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Hirdetések 
 

- Isten iránt érzett hálával tudatjuk Testvéreinkkel, hogy megkezdtük a 

templom kerítésének lefestését, valamint terveink szerint ebben az 

esztendőben a templom ajtóit és a kertet is rendbe hozzuk.  Ahogyan eddig, 

úgy ezután is hálás szívvel fogadjuk céladományaikat! 

- Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot 

befizethetik a kiírt időben a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi 

istentiszteletek előtt. Köszönjük! 

- Hirdetjük a Testvéreknek, hogy a nyári hónapokban a pénteki bibliaórák és 

a vasárnapi istentiszteletek folyamatos találkozási lehetőséget jelentenek, 

míg az egyéb alkalmakon/körökön, szeptembertől folytatjuk tovább az áldott 

együttgondolkodást!  

- Szeretettel várjuk gyülekezetünk Tagjaitól az újsággal kapcsolatos 

észrevételeiket, cikkeiket, gondolataikat, verseiket, azaz mindent, ami 

építőleg hat további munkánkra és segít tartalmassá tenni Hírmondónkat. 

Köszönjük! 
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A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lapja 

14. szám - 2011. pünkösd hava 
 

 

Lectio: János 16, 5-7 
 

„Most pedig elmegyek ahhoz, a ki küldött engem; és senki sem kérdezi 

tőlem közületek: Hová mégy? Hanem, mivelhogy ezeket beszéltem 

néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. De én az igazat mondom 

néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő 

el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.”  
 

Textus: János 20, 22b 
 

„Vegyetek Szent Lelket!” 
 

Egy régi meglepő emlékemet szeretném igehirdetésem elején 

megosztani a Testvérekkel. 5-6 évvel ezelőtt teológus hallgatóként legáción 

vettem részt a Börzsönyben fekvő eldugott kis református településen 

pünkösdkor. Nagy szeretettel fogadtak a presbiterek, az ottani lelkipásztor 

családjával együtt és a hívek is, csak egy sajnálatukat fejezték ki: Miért 

pünkösdkor jöttem? Most nem vagyunk annyian – mondták, ez nem olyan 

ünnep, mint karácsony, vagy húsvét…  

Erre a mai szolgálatra készülve elgondolkodtam ezek felett a súlyos szavak 

felett, és felrémlett bennem még egy régebben olvasott presbiteri vallomás is, 

amit egy lelkipásztornak mondott keresztyén testvérünk: „Látom rajtatok 

papokon is, hogy legkevésbé a pünkösddel tudtok mit kezdeni. 

Karácsonykor, húsvétkor magabiztos a hangotok, pünkösdkor körbejárjátok a 

mondanivalót, de nem tudjátok megmagyarázni: kicsoda a Szentlélek.” Lélek 

nélküli ünnep, Lélek nélküli imádság, Lélek nélküli élet – olyan sokszor ez 

jellemző ránk. 

 

Óvárosi Hírmondó 

 
Cím: 1151. Budapest, Kossuth u. 1. 
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Itt az ideje, hogy változás történjék az ember eme gondolkodásában. 

Változás pedig csak úgy állhat elő, itt ma este, ha mi magunk készen állunk 

arra, hogy változzunk. Az ember – bele értve saját magamat is – gyakran meg 

van győződve arról, hogy ha külső körülményei megváltoznak, akkor oldódik 

meg igazán az élete. Van egy kedves ismerősöm, aki még be sem fejezte kicsiny 

panel lakásának festését, már kezdi a csempézést, majd felszedi a 

padlószőnyeget, hogy parkettázzon, és hogy kis idő múlva az egészet kezdje az 

elején. Valamit keres, de nem talál… Változtat, anélkül, hogy ő maga belülről 

változna. Meg akarod érteni Testvérem Kicsoda a Szentlélek? Magad is 

szeretnél sokkal hitelesebb, hűségesebb Istent követő tanítvánnyá lenni? 

Szeretnéd érezni, hogy imádságodból erő árad? – Merj változni! Nem magadtól, 

hanem a Szentháromság harmadik Személye, a Szentlélek Isten megújító ereje 

által.   

Kicsoda a Szentlélek? – gondolkodjunk el ezen a kérdésen, s adjunk 

feleletet a Szentírás tanítását követve.  

- Paraklétosz – A görög kifejezés megfelel a mai ügyvéd, védőügyvéd 

kifejezésnek. Általában jelenti azt a valakit, aki másnak az érdekében, 

képviseletében valamilyen formában fellép, ügyében eljár; jelenti a közvetítőt, 

szószólót, segítőt. Az első pünkösdkor eljövő Szentlélek feladata, Jézus 

kijelentésének megerősítése és folytatása.  

Ezen túl a vigasztalás, megnyugtatás szóval való kapcsolata miatt megtalálható 

a vigasztaló formában történő jelentés-visszaadás, így fordítja a Károli Biblia is. 

Jézus azt mondja, a Szentlélek a Vigasztalás Lelke. Óh, milyen nagy 

szükségünk van vigasztalásra. Sokan közülünk meggyötörtek, betegek, 

reménytelenek, félelmek rabjai, aggodalmaskodók… keserű ének hangja hagyja 

el ajkunkat kilátástalannak tűnő állapotunkban: „nincs senkim, s a vigaszt nem 

lelem, gyámoltalannal, óh maradj velem.” Maradj velünk… ezt kívánták Jézus 

korabeli tanítványai is, de Ő azt mondja: 16,7 „Jobb néktek hogy én elmenjek.”. 

Nagyon lassan, csak az események sodrában fogják fel Jézus követői, hogy van 

annál jobb, hogy Jézus velük van. – Az a jobb, ha bennük van!  

Mi is abban a korszakban élünk Testvérek, amelyről Jézus azt mondta: „Jobb 

nektek…” Sokszor vágyakozva tekintünk a kétezer évvel ezelőtt élt emberek 

lehetőségeire, találkozhattak Vele, a helyszínen élhették át csodáit, hallhatták 

szavát. Mégis így hangzik Jézus szava: „Jobb nektek…” Az Ő kegyelméből 

áthathatja szívünket a pünkösdi Lélek, hogy mindazoknak kik Hozzá fordulunk, 

megváltozzon az ünnepünk, az életünk, imánk. 

- Igazságnak Lelke –Az igazság Lelke a tévelygés lelkével ellentétben (1Jn 4:6) 

a valóságot teszi nyilvánvalóvá, szilárd, megbízható, hiteles ismeretek 

birtokosa. A tanítványokat a teljes igazságra vezeti el, vagyis biztosítja a helyes 

értékelését annak, amit láttak és hallottak, ami Jézus által történt a földön. A 

vezetés érthető szó, isteni ige által történik. Az igazságra-valóságra való 

kalauzolásnak az ószövetségi zsoltárokban megtalálhatók lenyomatai. Már 

azokban szó van arról, hogy Isten, vagy az Ő Lelke vezeti a kegyeseket a jó 

úton, jó célok felé, hogy kikerüljék a buktatókat, és mind úton járásuk, mind 

célhoz érésük kedves legyen előtte. Sokszor tesszük fel a kérdést mi magunk 

is Testvérek: Hol az igazság? Mi az igazság? Tébolyult útvesztőben kell, 

hogy eligazodjunk. Milyen jó tudni, hogy az Igazságnak Lelke megmutatja a 

helyes utat, s elvezet minket minden igazságra. Imádkozzunk Testvérek  

együtt, azok akik még nem látjuk a számunkra kijelölt utat, azok akik már 

megtaláltuk azt, de valami miatt elhagytuk, s azok is akik rajta járunk, hogy 

le ne térjünk róla. Könyörögjünk együtt az Úrhoz a zsoltárok szavaival: 

„Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én 

szabadító Istenem, mindennap várlak téged.” (25,5) „Mutasd meg nékem a te 

útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.” 

(86,11) „Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te te vagy 

Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.” (143,10) 

Láthattuk kedves Testvérek mily drága ajándékot adott minékünk 

Urunk a Szentlélek Istenben, Aki Pártfogónk, Vigasztalónk, a teljes 

igazsághoz, azaz Jézushoz vezérlő Mesterünk. A Lélek bizonyságot tesz 

Jézusról… és János (15, 26-27) azt mondja: „Mikor pedig eljő majd a 

Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az 

Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot 

tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok.”  A hangsúly itt a „ti is” 

kifejezésen van, meg kell értenünk, hogy a Lélek által megerősítve, és általa 

ihletve nekünk is szólnunk kell. Nem maradhatunk néma gyülekezet, néma 

egyház! 

Változnunk kell! – ezt mondtam a Szentlélek nélküli ünnepekre, 

életre, imádságra gondolva. Változni már csak azért is, mert Isten Lelke 

nélkül lehetetlen betölteni küldetésünket.  

- Szentlélek nélkül az egyháznak nincs üzenete: a próféták rendre úgy kezdték 

igehirdetésüket „Így szól az ÚR”. Üzenetet kaptak Istentől azt adták tovább. 

A Szentlélek jelenléte biztosítja azt, hogy a mi szavaink is Isten üzeneteivé 

váljanak. „Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, 

a ki szól ti bennetek.” (Máté 10, 20.) 

- Szentlélek nélkül képtelen az egyház a rábízott kincset tovább adni: Pál 

apostol írja fiatal munkatársának, Timótheusnak: „A rád bízott drága kincset 

őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.” (2 Tim. 1,14) A rábízott 

kincs, annak a vagyonnak a megnevezésére szolgált, amelyet letétbe 
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helyeztek. A görögök számára a megőrzésre átadott érték védelme, 

visszaszolgáltatása mindennél előbbrevaló kötelesség volt. Pál a hitet nevezi 

ránk bízott kincsnek. Ennek megőrzése és továbbadása egyedül a Szentlélek 

által lehetséges.  

- Szentlélek nélkül nincs igazi közösség az egyházban: Korunkban az egyházakat 

szerte a világon egységtörekvés jellemzi. Ezen az úton nem elsősorban a 

szervezeti egységről van szó, hanem a különbözőségek ellenére is ugyanazzal a 

Lélekkel kell telítődnünk. Azt írja a Korinthusi levél: „A kegyelmi ajándékokban 

ugyan különbözőségek vannak, de a Lélek ugyanaz.” (IKor 12,4) A Szentlélek 

közösségteremtő erő. Ezért akiben ott él az egység utáni vágy, imádkozza 

őszintén a jól ismert éneksorokat: „Jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd bé szíveinket 

épen. Mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal. Melynek szentséges 

ereje, nyelveket egyező hitre, Egybegyűjte sok népeket, kik mondván így 

énekeljenek: Halleluja, halleluja!” 

Adja Isten, hogy a Vigasztalásnak, az Igazságnak Lelke töltsön be 

minket ezen az ünnepen és minden napon! S adja az Úr, hogy a pünkösdi Lélek 

késszé tegyen az Isteni üzenet továbbadására, a hit drága kincsének megőrzésére 

és igazi közösség megélésére!       Ámen 
 

 

Bódás János: Imádság Szentlélekért 
 

Zúgó szél, mennyei vihar,    A Föld ne gyilkos atombomba 

Jöjj a Szentlélek lángjaival!    Dühére, - de szent viharodra 

Isteni erő van tenálad,    Rendüljön boldog félelemmel! 

Tégy vele most nagy szép csodákat!  Te légy mennyei mentő fegyver, 

Erőddel a szíveken zúgj át   Földrengés, mely nem ront, de épít, 

És szellőztesd ki minden zugát,   Pusztítás, mely tisztít és szépít, 

Szellőztess ki országot, népet,   Vihar, mely alkot, tűz, mely éltet 

Az egész nagy földkerekséget.    Embert, családot, földet, népet. 

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást,    Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 

S tedd, hogy végre szeressük egymást!   Csak nyomorult marad az ember! 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,   S milliók kérnek, mert belátják: 

Csak nyomorult marad az ember.   Nem segít más, csak az imádság, 

Rajtunk hatalmat Te vehetsz,    A könyörgés: … Jöjj, szent vihar, 

Újjá, tisztává Te tehetsz.    Ég tisztító lángjaival, 

S bevetheted a szíveket     Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, 

Égi maggal: hogy szeretet,    Add, hogy végre szeressük egymást, 

Igazság, szépség dús virága,    S mint a táj, ha eláll a zápor, 

Illatozzon szét a világba!    Ragyogjon föl a Föld orcája 

      A béke tiszta sugarától! 

Konfirmáció 2011. 

 

Ebben az esztendőben június 11-én (szombaton) 16 órakor kerül sor a 

konfirmandusok „vizsgájára”, amely alkalomra, és azt követő 

szeretetvendégségre szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! Az ünnepi 

fogadalomtétel 13-án lesz a pünkösdi istentisztelet keretein belül.  

Többeket talán szomorúság tölt el azért, hogy idén „csak” 7-en vallják 

meg az Úr Jézus Krisztusba vetett hitüket. Igen, valóban lehetnének 

többen a bizonyságtevők. Fontos azonban az – mint megannyiszor az 

életünkben – most is, hogy figyelmünket, ne az vonja el, ami nincs, 

hanem arra összpontosítsunk, azért legyünk hálásak, amit ajándékba 

kaptunk az Úrtól.  

Ebben az évben a négy gyermek és három fiatal felnőtt adatott nekünk. 

Hordozzuk személyes életüket, családtagjaikat, hitüknek megerősödését, a 

gyülekezetben otthonra találásukat kitartó, buzgó imádságainkban. 

Tegyük ezt Krisztusi lelkülettel tudván, az Isten Fia sem becsülte le, sem a 

kicsiny kezdetet, sem a keveset. „Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.” 

(Galata 5, 9) Ha ez a 7 ember, prófétai tisztének eleget téve, Isten 

Lelkének erejével kész tovább adni szűkebb és tágabb környezetébe 

mindazt, amit hallott, megértett és elhitt, oly sokak számára válhat 

bizonyságtévővé, s oly sokak szemét és szívet nyithatja meg. Építhetik 

Istennek országát, építhetik gyülekezetünket! 

Kívánjuk, hogy az Úr adjon ehhez nekik bölcsességet, bátorságot, s ha 

már a kicsiny dolgokról volt szó, mindennapi mustármagnyi hitet, hiszen 

az Isten Fia maga mondta azt: „Ha akkora hitetek volna, mint a 

mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és 

elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.” (Máté 17, 20) 

 

Az alábbiakban konfirmandusaink rövid bemutatkozását olvashatják: 

 

Csabai Tamás János vagyok, 1997. december 17-én (9 óra 27 perckor) 

születtem. Most a Károly Róbert Általános Iskolába járok, ahol leginkább 

a testnevelés és a kémia tantárgyakat szeretem. A fizika és matematika 

nem tartozik a kedvenceim közé.  Szabadidőmben szeretek focizni, 

sakkozni, olvasni. Van két testvérem: Regina és Bence. Kedvenc bibliai 

történetem az, amikor Jézus feltámasztja a halott Lázárt. 5 éve járok 

hittanra.  
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Németh Anna vagyok, 13 éves. 1998. április 21-én születtem (10 óra 10 

perckor). A Németh László Gimnáziumba járok. 2002-ben költöztünk ide 

Rákospalotára, és azóta járok hittanra. Van két testvérem, egy bátyám Dani, 

és egy húgom Dóri. Dani 15, Dóri 7 és fél éves. Hobbim a görkorcsolyázás, 

biciklizés, nyuszi sétáltatás…  

Nem sportolok semmit. Négyes, ötös tanuló vagyok. Kedvenc történetem a 

bibliából az, amikor Jézus megszületett.  

 

Tegez Balázs vagyok, 1997. augusztus 12-én Siófokon születtem. 10 éves 

koromig Ságváron (Siófok mellett) éltem, míg anyukám és apukám el nem 

váltak. Most Kecskeméten élek anyukámmal, mostoha apukámmal, 

bátyámmal és a 17 hónapos húgommal. Apukám itt Budapesten él 

feleségével és (szintén) 17 hónapos lányával. Van egy nővérem is, aki 

Pécsett kollégiumban lakik, hétvégente jön haza hol Kecskemétre, hol 

Budapestre. Kecskeméten a Katona József Gimnáziumba járok a 7. 

évfolyamba. Kosárlabdáztam, most meg teniszezek, a hobbym pedig a 

skatebike.  

 

Székely Zsolt vagyok, 13 éves. 1998. május 19-én születtem Budapesten. 

Jelenleg a Káposztásmegyeri Babits Mihály gimnáziumban tanulok. 

Hobbiként szaxofonozok és zenekarba járok. 

 

Csernák Dániel vagyok, rákospalotai lakos. Párommal most júliusban 

házasodunk össze. 

Foglalkozásom közgazdász. Jelen pillanatban a Metro Kereskedelmi Kft. 

központjában, Budaörsön dolgozom. 

Szeretem a természetet. Tihanyban nőttem fel, ott többször 

is megfordulok évente hétvégi szabadidő eltöltése végett és egyéb 

kötelezettségeim miatt. Korábban Wing Tsun Kung Fu-t tanultam. 

Bármilyen kérdés, van, mindig szívesen fogadom, és megpróbálok segíteni. 

 

Buzás László vagyok, 1973-ban születtem Hatvanban, jelenleg 

Rákospalotán élek. Édesanyám és édesapám Hatvanban élnek. Öcsémet, 

Pétert és feleségét Viktóriát már 3 kislánnyal ajándékozta meg az Úr, a 

legkisebb most született májusban. Szüleim katolikusok és én is 

katolikusnak vagyok megkeresztelve, azonban sem én, sem a szüleim nem 

gyakorolták a vallást.  

Gyermekkorom óta hittem Isten létezésében, és az élet úgy hozta, hogy 

3 éve erős késztetést éreztem, hogy keressek magamnak egy keresztyén 

gyülekezetet. Az Úr a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség 

gyülekezetébe terelt, ahol hitre jutottam. Azóta rendszeres látogatója 

vagyok a gyülekezeti alkalmaknak. Tavaly eldöntöttem, hogy 

konfirmálok és áttérek a református hitre. A társkeresésben mostanában 

csillant fel számomra egy új remény, hogy megtalálom az igazit és végre 

én is családot alapíthatok. 

Egy csomagolóanyagokat gyártó nemzetközi cégnél dolgozom, mint 

grafikai munkatárs. A munkám során napi szinten kell használni az 

angolt, amelyet tárgyalási szinten beszélek. Szabadidőmben sportolok 

(úszás, testedzés), zenét hallgatok (otthon ill. élőben), a barátaimmal 

találkozom. 

 

Szabóné Katona Krisztina vagyok, Budapesten születtem. 

1998-ban ismertem meg páromat Attilát, akivel 2004-ben házasodtunk 

össze és 2009. januárjában született meg tündérke kislányunk Dóri. 

A Református valláshoz Édesanyám révén kerültem közelebb, aki szintén 

pár éve, felnőtt korban konfirmált. Egyházi esküvőnk a Fasori Református 

Templomban volt tartva, Mezei Tibor lelkész adott össze minket és az 

akkor tett ígéretemnek próbálok most eleget tenni, miszerint konfirmálni 

fogok. Sajnos rögtön utána ezt elmulasztottam megtenni és pár éve egy 

hosszú betegség következtében már ő sincs köztünk. Mikor megszületett a 

kislányunk, férjemmel fontosnak éreztünk, hogy meg legyen keresztelve, 

így úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy betartsam az ígéretemet, 

ami egyébként az elmúlt évek alatt folyamatos lelkiismeret furdalást 

okozott. 

Szabadidőnkben nagyon sokat utazunk, szeretünk új helyeket megismerni. 

Nagyon szoros a kapcsolatunk mind a férjem, mind pedig az én 

szüleimmel is, rengeteg időt töltünk együtt, főleg miután megszületett 

a "várva várt" unoka is. Éppen ezért egy nagyon nehéz időszak előtt is 

állunk, mivel úgy döntöttünk, hogy kis időre, átmenetileg külföldre 

költözünk. Őszintén reméljük, hogy a családtagjaink és mi is kapunk elég 

erőt ahhoz, hogy "átvészeljük" a kezdeti nehézségeket. 

 

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!” 

(Zsoltárok 50, 14) 
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Jubilánsok istentisztelete 

 

Szerettük volna megnövelni az ünnepi alkalmak számát... Szerettük volna 

azokat is megszólítani, akiket talán nem mindig sikerül… Szerettük volna 

tolmácsolni az Úr Jézus, és a gyülekezet szeretetteljes hívó szavát… 

Szeretnénk hagyományt teremteni… 

 

Június 5-én, pünkösd előtt egy héttel ünnep lesz gyülekezetünkben. Az 5-10-

25-50 éve konfirmált testvéreink érkeznek Istennek házába, azért hogy 

megvallják az Úr Jézus Krisztusba vetett hitüket, hogy örvendező szívvel 

adjanak hálát életükért, gyülekezetükért.  

Igyekeztünk mindenkit utolérni, de volt, akit mégsem sikerült. Többen 

némaságba burkolóztak. Vannak, akik nem tudnak itt lenni, pedig szerettek 

volna, s vannak, kik tehetnék, de mégsem akartak élni a találkozás 

lehetőségével. A legtöbben azonban – főleg az 50 éve konfirmáltak közül – 

azonnal, örömmel mondtak igent a hívó szóra.  

Megvalljuk őszintén, mi már abbahagytuk a hívogatást, de tudjuk van 

Valaki, a Mindenható Istennek Fia, aki tovább folytatja azt. „Ímé az ajtó 

előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az 

ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (Jelenések 3,20)  

A Feltámadott reménységet, békességet akar adni gyermekeinek, hogy 

mindenre legyen erőnk a Krisztusban, hogy ne a meghátrálás emberei 

legyünk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy örök életet nyerjünk, s hogy 

kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Megjelentek és 

távolmaradók nyissatok ajtót… Neki! 

 

Reméljük áldott, felemelő alkalom lesz ez, ünnepelteknek és ünneplőknek 

egyaránt! 

 

Az 5 éve konfirmáltak névsora:  

 

Bencz Zoltán  Gulyás Artúr  Nyuka Gergely 

Maginecz János  Berki Brigitta  Berzsenyi Éva 

Kalmár Dóra  Nyíri Anita  Szőcs Andrea 

Rátkai Péter  Szathmáry Péter Kovács Ilona 

Lichtblau Beatrix Erdős Henrietta Horváth Sándor  

Horváth Erika  Varga Tamásné Sebők Tímea  

A 10 éve konfirmáltak névsora: 

 

Ábri Boldizsár Brezsnyik Tímea Kain Edina 

Berki Balázs Csánki Ilona Kain Eszter 

Varga Csaba Csiba Csilla Bódis Éva 

Varga Zsolt Csoma Éva Bóday Bernadett 

Szilvási Zoltán Hirkó Ágnes Bóday Szilvia 

Bandi Krisztina   

Vörös Lászlóné 

Tóth Rita 

 

 

A 25 éve konfirmáltak névsora:  

 

Fürjes Balázs Garbacz István Somogyi Sándor 

Hidvégi Tünde Gellén Angyalka Somogyi Szilvia 

Bekó Zsolt Komár János Szendrei Emma 

Csánki Gábor Sikter Judit 

Dudás Szilvia Sinka Zoltán 

 

Az 50 éve konfirmáltak névsora:  

 

Dávid Lajos Srankó Zsuzsánna Győry Mária 

Horgász László Szőcs Károly Gyügyei Teréz 

Molnár Lajos Szőke Ferenc Gyüre Irén 

Békési István Tóth Éva Lengyel Ágnes 

Bertók János Tóth Gabriella Lengyel Szabolcs 

Budai György Tóth Sándor Pelbárt Mária 

Fábián István Varga Mária Somogyi Sándor 

Fejes Balázs Bagi Béla Szűcs Mária 

Garbacz Mária Breska Zsuzsanna Ujvári Krisztina 

Jinda Árpád Csató Csaba 
Varga Katalin 

Varga Mária 

Kornyik Ferenc Csató Péter 

Kutyes Mária Fehér Éva 

László Györgyi Ferai Imre 

Srankó Julianna Gábor Margit 
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Házaspár bibliaóra 
 
Ki tudja, kihez milyen út vezet, s ha valakinek ez a nyelve, itt nyílik 

meg, itt talál érthető válaszokat, akkor szükség van rá. És milyen jóóóó!! 

Persze a legtöbb ember szeret inkább háttérbe húzódva, ülni, figyelni, 

értelmezni, újragondolni, megfontolni. Nem szívesen kiabáljuk 

ki véleményünket, főleg ha elhamarkodottan felesleges szavak is 

elhagyhatják szánkat. Ülünk a hátsó sorokban, befogadjuk a tudást, 

nézzük a többiek reakcióját, okosodunk és elmélyülünk a bölcsességben. 

Isten igéje elhallatszik a hátsó sorokig is, s a szívemet szégyenkezés 

nélkül láthatja. Ő és csak Ő. 

A visszahúzódó embernek ezért a házaspár bibliaóra első olvasatra ijesztő lehet, 

s még a gondolat elől is menekülőre fogja magát. Kitárulkozni, elmondani 

titkainkat, félelmeinket, mások szemébe nézve az összeszorított száj ellenére is 

kiolvashatóvá tenni azt, ami a fejünkben lakik... Huh! Ilyenre normális ember 

nem vágyhat. De elmerészkedtünk az első, majd a második, s a következő 

alkalmakra is. Leginkább azért, mert megfogadtuk, hogy vékonyra szorított 

szájjal majd csak a jelenlétünket adjuk az alkalomhoz. Arról 

feledkeztünk el, hogy erőnek erejével, senki nem akar kilopni, 

belőlünk semmit, s Isten csak szívünk boldog tartalmával 

akarja, hogy egymást gazdagítsuk. 

Igaz, hogy nem lehet a hátsó sorban ülni, hisz körben ülünk, de alkalomról 

alkalomra úgy érzem, hogy nem is szeretnék, hisz aki képes megválaszolni a 

felmerülő kérdéseket, megosztani tapasztalatait, ezáltal segít engem is 

felkészülni a még rám váró megtapasztalásokra, s őt én egészen közelről 

akarom hallgatni. 

Igaz, hogy nem kell megszólalni, de amikor a családi, gyermeknevelési és 

istenélményeink rímelnek egymásra, akkor az ember nem képes sem néma, sem 

érzéketlen maradni. 

Igaz, hogy ez a bibliaóra is egy igehirdetési alkalom, de igehirdetés 

közben annyi gondolata támad az embernek, amit olyan jó lenne tovább 

gondolni, kimondani, megbeszélni, rákérdezni, saját élménnyel 

kiegészíteni... És hát ez itt pont ilyen. 

Házaspárok, különböző nemzedékek, eltérő élettapasztalatok, változó 

habitusok, és azonos szándék. Krisztusi szándék. Gyönyörű az, amikor 

valaki megtalálja az igében, a hétköznapokban, a feladataiban Krisztust. 

Ennél egy szebb van, amikor valaki ezt úgy éli át, hogy közben a 

társának a kezét fogja. És a házaspár bibliaórán ezt tehetjük. 

Koroknai-Tegez Tímea 

Gyülekezetünkben 2011. június 1-ig 
 

Végső búcsút vettünk:  

 

Turbucz Sándor, Szilágyi István, Sikter Ferencné 

Gulyás Terézia, Bakonyi Gyula, Tarr Istvánné 

Varga Piroska, Bogáti Sándorné Kósa Erzsébet, 

Puskás Jánosné Tanczos Ibolya, Cselőtei István, 

Josepovits Gyula, Czékus István, Szőnyegi Ilona  

testvéreinktől.  
 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek 

Istenben, és higgyetek én bennem.” (János 14, 1) 
 

Imádságos lélekkel kívánjuk, hogy a Feltámadott 

Úr Jézus Krisztus legyen vigasztalója, bátorítója 

és oltalmazója az itt maradó gyászoló Hozzátartozóknak! 

 

Megkereszteltük:  

 

Palotás Gréta, Szűcs Zsófia, Lajkó Nátánael Attila, 

Mező Péter, Nagy Tímea, Ballagi Lívia, Fogarasi 

Petra gyermekeket.  
 

„A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék 

lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek 

kegyelme vala ő rajta.” (Lukács 2, 40) 
 

Kívánjuk, hogy Istenünk oltalmazó szeretete kísérje őket és szeretteiket 

életüknek minden napján! 

 

 

Ezúton tudatjuk a Testvérekkel, hogy 2010. szeptember 1-től, új rend került 

bevezetésre a keresztelői szertartással kapcsolatban. A keresztelő napja 

előtt, a szülőknek (keresztszülőknek) 3 gyülekezeti alkalmon, és 3 

keresztelői megbeszélésen kell részt venni. Hisszük, hogy eme találkozások 

lehetőséget teremtenek a gyülekezet jobb megismerésére, hitvallásaink 

tanulmányozására, őszinte beszélgetésekre és kapcsolataink erősítésére.  
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Házasságot kötött:  

 

Faragó Norbert rk. és Krasszer Petra Ágnes ref.;  

Szőcze József ref. és Kmety Beáta; 

Nagy Attila ref. és Bartucz Márta rk.; 

Paréj Gábor ref. és Dr. Varga Sára ref. testvérünk.  
 

„Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet 

a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó 

szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.” (Énekek Éneke 8, 6) 
 

Imádkozunk azért, hogy az Élő Isten segítse a fiatal Párokat fogadalmuk 

megtartásában, egész életükön át. 

 

 

Gyülekezeti Hírek: 

 

- Június 6-10. (hétfő-péntek), minden este 18.30-kor pünkösdi bűnbánati 

előkészítő sorozat lesz. 

- Június 11. (szombat) 16 óra: konfirmációi vizsga 

- Június 12-13. (vasárnap, hétfő) 10 óra: pünkösdi ünnepi istentisztelet 

úrvacsorával 

- Június 17-19. (péntek-vasárnap): gyülekezetünk énekkara 

Hosszúpályiba utazik, ahol szolgál a vasárnapi istentiszteleten. 

- Június 18. (szombat) 16 óra: családi nap a Dunakeszi Reptéren.  

- Június 19. (vasárnap) 10 óra: tanévzáró istentisztelet 

- Június 20. (hétfő): szemesi tábor takarítása 

- Június 26. (vasárnap) - Július 2. (szombat): már konfirmáltak nyári 

tábora Balatonszemesen 

- Július 3-9. (vasárnap-szombat): kicsik nyári tábora Balatonszemesen  

- Augusztus 22-27. (hétfő-szombat), minden este 18.30-kor újkenyéri 

sorozat. 

- Szeptember 11. (vasárnap) 10 óra: tanévnyitó istentisztelet 

- Október 7-9. (péntek-vasárnap): gyülekezeti kirándulás Felvidékre. 

Kassa és környéke az úti cél! Bővebb felvilágosítás hamarosan! 

 

„Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket... Megáldja azokat, a kik 

félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.” (Zsoltárok 115, 12-13.) 

Imádkozunk azért, hogy az Élő 

Isten segítse őket fogadalmuk 

megtartásában egész életükön át. 

 


