áhítata után meghallgattuk 
az egyesület munkatársait, Oláh Zol-
tán és Lakatos Krisztián személyes 
bizonyságtételeit és tapasztalatait. 
Zoltán Istentől kapott belső elhiva-
tottságról tett bizonyságot, amely-

lyel évtizedek óta a helyi cigányság 
felemelkedéséért küzd, amihez az 
Úr Jézustól kéri és kapja az erőt. Így 
találkozhatnak az egyesület céljai 
gyülekezetünk missziói küldetésével. 
Lelkészeink úgy látják, tudunk segí-
teni a lelki háttér megteremtésében, 
és néhány presbiterben is megfo-
galmazódott a gondolat különböző 
közösségi programokban való segít-
ségnyújtásra. ”Itt már nincs többé 
görög és zsidó, körülmetéltség és 
körülmetéletlenség, barbár és szkíta, 
szolga és szabad, hanem minden és 
mindenekben Krisztus.” (Kol.3,11) 
A mi hitünket is erősítette Lakatos 
Krisztián bizonyságtétele arról, ho-
gyan vezette Isten élete sok megrázó 
eseményén keresztül Jézus Krisztus-
hoz, és hogyan vált sorstársai segítő-
jévé. Ezek után Dr. Dobrossy István 
és felesége csatlakozott hozzánk. Be-

számoló hangzott el a volt pályázat-
írói per  első fokának eredményéről, 
megbeszéltük annak tanulságait. Az 
ebédet Magi István testvérünk jóvol-
tából költhettük el, aki egy racka ju-
hot készíttetett el a bográcsban. Ebéd 
után már csak arra maradt idő, hogy 
megtekintsük a várhatóan az egyház-
község tulajdonába kerülő, Guhér 
utca 3. szám alatti ingatlant, ahol egy 
lelki alkalmak megtartására alkal-
mas helyszínt szeretnénk kialakítani. 
Lesz rajta munka bőven!

Hálás szívvel térhettünk haza a sok 
lehetőség láttán, és egy kis hiány-
érzettel, hogy sok mindenről nem 
tudtunk szót ejteni. Ezért már most 
imádkozom érte, hogy minél hama-
rabb tudjunk újra időt szakítani egy 
presbiteri „valóban” csendes napra!

Osváth Tamás
missziói gondnok

Csendesnap a Kálvin téri gyülekezetben

H árom év után újra 
csendes napot tart-
hattunk május 7-én 

Hajdúböszörményben a Betánia C.E. 
Szövetség szervezésében, a Mártí-
rok szerepe címmel. A hosszú böjti 
időszak után arra lehetett számíta-
ni, hogy a vágyakozó és Isten után 
szomjúhozó lelkek sokasága megtölti 
a gyülekezeti termet. Nem így tör-
tént. Eljött az az idő, amiről így szól 
a Biblia: „mert azt mondták, hogy az 
utolsó időben csúfolódók támadnak, 
akik istentelen kívánságaik szerint 
járnak.”(Júdás lev.:1,18.v.)

Örömmel készültünk lelki testvé-
reink fogadására, akik az ország több 
részéből érkeztek. 

Az énekek a debreceni Őrálló Di-
csőítő Zenekar vezetésével hangzot-
tak: „Itt vagyok most, jó Uram hozzád 
szál-e dal…”(383.Halleluja) kezdeti 
énekkel indult a csendes délelőtt.

Ezután köszöntés és 
imádság volt, majd a 
bátorító Igék sorozata: 
Zsolt. 145,18.: „Közel van 
az ÚR mindenkihez, aki 
hívja őt, mindenkihez, 
aki hűséggel hívja őt.” 
(Rácz Gábor lp.); Jelené-
sek 7,9-10.: „Azután íme, 
nagy sokaságot láttam, 
amelyet senki sem tu-
dott megszámolni, min-
den nemzetből, törzsből, 
népből és nyelvből a trón 
előtt és a Bárány előtt 
állni, fehér ruhákba öl-
tözve, kezükben pálma-
ágakkal. És hangosan 
kiáltottak: Az üdvösség 
a mi Istenünké, aki a 
trónon ül, és a Bárányé!” 
(Hollósi István lp.); Jel. 
7,11.: „Az angyalok pedig 

hitben és engedelmességben erősöd-
nek ezeken az órákon. 

Ezeken a foglalkozásokon a követ-
kező szülők, pedagógusok és jelöl-
tek vesznek részt: Magi Luca, Baja 
Zoltán, Tóth-Serbán Orsolya, Módis 

Gáborné, Gyürky Katica, Dobóné 
Tanczig Anita, Baloghné Tóth Beat-
rix, Gyürky Katalin, Karácsonyi-Kis 
László. A foglalkozások tematikáját 
összeállítja és koordinálja: Nagyné 
Kiss Anikó és Tóth-Serbán Orsolya

Természetesen bátorítunk és hívo-
gatunk másokat is ebbe a szolgálat-
ba. 

          
  Karácsonyi-Kis László
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mind a trón, a vének és a négy élőlény 
körül álltak, és arcra borultak a trón 
előtt, és imádták Istent, ezt mondva: 
Ámen! Áldás, dicsőség, bölcsesség, 
hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a 
mi Istenünknek mindörökkön-örök-
ké, ámen!” (Hajdu Zoltán misszióve-
zető) tolmácsolásaiban. 

Az Igék által bepillanthattunk az 
angyalok mennyei világába, ahol 

közvetlen láthatjuk a mi Megváltón-
kat, Jézus Krisztust. Ez a bizonyos-
ság és élő reménység nagy erőt adhat 
a mindennapok küzdelmeiben mind-
nyájunk számára.

Kedves alkalmak voltak még a sze-
mélyes bizonyságtételek: Baja Áron 
diák (17 éves); Miklóssy József elnök 
(88éves) és Takács Ferenc missziós 
munkatárs (64éves) lelki testvéreink, 

akik elmondták a saját küzdelmeiket 
és örömeiket a hit útján járva, ki az 
elején, közepén vagy éppen a végén 
jár. Hanganyagként ezek megtalál-
hatók a Betánia C.E. honlapján.

Szeretetvendégséggel zártuk a 
nagyszerű találkozást.

                                                                                                         
Karácsonyi-Kis László

„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 150,6.)

Hittanverseny-2022  

A járványügyi helyzetre való 
tekintettel sajnos az elmúlt 
két évben nem volt lehe-

tőségünk arra, hogy megrendezzük 
Egyházközségünk hittanversenyét, 
ahol az Eötvös József Magyar-Angol 
két tanítási nyelvű Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola, a 
Középkerti Magyar-Német két ta-
nítási nyelvű Általános Iskola és a 
Zeleméry László Általános Iskola 
református hit- és erkölcstanra járó 
gyermekek összemérhették tudásu-
kat. Idén azonban Isten kegyelméből 
folytathattuk ezt a szép hagyományt. 
Verseny és szép? Hogyan egyeztet-
hető össze ez a kettő? Látszólag ver-
seny, hiszen megannyi feladat volt, 
amelyet a gyermekeknek meg kellett 
oldaniuk, de szép, mert ez egy nagy 
szeretetközösségben történt és több 

kisebben is párhuzamosan. A verse-
nyen második évfolyamtól egészen 
nyolcadik évfolyamig képviseltették 
magukat a diákok. A kisebb szeretet-
közösségeken pedig az értendő, hogy 
csapatokba voltak osztva a gyerme-
kek, egy csapatban mindhárom isko-
lából, minden korosztályból. Hiszen 
így tanulhatják meg azt, hogy egy-
mást segítve, támogatva, és együtt 
Istennel lehet haladni nemcsak a 
versenyen, hanem az életben is. Így 
nem a versenyszellem dominált, ha-
nem az egymásra figyelés, a segítés, 
ki, mit tanult meg, ki miben erősebb. 
Éppen ezért hálás vagyok az Úrnak, 
hogy ismét lehetővé tette ezt az al-
kalmat. Öt csapat volt, és harminc-
egy gyermek, akik összemérték a tu-
dásukat, de senki sem távozott üres 
hassal vagy üres kézzel. A feladatok 

a kincskereséstől egészen a rejtvény-
megfejtésig terjedtek. Egyházközsé-
günk nem sajnálva semmit, mindent 
megtett annak érdekében, hogy min-
den gyermek jól lakhasson, nemcsak 
testi értelemben, hanem Isten Igéje 
által lelkiekben is. Hiszen minden kis 
ajándék Isten valamely Igéjét rejtet-
te. A téma Jézus Csodái voltak, azért 
választottam ezt, mert ebben a nehéz 
helyzetben, amelyben a gyermekek 
évek óta vannak, fontosnak tartom, 
hogy emlékeztessük őket arra, hogy 
Jézus Krisztusnak minden fölött ha-
talma van, és nemcsak régen, hanem 
most is jelen vannak életünkben a 
csodái. 

    
Tóth-Serbán Orsolya
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„Uram, Te Vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekszel, örök tanácsaid hűség és igazság.” (Ézs.25,1.)

MŰVÉSZETRŐL KERESZTYÉN SZEMMEL

Nemes Nagy Ágnes: Elmélkedve
Mit kéne tennem? Nem tudom.
A kezem összekulcsolom.
Ülök az ágyon szótalan.
Hová is ejtettem magam?

Összefonom ujjaimat.
Ennyi maradt: a mozdulat
A hitből, és gályára vont
Őseimből maradt a csont.

Hová forduljon hát az ész?
Pedig jó volna szégyenét
A szóval, mely megsejteti,
Kimondani, s elrejteni.

2022-ben Nemes Nagy Ágnes szü-
letésének 100. évfordulójára emlé-
kezünk. Ősei után kutatva az alábbi 
– böszörményiek számára érdekes - 
bejegyzésre bukkantam: 

„A (Nemes) Nagy család névadó 
őse Nagy Márton (I./1.), a Szabolcs 
vármegyei Rácböszörmény (utóbb 
Hajdúböszörmény) főbírája volt. Az 
1636. június 20-án II. Ferdinándtól 
kapott armális (vagyis birtokado-
mánnyal nem járó, de címerrel el-
látott nemesi levél12) eredetije ma 
már nincs a Nemes Nagy-hagyaték-
ban, valószínűleg még a 19. század-
ban elveszett.13 Fia, Mihály (II./1.) 
még böszörményi születésű, de va-
lószínűleg ő már elköltözött Bereg 
megyébe.”
(https://epa.oszk.hu/00300/00381/00172/
EPA00381_kortars_2012_07-08_11444.htm)

Ugyanebben a forrásban olvashatjuk 
Nemes Nagy Ágnes vallomását is.
„Felmenőim többnyire református 
papok és ügyvédek voltak. Meg kell 
azonban vallanom: gályára vont 
ősről csak legendák alapján beszél-
hetek. […] a legendát, a benne levő 
etikai erőt tisztelem, közel áll hoz-
zám, így került verseimbe is.” 

Ez az erős protestáns szellem megha-
tározta életét és gondolkodásmódját, 
olyannyira, hogy a teológiai irány is 
felmerült a pályaválasztás során. A 
Baár-Madas Református Leánylíce-

umban kitüntetéssel érettségizett és 
a Pázmány Péter Tudományegyete-
men magyar-latin és művészettörté-
net szakon végzett, tehát a művészi 
tehetségének kibontakoztatása erő-
sebbnek bizonyult a teológiai irány-
nál.

Nemes Nagy Ágnesnek (sem) ada-
tott könnyű sors. A II. világháború 
alatt férjével, Lengyel Balázzsal zsi-
dókat mentettek, de legkedvesebb 
tanárát, Szerb Antalt nem sikerült 
megmenteniük, a holokauszt áldo-
zata lett. (A költőnő 1997-ben meg-
kapta a Világ Igaza-kitüntetését, 
Lengyel Balázzsal együtt). Az ötvenes 
években mellőzték, (visszautasítot-
ta a Rákosiról szóló óda megírását) 
műfordításokból élt, illetve középis-
kolában tanított. Majd a 70- 80-as 
években lett elismert képviselője a 
magyar irodalmi életnek. Súlyos be-
tegségben, sok szenvedés után halt 
meg 1991-ben.

A mű a Szárazvillám című kötetben 
jelent meg, amibe az 1946 és 1957 
között keletkezett versek vannak be-
sorolva. Nemes Nagy Ágnes kevés 
istenes verset ír, de a perlekedés, ví-
vódás Istennel, az istenkeresés meg-
határozó a munkásságában. Ezen 
alkotás előtt is olyan művek vannak 
a kötetben, amelyek az Istentől való 
eltávolodás fájdalmát írják le. (Pa-
tak; Kiáltva) Hozzájuk hasonlít a 
választott mű is. Nem vállalkoznék 
arra, hogy Nemes Nagy Ágnes mű-
vét megfejtsem, csak arról tudok 
írni, hogy számomra mit üzen a vers. 
Úgy érzem, hogy a lírai én, a beszé-
lő nagyon nehéz élethelyzetben van.  
Egyrészt a „szótalan” kifejezés utal-
hat erre, ami nem ugyanazt jelenti, 
mint a szótlanul. A „szótalan” em-
bert a szavai, s ezáltal a gondolatai is 
cserbenhagyták. Másrészt a „Hova is 
ejtettem magam” sor. Olyan tehetet-
lenség lett úrrá rajta, amelyben nem 
lehet észszerűen cselekedni. És eb-
ben a pillanatban, a lelki ürességben 
is ott van az ösztönös mozdulat, amit 
az ősöktől tanult a költőnő, a generá-
ciókon átívelő, szinte génjeinkbe kó-

dolt minta: imára kulcsolja a kezét. 
De ez mégis kevés, hisz önmagában 
az egyházhoz való tartozás nem ad 
örök üdvösséget, csak akkor, ha Jé-
zus Krisztust elfogadjuk személyes 
Megváltónknak. S erről az egyéni 
imaharcról, küzdelemről is szól ez a 
mű. Megérthető-e az Isten titka ész-
szel? Kimondható-e szavakkal? Meg-
található-e Isten ebben szenvedések-
kel teli világban? Ilyen kérdésekre 
keresi a válaszokat a költőnő. És úgy 
tűnik, hogy nem egyszerű a felelet, 
hisz az ész megszégyenül, ha a hitről 
van szó.

 És az is titok, hogy a versekben 
tudatosan kicsiszolt szavak mögött 
a költőnő lelkében milyen érzelmek 
játszódtak le, amikor Istennel be-
szélgetett. Ugyanakkor tény, hogy a 
kortársak, Nemes Nagy Ágnes mélta-
tói rendre kiemelik erkölcsi tartását, 
melynek gyökerei a hitvalló őseink 
példájában rejlik. 

Felhasznált források: 
https://ujvarosonline.hu/tarsadalom/
talalkozasok-100-eve-szuletett-nemes-
nagy-agnes
https://epa.oszk.hu/00300/00381/00172/
EPA00381_kortars_2012_07-08_11444.htm
https://index.hu/fortepan/2016/10/10/
az_irodalom_maganelete_a_hatvanas_
evekben/

     Mezőné Szabad Erzsébet 
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Árnyékban 

M agyar festőművész fő 
művét a Majális című 
alkotást láthatjuk a 

képen. 1872-ben festette Szinyei 
Merse Pál (1845-1920.), aki nemesi 
családból származott. A XIX. szá-
zadi magyar képzőművészet egyik 
legjelentősebb művészalakja volt. 
Festészeti tehetségét a Müncheni 
Képzőművészeti Akadémián vég-
zett tanulmányai is meghatározták. 
Alkotásaiért nagyon sok külföldi dí-
jat kapott. Két festőművész társával 
szempontjuk volt, hogy egyesítsék az 
impresszionista és naturalista mű-
vészeket. Alkotói munkáját életének 
különböző korszakai jellemzik. 

Szívesen festette a szabad termé-
szetet, megjelenítve a különböző 
alakokat, bátran használva az élénk 
színek változatosságát, különböző-
ségét. 

Valóban jó érzés nézni és feltöl-
tődni a festményt látva, ahogyan a 
művész visszatükrözve megjeleníti 
alkotásán a természetben látható 
színek üdeségét, azt a frissességet, 
amit ő akkor láthatott, tapasztalha-
tott. Ahogyan hatottak rá a fények, 
színek, árnyak, növények, emberi 
alakok mozdulatainak gazdagsága, a 
női ruhák szépsége. Azt is láthatjuk, 
hogy a természetes hatás élénk, üdí-
tő színeit megtöri a fa lombkoronájá-
nak árnyék ábrázolása. Ugyanakkor 
azt lehet mondani, hogy szinte nem 
lehet kiemelni egy fókuszpontot sem, 
mert a képen fontossá válik minden 
részlet. A szenvedélyes ábrázolás 
egyszerre láttatja a hat fős piknikező 
társaságot, a hölgyek sugárzó színű 
ruháit, a guggoló férfi világos színű 
kalapját, a piknik finomságokat, az 
ég élénk kék színét a bárányfelhők-

kel, a rét üde zöldjét, az apró, ked-
ves virágokat a bokrokkal együtt, a 
távolban sétáló két hölgyet, és a kel-
lemes színű kerítés részletet. Pedig 
a festmény kétharmadát az árnyék 
„takarja”. Ellentéteket is láthatunk: 
pihenők-sétálók, beszélgető-hall-
gató, szembe forduló-hátat fordító, 
szabadság-bekerítés, világos-sötét 
színek, napfény-árnyék. 

Az árnyékról eszembe jut, hogy 
adódhat az ember életének különbö-
ző területein is az „árnyék” jelenléte. 
Olyan dolgok, bűnök, vétkek lehet-
nek „takarásban”, amit mások nem 
látnak, nem láthatnak, mert rejtve 
van. De az is lehet, hogy mások lát-
ják, de az egyén erről nem tud. El-
gondolkodtató, hogy talán évekig, 
évtizedekig élhetünk olyan tudatban, 
amiről tudjuk, hogy mit, hogyan, és 
miként teszünk, de a lelkiismere-

„Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet.” (Zsoltárok 9,2.)
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tünk annyira „el van hallgattatva”, 
némítva, a szív annyira megkemé-
nyedik, hogy már nem is fáj, nincs 
törődés azzal a „problémával”, azzal 
a tisztázandó területtel. Rejteget-
ve, bújtatgatva, édesgetve, mintha 
nem szomorítaná, keserítené meg az 
egyén életét. Azt is hiheti az ember, 
hogy minek rendezni a problémát, 
stb., hiszen mások is ezt teszik. Ta-
kargat, nem vall, nem rendezi a kap-
csolatot, álarcot visel és így felépül 
egy „kerítés”, egy „fal”, ami „bebur-
kolja” mind azt, ami fájdalmat okoz, 
megkeserít, elválaszt az életteli meg-
oldástól. Mindegyikünk maga tudja, 
mit takargat, mit tart „árnyékban” 
embertársa és Isten előtt (akár hiszi 
Őt, akár nem hisz Benne). Néhány 
évtizedig, amíg nem ismertem meg 
Isten Igéjét a Bibliából és Ővele sem 
voltam lelki kapcsolatban, nem igye-
keztem rendezni a lelki sérüléseimet. 
Akár én okoztam, akár nekem okoz-
ták. „Hanem lemondtunk a szégyen 
takargatásáról, mint akik nem járunk 

ravaszságban, és nem is hamisítjuk 
meg az Isten Igéjét, de a nyilvánvaló 
igazsággal kelletjük magunkat min-
den ember lelkiismeretének az Isten 
előtt.” (II.Kor.4,2.) Majd az Istennel 
„járásom”, beszélgetések, Ige hallga-
tások, Isten Szent Lelke segített ab-
ban, hogy könnyebb legyen rendez-
ni mindazt, ami konfliktus okozója. 
Természetesen mindig van újabb és 
újabb rendezni való. Isten Szent Lel-
ke segít. Mert Ő a szeretet kapcsola-
tot akarja. A szeretet, a békesség, a 
Lélek gyümölcse, mind Tőle van. A 
viszály, harag, háborúság, kapcsolat 
szakadások, bántások, stb. mind at-
tól vannak, aki emberölő (Ján.8,44.). 
Te kinek az „árnyékában” éled az éle-
ted? Döntöttél már? Egyértelműen 
kimondtad kihez tartozol, és éled a 
megszentelődés útját? Mit jelent Is-
ten Szent Lelkével együtt járni, élni? 
Olyan ajándék, melyhez semmi sem 
hasonlítható. És ezt az együtt járást, 
együtt élést csak személyesen lehet 
megérteni, megélni. A Bibliában ol-

vashatjuk, hogy az ember lelkét csak 
Isten tudja megmenteni, Aki alkotta 
azt. Az ÚR Jézus halálos áldozatot 
vállalt mindannyiunkért a szeretet-
len, gonosz cselekedetekért, hogy 
bocsánatot kérve Tőle és egyben sza-
badítást is életünk legyen. „Mert ki-
csoda tudhatja, mi legyen az ember-
nek jó e világon, az ő hiábavaló élete 
napjainak száma szerint, amelyeket 
mintegy árnyékot tölt el? Kicsoda 
az, aki megmondhatná az embernek, 
mi következik ő utána a nap alatt? 
(Préd.6,12.)

„És az ég eltakarodék, mint mikor 
a papírtekercset összegöngyölítik; 
és minden hegy és sziget helyéből 
elmozdíttaték.” (Jel.6,14.) 

                                                                                       
 Somogyiné Gyüre Mara

Könyvajánló
Cseri Kálmán: „Amikor eljött a Pünkösd napja…”

Leírás

Jézus mondja: 

„Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zú-
gását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, 
aki a Lélektől született.”

A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját ta-
pasztaljuk. Isten Lelkének a jelenléte sem látható, de munkája, amit 
az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. A legkeményebb szí-
vet is újjáteremti, a legelrejtettebb bűnöket is világosságra hozza, 
a legkétségbeesettebb embert is meg tudja vigasztalni, s új erővel 
tölti meg.

„Az Úrhoz kiáltok, Aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.” (Zsoltárok 18,4.)
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Nagytábor – 2022
Kedves Testvéreim!

Nagy szeretettel hívlak és várlak benneteket idei többgenerációs táborunkba, amelyet 2022. augusztus 15-21-ig 
tartunk a Mátraházi Református Üdülőben!
Az elmúl évek tábori tapasztalatai, örömei és áldásai azt vetítik előre, hogy Isten kegyelméből idén is számos 
élmény, testi-lelki gyarapodás, kirándulás, játék és sport vár ránk az ország egyik legfestőibb környezetében, 
egy szép és nagyon kulturált szálláshelyen. Kicsik és Nagyok, gyertek el!
Ha Isten is úgy akarja, autókkal és kisbuszokkal utazunk, a távolság 155 km, kb. 1 óra 45 perc menetidő, s a 
környezethez és az ellátáshoz képest visszafogottak az árak, ha egyházi csoportról van szó: 0-3 éveseknek in-
gyenes, 3-12 éves korig 30.000.-, 12-18 éves korig 40.000.-, felnőtteknek 55.000.- forint/fő/hét a teljes ellátás 
IFA-val együtt.
Szóljunk barátainknak és ismerőseinknek is, hogy a 63 fős szálláshelyet mielőbb feltölthessük! Témánk a Te-
remtési rend lesz: Urunk tervezett rendjének szépsége, öröme és biztonsága.
Imádkozzunk a hét áldásaiért és örömeiért! Szeretettel: Somogyi László lelkipásztor
„Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.” 
(Zsoltár 104,24)

Isten ajándéka, ami személyesen a tied lehet!
Isten felbecsülhetetlen szerete-
te:
„Isten azonban a maga szeretetét 
mutatta meg irántunk, mert Krisz-
tus már akkor meghalt értünk, ami-
kor még bűnösök voltunk.” (Róma 
5,8.)
„És mi megismertük és elhittük az 
Istennek irántunk való szeretetét. Az 
Isten szeretet; és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, és az Is-
ten is őbenne.” (I.Jn.4,16.) 
„És ez a szeretet, hogy járjunk az Ő 
(Isten) parancsolatai szerint. Ez a 
parancsolat, amint kezdettől fogva 
hallottátok, hogy abban járjatok.” 
(II.Jn.1,6.)
„És a Jézus Krisztustól, Aki a hű ta-
núbizonyság, a halottak közül az el-
sőszülött, és a föld királyainak feje-
delme. Annak, Aki minket szeretett, 
és megmosott bennünket a mi bűne-
inkből az Ő vére által,” (Jel. 1,5.)

Isten egyedülálló ajándéka:
„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten ke-
gyelmi ajándéka pedig az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
(Róma 6,23.)
„Ha pedig a világosságban járunk, 
amint Ő maga a világosságban 
van: közösségünk van egymással, és 
Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől.” 
(I.Jn.1,7.)
„Mert Krisztus is szenvedett egy-

szer a bűnökért, mint igaz a nem 
igazakért, hogy minket Istenhez ve-
zéreljen; megölettetvén ugyan test 
szerint, de megeleveníttetvén Lélek 
szerint;” (I.Pt.3,18.)

Bűneim megvallása:
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz Ő (Jézus Krisztus): megbocsát-
ja bűneinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól.” (I.Ján.1,9.)
 „Mert a Jézus Krisztusban való élet 
Lelkének törvénye megszabadított 
engem a bűn és a halál törvényétől.” 
(Rm.8,2.)
„Aki (Jézus Krisztus) az Ő (Isten) di-
csőségének visszatükröződése, és az 
Ő valóságának képmása, Aki hatal-
ma szavával fenntartja a minden-
séget, Aki minket bűneinktől meg-
tisztítva, ül a Felségnek jobbjára a 
magasságban,” (Zsd.1,3.)

Hogyan lehet új életem?
„Keressétek az Urat, amíg megtalál-
ható! Hívjátok segítségül, amíg kö-
zel van! Hagyja el útját a bűnös, és 
gondolatait az álnok ember! Térjen 
az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Iste-
nünkhöz, mert kész megbocsátani.” 
(Ézs.55,6-7.)
„Ezeket írtam nektek, akik hisztek az 
Isten Fiának nevében, hogy tudjátok 
meg, hogy örök életetek van, és hogy 
higgyetek az Isten Fiának nevében.” 
(I.Jn.5,13.)

„És ez az a bizonyságtétel, hogy örök 
életet adott nékünk az Isten és ez az 
élet az Ő Fiában (Jézus Krisztus) 
van.” (I.Jn.5,11.)

Szíveddel megszólíthatod Jézus 
Krisztust, és bízhatsz Benne:
„Ez a bizonyságtétel pedig az, 
hogy Isten örök életet adott ne-
künk, és ez az élet az Ő Fiában 
van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben 
nincs meg Isten Fia, az élet sincs 
meg abban. Ezt azért írtam nek-
tek, akik hisztek Isten Fia nevében, 
hogy tudjátok: örök életetek van.”                                                                                                                       
(I.Ján.5,11-13.)
„… Jézus mondja…: Bizony, bi-
zony mondom nektek: Aki Énben-
nem hisz, örök élete van annak.” 
(Jn.6,43a47.)
„Bizony, bizony mondom nektek, 
hogy aki az Én beszédemet hallja és 
hisz Annak, Aki engem elbocsátott, 
örök élete van; és nem megy a kár-
hozatra, hanem általment a halálból 
az életre.” (Jn.5,24.)
„Monda neki Jézus: Én Vagyok a fel-
támadás és az élet: aki hisz Énben-
nem, ha meghal is, él;” (Jn.11,25.)

„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, 
Őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem.” (Zsoltárok 18,3.)
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Alkalmaink
Vasárnap:           09:00 Istentisztelet a középkerti gyülekezeti házban (Budai Nagy Antal u. 93.)
  10:10 Istentisztelet a Kálvin téren (Húsvéttól Karácsonyig a templomban, 
  egyébként a gyülekezeti teremben – Kálvin tér 19.)
  15:30 Minden hónap utolsó vasárnapján istentisztelet Bodaszőlőn (volt Tanodában)                             
  16:30 Énekkari próba (gyülekezeti terem)   
  18:00 Esetenként esti tematikus alkalmak (gyülekezeti terem)
Hétfő:  15:00 Beteglátogatók bibliaórája (minden hónap első hétfő) (ifi terem)
  18:00 Felnőtt-konfirmációi előkészítő (lelkészi hivatal)
Kedd:  15:00 Asszonykör 
  18:00 Második kedden: Keresztelői előkészítő (lelkészi hivatal)
  19:00 Második kedden: Jegyesoktatás (lelkészi hivatal)
Szerda:  09:30 Baba-Mama kör minden hónap 1. és 3. szerda (ifi terem)
                           15:00 Középkerti bibliaóra a gyülekezeti házban (Budai Nagy Antal u. 93.) 
Csütörtök: 10:00 Bibliaóra (minden hónap 1. és 3. csütörtök a Kálvin Szociális Központban, 
                              minden hónap 2. és 4. csütörtök Rákóczi úti Idősek Klubjában)                                                 
                           17:00 Konfirmációi előkészítő (ifi terem)
  18:00 Hit- és élet bibliaóra (gyülekezeti terem)
Péntek:  15:00 Szövetségek bibliaórája (ifi terem)
Szombat: 17:00 Ifjúsági bibliakör (ifi terem)

„Viszont mikor behozza az Ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják Őt az Istennek minden angyalai.” (Zsid.1,6.)

Imádság

I stenünk! Örökkévaló 
Urunk! Neked adunk di-
csőséget, dicséretet, hálát 

és imádatot! Tied az áldás, tisztes-
ség, hatalom és üdvösség! Köszön-
jük, hogy Jézus Krisztusért nem 
feledkezel meg rólunk, porszem em-
berekről. Köszönjük, hogy jelen Vagy 
Szentlelked által, mert megígérted 
ÚR Jézus, hogy ha visszamész a 
Mennybe, helyetted itt lesz velünk a 
Te Lelked, hogy ne maradjunk egye-
dül. Köszönünk minden áldásodat! 
Áldottak vagyunk, mert Te Vagy Is-
tenünk! Megvalljuk, hogy nem érde-

meljük meg Szeretetedet! Bocsásd 
meg kérünk minden Irántad való 
bizalmatlanságunkat, hűtlenségün-
ket, szeretetlenségünket. Megvall-
juk, hogy az Igéd alapján felismer-
jük, hogy valóban gonosz a szívünk, 
és ha ebben az állapotban nem tér 
meg Hozzád, nem születik újonnan, 
akkor a lelkünk halott marad, és nem 
lehet örök élete. Kérünk, segíts, ne 
legyen az akaratunk akadálya a Té-
ged követésben! Köszönjük hálásan 
ÚR Jézus, hogy a golgotai kereszten 
váltság haláloddal, véreddel minden 
gonoszságunkat, minden bűnünket 

eltörölted. Kifizetted a tartozásun-
kat! Ha Tied a szívünk, életünk, Ál-
talad szabadok vagyunk a bűntől. 
Nem vagyunk kötelesek a bűnt tenni. 
Szabadok vagyunk a szereteted köz-
lésére, tovább adására. Köszönjük, 
hogy Te Vagy az Élet, a feltámadás. 
Hálásan köszönjük a Pünkösd üze-
netét, és kérünk, tedd egészen egy-
értelművé számunkra mit is jelent ez 
az Ünnep. És gazdagíts lelkiképpen 
bennünket, mert szeretnénk viszont 
szeretni Téged! Könyörögve kérünk 
légy irgalmas és kegyelmes hozzánk 
magyar emberekhez! Szeretnénk, ha 
a lelkünk Nálad biztonságban lenne! 
Ekképpen kiáltunk a magyar nép 
üdvözüléséért és megtartásáért, ol-
talmazó Szereteted kérünk, áraszd ki 
reánk! De az országunkban élőkért 
is kiáltunk ekképpen! Magyarország 
határainak védelmét is alázattal Tő-
led kérjük, légy pajzsunk, védelme-
ző várunk. Bölcsességet, értelmet, 
szeretetet, lelki látást kérünk szépen 
a mindennapok megéléséhez. Mind-
ezeket Urunk Jézus Krisztusra hivat-
kozva kérjük Tőled örökkévaló Iste-
nünk, mert imádjuk Őt, Szent Lelked 
által! Őérte hallgass meg bennünket. 
Ámen.



„Hálákat adva az Atyának, Aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvé-
telre a világosságban; 
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az O szerelmes Fiának or-
szágába;
Kiben van a mi váltságunk az O (Jézus Krisztus) vére által, buneinknek bocsánata;
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elotte született;
Mert Obenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és látha-
tatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; 
mindenek Oáltala és Oreá nézve teremtettek;” (Kol.1. fejezet)

˝

˝ ˝
˝

˝

˝ ˝


